FOURTH MEETING OF THE EXECUTIVE BOARD OF THE TECHNICAL CENTRE FOR
DISASTER RISK MANAGEMENT, SUSTAINABILITY AND URBAN RESILIENCE (DiMSUR)
SUMMARY MINUTES
23 November 2016, 17.00 – 19.00
InterContinental Mauritius Resort Balaclava Fort
The fourth Executive Board Meeting (EBM) of DiMSUR took place at the InterContinental
Hotel in Balaclava, Mauritius on 23 November 2016 on the sides of the Africa Regional
Platform for Disaster Risk Reduction. The meeting was organised by the secretariat of
DiMSUR ad interim (UN-Habitat), who also served as rapporteur. It was attended by six
representatives of the Executive Board well as three representatives from UN-Habitat:
Country representatives:
• Mr. Casimiro Abreu, Director Geral Adjunto, Instituto Nacional de Gestão de
Calamidades (INGC), Ministério da Administração Estatal, Mozambique
• Mr. Ben Botolo, Secretary to the Vice President and Commissioner for Disaster
Management Affairs (DoDMA), Malawi
• Mr. Clement Kalonga, Senior Programme Officer, Disaster Risk Reduction Unit,
SADC
• Mr. Charles Rambolarson, Général de Division, Bureau National de Gestion des
Risques et Catastrophes (BNGRC), Madagascar
• Prof. Tiana Mahefasoa Randrianalijaona, Director, Multidisciplinary Disaster
and Risk Management Master's Programme, University of Antananarivo,
Madagascar
• Mr. Hamid Soulé, Responsable de l'Observatoire Volcanologique du Karthala
(OVK), Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique, Sendai
Framework for DRR Focal Point, representing the Union of Comoros.
UN-Habitat:
• Ms. Denise Dalla Colletta, Communication Specialist, Regional Office for Africa, UNHabitat
• Ms. Katharina Rochell, International Consultant, Regional Office for Africa, UNHabitat
• Mr. Mathias Spaliviero, Senior Human Settlements Officer, Regional Office for
Africa, UN-Habitat
Annex: Presentation by UN-Habitat
All points of the agenda were discussed thoroughly. The following decisions were taken
during the meeting:
(i)

The Agenda was approved unanimously.

(ii)
(iii)
(iv)
(v)

(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

(x)
(xi)
(xii)
(xiii)

There is need for collaboration between DiMSUR and SADC in terms of sharing
of experience and fundraising efforts.
Mozambique was elected the new Chair of the DiMSUR Executive Board.
Mozambique accepted the nomination and role.
The minutes of the Third EBM require a correction in item (xv) with the
mentioning of Malawi.
The secretariat will recirculate the 10 year Strategic Plan to the Executive
Board.
The Host Country Agreement will be submitted to the Mozambique Cabinet for
its first meeting in 2017.
The secretariat will produce a document on resource mobilisation possibilities
and strategy by mid-January 2017.
The issue of financial contribution and quotas is referred to a later stage of the
development of DiMSUR.
UN-Habitat, in representation of the Secretariat of DiMSUR and as neutral multilateral body will communicate with SADC on behalf of the Executive Board and
enquire about the process to be followed to formally inform about the DiMSUR
initiative. It will then report back to the Executive Board.
The Secretariat will communicate to the selected National Focal Points on their
recruitment being delayed solely due to lack of funding.
The Secretariat will commence communication with the proposed members of
the consultative group for its establishment.
The Secretariat will make efforts to formalise further academic partnerships. It
will also share the CityRAP Tool once finalised.
The Secretariat will submit the biennial action plan 2017-2018 until end of
February 2017 for approval by the Executive Board.

A summary of the issues discussed is outlined below in accordance with the agenda of the
meeting.
Agenda Item
• Opening
and
introductio
n
• Introductio
n of
participants
• Introductio
n of the
scope of the
meeting by

Summary
Opening and Introduction
The event opening was made by the Executive Board
(EB) Chair, General Charles Rambolarson, Bureau
National de la Gestion des Risques de Catastrophes,
Madagascar. In his opening remarks he stressed that
the present meeting was taking place in the sixth year
of the initiative. He referred to a meeting in May 2010
in Nairobi, where the four countries formally
requested UN-Habitat to conduct a feasibility study for
establishing DiMSUR, from which the Terms of
Reference for the initiative were derived. He

Recommendations and
decisions

UN-Habitat
(Secretariat
of DiMSUR
a.i.)

mentioned the Memorandum of Understanding
between the four member states and UN-Habitat,
which refers to the mandate and functionality of
DIMSUR. He recalled the third Executive Board
Meeting (EBM) in October 2015 in Maputo,
Mozambique, where a 10 year strategic plan was
presented and for the first time the Executive Director
of DiMSUR was presented. Further issues discussed
during the third EBM were potential partnership
agreements as well as a resource mobilisation
strategy. Open questions remained regarding the
recruitment of national focal points and the Host
Country Agreement in Mozambique. He closed by
thanking the Secretariat for its interventions.
Introduction of the scope of the meeting by UNHabitat (Secretariat of DiMSUR a.i.)
Mathias Spaliviero, UN-Habitat, introduced two main
points of the agenda as being an overview of the
activities of DiMSUR after the last EBM as well as a
discussion on the next steps in 2017.

• Adoption

of the
proposed
meeting
agenda
• What is
DiMSUR
and
overview of
its activities
in 2016

Presentation of the agenda by UN-Habitat and
approval by the EB members
The Agenda was approved unanimously

Presentation by UN-Habitat
Mathias Spaliviero gave an overview of the DiMSUR
establishment process, the key principles and mission
of the centre. He stressed that it will complement and
not overlap with SADC. He summarized the vision and
strategic priorities for the next 10 years, which were
approved during the last EBM. He then explained the
CityRAP tool, its evolvement and impacts on
beneficiaries in the year 2016.
He explained other activities in 2016, such as the
presentation of DiMSUR at international conferences,
essentially for fundraising purposes; collaborations
with the research consortium Urban ARK;
communications; as well as specific and constant
resource mobilisation efforts.

The Agenda
was approved
unanimously

Open floor to comments, questions and answers
from the EB members
The Chair opened the floor for questions and
comments on the presentation given by UN-Habitat.

There is need
for
Mr. Clement Kalonga, SADC representative at this collaboration
meeting, thanked the Chair and thanked UN-Habitat between
for the presentation. He positively commented on the DiMSUR and
CityRAP tool process for centring around the SADC in terms
community as the leader of the process. He then of sharing of
outlined two possible areas of collaboration between experience
DiMSUR and SADC:He mentioned that the SADC and
secretariat was developing a webportal to be fundraising
launched in 2017, which looked for DRR experiences efforts.
in the region. He stressed that if member states are
able to share experience, they can learn from each
other. He explained that the role of SADC is to
coordinate and that there was a big missing link to be
made to DiMSUR in this initiative.
In terms of fundraising he stressed that DiMSUR
needed to work together with SADC. The SADC
secretariat was at times approached by donors and
does not have the capacity to produce and deliver on
technical issues such as trainings, etc.
[The SADC representative then excused himself for
having to attend a parallel meeting].
Mr. Casimiro Abreu, INGC, Mozambique, thanked
UN-Habitat for the presentation and appreciated the
work that DIMSUR is doing in sub-Saharan Africa. He
expressed that despite the centre not yet being
physically established, its member state states are
already feeling the results of DIMSUR.
He added that during the 1st EBM in Abuja, Nigeria
(during 4th AfRP) it had been decided that the
chairmanship would be rotating in alphabetic order
in compliance with the SADC rules.
Mr. Charles Rambolarson, BNGRC, Madagascar,
raised the question whether the Chair of DiMSUR
could be elected during this meeting taken into
account that some participants of the EBM were not
Commissioners but representatives.

UN-Habitat responded positively in this regard,
advising that the representatives were empowered
by their governments to attend the EBM and hence
had decision-making power.
Mr. Ben Botolo, DoDMA, Malawi, supported this
view, stressing that the body of the Chair was the
country rather than the individual.
Mr. Hamid Soulé, representing the Union of
Comoros, added that it was very strategic having
Mozambique as the new Chair.
Mr. Mathias Spaliviero added that one of the items
of the minutes of the last EBM was to establish a
formal partnership between DiMSUR and SADC. As
this was so far not yet formalised, this task could be
well addressed
by the Chair of the Executive Board, if the country was
a member of SADC.
Mr. Hamid Soulé seconded this view and suggested
that the formalisation of the partnership should be
addressed at the Council of Ministers of SADC.
DiMSUR should plan for this as it would reinforce the
establishment and open potential avenues to engage
more with partners and donors, especially in terms of
resource mobilisation.
Mozambique
was elected
the new Chair
of the DiMSUR
Executive
Board.
Mozambique
Casimiro Abreu thanked the Madagascar presidency
accepted the
for overseeing the DiMSUR activities in the last year.
nomination
He stressed that a lot of activities had happened with
DiMSUR and that Mozambique was committed to and role.
giving continuity to the activities of the Centre. There
were several challenges to overcome, especially with
regard to the formal establishment of the centre in
Maputo, resource mobilisation, a quick reinforcement
of partnership between DiMSUR and SADC, as well as
more activities during the upcoming mandate of
General Charles Rambolarson as outgoing Chair
congratulated Casimiro Abreu as Mozambique
representative for being the new Chair of DiMSUR EB.
He added that the Executive Board is expecting a lot
from Mozambique for the coming year, particularly
with respect to Mozambique hosting the centre.

Mozambique as Chair. He thanked all members to
provide trust to Mozambique being the Chair and said
that the country is committed to this role and the
DiMSUR process.
• Reading
and
adoption of
the minutes
of the 3rd
EB meeting
and election
of the new
EB Chair

The agenda item “Election of the new Chair of the
DiMSUR EB” was moved forward to the agenda item
above, following a more logical flow of discussions.
Reading of the minutes of the 3rd EB meeting by The minutes
UN-Habitat and adoption of the minutes
of the 3rd EBM
require a
Mr. Mathias Spaliviero read the minutes of the last correction in
EBM and noted that a correction was required in item item (xv) with
(xv), where Malawi was mistakenly omitted in the the
text.
mentioning of
It was further noted by the French speaking members
that the French translation of the minutes was Malawi.
incorrect in several parts.
The Chair thereafter proposed to go through each
point for comments from the 3rd EB.
With regard to item (iii) “The members of the EB will
send their comments on the 10 Year Strategic Plan
before 30 November 2015”, the secretariat had not
received any comment, hence it considered the same
as approved. The EB requested the Strategic Plan to
be re-circulated.
With regard to item (iv) on partnerships with
academic institutions through Memorandum of
Understandings, Prof. Randrianalijaona raised that
he would like this point to be discussed in detail in
plenary in the agenda item “Open discussion and
decision on next steps”.
With regard to item (v), (vi) and (vii) the secretariat
proposed to anticipate agenda item “Host Country
Agreement” as it logically coincided.
Casimiro Abreu then outlined the developments
regarding the Host Country Agreement. He recalled
the 2nd EBM in Malawi in December 2014 where the
representative of Mozambique explained that this

The
secretariat
will
recirculate the
10 year
Strategic Plan
to the
Executive
Board

was a long process that was now about to be
concluded.
He recalled that in July 2011 Mozambique formally
agreed to host the centre. In 2013 the country hosted
a high level meeting in Maputo with representatives
from the four countries, where DiMSUR was officially
launched. In 2014, the MoU was approved and signed
by the four countries at highest level with last
signature of Malawi. The MoU contains the charter of
DIMSUR.
As indicated by the minutes of the 3rd EBM, the
objective was to have the centre formally legalised in
Mozambique by the end of 2015. Mr. Abreu explained
that it was an intense period of consultations between
INGC and UN-Habitat with a view to clarifying issues
that the Government of Mozambique had deemed not
clear enough.
In mid-2016 the INGC presented formally the
initiative in the Ministry of State Administration for
approval of the Host Country Agreement at the level
of Cabinet.
In addition, before reaching Cabinet, the Host Country
Agreement needed to be cleared by several
concerned sectors, especially the Ministry of Foreign
Affairs, the Ministry of Justice, the Ministry of
Economic and Finance, the Attorney General of
Mozambique, the Bank of Mozambique in respect to
issue such as resource mobilization, diplomatic
immunity, tax exemption and others. This process
was now finalised and positive feedback had been
received from all institutions, with particular
reference to international agreements and in respect
to the legislation of Mozambique.
As consequence and next steps, there will three
documents submitted to Cabinet: 1) a justification of
the hosting DiMSUR in Mozambique, which highlights
advantages for the country in terms of resource
mobilisation and visibility; 2) a decree to be signed
by the Prime Minister of Mozambique; and 3) the Host
Country Agreement itself. All three documents were
ready to be submitted to Cabinet, which would likely
happen in the first Cabinet meeting in 2017, where
the approval was expected.
Mr. Spaliviero on behalf of the DiMSUR Secretariat,
congratulates INGC for succeeding in this complex

The Host
Country
Agreement
will be
submitted by
INGC to the
Mozambique
cabinet for its
first Cabinet
meeting in
2017.

process and receiving positive feedback from the
highest political level in different sectors.
The outgoing Chair proposed that the very good
relation between the DiMSUR Secretariat and the
Government of Mozambique in achieving the Host
Country agreement should be acknowledged in the
minutes, for all member states to be made aware of
this achievement.

The
Secretariat
will produce a
document on
resource
With regard to item (ix), the secretariat explained mobilisation
that it had not produced a document on resource possibilities
mobilisation possibilities but had instead been active and strategy
in fundraising activities as such (as outline in the by midpowerpoint presentation). However, it committed January 2017.
itself to producing such a document as soon as
possible and no later than by mid-January 2017.
The Comoros and Madagascar representatives, Mr.
Hamid Soulé and General Charles Rambolarson,
stressed that it would be important to receive such a
document for all member states to be updated on
resources and the respective strategy.
Mr. Casimiro Abreu added that this document would
be required urgently to support approval of the Host
Country Agreement at level of cabinet in
Mozambique.
With regard to item (x), (xi) and (xii) the Secretariat
explained that in last meeting quotas for financial
contribution to the centre were discussed. It was
decided not to advance at this stage. The issue had to
be removed from the Host Country Agreement due to
the difficult financial situation in Mozambique. The
Secretariat thereby suggested that this point could be
postponed until when the centre is fully operational,
with the Executive Director and the National Focal
Points recruited, and delivers services.
Mr. Ben Botolo raised the fact that all financial
matters will have to be approved by the Ministry of
Finance and that this process would take
considerable time.

The issue of
financial
contribution
and quotas is
referred to a
later stage of
the
development
of DiMSUR.

Mr. Casimiro Abreu reinforced that if this issue was
to be a condition for the Host Country Agreement
(HCA), the dynamic of Cabinet approval of the same
would be impeded, as well as the possibility of further
countries joining the centre. Hence he recommended
that this important point should be referred to later
stage of the development of DiMSUR.
With regard to item (xiii) on formally informing SADC
and the AU about DiMSUR and the MoU between the
four countries and UN-Habitat, the Secretariat
mentioned that it had drafted a formal
communication to SADC, the same could be taken as
format for AU. The board members approved that
there will be formal communications to AU and SADC.
The secretariat suggested that the letter would be
shared after approval of HCA in Mozambique, hence
by end of February 2017.
Thereafter a discussion on two issues was conducted:
the relationship between UN-Habitat and DiMSUR;
and related to this the question of the right approach
for the submission of the formal communication to
SADC and AU.
Mr. Ben Botolo questioned the interface between
DIMSUR and UN-Habitat. The Secretariat clarified
that UN-Habitat is recognised as facilitator of DiMSUR
for the duration of the MoU and for DIMSUR to be
established and develop into an autonomous
institution. Mr. Spaliviero further explained that UNHabitat was currently receiving funds on behalf of
DIMSUR.
Mr. Casimiro Abreu thanked UN-Habitat for being
the Secretariat a.i. that recruited the Executive
Director and undertook the selection process of the
national focal points. He stressed that once the
secretariat is staffed, UN-Habitat would gradually
phase out.
As to the question which country or organ should
deposit the MoU in SADC and the AU, the Secretariat
proposed that this should be done by the Chair of the
EB on behalf of DiMSUR, given that there currently

was no Executive Director in place due to lack of
funding.
Mr. Ben Botolo explained that the issue was beyond
mere deposition. One should think of the best
strategy as to how the letter would find its way to the
Council of Miniters given that there are several
organs in SADC, and who should best present DiMSUR
as institution to SADC.
Mr. Spaliviero explained that there had never been a
formal communication between DiMSUR and SADC
and suggested that the first formal communication
should originate from the Chair of the EB as Member
State representative. Based on the response by SADC
it could be decided how to move forward. He recalled
the last EBM where the SADC representative
requested DiMSUR to formally submit the initiative.
He also reminded of the MoU and its reference to the
centre’s openness to other SADC countries and that
SADC should be seen as a potential partner in
accessing funds.
Mr. Ben Botolo clarified that his concern was about
the internal politics within SADC and how to proceed.
He agreed that it was the right step to communicate
the initiative to SADC but suggested that an
independent organisation would be a better
facilitator.
Mr. Casimiro Abreu agreed with the suggestion by
the Malawi representative. UN-Habitat
as
international body could approach SADC on behalf of
DiMSUR to explain the initiative.
Mr. Hamid Soulé agreed but added that the
communication should be sensitive and avoid any
tensions between countries and therefore it should
be stressed that the intiative is open to membership
of other SADC countries.
Mr. Spaliviero committed the Secretariat to
informally communicate with the SADC DRR
representative and enquire about the process to be
followed after the approval of the Host Country

The
Secretariat
will
informally
communicate
with SADC
and enquire
about the
process to be
followed for
formally
informing
about the
DiMSUR
initiative. It
will then
report back
to the
Executive
Board for
decision.

The
Secretariat
will
communicate
to the selected
National Focal
Points on
their
recruitment
being delayed

Agreement in Mozambique. The Secretariat would solely due to
then inform the Executive Board on SADC’s response. lack of
funding.
With regard to item (xv) on the candidates selected
for the posts of DiMSUR National Focal Point in
Malawi, Mozambique, Madagascar and Comoros, the
Secretariat explained that there were currently no The
funds available for their recruitment.
Secretariat
will
The outgoing Chair requested UN-Habitat to
commence
communicate to the National Focal Points in order to
reassure them that the delay is solely due to lack of communicatio
funding but that they were still the ones to be selected n with the
proposed
once funding would be available.
members of
the
Consultative
With regard to item (xvi) on the Consultative Group, Group for its
the Secretariat confirmed that there was a tentative establishment.
list but that no steps had yet been taken in this regard.
The Secretariat asked if communication could be
commenced with the proposed members of the
consultative group for its establishment, which was
approved during the previous Executive Board
Meeting.
Prof. Randrianalijaona and the outgoing Chair
proposed that there should be no mention of
individuals but rather institutions. However, there
could be exceptions in cases where there are expert The
resource persons. This was agreed by the Executive Secretariat
Board.
will make
efforts to
formalise
further
academic
Miscellaneous:
partnerships
Prof. Randrianalijaona raised the issue of academic It will also
partnerships and that it was previously discussed share the
that partnerships would be made with either CityRAP tool
academic institutions or networks. He suggested that once finalised.
DiMSUR increases its partnerships with academic
institutions.

He also mentioned that for instance the University of
Antananarivo was not involved in the development of
the CityRAP tool.

The
secretariat
will submit
the biennial
Mr. Spaliviero for the Secretariat responded that it action plan
will make efforts to formalise academic partnerships. 2017-2018
With regard to the CityRAP tool development he
until February
mentioned the limitations of the Secretariat being
for approval
understaffed, as well as the concerns of having to
preserve the tool and projects until these are well by the
funded. However, it was the intention to share the Executive
CityRAP tool with all EB members, including the Board.
Antananarivo University and North West University.
Mr. Hamid Soulé recommended for the Secretariat to
develop an action plan to be approved by the
Executive Board as foreseen in the charter of DiMSUR.
Mr. Spaliviero committed the secretariat to prepare
the biennial action plan 2017-2018 until February for
submission and approval by the Executive Board.
• Host
Country
Agreement

The agenda item “Update on the process of
endorsement of the Host Country Agreement in
Mozambique” was moved forward to the agenda
item above, following a more logical flow of
discussions in conjunction with the reading and
adoption of the minutes.

• Open
discussion
and
decision on
next steps

The agenda item “Open floor discussion from the
members of the EB and decisions on next steps”
was moved forward to the agenda item above,
following a more logical flow of discussions in
conjunction with the reading and adoption of the
minutes

• Wrap-up
session

Final comments from the member states
representatives and closing by the EB Chair
The member states representatives made extensive
comments in above agenda items. The DiMSUR
secretariat thanked all for their participation and the
Chair closed the session officially.

QUARTA REUNIÃO DO CONSELHO EXECUTIVO DO CENTRO TÉCNICO DE GESTÃO DO
RISCO DE DESASTRE, SUSTENTABILIDADE E RESILIÊNCIA URBANA (DiMSUR)
MINUTAS RESUMIDAS
23 de Novembro 2016, 17.00 – 19.00
InterContinental Mauritius Resort Balaclava Fort
A quarta Reunião do Conselho Executivo (RCE) do DiMSUR ocorreu no Hotel
InterContinental em Balaclava, Ilhas Maurício em 23 de Novembro de 2016 como evento
paralelo a Plataforma Regional Africana para Redução do Risco de Desastre. A reunião foi
organizada pelo Secretariado ad interim do DiMSUR (ONU-Habitat), que também serviu
como relator. Compareceram seis representantes do Conselho Executivo, bem como três
representantes da ONU-Habitat:
Representantes dos Estados:
•
•
•
•
•
•

Sr. Casimiro Abreu, Diretor Geral Adjunto, Instituto Nacional de Gestão de
Calamidades (INGC), Ministério da Administração Estatal, Moçambique
Sr. Ben Botolo, Secretário do Vice Presidente e Comissionário para Assuntos de
Gestão de Desastre (DoDMA), Malauí
Sr. Clement Kalonga, Oficial de Programa Sênior, Unidade de Redução do Risco de
Desastre, SADC
Sr. Charles Rambolarson, General de Divisão, Bureau Nacional de Gestão de
Riscos e Catástrofes (BNGRC), Madagáscar
Prof. Tiana Mahefasoa Randrianalijaona, Director, Programa Multidisciplinar de
Desastre e Gestão de Risco, Universidade de Antananarivo, Madagáscar
Sr. Hamid Soulé, Responsável pelo Observatório de Vulcões de Karthala (OVK),
Centro Nacional de Documentação e de Pesquisa Científica, Ponto Focal do Quadro
Sendai para Redução de Risco de Desastre, representando a União dos Cômoros.

ONU-Habitat:
• Srta. Denise Dalla Colletta, Especialista em Comunicação, Escritório Regional para
a África, ONU-Habitat
• Srta. Katharina Rochell, Consultora Internacional, Escritório Regional para a África,
ONU-Habitat
• Sr. Mathias Spaliviero, Oficial Senior de Assentamentos Humanos, Escritório
Regional para a África, ONU-Habitat
•
Anexo: Apresentação feita pela ONU-Habitat
Todos os pontos da agenda foram discutidos extensivamente. As seguintes decisões foram
tomadas durante a reunião:
(i)

A agenda foi aprovada com unanimidade

(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)
(ix)

(x)
(xi)
(xii)
(xiii)

Há necessidade de colaboração entre DiMSUR e SADC em termos de
compartilhamento de experiências e esforços para a captação de recursos.
Moçambique foi eleito o novo presidente do Conselho Executivo. Moçambique
aceitou a nomeação e o cargo.
As minutas da Terceira RCE requerem correção no item (xv) com a menção do
Malauí.
O Secretariado irá enviar novamente o Plano Estratégico de 10 anos aos
membros do Conselho Executivo.
O Acordo de País Sede será submetido ao Gabinete de Moçambique para sua
primeira reunião em 2017.
O Secretariado irá produzir um documento sobre possibilidades e estratégias
de mobilização de recursos até o meio de janeiro de 2017.
As questões das contribuições financeiras e das cotas deve ser retomada em
um estágio posterior do desenvolvimento do DiMSUR.
A ONU-Habitat, representando o Secretariado do DiMSUR e como uma
organização neutra e multilateral, irá comunicar-se com a SADC em nome
deste Conselho Executivo a respeito do processo a ser seguido para informar
sobre a iniciativa do DiMSUR. O Secretariado irá então dar um retorno ao
Conselho Executivo.
O Secretariado irá comunicar aos Pontos Focais selecionados sobre o
adiamento do recrutamento somente devido à falta de fundos.
O Secretariado iniciará a comunicação com os membros propostos para o
grupo consultivo para o seu estabelecimento.
O Secretariado se esforçará para formalizar futuras parcerias acadêmicas e
compartilhará a ferramenta CityRAP uma vez que ela estiver finalizada.
O Secretariado irá enviar o Plano de Acão Bianual 2017-2018 até o final de
fevereiro para a aprovação do Conselho Executivo.

Um resumo das questões discutidas está colocado abaixo de acordo com a agenda da
reunião:
Item
da
Agenda
• Abertura e
introdução
• Introdução
dos
participante
s
• Introdução
da
abrangência
da reunião
pela ONUHabitat
(Secretariad

Resumo
Abertura e introdução
A abertura do evento foi feita pelo presidente do
Conselho
Executivo
(CE),
General
Charles
Rambolarson, Bureau Nacional de Gestão do Risco de
Catástrofes, Madagáscar. Em suas observações de
abertura, ele enfatizou que esta reunião está
acontecendo no sexto ano da iniciativa. Ele se referiu à
uma reunião em maio de 2010 em Nairobi, onde os
quatro países formalmente solicitaram à ONU-Habitat
a condução de um estudo de viabilidade para o
estabelecimento do DiMSUR, do qual os Termos de
Referência foram derivados. Ele mencionou o
Memorando de Entendimento entre os quatro países
membros e a ONU-Habitat, o qual se refere ao mandato
e funcionalidade do DiMSUR. Ele relembrou a terceira

Recomendaçõ
es e decisões

o a.i. do
DiMSUR)

RCE em outubro de 2015 em Maputo, Moçambique,
onde um Plano Estratégico de 10 anos foi apresentado
pela e, pela primeira vez, o Diretor Executivo do
DiMSUR foi apresentado. Questões adicionais
discutidas durante a terceira RCE foram potenciais
acordos de parceria e uma estratégia de mobilização de
recursos. Questões que permaneceram abertas foram
sobre o recrutamento de pontos focais nacionais e o
Acordo de País Sede em Moçambique. Ele encerrou
agradecendo o Secretariado por suas intervenções.
Introdução da abrangência da reunião pela ONUHabitat (Secretariado a.i. do DiMSUR)
Mathias Spaliviero, ONU-Habitat, apresentou dois
pontos principais da agenda: um panorama das
atividades do DiMSUR depois da última RCE e a
discussão dos próximos passos para 2017.

• Adoção da
agenda
proposta
para a
reunião
• O que o
DiMSUR e
uma visão
geral das
atividades
de 2016

Apresentação da agenda pela ONU-Habitat e
aprovação pelos membros do CE.
Agenda aprovada com unanimidade

A agenda foi
aprovada com
unanimidade

Apresentação da ONU-Habitat
Mathias Spaliviero fez uma síntese do processo de
estabelecimento do DiMSUR, princípios essenciais e
missão do centro. Ele enfatizou que o DiMSUR irá
complementar e não coincidir com as atividades da
SADC. Ele resumiu a visão e as prioridades estratégicas
para os próximos 10 anos, as quais foram aprovadas na
última RCE. Ele então explicou a ferramenta CityRAP,
seu envolvimento e impactos para os beneficiários em
2016.
Mathias explicou outras atividades de 2016, como
apresentações
do
DiMSUR
em
conferências
internacionais com propósito de fomentar a captação
de recursos; colaboração com o grupo de pesquisa
Urban ARK; atividades de comunicação; assim como
esforços de mobilização de recursos específicos e
constantes.
Abertura para comentários, perguntas e respostas
dos
membros
do
CE
O Presidente abriu espaço para perguntas e Há
necessidade

comentários sobre a apresentação do ONU-Habitat.

de colaboração
entre o
O sr. Clement Kalonga, representante da SADC na
DiMSUR e a
reunião, agradeceu ao presidente e à ONU-Habitat
SADC em
pela apresentação. Ele comentou positivamente a
respeito do processo da ferramenta CityRAP pelo fato termos do
de centrar-se na comunidade como líder do processo. compartilham
Ele apontou duas áreas possíveis de colaboração entre ento de
DiMSUR e SADC. Mencionou que o Secretariado da experiências e
SADC esta desenvolvendo um portal de internet que esforços de
será lançado em 2017, que procurava por captação de
experiências de Redução de Risco de Desastres na recursos.
região. Ele ressaltou que, se os Estados membros
forem capazes de compartilhar experiências, eles
poderão aprender uns com os outros. Ele explicou que
o papel da SADC é coordenar e que há uma falta de
conexão a ser feita com o DiMSUR nesta iniciativa. Em
termos de mobilização de recursos, ele destacou que o
DiMSUR precisaria trabalhar juntamente com a SADC.
O Secretariado da SADC algumas vezes é contado por
doadores e não tem capacidade de produzir e entregar
questões técnicas, como treinamentos, etc.
[O representante da SADC então desculpou-se por ter
que comparecer à uma reunião paralela].
O sr. Casimiro Abreu, INGC, Moçambique, agradeceu
à ONU-Habitat pela apresentação e elogiou o trabalho
que o DiMSUR conduz na África Subsaariana. Ele
comentou que, apesar de o centro não estar
fisicamente estabelecido, seus Estados membros já
estão sentindo os efeitos do DiMSUR. Ele acrescentou
que durante a primeira RCE em Abuja, Nigéria
(durante a 4a AfRP) foi decidido que a presidência
seria rotativa em ordem alfabética de acordo com a
regras da SADC.

O sr. Charles Rambolarson, BNGRC, Madagáscar,
levantou a questão se o presidente do DiMSUR poderia
ser eleito durante a presente reunião considerando
que alguns dos participantes não eram comissionados,
mas representantes.
A ONU-Habitat respondeu positivamente à questão,
citando que os representantes foram indicados por
seus governos a atender a RCE, portanto, têm poder de
tomada de decisão.

O sr. Ben Botolo, DoDMA, Malauí, apoiou este ponto de
vista, enfatizando que a presidência é representada
pelo País, não o indivíduo.
O sr. Hamid Soulé, representante da União de
Cômoros, acrescentou que é muito estratégico ter
Moçambique como novo presidente.
O sr. Mathias Spaliviero acrescentou que um dos itens
das minutas da última RCE era estabelecer parceria
formal entre DiMSUR e SADC. Como até agora isto não
está formalizado, esta tarefa poderia ser encabeçada
pelo presidente do conselho executivo, se o país fosse
membro da SADC.
s Sr. Hamid Soulé apoiou este ponto de vista e
sugeriu que a formalização da parceria deveria ser
encaminhada ao Conselho de Ministros da SADC. O
DiMSUR deveria planejar esta ação porque irá reforçar
o estabelecimento e abrir potenciais vias de
engajamento com mais parceiros e doadores,
especialmente em termos de mobilização de recursos.
Moçambique
foi nomeado o
novo
presidente do
Conselho
Executivo do
DiMSUR.
Casimiro Abreu agradeceu à presidência de Moçambique
Madagáscar por se encarregar das atividades do aceitou a
DiMSUR no ano passado. Ele enfatizou que o DiMSUR nomeação e o
realizou muitas atividades e que Moçambique está cargo.
comprometido em dar continuidade às atividades do
centro. Existem muitos desafios, especialmente em
relação ao estabelecimento formal do centro em
Maputo, mobilização de recursos, um rápido reforço
da parceria entre DiMSUR e a SADC, assim como
atividades adicionais que surgirem durante o mandato
de Moçambique na presidência. Ele agradeceu a todos
pela confiança em Moçambique na presidência e disse
que o País está comprometido com o cargo e o
processo do DiMSUR.
O general Charles Rambolarson como ex-presidente
parabenizou o sr. Casimiro Abreu como representante
de Moçambique por ser o novo presidente do CE. Ele
acrescentou que o CE tem altas expectativas de
Moçambique para o ano seguinte, particularmente a
respeito ao estabelecimento físico do centro.

• Leitura e
adoção das
minutas da
3a RCE e
eleição do
novo
presidente
do CE.

O item da agenda “Eleição do novo presidente do
conselho executivo do DiMSUR” foi movido para o
item anterior da agenda para seguir o fluxo mais
lógico das discussões.
Leitura das minutas da 3a RCE pela ONU-Habitat e
adoção das minutas.

As minutas da
3a RCE
requerem
correção no
item (xv) a
respeito da
menção de
Malauí.

Sr. Mathias Spaliviero lei as minutas da última
reunião do conselho executivo e notou a necessidade
de correção no item (xv), onde Malauí foi
incorretamente omitido do texto. Foi notado pelos
membros falantes de Francês que a tradução das
minutas para o francês estava incorreta em algumas
partes.
O Secretariado
irá enviar
O presidente propôs passar por cada ponto da 3a
novamente o
RCE para comentários.
Plano
A respeito do item (iii) “Os membros do CE irão enviar Estratégico de
seus comentários sobre o Plano Estratégico de 10 10 anos aos
anos antes de 30 de novembro de 2015”, o membros do
Secretariado não recebeu comunicado algum, Conselho
portanto, considerou o plano como aprovado. O CE Executivo.
solicitou que o Plano Estratégico de 10 anos seja
enviado novamente.
A respeito do item (iv) sobre parcerias com
instituições acadêmicas por meio de Memorandos de
Entendimento
sobre
Prof.
Randrianalijaona
destacou que gostaria que este ponto fosse discutido
em detalhes em plenária no item da agenda: Abertura
para discussões e próximos passos.
A respeito dos itens (v), (vi) e (vii) O Secretariado
propôs antecipar o item da agenda “Acordo de País
Sede”, como ele coincidia pela lógica.

O Acordo de
País Sede será
Casimiro Abreu destacou o desenvolvimento das submetido
negociações envolvendo o Acordo de País Sede. Ele pelo INGC ao
relembrou a 2a RCE no Malauí em dezembro de 2014 Gabinete de
onde o representante de Moçambique explicou que Moçambique
este é um processo longo que está agora prestes ao para sua
fim. Ele recordou que em julho de 2011, Moçambique primeira
formalmente concordou em sediar o centro. Em 2013, reunião de
o País sediou uma reunião de alto nível em Maputo Gabinete em
com representantes dos quatro estados membros,

onde o DiMSUR foi oficialmente lançado. Em 2014, o 2017.
Memorando de Entendimento (MoU) foi aprovado
pelo nível mais alto dos quatro Estados, com a
última assinatura do Malauí. O MoU contém a carta do
DiMSUR.
Como o indicado pelas minutas da 3a RCE, o objetivo
era ter o centro formalmente legalizado em
Moçambique até o fim de 2015. O Sr. Abreu explicou
que foi um período intenso de consultas entre INGC e a
ONU-Habitat com o intuito de esclarecer questões que
o governo de Moçambique não considerava
suficientemente claras. Em meados de 2016, o INGC
apresentou formalmente a iniciativa para o Ministério
de Administração Estatal para aprovação do Acordo de
País Sede ao nível ministerial.
Adicionalmente, antes de chegar ao gabinete, o Acordo
de País Sede deve ser antes aceito por diversos
setores interessados, especialmente, o Ministério de
Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Ministério
de Economia e Finanças, o Procurador-Geral de
Moçambique e o Banco de Moçambique, em respeito a
questão da mobilização de recursos, imunidade
diplomática, isenção de impostos, entre outras. Este
processo foi agora finalizado e retornos positivos
foram recebidos de todas as instituições, com
particular ênfase aos acordos internacionais em
respeito à legislação de Moçambique.
Como consequência e próximos passos, três
documentos serão submetidos ao Gabinete: 1) uma
justificativa para sediar o DiMSUR em Moçambique,
que destaca as vantagens para o País em termos de
mobilização de recursos e visibilidade; 2) um decreto
a ser assinado pelo Primeiro Ministro de Moçambique;
e 3) o próprio Acordo de País sede. Todos os tr6es
documentos estão prontos para serem submetidos ao
Gabinete, o que provavelmente acontecerá na
primeira reunião do gabinete em 2017, onde a
aprovação é esperada.
O sr. Spaliviero, em nome do Secretariado do
DiMSUR, parabeniza o INGC pelo sucesso neste
processo complexo e por receber retornos positivos
dos mais altos níveis políticos em diferentes setores.
O novo presidente propôs que a boa relação entre o
Secretariado do DiMSUR e o Governo de Moçambique
na obtenção do Acordo de País Anfitrião fosse descrita O Secretariado

nas minutas para que todos os Estados membro
tomem conhecimento.

produzirá um
documento
sobre as
Em relação ao item (ix), o Secretariado esclareceu que possibilidades
não produziu um documento sobre as possibilidades e estratégias
mobilização de recursos, no entanto, esteve de mobilização
ativamente realizando atividades para a captação de
de recursos
recursos (como destacado na apresentação de
até meados de
PowerPoint). O secretariado se comprometeu a
janeiro 2017.
produzir o documento até meados de janeiro 2017.
Os representantes de Cômoros e Madagáscar, sr.
Hamid Soulé e General Charles Rambolarson,
salientaram que seria importante receber tal
documento para que todos os Estados membros
estejam cientes sobre os recursos disponíveis e A questão das
respectivas estratégias.
contribuições
O sr. Casimiro Abreu acrescentou que este financeiras e
documento é requerido urgentemente para apoiar a cotas deve ser
aprovação do Acordo de País Sede ao nível do retomada em
um estágio
Gabinete em Moçambique.
posterior do
desenvolvime
A respeito dos itens (x), (xi) e (xii) O Secretariado nto do
explicou que em reuniões anteriores, as cotas para DiMSUR.
contribuição financeira ao centro foram discutidas. Foi
decidido não avançar nesta questão no estágio atual. A
questão teve que ser removida do Acordo de País
Sede, devido a difícil situação financeira de
Moçambique. O secretariado sugeriu que este assunto
seja adiado até que o centro esteja totalmente
operante, com Diretor Executivo e Pontos Focais
Nacionais recrutados, e entregando os serviços.
Sr. Ben Botolo enfatizou que todas as questões
financeiras deverão ser aprovadas pelo Ministério de
Finanças e que este processo deverá tomar um tempo
considerável.
Sr. Casimiro Abreu reforçou que se esta questão
fosse uma condição do Acordo de País Anfitrião, a
dinâmica da aprovação do Gabinete seria dificultada,
assim como a possibilidade de outros países se
juntarem ao centro. Portanto, ele recomenda que este
ponto importante seja retomado em um estágio
posterior do desenvolvimento do DiMSUR.

A respeito do item (xiii) sobre informar formalmente
à SADC e UA sobre o DiMSUR e o Memorando de
Entendimento entre os quatro países e a ONU-Habitat,
o Secretariado mencionou que já fez o rascunho de
uma comunicação formal à SADC, a mesma poderia
ser tomada como exemplo para a UA. Os membros do
conselho aprovaram que deve haver comunicações
formais à UA e à SADC. O Secretariado sugeriu que a
carta seja compartilhada depois da aprovação do
Acordo de País Sede em Moçambique, portanto, no fim
de Fevereiro de 2017.
Daqui em diante foram conduzidas discussões sobre
duas questões: o relacionamento entre a ONU-Habitat
e o DiMSUR; e qual seria a melhor estratégia de
contato para a submissão da comunicação formal à
SADC e UA.
Sr. Ben Botolo questionou a interface entre o DiMSUR
e a ONU-Habitat. O Secretariado esclareceu que a
ONU-Habitat é reconhecida como facilitador do
DiMSUR pela duração do Memorando de
Entendimento e até que o DiMSUR se estabeleça e se
transforme em uma instituição independente. O sr.
Spaliviero explicou que a ONU-Habitat atualmente
recebe fundos em nome do DiMSUR.
Sr. Casimiro Abreu agradeceu à ONU-Habitat pelo
papel de Secretariado ad interim que recrutou o
Diretor Executivo e conduziu o processo de seleção
dos pontos focais nacionais. Ele salientou que uma vez
que o Secretariado estiver com os funcionários
devidamente trabalhando em suas funções, a ONUO Secretariado
Habitat ira gradualmente se retirando da posição.
irá
Quanto à questão de qual país deveria submeter o informalmente
Memorando de Entendimento à SADC e à UA, o comunicar-se
Secretariado propôs que isso deveria ser feito pelo com a SADC e
presidente do CE em nome do DiMSUR, devido ao fato questionar
de ainda não haver um diretor executivo pela falta de sobre
o
processo a ser
fundos.
seguido para
Sr. Ben Botolo esclareceu que a questão vai além do formalmente
mero envio da documentação. Que deve ser pensada informar
qual a melhor estratégia de para que a carta chegue às sobre
a
mãos dos Conselho de Presidentes, dado que existem iniciativa do
vários órgãos na SADC, e quem poderia melhor DiMSUR. Em

representar o DiMSUR como instituição ao SADC.

seguida, ele irá
informar
a
Sr. Spaliviero explicou que nunca houve uma resposta
ao
comunicação formal entre o DiMSUR e a SADC e Conselho
sugeriu que o primeiro contato formal deveria partir Executivo para
da presidência do CE como representante de Estado a tomada de
membro. De acordo com a resposta da SADC, os decisão.
próximos passos poderiam ser decididos. Ele lembrou
a RCE anterior, onde o representante da SADC
solicitou que o DiMSUR submeta a iniciativa
formalmente. Ele também lembrou do Memorando de
Entendimento e sua referência a abertura do centro a
outros países da SADC; e que a SADC seve ser vista
como uma parceira potencial para conseguir fundos.
Sr. Ben Botolo esclareceu sua preocupação sobre as
políticas internas da SADC e como proceder. Ele
concorda que é acertada a decisão de comunicar a
iniciativa à SADC, mas sugere que uma organização
independente seria um facilitador mais adequado.
Sr. Casimiro Abreu concordou com a sugestão do
representante do Malauí. A ONU-Habitat, como
organização internacional, poderia fazer o conato com O Secretariado
a SADC em nome do DiMSUR e explicar a iniciativa.
irá comunicarse com os
Sr. Hamid Soulé concordou, mas acrescentou que a
pontos focais
comunicação deve ser feita de forma cuidadosa para
evitar tensões entre países e de deveria ser ressaltado nacionais
que a iniciativa é aberta à filiação de outros Estados selecionados
sobre o atraso
membros.
em
seu
de
Sr. Spaliviero comprometeu o Secretariado a processo
informalmente comunicar-se com o representante de recrutamento
Redução do Risco de Desastre da SADC para obter devido à falta
informações sobre o processo a ser seguido após a de fundos
aprovação do Acordo de País Sede em Moçambique.
Em seguida, o Secretariado informará o CE a respeito O Secretariado
iniciará
a
da resposta da SADC.
comunicação
A respeito do item (xv) sobre os candidatos com
os
selecionados para os cargos de pontos focais do membros
DiMSUR no Malauí, Moçambique, Madagáscar e propostos
Cômoros, o Secretariado explicou que não existem para
ao
atualmente fundos disponíveis para a contratação. O estabelecimen
atual presidente solicitou que a ONU-Habitat faça a
to do Grupo
comunicação com os pontos focais nacionais para
afirmar a eles que o adiamento é decorrente apenas Consultivo.

da falta de fundos, mas que eles serão os selecionados
assim que existirem fundos disponíveis.
A respeito do item (xvi) sobre o Grupo Consultivo, o
Secretariado confirmou que há uma lista proposta, no
entanto, nenhuma ação foi tomada a este respeito.

O Secretariado
irá esforçar-se
para
O Secretariado questionou se a comunicação poderia formalizar
ser iniciada com os membros do Grupo Consultivo mais parcerias
inicialmente propostos, os quais foram aprovados na
acadêmicas.
RCE anterior.
Ele
também
Prof. Randrianalijaona e o atual presidente irá
propuseram que não exista menção de indivíduos, compartilhar a
mas sim de instituições. No entanto, podem haver ferramenta
exceções nos casos especialistas da área. O CE CityRAP
quando estiver
concordou com esta proposição.
finalizada.

Outros assuntos:
Prof. Randrianalijaona levantou a questão das
parcerias acadêmicas e foi discutido anteriormente
que as parcerias seriam feitas tanto com instituições
acadêmicas quanto redes de especialistas. Ele sugeriu
que o DiMSUR aumente suas parcerias com
instituições acadêmicas. Ele também mencionou que,
por exemplo, a Universidade de Antananarivo não foi O Secretariado
envolvida no desenvolvimento da ferramenta irá submeter o
CityRAP.
plano de ação
bianual 2017Sr. Spaliviero, em nome do Secretariado, respondeu 2018
até
que irá fazer esforços para formalizar parcerias fevereiro para
acadêmicas. Em respeito ao desenvolvimento da
aprovação
ferramenta CityRAP, ele mencionou as limitações do
pelo Conselho
Secretariado devido a falta de funcionários, assim
como as preocupações em preservar a ferramenta e Executivo.
projetos até que estes contem com bom financiamento.
No entanto, a intenção era compartilhar a ferramenta
CityRAP com todos os membros do CE, incluindo a
Universidade de Antananarivo e a Universidade North
West.
Sr. Hamid Soulé recomendou que a Secretaria
desenvolva um plano de ação a ser aprovado pelo

Conselho Executivo como previsto na carta do
DiMSUR.
Sr. Spaliviero comprometeu o Secretariado a
preparar o pleno de ação bianual 2017-2018 até
fevereiro para enviar para aprovação pelo CE.
• Acordo de
País Sede

O item da agenda “Atualização sobre o processo de
endosso do Acordo de País Sede em Moçambique”
foi antecipado seguindo o fluxo lógico da discussão e a
leitura e adoção das minutas.

O item da agenda “Discussão aberta e decisão dos
• Discussão
aberta
e próximos passos” foi antecipado seguindo o fluxo
decisão dos lógico da discussão e a leitura e adoção das minutas.
próximos
passos.
• Sessão
de Comentários finais dos representantes dos
Estados membros e fechamento pelo presidente
fechamento
do CE.
Os representantes dos Estados membros fizeram seus
comentários durante os itens da agenda acima. O
Secretariado do DiMSUR agradeceu a todos pela
participação e o presidente fechou a sessão
oficialmente.

