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O PRESENTE CONTRATO DE GESTÃO é celebrado em   de 20xx entre a UNIÃO 
AFRICANA, com sede em Adis Abeba, Etiópia, e cujo endereço postal é P. O. Box 
3243, Adis Abeba (doravante designada por “ a UA”), por um lado, e OS 
ADMINISTRADORES REGISTADOS DO REGIME DO FUNDO DE PENSÕES DOS 
FUNCIONÁRIOS DA UNIÃO AFRICANA (doravante designados colectivamente por 
“os Administradores”), por outro. 
 
CONSIDERANDO QUE 
 

A UA deseja criar um Regime do Fundo de Pensões (doravante designado por 
“Regime”) em benefício dos seus funcionários. 

 
Os Administradores concordaram em desempenhar as funções de Administrador 
do Regime da forma a seguir indicada. 

 
A UA elaborou o Regulamento (cuja cópia se encontra em anexo) que regulamenta 
o Regime. 
 
O PRESENTE CONTRATO É PROVA DE QUE AS DUAS PARTES ACORDARAM 
NO SEGUINTE: 
 
1.  O Fideicomisso é estabelecido mediante a celebração do presente Contrato, que 

tem efeitos a partir de xx de  de 20xx. 
 
2.  Salvo disposição em contrário, todas as palavras e expressões definidas no 

Regulamento têm o mesmo significado no presente Contrato. 
 

Artigo 1.º 
Administradores: 

 
1. Deve haver um Conselho de Administradores composto por nove membros  um 
(1) official e oito (8)  funcionários membros da UA. Os Administradores do Regime 
são compreendidas  da seguinte forma: 
 

 Vice-Presidente da Comissão da Uniao Africana – Presidente do Conselho de 
Administradores;  

 Cinco (5) membros designados pela Associação dos Funcionários por um 
mandato de três anos, renovável uma vez; 

 Chefes da Divisão de Finanças, cada um nomeado por três (3) Órgãos da 
União Africana para um mandato de dois anos em base rotativa. 

  
 

2. O Secretariado assegura o Secretariado do Conselho de Administradores.  
 
3. Um Administrador pode renunciar mediante notificação à UA um (1) mês antes da 
data efectiva da renúncia.  
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Artigo 2.º 

Secretariado 
 
i.  O Secretariado é responsável perante os Administradores pela manutenção das 

contas e registos do Regime, administra a sua correspondência e desempenha 
outras funções, bem como pela gestão e administração adequada do Regime. 
 

ii.  O Secretariado é composto pelas seguintes pessoas: 
 

 Um Gestor (P5);  

 Dois Funcionários especialistas em Benefícios (P2); 

 Um Financeiro (P2). 
  
 
 

Artigo 3.º 
Acordo da UA para o pagamento de contribuições: 

 
Os acordos da UA com os Administradores para o pagamento de contribuições 
para o Regime, conforme previsto no Regulamento. 

 
Artigo 4.º 

Competências dos Administradores: 
 

1. Os Administradores têm e podem exercer conjuntamente todos os direitos e 
previlégios relacionados com o Regime, necessários ou específicos para lhes 
permitir realizar toda ou qualquer transacção, acto, escritura ou acção decorrente 
ou relacionado com o presente Contrato ou com o Regulamento. 

 
2. Qualquer reunião dos Administradores tem competência para exercer todos ou 

quaisquer dos poderes e prerrogativas conferidos às Entidades Gestoras em 
geral, e quaisquer documentos de escritura ou acção executada ou tomada por 
quaisquer Administrador em geral e quaisquer documentos de escritura ou acção 
executada ou tomada por quaisquer Entidades Gestoras que formam quórum, 
em conformidade com uma resolução devidamente aprovada em tal reunião, são 
tão válidos e efectivos como se tivessem sido executados por todas os 
Administradores, desde que nenhum Administrador seja pessoalmente 
responsável em relação a qualquer documento de escritura ou acção não 
executada ou tomada por ele pessoalmente. 

 
3. Os Administradores podem, em relação ao presente Contrato e ao Regulamento, 

recorrer ao aconselhamento ou parecer de qualquer advogado, corrector, 
actuário, contabilista, médico ou outra pessoa profissional apropriada, e não são 
responsáveis por qualquer perda causada por tal facto. O custo de tais 
conselhos ou pareceres faz parte das despesas incorridas pelos Administradores 
no âmbito do Regime e é imputado ao Regime. 
 

 
Artigo 5.º 

Responsabilidade dos Administradores pela Perda em Investimentos 



STC/Legal/Min 

Contrato de gestao do Fundo de Pensões dos Funcionários da União Africana - OLC – 13-14 
de junho de 2021 - Reunião Ministerial 

4 

 
Os Administradores estão autorizados a tomar qualquer decisão a respeito do 
regime, de acordo com o Regulamento da União. A decisão deve obedecer aos 
padrões de cuidados requeridos, caso contrário, os Administradores são 
responsáveis por sua decisão de acordo com os Estatutos e Regulamento dos 
Funcionários. 
  

Artigo 6.º 
Indemnização às Entidades Gestoras 

 
i.  Todo o Administrador tem direito a ser indemnizado pelo Regime com relação a 

todos os processos, custos e despesas decorrentes de quaisquer reclamações 
relacionadas com o Regime que não sejam resultado de fraude, inadimplência 
intencional ou não cumprimento intencional do Regulamento e das disposições 
do Contrato de Gestão da sua parte. 

 
ii.  Os Administradores são indemnizados pelo Regime por todos os passivos 

devidamente incorridos por si na execução do fideicomisso aqui estabelecido. 
  

Artigo 7.º 
Competência para alterar o Contrato de Gestão 

 
Os Administradores podem, de tempos em tempos, e com o consentimento da UA, 
na medida do necessário para dar efeito a quaisquer alterações à escritura, mas 
não por Escritura, revogar ou alterar todas ou algumas das disposições do presente 
Contrato Fiduciário. 
 

Artigo 8.º 
Supervisão e auditoria 

 
1. O Comité de Representantes Permanentes deve supervisionar o Regime do 

Fundo de Pensões do Pessoal da União Africana. 
 

2. O Gabinete de Supervisão Interna e o Conselho de Auditores Externos 
supervisionam o Regime do Fundo de Pensões do Pessoal da União 
Africana. Devem realizar a auditoria de acordo com  o Regulamento 
Financeiro da União 

 
Artigo 9.º 

Quitação ao Regime e às Entidades Gestoras 
 

Qualquer pagamento autorizado pelo Regulamento é considerado como um 
pagamento do Esquema Estatutário em relação à participação e aos juros do 
Membro no Esquema Estatutário, total ou parcial, conforme o caso. 
 

Artigo 10.º 
Responsabilidade Pessoal do Administrador: 

 
Nenhum Administrador deve ser responsabilizado  salvo e excepto pelos montantes 
efectivamente recebidos por ele/ela, nem ele/ela é responsável  por qualquer perda 
incorrida pelo Regime, ao menos que  o mesmo se verifica através de fraude, 
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inadimplência intencional ou incumprimento intencional do Regulamento e das 
disposições do Contrato de Gestão da sua parte.  
 

Artigo 11.º 
Despesas 

 
Os Administradores efectuam todas as despesas necessárias para assegurar a 
administração e gestão adequada do Regime a partir dos rendimentos de 
investimento. 
 

Artigo 12.º 
5.  Resolução de Litígios 

 
Todas as questões não previstas na Escritura e / ou todas as diferenças que surjam 
em relação ao significado ou aplicação da Escritura e / ou direitos e obrigações das 
partes envolvidas, são decididas pelo Tribunal Administrativo da União Africana. 
 
 

Artigo 13.º 
Extinção do Regime 

 
Em caso de extinção do Regime, os recursos do Regime são, em primeiro lugar, 
aplicados para o pagamento e liquidação dos custos, encargos, despesas e 
inerentes à realização, liquidação e distribuição do Regime, em seguida, para 
distribuição do remanescente em conformidade com o Regulamento. 
 
 
 
Assinado em nome de:  
 
(Os Administradores Registadas do Regime de Pensões dos Funcionários da União 
Africana) 
 
 
 ……..………………………………………………… 
       1.º Administrador 
     
 ………………………………………………………… 
       2.º Administrador 
  
     
 ………………………………………………………… 
       3.º Administrador 
 
     
 …………………………………………………………. 
       4.º Administrador 
 
 ……………………………………………………….. 
       5.º Administrador 
       
 ……………………………………………………….. 
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       6.º Administrador 
    
     
 ……………………………………………………….. 
       7.º Administrador 
 
 ……………………………………………………….. 
       8.º Administrador 
 
 ……………………………………………………….. 
       9.º Administrador 
    
    
 
Em nome da União Africana.................................................................................. 
 

(Assinatura:Presidente da Comissão da União Africana) 
Nome: 
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