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REGULAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA UNIÃO AFRICANA 
 

PREÂMBULO 
 
Guiados pelas disposições do Acto Constitutivo da União Africana, os presentes 
Estatutos e Regulamento dos Funcionários definem as condições de serviço, direitos, 
deveres, obrigações e sanções dos dirigentes e outros funcionários em geral da União 
Africana.  
 
Recordando, a Decisão do Conselho Executivo de Julho de 2018 
EX.CL/Dec.1008(XXXIII) que exortou o Comité de Representantes Permanentes a 
analisar a alteração do Regulamento Financeiro da UA, bem como dos Estatutos e 
Regulamento dos Funcionários da UA, para definir claramente e demarcar as funções 
e responsabilidades dos funcionários eleitos dos Secretariados dos Órgãos. 
 
Recordando igualmente, a Decisão do Conselho Executivo de Novembro de 2018 
Ext./Ex/Cl.Dec.1(XX) que solicitou à Comissão, em colaboração com o CRP, a revisão 
do actual Estatutos e Regulamento do Pessoal da UA, com vista a assegurar que este 
responda às actuais necessidades da Organização e ao seu mandato alargado; 
 
Recordando ainda, a Decisão do Conselho Executivo de Fevereiro de 2020 
EX.CL/Dec.1073(XXXVI) que reconheceu que a reestruturação por si só não produz a 
mudança cultural necessária no seio da Comissão e recomendou que a revisão dos 
Estatutos e  Regulamento dos Funcionários e do Regulamento Financeiro deveria 
estabelecer um quadro sólido para uma melhor responsabilização, desempenho e 
mudança cultural. 
 
 
 
Por conseguinte, as disposições contidas nestes Estatutos e Regulamento constituem 
parte integrante da carta de nomeação de cada funcionário e do contrato de trabalho 
de cada dirigente, mandatário especial e funcionários em geral, que devem receber 
uma cópia aquando da sua nomeação ou admissão. 
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ESTATUTOS DOS FUNCIONÁRIOS 
 

CAPÍTULO 1 
 

Artigo 1.º 
Definições  

 
Nos presentes Estatutos e Regulamento, salvo disposições específicas em contrário, 
entende-se por: 
 
“Conferência”, a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana. 
 
“Tribunal Administrativo”, o Tribunal Administrativo da União Africana. 
 
“ALD (Nomeação por Duração Limitada)”, uma forma de nomeação por um curto 
prazo com a duração inferior a um ano e renovável duas vezes.  
 
"Férias Anuais", um período aprovado de tempo fora de serviço que um dirigente, 
mandatário especial ou funcionário em geral tem o direito de gozar em cada 12 (doze) 
meses consecutivos de serviço. 
 
“Beneficiários”, todas as pessoas designadas, por escrito, por um funcionário, e em 
conformidade com os requisitos estabelecidos, para receber pagamentos ou bens 
distribuíveis em nome do referido dirigente eleito, mandatário especial ou funcionário. 
Se nenhum beneficiário tiver sido designado, os pagamentos e/ou a distribuição são 
feitos às pessoas previstas na legislação do estado do dirigente eleito e do funcionário. 
 
“Dias civis”, os dias consecutivos do ano, incluindo os fins-de-semana. 
 
“Mês civil”, o período que inicia no primeiro dia do mês, incluindo os feriados e os fins-
de-semana, e que termina nos dias 28, 29, 30 ou 31, dependendo do número de dias 
do mês em referência.  
 
“Ano civil”, o período que decorre de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro do mesmo ano. 
 
“Tecto máximo de uma categoria”, o último escalão de uma determinada categoria. 
 
“Presidente”, salvo quando especificado o contrário, significa o Presidente da 
Comissão da União Africana, que também é o Chefe Executivo, Representante Legal 
e Auditor Principal da União de acordo com o artigo relevante do Estatuto da Comissão.  
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 “Filho com Deficiência Física e/ou Mental”, um filho que não pode, por razões de 
deficiência física ou mental, frequentar uma instituição de ensino normal e, por 
conseguinte, requer ensino ou formação especial que o prepare para uma integração 
plena na sociedade ou que, enquanto frequenta uma instituição de ensino normal, 
exige ensino ou formação especial para o ajudar a superar a deficiência.  
 
“Comissão”, a Comissão da União Africana, que actua como o Secretariado da União. 
    
“Autoridade Competente”, qualquer pessoa que legalmente actua em nome do 
Presidente e pessoas que são chefes de outros órgãos e instituições, que trabalham a 
tempo inteiro ou chefe do Secretariado de Órgãos e Instituições da União, que 
trabalham em regime de assalariados a tempo inteiro, quando aplicável, com 
autoridade delegada para gerir actividades administrativas e financeiras de seus 
respectivos órgãos e instituições, e que responde perante o Presidente. 
 
“Acto Constitutivo”, o Tratado que estabelece a União Africana. 
 
“Consultor”, qualquer pessoa ou perito provedor de serviços contratada mediante um 
processo de contratação para a prestação de serviços por um prazo predeterminado e 
com base nos termos e condições de trabalho específicos. 
 
“Contrato”, qualquer acordo de trabalho entre a União e qualquer funcionário eleito 
ou mandatário especial ou funcionário em geral, onde são especificados a duração, os 
termos e condições de trabalho.  
 
"Tribunal de Justiça", o Tribunal de Justiça da União Africana adoptado pela Segunda 
Sessão Ordinária da Conferencia, realizada em Maputo, Moçambique, em 11 Julho de 
2003.  
 
“Filho a cargo”, qualquer filho biológico ou legalmente adoptado e não casado, com 
idade até 21 e 24 anos, para criança com deficiência para apoio básico e permanente. 
Em casos excepcionais, as crianças com deficiência podem ser concedidos subsídios 
de escolaridade e médicas até a idade de 27 anos após a certificação pela Junta 
Médica da UA.    
 
“Cônjuge a cargo”, qualquer pessoa casada legalmente com um dirigente eleito, ou 
funcionário, quando aplicável, cujo rendimento total anual, não exceda o salário bruto 
anual equivalente ao salário de um funcionário na Categoria GSA5, escalão 1, e que 
não exerça nenhuma actividade remunerada e cujos rendimentos anuais atinjam o 
montante necessário para desqualificá-la do subsídio de cônjuge e outros direitos de 
dependência para as férias para o país de origem e serviços médicos.  
 

“Vice-Presidente”, o Vice-Presidente da Comissão da União Africana que é também 
o Auditor Financeiro da Comissão de acordo com o artigo relevante do Estatuto da 
Comissão.  
 
“Exoneração”, a desvinculação de um dirigente eleito ou funcionário do serviço da 
União pelo Presidente como consequência de abolição de posto, redução do número 
de efectivos ou motivos de saúde. 
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“Demissão”, a desvinculação de um dirigente eleito ou funcionário do serviço da União 
por motivos de infracção ou irregularidade graves. 
 
“Local de Afectação”, o país ou área dentro de distância de comutação não obstante 
as fronteiras nacionais, onde o dirigente eleito, mandatário especial e funcionário em 
geral presta serviço. 
 
“Direitos de Escolaridade”, abono escolar pago ao dirigente eleito, mandatário 
especial e funcionário regular como resultado de seu filho a cargo frequentar a tempo 
inteiro uma escola, universidade ou instituição de ensino ou académica similar 
aprovada.   
 
"Dirigente Eleito", um funcionário da Comissão da UA, dos Órgãos ou Instituições 
eleitos e mandatário político designado pelos Órgãos da União Africana.  
 
“Membros da Família Qualificados”, o cônjuge e os filhos dependentes dos 
dirigentes eleitos, dos mandatários especiais ou funcionários regulares a quem são 
prestados subsídios de escolaridade, médico e despesas de viagem pela União em 
conformidade com as disposições consagradas nos Estatutos e Regulamentos 
relevantes, quando for aplicável.  
 
“Funcionários Elegíveis”, funcionários eleitos e mandatários políticos eleitos e/ou 
nomeados a tempo inteiro, com base na estrutura aprovada e regular da União. (OLC) 
 
“Direitos”, quaisquer direitos previstos nestes Estatutos e Regulamento incluindo, 
mas não só, o ajustamento de posto, subsídios de cônjuge, de habitação, de educação 
e de dependência.    
 
"Conselho Executivo", o Conselho Executivo, instituído nos termos do artigo 5.o do 
Acto Constitutivo que compreende os Ministros dos Negócios Estrangeiros/das 
Relações Exteriores ou nas relações externas dos Estados-membros.  
 
“Pessoal de Missões no Terreno”, são indivíduos recrutados para trabalhar em 
operações de paz, segurança e humanitárias, assim como outras crises de emergência 
que possam surgir numa missão no terreno, com base em termos e condições de 
trabalho predeterminados, por um período não superior ao da duração da missão. 
 
“Missão no Terreno”, missão especial para a operação de manutenção da paz, 
humanitária e outras operações em situações de emergência tais como iniciada pelos 
Órgãos Deliberativos 
 
“Paridade do Género”, a distribuição plena e igual de benefícios, responsabilidades 
e representação entre homens e mulheres. 
 
“Chefe do Órgão”, oficial que dirige um órgão da União que não seja a Comissão, 
conforme previsto no artigo 5.o do Acto Constitutivo. 
 



Pág. 6 
 

 

Projecto de Estatutos e Regulamento dos Funcionários da União Africana -2021  
(Conforme analisado pela reunião dos Peritos do CTE-JLA, de 5-10 de Junho de 2021) 

 
 

 

"Férias no País de Origem", tempo de afastamento do trabalho concedido a dirigente 
eleitos, mandatários especiais, funcionários e a dependentes elegíveis de dois em dois 
anos de serviço qualificado para que possam visitar seu país de origem ou qualquer 
outro destino aprovado às custas da União, desde que o custo não exceda o do país 
de origem. 
 
“Parente imediato”, um indivíduo que seja cônjuge, pai, mãe, filho, filha, irmão ou irmã 
de funcionários elegíveis, funcionários especiais, e funcionários. 
 
“Funcionários Recrutados a Nível Internacional”, funcionários de categoria igual ou 
superior a GSA4, que não são cidadãos do país do local de afectação. 
 
“Nomeação Inicial", a primeira nomeação de um funcionário para o quadro de 
funcionários permanentes da União.  
 
“Instituição", uma entidade, diferente de um Órgão, instituída e financiada pela União. 
 
“Carta de Nomeação", uma oferta por escrito feita pela União a um candidato, 
especificando a duração, os termos e condições de serviço ao abrigo das disposições 
dos presentes Estatutos e Regulamento.  
 
“Funcionários Recrutados a Nível Local”, funcionários de categoria inferior a GSA4 
e recrutado estritamente com base em termos e condições locais no mercado de 
trabalho do local de afectação ou funcionários das categorias GSA4, GSA5 e GSA6 a 
trabalhar no seu país de origem.  
 
“Membro do ECOSOCC”, uma organização reconhecida da sociedade civil dos 
Estados-membros, apoiando as aspirações, tradições, moral e valores comuns 
africanos, nomeada para servir no ECOSOCC e que é representada por um mandatário 
acreditado da organização nomeada e considerada como um funcionário não eleito.   
 
“Deputado do Parlamento Pan-Africano”, indivíduo com assento na assembleia ou 
parlamento nacional dos Estados-membros designado ou nomeado para servir no 
Parlamento Pan-Africano e que deve ser considerado como funcionário não eleito.   
 
“Estados-membros”, Estados-membros da União de acordo com o Acto Constitutivo 
Africano da União.  
 
“Missão”, qualquer viagem oficial autorizada efectuada por um dirigente eleito, 
mandatário especial ou funcionário para fora do seu local de afectação em 
cumprimento das tarefas em nome da União.  
 
“Profissional Nacional”, um funcionário na categoria profissional a exercer funções 
no seu próprio país. 
 
“Dirigentes”, quaisquer funcionários eleitos ou mandatários políticos ou, quando 
aplicável, funcionários não eleitos de Órgãos da UA. 
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“Órgãos”, os Órgãos da União estabelecidos nos termos do artigo 5.º do Acto 
Constitutivo. 
 
“Horas Extraordinárias", horas trabalhadas autorizadas além das 40 horas semanais 
previstas nestes Estatutos e Regulamento.   
 
“Local de Residência”, o acto ou facto de viver de forma contínua e ininterrupta num 
local durante um período de tempo. Para o presente regulamento, o período mais curto 
para um funcionário residir no local deve ser de três (3) anos. 
 
“Mandatários Políticos”, pessoas nomeadas pelo Presidente, nomeadamente 
Representantes Permanentes da UA/Observadores, Representantes Especiais/Altos 
Representantes, Enviados Especiais e Chefes de Missão da UA que servem a União, 
à discrição do Presidente, por um período a ser determinado pelo Presidente, dentro 
do período do seu mandato.   
 
“CRP”, o Comité de Representantes Permanentes da União. 
 
“Pessoal Profissional”, funcionários classificados no Grupo V, nos termos do artigo 
4.º do Regulamento mantendo a classificação de graus P1 a P6 e D1 a D2. 
 
“Pessoal do Projecto”, um funcionário recrutado para trabalhar num projecto 
específico com base em termos e condições de trabalho pré-determinados e por um 
período que não exceda a duração do projecto. 
 
“Regulamento”, o Regulamento dos Funcionários aprovado pela Conferência da 
União, para regular, entre outras questões, o estatuto, a nomeação e as condições 
básicas de serviço dos dirigentes, mandatários eleitos e dos funcionários da União. 
 
“Estatutos”, os Estatutos dos Funcionários aprovados pela Conferência da União para 
complementar os Estatutos. 
 
“Pessoa a Cargo Secundária”, o pai e a mãe do funcionário ou do seu cônjuge.  
 
“Destacamento”, a transferência de uma pessoa de uma entidade para desempenhar 
uma função temporária, durante a qual o funcionário destacado está sujeito aos 
Estatutos e Regulamento dos Funcionários da organização anfitriã, mas mantendo os 
seus direitos de emprego na entidade que o destacou. 
 
“Autofinanciamento de Formação”, formação autorizada de um funcionário cujos 
custos não são cobertos pela União e ao abrigo de um acordo com seus parceiros. 
 
“Má Conduta Gravosa", mau comportamento intencional ou deliberado de um 
funcionário em violação dos Estatutos, incompatível com a manutenção do contrato de 
trabalho e susceptível de causar um risco grave e eminente para a saúde ou a 
segurança de uma pessoa ou lesar o nome, a imagem e a reputação da União. 
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“Mandatário Especial”, qualquer pessoa indicada por um Dirigente Eleito e nomeada 
para trabalhar ao critério desse Dirigente Eleito durante o seu mandato.  
 
“Formação patrocinada”, formação do qual que um funcionário beneficia e que é 
totalmente custeada pela União ou ao abrigo de um acordo com os seus parceiros. 
 
“Funcionário”, qualquer pessoa empregada como regular, em regime de prazo fixo 
ou qualquer Nomeação por Duração Limitada (ALD) auferindo um salário mensal, 
desde que cumpra com o disposto nos presentes Estatutos e Regulamento.   
 
“União”, a União Africana.  
 
“Dias Úteis”, a semana de trabalho estabelecida para todos os locais de afectação, 
excluindo feriados oficiais; 
 
“Jovens”, as pessoas com idades entre 18 e 35 anos, sem prejuízo das definições 
dos Estados-Membros. 

 
CAPÍTULO II 

ÂMBITO, OBJECTIVO E ÁREA DE APLICAÇÃO 
 

N.º 1 do artigo 2.º 
Âmbito e Objectivo 

 
O presente Regulamento tem com objectivo:  
 
(a) Abordar os direitos e as obrigações da União, bem como enunciar os termos e 

as condições de serviço, os direitos básicos, os deveres e as obrigações de 
todos os dirigentes eleitos, funcionários e outros mandatários nomeados;  
           

(b) Oferecer o princípio orientador básico na determinação das condições de 
serviço dos dirigentes eleitos, dos mandatários especiais, dos funcionários, a 
necessidade de atrair e manter ao serviço da União quadros capazes de atingir 
os mais elevados padrões de profissionalismo, eficiência, competência e 
integridade estabelecidos pela União.  
 

(c) Motivar e desenvolver a capacidade plena dos funcionários para a consecução 
dos ideais no âmbito dos objectivos da União, satisfazendo, simultaneamente, 
o seu legítimo desejo de auto-realização. Tal é feito com a devida diligência, em 
conformidade com a boa governação organizacional, de uma forma 
transparente, justa e imparcial, respeitando simultaneamente a diversidade. 
 

(d) Definir as grandes políticas de recursos humanos, sempre que for aplicável, para 
o recrutamento, selecção, nomeação e gestão de todos os dirigentes, 
mandatários especiais e funcionários e os arranjos institucionais e directrizes 
para a administração e gestão da União.  
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N.º 2 do artigo 2.º  
Relação entre os Estatutos e o Regulamento dos Funcionários  

 
Os presentes Estatutos dos Funcionários estabelecem os princípios básicos ou os padrões 
das relações entre os dirigentes e outros funcionários e a União Africana, enquanto o 
Regulamento dos Funcionários proporciona explicações mais detalhadas e suplementares 

sobre os princípios contidos nos Estatutos. Estes Estatutos e Regulamento fazem parte 
das condições de nomeação ou contrato de trabalho entre a União e dirigentes eleitos, 
mandatários especiais e funcionários em geral.  
 

N.º 3 do artigo 2.º 
Aplicação 

 
(a) Os presentes Estatutos aplicam-se a todos dirigentes eleitos, mandatários 

especiais e funcionários da União, independentemente das suas categorias e 
/ou duração das suas nomeações ou empregos.  
 

(b) As condições de serviço para o pessoal da missão no terreno, o pessoal 
destacado, consultores, jovens voluntários, estagiários e profissionais 
independentes, programas de bolsas quer recrutados ou contratados, são 
especificados em políticas separadas que regem os seus termos de 
compromisso consistente com os princípios consagrados nos presentes 
Estatutos e Regulamento dos Funcionários.  
 

N.º 4 do artigo 2.º 
Delegação de Autoridade 

 
O Presidente pode delegar a sua autoridade nos termos destes Estatutos e 

Regulamento, sempre que necessário, à autoridade competente conforme se julgue 
apropriado. 

 
(a) A autoridade competente pode, por sua vez, subdelegar, por meio de uma 

circular administrativa, a sua autoridade para aspectos específicos dos 
presentes Estatutos e Regulamentos. Estas instruções administrativas devem 
indicar se o funcionário delegado pode subdelegar a autoridade a outros 
dirigentes ou funcionários. 

 
(b) A delegação de autoridade ao abrigo dos presentes Estatutos e Regulamento 

não absolve ou iliba, de outra forma, a autoridade delegante das suas 
responsabilidades ao abrigo dos presentes Estatutos e Regulamentos e outros 
regulamentos e procedimentos aplicáveis da União, nem impede a autoridade 
de desempenhar as suas funções. No caso de qualquer delegação deste tipo, a 
autoridade delegante e o dirigente eleito, mandatário especial ou funcionário 
delegado permanece de forma conjunta e de várias formas responsável pelo 
exercício adequado da autoridade delegada. 
 

(c) Na implementação destes Estatutos e Regulamento, as Autoridades 
Competentes e Autoridades Delegadas respondem perante o Presidente. 
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(d) O Vice-Presidente coordena e supervisiona a execução dos poderes delegados 
pelo Presidente aos órgãos e instituições da União e aconselha o Presidente em 
conformidade. 
 

(e) Nos casos em que o Presidente delega a sua autoridade, deve ser estabelecido 
um quadro regulador e mantidos os parâmetros de referência que estipulam a 
fonte da delegação, prestação de contas e responsabilidade, e deve, inter alia, 
prever uma descrição das actividades delegadas, os resultados previstos, 
restrições, duração da delegação, mecanismo de apresentação do relatório e 
responsabilidade por não exercer as suas funções.  
 

(f) Todas as delegações de autoridade devem ser por escrito e assinadas pelas 
partes. 
 

CAPÍTULO III 
DIREITOS, DEVERES E OBRIGAÇÕES 

 
N.º 1 do artigo 3.º 

 

 Situação dos Dirigentes Eleitos, Mandatários Especiais e Funcionários  
 

Todos os Dirigentes Eleitos, Mandatários Especiais e Funcionários devem ser 
funcionários públicos internacionais, onde as suas responsabilidades como dirigentes 
eleitos, mandatários especiais e funcionários não sejam nacionais mas exclusivamente 
internacionais  

 
N.º 2 do artigo 3.º 

Direitos e Privilégios dos Dirigentes Eleitos  
dos Mandatários Especiais e dos Funcionários 

 
(a) Em virtude da sua nomeação ou do seu emprego, todos os dirigentes eleitos, 

mandatários especiais e funcionários beneficiam dos direitos, privilégios e 
protecção previstos nos presentes Estatutos e Regulamento, nos Acordos de 
Sede e de Acolhimento, bem como noutros instrumentos jurídicos internacionais 
pertinentes.  
 

(b) A União protege os direitos humanos fundamentais, a dignidade, o valor e a 
igualdade de direitos de todos os seus dirigentes eleitos, mandatários especiais 
e funcionários, tal como definidos nos presentes Estatutos e noutros 
instrumentos jurídicos internacionais juridicamente vinculativos, bem como 
noutros regulamentos e instrumentos administrativos.  
 

(c) Compete à União prestar assistência, protecção e segurança aos seus 
dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários, sempre que necessário, 
contra ameaças, abusos, assédio, violência, agressão, insultos ou difamação a 
que possam estar sujeitos em razão do ou em relação com o exercício das suas 
funções oficiais.   
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(d) Os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários gozam das 
imunidades e privilégios previstos nas convenções internacionais e regionais 
pertinentes, que incluem, nomeadamente, a Convenção Geral sobre os 
Privilégios e Imunidades da OUA e a Convenção de Viena sobre as Relações 
Diplomáticas. 
 

(e) O gozo de imunidades e privilégios pelos dirigentes eleitos, mandatários 
especiais e funcionários não os iliba do cumprimento das suas obrigações 
privadas ou da observância as leis e autoridades legais/dos regulamentos do 
país de acolhimento. O Presidente pode levantar estes privilégios, imunidades 
ou isenções nos casos em que, na sua opinião, estes impedem os processos 
judiciais e podem ser levantados sem prejuízo dos interesses da União. 
 

(f) A União deve fornecer os documentos de viagem oficiais necessários aos 
dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários que viajem para fora dos 
seus postos de trabalho em missões oficiais, de acordo com a Política de 
Documentos de Viagem.  
 

(g) A União deve, sempre que aplicável, assumir a responsabilidade por quaisquer 
danos resultantes da violação dos direitos e privilégios dos dirigente eleitos, 
mandatários especiais e funcionários ao abrigo dos presentes Estatutos e 
Regulamento, durante o exercício das suas funções oficiais. 
 

N.º 3 do artigo 3.º 
Deveres e Obrigações 

 
(a) Ao aceitarem ser nomeados ou o emprego na União, todos os Dirigentes e 

funcionários ficam sujeitos aos termos e condições estabelecidos nos Estatutos 
e Regulamento dos Funcionários, que podem ser alterados pontualmente por 
decisão da Conferência da União. 
 

(b) Todos os Dirigentes e funcionários comprometem-se a desempenhar as suas 
funções e a agir no melhor interesse da União, tal como previsto nos presentes 
Estatutos e Regulamento e em conformidade com o Código de Ética e de 
Conduta da União Africana. Devem respeitar e manter os mais elevados padrões 
éticos de comportamento e conduta e evitar qualquer acção ou omissão 
incompatível com os padrões de conduta que lhes são exigidos enquanto 
funcionários públicos internacionais e regular as suas actividades privadas e 
oficiais de modo a não afectar negativamente os interesses, a imagem e a 
credibilidade da União. 
 

(c) Os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários devem manter os 
mais elevados padrões de profissionalismo, eficiência, eficácia, competência e 
integridade. No exercício das suas responsabilidades, devem pautar pela 
probidade, imparcialidade, confidencialidade, equidade, honestidade, veracidade 
e responsabilidade.  
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(d) No exercício das suas funções oficiais, os dirigentes eleitos, mandatários 
especiais e funcionários não devem solicitar ou aceitar instruções do governo de 
qualquer Estado-membro. Devem abster-se de qualquer acção que possa 
reflectir a sua própria posição pessoal e garantir que eles respeitem o carácter 
intergovernamental da União. 
 

(e) Todos os direitos, incluindo o título, os direitos de autor e os direitos de patente, 
sobre qualquer obra ou invenção produzida ou desenvolvida por um funcionário 
no âmbito do exercício das suas funções oficiais pertencem à União. O 
Presidente da Comissão decide sobre a utilização a dar a estes direitos. 
 

(f) Aquando da sua nomeação/emprego inicial, os dirigentes eleitos, mandatários 
especiais e funcionários devem submeter-se a exame médico em conformidade 
com o previsto nas disposições dos Estatutos. 
 

(g) Os dirigentes eleitos, mandatários e funcionários devem usar da máxima 
discrição relativamente a todos os factos, registos e informações de que tenham 
conhecimento por força das suas funções ou no âmbito do exercício das 
mesmas. Qualquer uso indevido, abuso ou extracção ou destruição não 
autorizada de registos, informações ou documentos oficiais, em qualquer forma 
e aspecto que seja, é proibido e está sujeito a acção disciplinar. 
 

(h) Os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários devem utilizar os 
bens e activos da União apenas para fins oficiais e fazê-lo com maior cuidado. 
Os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários devem responder 
plenamente aos pedidos de informação por outros funcionários e dirigentes da 
organização autorizados para investigar o possível desvio de fundos, 
desperdício ou abuso. 
 

(i) Os dirigentes eleitos, mandatários e funcionários não podem utilizar ou 
reproduzir o nome ou qualquer acrónimo, emblema ou selo oficial da União, em 
todos os seus aspectos e formas, para os seus interesses pessoais ou para 
qualquer outro fim. 
 

(j) Ao assumirem as funções na União, todos os dirigentes eleitos, mandatários e 
funcionários prestam juramento, afirmam ou subscrevem e assinam a declaração 
de compromisso com a seguinte redacção:  

 

“Comprometo-me solenemente a exercer, com toda a lealdade, discrição e 
consciência, as funções e responsabilidades que me são confiadas enquanto 
Funcionário Público Internacional da União Africana e a desempenhar as minhas 
funções e regular a minha conduta tendo em vista apenas os interesses da 
União, e a não buscar ou aceitar instruções de governo de qualquer Estado-
membro ou autoridade alheia à União Africana. Também me comprometo a 
respeitar as obrigações a mim incumbidas, tal como estabelecido nos Estatutos 
e no Regulamento".  
 



Pág. 13 
 

 

Projecto de Estatutos e Regulamento dos Funcionários da União Africana -2021  
(Conforme analisado pela reunião dos Peritos do CTE-JLA, de 5-10 de Junho de 2021) 

 
 

 

(k) O Presidente deve estabelecer directrizes especiais para orientar a cerimónia de 
juramento dos dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários que se 
ocupam das finanças, aquisições, sistema de informação e funções conexas.  
 

(l) Os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários devem respeitar e 
aderir aos princípios de hierarquia e disciplina e à autoridade instituída. Devem 
sujeitar-se à autoridade do Presidente, que pode afectá-los para exercer 
qualquer cargo ou função, tendo devidamente em conta as suas qualificações, 
competências e experiência, bem como os interesses da União. 
 

(m) A ignorância dos presentes Estatutos e Regulamento não são aceites como 
desculpa, nem defesa em caso do seu incumprimento e violação.  
 

(n) A violação destes deveres e obrigações está sujeita a acções administrativas ou 
disciplinares.  
 

N.º 4 artigo 3.º 
Obrigações da União para com os Dirigentes Eleitos, 

Mandatários Especiais e Funcionários 
 

(a) O Presidente deve assegurar a observância rigorosa das disposições relativas à 
aplicação e ao respeito dos direitos e dos deveres dos dirigentes eleitos, 
mandatários especiais e funcionários, tal como consagrados no Acto 
Constitutivo, nos Estatutos e no Regulamento dos Funcionários, nas políticas e 
noutros instrumentos relevantes, bem como nas Decisões, Declarações e 
Regulamentos relevantes da Conferência e do Conselho Executivo. 
 

(b) Ao aplicar os presentes Estatutos e Regulamento dos Funcionários, a União 
guia-se pelos princípios de boa governação, incluindo, entre outros, a justiça, a 
equidade, a transparência, a responsabilização, eficiência, o respeito e a 
dignidade das pessoas. 
 

(c) A União deve proporcionar um ambiente de trabalho propício e favorável, 
incluindo um local adequado de trabalho, equipamentos, logística e os serviços 
necessários para o desempenho dos dirigentes eleitos, mandatários especiais e 
funcionários dos seus deveres, dando a devida atenção ao seu bem-estar.  
 

(d) A União deve esforçar-se continuamente por criar uma mão-de-obra dedicada, 
eficiente e competente através de uma planificação, recrutamento, 
reconhecimento, formação e desenvolvimento sistemáticos dos recursos 
humanos. 
 

(e) O Presidente assegura a tomada de todas as medidas de segurança necessárias 
para proteger os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários, bem 
como as instalações e os bens da União, em colaboração com a autoridade do 
país anfitrião, conforme a necessidade. 
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(f) A União deve proporcionar um ambiente de trabalho propício, isento de assédio, 
abuso, violência, discriminação, ameaças, agressões, insultos ou difamação, ao 
qual os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários podem estar 
sujeitos em virtude de ou em relação com o exercício das suas funções oficiais 
na União. 

 
N.º 5 do artigo 3.º 

Gestão de Recursos Humanos 
 
(a) Os funcionários envolvidos na gestão dos recursos humanos devem ter a tarefa 

de promover boas relações humanas e estarem sempre prontos para apoiar, 
aconselhar e orientar os funcionários no que diz respeito aos seus problemas 
profissionais e pessoais e fornecer esclarecimentos sobre os benefícios a que 
têm direito, bem como as suas obrigações ao abrigo dos presentes Estatutos e 
Regulamento e de outras políticas relevantes. 
 

(b) Sem prejuízo da responsabilidade de gestão básica de todos os dirigentes 
eleitos, dos Chefes de Departamento/Direcção, Divisão e Unidade, o Presidente 
têm a responsabilidade geral de assegurar a implementação adequada das 
políticas e práticas de recursos humanos em consonância com as disposições 
dos Estatutos e Regulamento dos Funcionários e qualquer outro instrumento 
relevante. 

 
N.º 6 do artigo 3.º 

Serviços de Protecção e Segurança 
 
(a) A União presta aos seus dirigentes eleitos, mandatários especiais e 

funcionários, na medida das suas capacidades, toda a assistência, protecção e 
segurança consistentes com o seu estatuto na qualidade de dirigentes eleitos, 
mandatários especiais e funcionários de uma organização internacional, 
enquanto durar o vínculo de serviço com a União. 
 

(b) A União deve criar um Serviço de Protecção e Segurança da União para 
proteger as instalações, os bens e os dirigentes eleitos, mandatários especiais 
e funcionários da União. O serviço de protecção e segurança deve, entre outras 
coisas: 
 
(i) Proteger e salvaguardar, os dirigentes eleitos, mandatários especiais e 

funcionários da União, bem como, convidados, bens e instalações da 
União;   

 
(ii) Cooperar e estabelecer a ligação com os governos anfitriões para garantir 

protecção e segurança dos dirigentes eleitos, mandatários especiais, 
funcionários e representantes dos Estados-membros que participam nas 
actividades da União; e 

 
(iii) Estabelecer contactos com o país anfitrião e os organismos de aplicação 

do direito internacional e contrapartes de resposta de emergência a fim de 
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assegurar a adopção de medidas adequadas de protecção e segurança 
para a União e para os dirigentes eleitos, mandatários especiais, 
funcionários.   

 
N.º 7 do artigo 3.º 

Serviços Médicos e de Saúde 
 

(a) Os serviços médicos e de saúde devem prestar cuidados de saúde e serviços 
médicos, incluindo a admissão, com o equipamento necessário, para os 
dirigentes eleitos, mandatários especiais, funcionários da UA e para o pessoal 
das Missões Permanentes dos Estados-membros da UA.  
 

(b) Os serviços médicos e de saúde estabelecem programas para monitorar e 
assegurar a saúde e o bem-estar dos funcionários da União. 
 

(c) Em situações relacionadas com emergências de saúde pública ou de questões 
ambientais, os serviços médicos e de saúde devem ser consultados a fim de 
determinar medidas adequadas para proteger a saúde e garantir a segurança 
dos funcionários 
 

(d) A União estabelece uma política de saúde e segurança no trabalho que inclui o 
seguinte: 
 
(i) Monitorizar as instalações e as condições de trabalho da União quanto aos 

perigos para os funcionários nos domínios da segurança, ergonomia e 
epidemiologia, dando recomendações de medidas preventivas adequadas, 
conforme se julgue necessário;  

 
(ii) Controlo de aptidão para o trabalho, tal como assegurado para os 

funcionários expostos a substâncias ou a condições de trabalho perigosas, 
ou cujas funções afectem a segurança de terceiros; 

 
(iii) Exames médicos regulares, por conta da União, para os funcionários que 

estão potencialmente expostos a riscos de segurança e profissionais, 
conforme vierem a determinar os Serviços Médicos e de Saúde. 

 
(iv) Prestação de Cuidados Médicos e de Seguro de Saúde para os dirigentes 

eleitos, mandatários especiais, funcionários e seus dependentes elegíveis. 
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CAPÍTULO IV 
CLASSIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES ELEITOS, MANDATÁRIOS POLÍTICOS, 

ESPECIAIS E FUNCIONÁRIOS   
 

Artigo 4.º 
Classificação dos Dirigentes Eleitos, Mandatários Políticos, Especiais e 

Funcionários 
 
(a) Em conformidade com a estrutura organizacional geral da União, aprovada pela 

Conferência e de acordo com a natureza das funções e responsabilidades 
exigidas, os dirigentes eleitos e outros funcionários da União são classificados 
nos seguintes grupos: 
 
(i) Dirigentes Eleitos (Grupo I) 
(ii) Funcionários não Eleitos (Grupo II) 
(iii) Mandatários Políticos (Grupo III) 
(iv) Mandatários Especiais (Grupo IV) 
(v) Pessoal Profissionais (Grupo V) 
(vi) Funcionários dos Serviços Gerais (Grupo VI) 

 
(b) A Classificação dos postos deve ter como base os perfis e a descrição de 

funções. 
CAPÍTULO V 

SALÁRIOS E REGALIAS  
 

Artigo 5.º 
Salários, Subsídios e outras Regalias Afins  

 
(a) De acordo com as disposições do Acto Constitutivo, os dirigentes eleitos, 

mandatários especiais e funcionários nos Grupos I, III, IV, V E VI que trabalham 
na União têm direito a salário, subsídios e outras regalias afins;  
 

(b) Tendo devidamente em conta a natureza dos deveres e das responsabilidades, 
o Presidente propõe, com um ano de antecedência, aos Órgãos Deliberativos, 
a realização de um estudo sobre a revisão dos salários e das regalias afins (com 
base em referências comparativas do mercado) a cada cinco (5) anos, à 
excepção do Subsídio de Habitação, Subsídio de Ajustamento de Posto e do 
Subsídio de Não Residente, cuja revisão é feita a cada três (3) anos, salvo 
disposição em contrário;  
 

(c) Os salários, subsídios e outros pagamentos de todos os dirigentes eleitos, 
mandatários especiais e funcionários da União são expressos em dólares dos 
Estados Unidos da América ou em qualquer outra moeda que a Conferência ou o 
Conselho Executivo venham a decidir em contrário, de acordo com a tabela salarial 
da União, que vem anexada ao presente documento; 
 

(d) Todos os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários têm direito a 
pensão e benefícios de aposentação e, para o efeito, eles devem fazer 
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contribuição de acordo com os termos e condições prescritos nestes Estatutos 
e Regulamento e nas Decisões do Conselho Executivo e da Conferência.  

 
CAPÍTULO VI 

NOMEAÇÃO, RECRUTAMENTO, PROGRESSÃO,  
PROMOÇÃO 

 
N.º 1 do artigo 6.º 

Autoridades Responsáveis pela Nomeação 
 
(a) A nomeação de um dirigente eleito, mandatário especial, funcionário não eleito, 

mandatário político, e funcionários dos Grupos I, II, III, IV, V e VI é a seguinte  
 
(i) Dirigentes Eleitos (Grupo I): São pessoas eleitas e nomeadas pelos 

Órgãos Deliberativos. 
   
(ii) Funcionários Não Eleitos (Grupo II): Pessoas, incluindo deputados do 

PAP e ECOSOCC nomeados pelo Estado-membro ou organizações da 
sociedade civil reconhecidas do Estado-membro na União. 

 
(iii) Mandatários Políticos (Grupo III) Candidatos designados e nomeados 

pelo Presidente, conforme especificado nos termos do no 3 do artigo 9.º, 
para servir dentro e fora da estrutura e do orçamentado da União 
aprovados. A duração da sua indicação e nomeação deve ser estritamente 
limitada à duração do mandato do Presidente.   

 
(iv) Mandatários Especiais (Grupo IV): Pessoas indicadas e nomeadas por 

um dirigente eleito para servir dentro da estrutura aprovada e orçamentada 
da União. A duração da sua indicação e nomeação deve ser estritamente 
limitada à duração do mandato do dirigente eleito.   

 
(b) Categorias de Profissionais (Grupo V) e de Serviços Gerais (Grupo VI):  
 

O poder de nomeação do pessoal dos Grupos V e VI é conferido ao Presidente, 
incluindo a sua passagem periódica de um escalão para outro da escala salarial, 
bem como a sua promoção, transferência e libertação/cessação de funções em 
conformidade com o presente Estatutos e Regulamento.  

 
(c) Ao exercer a sua autoridade nos termos da alínea b) do no 1 do artigo 6.o acima, 

o Presidente é informado pelo Comité de Recrutamento e Selecção (CRS) e 
Comité de Promoção e Mobilidade (CPM) e quaisquer outros órgãos 
administrativos previstos no presente Regulamento. 
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N.º 2 do artigo 6.º 
Efeitos dos Estatutos e do Regulamento dos Funcionários 

 
(a) Nos termos do disposto na alínea b) do no 1 do artigo 6.o dos presentes 

Estatutos, todas as nomeações dos funcionários regem-se pelas disposições 
dos presentes Estatutos e Regulamento dos Funcionários; 
 

(b) Cada dirigente eleito, mandatário especial, funcionário deve receber uma cópia 
dos presentes Estatutos e Regulamento, como parte integrante da carta de 
nomeação; 
 

(c) Ao aceitar a nomeação, o dirigente eleito, mandatário especial, funcionário 
vincula-se aos termos e condições especificados na carta de nomeação ou de 
emprego e às disposições estabelecidas nestes Estatutos e Regulamento e, 
eventualmente, alterados periodicamente em conformidade com o n.o 4.º do 
artigo 17.o. 
 

(d) Todos os dirigentes eleitos, mandatários especiais, funcionários recém-
nomeados devem participar em sessões de enquadramento ou indução 
realizadas pela União. 
 

N.º 3 do artigo 6.º 
Requisitos para Nomeação e Recrutamento  

 
(a) A consideração primordial na nomeação e recrutamento de dirigentes eleitos, 

mandatários especiais, funcionários é atrair pessoas que satisfaçam os mais 
elevados padrões de profissionalismo, competência técnica, eficiência e 
integridade. 
 

(b) Qualquer pessoa pode ser nomeada e/ou recrutada para trabalhar na União 
desde que preencha as seguintes condições:  
 
(i) Possua nacionalidade ou a cidadania de um Estado-membro da União não 

sujeita às sanções impostas pela União, tal como previsto nos 
regulamentos e decisões aplicáveis; 

 
(ii) Possua o mais elevado padrão de conduta moral e integridade; 

 
(iii) Não tenha sido condenado por qualquer crime grave;  
 
(iv) Seja declarado clinicamente apto para ocupar o cargo a que se candidata; 
 
(v) Tenha idade entre dezoito (18) e cinquenta e cinco (55) anos na data da 

candidatura, excepto para os dirigentes eleitos, mandatários políticos, 
especiais, funcionários, para quem não se aplique o limite de idade 
superior; 
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(vi) Reúna os requisitos de competências e outros requisitos profissionais 
especificados nos Estatutos e Regulamento, Avisos Administrativos e 
descrições de funções; e 

 
(vii) Passe pelo procedimento e processo de recrutamento estabelecido. 

 

N.º 4 do artigo 6.º 
Critérios de Recrutamento  

 
(a) O Presidente cria um mecanismo administrativo para assegurar a transparência 

e o pleno cumprimento dos Estatutos e do Regulamento aplicáveis e de qualquer 
decisão adoptada pelos órgãos deliberativos. 

 
(b) Todo o processo de recrutamento, a nomeação, transferência e promoção deve 

ser feito por intermédio de concurso, dando preferência a pessoas com os mais 
elevados padrões de eficiência, competência e integridade. O recrutamento 
deve ser conduzido de forma transparente e sem qualquer forma de 
discriminação com base, por exemplo, na raça, origem étnica, grupo regional, 
género, saúde ou deficiência, filiação linguística, cultural ou religiosa;   
 

(c) Durante o processo de recrutamento também deve-se tomar em consideração 
as quotas de distribuição regional, os jovens, a paridade de género e pessoas 
com necessidades especiais. Além disso, no recrutamento de funcionários da 
categoria profissional (Grupo V) é preciso tomar em conta igualmente ao 
princípio de quotas por país, conforme prevêem os Estatutos. 
 

(d) Num esforço para promover a mobilidade interna e o crescimento, sem prejuízo 
da necessidade de recrutamento de novos talentos a todos os níveis, deve ser 
dada a devida atenção aos funcionários que já se encontram ao serviço da 
União com qualificações e experiência competentes. O Comité de Recrutamento 
e Selecção (CRS) deve aconselhar o Presidente sobre todas as questões 
relacionadas com o recrutamento, selecção e estágio dos funcionários. 
 

(e) Os mandatários políticos, especiais, os funcionários sob regime de prazo fixo, 
os funcionários sob regime de Nomeação por Duração Limitada (ALD), o 
pessoal das missões no terreno e o pessoal dos projectos da União, bem como 
pessoal destacado externo, não são automaticamente absorvidos no orçamento 
e na estrutura da União aprovados, quer na qualidade de funcionários regulares, 
quer permanentes ou em qualquer outra qualidade, sem que passem pelo 
procedimento e processo de recrutamento previsto nos presentes Estatutos e 
Regulamento. 
 

(f) O Presidente deve comunicar mensalmente a lista de postos vagos, as 
descrições de funções correspondentes e informar todos os Estados-membros 
da sua situação de quota. As vagas podem igualmente ser anunciadas na 
internet e qualquer outra plataforma e, sempre que possível, em outros meios 
de comunicação social.   

 



Pág. 20 
 

 

Projecto de Estatutos e Regulamento dos Funcionários da União Africana -2021  
(Conforme analisado pela reunião dos Peritos do CTE-JLA, de 5-10 de Junho de 2021) 

 
 

 

N.º 5 do artigo 6.º 
Classificação de Nomeações  

 
A União efectua as seguintes nomeações:  
 
(a) Nomeação regular: Estas nomeações são efectuadas em primeira instância 

por um período de três (3) anos, sendo os primeiros doze (12) meses 
considerados períodos probatórios e, seguidamente, por períodos renováveis, 
de três em três (3) anos, condicionadas a uma avaliação do desempenho e 
conduta satisfatórias.  
 

(b) Nomeação por prazo fixo: São nomeações feitas por um período de um (1) 
ano e menos de dois (2) anos, renováveis duas vezes; sujeitas a avaliação de 
desempenho e conduta satisfatórias, com termos e condições de serviço 
especificados nos contratos dos funcionários de acordo com os presentes 
Estatutos e Regulamento; 
 

(c) Nomeação por Duração Limitada (ALD): São nomeações efectuadas por um 
período inferior a um ano renováveis duas vezes, com condições de serviço 
especificadas nos contratos dos funcionários, em conformidade com os 
presentes Estatutos e Regulamento. A nomeação ALD inclui também tradutores, 
intérpretes e revisores freelance em conformidade com as disposições dos 
Estatutos e de Regulamento. 
 

(d) Nomeações Políticas: Estas são nomeações feitas a critério do Presidente, de 
acordo com a estrutura aprovada e orçamentada da União, bem como aquelas 
feitas com base na exigência da União e aprovadas pelos Órgãos Deliberativos. 
O Mandatário Político deve ser estritamente separado quando termina o 
mandato do Presidente. 

 
(e) Nomeações Especiais: Trata-se de um número limitado de nomeações 

efectuadas por dirigentes eleitos elegíveis no âmbito da estrutura aprovada e 
orçamentada da União, por um período não superior ao seu mandato. As 
nomeações especiais ao abrigo destas categorias ficam ao critério da entidade 
competente para proceder a nomeações, devendo os seus termos e condições 
estar em conformidade com os presentes Estatutos e Regulamento. Os 
mandatários especiais devem possuir a qualificação exigida e os conhecimentos 
adequados do funcionamento da União. O Mandatário Especial é estritamente 
separado da União quando termina o mandato do dirigente eleito elegível. 
 

N.º 6 do artigo 6.º 
Progressão, Subida de Escalão e Promoção  

 
(a) O Comité de Promoção e Mobilidade (CPM) aconselha o presidente sobre todas 

as questões relacionadas com a progressão, subida de escalão, promoção, 
mobilidade e transferência de funcionários. 
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(b) Os funcionários podem ter direito a progressão no seu grau e promoção a graus 
superiores, em conformidade com as condições especificadas no artigo 42.o. 
 

(c) A progressão de escalão de um funcionário no mesmo grau está sujeita a 
avaliação e ao nível de desempenho que se espera do mesmo. 
 

(d) A passagem de um grau para outro deve ser objecto de avaliação, exceder as 
expectativas de desempenho e ter um bom comportamento ético em 
conformidade com o artigo 33.o.  
 

(e) A promoção de um funcionário de um cargo para outro superior é feita com base 
em procedimentos e processos competitivos de recrutamento por concurso 
interno e elevado grau de desempenho, dependendo da disponibilidade de um 
posto regular aprovado e orçamentado. 
 

(f) Os Funcionários do Grupo VI (Categorias de Serviços Gerais - GSAs e GSBs) 
que tenham obtido as qualificações académicas ou profissionais necessárias e 
experiência relevante são elegíveis para concorrer a um posto na categoria do 
Grupo V (Profissional) através de um procedimento e processo de recrutamento 
competitivo e transparente dependendo da disponibilidade de quota atribuída a 
cada Estado-membro. 
 

(g) O Presidente deve estabelecer um sistema de registos de desempenho 
individual e de avaliação periódica do desempenho de funcionários, em 
conformidade com os termos e condições estabelecidos nos presentes 
Estatutos e Regulamento, que é utilizado para avaliar a competência de um 
funcionário para ocupar e/ou continuar ao serviço da União; 

 
CAPÍTULO VII 

LICENÇA DOS DIRIGENTES ELEITOS, MANDATÁRIOS ESPECIAIS  
E DOS FUNCIONÁRIOS 

 
Artigo 7.º 
Licenças 

 
(a) Sem prejuízo da categoria do posto para o qual foram nomeados ou recrutados, 

os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários elegíveis têm direito 
a Licença Anual, Licença ao País de Origem, Licenças por Doença, Licença 
Médica, Licença de Maternidade e de Paternidade e outras licenças, conforme 
o disposto no Regulamento. Nenhuma licença é válida até que seja autorizada 
pelo Presidente. 

 
(b) Programação e aprovação das licenças, excluindo licença por doença, licença 

médica e licença de maternidade, dependem das exigências de serviço da 
União. 
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CAPÍTULO VIII 
DESPESAS DE VIAGEM E DE TRANSPORTE 

 
Artigo 8.º 

Despesas de Viagem e de Transporte 
 
(a) A União suporta as despesas de viagem dos dirigentes eleitos, mandatários 

especiais e funcionários e dos membros da sua família elegíveis que se 
desloquem do local de residência para o local de afectação aquando da primeira 
nomeação; 
 

(b) A União suporta as despesas de viagem dos dirigentes, mandatários políticos, 
especiais e funcionários que viajam em missão oficial; 
 

(c) A União suporta as despesas de viagem dos dirigentes eleitos, mandatários 
especiais, funcionários e dos seus dependentes elegíveis que viajem de férias 
ao país de origem; em mudança de local de afectação; em desvinculação dos 
serviços; em evacuação médica e outras viagens que podem ser autorizadas ao 
abrigo deste Regulamento. 
 

(d) Em caso de transferências entre os postos de trabalho, a União paga também o 
transporte dos bens pessoais e domésticos. Em conformidade com os termos e 
condições definidos nos Estatutos, a União dá um subsídio em montante único 
para cobrir os custos de transporte de bens domésticos e pessoais dos 
funcionários elegíveis. 

 
CAPÍTULO IX 

ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS MÉDICOS 
 

N.º 1 do artigo 9.º 
Assistência Médica  

 
(a) A União presta assistência médica aos dirigentes eleitos, mandatários e 

funcionários elegíveis de acordo com os termos e condições da sua nomeação 
ou emprego; 
 

(b) Os dirigentes eleitos, mandatários e funcionários elegíveis e as pessoas a seu 
cargo elegíveis, sempre que for aplicável, têm direito a todos os benefícios 
médicos oferecidos pela União em qualquer posto de trabalho, em conformidade 
com o Plano de Assistência Médica consagrado no artigo 52.o dos Estatutos. 
Numa situação em que as instalações e serviços médicos não sejam adequados 
e eficazes para satisfazer as necessidades médicas de um dirigente eleito, 
mandatário especial, ou funcionário e seus dependentes elegíveis no local de 
afectação, a União deve, mediante recomendação da Junta Médica da UA, 
evacuá-lo para um local apropriado onde as instalações médicas estejam 
disponíveis. 
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(c) Os familiares dos funcionários no regime de contrato a termo fixo, dos 
funcionários no regime de nomeação de duração limitada (ALD) e do pessoal da 
missão no terreno não são abrangidos pelo Plano de Assistência Médica da UA. 
 

(d) Salvo indicação específica em contrário na carta de destacamento, todos os 
funcionários destacados pela União devem receber serviços médicos em 
conformidade com a classificação das suas nomeações. Os funcionários 
destacados para a União provenientes dos Estados-Membros, das 
organizações ou de Estados não africanos não são abrangidos pelo Plano de 
Assistência Médica da UA. 

 
N.º 2 do artigo 9.º 
Serviços Médicos 

 
(a) A União presta serviços gratuitos de consulta médica aos funcionários elegíveis 

das Embaixadas dos Estados-membros junto da União na Etiópia e às pessoas 
a seu cargo, bem como aos delegados dos Estados-membros que participem 
em reuniões oficiais na sede.  
 

(b) Não obstante as disposições anteriores, o Presidente pode autorizar benefícios 
médicos aos funcionários de uma Organização filiada na União, mediante 
recepção de um pedido escrito de assistência médica por razões humanitárias.  
 

(e) Os funcionários reformados da União têm direito a serviços gratuitos de consulta 
médica nos Centros Médicos da UA, com base no princípio de que não 
acarretam um encargo financeiro adicional para os Estados-membros.   

 
CAPÍTULO X 

RELAÇÕES COM OS FUNCIONÁRIOS 
 

Artigo 10.º  
Relações entre Funcionários 

 
(a) O Presidente deve tomar as medidas adequadas para estabelecer e manter um 

canal de comunicação permanente com os funcionários, como meio de melhorar 
a cooperação e coordenação no trabalho, incluindo intercâmbio de informações 
e de ideias para a consecução das metas e dos objectivos da União e de 
promoção de uma gestão harmoniosa das relações entre funcionários;  
 

(b) A União promove, protege e defende as questões relativas ao bem-estar dos 
funcionários;   
 

(c) Os funcionários podem constituir e aderir a associações, sindicatos ou outros 
grupos sem fins lucrativos ou não políticos para a realização de objectivos 
comuns, desde que não comprometam a sua posição enquanto funcionários 
públicos internacionais nem entrem em conflito com a imagem, os objectivos e 
os interesses da União. 
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(d) Os funcionários não devem discriminar nem ser discriminados em razão do 
sexo, nacionalidade, raça, etnia, idade, origem, cor da pele, deficiência, língua 
e religião ou filiação política ou económica. 

 
CAPÍTULO XI 

ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTIVOS DA UNIÃO AFRICANA 
 

Artigo 11.º 
Órgãos Administrativos e Consultivos da União Africana 

 
(a) O Presidente tem autoridade para nomear os membros dos seguintes comités 

para o aconselhar sobre assuntos relativos a dirigentes e de funcionários: 
 

(i) Um Comité Consultivo Conjunto de Políticas Administrativas (JACAP) 
para aconselhar o Presidente sobre todas as questões de interesse geral 
e de interesse dos funcionários, tais como políticas de  pessoal, alterações 
dos presentes Estatutos e Regulamentos ou das instruções e 
procedimentos administrativos bem como questões relativas às condições 
de trabalho e bem-estar da mão-de-obra da União.  
 

(ii) Um Comité de Recrutamento e Selecção (CRS) para aconselhar o 
Presidente sobre todas as questões relacionadas com o recrutamento, 
selecção, nomeação e estágio dos funcionários.  
 

(iii) Um Comité de Promoção e Mobilidade (CPM) para aconselhar o 
Presidente sobre todas as questões relacionadas com a progressão, 
promoção, transferência, mobilidade e sobre todas as questões 
relacionadas com a carreira dos funcionários. 

(iv) Uma Junta Médica para aconselhar o Presidente sobre questões médicas 
relativas a dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários e seus 
dependentes elegíveis. 
 

(v) Um Conselho Disciplinar para aconselhar o Presidente sobre ofensas 
disciplinares e má conduta cometidas por Mandatários Políticos, Especiais 
e Funcionários 
 

(vi) Um Júri Disciplinar para Funcionários da União para aconselhar o 
Conselho Executivo sobre infracções disciplinares e má conduta por parte 
dos funcionários eleitos e não eleitos da União. 
.  

(vii) Um Júri de Queixas dos Funcionários para aconselhar o Presidente 
sobre casos de reclamações apresentados pelos funcionários. 
  

(viii) Um Comité Consultivo de Formação (CCF) para aconselhar o Presidente 
sobre a implementação de políticas de desenvolvimento e programas de 
formação da pessoa e para assegurar a utilização eficaz dos recursos 
disponíveis 
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(ix) Um Comité de Segurança e Protecção, Emergência, Respostas 
(CSPER) para aconselhar o Presidente sobre avaliação de 
perigos/ameaças de segurança e protecção, avaliação de riscos, 
levantamento, planificação e gestão das contingências de segurança. 
 

(x) Um Comité Consultivo para as TIC (ICTAC) para aconselhar o 
Presidente sobre normas, políticas, iniciativas, alinhamento com as 
necessidades da União e priorização de investimentos em TIC em grandes 
projectos. O Comité estabelece Comités Directores para supervisionar os 
mandatos, desempenho e resultados em matéria de TIC. 
 

(xi) Gabinete do Provedor de Justiça para aconselhar e orientar a União e 
os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários em matéria de 
gestão de conflitos no local de trabalho, e mediar as queixas e disputas 
inter/intrapessoais em todos os órgãos, instituições e escritórios da União 
Africana. 
 

(xii) Gabinete de Ética para aconselhar e orientar a União, os dirigentes 
eleitos, mandatários especiais e os funcionários sobre questões de ética, e 
assegurar que eles observem e durante o desempenhem as suas funções 
em conformidade com os valores da UA e o mais alto padrão de integridade 
de acordo com o Código de Ética e Conduta da União Africana e seus 
instrumentos relacionados. 

 
(b) O Presidente pode criar outros Comités Consultivos ad hoc ou delegar a criação 

de comités para facilitar a execução do mandato administrativo da União. 
 
(c) A composição, as funções e os termos de referência destes órgãos, previstos 

na alínea a) do artigo 11.º, devem ser definidos nos Estatutos e ou em quaisquer 
outros instrumentos relevantes. 

 
(d) Todos os órgãos consultivos elaboram as respectivas políticas e/ou 

regulamentos internos pertinentes e submetem-nos à aprovação do Presidente 
após a sua aprovação pelo Conselho Jurídico. 

 
CAPÍTULO XII 

CONDUTA E DISCIPLINA  
 

Artigo 12.º 
Medidas Administrativas e Disciplinares 

 
(a) O Presidente, com base no parecer dos órgãos consultivos relevantes, pode 

tomar medidas administrativas e disciplinares. 
 
(b) O Presidente pode receber acusações contra dirigentes eleitos e transmite-as, 

juntamente com quaisquer outros documentos relevantes, ao Júri Disciplinar dos 
Funcionários da União e remete as conclusões e recomendações finais ao 
Conselho Executivo.  
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CAPÍTULO XIII 
INDEMNIZAÇÃO 

 
Artigo 13.º 

Seguro 
 
(a) Os Dirigentes Eleitos e outros funcionários são obrigados a indemnizar a União 

por qualquer prejuízo sofrido em resultado de negligência grosseira ou de 
violação de qualquer regulamento, norma ou instruções administrativas. 
 

(b) A União deve indemnizar, sempre que seja necessário, um dirigente eleito e um 
outro funcionário regular, por qualquer prejuízo sofrido no exercício das suas 
funções oficiais, desde que esse prejuízo não se deva a negligência grosseira 
ou violação de qualquer regulamento, regra ou instruções administrativas. 

 
CAPÍTULO XIV 

Artigo 14.º 
Auditoria e Recuperação 

 
a) O Presidente ordena auditorias periódicas a fim de assegurar que os dirigentes 

eleitos e outros funcionários estejam em conformidade com as normas de 
funcionamento, o mandato e a execução das responsabilidades exigidas pelos 
presentes Estatutos e Regulamento ou qualquer outro instrumento relevante. 

 
b)  O Presidente toma as medidas adequadas contra o dirigente e outro funcionário 

em causa em caso de violações administrativas, jurídicas e financeiras. A União 
procede à recuperação de qualquer pessoa que tenha beneficiado de qualquer 
acto e/ou despesa não autorizada ou da pessoa que autorizou o acto ou 
despesa ou de ambos. A perda financeira será recuperada, na sua totalidade, 
junto das pessoas em causa. 

 
c) A União recupera todos os adiantamentos e/ou pagamentos em excesso, em 

conformidade com o n.º 1 do artigo 16.º e com as disposições pertinentes do 
Regulamento Financeiro. 

 
CAPÍTULO XIV 

DIREITO DE RECURSO 
 

N.º 1 do artigo 15.º  
Recurso de Revisão pelo Presidente  

 
Qualquer Dirigente Eleito e outro funcionário que não esteja satisfeito com uma decisão 
administrativa ou disciplinar especificamente relacionada a ele, pode apresentar um 
recurso contra tal decisão como um primeiro passo, enviando uma carta ao Presidente 
solicitando uma revisão dessa decisão administrativa ou disciplinar. 

 
 
 



Pág. 27 
 

 

Projecto de Estatutos e Regulamento dos Funcionários da União Africana -2021  
(Conforme analisado pela reunião dos Peritos do CTE-JLA, de 5-10 de Junho de 2021) 

 
 

 

N.º 2 do artigo 15.º 
Tribunal Administrativo da União Africana 

 
(a) A União dispõe de um Tribunal Administrativo independente para ouvir pedidos 

dos dirigentes e outros funcionários em causa que queiram intentar acção contra 
uma alegada violação destes estatutos e regulamento e de outros instrumentos 
jurídicos da União em relação, mas não só, aos seus direitos de nomeação, 
direitos ou benefícios. 
 

(b) Um funcionário em exercício e/ou antigo funcionário, depois de esgotadas todas 
as vias de recurso internas, pode apresentar um requerimento ao Tribunal 
Administrativo da União Africana. 

 
(c) O Tribunal Administrativo da União tem competência para apreciar os pedidos 

apresentados por dirigentes eleitos, mandatários políticos, especiais e 
funcionários contra decisões administrativas tomadas pelo Presidente em 
matéria de emprego, direitos de nomeação, direitos ou benefícios. 
 

(d) O Tribunal Administrativo convoca as suas sessões em conformidade com o 
Estatuto e o Regulamento Interno do Tribunal Administrativo. 
 

N.º 3 do artigo 15.º 
Recurso ao Tribunal de Justiça da União Africana 

  
As partes podem, contra o acórdão do Tribunal Administrativo, apresentar um recurso 
perante o Tribunal de Justiça da União Africano. 
 

CAPÍTULO XVI 
DESVINCULAÇÃO 

 
N.º 1 do artigo 16.º 

Desvinculação do Serviço  
 

Qualquer funcionário pode ser desvinculado da União nas seguintes circunstâncias:  
 

(a) Renúncia;   
(b) Cessação;   
(c) Revocação; 
(d) Exoneração;    
(e) Demissão;  
(f) Demissão sumária; 
(g) Aposentação;  
(h) Morte em serviço. 
(i) Término do contrato; e 
(j) Perda da nacionalidade ou cidadania do Estado-Membro 
(k)  
(l)  
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N.º 2 do artigo 16.º 
Obrigações e Direitos após a Desvinculação 

 
(a) Um funcionário eleito, mandatário político, especial elegível e funcionário em 

geral que deixa de ser trabalhador da União deve cumprir as obrigações 
especificadas no Regulamento dos Funcionários. A União deve respeitar os 
direitos do funcionário eleito, mandatário político, especial e do funcionário após 
a sua desvinculação em conformidade com os presentes Estatutos e 
Regulamento; 
 

(b) Em caso de morte de um dirigente eleito, mandatário político, especial e 
funcionário em geral, os seus beneficiários, ou seu parente mais próximo ou 
propriedade do falecido cumprem as obrigações referidas no presente 
Regulamento, conforme o Presidente vier a especificar, em conformidade com 
o disposto nos Estatutos dos Funcionários. 
 

CAPÍTULO XVII 
DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
N.º 1 do artigo 17.º 

Revisão dos Estatutos e do Regulamento 
 
Os presentes Estatutos podem ser revistos, complementados, emendados ou 
modificados pela Conferência ou, mediante delegação de poderes, pelo Conselho 
Executivo, em conformidade com as disposições do Acto Constitutivo e quaisquer 
outras disposições pertinentes. 
 

N.º 2 do artigo 17.º 
Autoridade Responsável pela Implementação 

 
O Presidente aplica os presentes Estatutos depois da sua aprovação pela Conferência, 
ou pelo Conselho Executivo, quando este receber a delegação de poderes pela 
Conferência. 

 
N.º 3 do artigo 17.º 

Interpretação e Aplicação 
 
Os presentes Estatutos dos Funcionários são interpretados e aplicados em 
conformidade com os Tratados da União Africana, Protocolos, Regras e Procedimentos 
e Decisões da Assembleia e do Conselho Executivo, assim como com os princípios do 
direito internacional. 

 
N.º 4 do artigo 17.º 

Alteração dos Estatutos e Regulamento 
  
Os presentes Estatutos e Regulamentos podem ser alterados pela Conferência 
mediante recomendação do Conselho Executivo. 
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O Presidente faz propostas de alteração através do CRP e as submete ao Conselho 
Executivo para apreciação e aprovação. 
 
Uma alteração aos presentes Estatutos e Regulamentos não deve ser aplicada 
retroactivamente. 

  
N.º 5 do artigo 17.º 
Entrada em vigor 

 
Os presentes Estatutos entram em vigor após a sua adopção pela Conferência.
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REGULAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS 
 

CAPÍTULO I 
 

OBJECTIVO, ÂMBITO E ÁREA DE APLICAÇÃO 
 

Artigo 1.º 
Definições 

 
A definição prevista nos Estatutos é aplicável no presente Regulamento. 

 
Artigo 2.º 

Relação entre o Regulamento e Estatutos dos Funcionários  
 

(i) O presente Regulamento é elaborado de acordo com o no 2 do artigo 2.º dos 
Estatutos dos Funcionários da União. 
 

(ii) Em caso de conflito entre os Estatutos dos Funcionários e o presente 
Regulamento dos Funcionários, os Estatuto dos Funcionários prevalecem. 

 
Artigo 3.º 

Âmbito de Aplicação 
 

(i) As disposições do presente Regulamento aplicam-se a todos os dirigentes 
eleitos, mandatários especiais e funcionários da União. 

 
(ii) A ignorância dos presentes Estatutos e Regulamento ou de um dos seus 

artigos não é aceite como desculpa para a violação de qualquer disposição do 
mesmo; 

 
(iii) Em caso de conflito entre o Estatuto e o Regulamento dos Funcionários e 

quaisquer outras circulares ou directivas, prevalecem as disposições dos 
presentes Estatutos. Qualquer acção contrária a estes estatutos e 
regulamentos é nula e sem efeito e qualquer custo incorrido pela União deve 
ser reembolsado pela pessoa que beneficiou do acto ou despesa não 
autorizada ou pela pessoa que autorizou o acto ou a despesa. 

 
(iv) Todas as reivindicações decorrentes da aplicação dos Estatutos dos 

Funcionários ou de quaisquer outras instruções devem ser apresentados no 
prazo de um ano.   
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CAPÍTULO II 
DEVERES, OBRIGAÇÕES E DIREITOS 

 
Artigo 4.º 

Deveres e Obrigações 
 

4.1 Cumprimento dos Estatutos e do Regulamentos dos Funcionários 
 

(a) Os dirigentes eleitos e outros funcionários devem comportar-se sempre de 
forma exemplar, com probidade, profissionalismo, independência, integridade, 
imparcialidade e respeito na execução das suas funções, em conformidade 
com as normas profissionais e éticas que lhes são exigidas enquanto ao 
serviço da União e em conformidade com as normas e práticas internacionais. 

 
(b) O incumprimento deste Regulamento sujeita-se a medidas administrativas ou 

disciplinares. 
 

4.2 Obrigações dos Dirigentes e dos outros Funcionários 
 
Para além das obrigações gerais de servir, proteger e defender os interesses da União 
estabelecidas nos Estatutos, todos os dirigentes e outros funcionários têm as seguintes 
obrigações, inerentes à natureza das suas funções e atribuições: 
 
4.2.1 Comparência para o Exercício das Funções 
 

(a) Os dirigentes eleitos e outros funcionários devem exercer as suas funções de 
forma presencial nos locais de afectação; 

 
(b) Salvo disposição em contrário na carta de nomeação ou de emprego, todos 

os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários são empregados 
no pressuposto de que se dedicam inteiramente ao desempenho das suas 
funções e de que estão inteiramente à disposição da União. 
 

(c) Os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários não podem 
ausentar-se do local de afectação sem autorização do seu supervisor imediato 
ou de alguém que aja em nome do supervisor durante a sua ausência. 

 
(d) Os dirigentes eleitos e funcionários devem notificar por escrito a Gestão de 

Recursos Humanos ou ao seu supervisor imediato antes de deixar o local de 
trabalho fora do horário de trabalho. 

 
(e) Os dirigentes eleitos e funcionários não devem abandonar o local de trabalho 

sem a autorização escrita do Presidente, excepto para efeitos de licença 
aprovada, missão ou evacuação médica. 
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4.2.2 Horas de Trabalho e Feriados Oficiais 
 

(a) A duração das horas de trabalho de todos dirigentes eleitos e funcionários é 
de quarenta (40) horas de trabalho por semana.  

 
(b) Quando as horas de trabalho habituais dos dirigentes eleitos e funcionários 

forem insuficientes para fazer face à pressão do trabalho, é seu dever, sempre 
que necessário, trabalhar fora do horário de trabalho. Tal funcionário deve ser 
devidamente compensado, dependendo da sua elegibilidade, em 
conformidade com as disposições do presente Regulamento.  

(c) Os dirigentes eleitos e outros funcionários têm direito aos seguintes feriados 
oficiais remunerados: 

 
(i) 25 de Maio (Dia da África); e 9 de Setembro (Dia da União Africana); 

 
(ii) Outros feriados oficiais que possam ser publicados no Programa de 

Férias da UA em Janeiro de cada ano e distribuídos aos funcionários da 
União. Estes devem incluir, sempre que possível, os feriados legais e 
públicos observados pelo anfitrião no local de afectação. 
 

(d) Os dirigentes eleitos e outros funcionários que sejam nacionais e cidadãos de 
um país que observe um Dia Nacional têm direito a um (1) dia de feriado oficial 
com pagamento por ano. Nos casos em que o Dia Nacional não tenha sido 
observado no dia indicado, o funcionário pode requerê-lo posteriormente 
durante o ano civil a que se refere. 

 
(e) Nos casos em que os funcionários são obrigados a trabalhar num feriado 

oficial ou quando o feriado oficial coincide com um fim-de-semana, o descanso 
compensatório é concedido durante o ano civil.  

 
(f) O Presidente emite uma directiva geral sobre férias de compensação, que não 

devem ser acumuladas nem convertidas em numerário. 
 
(g) Por força da alínea a) n.º 2.2 do artigo 4.º, o Presidente pode estabelecer 

orientações que regulem acordos de trabalho flexíveis, dentro das quarenta 
(40) horas por semana, no espírito de melhorar a eficiência e eficácia. 

 
 

4.2.3  Direitos Cívicos  
 

 Os dirigentes eleitos e outros funcionários podem exercer os seus direitos cívicos, 
mas não podem envolver-se em nenhuma actividade política incompatível com a 
imparcialidade exigida pelo seu estatuto de funcionários públicos internacionais ou 
prejudicial ao interesse da União ou contrária aos presentes Estatutos e Regulamento e a 
outras políticas pertinentes. 
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4.2.4 Actividades e Interesses Alheios  
 

(a) Os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários devem evitar 
qualquer acção que possa reflectir negativamente no seu estatuto ou 
integridade, independência e imparcialidade, tal como exigido pela União. Não 
devem exercer qualquer actividade que seja incompatível com o bom 
desempenho das suas funções ao serviço da União. Em particular, os 
funcionários não devem: 

 
i)  Exercer qualquer ocupação, profissão contínua ou recorrente; 

 
ii) Ocupar um emprego público ou privado ou aceitar um cargo de gestão 

activa numa actividade de negócio, comercial ou outra actividade similar, 
enquanto funcionários da União; 
 

iii) Oferecer-se para cargos políticos eleitos em qualquer Estado, enquanto 
estiverem ao serviço da União, a menos que se resignem do seu cargo 
ao serviço da União; 

 
(b) Sempre que um dirigente eleito, mandatário especial e funcionário tiver dúvida 

em relação ao que pode constituir actividades ou interesses alheios, conforme 
previsto neste Regulamento, pode solicitar esclarecimentos junto do 
Presidente ou do seu representante devidamente autorizado. 

 
4.2.5  Conflitos de Interesse 
  

(a) Entende-se por conflito de interesses um acto ou omissão dos interesses 
pessoais de um dirigente eleito, mandatário especial e funcionário 
susceptíveis de interferir com os interesses da organização durante o 
exercício das suas obrigações e responsabilidades oficiais ou com a 
integridade, independência e imparcialidade exigida aos dirigentes eleitos, 
mandatários especiais e funcionários da União. 

 
(b) Todos os dirigentes eleitos e outros funcionários devem evitar conflitos entre 

interesses ou obrigações profissionais e pessoais, bastantes para influenciar 
o exercício imparcial das suas funções ou responsabilidades oficiais. Nessa 
perspectiva, os dirigentes eleitos e outros funcionários devem, entre outras 
coisas, abster-se do seguinte: 
 
(i) Procurar obter ou obter, no interesse de outrem, benefícios, vantagens 

ou qualquer outra coisa de valor nominal que de outro modo não estaria 
disponível sem a sua filiação na União; 
 

(ii) Utilizar ou disponibilizar para benefício ou vantagem, bens, registos, 
serviços, nomes, emblemas ou endossos da União de qualquer outra 
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pessoa, ou qualquer informação adquirida em virtude da sua filiação na 
União; 
 

(iii) Manifestar publicamente interesses e actividades relacionados com 
políticas partidárias, assuntos religiosos ou convicções pessoais não 
consistentes com os valores e princípios, mandato e missão da União;  
 

(iv) Celebrar um acordo legal ou financeiro, verbal ou escrito, com terceiros 
em nome da União, sem aprovação prévia e expressa e/ou autorização 
do Presidente; ou 
 

(v) Envolver-se em qualquer actividade ou conduta incompatível com o 
correcto desempenho das suas funções normais de funcionário público 
internacional.  

 
(c) Os dirigentes eleitos e outros funcionários têm a obrigação de revelar qualquer 

potencial conflito de interesses. Em caso de dúvida, os dirigentes eleitos e 
outros funcionários devem procurar aconselhamento e orientação junto do 
Gabinete da Ética e do Gabinete do Conselho Jurídico.   

 
(d) O Presidente deve desenvolver e obter aprovação de uma Política de 

Denunciantes 
 

(e) As violações deste Regulamento são passíveis de medidas administrativas ou 
disciplinares. 
 

4.2.6  Honras, Condecorações ou Presentes 
 

(a) O Presidente ou seu representante devidamente autorizado pode permitir que 
um dirigente eleito, mandatário especial e funcionário receba e aceite qualquer 
honra ou condecoração, desde que estas sejam prontamente reveladas ao 
Presidente e não sejam incompatíveis com as suas obrigações e atribuições 
na União ou não comprometam a sua independência.  

 
(b) A Política de Presentes da União deve detalhar as modalidades com base nas 

quais as honras, condecorações e presentes são registados.  
 

Artigo 5.º 
Obrigações Relativas à Informações de Carácter Sigiloso  

 
5.1 Confidencialidade e Não Revelação de Informações 

 
(a) Em virtude do seu estatuto de funcionários públicos internacionais, dirigentes 

eleitos, mandatários especiais e funcionários estão sujeitos à Politica da Ética 
Profissional. Estão proibidos de comunicar ou divulgar qualquer informação 
confidencial, documentos ou factos de que venham a tomar conhecimento 
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durante o exercício das suas funções oficiais a qualquer pessoa ou entidade, 
salvo com permissão do Presidente ou do seu representante devidamente 
autorizado; 

 
(b) As obrigações e o carácter sigiloso referidos na alínea (a) do no 1 do artigo 5.º 

acima continuam a produzir efeitos após a desvinculação do dirigente eleito, 
mandatário especial e funcionário do serviço da União, salvo quando 
autorizado pelo Presidente ou seu representante devidamente autorizado para 
que as informações confidenciais sejam tornadas públicas; 

 
(c) Os dirigentes eleitos e outros funcionários não devem, salvo com autorização 

prévia do Presidente ou do seu representante devidamente autorizado, 
praticar nenhum dos seguintes actos, se tais actos se relacionarem com os 
objectivos, actividades ou interesses da União, a saber: 

 
(i) Emitir declarações à imprensa, rádio ou outras agências de informação 

pública; 
 
(ii) Aceitar compromissos para discursos; 
 
(iii) Participar em filme, peças teatrais ou produções radiofónicas ou 

televisivas; 
 
(iv) Apresentar artigos, livros ou outro material para publicação relacionados 

com o seu trabalho na União. 
 

(d) Qualquer uso abusivo ou posse, extracção, distribuição ou destruição não 
autorizada de documentos oficiais, comunicação ou reprodução de 
documentos ou instrumentos oficiais por um dirigentes eleitos, mandatários 
especiais ou funcionários é passível de medidas disciplinares ou 
administrativas. 

(e) A confidencialidade, a não divulgação de informações e as obrigações éticas 
acima enunciadas são aplicáveis mutatis mutandis a outros funcionários, 
incluindo dirigentes não eleitos da União. 

 
5.2 Responsabilização dos Dirigentes Eleitos e de outros Funcionários em Geral  
 

(a) Os dirigentes eleitos e outros funcionários prestam contas ao Presidente ou 
ao seu representante devidamente autorizado, e aos seus supervisores pela 
forma como executam as suas funções, exercem a sua autoridade e observam 
e cumprem as directivas e instruções que lhes são dadas; 

 
(b) Os dirigentes eleitos e outros funcionários que exercem responsabilidades de 

gestão e/ou de supervisão não ficam isentos da prestação de contas pelos 
erros cometidos pelos seus subordinados, excepto em casos de má conduta 
por parte destes últimos. 
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5.3 Políticas e Circulares Administrativas 
 
 O Presidente deve emitir Políticas e Circulares Administrativas atinentes à 
aplicação dos Estatutos e do Regulamento dos funcionários da UA, para efeitos de 
aplicação, coerência e uniformidade a nível de toda a União. 
 

Artigo 6.º 
Direitos de Autor, Patentes e Outros Direitos 

 
6.1 Todos os direitos, incluindo títulos, direitos de autor e patentes para qualquer obra 

produzida por um dirigente eleito, mandatário especial e funcionários durante o 
exercício oficial das suas funções ou com recursos ou meios da União, ou que possa 
ser considerada essencialmente como uma obra produzida em ligação com o 
desempenho das suas funções, são conferidos ou atribuídos à União, salvo se esses 
direitos forem renunciados por escrito pelo Presidente ou por seu representante 
devidamente autorizado, a favor do referido funcionário. 

 
6.2 Ao renunciar a esses direitos, o Presidente ou seu representante devidamente 

autorizado analisa se seria no melhor interesse da União conceder tal renúncia do 
direito tomando em consideração se o referido funcionário: 

 
(a) teve acesso ou oportunidade e meios para produzir a obra em questão; 
(b) usou recursos confidenciais da União; 
(c) recebeu assistência da União; 
(d) levou a cabo pesquisas como parte das suas funções oficiais. 

 
6.3 O Presidente ou seu representante devidamente autorizado, pode acrescentar à sua 

decisão as condições que achar necessárias, e em particular, pode reservar à União 
o direito de usar a invenção de trabalho isento de direitos do Autor, ou o direito a 
uma parte dos rendimentos que daí advêm ou ambos. 

 
6.4 O Presidente ou seu representante devidamente autorizado estabelece os 

procedimentos para o arquivo e utilização dos Direitos de Propriedade Intelectual. 
 

Artigo 7.º 
Privilégios e Imunidades 

 
7.1 Em virtude do seu contrato laboral, todos os dirigentes eleitos, mandatários 

especiais e funcionários beneficiam dos direitos, privilégios e protecção previstos 
na Convenção da OUA, nos presentes Estatutos e Regulamento, nos Acordos de 
Sede e de País Anfitrião, bem como noutros instrumentos jurídicos pertinentes. 

 
7.2 As imunidades e os privilégios concedidos aos dirigentes eleitos e outros 

funcionários ao abrigo do no 2 do artigo 3.º dos Estatutos dos Funcionários são os 
seguintes: 
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(a) Os Dirigentes Eleitos e Mandatários Políticos gozam das mesmas imunidades 

e privilégios que os agentes diplomáticos das missões diplomáticas. 
 
(b) Os  mandatários especiais e todos os outros funcionários, independentemente 

da sua nacionalidade e cidadania, têm direito, no território de qualquer Estado-
Membro da União, incluindo a sede e o país de acolhimento do seu local de 
afectação, às imunidades definidas e previstas na Convenção Geral da OUA 
sobre Privilégios e Imunidades e na Convenção de Viena sobre Relações 
Diplomáticas. Os Nacionais do país de acolhimento gozam de imunidades 
funcionais no exercício das suas funções oficiais 

 
(c) Em circunstâncias adequadas, incluindo o interesse da justiça, o Presidente 

pode retirar aos privilégios e imunidades de um dirigente eleito, de um 
mandatário especial e de um funcionário e deve informar o Conselho 
Executivo dessa retirada. 

 
Artigo 8.º 

Documentos Oficiais de Viagem 
 
 Os funcionários eleitos, os mandatários especiais e os funcionários da União 
Africana que viajem em missão oficial têm direito a um documento de viagem da União 
Africana, em conformidade com a política da UA em matéria de documentos de viagem. 
O Documento de Viagem deve ser reconhecido por todos os Estados-membros e deve 
ser entregue no final dos mandatos ou desvinculação dos funcionários eleitos, 
mandatários especiais e funcionários. 
 

CAPÍTULO III 
CLASSIFICAÇÃO DE DIRIGENTES E FUNCIONÁRIOS  

 
Artigo 9.º 

Classificação de Dirigentes e Funcionários 
 
 Todos os Dirigentes Eleitos e outros Funcionários são classificados e agrupados 
em conformidade com o disposto no Regulamento dos Funcionários, da seguinte forma: 
 
9.1 Dirigentes Eleitos - Grupo I 
 
Os Dirigentes Eleitos - Grupo I: inclui os funcionários da União eleitos e nomeados pelos 
Órgãos Deliberativos, como o Presidente, o Vice-presidente, os membros de Órgãos, 
membros da Mesa do Parlamento Pan-Africano e os Comissários. 
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9.2 Dirigentes Não Eleitos - Grupo II  
 
 Os Grupo II - Dirigentes Não Eleitos incluem membros do Parlamento Pan-
africano, Conselho Económico, Social e Cultural (ECOSOCC) da União e quaisquer outros 
membros que possam ser designados ou acreditados junto da União. 
 
9.3 Mandatários Políticos - Grupo III 
 
 Grupo III - Mandatários Políticos são os Representantes 
Permanentes/Observadores da UA, Representantes Especiais/Altos Representantes, 
Enviados Especiais e Chefes de Missão nomeados pelo Presidente. A sua nomeação e 
designação devem ser feitas no âmbito da estrutura aprovada e orçamentada da União e 
devem provir predominantemente de diplomatas de carreira dos Estados-membros e ser 
repartidas equitativamente em função do género e do equilíbrio regional. 
  A duração da sua nomeação é limitada ao mandato do Presidente. 
  Sem excepção, são desvinculados no final do seu mandato. O Presidente informa o 
Conselho Executivo sempre que forem feitas essas nomeações. 
 
9.4   Mandatários Especiais - Grupo IV 
 
 Mandatários Especiais - Grupo IV - são algumas nomeações por um número 
limitado feitas por Dirigentes Eleitos por um período não superior ao seu mandato. Sem 
excepção, os Mandatários Especiais são desvinculados no termo do mandato do Dirigente 
Eleito e a sua nomeação deve situar-se dentro dos graus e escalas da estrutura aprovada 
e orçamentada da União, como se segue: 
 

(a) Gabinete do Presidente 
 

  Chefe de Gabinete 

  Chefe de Gabinete adjunto (Gabinete do Presidente-“CCP”) 

  Assessores 

  Assistente Especial 

  Adido de Gabinete 

  Secretário Particular 

  Ajudante de Campo 

  Pessoal doméstico 
 

(b) Gabinete do Vice-Presidente 
 

  Chefe de Gabinete adjunto (Gabinete do Vice-presidente-") 

  Assessores 

  Assistente Especial 

  Secretário Particular 

  Ajudante de Campo 

  Pessoal doméstico 
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(c) Gabinete dos Comissários e outros dirigentes eleitos 
 

  Assistente Especial 

  Secretario Particular  

  Pessoal doméstico 
 
9.5 Pessoal de Categorias Profissionais - Grupo IV  
 
 Grupo V - Categorias Profissionais - inclui o quadro de pessoal profissional para 
cargos de gestão ou não, que são dirigentes, entre outros, responsáveis pela planificação, 
gestão, supervisão, monitorização, relatórios, elaboração de textos e avaliação das 
actividades departamentais. Incluem também o pessoal técnico responsável, entre outras 
coisas, pelo desenvolvimento, implementação e supervisão das actividades de 
programas, bem como os funcionários com funções especializadas, tais como revisão, 
tradução, interpretação, revisão de provas, redacção de recursos e avaliação de materiais. 
  
9.6 Grupo V I - Pessoal de Categorias de Serviços Gerais (GSA)   
 

(a) Primeira Categoria (GSA) - Administrativa, Escriturários, Manutenção, 
Paramédicos e outras funções de apoio afins; 

 
(b) Segunda Categoria (GSB) - Um auxiliar da Primeira Categoria, deve incluir 

pessoal de serviço geral responsável, entre outras coisas, pelo desempenho 
de funções de apoio de rotina.  

 
Artigo 10.º 

Graus e Escalas Salariais 
 
10.1 Cada categoria de grupos salariais enumerados I, III, IV, V e VI abrange vários 

níveis conhecidos como "graus". 
 
10.2 Os graus salariais para as categorias de pessoal acima referidas são estabelecidos 

na Escala Anual do Salário Básico da União Africana. 
 

10.3 Cada grau é composto de dez (10) escalões salariais. 
 

10.4 Sempre que necessário, o Presidente solicita à Comissão Consultiva Conjunta 
sobre Políticas Administrativas (JACAP) que realize um estudo sobre o sistema de 
classificação salarial e apresente as recomendações para apresentação à 
Conferencia através da Comissão de Representantes Permanentes (CRP) e do 
Conselho Executivo. 

 
 

 

 

Artigo 11.º 
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Classificação de Postos 
 
11.1 Presidente estabelece os termos e condições relativamente à classificação dos 

postos de acordo com a natureza das atribuições e responsabilidades que 
correspondem aos postos. 

  
11.2 Qualquer pedido de emenda de uma estrutura aprovada deve ser apresentado pelo 

Presidente aos órgãos deliberativos através do Comité dos Representantes 
Permanentes (CRP) para consideração e aprovação pelo Conselho Executivo e 
pela Conferência.  

 
CAPÍTULO IV 

REMUNERAÇÃO 
 

Artigo 12.º 
Salários  

 
12.1 As escalas salariais dos Dirigentes Eleitos, Mandatários Políticos, Especiais e dos 

Funcionários nos Grupos I, III, IV, V e VI são determinadas de acordo com a 
estrutura salarial aprovada pela Conferência, podendo ser revistas por 
determinação do Conselho Executivo. A revisão dos salários e subsídios é 
determinada de acordo com a disposição do no 1 do artigo 5.º do Regulamento.  

 
12.2 A escala salarial dos Dirigentes Eleitos, Mandatários Especiais e dos Funcionários 

e o ponto de partida do funcionário devem ser indicados na sua carta de nomeação 
e as subsequentes alterações igualmente lhe são comunicadas por escrito. 

 
12.3 Conforme venha especificamente referido na carta de nomeação, o nível salarial 

inicial para recém-recrutados é o escalão 1 da categoria em causa, exceptuando-
se circunstâncias em que o Comité de Nomeações, Promoção e Recrutamento 
recomende que um candidato reúne o perfil para garantir a colocação num ponto 
inicial superior com um máximo de dois escalões para funcionários recrutados 
internacionalmente. 

 
12.4 Pagamento de Salários: 
 

(a) Todos os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários devem 
receber salários aplicáveis aos termos e condições do seu emprego; 

 
(b) Os funcionários que desempenhem as mesmas funções ou um trabalho 

comparável, quer no regime de contrato regular, ou prazo fixo e ALD devem 
receber um salário igual;  

 
(c) Os termos e condições de serviço, incluindo salários, benefícios e privilégios, 

são determinados e regulados por uma Política de Salários e Regalias; 
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(d) O subsídio para horas extraordinárias dos funcionários da Categoria de 
Serviços Gerais B (GSB) e as férias compensatórias para funcionários 
elegíveis são concedidas em conformidade com o artigo 30.º. 

 
12.5 Os salários são fixados numa taxa anual e pagos em doze prestações iguais, sendo 

cada prestação paga no dia 25 de cada mês em que é devida. 
 
12.6 Em todos os casos previstos, os salários são pagos depois de efectuadas todas as 

deduções institucionais, como as contribuições para o plano de pensões e para a 
Associação dos Funcionários. 
 

Artigo 13.º 
Incremento Salarial Anual  

  
13.1 Os funcionários recebem um incremento anual desde que tenham uma avaliação 

de desempenho satisfatória em conformidade com as suas responsabilidades 
durante o ano. A taxa de incremento é de um escalão por ano, salvo autorização 
em contrário do Presidente. Os funcionários são concedidos excepcionalmente 
um incremento de dois (2) escalões com base no mérito em circunstâncias em 
que o desempenho é classificado como “Excelente” para um determinado ciclo 
de desempenho e com base em provas. 

 
13.2 A data do incremento é o primeiro dia do mês em que o funcionário inicialmente 

ganha o incremento, salvo indicação em contrário na avaliação ou no ciclo de 
avaliação de desempenho. 

 
13.3 Enquanto um funcionário estiver a cumprir o período probatório, não lhe é pago 

nenhum incremento salarial antes ou até que termine o período probatório 
prescrito, a menos que o funcionário tenha sido avaliado com resultado 
satisfatório quanto ao desempenho e confirmada a sua nomeação. 

 
13.4 Ao atingir o limite máximo de uma categoria (Escalão 10), o funcionário deve 

progredir para a categoria e escalão seguintes apropriadas, em conformidade 
com os artigos 15.º e 16.º. O funcionário recebe o salário próprio do titular com 
base na progressão proposta e aprovada pelo CPM. 

 
Artigo 14.º 

Ajustamentos de Salário relacionados com Mobilidade dos Funcionários 
 
14.1 A escala salarial mensal do funcionário não deve ser reduzida, salvo nas seguintes 

situações: 
 

(a) No caso em que se comprove que o salário foi erradamente avaliado; 
 
(b) Nos casos em que o funcionário tenha sido despromovido pelo Presidente 

por motivos disciplinares. 
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14.2 Um funcionário pode ser nomeado para um posto com salário individual do titular 

nas seguintes circunstâncias: 
 

(a) Em caso de despromoção do seu posto actual; 
 
(b) Quando, em consequência da supressão de um posto, de uma 

reorganização ou se por exigências de serviço, o funcionário for nomeado 
para um cargo inferior ao que ocupava anteriormente. 

 
(c) Quando um ou mais lugares tiverem sido reclassificados, de que resulte a 

criação de um novo posto com um nível salarial mais elevado, para o qual o 
funcionário concorreu de acordo com o regulamento, para o provimento de 
lugares vagos através do processo de recrutamento. 

 
(d) Quando o seu escalão actual tiver chegado ao limite máximo (escalão 10) 

de acordo com o n.º 3 do artigo 10.º supra e após um desempenho 
satisfatório, situação em que o funcionário é promovido para a categoria 
seguinte numa base individual do titular. 

 
Artigo 15.º 

Ajustamento de Salário por Ocasião de Promoção 
 
15.1 Se antes da sua promoção, o salário de um funcionário for inferior ao mínimo da 

nova categoria de promoção, nesse caso, na data da promoção o funcionário 
recebe o mínimo da nova escala para além de incremento correspondente a um 
escalão. 

 
15.2 Se antes da sua promoção, o salário de um funcionário não for inferior ao mínimo 

do novo posto, então na data da promoção o funcionário passa para o ponto da 
escala de promoção que é o valor a seguir mais elevado em relação à sua categoria 
salarial e escalão, para além de incremento de um escalão.  

 
15.3 O primeiro dia do mês em que o funcionário foi promovido passa a ser a data do 

seu futuro incremento, salvo indicação em contrário no Ciclo de Avaliação de 
Desempenho/Ciclo Avaliação. 

 
15.4 Todos os ajustamentos salariais entram em vigor no aniversário da nomeação do 

funcionário. 
 
 
 
 
 

Artigo 16.º 
Deduções do Salário 



Pág. 14 

 

 

 
16.1 A União tem o direito de efectuar deduções obrigatórias para pagamento de 

adiantamentos não reembolsados, empréstimos, danos ou prejuízos dos bens da 
União causados deliberadamente ou por negligência e quaisquer outras causas 
que possam justificar deduções do salário de um dirigente eleito, mandatário 
especial e funcionário, desde que o funcionário tenha sido informado e lhe tenha 
sido permitido responder dentro de quinze (15) dias úteis por escrito antes da 
realização dessas deduções. 

 
16.2 Qualquer dirigente eleito, mandatário especial e funcionário que contraia 

empréstimos de outros funcionários e não tenha capacidade de restituir os valores 
envolvidos na data acordada ou que tenha a intenção de defraudar tais 
funcionários, fica sujeito a processo disciplinar após a recepção de uma queixa por 
escrito dos credores. Além de instaurar um processo disciplinar contra o dirigente 
eleito, mandatário especial e funcionário, a União, ao receber uma ordem judicial 
exigindo ao referido funcionário, ao dirigente eleito, mandatário especial e 
funcionário que liquide a sua dívida, deduz do seu salário e/ou benefícios até ao 
montante necessário para liquidar a sua dívida.   

 
16.3 O Presidente reserva-se o direito de fazer deduções do salário de um dirigente 

eleito, mandatário especial e funcionário, por qualquer período durante o qual ele 
esteja ausente do serviço sem autorização. 

 
16.4 Nenhum pedido de pagamento ou recurso é considerado, a menos que seja 

apresentado de forma apropriada dentro de um período de doze (12) meses após 
a ocorrência do evento que deu origem a tais pedidos ou reivindicações. O prazo 
de doze (12) meses é o limite máximo, excepto em casos de ausência ou 
incapacidade e somente com a aprovação expressa do Presidente. 

 
16.5 Sem prejuízo do no 3 do artigo 16.º acima, nenhuma dedução, em nenhuma 

circunstância, o dirigente eleito, mandatário especial e funcionário, deve ser 
superior à metade do seu salário bruto para permitir que o funcionário se sustente 
a si próprio.  

 
CAPÍTULO V 

BENEFÍCIOS E DIREITOS  
 

Artigo 17.º 
Revisão dos Benefícios e Direitos 

 
 Salvo disposição em contrário, o montante dos subsídios a pagar ao abrigo do 
presente artigo é determinado pelo Conselho Executivo a partir da data efectiva da última 
revisão, como se segue: 
 

(a) Os seguintes direitos são revistos a cada 3 anos: 
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  Subsídio de Ajustamento de Posto; 
  Subsídio de Habitação; e 
  Subsídio de Não Residente. 

 
(b) Os seguintes direitos e benefícios são revistos a cada 5 anos: 

 
  Salário Base; 
  Subsídio de Cônjuge a Cargo; 
  Abono por Filho a Cargo; 
  Abono Escolar; 
  Subsídios de Subsistência e Instalação; 
  Horas Extraordinárias; 
  Subsídio de Repatriamento; e 
  Subsídio de Transporte de Bens Pessoais. 

 
Artigo 18.º 

Subsídio de Ajustamento de Posto 
 
18.1 Os índices de ajustamento do posto devem ser estabelecidos em intervalos 

regulares pelo Conselho Executivo para todos os locais onde os funcionários da 
União estão estacionados, orientados pelos índices estabelecidos pela Comissão 
Internacional da Função Pública da ONU. 

 
18.2 O subsídio de ajustamento do posto dos dirigentes eleitos, mandatários especiais 

e funcionários dos Grupos I, III, IV, V e do pessoal recrutado internacionalmente 
nos escritórios e missões do Grupo VI fora do seu país de origem é acrescentado 
um subsídio de adaptação do posto, a fim de assegurar a paridade do poder de 
compra.  

 
Artigo 19.º 

Subsídio de Habitação  
 

19.1 O Presidente, o Vice-Presidente, os Comissários ou o chefe de órgão eleito não 
recebem subsídio de habitação. 
 

19.2 Deve ser concedido um subsídio de habitação aos mandatários políticos, especiais e 
funcionários dos Grupos III IV e V e aqueles do Grupo VI recrutados 
internacionalmente. 
 

19.3 Os consultores não são elegíveis para o subsídio de habitação. 
 
19.4 Os funcionários que vivam em alojamento fornecido pela União ou pelo país de 

acolhimento não têm direito a subsídio de alojamento. 
 

19.5 Os dirigentes eleitos, mandatário especiais e funcionários das categorias P4 a D1 e 
das categorias P1 a P3 em serviço no seu país de origem só têm direito a 40% e 30%, 
respectivamente, do subsídio de habitação pago aos funcionários recrutado 
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internacionalmente do mesmo grau em serviço fora do seu país de origem. 
 

19.6 O subsídio de habitação só é pago ao funcionário que certifique que não recebe 
benefícios de habitação ou acomodação em relação ao seu cônjuge, ao seu pai ou 
mãe ou ao seu irmão ou irmã dentro do mesmo posto de trabalho ao serviço da União. 

 

Artigo 20.º 
Subsídio de Não Residente 

 

20.1 Todos os Mandatários Especiais e Funcionários dos Serviços Gerais (GSA4, GSA5 e 
GSA6) recrutados internacionalmente que não sejam nacionais do país do seu posto 
de trabalho e cuja viagem no momento da nomeação inicial tenha sido paga pela União 
têm direito a receber, para além do seu salário base, um subsídio de não-residente, 
conforme determinado pelo Conselho Executivo. 
  

20.2 As taxas do subsídio por cada posto de serviço dos funcionários deve ser o mínimo 
necessário para compensar o custo de vida mais elevado e determinadas de três em 
três (3)/cinco (5) anos a contar da data da anterior revisão pelo Conselho Executivo, 
com base nos índices do custo de vida determinados pela Comissão Internacional da 
Função Pública das Nações Unidas, salvo disposição em contrário. 

 
Artigo 21.º 

Subsídio de Cônjuge a Cargo 
 
 A União paga ao cônjuge um subsídio equivalente a uma percentagem do salário 
base do dirigente eleito, mandatário especial e funcionário regular elegível, conforme 
aprovado pelo Conselho Executivo. 
 

Artigo 22.º 
Abono por Filho a Cargo 

 
22.1 Os Funcionários Elegíveis Eleitos, os Mandatários Políticos e Especiais elegíveis e 

os funcionários regulares que reclamem uma criança como dependente devem 
apresentar provas que ele ou ela é o pai ou a mãe biológica ou adoptiva. Esta 
certificação deve ser apoiada por provas documentais. 

 
22.2 O abono de criança é pago até ao máximo de quatro (4) filhos, até à idade de vinte 

e um (21) anos e até vinte e quatro (24) anos para a criança portadora de 
deficiência. 

 
 
 
 
 

Artigo 23.º 
Abono Escolar 
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23.1 (i)  O  Abono Escolar  para mandatários políticos, especiais e funcionários 

regulares na estrutura aprovada e orçamentada, para cada filho solteiro a cargo 
elegível que frequente a tempo inteiro uma instituição de ensino formal, é pago a um 
máximo de quatro (4) crianças, desde que esse filho tenha pelo menos três (3) anos 
de idade e não mais de: 

 
(a) Vinte e quatro (24) anos de idade, caso o funcionário tenha sido recrutado 

entre 30 de Junho de 1990 e 30 de Junho de 2003. 
 
(b) Vinte e um (21) anos de idade, caso o funcionário tenha sido recrutado depois 

de 1 de Julho de 2003. 
 
(c) Vinte e quarto (24) anos de idade, para filhos elegíveis com deficiência.   

 
(ii)  Um funcionário elegível, mandatário especial e funcionário regular que 

reivindique uma criança como dependente deve certificar que ele ou ela 
é o pai biológico ou que adoptou legalmente a criança. Esta certificação 
deve ser suportada por provas documentais e autorizada pelo Conselho 
Jurídico.  

 
(iii) O pagamento do abono escolar é efectuado mediante prova documental 

até ao final do ano lectivo seguinte em que o filho a cargo completa 21 
anos de idade, e 24 anos de idade para um filho a cargo com deficiência.   

 
23.2 Se, durante o ano lectivo, um funcionário elegível nos termos da alínea i) acima for 

reafectado a um local situado no seu país de origem, recebe o mesmo abono 
escolar durante o período restante do ano lectivo. 

 
23.3 A União paga, de acordo com a decisão do Conselho Executivo, o montante integral 

do abono escolar, ou as taxas efectivas, consoante o que for mais baixo, de um 
filho a cargo elegível de um dirigente eleito, mandatário especial e funcionário 
regular. O montante deve ser determinado e revisto pelo Conselho Executivo.  

 
23.4 O dirigente eleito, mandatário especial e funcionário regular da União deve declarar 

os seus filhos a cargo elegíveis, dentro dos limites estabelecidos no presente 
regulamento. Estes dependentes não são substituíveis, a não ser em 
circunstâncias de morte do dependente elegível e com a aprovação prévia do 
Presidente.  

 
 
 
 

Artigo 24.º 
Duração do Subsídio Escolaridade 
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24.1 O subsídio é pago a cada filho a cargo e estende-se até ao fim do ano escolar em 
que o filho deixa de ter direito ao subsídio previsto no artigo 22.º. 

  
24.2 No caso em que a educação da criança for interrompida por pelo menos um ano 

escolar, por obrigações de serviço nacional, doença ou outras razões imperiosas, 
o período de elegibilidade pode ser prolongado, pelo período igual ao de 
interrupção, para além do ano escolar em que a criança atinge a idade elegível, 
conforme previsto no artigo 23.º.   

 
24.3 O subsídio não é pago para formação técnico-profissional ou estágio que não 

implique frequência escolar a tempo inteiro ou em que a criança receba algum 
pagamento por serviços prestados e conforme venha a ser aprovado e revisto 
periodicamente pelo Conselho Executivo. 

 
Artigo 25.º 

Consideração Especial para Filhos com Deficiência 
 
 As condições exigidas para este tratamento são as seguintes:  

 
25.1 O mesmo pagamento do abono escolar deve ser feito para filhos de funcionários 

regulares, numa taxa calculada na base dos benefícios de educação de um 
funcionário recrutado a nível internacional;  

 
25.2 Os pedidos para esta consideração especial em relação à deficiência da criança 

devem ser apresentadas por escrito ao Presidente e devem ser apoiados por  
provas médica satisfatória; 

 
25.3 O subsídio é pago a partir da data em que o ensino ou a formação especial é 

necessária, até ao final do ano lectivo ou ano civil, conforme o caso, em que a 
criança atinge a idade de vinte e quatro (24) anos. Em casos excepcionais, no 
condição de apresentação de provas médicas satisfatórias a serem revistas pela 
Junta Médica da União, o limite de idade pode ser prorrogado em função do grau 
da deficiência até vinte e sete (27) anos; 

 
25.4 Quando uma criança com deficiência estiver a frequentar uma instituição de ensino 

fora do local do posto do dirigente eleito, mandatário especial e funcionário regular, 
a União cobre as despesas de viagem até um bilhete de ida e volta por ano lectivo 
entre a instituição de ensino e o local do posto, desde que o Presidente concorde 
que as necessidades da criança com deficiência exigem a frequência dessa 
instituição de ensino. 

  
 
 

Artigo 26.º 
Subsídio de Subsistência 
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26.1 As Ajudas de Custo Diário são pago a cada dirigente eleito, mandatário especial e 
funcionário regular, que empreenda viagens autorizadas, incluindo missões e 
evacuação médica, às custas da União e de acordo com as taxas em vigor das 
Ajudas de Custo Diário (DSA) estabelecidas pelo Presidente e aprovadas pelo 
Conselho Executivo. 
 

26.2 Sem prejuízo do n.º 1 do artigo 26.º acima, Ajudas de Custo Diário é calculado com 
base no per diem estabelecido pelas Nações Unidas por local. 
 

26.3 No caso de o custo de alojamento ser igual ou superior ao da Ajudas de Custo 
Diário (DSA), a União cobre o custo do seguinte, desde que haja aprovação prévia 
após a apresentação de justificação suficiente ao Presidente: 

 
(c) O custo de alojamento, e pagar aos dirigentes eleitos, mandatários especiais 

e funcionários regulares e de cinquenta por cento (50%) das Ajudas de Custo 
Diário aplicável ao local; 
 

(d) O custo de alojamento e almoço e pagar aos dirigentes eleitos, mandatários 
especiais e funcionários regulares quarenta por cento (40%) do Subsídio de 
Subsistência Diário da localidade. 
 

(e) O custo de alojamento e todas as refeições (almoço e jantar) e pagar aos 
dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários regulares 25% (vinte 
e cinco por cento) do Subsídio de Subsistência Diária aplicável ao local. 

 
Artigo 27.º 

Subsídio de Instalação 
 
27.1 O subsídio de instalação é pago a um dirigente eleito, mandatário especial e 

funcionário na sua nomeação inicial, desde que não tenha sido recrutado no país 
do posto de trabalho. 
 

27.2 À chegada ao seu posto de trabalho, o dirigente eleito recém-nomeado e o 
funcionário recrutado internacionalmente recebe um subsídio da seguinte forma: 
 

(a) O subsídio de instalação para dirigentes eleitos, mandatários especiais e 
funcionários regulares recebe o valor integral (100%) do subsídio diário 
autorizado por um período de trinta (30) dias de calendário civil, entendendo-
se que não deve ser pago qualquer subsídio de habitação durante o mesmo 
período.  
  

(b) O cônjuge elegível do dirigente eleito, mandatário especial e funcionário 
regular recebe cinquenta por cento (50%) do subsídio de instalação. 
 

(c) Os filhos do dirigente eleito, mandatário especiais e funcionário regular 
elegíveis com 12 anos de idade recebem a taxa completa (100%) do subsídio 
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de instalação. 
 

(d) Os filhos elegíveis de funcionário elegível, de pessoa nomeada especial e de 
funcionário regular com 12 anos e até 2 anos de idade recebem 50% 
(cinquenta por cento) do subsídio de instalação. 
 

(e) O bebé elegível (com menos de 2 anos de idade) do dirigente eleito, 
mandatário especial e funcionário regular não recebe subsídio de instalação. 
 

(f) O funcionário internacional recrutado sob regime de contrato a prazo fixo 
recebe o valor integral de Ajudas de Custo Diárias por um período de 15 dias 
de calendário após o início do exercício das suas funções, não sendo pago 
qualquer subsídio aos membros da família.  

 
(g) Os funcionários no regime de ALD, quer seja local ou internacional, não recebem 

nenhum subsídio de instalação. 
 

27.3 Aos dependentes elegíveis indicados nas alíneas (b), (c), e (d) do no 2 do artigo 
27.º só é pago um subsídio de instalação de trinta (30) dias de calendário quando 
for provado que tais dependentes se juntaram ao dirigente eleito, mandatário 
especial e funcionário regular no seu posto de trabalho dentro dos primeiros 
noventa (90) dias a partir da data de início das suas funções. 

 
27.4 No caso de a União oferecer alojamento completamente mobiliado, o subsídio de 

instalação para funcionários eleitos elegíveis é pago de acordo com a tarifa especial 
aprovada do hotel durante um máximo de quinze (15) dias de calendário. 

 
27.5 Os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários regulares já ao serviço 

da União não têm direito ao subsídio de instalação quando voltam a ser admitidos 
no mesmo posto de trabalho. 

 
27.6 O funcionário regular tem direito, aquando da sua transferência para outro local de 

afectação, a um subsídio equivalente ao subsídio de instalação para si próprio, por 
um período máximo de trinta (30) dias civis, ficando claro que o subsídio de 
habitação não é pago durante o mesmo período. O subsídio de instalação dos 
dependentes elegíveis (cônjuge e filhos) é o mesmo estipulado nas alíneas b), c), 
d) e e) n.o 2 do artigo 27.º acima. 
 

27.7 O funcionário transferido para o seu país de origem tem igualmente direito a 
Subsídio de Instalação, conforme previsto no do n.º 5 do artigo 27.º acima. 

 
Artigo 28.º  

Indemnização por Cessação de Serviço 
 
28.1 Um funcionário cuja nomeação tenha chegado ao seu termo devido aos seguintes 

motivos tem direito a receber uma indemnização por cessação de funções: 
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a) Devido a abolição do seu posto por motivo de redução de pessoal, contenção 
de despesas, etc.; ou 

 
b) Por motivos de saúde física ou mental, certificada pela Junta Médica da UA, 

que já não lhe permite desempenhar as suas funções. 
  

Tem direito a receber o pagamento de indemnizações. 
 

28.2 A indemnização por cessação de serviço deve ser equivalente a um mês do salário 
bruto do funcionário cuja nomeação é rescindida por motivos indicados no no 1 do 
artigo 28.º, por cada ano completo de serviço qualificado até um máximo de doze 
(12) anos para os funcionários referidos na alínea a) do no 1 do artigo 28.º e um 
máximo de Dezoito (18) meses para os funcionários indicados na alínea b) do no 1 
do artigo 28.º. 
 

28.3 De nenhuma forma deve o funcionário receber ambos, indemnização por cessação 
de funções e subsídio de repatriamento ao mesmo tempo. Quando o funcionário 
tenha direito a ambos, deve receber o Pagamento de Indemnização pela 
Desvinculação; 

 
28.4 Nenhuma indemnização por cessação de serviço é concedida a um funcionário nas 

seguintes circunstâncias: 
 

(a) renuncie o seu cargo;  
 
(b) se aposente nos termos do artigo 88.º 
 
(c) não tenha sido confirmado após o fim do período probatório; 
 
(d) seja desvinculado do serviço da União na data normal do término do contrato; 
 
(e) demitido ou demitido sumariamente por mau comportamento; ou  
 
(f) as funções tenham sido rescindidas conforme previsto nos presentes 

Estatutos e Regulamento dos Funcionários.  
 

Artigo 29.º 
Subsídio de Repatriamento 

 
29.1 Um funcionário regular que tenha prestado serviço a União por um período igual ou 

superior a dez (10) anos e cuja nomeação tenha chegado ao fim por qualquer 
razão, com excepção do despedimento, tem direito a um benefício de 
repatriamento.  

 
29.2 O subsídio de repatriamento é equivalente a um (1) salário base mensal para cada 

ano completo de serviço até um máximo de sete (7) meses de salário.  
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29.3 Em nenhumas circunstâncias, um funcionário deve receber o Subsídio de 

Repatriamento e Indemnização por Cessação de Funções na mesma altura. Numa 
situação em que o funcionário tenha direito tanto ao subsídio de repatriamento e o 
pagamento da indemnização por cessação de funções, ser-lhe-á pago o que for 
mais elevado. 

 
Artigo 30.º 

Diversos Subsídios por Prestação de Serviços  
 
30.1 Subsídio de Horas Extraordinárias: 
 
 Nos casos em que as horas normais de serviço (40 horas semanais) forem 

insuficientes para fazer face às exigências do trabalho, dirigente eleito, mandatário 
especial e funcionário regular em questão pode ser solicitado a trabalhar horas 
extraordinárias como se segue: 

 
(a) Os funcionários eleitos e os funcionários do Grupo III, IV e V e da primeira 

categoria do Grupo VI (GSA) têm direito a férias compensatória até a um 
máximo de quinze (15) dias úteis por ano. Os dias de férias compensatórias 
não podem ser acumulados ou convertidos em valor monetário. 

 
(b) Os funcionários da Segunda Categoria do Grupo VI (GSB) podem, no lugar 

de férias compensatórias, ter direito ao pagamento de um subsídio de horas 
extraordinárias. O pagamento não deve exceder, num certo mês, 25% (vinte 
e cinco por cento) do salário base mensal do funcionário. Cessado conforme 
previsto nos presentes Estatutos e Regulamento doa Funcionários. Quando o 
subsídio de horas extraordinárias do funcionário do Grupo GSB exceder vinte 
e cinco por cento (25%) do seu salário mensal, o saldo das horas 
extraordinárias é convertido em dias de férias compensatórias até um máximo 
de quinze (15) dias úteis por ano. Os dias de férias compensatórias não podem 
ser acumulados ou convertidos em valor monetário. 

 
(c) O direito anual a dias de férias compensatórias para todas as categorias de 

funcionários é estabelecido pelo Presidente.  
 
(d) Nada nesta subsecção deve restringir o poder discricionário do Presidente 

para exonerar qualquer responsabilidade em relação horas extraordinárias, 
concedendo um tempo livre em vez do pagamento de horas extraordinárias 
ou dias de férias compensatórias. 
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CAPÍTULO VI 
ADIANTAMENTOS DE SALÁRIO E EMPRÉSTIMOS 

 
Artigo 31.º 

Adiantamento de Salários 
 
 O Presidente pode, em circunstâncias excepcionais e de força maior, e mediante 
pedido por escrito de um dirigente eleito, mandatário especial e funcionário regular 
apoiado por uma justificação aceitável, autorizar a concessão de um adiantamento de 
salário a um funcionário, desde que não exceda o salário líquido mensal. As condições 
para a concessão do adiantamento de salário incluem as seguintes:  
 

(a) Se o funcionário tiver que se ausentar do local de afectação, numa missão 
oficial prolongada ou em licença aprovada que envolva a sua ausência do 
trabalho por dois ou mais dias do período de pagamento; 

 
(b) Nos casos em que funcionários recentemente recrutados chegam ao local de 

afectação desprovidos de fundos suficientes; 
 
(c) Depois de uma mudança de local de afectação oficial; e 
 
(d) Quaisquer outras circunstâncias excepcionais e de emergência que venham 

a surgir. 
 
(e) O salário é recuperado por inteiro na folha de pagamento do mês imediato do 

dirigente eleito, do mandatário especial e do funcionário. 
 

Artigo 32.º 
Empréstimos 

 
32.1 Empréstimos Salariais 

 
Dependendo da disponibilidade de fundos, dirigentes eleitos, mandatários 
especiais e funcionários podem solicitar um empréstimo salarial de um (1) mês de 
salário bruto, de acordo com as seguintes condições que: 
 
(a) Tal empréstimo deve ser recuperado através de deduções no salário dos 

funcionários; 
 

(b) Recuperação através de dedução igual por período consecutivo de seis (6) 
meses, que começa a partir do segundo mês de pagamento após o 
empréstimo ter sido aprovado; e 
 

(c) Em nenhuma circunstância deve ser considerado um novo empréstimo 
salarial enquanto um empréstimo anterior ou qualquer parte dele 
permanecer em dívida. 
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32.2 Empréstimo para compra de Viatura  
 

Os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários regulares podem 
solicitar um empréstimo para compra de viaturas sem juros, de acordo com as 
seguintes condições: 
 
(a) Que apresente a prova de propriedade e cobertura de seguro abrangente 

da viatura seja fornecida no prazo de 6 meses após a concessão do 
empréstimo; 
 

(b) O pedido de empréstimo para compra de viatura especifique o montante e 
em nenhum caso exceda o limite estabelecido pelo Presidente; 
 

(c) O período de reembolso deve ser dentro do período do contrato de trabalho 
e não deve exceder 36 (trinta e seis) meses; 
 

(d) Em nenhuma circunstância deve ser considerado um novo empréstimo para 
compra de viatura enquanto um empréstimo anterior ou qualquer parte dele 
permanecer em divida. 

(e)  
32.3 Empréstimo de Emergência 
 

Os funcionários eleitos e funcionários elegíveis podem receber empréstimos de 
emergência em circunstâncias especiais, tais como despesas para reparar danos 
causados por catástrofes naturais ou provocados pelo ser humano, crimes que 
causam perdas financeiras, despesas funerárias relacionadas com a morte, 
despesas relacionadas com assuntos não cobertos pelo regime de seguro do 
funcionário. As condições, os limites máximos de tais empréstimos e o mecanismo 
de reembolso são determinados pelo Presidente. 
 

CAPÍTULO VII 
RECRUTAMENTO, NOMEAÇÃO, PROMOÇÃO E REINTEGRAÇÃO 

 
Artigo 33.º 

Condições de Nomeação 
 

33.1 O Comité de Recrutamento e Selecção (CCR) aprecia todos os assuntos 
relacionados com o recrutamento, selecção e estágio dos funcionários, enquanto o 
Comité de Promoção e Mobilidade (CPM) trata de assuntos relacionados com o 
bom desempenho/insatisfatório que possa levar à promoção, mobilidade ou mesmo 
à rescisão do contrato. Estes Comités fazem recomendações apropriadas ao 
Presidente para consideração e aprovação. As funções e composição do CSR e do 
CAMP devem ser consistentes com os artigos 63.º e 64.º dos presentes Estatutos. 
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33.2 A cada Estado-membro da União é atribuído uma quota de base de funcionários de 
categoria profissional da quota geral e, posteriormente, o número restante de 
pessoal profissional da quota geral é distribuído com base na contribuição avaliada 
de cada Estado-membro tal como aprovado pelo Conselho Executivo. 
 
A quota de pessoal profissional não pode, em caso algum, ser transferida de um 
Estado-membro para outro.  
 

33.3 O Sistema de Quotas da União Africana é aplicável a todos os seus Órgãos, 
Instituições e Gabinetes Técnicos e Especializados para o recrutamento de pessoal 
profissional regular e não regular (de prazo fixo ou ALD), bem como na selecção 
de todas as categorias de Jovens Voluntários da União Africana, os Jovens 
Bolseiros do Centro Africano de Controlo de Doenças, e os Bolseiros e Bolsas de 
Estudo da Universidade Pan-Africana. 

 
33.4 Os candidatos dos Estados-Membros cuja quota esta preenchida não são pré-

seleccionados até haver uma abertura na quota do Estado-membro. 
 

33.5 O Presidente deve estabelecer um sistema central de quotas para a União para 
funcionários profissionais regulares e não regulares (Contrato por Termo 
Determinado ou ALD), bem como na selecção de todas as categorias de Jovens 
Voluntários da União Africana, os Jovens Bolseiros do Centro Africano de Controlo 
de Doenças, e os Bolseiros e Bolsas de Estudo da Universidade Pan-Africana e 
mensalmente deve distribuir a tabela de quotas aos Estados-Membros. 
 

33.6 O Comité de Recrutamento e Selecção (CCR) deve monitorar a representação 
geográfica e de género dos funcionários e fazer as recomendações apropriadas ao 
Presidente. 
 

33.7 Os dirigentes eleitos, os dirigentes não eleitos, os mandatários políticos e especiais, 
bem como os funcionários regulares e no regime de contrato a prazo fixo e o de 
ALD do Grupo VI (GSA e GSB) não são incluídos na quota dos Estados-membros. 
 

33.8 O Presidente, tendo em devida consideração a representação de género, regional 
e da juventude, determina as qualificações e experiência para cada lugar a ser 
preenchido. 
 
  O limite de idade para entrar ao serviço da carreira não deve ser superior a 
cinquenta e cinco (55) anos de idade. 

 
33.9 Quando os candidatos externos tiverem igual competência, deve ser dada 

prioridade aos nacionais ou cidadãos do Estado-membro menos representado, de 
acordo com o sistema de quotas, e/ou aos jovens, género e pessoas com 
deficiência.  
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Artigo 34.º 
Recrutamento 

 
34.1 Funcionários Recrutados a Nível Internacional   
 

(a) Os funcionários recrutados internacionalmente devem pertencer à categoria 
de funcionários de Graus profissionais ou de grau GSA4 ou superior e, no 
momento do recrutamento, possuir uma nacionalidade diferente da do país de 
acolhimento. 
 

(b) Sujeito a condições especiais que podem ser aplicadas, quando aplicável, ao 
recrutamento internacional, implica ajustamento de posto, subsídio de 
habitação, subsídio de não-residência, pensão, abono escolar, subsídio de 
dependência e permissão de residência.   

 
(c) Se o funcionário for recrutado no mercado de trabalho local, os benefícios 

decorrentes da residência no país de acolhimento não se aplicam. 
 

34.2 Recrutamento de Pessoal Profissional a Nível Nacional 
 

(a) Os funcionários profissionais no Grupo V recrutados no local de afectação do 
país de origem para postos nas categorias profissionais são considerados como 
Profissionais Nacionais. No entanto, os funcionários não têm direito a alguns ou 
a todos os benefícios, se aplicável, tais como pagamento de despesas de 
viagem após nomeação inicial e subsídio de desvinculação, férias no país de 
origem e pagamento de indemnização.  
 

(b) O pessoal profissional nacional recrutado fora do seu país de origem para 
assumir funções no seu posto de trabalho no seu país de origem tem direito a 
benefícios de despesas de viagem e envio de bens pessoais aquando da 
nomeação e separação inicial. 

 
34.3 Recrutamento de Funcionários na Categoria de Serviços Gerais   
 

(a) Os funcionários abaixo da categoria GSA4 e recrutados estritamente nos termos 
e condições locais do mercado de trabalho onde se situa o posto de trabalho e 
ou os funcionários que trabalham no seu país de origem são considerados 
recrutados localmente. O recrutamento sob esta categoria inclui 
simultaneamente o recrutamento de um nacional do país de acolhimento ou 
residente no país de acolhimento, independentemente da sua nacionalidade. 
 

(b) O nacional recrutado na categoria GSA (GSA 4 e superior) de fora do seu país 
de origem para assumir funções no seu posto de serviço no seu país de origem 
tem direito a benefícios de despesas de viagem e envio de bens pessoais 
aquando da nomeação inicial e separação. 
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34.4 O Presidente deve anunciar todos os cargos vagos dentro da União a nível interno 
e/ou externo, de acordo com os termos e condições contidos na Política de 
Recrutamento. 

Artigo 35.º 
Tipo de recrutamento 

 
35.1 Recrutamento Interno 
 
 O Presidente pode tomar a decisão de anunciar os postos vagos internamente para 
promover os funcionários e a mobilidade interna, assim como o plano de sucessão. Ao 
decidir preencher uma vaga por meio de anúncio interno, a decisão do Presidente deve 
ter como base as seguintes condições: 
 

(a) Deve existir um posto vago; 
 
(b) O posto deve ser publicado e qualquer funcionário qualificado que esteja 

interessado pode concorrer; para o mesmo 
 
(c) O funcionário deve passar por um processo de recrutamento competitivo; 
 
(d) Os registos anteriores de desempenho dos funcionários interessados, quando 

disponíveis, devem satisfazer as expectativas mínimas 
 
(e) Em todos os casos em que os candidatos têm as mesmas qualificações deve-

se invocar outros parâmetros tais como a antiguidade, formação profissional 
relevantes e experiência transversal. Não obstante o acima referido, a 
formação profissional e a experiência transversal relevantes devem tomar 
precedência sobre a antiguidade; 

 
(f) Sempre que os funcionários tiverem as mesmas qualificações para 

recrutamento, dever-se-á dar uma consideração adequada para assegurar a 
paridade de género;  

 
(g) O Presidente dá especial consideração ao princípio de quota, distribuição 

regional, género e juventude. 
 
(h) A avaliação escrita e as entrevistas devem ser conduzidas para todo o 

recrutamento interno dos funcionários interessados. 
 
(i) Um funcionário dos Serviços Gerais que tenha obtido uma licenciatura ou 

diploma exigido para um posto profissional na categoria do Grupo V é elegível 
para concorrer quando houver uma vaga, sujeito à disponibilidade de quota, 
qualificação, competências e experiência necessárias. 
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35.2 Recrutamento Externo 
 
(a) O Comité de Recrutamento e Selecção (CRS), tendo em conta as prioridades 

da União e as propostas dos Órgãos e instituições relevantes, deve 
recomendar a lista das vagas a serem preenchidas ao Presidente, que deve 
aprová-las para a sua publicação a nível externo; 

 
(b) Todos os anúncios de postos vagos devem conter uma descrição clara das 

funções, incluindo as qualificações mínimas, a remuneração, habilidades, 
competências e a experiência exigidos para o cargo, assim como as condições 
de trabalho. Os candidatos devem apresentar pessoas de referência que 
podem ser consultadas, e a União reserva-se o direito de verificar em qualquer 
momento a autenticidade das qualificações e outras credenciais. 

 
(c) Para garantir que os anúncios de vagas atinjam uma maior audiência, deve-

se dar a maior publicidade possível a todos os anúncios externos de vagas. 
Neste sentido, a União deve, para além de anunciar no seu sítio Web e outras 
plataformas, comunicar as vagas a todos os Estados-Membros, indicando os 
Estados-Membros que ainda não tenham preenchido as suas quotas; 

 
(d) Todas as candidaturas são acompanhadas, dentre outros documentos, de 

Curriculum Vitae, cópias autenticadas de certificados académicos e uma carta 
explicativa dos candidatos, indicando a motivação e a competência que o 
candidato possui para ocupar o posto anunciado; 

 
 
(e) Os candidatos pré-seleccionados são submetidos a um processo de avaliação 

escrita e de entrevistas, tomando em devida conta o critério tanto de 
distribuição geográfica equitativa como a paridade do género, quota para 
jovens e pessoas com necessidades especiais. A União informa 
atempadamente os candidatos pré-seleccionados da data das entrevistas. 
 

(f) O Presidente emite uma Política sobre a utilização do sistema de listas para a 
Paz e Segurança e outros destacamentos rápidos relacionados com a 
emergência, numa base excepcional.   

 
Artigo 36.º 

Recrutamento de Funcionário com Relações de Parentesco na União 
 

36.1 Parentes imediatos não são destacados para trabalhar na mesma direcção ou 
departamento para evitar qualquer conflito de interesse. O Presidente deve emitir 
uma directiva para evitar conflitos de interesse em todas as circunstâncias 

 
36.2 Não é concedida uma nomeação a uma pessoa cujo parente imediato seja 

funcionário da União dentro do mesmo departamento ou direcção. Desde que 
esteja plenamente qualificado para o cargo para o qual está a ser considerado e 
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não lhe seja dada qualquer preferência em virtude do relacionamento com o 
funcionário, o referido funcionário não deve estar envolvido no processo de 
recrutamento do parente imediato. 
.  

36.3 Um funcionário que tenha para com outro funcionário qualquer das relações 
especificadas nos parágrafos 36.1 acima: 
 
(i) Não deve ser designado para servir num posto que seja superior ou 

subordinado na linha de autoridade ao membro do pessoal com o qual está 
relacionado; 
 

(ii) Não deve participar no processo que visa alcançar ou rever uma decisão 
administrativa que afecte o estatuto ou os direitos do funcionário com o qual 
está relacionado. 

  
36.4 O casamento de um dirigente eleito, mandatário e especial e funcionário com outro 

não afecta a situação contratual de nenhum dos cônjuges, mas os seus direitos e 
outros benefícios são modificados conforme previsto nos respectivos Estatutos e 
Regulamento dos Funcionários. 
 
 Os direitos e benefícios modificados, entre outros, não se limitam ao subsídio de 
instalação aquando da nomeação inicial, subsídio de habitação, subsídio de 
dependência, abono escolar, licença de maternidade e desvinculação.   
 

36.5 No caso em que ambos os cônjuges são funcionários e mantêm agregados 
separados porque estão designados para diferentes postos de trabalho, o 
Presidente pode decidir manter esses direitos e benefícios separados, desde que 
isso não seja inconsistente com qualquer regulamento dos funcionários ou outra 
decisão dos Órgãos dos Deliberativos. 
 

36.6 Os candidatos com relações descritas no n. 1 do artigo 36.º devem revelar na sua 
candidatura o nome e outras informações dos seus parentes que trabalham para a 
União. 

 
36.7 Na ausência de revelação e se for descoberto e provado que ele ou ela é parente 

de um funcionário, o contrato deste é rescindido imediatamente. 
 

36.8 Se o primeiro funcionário tiver pleno conhecimento da falta de revelação, a União 
trata este facto como um acto de má conduta e institui as medidas disciplinares 
adequadas. 

 
Artigo 37.º 

Revelação de Informações Pessoais pelos Funcionários 
 

37.1 Antes ou no acto da nomeação, todos os funcionários devem apresentar ao 
Presidente, uma informação oficial por escrito necessária para determinar a sua 
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situação administrativa nos termos dos presentes Estatutos e Regulamento dos 
Funcionários;  

 
37.2 Após a nomeação, cada funcionário deve fornecer ao Presidente informações 

relevantes, tais como estado civil, data de nascimento e lista de filhos dependentes, 
parentes imediatos que trabalham na União e quaisquer outras informações que 
possam ser necessárias para determinar o estado e a elegibilidade para benefícios 
ou para concorrer a arranjos administrativos ao abrigo destes Estatutos e do 
Regulamento dos Funcionários. 

 
37.3 Todos os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários devem notificar 

imediatamente e por escrito o Presidente sobre quaisquer alterações subsequentes 
das circunstâncias pessoais que afectem a sua situação administrativa nos termos 
dos presentes Estatutos e Regulamento dos Funcionários; 

 
37.4 Um dirigente eleito, mandatários especiais e funcionários e/ou qualquer das 

pessoas a cargo elegível, que tenha sido detida, acusada de uma ofensa, convicto, 
multada ou aprisionada por qualquer ofensa que não seja contravenção de regras 
de trânsito ou ofensas similares deve informar imediatamente sobre o facto ao 
Presidente. A não comunicação de tal incidente no prazo de cinco dias pode 
resultar em medidas disciplinares; 
 

37.5 O Presidente pode, quando as circunstâncias assim o exigir, solicitar que um 
determinado dirigente eleito, mandatário e especial e funcionário preste, por escrito, 
informações prévias à sua nomeação, e com base no seu comportamento moral, 
carácter, integridade, conduta e serviço na qualidade de funcionário da União; 
 

37.6 Quando a União determinar que o dirigente eleito, mandatário e especial e 
funcionário não pôde apresentar a informação exigida, ou representou 
erroneamente os factos no que diz respeito à sua experiência, qualificações 
académicas, conhecimento de línguas, pessoas a cargo elegíveis, registo criminal 
e/ou outro facto material que é enganador na oferta da nomeação, resulta em 
medidas disciplinar que podem incluir, até, a demissão; 

 
37.7 O funcionário, o dirigente eleito e os funcionários devem declarar a sua 

nacionalidade ou cidadania, e a data de nascimento, mediante pedido com 
apresentação de documentos comprovativos. 
 
 Estas informações não podem, em caso algum, ser alteradas durante o serviço do 
dirigente eleito e outros funcionários na União. 
 

Artigo 38.º 
Carta de Nomeação 

 
38.1 O A Autoridade Responsável pela Nomeação apresenta uma carta de nomeação 

aos dirigentes eleitos e outros funcionários em conformidade com os presentes 
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Estatutos e Regulamento dos Funcionários, estipulando todos os termos e 
condições do emprego. Os direitos contratuais dos dirigentes eleitos e outros 
funcionários são estritamente limitados aos que constam da sua carta de 
nomeação. 
 

38.2 A Carta de Nomeação - de emprego indica o seguinte: 
 
(a) O nome do dirigente eleito, mandatário especial e funcionário; 
(b) O título do cargo; 
(c) A data de nomeação; 
(d) Que o dirigente eleito, mandatário especial e funcionário se sujeita às 

disposições dos presentes Estatutos e Regulamento dos Funcionários e a 
outras Circulares Administrativas; 

(e) A categoria, o grau e o escalão para os quais o dirigente eleito, mandatário 
especial e funcionário é nomeado, bem como os subsídios a que tem direito; 

(f) A duração inicial da nomeação, a notificação necessária para a rescisão do 
contrato, se aplicável, bem como o período probatório exigido; 

(g) A data em que o dirigente eleito, mandatário especial e funcionário é obrigado 
a assumir as suas funções; 

(h) Quaisquer outros termos ou condições que possam ser aplicáveis. 
 

38.3 A Carta de Nomeação para funcionários com contrato ALD e por Prazo Fixo incluíra 
a fonte de financiamento, a data de desvinculação obrigatória e o número permitido 
de renovações, conforme estipulado no n.º 2 do artigo 40.º e n.º 3 do artigo 40.º. 

 
38.4  A Carta de Nomeação do Pessoal do Projecto financiado pelos Estados Membros 

ou Parceiros deve incluir a fonte do financiamento, a duração do projecto, a data 
da desvinculação obrigatória e o número permitido de renovações, conforme 
estipulado no n.º 2 do artigo 40.º. 

 
38.5 Juntamente com a respectiva carta de nomeação/emprego, o dirigente eleito, 

mandatário especial, funcionário recebe uma cópia dos Estatutos e Regulamento; 
Ao aceitar a nomeação/emprego, o dirigente eleito, mandatário especial e 
funcionário declara por escrito que leu, aceita e assina os termos e condições 
especificados na carta de nomeação, bem como nos Estatutos e Regulamento dos 
Funcionários da União. 

 
Artigo 39.º 

Data Efectiva da Nomeação 
 
39.1 A nomeação de um dirigente eleito, mandatário especial e funcionário designado 

ou recrutado localmente torna-se efectiva a partir da data em que ele se apresenta 
no local de afectação.  

 
39.2 A nomeação de um dirigente eleito, mandatário especial e funcionário nomeado ou 

recrutado internacionalmente torna-se efectiva a partir da data em que ele deixa o 
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local da sua residência habitual e inicia a viagem oficial para assumir as funções. A 
União deve providenciar um seguro de viagem do local da sua residência habitual 
para o local do posto onde vai exercer as funções. 

 
Artigo 40.º 

Tipos de Nomeação 
 
40.1 Nomeação Regular: 
 

(a) A nomeação regular é concedida a funcionários recrutados, numa primeira 
nomeação, com base num contrato de duração de três (3) anos para um posto 
numa determinada estrutura estabelecida e orçamentada, sendo os primeiros 
doze (12) meses o período probatório. Um outro período renovável é 
concedido em cada três (3) anos, desde que o funcionário tenha demonstrado 
a sua idoneidade como funcionário público internacional e tenha demonstrado 
que reúne os mais altos padrões de eficiência, competência e integridade, 
através da avaliação anual de desempenho;  

 
(b) Antes da nomeação, o dirigente eleito, mandatário especial e funcionário 

regular, quando aplicável, de todas as categorias de pessoal deve ser 
certificado pelo Oficial Médico do Sindicato para estar clinicamente apto a 
desempenhar as suas funções no momento do seu emprego na União.  Ao 
renovar o o contrato, o Técnico de Saúde da União deve atestar que o 
funcionário está apto para continuar a prestar serviço a União. 

 
40.2 Nomeação por tempo determinado: 
 

(a) A nomeação por prazo fixo pode ser concedida a pessoas recrutadas por um 
período de um (1) ano, mas que não exceda dois (2) anos e renovável apenas 
duas vezes. A renovação tem como base a avaliação positiva do desempenho 
e deve depender da disponibilidade de fundos; O contrato não deve, em caso 
algum, exceder seis (6) anos e o funcionário em questão deve ser 
obrigatoriamente separado do serviço da União.  

 
(b) A nomeação por prazo fixo não deve induzir a qualquer expectativa de 

renovação automática ou conversão para qualquer tipo de nomeação; 
 
(c) Antes da nomeação num contrato em regime de prazo fixo, o funcionário deve 

apresentar atestado emitido por um Técnico de Saúde da União, certificando 
que o mesmo está física e mentalmente apto para o emprego na União. Ao 
renovar o contrato, o Técnico de Saúde da União deve atestar que o 
funcionário está apto para continuar a prestar serviço a União. 
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40.3 Nomeação por Duração Limitada (ALD) 
 

(a) A nomeação de duração limitada (ALD) é concedida a pessoas recrutadas por 
um período inferior a um ano, renovável duas vezes, com termos e condições 
de serviço especificados nos contratos dos funcionários, em conformidade 
com os presentes Estatutos e Regulamento. A renovação tem como base a 
avaliação positiva do desempenho e deve depender da disponibilidade de 
fundos; O contrato não deve, em caso algum, exceder três (3) anos e o 
funcionário em questão deve ser obrigatoriamente separado do serviço da 
União.  

 
(b) Estes contratos não conferem ao funcionário qualquer compromisso ou 

benefício a longo prazo e estão sujeitos à disponibilidade de fundos. 
 Eles não devem ter qualquer expectativa de renovação automática ou de 
conversão para qualquer outro tipo de nomeação. 
 

 
(c) Antes da nomeação num contrato em regime de prazo fixo, o funcionário deve 

apresentar atestado emitido por um Técnico de Saúde da União, certificando 
que o mesmo está física e mentalmente apto para o emprego na União. 
 Ao renovar o contrato, o Técnico de Saúde da União deve atestar que o 
funcionário está apto para continuar a prestar serviço a União. 
 

40.4 Mandatários Políticos 
 

(a) Estes são funcionários nomeados pelo Presidente pelo período de duração do 
seu mandato. Estes são nomeações feitas ao critério do Presidente, de acordo 
com a estrutura aprovada e orçamentada da União, bem como aquelas feitas 
com base na exigência da União e aprovadas pelos Órgãos Deliberativos. 
Estes funcionários devem demonstrar a qualificação e experiência exigidas 
para trabalhar na União, e devem representar o Presidente nos seus 
respectivos locais de afectação;  

 
(b) As regalias e os direitos dos mandatários políticos ocupando cargos regulares, 

estruturais e orçamentados são determinados numa directiva aprovada pelo 
Presidente. 

 
(c) Um Mandatário Politico detém o cargo ao critério do Presidente e cessa o 

cargo quando o Presidente cessar o seu serviço com a União. O Mandatário 
Político deve ser estritamente separado quando termina o mandato do 
Presidente. Tal mandatário político em circunstâncias nenhumas deve ser 
convertido em qualquer outro tipo de nomeação. 
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40.5 Mandatários Especiais 
 

(a) Estes são funcionários nomeados por Dirigentes Eleitos elegíveis da União 
pelo período da duração do seu mandato. As nomeações são feitas a critério 
dos Dirigentes Eleitos elegíveis, de acordo com a estrutura e orçamento 
aprovados da União, com vista à execução dos seus mandatos 

 
(b) A escolha e funções dos Mandatários Especiais devem ser descritas pelo 

mandatário eleito elegível, que deve comunicar o nome e detalhes da 
identidade do candidato. Esses mandatários devem possuir as qualificações 
e experiência necessárias para as suas respectivas funções; 

 
(c) Os mandatários especiais devem trabalhar sob a orientação do dirigente eleito 

e devem exceder os seus mandatos, nem emitir directivas ou assumir as 
funções dos Mandatários Especiais elegíveis ou outros funcionários. 

 
(d) As regalias e os direitos dos mandatários especiais ocupando cargos 

regulares, estruturais e orçamentados são determinados numa directiva 
aprovada pelo Presidente.   

 
(e) Um Mandatário Especial detém o cargo ao critério do Dirigente Eleito elegível 

e cessa o cargo quando o Dirigente Eleito cessar a sua ligação com a União. 
O Mandatário Especial é estritamente separado quando termina o mandato do 
dirigente eleito elegível. Tal mandatário político em circunstâncias nenhumas 
deve ser convertido em qualquer outro tipo de nomeação. 

 
40.6 Destacamento 

 
(a) Estas são decisões tomadas pelo Presidente visando a afectação temporária 

de indivíduos de um Estado-membro, parceiro ou um Órgão para uma outra 
instituição sem alterar as condições vigentes de serviço, excepto nos casos 
de circunstâncias especiais relacionadas com as exigências da transferência. 

 
(b) O destacamento a partir da estrutura da União tem uma duração limitada não 

superior a um ano e não está sujeito a renovação. 
 
(c) Os termos e condições do destacamento de uma instituição, parceiro ou 

Estado Membro, são especificados no acordo de cooperação. O pessoal 
destacado que normalmente é pago pela entidade que faz o destacamento, 
salvo disposição em contrário, está sujeito ao Estatutos e Regulamentos dos 
Funcionários da UA e mantém os seus direitos de emprego na entidade que 
faz o destacamento. 

 
(d) O pessoal destacado externamente de uma instituição e parceiro não é 

envolvido em quaisquer assuntos políticos e sociais e a duração do 
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destacamento deve ser específica e limitada. O pessoal destacado não deve, 
em circunstância alguma, representar a União em qualquer fórum. 

 
(e) No caso em que uma pessoa for destacada para a União por uma entidade 

que o transfere, a carta de destacamento deve estipular os termos e condições 
da sua afectação, cuja cópia é entregue a entidade em questão; 

 
(f) O funcionário destacado deve assinar um acordo contendo os termos e 

condições do destacamento; 
 
(g) A pessoa destacada deve assinar um contrato de destacamento com a União, 

que deve conter os termos e condições do seu serviço. O segundo deve 
respeitar estritamente o Estatuto e as Regulamento dos Funcionários da União 
Africana e todos os instrumentos jurídicos existentes na União. 

 
(h) O destacamento não deve induzir a expectativa de conversão em um outro 

tipo de nomeação; 
 
(i) Os termos e condições de destacamento regem-se pela Política de 

Destacamento da UA. 
 

40.7 Renovação de Contratos 
 
 A renovação de contratos ALD e por Prazo Fixo deve ser orientada pelo seguinte:  
 

(a) Termos e condições, incluindo o cumprimento rigoroso do número permitido 
de renovações e a aplicabilidade obrigatória da cláusula de desvinculação; 
 

(b) Justificação para a renovação e plano de trabalho; 
 

(c) Disponibilidade de fundos aprovados; e 
 

(d) Avaliação de desempenho mais recente. 
 
40.8 Reintegração 
 

(a) Nos casos em que um funcionário é desvinculado da União sem motivo faltoso 
que o justifique da sua parte por um período máximo de doze (12) meses, ele 
só pode ser reintegrado para a mesma categoria, mesmo escalão e descrição 
de funções quando as razões da desvinculação da União tiverem sido as 
seguintes: 

 
(i) Incapacidade contraída, conforme prevêem as disposições dos 

presentes Estatutos e Regulamento dos Funcionários, e mediante o 
parecer da Junta Médica da União, o Presidente, é satisfatório, não 
havendo mais lugar a essa incapacidade; ou 
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(ii) Liberto do serviço da União a pedido do Estado-membro do funcionário, 

conforme previsto no n.o 2 do artigo 68.º dos Estatutos e do Regulamento; 
 

(iii) Abolição do cargo, desde que o funcionário tenha os requisitos 
necessários para um novo cargo e o seu anterior serviço e conduta 
tenham registo satisfatório e o funcionário reembolse todos os direitos 
pagos antes da sua reintegração; 
 

(iv) Cessação da readmissão de um Estado que tinha deixado de ser 
membro da União. 

 
(b) Um funcionário deve ser reintegrado ao abrigo de novos termos e condições 

e deve prestar novo Juramento ou Declaração de Compromisso ao assumir 
as funções. 

 
(c) Antes da reintegração, o funcionário deve passar por exames médicos feitos 

por um Técnico de Saúde da União a fim de determinar a sua aptidão para 
fins de emprego. 

 
(d) A reintegração não é automática e deve depender da disponibilidade de vaga. 
 
(e) O funcionário que renuncie do serviço da União não deve ser reintegrado sem 

excepção. Ele deve seguir o processo de recrutamento para o cargo que lhe 
interessa. 
 

40.9 Transferência, Missão de Longa Duração e Rotação dos Funcionários  
 

(a) Transferências 
 

(i) O Presidente pode transferir um funcionário de um escritório, 
departamento, missão ou órgão para outro na mesma categoria dentro 
da União, em consulta com os chefes dos gabinetes, departamentos ou 
órgãos que devem o libertar e receber. 

 
(ii) Qualquer funcionário pode solicitar uma transferência, que é considerada 

pelo Comité de Promoção e Mobilidade (PMC) para recomendação ao 
Presidente. 
 

(iii) O Presidente deve tomar em consideração as implicações financeiras 
que essa transferência envolve, disponibilidade de fundos, a elegibilidade 
da transferência com base no tipo de contrato, paridade de género, 
equilíbrio regional e juventude. 

 
(iv) A transferência do funcionário não deve resultar na desvinculação do 

serviço do funcionário para o qual foi inicialmente nomeado. 
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(b) Missão de longa duração: 
 

O Presidente pode, em circunstâncias excepcionais, autorizar viagem em 
missão de longa duração para exercer responsabilidades específicas 
conforme venha a ser determinado pela União. Tal missão, em circunstâncias 
algumas, excede o período de um ano. Além das despesas de viagem, o 
funcionário recebe ajudas de custo diárias, calculadas da seguinte maneira: 
 
(i) 100% de ajudas de custo para o primeiro mês; 
(ii) 75% de ajudas de custa para o segundo mês; e 
(iii) 50% das ajudas de custo diário para o terceiro mês e, posteriormente, o 

funcionário tem direito a um subsídio (especial/de habitação) mensal ou 
equivalente.  

 
(c) Rotação dos Funcionários 
 

O Presidente deve incentivar a rotatividade dentro da União com base no 
mérito e duração de serviço, desde que se comprove disponibilidade de 
fundos. 

 
40.10 Mobilidade de Pessoal 

 
(a) Além dos planos de promoção e desenvolvimento, o Plano de Desenvolvimento 

de Carreira deve prever de forma efectiva as movimentações laterais e 
mobilidade entre órgãos para todos os funcionários internacionais e os locais 
nas categorias P1 e outras acima referidas. As movimentações laterais e a 
mobilidade entre órgãos desses funcionários devem ser implementadas por 
meio de acompanhamento, destacamento, transferência no interesse do 
serviço e um intercâmbio limitado de funcionários para promover a 
aprendizagem cruzada. 

 
(b) Os funcionários que ocupam cargos classificados como P5 e acima disso 

devem ser submetidos a rotatividade obrigatória após completar cinco (5) anos 
de desempenho satisfatório no mesmo cargo. No entanto, são concedidas 
excepções aos funcionários que ocupam cargos altamente especializados, 
assim considerados pelo Presidente da União; 

 
(c) Os funcionários podem solicitar um adiamento na mobilidade obrigatória 

quando existirem razões legítimas relacionadas com dificuldades pessoais ou 
interesses organizacionais. Esses pedidos devem ser analisados pelo Comité 
de Promoção e Mobilidade (CPM) e concedidos apenas em casos 
excepcionais. O Presidente pode também, por “razões legítimas”, isentar um 
funcionário da mobilidade/rotação e/ou adiar a sua rotação por um período 
especificado - normalmente não superior a um ano.  
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Artigo 41.º 
Consultoria 

 
41.1 Os contratos de serviços de consultoria de prestadores de serviços profissionais ou 

especializados no âmbito de processo de aquisições podem ser concedidos a 
indivíduos ou organizações por um período não superior a seis (6) meses com o 
objectivo de prestar serviços profissionais especializados não disponíveis na União 
Africana sob termos e condições de serviço específicos.   

 
41.2 Nenhum contrato e prestação de serviços de consultoria deve ser renovado mais 

do que uma vez, sem desvinculação obrigatório da União. 
 

Artigo 42.º 
Progressão e Promoção 

 
42.1 Progressão Dentro de uma Categoria  
 

(a) A progressão de um funcionário por um aumento salarial dentro do mesmo 
grau deve ser feito com base no desempenho satisfatório avaliado na 
avaliação do desempenho, em conformidade com o artigo 44.º e a Política de 
Progressão e Promoção da UA e no mérito, após cada ano de serviço 
contínuo. 

 
(b) Se o desempenho não for satisfatório, nenhum aumento é concedido até que 

tenha decorrido um período de doze (12) meses. Contudo, o aumento retido 
pode ser restabelecido depois de uma avaliação de desempenho e verificar-
se sua melhoria significativa, desde que o funcionário tenha sido reavaliado 
decorrido um período de seis (6) meses.  

 
42.2 Progressão Acelerada  
 

O funcionário cujo desempenho tenha sido considerado excelente, é premiado com 
uma progressão acelerada de um escalão, além do incremento anual normal de direito. 
Essa progressão acelerada pode ser atribuída apenas duas vezes no decurso do serviço 
do funcionário, numa determinada categoria. 

 
42.3 Promoção e Progressão:  
 

(a) Um funcionário que tenha provado ser notável pela sua aptidão profissional na 
execução das responsabilidades atribuídas pode ser elegível para a 
progressão ou promoção ao grau imediatamente acima do seu, dependendo 
da disponibilidade de categoria na estrutura aprovada e no concurso, conforme 
previsto na Política de Progressão e Promoção da União Africana. 
 

(b) Um funcionário que tenha provado ser notável pela sua aptidão profissional na 
execução das responsabilidades atribuídas pode ser elegível para a 
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progressão ao grau imediatamente acima do seu, a ser apresentado ao Comité 
de Promoção e Mobilidade (PMC) e recomendado ao Presidente para 
aprovação final. 

 
Artigo 43.º 

Nomeação Interina e como Funcionário Encarregado 
 
43.1 Nomeação Interina a um Posto Regular Vago 
 

(a) O Presidente pode emitir uma nomeação interina a um funcionário regular 
mais sénior do departamento/direcção que deve possuir as qualificações, 
competência e experiência necessárias para assumir funções relacionadas 
com um posto regular vago na estrutura aprovada. Tem direito a receber um 
subsídio, direitos ou benefícios adicionais pelas responsabilidades adicionais 
assumidas, de acordo com as disposições pertinentes dos Estatutos e 
Regulamento; 

 
(b) O Presidente pode emitir uma nomeação interina a um cargo de direcção 

regular. Salvo justificação em contrário, o funcionário mais antigo no grau do 
cargo, competente e qualificado, é a pessoa elegível para exercer a função; 

 
(c) A nomeação com carácter interino deve ser por um período de três (3) meses 

e não superior a um (1) ano. 
 O cargo é anunciado após três (3) meses e preenchido antes de expirar o 
prazo de um (1) ano. 
 O funcionário que actua no cargo está livre de concorrer tanto com os 
candidatos internos como com os externos; 

 
(d) Em caso de circunstâncias imprevistas em que o recrutamento não tenha 

ocorrido no prazo de 12 meses, o Presidente pode prorrogar o prazo da 
nomeação interina até que o recrutamento esteja concluído. Tal prorrogação 
não deve exceder seis (6) meses e não deve criar uma expectativa ou direito 
a confirmação em relação ao posto para o qual o funcionário está como 
interino; 

 
(e) O Mandatário Político e Especial, o funcionário a prazo fixo, o funcionário ALD, 

destacado, os Jovens Voluntários, os Estagiários e outros contratados não são 
nomeados para ocupar um cargo vago regular, bem como, nem vão interagir 
com os Órgãos de Deliberativos e Parceiros em assuntos tratados pelo 
funcionário regular. 

 
(f) As diferentes excepções, restrições, bem como o subsídio de representação, 

são definidos pelo Presidente através de uma circular administrativa. 
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Funcionário Encarregado 
 

(a) A nomeação do Funcionário Encarregado é uma medida administrativa 
provisória através da qual as funções de um funcionário ausente por um 
período curto, não superior a sessenta (60) dias, são atribuídas a um outro 
funcionário cumulativamente com as suas próprias funções; 

 
(b) O funcionário designado para a substituição pode ser ou não do mesmo nível 

ou categoria, porém, deve ser o funcionário mais antigo na estrutura do 
Departamento, Divisão ou Unidade. Durante o período, não tem direito a 
receber subsídios, direitos ou benefícios adicionais pelo exercício de 
responsabilidades extras; 

 
(c) O Mandatário Político e Especial, funcionário a prazo fixo, funcionário no 

regime de contrato ALD, o funcionário destacado, os Jovens Voluntários, os 
Estagiários e outros contratados não devem ser nomeados para substituir 
alguém que ocupa um posto regular; 

 
(d) Um Funcionário Encarregado não deve comprometer a União com quaisquer 

obrigações administrativas financeiras, orçamentais e legais, a não ser com o 
concurso directo de um oficial superior autorizado. 

 
CAPÍTULO VIII 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO  
 

Artigo 44.º 
Avaliação do Desempenho  

 
44.1 Os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários são avaliados 

anualmente pela sua eficiência, competência e integridade, através de mecanismos 
de avaliação de desempenho que devem avaliar o cumprimento dos padrões de 
desempenho estabelecidos nos Estatutos, Regulamento e Políticas dos 
Funcionários, com o propósito de prestação de contas e continuidade ao serviço da 
União;  

 
44.2 Os relatórios de desempenho devem ser elaborados anualmente ou conforme 

especificado nos termos do contrato para todas as categorias de funcionários. 
 
44.3 Medidas administrativas e disciplinares são aplicadas ao supervisor que não avaliar 

um funcionário sem justa causa. 
 
  No caso do primeiro supervisor não proceder à avaliação, o segundo supervisor 
avalia o funcionário. 
 

44.4 Caso o supervisor não avalie um funcionário, este não deve ser penalizado pela 
inacção dos supervisores e tem direito aos benefícios correspondentes 
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CAPÍTULO IX 

DESENVOLVIMENTO DE CARREIRA 
 

Artigo 45.º 
Desenvolvimento de Carreiras dos Funcionários 

 

45.1 O Presidente, tomando em conta a complexidade das funções, a classificação e as 
tabelas salariais propostas para cada categoria, estabelece a Política de 
Desenvolvimento de Carreira; 

 

45.2 O Presidente deve envidar esforço para assegurar a disponibilidade de programas 
adequados de aprendizagem e desenvolvimento em benefício da União e 
desenvolvimento de carreira dos funcionários. A responsabilidade pela gestão das 
carreiras é partilhada entre a União e os funcionários; 
 

45.3 O Plano de Desenvolvimento de Carreira de um funcionário deve ser concebido 
com base nas suas aptidões e competências com vista a promover a mobilidade, o 
espírito competitivo, a diversidade e o reconhecimento de um desempenho 
excepcional; 

 
45.4 O Plano de Desenvolvimento de Carreira deve efectivamente prevê um esquema 

de promoção/adesão, que facilitaria o avanço para graus mais elevados dentro de 
um período aprovado para os funcionários de mérito. 
 

45.5 Para promover a diversidade e a inclusão na União, acções afirmativas em matéria 
de género, deficiência e juventude quando se leva a cabo formação, aprendizagem 
e desenvolvimento devem ser aplicadas. 
 

45.6 A União Africana providencia aconselhamento, treino e acompanhamento como 
parte do Plano de Desenvolvimento de Carreira, em conformidade com o artigo 
46.º. 

 
Artigo 46.º 

Aprendizagem e Desenvolvimento 
 
46.1 A União incentiva, promove e desenvolve programas de formação dos funcionários 

e outras oportunidades de aprendizagem visando reforçar os conhecimentos, 
competências e aptidões essenciais dos funcionários, a fim de realizar os seus 
objectivos e ajudá-los a realizar todo o seu potencial. 

 
46.2 A Unidade de Recursos Humanos responsável pela formação deve, em consulta 

com o supervisor, criar mecanismos apropriados para identificar as necessidades 
de formação e formular intervenções, em conformidade com o mandato e 
estratégias da União. 
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CAPÍTULO X 
FÉRIAS  

 
Artigo 47.º 

Férias Anuais 
 
47.1 Objectivo das Férias Anuais 
 

Os dirigentes eleitos, mandatários políticos, especiais e funcionários elegíveis 
devem gozar as suas férias anuais para descansar e garantir um desempenho de alta 
qualidade quando retomarem as suas funções. 
 
47.2 Direito a Férias Anuais 
 
 Em cumprimento das disposições do artigo 7.º dos Estatutos: 

(a) Os dirigentes eleitos, os mandatários políticos, especiais e todas as categorias 
de funcionários têm direito a vinte e oito (28) dias úteis de férias por ano de 
serviço activo; 

 
(b) Aos direitos a férias de todo o pessoal recrutado internacionalmente são 

acrescentados dois (2) a três (3) dias para além dos dias de férias, como dias 
de viagem durante as férias anuais ao país de origem, dependendo do 
itinerário. 

 
(c) Os dirigentes eleitos, mandatários políticos, especiais e todas as categorias 

de funcionários devem gozar, no mínimo, quinze (15) dias úteis do seu direito 
a férias anuais no decurso de um ano civil, sob pena de perderem esse direito 
a um mínimo de quinze (15) dias úteis sem compensação; 

 
(d) Para os funcionários eleitos e todas as categorias de funcionários, as férias 

anuais transitadas não podem exceder quarenta e cinco dias (45) dias úteis 
no final da sua carreira. Qualquer saldo para além do número estipulado de 
dias de férias é confiscado aquando da desvinculação do Dirigente Eleito, 
Mandatário Especial e o funcionário regular.  

 
(e) O número máximo de dias de férias anuais permitido para um dirigente eleito, 

mandatário político, mandatário especial e funcionário regular num ano civil é 
de quarenta e cinco (45) dias úteis; 

 
(f) As férias anuais não são comutadas por valor monetário. 

 
47.3 Os dirigentes eleitos, mandatários políticos, mandatários especiais e funcionários 

com um contrato válido que não os habilita a férias anuais pode, por razões 
excepcionais e imperiosas, gozar férias anuais antecipadas por um período máximo 
de vinte e quatro (20) dias úteis. As férias antecipadas são posteriormente 
deduzidas das férias anuais. 
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47.4 Os dirigentes eleitos, mandatários políticos, mandatários especiais e funcionários 

que, no momento da sua desvinculação do serviço, tiver acumulado férias anuais, 
tem direito ao pagamento, em seu lugar, de uma quantia em dinheiro equivalente 
ao número de dias de férias acumuladas, até o máximo de quarenta e cinco (45) 
dias. 

 
47.5 Todos os funcionários são obrigados a gozar as suas férias anuais e não são 

privados do seu direito. Em caso de exigências imprevisíveis do dever, a União 
permite ao funcionário adiar as férias anuais para outra altura do ciclo de férias 
anuais ou para os seis (6) meses seguintes do ano seguinte. 

 
47.6 Os funcionários eleitos, os mandatários especiais e os funcionários, que no 

momento da desvinculação do serviço tenham acumulado férias anuais, têm direito 
a acumular dias de férias até um máximo de quarenta e cinco (45) dias.   

 
47.7 A licença só pode ser gozada quando aprovada e sujeita às exigências do serviço. 

As ausências não autorizadas e/ou atrasos na retomada do serviço por um período 
superior a 3 dias úteis podem ser sujeitas a medidas disciplinares e administrativas. 

 
47.8 Não obstante quaisquer medidas administrativas e disciplinares, qualquer ausência 

não autorizada do local de trabalho resulta na dedução de dias de férias anuais. 
 

47.9 Convocação durante as Férias Anuais e as Férias no País de Origem 
 

(a) Após autorização do Presidente, as áreas anuais no país de origem podem 
ser interrompidas a qualquer momento por motivos de trabalho da União. 
Nestas circunstâncias, o saldo das férias não gozadas é devolvida às férias 
acumuladas dos dirigentes eleitos, mandatários políticos, mandatário 
especiais e funcionários para ser gozada numa data posterior; 

 
(b) No caso de o dirigente eleito, mandatário político, mandatário especial ou 

funcionário convocado desejar gozar o saldo das férias numa data posterior, 
a organização suporta as despesas de viagem para retomar as suas férias, 
desde que, no momento da sua convocação, se prove que se encontrava fora 
do local de afectação e que o saldo de férias não seja inferior a dez (10) dias 
úteis. As despesas incorridas devido à convocação, ao abrigo da presente 
disposição, são cobertas pela União mediante a apresentação de um pedido 
de reembolso. 

 
(c) A presente disposição não se aplica a todos os membros da família elegíveis, 

excepto para crianças elegíveis com idade inferior a seis (6) anos. 
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47.10 Plano de Férias 
 

(a) Para uma planificação apropriada do trabalho dos Departamentos, Direcções, 
Divisões, ou Unidades e a fim de assegurar uma disponibilidade permanente 
de funcionários suficientes para o exercício das actividades, os Chefes de 
Departamento/Direcção elaboram um plano de férias no início do ano civil, em 
consulta com os funcionários em questão. O plano de férias é submetido ao 
Departamento de Gestão de Recursos Humanos antes do início do próximo 
calendário civil para lhe permitir elaborar um plano de férias consolidado até 
ao mês de Março de cada ano; 

 
(b) O Presidente pode, em circunstâncias excepcionais, conceder uma licença 

especial a um dirigente eleito, mandatário político, mandatário especial e 
funcionário, com base nos seus dias de férias acumuladas, que não exceda 
vinte (20) dias úteis a ser gozada durante qualquer período do ano civil, 
dependendo as exigências do serviço. 

  
Artigo 48.º 

 Férias no País de Origem 
 

48.1 Direito a Férias no País de Origem 
 

Os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários recrutados 
internacionalmente e os seus dependentes elegíveis, que residam e trabalhem fora do seu 
país de origem, têm direito de uma vez em cada dois (2) anos de serviço qualificado, visitar 
o seu país de origem, com despesas suportadas pela União. Em circunstâncias 
excepcionais e convincentes, o Presidente pode, a pedido do funcionário, autorizar o 
pagamento de despesas de viagem destinada a férias para o país de origem para um 
outro país, desde que o custo não exceda o da viagem para o país de origem. 

 
48.2 Elegibilidade para as Férias ao País de Origem 
 

Um dirigente eleito, mandatário especial e funcionário regular recrutado 
internacionalmente será elegível para férias no país de origem desde que as seguintes 
condições sejam satisfeitas: 

 

(i) Espera-se que o dirigente eleito, mandatário especial e funcionário 
continue ao serviço durante pelo menos seis (6) meses após a data de 
regresso das suas férias no país de origem. 

 

(ii) As primeiras férias no país de origem de um dirigente eleito, mandatário 
especial e funcionário e seus dependentes elegíveis têm lugar vinte e 
quatro (24) meses após assumir funções; 

 

(iii) A nomeação do dirigente eleito, mandatário especial e funcionário tenha 
sido confirmada. 
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(iv) Os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários podem gozar 
as suas férias no país de origem em qualquer altura do ano civil em que 
elas devem ser gozadas, dependendo das exigências do serviço e de 
autorização prévia;  

 

(v) O dirigente eleito, mandatário especial e funcionário podem ser 
autorizados a gozar as suas férias no país de origem em conjunto com a 
viagem em missão oficial, tendo em devida consideração os interesses 
dos dirigentes eleitos, mandatário especial e funcionário e seus familiares 
e da União. 
 

(vi) Em circunstâncias excepcionais, o Presidente pode autorizar um 
dirigente eleito, mandatário especial e funcionário, a seu pedido, a tirar 
férias no país de origem antes do ano civil em que elas se vencem, desde 
que não menos de dezoito (18) meses de serviço qualificado tenham sido 
completados. 
O facto de as férias ao país de origem terem sido concedidas com 
antecedência, o ano seguinte de férias ao país de origem não é afectado 
por isso.  

 

(vii) No caso de dirigente eleito, mandatário especial e funcionário atrasar o 
gozo das suas férias no país de origem por um período superior a um 
ano civil em que deviam ser gozadas, sem autorização, ele perde o direito 
aos dias cumulados. O referido dirigente eleito, mandatário especial e 
funcionário só tem direito de gozar as férias seguintes no país de origem 
no segundo ano civil seguinte àquele em que as férias lhe eram devidas. 

 

(viii) O Presidente pode decidir, mediante solicitação do dirigente eleito, 
mandatário especial e funcionário que circunstâncias excepcionais 
relacionadas com as exigências de serviço obrigaram o dirigente eleito, 
mandatário especial e funcionário a adiar as suas férias no país de 
origem para além do ano civil em que elas deveriam ser gozadas. Nesse 
caso, o período da próxima licença para férias no país de origem e a 
licença subsequente de férias ao país de origem não é afectada, desde 
que tenha decorrido pelo menos o período de doze (12) meses de serviço 
que habilite o dirigente eleito, mandatário especial e funcionário entre o 
seu regresso da licença para férias ao país de origem que foi adiada e a 
subsequente;  

 

(ix) Os membros da família a cargo do dirigente eleito, mandatário especial 
e funcionário qualificados e que residam com ele no local de afectação 
têm direito as férias no país de origem juntamente com o dirigente eleito, 
mandatário especial e funcionário; contudo, uma excepção pode ser 
autorizada pelo Presidente se as exigências de serviço ou outras 
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circunstâncias especiais privarem o dirigente eleito, mandatário especial 
e funcionário e os seus dependentes elegíveis de viajarem juntos;  

 

(x) Se ambos os cônjuges forem funcionários com direito a licença para 
férias no país de origem, cada um dos dois tem a opção de gozar as 
férias sozinho ou acompanhado do seu cônjuge. Para os filhos a cargo 
cujos pais são ambos funcionários e com direito a férias no país de 
origem num ciclo de férias; 

 

(xi) Um filho a cargo elegível que frequente um estabelecimento de ensino 
noutro local que não seja o local de afectação tem direito de beneficiar 
das despesas de viagem de ida e volta, entre a escola e o local de 
afectação ou a escola e o país de origem. Tais viagens devem ser 
alinhadas com arranjos da viagem de férias para o país de origem do 
dirigente eleito, mandatário especial e funcionário.  

 
Artigo 49.º 

Outros Tipos de Licença  
 
49.1 Licença por motivos humanitários 
  

Em caso de doença grave ou morte de um familiar próximo (cônjuge ou filho, pai, 
mãe ou seu filho, irmão, irmã, sogra e sogro), o dirigente eleito, mandatário especial e 
funcionário pode solicitar licença de luto com vencimento na totalidade de até dez (10) 
dias úteis por ano, que não devem ser deduzidos na licença anual nem nos seus salários. 
A licença de luto não é acumulada ou comutada por dinheiro. 
 
49.2 Licença para Estudos 
  

Pode-se conceder a um funcionário uma licença para frequentar um curso de 
estudos no interesse da União ou para se submeter a um exame académico, desde que 
o Presidente aprove.   
 
49.2.1 Licença de estudos remunerada 
 

(a) O funcionário elegível deve ser aquele que tem estado ao serviço da União 
por um período mínimo de três (3) anos consecutivos. O funcionário elegível 
deve ter direito a licença na área de especialização. A duração máxima da 
licença de estudo é de doze (12) meses. 

 
(b) Todas as formações organizadas para os funcionários devem estar dentro do 

Plano Anual de Formação da União, após a sua consideração pelo Comité 
Consultivo de Formação e aprovação pelo Presidente. 
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(c) Quando o funcionário for atribuído uma bolsa de estudos ou de formação pela 
União, é dispensado por licença e continua a receber o salário, todos os 
direitos e outros subsídios a que normalmente tem direito;  

 
(d) As condições e os termos para a licença para formação são determinados na 

altura da aprovação. No entanto, a licença para formação até ao máximo de 
doze (12) meses só pode ser concedida após ter completado três (3) anos 
consecutivos de serviço qualificado. O Presidente toma em consideração a 
paridade do género, a juventude e pessoas com necessidades especiais; 

 
(e) Termo de Responsabilidade: Exige-se que o funcionário que for dispensado 

nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 49.º assine, antes da partida, um 
termo de compromisso com a União para reembolsar todas as despesas 
relacionadas com a formação se: 

 
(i) Renunciar o seu cargo antes de trabalhar para a União por um período 

igual ao dobro da duração da formação; 
            
(ii) Não obtiver um certificado exigido do curso de estudo aprovado ou não 

regressar ao seu posto após a sua conclusão; ou 
 

(iii) Realizar, sem aprovação específica do Presidente, um outro curso em 
vez do curso aprovado; 

 
Falta de cumprimento do requisito do termo de compromisso é considerada como 
acto de má conduta que pode acarretar medida administrativa ou disciplinar. 
 
(f) Se o local do curso de formação aprovado se situar a uma distância diferente 

do local de afectação, o funcionário tem direito ao pagamento de uma viagem 
de ida e volta só para si entre o local de afectação e o local do curso, bem 
como ao subsídio de formação previsto no presente regulamento; 

 
(g) Espera-se que o funcionário elegível que esteja em formação se dedique a 

tempo inteiro para esse curso e não se envolva em nenhum emprego 
remunerado. No caso de receber qualquer salário ou outros emolumentos ou 
subsídios de qualquer outra fonte durante a formação, o funcionário perde o 
direito ao salário ou subsídio da União relativamente ao mesmo período. O 
funcionário reembolsa à União quaisquer subsídios ou emolumentos pagos, 
caso se prove que ele recebeu financiamento de fonte externa durante o 
período de formação sem autorização do Presidente; 

 
(h) O funcionário elegível que pretende seguir um curso financiado ao abrigo de 

um plano de assistência técnica deve candidatar-se através dos canais 
hierárquicos. Ao escolher os candidatos para nomeação, deve-se atribuir uma 
importância primordial à aptidão e experiência do funcionário, bem como às 
vantagens do curso para a União. Os funcionários elegíveis que frequentam 
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esses cursos com a aprovação da União continuam a receber o seu salário e 
subsídios normais nos termos da alínea a) do no 2 do artigo 49.º; e 

 
(i) A União não é obrigada a aprovar bolsas ou qualquer outra ajuda para a 

formação organizada por um funcionário sem consentimento prévio do 
Presidente ou do seu representante autorizado. 

 
49.2.2 Licença de estudos não remunerada  
 

(a) Se um funcionário for autorizado, a seu pedido, a frequentar um curso de 
formação sem remuneração, deve primeiro gozar o seu direito às férias 
anuais, e em seguida, não tem direito a salário ou subsídios durante o período 
de licença solicitada para estudos sem remuneração; 

 
(b) O Presidente leva em consideração a necessidade de promover a paridade 

de género, pessoas com necessidades especiais e ao aprovar a licença para 
estudos sem remuneração. Em circunstâncias especiais, o Presidente pode 
isentar a duração de serviço prevista na alínea d) do no 2.2 do artigo 49.º, para 
alguns funcionários no processo de aprovação;  

 
(c) O funcionário deve assinar uma Carta de Compromisso para licença de estudo 

sem remuneração. O funcionário em licença de estudo sem remuneração não 
está autorizado a assumir outro posto de trabalho, uma vez que é pessoal 
activo regido pelos Estatutos e Regulamento dos Funcionários e estrutura da 
União. O não cumprimento deste requisito é considerado como acto de má 
conduta que pode implicar uma medida administrativa ou disciplinar. 

 
(d) A licença sem salário é concedida até um máximo de doze (12) meses para 

cada três (3) anos consecutivos de serviço qualificado. A referida licença sem 
salário pode ser estendida pelo Presidente por um período máximo de um ano, 
sem prorrogações adicionais; 

 
(e) Qualquer período de licença sem vencimento não é considerado como parte 

do serviço do funcionário e este não tem direito a quaisquer benefícios ou 
direitos relacionados com o serviço para esse período; 

 
(f) O funcionário regular que tenha sido dispensado em licença sem vencimento 

deve, no fim da sua licença, retomar as suas funções ou, na sua falta, ser 
considerado desvinculado do serviço. 

 
49.3 Ausência Justificada 
 

(a) A ausência justificada é concedida a pedido de um funcionário por motivos 
pessoais e por um período determinado. Esta licença é gozada, em primeiro 
lugar, com base no direito a férias anuais atrasadas que o funcionário tenha, 
se for caso, até ao seu esgotamento, antes de iniciar a contagem de um novo 
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período de férias. No entanto, o funcionário não tem direito a qualquer salário 
ou subsídio durante o período da duração da ausência justificada;  

 
(b) A ausência justificada pode ser concedida por um período máximo de doze 

(12) meses de cinco em cinco (5) anos consecutivos de serviço qualificado e 
pode ser prorrogada, mas não por um período superior a seis (6) meses. 

 
(c) O funcionário assina uma Carta de Compromisso de ausência justificada. O 

funcionário em ausência justificada não está autorizado a exercer outro 
trabalho, uma vez que é funcionário activo regido pelos estatutos e 
Regulamento dos Funcionários e estrutura da União. O não cumprimento 
deste requisito é considerado como acto de má conduta que pode implicar 
uma medida administrativa ou disciplinar 

 
49.4 Licença Antecipada 
 

(a) Em circunstâncias excepcionais e de força maior, podem ser concedidas 
licenças antecipadas, a pedido de um dirigente eleito elegível, mandatário 
especial e funcionário para situações de emergência. A licença antecipada 
não pode ser concedida ao dirigente eleito elegível, mandatário especial e 
funcionário se os benefícios finais não poderem cobrir o período 
remanescente do contrato. 

 
(b) O período máximo de licença antecipada a ser concedido a um dirigente eleito 

elegível, mandatário especial e funcionário é de vinte e quatro (24) dias úteis 
num espaço temporal de um ano. Essa licença é deduzida do saldo das férias 
anuais do dirigente eleito elegível, mandatário especial e funcionário ou dos 
seus benefícios financeiros.  

 
Artigo 50.º 

Licença de Maternidade e de Paternidade 
 
50.1 Licença de Maternidade  
 

(a) Uma dirigente eleita elegível, mandatária especial e funcionária tem direito a 
noventa e oito (98) dias de calendário (14 semanas) de licença de 
maternidade, com remuneração integral.  

 
(b) Em caso de a licença de maternidade ocorrer durante o período probatório, 

este é prorrogado por um período igual à duração da licença de parto. 
 
(c) A licença tem início e é aprovada pelo Presidente, conforme o determinado 

pelos Serviços Médicos ou por um Médico certificado; 
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(c) Uma dirigente eleita elegível, mandatária especial e funcionária que 
amamenta é autorizada até uma (1) hora de tempo livre por dia para 
amamentar o seu bebé durante um período máximo de um (1) ano; 

 
(d) Normalmente, a licença por doença não é concedida durante a licença de 

maternidade, salvo em caso de complicações graves e relevantes, e 
certificada pelos Serviços Médicos da União. Havendo necessidade de se 
conceder uma licença por doença, a mesma deve ser feito de acordo com o 
disposto nos presentes Estatutos e Regulamento;  

 
(e) As férias anuais continuam a acumular-se durante o período da licença de 

parto; (Aprovado) 
 
(f) Se o contrato de uma funcionária gestante expirar antes do termo da licença 

de parto, o seu contrato é prorrogado até ao fim da licença de parto. 
 
50.2 Licença de Paternidade 
 

(a) Por ocasião do nascimento de um filho biológico, um dirigente eleito elegível, 
mandatário especial e funcionário tem direito a dez (10) dias úteis de licença 
com vencimento. 

 
(b) A licença de paternidade não se acumula, não se converte em licença anual 

nem em remuneração monetária. O não gozo de licença de paternidade dentro 
do período da licença de paternidade resulta na sua perda. 

 
50.3 A licença de maternidade e de paternidade com vencimento é concedida até um 

máximo de quatro (4) ocasiões durante todo o período de trabalho do funcionário 
eleito, mandatário especial e funcionário da União. Para além das quatro ocasiões, 
as licenças de maternidade e paternidade e despesas conexas não são cobertas 
pelo União. 

 
50.4 Contudo, em caso de morte do recém-nascido depois do parto, uma funcionária 

elegível pode solicitar ao Presidente autorização para gozar licença de maternidade 
depois de esgotar as referidas quatro (4) ocasiões de licença de maternidade a 
quem tem direito. 

Artigo 51.º 
Licença por Doença 

 
51.1 Direitos da Licença por Doença 

 
Os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários que não poderem 

exercer as suas funções em consequência de doença ou lesão devem ser-lhes concedido 
licença por doença nos termos e condições a seguir indicados: 
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(a) Toda a licença por doença deve ser aprovada pelo Presidente ou pelo seu 
delegado, de acordo com o parecer dos Serviços Médicos da União ou, o 
posto de trabalho fora da sede, por um médico reconhecido pela União; 

 
(b) O dirigente eleito, mandatário especial e funcionário, quer seja confirmado ou 

não, pode ser concedido licença por doença por um período até três (3) meses 
com pagamento integral, e três (3) meses com metade do salário dentro de 
um ano civil; 

 
(c) Cabe ao dirigente eleito, mandatário especial e funcionário elegível informar 

os seus supervisores, o mais rápido possível, da sua ausência devido a 
doença ou lesão ou como resultado de exigências de saúde pública e deve 
apresentar um atestado ou relatório médico imediatamente conforme exigem 
os presentes Estatutos; 

 
 
(d) O dirigente eleito, mandatário especial e funcionário elegível pode gozar até 

sete (7) dias não consecutivos de ausência por doença e sem necessidade de 
atestado médico por ano após informar o seu supervisor, desde que a referida 
ausência seja registada nos recursos humanos;  

 
(e) Qualquer ausência do serviço por motivo de doença ou lesão superior a dez 

(10) dias civis deve ser justificada por meio de atestado do médico 
responsável; 

 
(f) Qualquer ausência ao serviço por motivo de doença ou lesão inferior a dez 

(10) dias de calendário é suportada por um atestado médico emitido pelo 
Técnico de Saúde dos Serviços Médicos da União, ou por um Médico 
devidamente qualificado em relação aos funcionários das 
Delegações/Representações Regionais, missões de campo e Órgãos da 
União. O atestado médico deve indicar que o dirigente eleito, mandatário 
especial e funcionário elegível não pode apresentar-se ao serviço e indicar a 
duração provável da doença. 
 

(g) Um dirigente eleito elegível, mandatário especial e funcionário elegível que 
esteja em licença por doença não deve deixar o seu posto de trabalho sem a 
aprovação prévia do Presidente. A ausência ao serviço ao abrigo deste artigo 
é tratada como ausência sem autorização e aplicar-se-á, no caso, artigo 73.º. 

 
(h) O dirigente eleito, mandatário especial e funcionário elegíveis que tenha 

esgotado o seu direito estatutário a licença por doença ao abrigo destes 
Estatutos é submetido a exame pela Junta Médica da União para determinar 
a sua aptidão para continuar ao serviço da União ou se deve ser desvinculado 
do serviço por razões de saúde. 
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(i) Os dirigente eleito, mandatário especial e funcionário elegíveis que tenham 
esgotado os seus direitos estatutários de licença por doença e que possam 
requerer tempo adicional de licença por doença, podem, mediante parecer da 
Junta Médica da União, ser concedidos até um máximo de seis (6) meses de 
licença por doença sem pagamento, no entendimento de que, caso não se 
apresentarem ao serviço ou forem declarados clinicamente inaptos para o 
serviço activo após este período, o processo de desvinculação do funcionário 
em questão começa a correr, nos termos dos n.º 1 do artigo 28.º, alínea c), n.º 
1 do artigo 85.º, alínea iii), n.º 2 do artigo 85.º. Subsequentemente, os seus 
cargos são declarados vagos, devendo se seguir o processo normal para o 
seu preenchimento. 

 
(j) O dirigente eleito, mandatário especial e funcionário eleito ou funcionário 

elegível e as pessoas a seu cargo devem submeter-se a um exame médico 
de dois em dois (2) anos; 

 
(k) No caso de haver razões suficientes decorrentes de quaisquer condições que 

possam afectar o desempenho da sua função ou colocar em risco a saúde de 
terceiros, os Dirigentes Eleitos e funcionários elegíveis podem ser solicitados 
a realizar um exame médico a qualquer momento e possivelmente receber 
tratamento médico. 

 
51.2 Doenças Infecciosas do Agregado Familiar 

 
(i) O dirigente eleito, mandatário especial e funcionário elegível em cujo lar exista 

qualquer caso de doença infecciosa, ou que receba uma ordem de quarentena 
que afecte o seu lar, deve informar imediatamente os Serviços Médicos da 
União ou, se estiver fora da Sede, outro médico reconhecido pela União; 

 
(ii) Se, devido a uma ordem de quarentena dos Serviços Médicos da União 

Africana ou da Autoridade Competente, o funcionário receber instruções de 
não comparecer ao serviço, o funcionário deve receber o seu salário e outros 
benefícios durante o período da ausência forçada; 

 
(iii) Esse período de quarentena não conta para a licença por doença prevista nos 

presentes Estatutos. 
 

51.3 Licença por Doença durante a Férias Anuais ou Férias no País de Origem 
 

(a) O dirigente eleito e mandatário e funcionário elegível que se encontre no gozo 
de férias anuais ou de férias no país de origem, tem direito a férias por doença 
quando der entrada num hospital, desde que apresente um atestado médico. 
As férias anuais ou as férias no país de origem são prorrogadas pelo número 
de dias de licença por doença aprovadas, e, nesse caso, o supervisor deve 
ser informado da situação; 
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(b) Em nenhumas circunstâncias devem os dias de licença por doença para todos 
os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários elegíveis ser 
acumulados. 

 
51.4 Reinício das Funções 

 
O dirigente eleito, mandatário especial e funcionário elegível, após o seu regresso 

de qualquer tipo de férias e missão de serviço, deve preencher e submeter o Formulário 
de Reinício de Funções. 

 
51.5 Evacuação Médica  

 
A União deve manter um Plano Médico por contribuições. Todo o tratamento 

médico, incluindo as evacuações, é administrado no quadro do Plano ou do sistema de 
saúde relevantes vigentes nos escritórios da União. O Presidente autoriza a evacuação 
médica para o país mais barato, mais próximo e mais directo que oferece uma excelente 
qualidade de tratamento, de preferência em África. No caso de um paciente escolher locais 
de cuidados médicos alternativos e quando os custos de cuidados médicos e viagens 
forem superiores aos aprovados a União, o dirigente eleito, mandatário especial e 
funcionário elegível tem de pagar o custo adicional resultante da sua decisão. Contudo, a 
União exige que o dirigente eleito, mandatário especial e funcionário elegível apresente 
recibos que justifiquem quaisquer despesas médicas realizadas.  

 
51.6 Diagnóstico ou Tratamento Médico no Exterior 

 
(a) Em caso de doença ou ferimento grave, e se for considerado necessário que 

o dirigente eleito, mandatário especial e funcionário elegível ou pessoa a seu 
cargo elegível deixe o local de afectação para novo diagnóstico ou tratamento 
médico, o Presidente autoriza a viagem com despesas suportadas pela União 
mediante um parecer da Junta Médica da União ou da Junta Médica Regional; 

 
(b) Se não existir nenhuma Junta Médica, uma equipa de pelo menos dois 

médicos nomeados ou reconhecidos pelo Presidente emite as 
recomendações necessárias; 

 
(c) A Junta Médica ou a equipa de médicos referida acima deve certificar 

particularmente que localmente não existem meios para o diagnóstico ou 
tratamento necessários; 

 
(d) No entanto, se a vida do dirigente eleito, mandatário especial e funcionário 

elegível ou de pessoa a seu cargo estiver em grande perigo, a aprovação 
imediata para evacuação médica pode ser concedida excepcionalmente por 
uma autoridade médica competente no local, que deve apresentar um relatório 
médico. 
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51.7 Período de Licença por Doença em caso de Evacuação 
 

(a) O período que vai desde o início da viagem de evacuação médica do dirigente 
eleito, mandatário especial e funcionário elegível até que esteja apto para 
retomar as suas funções, conforme confirmado pelos Serviços Médicos, é 
considerado como licença por doença com vencimento; 

 
(b) O dirigente eleito, mandatário especial e funcionário elegível e/ou a pessoa a 

seu cargo qualificada para evacuação médica beneficiam de dois (2) dias civis 
de viagem antes da sua chegada ao hospital ou clínica em que os serviços 
médicos são prestados e de dois (2) dias civis após a conclusão dos 
exames/tratamento médicos, e até receber alta. 

 
51.8 Cuidados de Pacientes Internados de Dirigentes Eleitos, Mandatários 

Especiais, Funcionários e Dependentes Elegíveis 
 

Se um dirigente eleito, mandatário especial e funcionário ou pessoa qualificada a seu 
cargo para ser evacuado e tratado como um paciente internado, tem direito a um quarto 
particular, onde for aplicável, e vinte e cinco (25%) das ajudas de custo diárias aplicáveis 
ao local para o período de evacuação médica aprovada. 
 
51.9 Cuidados de Pacientes Ambulatórios de Dirigentes Eleitos, Mandatários 

Especiais, Funcionários e Dependentes Elegíveis  
 
 Se um dirigente eleito, mandatário especial e funcionário ou pessoa qualificada a 
seu cargo for evacuado e tratado como um paciente em regime ambulatório, tem direito a 
Ajudas de Custo Diárias na totalidade aplicável no país em questão durante o período de 
evacuação aprovado. O n.º 1 do artigo 26.º aplica-se no caso de Ajudas de Custo Diárias. 

 
51.10 Pessoas Acompanhantes em Caso de Evacuação 

 
(a) Se um médico ou enfermeiro tiver que acompanhar o doente, o médico ou 

enfermeiro tem direito a Ajudas de Custo aplicáveis no país em questão e 
viagem de ida e volta; 

 
(b) Se um familiar tiver que acompanhar o doente, o familiar tem direito a viagem 

de ida e volta e a cinquenta por cento (50%) das Ajudas de Custo se ficar com 
o doente no alojamento proporcionado pelo hospital ou a cem por cento 
(100%) de Ajudas de Custo se não for alojado pelo hospital; 

 
(c) Qualquer prorrogação para além do período de evacuação aprovado tanto 

para o paciente como para qualquer acompanhante é autorizada apenas pelo 
Presidente, mediante parecer da Junta Médica. Se o pedido de prorrogação 
for rejeitado, é considerada extensão não autorizada em relação ao qual a 
União não reembolsa o funcionário em causa. 
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51.11 Evacuação Médica de Longa Duração  
 
 A evacuação médica de longa duração significa uma evacuação aprovada por um 
período superior a trinta (30) dias consecutivos. Um paciente em situação de evacuação 
autorizada de longa duração recebe Ajudas de Custo Diário nos seguintes moldes: 
Sempre que um paciente tiver direito a alojamento e alimentação por um período máximo 
de três (3) meses, após o esgotamento dos três (3) meses iniciais, recebe 100% de Ajudas 
de Custo para o 4º mês em regime ambulatório, 75% para o 5º mês em regime ambulatório 
e, posteriormente, o dirigente eleito, mandatário especial e funcionário têm direito a um 
Subsídio de Habitação mensal. 
 
51.12 Provedor de Serviços Médicos  
 
 Se a União não tiver contratado um Provedor de Serviços Médicos para evacuação 
médica, um subsídio de transporte local relacionado com o tratamento é pago e justificado 
após o regresso, em relação a cada paciente. 
 
51.13 Autorização para Acompanhamento de Pós-Evacuação Médica 

 
 Se um paciente tiver sido aconselhado a apresentar-se novamente para tratamento 
médico, a autorização de avaliação é obtida depois de a Junta Médica ou a equipa de 
médicos designada para o efeito determinar a necessidade de o paciente regressar ao 
local onde foi tratado, ou se o tratamento de acompanhamento poder ser efectuado de 
forma satisfatória no local de afectação. O Presidente faz a devida autorização pós-
evacuação pós-médica. 

 
CAPÍTULO XI 

PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E OUTROS BENEFÍCIOS AFINS  
 

Artigo 52.º 
Benefícios Afins 

 
52.1 Plano de Assistência Médica  

 
(a) Deve haver um Plano de Assistência Médica que se aplica aos dirigentes 

eleitos, aos mandatários políticos e especiais e aos funcionários regulares 
elegíveis em todos os órgãos e instituições da União, de acordo com as suas 
cartas de nomeação ou contratos de trabalho. 

 
(b) Outros funcionários não eleitos que prestam serviço na União em regime de 

tempo parcial têm o direito a assistência médica durante as missões oficias; 
 
(c) Os dirigentes e os funcionários que não forem elegíveis ao Plano de 

Assistência Médica podem ser cobertos por um seguro médico nos termos e 
condições definidos nos seus respectivos contratos de trabalho. 
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(d) As despesas médicas efectuadas por dirigentes eleitos, mandatários políticos 
e especiais, funcionários regulares e dependentes elegíveis são 
reembolsadas como previsto no Plano; 

 
(e) As despesas médicas efectuadas fora do local de afectação são 

reembolsadas conforme previsto no Plano, desde que os dirigentes eleitos, os 
mandatários políticos e especiais e os funcionários regulares elegíveis em 
questão estejam a cumprir uma missão autorizada ou licença aprovada, 
quando efectuou as despesas declarado o local de residência da pessoa a 
cargo; 

 
(f) As despesas médicas incorridas por um dependente elegível que não resida 

no local de afectação de um dirigente eleito, mandatário político e especial, 
funcionário regular elegível, são igualmente reembolsadas, desde que o 
referido funcionário tenha declarado o local de residência do dependente. 

 
(g) Os funcionários aposentados da União têm direito a serviços gratuitos de 

consulta médica nos Centros Médicos da UA, com base no princípio de que 
não têm um encargo financeiro adicional para os Estados-membros. 

 
52.2 Filho com Deficiência 
 

As despesas médicas de um filho a cargo qualificado com deficiência física ou 
mental devem ser reembolsadas nos termos do Plano, até que a criança atinja a idade de 
vinte e quatro (24) anos. Em casos excepcionais, na condição de apresentar provas 
médicas satisfatórias a serem revistas pela Junta Médica da União, o limite de idade pode 
ser prorrogado em função do grau da deficiência até vinte e sete (27) anos; 

 
52.3 Indemnização por Morte, Acidente, Doença ou Invalidez por razões 

de Serviço 
 

(a) Os funcionários eleitos e os funcionários regulares têm direito ao 
ressarcimento em casos de ferimento, doença, incapacidade permanente ou 
morte durante o seu período de serviço com a União. Para esse fim, a União 
deve manter um plano de seguro de vida, acidentes e incapacidade; 

 
(b) Em caso de falecimento de um dirigente eleito, de um mandatário político, de 

um mandatário especial ou de um funcionário regular elegível pode ser 
disponibilizado aos respectivos beneficiários um subsídio imediato de até três 
(3) meses de salário bruto do funcionário, o qual é deduzido integralmente dos 
direitos de desvinculação. 

 
(c) Em caso de incapacidade permanente de um dirigente eleito, de um 

mandatário político, de um mandatário especial ou de um funcionário regular 
elegível que conduza à cessação das suas funções por razões de saúde, pode 
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ser concedido um subsídio de dois (2) meses de salário bruto ao respectivo 
funcionário ou aos seus beneficiários. 

 
(d) Após a morte ou incapacidade permanente de um dirigente eleito, de um 

mandatário político, de um mandatário especial ou de um funcionário regular 
elegível, conforme disposto nos presentes Estatutos, a União paga cem por 
cento (100%) das propinas escolares para o ano académico seguinte ao 
beneficiário. Esta assistência educacional deve continuar durante o ano lectivo 
em curso, quando aplicável. 
 
 Este pagamento não é deduzido dos direitos de desvinculação do dirigente 
eleito, do mandatário político e mandatário especial ou do funcionário regular 
elegível e é processado como parte dos direitos finais devidos à sua família. 
 
 Não obstante o acima exposto, a União esgota todas as alternativas de 
reafectação antes da indemnização por incapacidade total e permanente. 

 
(e) O beneficiário qualificado pode solicitar e receber um adiantamento não 

superior a dois (2) meses de salário bruto do falecido para aliviar dificuldades 
financeiras imediatas, valor que é deduzido na totalidade dos benefícios de 
desvinculação. 

Artigo 53.º 
 Pensão 

 
 

53.1 A União estabelece e mantém um Regime do Fundo de Pensões da União Africana 
e o Regulamento do Fundo de Pensões da União Africana é aprovado e revisto 
periodicamente pelo Conselho Executivo. 
 

53.2 Todos os funcionários eleitos, mandatários especiais e funcionários, participam no 
Regime do Fundo de Pensões da União.  

 
53.3 Os termos e condições de participação e os direitos dos funcionários eleitos, dos 

mandatários especiais e dos funcionários são os estipulados no Regulamento do 
Fundo de Pensões da União Africana. 

 
53.4 A União deve criar um Comité de Gestão do Fundo de Pensões da União Africana 

a ser gerido e governado pelo Conselho de Administradores e os seus deveres são 
definidos no Regulamento do Regime do Fundo de Pensões da União Africana. 
 

53.5 A União deve estabelecer um Plano de Seguro de Saúde da Reforma para os seus 
funcionários aposentados.  
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CAPÍTULO XII 
VIAGENS 

 
Artigo 54.º 

Despesas de Viagem 
 
54.1 Despesas de Viagem 
 
 Para efeitos dos presentes Estatutos, despesas ou custos de viagem significam o 
seguinte: 
 

(a) Bilhete aéreo, transporte terrestre ou marítimo, conforme os casos; 
(b) O excesso de bagagem aprovada ou bagagem não acompanhada relacionada 

com o trabalho do União; 
(c) Despesas de fim de serviços; 
(d) Taxas de vistos, se aplicável; 
(e) Seguro de viagem; e 
(f) Outras despesas autorizadas relacionadas com a viagem oficial. 
 

54.2 Autorização para Viajar 
 
 Todas as viagens dos dirigentes eleitos e funcionários regulares ou das pessoas 
qualificadas a seu cargo, custeadas pela União, são autorizadas pelo Presidente. Todas 
as viagens dos dirigentes eleitos e dos funcionários regulares elegíveis ou das pessoas 
qualificadas a seu cargo, custeadas pela União, são autorizadas pelo Presidente. É da 
responsabilidade dos Dirigentes Eleitos, dos mandatários especiais e dos funcionários 
regulares elegíveis certificar-se que eles tenham essa autorização antes de realizar 
qualquer viagem. 
 
54.3 Tipos de Viagem 
 
 Sem prejuízo do disposto no presente Regulamento, a União paga as despesas ou 
os custos relativos aos seguintes tipos de viagens de dirigentes eleitos, dos mandatários 
especiais, dos funcionários e dos dependentes qualificados, quando for o caso aplicável:  
 

(a) Em missão oficial; 
 
(b) Por ocasião da nomeação inicial, desde o país ou local de recrutamento do 

funcionário até ao local de afectação, desde que esse funcionário seja 
considerado como funcionário recrutado a nível internacional ou do seu local 
de afectação; 

 
(c) Férias no país de origem, viagem de ida e volta do posto de serviço para o 

local reconhecido na carta de nomeação como domicílio ou outro local 
autorizado, desde que o custo não exceda o valor do bilhete de ida e volta do 
posto de serviço para o país de origem; 
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(d) Na altura da transferência ou reafectação de um posto para outro;  
 
(e)  Em caso de desvinculação do funcionário eleito, mandatário especial e do 

funcionário da União; 
 
(f) Viagem autorizada por razões de saúde em conformidade com os presentes 

Estatutos; 
 
(g) Evacuação de emergência por razões de segurança e protecção; 
 
(h) Para as pessoas qualificadas a cargo autorizadas, bilhetes de passagem 

aérea de repatriamento para as pessoas a cargo qualificadas que tenham 
atingido a idade máxima; 

 
(i) Por outras razões apropriadas e especiais, mediante autorização do 

Presidente. 
 

Artigo 55.º 
Rota, Meio e Classe de Transporte 

 
55.1 Todas as viagens, em todas as circunstâncias, são efectuadas usando o percurso, 

meio e padrão de transporte aprovados previamente pelo Presidente. O percurso 
normal é o seguinte: 

 
(a) A rota mais directa e mais económica. 
 
(b) Classe executiva para o Presidente, Vice-Presidente, Comissários, Dirigentes 

Eleitos, Enviados Especiais, ex-Chefes de Estado e de Governo em viagem 
missões oficiais da UA, Representantes Especiais, Chefes de Missão, 
Membros da Mesa do PAP e Membros da Mesa do ECOSOCC, Directores-
gerais, Chefes de Gabinete.  

 
(c) Classe económica para os funcionários e outros Dirigentes da União. 
 
(d) Bilhetes em classe executiva para Directores da Comissão, Chefes de Órgãos 

e Instituições, Chefes-Adjuntos de Missão dos Estados-membros ou seus 
Estados equivalentes que fazem viagem cuja duração seja superior a 8 horas, 
em missão oficial da União, e Chefes de Gabinete (Gabinete do Presidente e 
do Vice-presidente) e Membros do Parlamento, excluindo membros do 
ECOSOCC. 
 

(e) Os funcionários e outros dirigentes em viagem oficial da UA na classe económica 
durante oito (8) horas contínuas, têm direito a um dia adicional para descansar e 
recuperar antes do início da actividade oficial. 
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(f) Se for autorizado fazer a viagem por via terrestre ou marítima, a classe e as 
condições são especificadas pelo Presidente. 

  
55.2 Os dependentes elegíveis de todos os dirigentes eleitos, dos mandatários políticos 

e especiais dos funcionários regulares elegíveis, quer viajem acompanhados ou 
não, devem viajar na classe económica.  

 
55.3 O Presidente determina periodicamente as condições de pagamento de despesas 

de excesso de bagagem, incluindo as do transporte de documentos oficiais e outros 
materiais, particularmente no que diz respeito a conferências e reuniões 
organizadas pela União ou em conjunto com esta. 

 
55.4 Nenhum dirigente eleito, mandatário político e especial ou funcionário regular 

elegível tem o direito de usar ou converter qualquer reembolso de quaisquer 
bilhetes, bilhetes pré-pagos e ordem de pagamento de serviços relacionados com 
viagens não utilizados, ou da redução da classe de viagem, pagos pela União para 
todas as formas de viagens oficiais, incluindo evacuação médica. Quaisquer 
reembolsos deste tipo e bilhetes não utilizados são imediatamente devolvidos à 
União no final da viagem. 

 
55.5 Sempre que um dirigente eleito, mandatário político e especial ou funcionário 

regular elegível for autorizado a utilizar o seu próprio meio de transporte em missão 
de serviço, o funcionário beneficia de um subsídio de quilometragem de acordo com 
os valores de mercado vigentes, desde que a distância percorrida seja superior a 
quinze (15) quilómetros fora do local de afectação.  

 
55.6 Um dirigente eleito, mandatário político e especial ou funcionário regular elegível 

pode solicitar o reembolso de quaisquer outras despesas autorizadas ou 
imprevistas efectuadas durante a viagem e que não estejam cobertas pelo Subsídio 
de Ajudas de Custo Diário, mediante a apresentação de recibos e documentos 
comprovativos. Esse reembolso é autorizado pelo Presidente.  

 
Artigo 56.º 

Viagem e Transporte de Bens Pessoais  
 
56.1 Viagem por ocasião da Nomeação Inicial  
 

(a) Sob reserva do artigo 8.º dos Estatutos e do artigo 25.º do Regulamento, 
aquando da primeira nomeação, a União paga as despesas ou custos de 
viagem do dirigente eleito, mandatário político e especial ou funcionário 
regular e das pessoas a cargo qualificadas que tenham preenchido as 
condições exigidas, desde o local de residência do funcionário. O dirigente 
eleito, mandatário político e especial ou funcionário com contratos regulares 
têm direito ao transporte dos seus bens de uso doméstico e pessoais, sujeito 
à Política Administrativa de Viagens e Missões da UA, com a opção de: 
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(i) Pagamento à empresa marítima à taxa de quatro mil quilogramas (4.000 
Kg) em frete marítimo ou de mil trezentos e trinta e quatro quilogramas 
(1334 Kg) em frete aéreo. O pedido de pagamento da expedição é feito 
pelo funcionário no prazo de um ano após assumir funções e com base 
nas taxas mais baratas prevalecentes de três cotações para o serviço, 
ou  

 
(ii)   Pagamento de um montante global à taxa aprovada pelo Órgão 

Deliberativo. 
 
(b) Em caso de transferência, a União paga as despesas/custos de viagem do 

funcionário regular e das pessoas a cargo qualificadas que tenham preenchido 
as condições exigidas, desde o local de afectação do funcionário ao novo local 
de afectação. Os funcionários com contrato regular têm direito a receber um 
montante global a uma taxa em vigor para apoiar no transporte, 
armazenamento ou, se for o caso, a compra de bens domésticos.  

 
56.2 Viagem em Missão de Longa Duração 
 
 A União pode exigir que seja atribuído a um funcionário uma missão de longa 
duração. Essa missão não deve exceder um período máximo de quatro (4) meses não 
renováveis e não substituíveis, para além do qual o funcionário deve ser considerado 
como transferido. O pagamento de Ajudas de Custo Diárias para tais missões deve ser 
feito da seguinte forma:  

 
(a) 100% para o primeiro mês;  
(b) 75% para o segundo mês e;  
(c) 50% para o terceiro e quarto mês. 

 
56.3 Viagem por Transferência 
 

(a) A União paga as despesas ou os custos de viagem do funcionário transferido 
e das pessoas a cargo qualificadas desde o local de afectação até ao local de 
transferência. Os funcionários com contrato regular têm direito a receber um 
montante global de transferência para apoiar no transporte, armazenamento 
ou, se for o caso, a compra de bens domésticos, sujeito à Política 
Administrativa de Viagens e Missões da UA, com a opção de: 

 
(i) Pagamento directo à empresa marítima à taxa de Seis mil quilogramas 

(6.000 Kg) em frete marítimo ou Dois mil e quatro quilogramas (2004 Kg) 
em frete aéreo e com base nas taxas mais baratas vigentes, sendo que 
deve apresentar três cotações dos provedores de serviço; 

 
(ii) Pagamento de um montante global à taxa aprovada pelo Órgão 

Deliberativo; 
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(b) Os funcionários no regime de contrato a prazo fixo que tenham prestado 
serviço à União por mais de três anos (3) qualificam-se para o transporte, com 
uma taxa aplicável, dos seus bens na sequência da sua transferência, 
dependendo da disponibilidade de fundos. 

 
56.4 Viagem por Motivo de Desvinculação do Serviço  
 

(a) Em caso de separação de um dirigente eleito, mandatário político e especial 
ou funcionário regular que tenha prestado serviço à União durante um período 
superior a cinco (5) anos, a União paga as despesas de deslocação do 
funcionário eleito, do mandatário especial e do funcionário regular e das 
pessoas a cargo elegíveis do local de afectação para o país de origem ou para 
qualquer outro local da sua escolha, desde que o custo não exceda o custo 
de transporte para o país de origem ou o local de recrutamento. Ao ser 
desvinculado, um dirigente eleito, mandatário político e especial ou funcionário 
recebe pagamento da União para transporte dos seus artigos domésticos e 
bens pessoais, sujeito à Política Administrativa de Viagens e Missões da UA, 
com a opção de: 

 
(i) Pagamento directo à empresa marítima à taxa de Seis mil quilogramas 

(6.000 Kg) em frete marítimo ou Dois mil e quatro quilogramas (2004 Kg) 
em frete aéreo e com base nas taxas mais baratas vigentes, sendo que 
deve apresentar três cotações dos provedores de serviço; 

 
(ii) Pagamento de um montante global à taxa aprovada pelo Órgão 

Deliberativo.   
 
(b) O funcionário com contrato regular que renuncie o cargo após ter servido o 

União por um período entre um (1) e cinco (5) anos, tem direito a uma 
passagem aérea de classe económica para si e para as pessoas a cargo 
elegíveis do local de afectação para o país de origem e setenta por cento 
(70%) do valor global do custo de transporte de seus bens domésticos e 
pessoais; 

 
(c) Os funcionários regulares que renunciam o seu cargo em menos de 1 (um) ano de 

serviço só têm direito a uma passagem aérea de classe económica para si e para 
as pessoas a seu cargo elegíveis, do local de afectação para o país de origem. Não 
é efectuado qualquer pagamento pelo transporte de bens domésticos e bens 
pessoais. 
 
(d) O membro do pessoal recrutado internacionalmente a termo fixo que tenha 

servido a União por um período superior a 5 anos recebe setenta por cento 
(70%) do montante global do custo de transporte dos seus bens domésticos e 
bens pessoais, direito de desvinculação como funcionário regular. 
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(e) Os funcionários recrutados internacionalmente com contratos a prazo fixos 
que tenham prestado serviço por um período compreendido entre um e cinco 
anos têm direito a um bilhete de passagem aérea e a cem quilogramas (100 
kg) para além do direito a bagagem de avião; 

 
(f) Os funcionários recrutados internacionalmente com contratos de duração 

limitada que tenham prestado serviço à União por um período superior a um 
ano têm direito a um bilhete de passagem aérea de regresso;  

 
(g) Os funcionários demitidos do serviço da União como resultado de um 

processo disciplinar apenas têm direito a um bilhete de avião para si e para as 
pessoas a cargo elegíveis, do local de afectação para o país de origem sem 
subsídio para o transporte dos seus bens pessoais; 

 
(h) Compete aos funcionários regulares assinar o contrato e fazer 

acompanhamento das suas mercadorias com a empresa transportadora 
seleccionada de entre as três propostas para transportar os seus bens 
pessoais que oferecem as tarifas de navegação mais baratas vigentes; 

 
(i) Os funcionários regulares que trabalhem no seu próprio país fora da cidade 

do local de afectação e que renunciam o seu cargo têm direito a transporte 
terrestres para si e para as pessoas a cargo elegíveis, bem como os bens 
pessoais, até à sua área de residência. 

 
Artigo 57.º 

Viagem de Pessoas a Cargo Elegíveis  
 
57.1 Quando um dirigente eleito, mandatário especial e um funcionário regular tiver sido 

autorizado a viajar oficialmente com dependentes elegíveis, a União paga um 
montante global para cobrir as despesas relacionadas ao dirigente eleito, 
mandatário especial e um funcionário regular e os dependentes elegíveis, de 
acordo com a Política Administrativa de Viagens e Missões da União Africana. 
 

57.2 O pagamento também pode ser autorizado para viagens de ida para o país de 
origem ou outro lugar, desde que o custo não seja superior ao do país de origem e 
vinte e três quilogramas (23Kg) de excesso de bagagem de uma criança elegível 
que tenha deixado de ser um dependente conforme previsto na carta de nomeação. 
 
 A viagem deve ser realizada no prazo de um ano após a cessação da dependência 
ou a conclusão de um curso de estudos. 
 

57.3 Para um cônjuge divorciado elegível, o pagamento é autorizado para uma viagem 
de ida para o país de origem ou outro lugar, desde que tal custo não seja superior 
ao do país de origem e o pagamento de seiscentos e sessenta e seis quilos (666Kg) 
de bagagem. A União deduz o custo relativo ao transporte de bagagem dos direitos 
de separação do dirigente eleito, mandatário especial e um funcionário regular. A 
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viagem é realizada no prazo de um ano após a cessação da dependência. O 
dirigente eleito, mandatário especial e um funcionário regular são obrigados a 
informar oficialmente a União sobre o divórcio. 
  

Artigo 58.º 
Despesas de Viagem e Transporte em caso de Morte 

 
58.1 Em caso de falecimento de um dirigente eleito, mandatário especial e um 

funcionário regular ou dos seus dependentes elegíveis, a União suporta as 
despesas de transporte dos restos mortais do falecido do local do falecimento para 
o país de origem, o local de residência normal ou o local de escolha da família, 
desde que as despesas não sejam superiores às do país de origem.  
 
As despesas incluem o seguinte:  
 
(i) Custo da urna; 

 
(ii) Taxas das funerárias; 

 
(iii) Custo razoável para o funeral do Funcionário eleito elegível, nomeado 

especial e membro do pessoal; 
 

(iv) Uma passagem aérea de ida e volta em classe económica para o funcionário 
eleito elegível, nomeado especial, membro do pessoal e/ou familiares 
elegíveis, de acordo com a Regra 58.3; 
 

(v) Na ausência do cônjuge, um bilhete de passagem aérea de ida e volta na 
classe económica para um familiar próximo ou amigo do funcionário falecido; 
 

(vi) Um bilhete de passagem aérea de regresso na classe económica para um 
representante do Presidente da União; e 
 

(vii) Se for escolhido o enterro local, ao invés de retornar ao país de origem, a 
União cobre despesas razoáveis para o efeito. 

 
58.2 Em caso de morte de dirigente eleito, mandatário especial e um funcionário regular 

elegível ou de uma pessoa a seu cargo elegível, a União suporta as despesas de 
viagem de ida e volta de um (1) parente próximo ou parente mais próximo do 
funcionário eleito, mandatário especial e funcionário, a fim de lhe permitir 
acompanhar os restos mortais. O Presidente pode igualmente designar o seu 
representante para acompanhar os restos mortais.  

 
58.3 A União paga as despesas de viagem de ida dos dependentes elegíveis do falecido, 

incluindo o transporte de seus bens pessoais e domésticos para o país de origem 
ou local de recrutamento do dirigente eleito, mandatário especial e um funcionário 
regular falecido ou para qualquer outro país de escolha, desde que o custo para a 
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União não exceda o do transporte para o país de origem do falecido. O direito ao 
repatriamento cessa passado o prazo de um ano a contar da data da morte do 
funcionário. 
 

58.4 Em caso de morte dos pais do dirigente eleito, mandatário especial e um funcionário 
regular, a União paga o bilhete de passagem aérea de ida e volta na classe 
económica ao país de origem para lhe permitir assistir ao funeral. Os dias de licença 
de luto aplicáveis são especificados nº1 do artigo 49.º acima.  

 
CAPÍTULO XIII 

RELAÇÕES COM OS FUNCIONÁRIOS 
 

Artigo 59.º 
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS E ASSUNTOS AFINS  

  
59.1 Associação dos Funcionários e Questões Afins 
 

(a) Em conformidade com o artigo 10.º, a União reconhece e respeita o princípio 
e a prática da troca de opiniões e ideias livre, franca e responsável com os 
seus funcionários sobre questões de interesse mútuo, com vista a promover a 
sua motivação, colaboração e espírito de equipa na consecução dos seus 
objectivos e metas. No prosseguimento deste conceito, a União reconhece a 
Associação dos Funcionários da União e estabelece relações com a mesma 
na provisão de um mecanismo adequado para quaisquer negociações formais 
e funcionários relativas ao trabalho e a previdência social dos funcionários da 
União; 

 
(b) A União deve disponibilizar espaço para escritório, o equipamento e meios 

necessários à Associação dos Funcionários para permitir que a mesma 
cumpra de forma eficaz o seu mandato nos termos dos presentes Estatutos e 
Regulamento;  

 
(c) A União garante igualmente que o Presidente e o Secretário da Associação 

dos Funcionários, bem como quaisquer outros membros designados, quando 
necessário, sejam dispensados por tempo suficiente das suas obrigações 
normais para levar a executar tarefas da Associação;  

 
(d) A Associação dos Funcionários estabelece os Estatutos e o Regulamentos 

para a realização das suas actividades. Não obstante as actividades da 
Associação dos Funcionários não serem financiadas pelo orçamento da 
União, o fundo de previdência social dos funcionários pode, dependendo da 
disponibilidade de fundos, ser usado para ajudar no financiamento das 
actividades da Associação; 

 
(e) Sem prejuízo das disposições da alínea b), n.º 1 do artigo 6.º acima, todo o 

funcionário é livre de: 
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(i) Aderir a associações especializadas ou grupos de associações abertas 

aos funcionários dentro ou fora do seu local de afectação com vista a 
alargar os seus horizontes e experiências, desde que os objectivos 
destes organismos estejam em consonância com os da União; 

 
(ii) Estabelecer ou aderir a associações cuja filiação seja restrita aos 

funcionários, mas que estejam principalmente relacionadas com 
profissionais especializados ou interesses de grupos, desde que os 
propósitos e os objectivos dessas associações não contrariem os da 
União; 

 
(f) Embora se encoraja a participação efectiva de todos os funcionários nas 

questões da Associação do órgão ou de qualquer outra associação nos termos 
do presente Regulamento, a não participação não prejudica a sua carreira 
oficial; 

 
(g) A Associação dos Funcionários tem direito de participar efectivamente, 

através dos seus comités executivos devidamente eleitos, na identificação, 
análise e resolução de problemas relacionados com a previdência social dos 
funcionários, incluindo condições de trabalho, condições gerais de vida e 
outras políticas ligadas aos funcionários, e têm direito de apresentar propostas 
ao Presidente em nome dos funcionários; 

 
(h) O Presidente pode autorizar os membros da Associação dos Funcionários a 

participar em reuniões, seminários, etc., organizados por outras Associações 
de Funcionários semelhantes, se esses fóruns contribuírem para a 
coordenação de políticas ou promoção de relações harmoniosas entre os 
funcionários e a administração sem implicações financeiras para a União. 

 
(i) Qualquer licença concedida a um funcionário para executar actividades da 

Associação dos Funcionários é considerada como licença especial com 
vencimento. Contudo, a União não é responsável pelas despesas que possam 
ser realizadas pelo funcionário, salvo se o Presidente julgar que esse evento 
traz vantagens para a União; 

 
(j) Nenhum funcionário é penalizado ou prejudicado pelo seu papel numa 

actividade legítima de associação dos funcionários, desde que esse papel ou 
actividade não seja ilegal nem viole o Regulamento da União. 

 
59.2 Cooperação e Espírito de Equipa 
 

A União reconhece a importância da cooperação entre os dirigentes eleitos, 
mandatários especiais e funcionários regulares para a realização dos objectivos da União. 
Além disso, reconhece que essa colaboração resulta de boas relações e desenvolve essas 
relações entre os funcionários. Em conformidade com este princípio:  



Pág. 67 

 

 

 
(a) Os órgãos e instituições da União devem realizar reuniões com os funcionários 

com vista a promover a livre circulação de informações e troca de opiniões e 
ideias aberta entre a Administração e os funcionários sempre que for 
necessário;  

 
(b) A Administração deve criar um ambiente favorável com vista a promover os 

princípios de mobilidade e versatilidade para aumentar a motivação, a 
criatividade, a produtividade, a eficiência e a prestação de contas, tendo em 
consideração as capacidades e competências dos funcionários; 

 
(c) Deve ser estabelecido um plano de motivação dos funcionários para premiar 

a contribuição excepcional para a União e deve-se fazer uma provisão de uma 
quantia global anual do orçamento regular da União para suprir as despesas 
do Plano. O prémio pode ser monetário ou não e visa reconhecer o serviço 
exemplar ou meritório prestado para a União; 

 
(d) Os funcionários são encorajado, através de estruturas apropriadas dos vários 

departamentos, divisões e unidades de órgãos e instituições, a participar no 
processo de tomada de decisões com vista a reforçar a responsabilidade 
colectiva e o espírito de equipa. 

 
(e) Deve-se criar um mecanismo para estabelecer uma rede e um ambiente 

propício a fim de encorajar a interacção entre os antigos e os actuais 
funcionários. 

 
59.3 Reuniões Gerais com os Funcionários  
 

O Presidente deve-se reunir com todos os funcionários em Reuniões Gerais pelo 
menos duas vezes por ano.  
 
59.4 Política de Abertura 
 

Os Dirigentes Eleitos, os Directores, os Chefes de Missões, Chefes de Divisões ou 
Unidades e todos aqueles que desempenham cargos de chefia devem reservar períodos 
de tempo adequados para discutir as preocupações dos funcionários, quer sejam 
preocupações relacionadas com o trabalho, as suas carreiras ou questões de carácter 
pessoal. 
 
59.5 Sugestões Anónimas  
 

Reconhecendo que alguns funcionários podem hesitar em expressar publicamente 
as suas reclamações ou pontos de vista, a União deve criar condições de modo a permitir 
que esses funcionários expressem as suas ideias e pontos de vista anonimamente. Todas 
as sugestões são directamente remetidas ao Vice-Presidente, que os avalia e toma as 
medidas apropriadas, no âmbito das disposições dos presentes Estatutos e Regulamento  
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59.6 Entretenimento 
  

A União encoraja a participação dos dirigentes eleitos, mandatários especiais e 
funcionários regulares em actividades desportivas e recreativas quando essas actividades 
são susceptíveis de lhes trazer uma influência social positiva e maior motivação. Sempre 
que for possível, devem ser disponibilizadas instalações desportivas e recreativas:  
 

(a) Actividades Sociais 
 

A União deve organizar periodicamente actividades sociais, dependendo da 
disponibilidade de fundos. Essas actividades incluem eventos de fim de ano 
em que são atribuídos os Prémios de Mérito e de Serviço em reconhecimento 
do desempenho excepcional, espírito de iniciativa, inovação e antiguidade ao 
serviço na União; 

 
(b) Serviços de Aconselhamento: 
 

Deve haver disponibilidade de Serviços de Aconselhamento para os 
funcionários, a fim de lhes permitir lidar eficazmente com os seus desafios de 
natureza doméstica, relacionados com o trabalho ou pessoais. 

 
Artigo 60.º  

Plano de Prémios de Reconhecimento de Serviço 
 
60.1 Deve haver um plano de atribuição de prémios de Reconhecimento de Serviço na 

União.  Este plano reconhece os funcionários que se distinguem no desempenho 
das suas funções. Com efeito, reconhece o seguinte: 
 
(a) Longo tempo de serviço prestado de: dez (10), vinte (20), vinte e cinco (25) e 

trinta (30) anos de serviço; e 
 

(b) Serviço distinto ou de mérito prestado. 
 

60.2 Este plano de prémios consiste de prémios honorários, certificados, mensagens de 
felicitações e medalhas. 

 
CAPÍTULO XIV 

ÓRGÃOS CONSULTIVOS DOS FUNCIONÁRIOS 
 

Artigo 61.º 
Composição, Função e Termos de Referência  

dos Órgãos Consultivos dos Funcionários 
 
 A composição, a função e os termos de referência dos Órgãos Consultivos dos 
Funcionários previstos no artigo 11.º do Regulamento são definidos ao dos presentes 
Estatutos dos Funcionários 
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Artigo 62.º 
Comité Consultivo Conjunto de Políticas Administrativas (JACAP) 

 
62.1 Composição 

 
(a) O JACAP tem a seguinte composição: 

 
(i) Dois (2) Altos Funcionários designados pelo Presidente para um 

mandato de um ano, um dos quais é nomeado em consulta com a 
Associação dos Funcionários e assume as funções de Presidente do 
Comité. Eles são elegíveis para nova designação de outro mandato de 
um ano, conforme o Presidente julgar conveniente. Se um membro 
designado do Comité não puder comparecer a uma reunião, ele pode ser 
substituído por um suplente; 

 
(ii) O Director do Departamento dos Recursos Humanos e Desenvolvimento 

ou seu representante; 
 
(iii) O Conselheiro Jurídico ou seu representante; 
 
(iv) A Directora da Direcção da Mulher, Género e Desenvolvimento ou sua 

representante; 
 
(v) Dois (2) funcionários designados pela Associação dos Funcionários para 

um mandato de um ano; 
 
(vi) O Chefe da Divisão dos Recursos Humanos, e Desenvolvimento como 

membro ex-officio e sem direito de votar, que desempenha a função de 
Secretário. 

 
(b) O JACAP adopta o seu próprio regulamento interno, que deve ser consistentes 

com os presentes Estatutos e Regulamento dos Funcionários conjugados com 
qualquer Circular/Notificação Administrativa aplicável. 

 
(c) O JACAP reúne-se pelo menos duas vezes por ano e/ou sempre que for 

necessário. O Presidente do JACAP deve submeter ao Presidente o relatório 
contendo o resumo das deliberações e recomendações das suas reuniões. 
 

62.2 Funções do JACAP  
 

(a) A função do JACAP é aconselhar o Presidente sobre políticas de pessoal e 
administrativas, propostas de mudanças necessárias nos Estatutos e 
Regulamento dos Funcionários e as condições gerais de trabalho e bem-estar 
dos funcionários. 
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(b) O Comité analisa todas as questões que lhe forem submetidas pelo 
Presidente. Pode igualmente decidir incluir na sua agenda questões 
apresentadas pelo Presidente do Comité JACAP ou por qualquer dos seus 
membros ou pela Associação dos Funcionários; 

 
(c) O JACAP não examina casos individuais dos funcionários ou questões 

disciplinares. 
 

Artigo 63.º 
Comité de Recrutamento & Selecção (CRS)  

 
63.1 Composição do CRS 

 
(a) O Comité de Recrutamento e Selecção é composto pelos seguintes membros: 

 
(i) Presidente do CSR, nomeado rotativamente, por um período de um mês, 

entre os Directores de Departamento e de Direcção da União; 
 

(ii) Director da DGRH; 
 

(iii) Um representante do OLC; 
 

(iv) Um representante do WGDD; 
 

(v) Um perito sobre a matéria a ser analisada, mas sem direito a voto, (o 
Director do Departamento em questão pode participar); 

 

(vi) Pessoas de recurso, sem direito a voto (Especialistas em matéria de 
recrutamento para Postos de P3 e acima bem como cargos de chefia); e 
 

(vii) A Unidade de Aquisição de Talentos servira como Secretário e como 
membro Ex officio, sem direito a voto; 
 

(b) O membro do CSR não participa no processo, quando a sua categoria for 
inferior à do cargo a ser considerado, excepto o representante da DGRH, do 
OLC e da WGDD que, pelas suas funções, estão sempre presentes para 
orientar e prestar aconselhamento sobre os procedimentos. 
 

(c) A presidência do CSR é rotativa entre os directores da UA (seguindo a ordem 
alfabética), com a duração de um mês para cada director. No caso de o 
recrutamento dizer respeito um cargo de director, a presidência deve ir para 
um funcionário eleito elegível (excepto o Presidente e o Vice-Presidente), 
seguindo a mesma base rotative de um mês. 
 A presidência não é, em circunstância alguma, assumida por um Comissário 
ou Director dentro do mesmo mês e/ou para cargos que se enquadrem no seu 
departamento ou direcção. 
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(d) A deliberação do CSR e dos seus Subcomités e Painéis é estritamente 
confidencial. Todos os seus membros e pessoas de recurso devem respeitar 
estes Estatutos e o Regulamento, bem como o carácter confidencial do CSR 
e de seus Subcomités e Painéis, antes, durante e após as deliberações. 
 As suas conclusões ou recomendações devem ser apresentadas ao 
Presidente para aprovação. 

 
(e) O CSR não considera casos relacionados com questões administrativas ou 

disciplinares 
 
63.2 Funções do RSC 
  
 O Comité de Recrutamento e Selecção reúne-se sempre que necessário para 
examinar, rever, considerar e fazer recomendações ao Presidente sobre propostas de 
acção relacionadas com o recrutamento, nomeação, prorrogação do período probatório e 
confirmação da nomeação inicial para todas as categorias de funcionários. 
  
63.3 Subcomités e Painéis do CSR 
 

(a) O CSR pode constituir, entre seus membros ou seus representantes, 
Subcomités para pré-selecção, entrevistas e outras avaliações relacionadas 
dos candidatos. Os relatórios do Subcomité ou Painéis são submetidos à 
consideração do CSR. 
  

(b) Os Chefes dos Órgãos da União criam Painéis, cujos membros devem ser 
aprovados pelo CSR. 
 
As recomendações feitas por esses subcomités ou painéis são objecto de 
verificação e endosso do CSR. 
 
As suas responsabilidades limitam-se apenas a funcionários de categorias 
GSA/GSB. 
 

Artigo 64.º 
Comité de Promoção e Mobilidade (PMC)  

 
64.1 Composição do PMC 

 
(a) O Comité de Promoção e Mobilidade é composto pelos seguintes membros: 

 
(i) Presidente da Comissão de Promoção e Mobilidade, nomeado 

rotativamente, por um período de um mês, entre os Directores de 
Departamento e de Direcção da União; 

 
(ii) Director da DGRH; 
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(iii) Um representante do Gabinete do Conselho Jurídico 
 
(iv) Um representante da WGDD; 
 
(v) Um representante da Associação dos Funcionários: 
 
(vi) Um representante da Unidade da Ética, sem capacidade de votar; e 
 
(vii) A Unidade de Aquisição de Talentos deve exercer funções de Secretario 

e membro ex-officio, sem capacidade de votar.  
 
(b) O Director do Departamento em causa pode estar presente, ex-officio, porém, 

sem direito a voto, quando a questão em discussão estiver a ser analisada, 
julgando-se assim necessário; 

  
(c) A presidência do PMC é rotativa entre os directores da UA (seguindo a ordem 

alfabética), com a duração de um mês para cada director. No caso de o cargo 
dizer respeito um de director, a presidência deve ir para um funcionário eleito 
elegível (excepto o Presidente e o Vice-Presidente), seguindo a mesma base 
rotative de um mês. A presidência não é, em circunstância alguma, assumida 
por um Comissário ou Director dentro do mesmo mês e/ou para cargos que 
se enquadrem no seu departamento ou direcção. 

 
(d) A deliberação do PMC e dos seus Subcomités e Painéis é estritamente 

confidencial. 
 
Todos os seus membros e especialistas respeitam os presentes Estatutos e 
Regulamento, bem como o carácter confidencial dos trabalhos do Conselho e 
seus subcomités antes, durante e após as deliberações. As suas conclusões 
ou recomendações devem ser apresentadas ao Presidente para aprovação. 

 
64.2 Funções do PMC 
  

a) O Comité de Promoção e Mobilidade reúne-se sempre que necessário para 
rever, considerar e fazer recomendações ao Presidente sobre propostas de 
acção relacionadas com os funcionários; 

 
(i) Avaliação dos funcionários para efeitos de promoção, progressão, 

cessação, redução de funcionários, confirmação ou prolongamento do 
estágio na sequência do processo de avaliação do desempenho; 

 
(ii) Retenção ou concessão de progressão acelerado dentro de um mesmo 

grau; 
 

(iii) Quaisquer outras propostas de acção relativas a assuntos pessoais de 
certos funcionários que lhe possam ser comunicadas;  
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(iv) Mobilidade dos funcionários 

 
b) O PMC não considera casos relacionados com questões disciplinares 

 
64.3 Subcomité do PMC 
 

(a) O PMC pode constituir, dentre seus membros ou seus representantes, 
Subcomités ou Painéis para apreciar casos particulares ou categorias de 
casos. Os relatórios do Subcomité ou Painéis são submetidos à PMC.  

 
(b) Os Chefes dos Órgãos da União criam Painéis, cujos membros devem ser 

aprovados pelo PMC. As recomendações feitas por esses painéis são objecto 
de verificação e endosso do PMC. As suas responsabilidades limitam-se 
apenas a funcionários de categorias GSA/GSB. 

 
64.4 O Presidente pode formular uma política sobre as operações do CSR e do PMC, 

incluindo as questões de recrutamento, selecção, promoção, progressão e mobilidade 
 

Artigo 65.º 
Junta Médica da União 

 
65.1 Composição da Junta Médica da União 
 

(a) O Painel Médico é constituído por funcionários que são Médicos da União e 
ou outros médicos em serviço regular ou de consultoria da União. 

 
(b) O Painel elege um dos seus membros como Presidente para cada caso a 

apreciar, e estabelece o seu próprio Regulamento, que deve estar em 
conformidade com os presentes Estatutos e quaisquer Orientações 
Administrativas pertinentes;  

 
65.2 Funções da Junta Médica da União 
 

(a) O Painel reúne-se sempre que for necessário e analisa todos os casos que 
lhe são submetidos pelo Chefe dos Serviços Médicos da União ou pelo Chefe 
da Divisão de Gestão dos Recursos Humanos do órgão interessado no que 
diz respeito aos seguintes assuntos: 

 
(i) A aptidão física ou mental de uma pessoa a ser nomeada para a 

Comissão; 
 

(ii) Doença prolongada após término do direito a licença por doença; 
 

(iii) Rescisão de contrato por motivo de doença; 
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(iv) Ferimento, doença ou morte por acidente ocorrido no serviço; 
 

(v) Retomada de funções após invalidez ou doença prolongada; 
 

(vi) Evacuação médica de um dirigente eleito, um mandatário especial ou de 
um funcionário ou de pessoas dependentes elegíveis; 
 

(vii) Casos de crianças com deficiência mental e física, para recomendação 
apropriada sobre a sua dependência e educação; e 
 

(viii) Quaisquer outros casos afins. 
 

(b) As deliberações da Junta Médica são estritamente confidenciais. Todos os 
seus membros e especialistas respeitam os presentes Estatutos e 
Regulamento, bem como o carácter confidencial dos trabalhos da Junta 
Médica, durante e após as deliberações. As suas conclusões ou 
recomendações devem ser apresentadas ao Presidente para aprovação. 

 
65.3 Recurso da Decisão Médica 
 

(a) Se um determinado dirigente eleito, um mandatário especial ou de um 
funcionário ou de pessoas dependentes elegíveis contestar a decisão da Junta 
Médica, a reclamação é remetida, após queixa do funcionário formulada por 
escrito, a uma junta médica independente aceitável tanto para União como 
para o funcionário envolvido. Esta junta médica independente é convocado 
dentro de quinze (15) dias úteis pelo Presidente e é composta da seguinte 
maneira: 

   
(i) Um Médico Clínico seleccionado pelo funcionário, nomeado especial ou 

membro do pessoal elegível; 
 

(ii) Um Médico designado pela União; 
 

(iii) Um terceiro Médico escolhido por ambas as partes e deve ser um Médico 
que não trabalha na União. 

 
(b) A decisão da junta médica é independente, final e vinculativa a todas as 

partes. 
 

Artigo 66.º 
Conselho de Conduta e Disciplinar da União  

 
66.1 Composição do Conselho de Conduta e Disciplinar da União 
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(a) Os membros do Conselho de Conduta e Disciplina da União devem cumprir 
um mandato no máximo de dois (2) anos e o mesmo é constituído pelos 
seguintes membros: 

 
(i) Três (3) membros nomeados pelo Presidente e um destes três é o 

presidente para as deliberações do Conselho Disciplinar. Os restantes 
dois (2) membros nomeados não são de grau inferior ao do funcionário 
cujo caso esteja a ser ouvido;  

 
(ii) Dois (2) membros da Associação dos Funcionários; 

 
(iii) Nos casos aplicáveis, o Chefe dos Órgãos, Instituição ou seu 

representante; 
 

(iv) Representante da Direcção de Gestão de Recursos Humanos, como 
membro sem direito a voto; 

 
(v) O Conselheiro Jurídico ou representante designado, como membro sem 

direito a voto; 
 
(vi) O Director responsável pela Gestão de Recursos Humanos é o 

Secretariado do Conselho Disciplinar e prepara os respectivos relatórios. 
O Secretariado não deve dar qualquer opinião ou exercer qualquer direito 
de voto durante as deliberações do Conselho Disciplinar. 

(b) O Presidente pode, a pedido do funcionário, e desde que considere o pedido 
justificado, dispensar até 2 (dois) membros do Conselho Disciplinar de 
participar nas deliberações de um caso específico, e substituir o(s) membro(s) 
do Conselho Disciplinar dispensado(s) por outro(s) funcionário(s) da mesma 
categoria; 
 

(c) O Conselho Disciplinar submete os resultados e as recomendações ao 
Presidente que tem a decisão final. 

 
66.2 Funções do Conselho Disciplinar 
 
 O Conselho Disciplinar aconselha o Presidente sobre ofensas disciplinares e má 
conduta contra mandatários políticos, mandatários especiais e funcionários. O Comité 
deve analisar os casos que lhe forem remetidos pelo Presidente; 

 
(a) O Conselho é criado com o objectivo de conhecer e decidir sobre assuntos 

relativos a processo ou processos disciplinares que lhe são remetidos;  
 
(b) A Direcção de Administração e Gestão de Recursos Humanos, após a 

apresentação de acusação contra um mandatário especial ou funcionário, 
participa no processo em nome da União e, ao mesmo tempo, como pessoa 
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de recurso para fornecer informações e documentos necessários ao 
Secretário do Conselho Disciplinar;  

 
(c) As deliberações do Conselho Disciplinar são estritamente confidenciais. 

Todos os seus membros e especialistas respeitam os presentes Estatutos e 
Regulamento, bem como o carácter confidencial dos trabalhos da Junta 
Médica, durante e após as deliberações. 

 
Artigo 67.º  

Júri Disciplinar para os Dirigentes da União 
 
67.1 Composição do Júri Disciplinar 
   

(a) O Painel Disciplinar é composto pelos seguintes membros, a saber: 
 
(i) Cinco (5) Membros da Mesa do Comité de Representantes Permanentes 

da UA;  
 
(ii) Representantes do Presidente; 
 
(iii) Presidente da Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos;  
 
(iv) Duas (2) outras personalidades eminentes africanas a serem designadas 

pelo Presidente; 
 

(v) Conselheiro Jurídico, como especialista e membro sem direito a voto. 
 

(vi) O Director responsável pela Gestão de Recursos Humanos é o 
Secretariado do Painel Disciplinar e prepara os relatórios. O Secretariado 
participa nos debates mas não emite qualquer parecer nem exerce 
qualquer direito de voto nas deliberações do Júri Disciplinar; 

 
(b) O Júri Disciplinar é presidido pelo Presidente do Comité dos Representantes 

Permanentes da UA. 
 

67.2 Função do Júri Disciplinar 
 
(a) Sem prejuízo da subalínea iv) da alínea c) do artigo 11.º do presente 

Regulamento é criada um Júri Disciplinar para conhecer as alegadas 
infracções e condutas incorrectas contra funcionários da União.  

 
(b) O Júri deve conhecer as matérias acusatórias e aconselha os Órgãos 

Deliberativos sobre casos disciplinares ou casos instaurados contra 
funcionários.  
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(c) O Presidente, ao receber uma acusação contra um dirigente, imediatamente 
deve convocar o Júri e participa no processo em nome da União e, ao mesmo 
tempo, como especialista que fornece as informações e os documentos 
necessários ao Júri;  

 
(d) Todos os seus membros do Júri e especialistas respeitam e cumprem as 

disposições dos presentes Estatutos e Regulamento, bem como o carácter 
confidencial dos trabalhos da Junta, durante e após as deliberações. 

 
67.3  Deliberações do Júri Disciplinar 

 
(a) O Presidente do Comité de Representantes Permanentes da UA pode, em 

consulta com o Presidente da Comissão e a pedido do funcionário 
interessado, desde que o pedido seja considerado justificado, dispensar um 
membro do Júri de participar nos trabalhos de um caso específico, e o 
Presidente do Comité de Representantes Permanentes da UA pode substituir 
o(s) membro(s) dispensado(s). 
 

(b) No caso de o Presidente do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos 
Povos estiver implicado na ofensa e tiver praticado uma má conduta, ele deve 
ser dispensado e, quando apropriado, o Presidente do Comité de 
Representantes Permanentes da UA deve substituí-lo pelo Presidente da 
Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. 
 

(c) As conclusões e recomendações do Júri são adoptadas por maioria simples 
dos membros com direito a voto. 
 
 O Júri submete o seu relatório e conclusões juntamente com as 
recomendações, se existirem, para consideração do Presidente. 
 

(d) Sem prejuízo do acima exposto, o Júri é orientado, na condução de seus 
trabalhos, quando relevante, pelos procedimentos disciplinares estipulados no 
Capítulo IV destes Estatutos. 
 

(e) Por recomendação do Júri, o Presidente pode suspender o funcionário, no 
interesse de evitar que sejam causados novos danos a União, até a decisão 
final dos Órgãos Deliberativos. 
 

(f) O Júri adopta o seu próprio Regulamento. 
 

67.4 Medidas Preventivas 
 

Sem prejuízo do acima exposto, o Presidente pode suspender temporariamente um 
dirigente após a recepção de alegações graves que possam comprometer os interesses 
da União, bem como para evitar que as provas sejam adulteradas enquanto se aguarda o 
resultado da investigação. 
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Artigo 68.º 
Júri de Resolução de Queixas  

 
 

68.1 Composição do Júri de Resolução das Queixas do Pessoal 
 
 Os membros do Júri de Resolução de Queixas dos Funcionários devem cumprir um 
mandato máximo de dois anos e o mesmo é composto pelos seguintes membros: 

 
(a) Dois (2) funcionários superiores nomeados pelo Presidente, um dos quais será 

o Presidente do Júri de Resolução das Queixas dos Funcionários; 
 
(b) O Director de Ética, Integridade e Normas; 
 
(c) O Director de Gestão de Recursos Humanos; 
 
(d) O Conselheiro Jurídico ou seu representante; 

 
(e) Um (1) membro representante da Associação dos Funcionários; e 

 
(f) Provedor de Justiça ou seu representante como Secretário e membro sem 

direito a voto. 
 
 

68.2 Função do Júri de Queixas dos Funcionários  
 

(a) O Júri de Resolução de Queixas dos Funcionários é um Mecanismo de 
Recurso Interno estabelecido pelo Presidente e reúne-se sempre que e 
quando necessário para examinar e aconselhar o Presidente em relação às 
queixas apresentadas pelos funcionários;  

 
(b) Todas as queixas, desde que não resultem de reclamações relativas à 

medidas disciplinares, podem ser consideradas pelo supervisor ou supervisor 
do membro do pessoal no nível seguinte; 
 

(c) O Júri de Resolução de Queixas dos Funcionários adopta o seu próprio 
regulamento, consistentes com estes Estatutos e Regulamentos. 

 
68.3 Tratamento e Processo de Queixas  

 
 O Presidente deve abordar as questões de tratamento e processo das queixas de 
acordo com as Directrizes sobre Tratamento e Processo de Queixas. 
 

(a) Sem prejuízo do direito dos funcionários de tentarem resolver as queixas de 
forma amigável com os seus colegas e/ou supervisores, todas as queixas 
decorrentes das suas relações interpessoais e da aplicação de condições de 
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trabalho que não resultem de medidas disciplinares devem ser apresentadas 
em primeira instância ao supervisor do funcionário e este deve envidar todos 
os esforços para resolver a questão ao seu nível, salvo se a queixa for sobre 
o supervisor e, nesse caso, o funcionário pode apresentar a queixa ao 
supervisor do nível seguinte e/ou apresentar uma queixa através do Processo 
Interno de Queixas; 

 
(b) Numa situação em que a queixa esteja relacionada com a decisão do 

Presidente ou Chefe de qualquer outro Órgão, o funcionário deve primeiro 
apresentar por escrito a sua queixa ao Presidente, solicitando reparação do 
dano no prazo de trinta (30) dias, caso contrário, pode apresentar a sua queixa 
ao Tribunal Administrativo. 

 
Artigo 69.º 

Gabinete do Provedor de Justiça e Gabinete de Ética 
 

69.1 Composição do Gabinete do Provedor de Justiça 
 

(a) O Presidente nomeia um Provedor de Justiça da União Africana para mediar 
os problemas na União decorrentes das relações laborais entre os 
funcionários e a sua Administração; 

 
(b) O Provedor de Justiça é nomeado para um contrato não renovável de cinco 

(5) anos, com uma remuneração e outras condições de serviço 
predeterminadas;  

 
69.2 Funções do Gabinete do Provedor de Justiça  
 

(i) O Gabinete do Provedor de Justiça tem por objectivo aconselhar e orientar a 
União e os dirigentes eleitos, mandatários especiais e funcionários em matéria 
de gestão de conflitos no local de trabalho, e mediar as queixas e disputas 
interpessoais em todos os órgãos, instituições e escritórios da União Africana. 

 
(ii) O Gabinete do Provedor de Justiça promove meios não discricionários de 

gestão das relações laborais entre os funcionários e a Administração através 
de conciliação, mediação e negociação em conformidade com as disposições 
dos presentes Estatutos e Regulamento;  

 
(iii) O mandato do Provedor de Justiça limita-se a abordar questões decorrentes 

de decisões administrativas tomadas em violação dos termos e condições de 
emprego dos funcionários; 

  
(iv) O Gabinete do Provedor de Justiça oferece serviços imparciais, objectivos, 

neutros, independentes e totalmente confidenciais; 
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(v) O Provedor de Justiça guia-se pelo Acto Constitutivo da União Africana, pelos 
Estatutos e Regulamento dos Funcionários, bem como pelos princípios de 
justiça e de equidade; 

 
(vi) O Provedor de Justiça pode decidir aceitar ou rejeitar uma questão que lhe 

seja apresentada para resolução de acordo com a política do Provedor de 
Justiça; 

 
(vii) O Provedor de Justiça não recomenda, em caso algum, o pagamento de 

dinheiro a qualquer funcionário, nem emite um veredictos de tipo “certo” ou 
“errado” Ele tem o mandato para elaborar recomendações e submeter à 
consideração do Presidente, após ter examinado os factos de ambas as 
partes. 

 
69.3 Composição do Gabinete de Ética  
 

(a) O Presidente estabelece um Gabinete de Ética e nomeia um Responsável de 
Ética para aconselhar e orientar a União e os dirigentes, os mandatários 
especiais e os funcionários em questões de ética consistentes com os Valores 
da UA e com o Código de Ética e Conduta da União Africana; 

 
(b) O Responsável do Gabinete é nomeado para um contrato não renovável de 

cinco (5) anos, com uma remuneração e outras condições de serviço 
predeterminadas;  

 
69.4 Funções do Gabinete de Ética  
 

(a) Gabinete de Ética aconselha e orienta a União, os dirigentes eleitos, 
mandatários especiais e os funcionários membros sobre questões de ética, e 
assegurar que eles observem, durante o desempenho das suas funções, em 
conformidade com os valores da UA e o mais alto padrão de integridade de 
acordo com o Código de Ética e Conduta da União Africana e seus 
instrumentos relacionados. 

 
(b) O Gabinete de Ética deve oferecer conselhos imparciais, objectivos, neutros 

e independentes; 
 
(c) O gabinete de Ética guia-se pelo Acto Constitutivo da União Africana, pelos 

Estatutos e Regulamento dos Funcionários, bem como pelos princípios de 
justiça e de equidade; 

 
(d) O Gabinete de Ética pode exercer a sua discrição para aceitar ou rejeitar uma 

questão a si submetida para resolução em conformidade com o Código de 
Ética e de Conduta da União Africana; 
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(e) O Provedor de Justiça não recomenda, de forma nenhuma, o pagamento de 
dinheiro a qualquer funcionário, nem emite um veredicto de tipo: “certo” ou 
“errado”. Ele tem o mandato para elaborar recomendações para a 
consideração do Presidente, após ter examinado os factos de ambas as 
partes. 

 
Artigo 70.º 

Comité Consultivo sobre Formação (CCF) 
 
70.1 Composição do CCF  

 
O CCF, cujos membros servem para um mandato máximo de dois (2) anos tema 
seguinte composição:  
 
(a) Director de Gestão de Recursos Humanos ou representante designado; 

 
(b) Dois Directores nomeados pelo Presidente; 

 
(c) Um Representante da Unidade de Aprendizagem e Desenvolvimento da 

Direcção de Gestão de Recursos Humanos, que serve como Secretariado e 
membro sem direito de voto;  
 

(d) Sempre que necessário, outros funcionários que possam ser designados 
como Pessoa de Recurso e Membro sem direito de voto. 

 
70.2 Funções do CCF 

 
(a) O CCF deve aconselhar o Presidente sobre a implementação de políticas e 

programas de desenvolvimento do pessoal, para assegurar a utilização eficaz 
dos recursos disponíveis. 
 
O Comité deve, entre outros: 

 
(i) Rever as propostas de formação e de aprendizagem de várias 

instituições da União, incluindo departamentos, divisões e unidades para 
determinar a alocação final dos fundos disponíveis para o 
desenvolvimento do pessoal, de acordo com as áreas prioritárias 
identificadas; 

 
(ii) Identificar e promover proactivamente actividades de desenvolvimento 

dos funcionários que satisfaçam as necessidades de competências da 
União e as dos funcionários para a actualização contínua das suas 
competências; 
 

(iii) Dar orientação sobre as necessidades de aprendizagem dos 
funcionários, métodos e sistemas; 
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(iv) Desenvolver um ambiente de colaboração que encoraja iniciativas de 

aprendizagem flexível; 
 

(v) Apresentar um plano anual de formação para aprovação pelo Presidente; 
 

(vi) Garantir a existência de um processo formal de avaliação dos programas 
de formação e disponibilizar os resultados para a melhoria contínua da 
capacidade de aprendizagem dos funcionários; 
 

(vii) Rever regularmente questões-chave de recursos, mecanismos de apoio 
dos funcionários e necessidades de desenvolvimento do pessoal para 
um ambiente de aprendizagem propício; 
 

(viii) Fornecer regularmente informações e resposta sobre o progresso do 
programa de desenvolvimento do pessoal, em comparação com os 
objectivos, estratégias e prioridades da União. 

 
Artigo 71.º 

Comité Consultivo sobre TIC (ICTAC) 
 

71.1 Composição  
 
O ICTAC, cujos membros servem por um mandato máximo de dois (2) anos, tem a 

seguinte composição: 
 

a) Director-geral  
b) Director, DCMP  
c) Director, Gestão de Recursos Humanos 
d) Director, Serviços e Apoio a Operações  
e) Director, Finanças  
f) Director, Gabinete de Planificação Estratégica e Serviços  
g) Director, Gabinete de Supervisão Interna  
h) Director, Informação e Comunicação 
i) Chefe da Sociedade do Conhecimento  
j) Sempre que necessário, outros funcionários que possam ser designandos 

como Pessoa de Recurso e Membro sem direito de voto. 
k) Director de Sistema de Gestão de Informação para servir como Secretário e 

membro ex-officio. 
 

71.2 Funções do Comité Consultivo sobre TIC (ICTAC) 
 

(a) O ICTAC tem a responsabilidade de rever e aprovar normas, políticas, 
iniciativas adequadas de TIC, assegurando o seu alinhamento com as 
necessidades da União e a priorização dos investimentos em TIC em grandes 
projectos; 
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(b) Além disso, o Comité aconselha o Presidente sobre os seguintes assuntos 

relacionados com as TIC: 
 

i. Revisão e aprovação das políticas e do plano estratégico para as TIC; 
ii. Priorização e revisão de projectos de TIC de alto nível; 
iii.  Recomendação do orçamento para TIC; 
iv. Avaliação da gestão corporativa dos progressos em matéria de TIC; 
v. Avaliação dos riscos associados às TIC e questões de auditoria; 
vi. Implementação das recomendações de outras estruturas de gestão das 

TIC; 
vii. Monitorização do desempenho das TIC por forma a adequar aos 

projectos da União; 
 

70.3 O Comité cria Comités Directores para supervisionar os mandatos, desempenhos 
e resultados em matéria de TIC. 

 
Artigo 72.º 

Comité de Resposta à Emergências de Segurança e Protecção (SSERC) 
 

72.1 Composição do SSERC 
 
(a) O SSERC tem a seguinte composição: 

 
(i) Director de Gestão de Recursos Humanos, como Presidente; 

 
(ii) Director de Serviços Médicos; 
(iii) Director, Finanças; 
(iv) Conselheiro Jurídico 
(v) Presidente ou representante do Subcomité do CRP para Acordos de  

Sede; 
(vi) Chefe dos respectivos Escritórios, Instituições e Órgãos da União 
(vii) Chefe, Sistemas de Informação de Gestão 
(viii) Assessor do Presidente para a Paz e Segurança  
(ix) Representante do Departamento de Assuntos Políticos/Paz & 

Segurança; 
(x) Presidente da Associação dos Funcionários; 
(xi) Coordenador do Comité de Segurança da Inteligência; Representante de 

Órgãos, quando apropriado; e 
(xii) Chefe dos Serviços de Segurança e Protecção para servir como 

Secretário e ex-officio. 
 

(b) A participação dos membros do SSERC deve ser feita presencialmente ou 
utilizando as facilidades de Internet da União. 
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72.2 Funções do SSERC 
 

(a) O SSERC deve aconselhar o Presidente e os Chefes de Órgão sobre riscos 
de segurança, níveis de ameaça à segurança em todas as estações de serviço 
da União. 
 
O Comité deve, entre outras funções: 
 
(i) Rever a avaliação dos perigos/ameaças à segurança, bem como a 

avaliação, auditoria, vistoria e inspecção dos riscos à segurança; 
 

(ii) Planificar e gerir as contingências de segurança e protecção dos 
dirigentes e dos funcionários da União, incluindo propriedades e 
instalações; 

 
(iii) Tratamento de situações de emergência; 
 
(iv) Manter a continuidade do negócio em todas as etapas de um processo 

de evacuação de segurança, transferência temporária e repatriamento; 
(v) Rever e recomendar aconselhamentos sobre segurança; 

 
(vi) Propor ao Presidente a melhoria das políticas de segurança e protecção 

e outros assuntos afins, tais como requisitos e sistemas de infra-
estruturas físicas e de sistemas de segurança; e 
 

(vii) Avaliar e recomendar treinamento de reforço de capacidades para o 
pessoal de Segurança e Protecção. 
 

(b) O Comité de Resposta à Emergências de Segurança e Protecção (SSERC) 
reúne-se sempre e quando necessário para examinar, rever, considerar e 
fazer recomendações ao Presidente sobre ameaças à segurança e protecção 
do pessoal e activos em todos os escritórios, instituições e órgãos da União. 
O SSERC deve reunir-se pelo menos uma vez dois (2) meses durante o nível 
normal de segurança. 

 
CAPÍTULO XV 

QUESTOES DISCIPLINARES E MECANISMOS INTERNOS DE RECURSO  
 

Artigo 73.º 
Actos de Má Conduta 

 
73.1 De acordo com os artigos 66.º e 67.º, o Conselho Disciplinar e o Júri Disciplinar da 

UA têm competência sobre actos de má conduta que violem as disposições do Acto 
Constitutivo, do Código de Ética e de Conduta, dos Estatutos e do Regulamentos 
dos Funcionários, do Regulamento Financeiro e quaisquer outros regulamentos ou 
normas que exijam honestidade e integridade de um dirigente eleito, mandatário 



Pág. 85 

 

 

politico e especial e funcionário relevante, quando aplicável, no desempenho das 
suas funções e conduta pessoal, particularmente incluindo, mas não só, aos 
seguintes actos ou omissões: 
 
(i) Comissão de actos ilegais, independentemente de, quando aplicável, um 

dirigente eleito, mandatário político e especial e funcionário ter ou não 
exercido funções oficiais; 

 
(ii) Má representação ou declaração falsa em relação à qualquer reivindicação 

ou benefício da União, incluindo a omissão da revelação de um facto 
importante para essa reivindicação ou benefício; 

 
(iii) Assédio: contribuição para um ambiente de trabalho hostil; ou discriminação 

injusta, incluindo com base na idade, raça, cor, sexo, nacionalidade, religião 
ou credo, agressão grave, física ou verbal, assédio, (incluindo o assédio 
sexual), ou ameaças a outro dirigente eleito, mandatário político e especial 
e funcionário; 

 
(iv) Uso indevido das funções e/ou abuso de autoridade; 
 
(v) Violação de confidencialidade; 
 
(vi) Abuso de privilégios e imunidades; 
 
(vii) Insubordinação ou desobediência, quer isoladamente ou em combinação 

com outros, em relação a quaisquer ordens legais ou fundamentadas; 
 
(viii) Ausência frequente e não autorizada do serviço sem motivo válido, ou 

ausência sem permissão; 
 
(ix) Atraso habitual ao serviço; 
 
(x) Recusa de cumprimento de directivas; 
 
(xi) Comportamento rebelde ou desordeiro dentro das instalações da União ou 

actos subversivos à boa disciplina;  
 
(xii) Negligência ou desleixo do trabalho; 
 
(xiii) Aceitação ou oferta de subornos ou de qualquer gratificação ilegal; 

 
(xiv) Retaliação: qualquer acto óbvio ou encoberto de represália, interferência, 

restrição, punição, discriminação ou intimidação contra um oficial eleito, 
mandatário politico e especial e funcionário no exercício dos seus direitos ao 
abrigo dos presentes Estatutos; 

 



Pág. 86 

 

 

(xv) Negligência ou omissão no desempenho de funções causando perdas ou 
prejuízos financeiros ao património ou à reputação da União; 

 
(xvi) Furto, fraude, corrupção, peculato, desonestidade, falsificação, apropriação 

indevida e uso indevido de fundos oficiais, artigos em armazéns ou 
propriedades, incluindo dados electrónicos, arquivos, registos e 
documentos; 

 
(xvii) Comparecer bêbado ao serviço ou consumo de bebidas alcoólicas e/ou 

drogas intoxicantes proibidas durante o horário de expediente;  
 
(xviii) Fumar dentro dos edifícios da UA, excepto em áreas designadas para 

fumadores  
 
(xix) Expor os outros de forma intencional ou negligente a perigos, danos ou 

torturas físicas ou psicológicas; 
 
(xx) Actos de intimidação e ameaças; 
 
(xxi) Comportamento imoral, indecente ou indigno; 
 
(xxii) Ajuda e cumplicidade na transgressão; 
 
(xxiii) Retenção consciente de informação sobre qualquer dirigente eleito, 

mandatário politico e especial e funcionário, quando aplicável considerado 
perigoso para a segurança da União; 
 

(xxiv) Alegações voluntárias e infundadas ou difamação contra outros dirigentes 
eleitos, mandatários políticos e especiais e funcionário relevantes, quando 
aplicável; 
 

(xxv) Divulgação de informação oficial sem autorização a qualquer parte ou 
autoridade estranha; 

 
(xxvi) Actos de violência; 
 
(xxvii) Fuga; 
 
(xxviii) Tirar, comunicar, possuir e fotocopiar, sem autorização, documentos oficiais 

e informações em todas as formas relacionados com o exercício das 
funções. 

 
(xxix) A falta de informação à União de quaisquer actos ou acções que envolvam 

fraude, corrupção ou outra má conduta semelhante relacionada com as 
actividades da pessoa em causa, dentro ou fora da União, que possam 
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chegar à atenção do dirigente eleito, mandatário politico e especial e 
funcionário. 

 
(xxx) Todos os actos ilegais evidenciados fora dos deveres oficiais de um 

funcionário eleito, mandatário politico e especial e funcionário relevante; e 
 

(xxxi) Quaisquer outras acusações podem ser apresentadas pelo Presidente como 
razões justificáveis para a instituição de medidas disciplinares contra o 
funcionário relevante, quando aplicável, eleito, mandatário politico e especial 
e funcionário relevante.  

 
73.2 Nenhum funcionário pode ser acusado de delito sem que lhe tenha sido 

comunicado, por escrito, as alegações feitas contra ele e sem que ele tenha uma 
oportunidade de deduzir uma resposta por escrito;  

 
73.3 Um processo disciplinar não pode ser remetido ao Conselho de Conduta e de 

Disciplina se a sua submissão ao Conselho tiver sido renunciada por acordo mútuo 
do funcionário em causa e o Presidente, e nesses casos, sansões previstas devem 
ser impostas na totalidade pelo Presidente. 
 

73.4 A responsabilidade deve ser incutida em toda a União, independentemente do 
cargo de dirigente eleito, mandatário especial ou funcionário. O Presidente pode 
emitir uma directiva política que atribui sanções às várias condutas incorrectas a 
serem impostas pelos supervisores, dependendo da gravidade, na sequência do 
devido processo estabelecido nos Estatutos e Regulamento dos Funcionários. 

 
Artigo 74.º 

Procedimentos Disciplinares 
 

74.1  O Presidente deve elaborar normas de disciplina e conduta para orientar o exercício 
das responsabilidades do Conselho Disciplinar e do Júri Disciplinar da UA.  

  
74.2 O Director de Gestão de Recursos Humanos, ao receber informações sobre um 

dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário, quando aplicável, e a 
violação das obrigações do funcionário estabelecidas no Acto Constitutivo, 
Regulamentos e Estatutos dos Funcionários, Regulamentos Financeiro, Código de 
Ética e Conduta e outras normas e regulamentos relevantes, incluindo notificações 
administrativas, conduz um processo de averiguação de factos e dirigente eleito, 
mandatário politico e especial e funcionário em questão, quando aplicável, é 
imediatamente notificado, desde que tal notificação não comprometa a 
investigação. 
 

74.3 Até que a investigação esteja concluída e seja estabelecido um caso prima facie 
contra um dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário relevante, 
quando aplicável, o Director da Gestão de Recursos Humanos não tira qualquer 
conclusão por referência ao nome do dirigente eleito, mandatário politico e especial 
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e funcionário sem que o funcionário em questão, quando aplicável, seja convidado 
e pedido a comentar os factos alegados contra ele. 

 
74.4 O Director da Administração e Gestão de Recursos Humanos deve informar o 

dirigente eleito, mandatário politica e especial e funcionário dos resultados da 
investigação dentro de um período de três (3) meses, salvo quando esse período 
tiver sido prorrogado pelo Presidente e deve disponibilizar-lhe o relatório e todos os 
factos relevantes relacionados com as alegações feitas contra ele; 

 
74.5 Se o facto constatado não provar qualquer caso contra o funcionário competente, 

se for o caso, o dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário, o caso 
em questão é encerrado sem qualquer outra acção e o Director da Gestão dos 
Recursos Humanos informa imediatamente por escrito o funcionário competente, 
se for o caso, o dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário em 
causa. 
 

74.6 Quando, com base no relatório de constatação elaborado pelo Director de Gestão 
de Recursos Humanos e na resposta do funcionário em questão, se for o caso, o 
dirigente el eito, mandatário politico e especial e funcionário, em quem for 
estabelecido um caso prima facie contra o funcionário relevante, se for o caso, o 
dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário, o Director de Gestão 
de Recursos Humanos deve apresentar queixa contra o funcionário em causa, se 
for o caso, ao Conselho Disciplinar ou Júri Disciplinar através do seu Secretariado 
após a aprovação do Presidente. 
 

74.7 O Director de Gestão de Recursos Humanos deve apresentar oito (8) cópias da(s) 
acusação(ões) juntamente com todos os documentos relevantes de uma prova de 
serviço ao funcionário relevante do acusado, quando aplicável, dirigente eleito, 
mandatário politico e especial e  funcionário, ao Secretário do Conselho Disciplinar 
ou do Júri Disciplinar.  

 
74.8 O dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário Inquirido, no prazo 

de vinte (20) dias a partir da recepção das acusações, envia 8 cópias da sua 
resposta ao Secretário do Conselho de Disciplina ou Júri Disciplinar, juntamente 
com uma prova de entrega da resposta ao Director da Administração e Gestão de 
Recursos Humanos. Se o inquirido for incapaz de enviar a sua resposta dentro dos 
prazos fixados, o mesmo pode solicitar uma prorrogação através da Direcção da 
Administração e Gestão de Recursos Humanos para um outro período de dez (10) 
dias úteis; 

 
74.9 Se o Réu não apresentar a sua resposta dentro do tempo estipulado, não prejudica 

a investigação e a sessão do Conselho Disciplinar ou Júri Disciplinar para deliberar 
sobre as acusações apresentadas pelo Presidente.  

 
74.10 O Director da Administração e Gestão de Recursos Humanos, no prazo de cinco 

(5) dias úteis a partir da recepção da resposta do Inquirido ou depois de passados 
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quinze (15) dias sem recepção da resposta do Inquirido, envia cópias da Acusação 
e da Resposta, se houver, ao Presidente, solicitando-lhe que convoque o Conselho 
Disciplinar ou Júri Disciplinar para deliberar sobre a questão e recomendando-lhe 
as medidas disciplinares a serem tomadas contra o dirigente eleito, mandatário 
politico e especial e funcionário inquirido; 

 
74.11 O Director de Gestão de Recursos Humanos, após receber a aprovação do 

Presidente, constitui e convoca o Conselho Disciplinar ou o Júri Disciplinar de 
acordo com o artigo 58.º, escrever e enviar cópias das acusações e responder a 
todos os membros do Conselho Disciplinar dentro de cinco (5) dias úteis. 

 
74.12 O Director de Gestão de Recursos Humanos deve estabelecer contacto com os 

membros do Conselho Disciplinar para fixar uma data de audiência com o claro 
entendimento de que os assuntos do Conselho Disciplinar ou Júri Disciplinar têm 
prioridade sobre qualquer outro compromisso oficial de um membro da Direcção, a 
menos que, por pedido escrito dirigido ao Presidente e copiado o Director de 
Gestão de Recursos Humanos. O Presidente pode decidir exonerar um membro do 
Conselho da sua responsabilidade de participar de uma determinada audiência. O 
Presidente ou a autoridade competente de qualquer outro Órgão substitui-o, por 
decisão escrita, por um Funcionário igualmente qualificado e competente; 

 
74.13 Os membros do Conselho Disciplinar ou do Júri Disciplinar, após a recepção da 

Acusação e da Resposta, convocam uma reunião no prazo de um mês. A 
convocatória da reunião é comunicada a todas as partes interessadas, pelo menos 
dois meses antes da data da audição;  

 
74.14 O Conselho Disciplinar ou do Júri Disciplinar pode reservar-se o direito de orientar 

os debates sobre qualquer questão somente com base na apresentação por escrito 
da acusação, juntamente com qualquer exposição sumária e ou refutações. O 
dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário inquirido, quando 
aplicável, tem o direito de comparecer pessoalmente perante o Conselho ou Júri 
Disciplinar. Se o Conselho Disciplinar ou do Júri Disciplinar considerar que precisa 
do depoimento do dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário 
inquirido ou de outras testemunhas, pode obter esse depoimento ou por escrito ou 
pela presença física perante o Conselho ou por telefone ou outros meios de 
comunicação certificados; 

 
74.15 O dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário inquirido, quando 

aplicável, pode ser representado perante o Conselho por um advogado ou outro 
funcionário, quando aplicável, da sua escolha e às suas próprias custas. 

 
74.16 As deliberações do Conselho Disciplinar ou do Júri Disciplinar só são consideradas 

válidas se dois terços dos seus membros estiverem presentes; 
 
74.17 O Conselho Disciplinar ou do Júri Disciplinar adopta as suas conclusões por uma 

maioria simples dos seus membros e o seu relatório contendo as suas conclusões 
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e recomendações juntamente com qualquer opinião minoritária, elaborado pelo 
Secretário do Conselho Disciplinar ou  do Secretario do Júri Disciplinar,  assinado 
por todos os seus membros presentes e submetido pelo Presidente da Comissão 
ou pelo Presidente do Conselho de Disciplinar ou aos Órgãos Deliberativos, 
respectivamente 

 
74.18 (q) O Presidente da Comissão ou o Órgão de Política, após receber a 

recomendação do Conselho Disciplinar ou do Júri Disciplinar, toma uma decisão e 
notifica o dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário em questão, 
quando aplicável e o membro do Júri Disciplinar.  

 
74.19 Nenhum dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário é autorizado 

a renunciar o seu cargo enquanto estiver a correr contra si um processo disciplinar. 
Contudo, o Presidente ou o Órgão Deliberativo pode reconsiderar essa renúncia do 
cargo após a conclusão do processo disciplinar.   

 
Artigo 75.º 

Procedimentos criminais instituídos contra 
 Dirigente Eleito ou Dirigente Não Eleito, Mandatário Político, 

Mandatário Especial, e Funcionário fora da União 
 

75.1 Deve ser igualmente instaurado um processo disciplinar contra um dirigente eleito, 
mandatário politico e especial e funcionário, se for caso disso, um por má conduta 
fora do seu compromisso oficial. No caso em que um dirigente eleito, mandatário 
politico e especial e funcionário que for acusado de delito, excepto uma pequena 
infracção das regras de trânsito, ou qualquer delito semelhante, comunica o facto 
ao Presidente ou à autoridade competente de qualquer outro Órgão em 
conformidade com as disposições pertinentes dos presentes Estatutos e 
Regulamento; 

 
75.2 Quando um dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário for acusado 

de infracção criminal grave e o Conselho Disciplinar ou o Júri Disciplinar considerar 
que se tal funcionário continua a desempenhar as suas funções é contra os 
interesses da União, ou prejudicial para o julgamento, o Presidente ou o Órgão 
Deliberativo pode suspender, quando aplicável, o funcionário em causa de 
desempenhar as suas funções até o resultado do julgamento. 

 
75.3 O Presidente ou o Órgão Deliberativo competente pode, por escrito, suspender 

temporariamente um dirigente eleito, mandatário político e especial e funcionário, 
quando aplicável após a recepção de alegações graves que possam comprometer 
os interesses da organização, bem como o funcionamento eficiente das 
responsabilidades atribuídas ao funcionário em causa, quando aplicável. 
 
 Este direito de suspensão deve ser exercido no interesse de evitar danos 
adicionais a União, para dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário 
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e a viciação de provas. 
 

75.4 Quando aplicável, o dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário 
suspenso que tenha sido absolvido da infracção penal de que foi acusado, tem 
direito a receber qualquer parte dos seus direitos elegíveis que tenha sido retida 
aquando da sua suspensão. O dirigente eleito, mandatário político e especial e 
funcionário em questão, se for o caso, não é reintegrado no cargo. Se, por outro 
lado, for condenado e subsequentemente demitido das suas funções, não lhe são 
pagos os direitos retidos; 

 
75.5 Nada, porém, impede o Presidente ou o Órgão Deliberativo que tome medidas 

disciplinares após consulta ao Conselho Disciplinar ou ao Painel Disciplinar 
respectivamente, contra um dirigente eleito, mandatário politico e especial e 
funcionário absolvido, quando aplicável, com base em qualquer outra acusação 
contra o funcionário em questão, em matéria de acusação diferente da acusação 
penal de que funcionário foi absolvido e que suscita substancialmente as mesmas 
questões que a acusação penal da qual o funcionário foi absolvido. 

 
75.6 Se o dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário, quando aplicável, 

for condenado por uma acusação criminal, o Presidente ou o Órgão Deliberativo, 
em consulta com o Conselho Disciplinar ou a Comissão Disciplinar, 
respectivamente, deve considerar a decisão do tribunal criminal. Se, depois de 
considerar a decisão do tribunal penal, o Presidente ou o Órgão Deliberativo for de 
opinião que o funcionário relevante, quando aplicável, dirigente eleito, mandatário 
politico e especial e funcionário deve ser demitido ou que devem ser tomadas 
medidas disciplinares contra ele, o Presidente ou o Órgão Deliberativo deve tomar 
as medidas apropriadas de acordo com estes Estatutos e Regulamento. 

 
Artigo 76.º 

Suspensão da Evidência Prima Facie 
 
76.1 O Presidente ou o Órgão Deliberativo pode suspender um dirigente eleito, 

mandatário politico e especial e funcionário com metade do seu salário, após a 
recepção de provas prima facie relacionadas com má conduta grave, relatório 
financeiro ou de auditoria incriminando-o por fraude, desvio de fundos, alocação 
inadequada de fundos da União ou quando o dirigente eleito, mandatário politico e 
especial e funcionário não puder justificar de forma válida as despesas contraíveis 
com os fundos da União.  
 

76.2 A suspensão não pode exceder um período acumulado de três (3) meses; 
 

76.3 A suspensão é decidida pelo Presidente ou Órgão Deliberativo competente depois 
de consultas e recomendações do Gabinete do Conselho Jurídico da Comissão da 
União Africana; 
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76.4 A suspensão pode também ser decidida na sequência das recomendações 
apresentadas ao Presidente ou ao Órgão Deliberativo competente pelo Conselho 
de Conduta e Disciplina ou ao Júri disciplinar ao qual tenha sido remetida a questão 
disciplinar; 
 

76.5 Um dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário, enquanto em 
suspensão, não deve ser autorizado a viajar para fora do seu local de trabalho sem 
autorização e pode ser vedado o seu acesso às instalações da União; 
 

76.6 O Regulamento Interno do Conselho Disciplinar ou do Júri Disciplinar deve 
abranger, entre outros aspectos, o relacionamento do dirigente eleito, mandatário 
politico e especial e funcionário suspenso da Organização enquanto se aguarda a 
investigação e a entrega do gabinete ou alegada questão de cooperação com o 
Estado-membro onde o funcionário alegadamente cometeu a violação dos 
Estatutos e do Regulamento da organização e tenha posteriormente fugido para 
qualquer Estado-membro. O Estado-membro receptor deve cooperar com a UA 
para instaurar a acção judicial necessária. No caso em que o dirigente eleito, 
mandatário politico e especial e funcionário tenha fugido para um Estado não 
membro da União, o Estado cujo esse funcionário é nacional deve, em cooperação 
com a UA, tomar todas as medidas necessárias para o levar a responder em juízo;  
 

76.7 O dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário suspenso cessa de 
exercer as suas funções ou de se apresentar no local de trabalho. No entanto, ele 
não deve abandonar o seu local de afectação sem a aprovação escrita e específica 
do Presidente ou o Órgão Deliberativo competente de qualquer outro Órgão durante 
o período das investigações e da condução dos processos; 
 

76.8 Nenhum dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário é autorizado 
a apresentar demissão enquanto estiver suspenso ou enquanto estiver a decorrer 
um processo penal contra si; 
 

76.9 As deduções referidas no n.º 1 do artigo 76.º são reembolsadas, se o funcionário 
ou dirigentes em causa tiver sido ilibado de todas as alegações sujeitas ao devido 
processo. 
 

Artigo 77.º 
Sanções Administrativas e Disciplinares 

 
77.1 As sanções administrativas e disciplinares são decididas com base no padrão de 

provas do equilíbrio de probabilidade. A gravidade das medidas disciplinares 
impostas contra um dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário 
considerado culpado de má conduta ou violação dos Estatutos e Regulamento dos 
funcionários deve estar comensurado com a gravidade da infracção ou erro 
cometido e proporcional às ofensas previstas no no 3 do Artigo 73.o. As seguintes 
considerações devem orientar o Conselho Disciplinar, do Júri Disciplinar, 
Presidente ou Órgão Deliberativo na determinação de qualquer penalidade 
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disciplinar contra um dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário do 
inquerido, quando aplicável: 

 
(a) A natureza da conduta imprópria e as circunstâncias em que ocorreu; 

 
(b) O grau em que a conduta imprópria afecta negativamente a integridade, a 

reputação ou o interesse da União; 
 

(c) O grau em que a conduta imprópria envolve acções intencionais ou 
negligência; 

 
(d) Os motivos que levaram o dirigente eleito, mandatário político e especial e 

funcionário em questão, quando aplicável, a má conduta; 
 

(e) O dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário em causa, 
quando aplicável, e o seu nível e a sua antiguidade, com o mais alto nível de 
responsabilidade de acordo com padrões e integridade mais elevados; 

 
(f) O grau de responsabilidade pessoal do dirigente eleito, mandatário político e 

especial e funcionário em questão, quando aplicável, no acto; 
 

(g) O nível de funções e responsabilidade do dirigente eleito, mandatário político 
e especial e funcionário; e 
 

(h) A conduta do dirigente eleito, mandatário politica e especial e funcionário em 
questão, quando aplicável, no decurso da sua carreira ou de uma visita de 
serviço a União. 

 
77.2 Sanções Administrativas 
 

O Presidente ou o Órgão Deliberativo, e quando aplicável, os supervisores podem 
tomar as medidas administrativas e disciplinares apropriadas contra um dirigente 
eleito, mandatário político e especial e funcionário, quando aplicável, encontrado 
em violação dos Estatutos e Regulamento da União. Pode ser emitida uma 
advertência ou repreensão oral ou escrita contra um dirigente eleito, mandatário 
politico e especial e funcionário, quando aplicável.   
 

77.3 Sanções disciplinares  
 
O Presidente ou os Órgãos Deliberativos,  e quando aplicável, os 
supervisores, podem, singularmente ou em combinação, tomar as seguintes 
sanções disciplinares contra um dirigente eleito, mandatário politico e especial e 
funcionário, quando aplicável: 
 
(a) Censura Escrita: uma censura ao dirigente eleito, mandatário político e 

especial e funcionário deve ser registada; 
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(b) Adiamento, Suspensão ou Impedimento de Aumento Anual: Ao impor esta 

sanção, o Presidente ou o Órgão Deliberativo, quando aplicável, deve 
especificar se o escalão ou os escalões suspensos perdem-se para o ano em 
questão ou se um ou mais podem ser restituídos, se não houver recorrência 
de nenhuma conduta inadequada num período fixado; 

 
(c) Suspensão sem vencimento: O Presidente ou o Órgão Deliberativo pode, 

quando aplicável, impor a Suspensão Sem Pagamento a um dirigente eleito, 
mandatário politico e especial e funcionário por um período não superior a 
trinta (30) dias de calendário civil. 
 
  O dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário, quando 
aplicável, cessa o exercício das suas funções e deixa de receber salário e os 
subsídios de direito durante o período de suspensão.  

 
(d) Reembolso por perdas: Ao impor esta sanção, o Presidente ou o Órgão 

Deliberativo competente deve, quando aplicável, especificar o montante a ser 
reembolsado pelo dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário 
devido à sua negligência em violação do Regulamento Financeiro da União 
Africana. 

 
(e) Recusa de Promoção: Ao impor esta sanção, o Presidente ou o Órgão 

Deliberativo competente, quando aplicável, especifica o número de anos, até 
um período máximo de três (3) anos, durante os quais o dirigente eleito, 
mandatário politico e especial e funcionário, não deve ser promovido ou 
passar para outro escalão. 

 
(f) Despromoção: Salvo especificação em contrário do Presidente ou do Órgão 

de Políticas, quando aplicável, um dirigente eleito, mandatário politico e 
especial e funcionário que for despromovido não é elegível para promoção 
antes do termo de um período máximo de três (3) anos a partir da data da 
despromoção. A decisão de despromoção é tomada de forma proporcional à 
infracção. A despromoção mínima é para o próximo escalão inferior, mantendo 
ainda a mesma categoria, enquanto a máxima é de três escalões inferiores 
mantendo ainda a mesma categoria; 

 
(g) Desvinculação do Serviço da União, com ou sem notificação ou 

compensação em vez dela; 
 
(h) Demissão: Um dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário 

que for demitido, perde direito ao seguinte: 
 

(i) Notificação ou remuneração ao invés de notificação; 
(ii) Indemnização por cessação de serviço; e 
(iii) Contribuição da pensão paga pela União, se for aplicável. 



Pág. 95 

 

 

 
(i) Despedimento Sumário: A demissão sumária da União de um dirigente 

eleito, mandatário politico e especial e funcionário, quando aplicável, só é 
imposta se o Presidente ou o Órgão Deliberativo competente, mediante o 
parecer do Consultor Jurídico, determinar que o funcionário em questão, é 
culpado de ofensa grave  após a recepção e o exame da alegação e da 
resposta à mesma. Um dirigente eleito, mandatário politico e especial e 
funcionário, quando aplicável, que seja sumariamente despedido perde o 
direito ao seguinte: 

 
(i) Notificação de rescisão ou remuneração ao invés de notificação; 
(ii) Indemnização por cessação de serviço; e 
(iii) Contribuição da pensão paga pela União, se for aplicável. 

 
77.4  As seguintes medidas não são consideradas como medidas disciplinares em 

conformidade com o disposto neste artigo: 
 
(a) Pedido de esclarecimento; 

 
(b) Advertência escrita ou oral pelo supervisor; 

 
(c) Recuperação de adiantamentos financeiros pendentes ou de pagamento em 

excesso a um dirigente eleito, mandatário político e especial e funcionário por 
eles devidos à União. 

 
77.5 Recuperação 

 
77.5.1 Qualquer custo incorrido pela União deve ser reembolsado pelo indivíduo 

que beneficiou do acto e/ou da despesa sem autorização ou pelo indivíduo 
que autorizou o acto ou despesa ou ambos. 

 
77.5.2 A recuperação de qualquer custo incorrido por um acto e/ou despesa não 

autorizados não impede a que a União inicie um processo disciplinar contra 
os funcionários, os mandatários políticos mandatários especiais e os 
funcionários em causa, em conformidade com os regulamentos e normas 
em vigor.  

 

77.5.3 O Presidente toma as medidas adequadas contra o funcionário, o 
mandatário político, o mandatário especial e o funcionário em caso de 
violações administrativas, legais e financeiras. A União recupera de 
qualquer pessoa que tenha beneficiado de qualquer acto e/ou despesa não 
autorizada ou da pessoa que autorizou o acto ou despesa ou de ambos. A 
perda total causada pelos funcionários em causa é recuperada na 
totalidade.  

 

77.5.4 O funcionário, o mandatário político, o mandatário especial e o funcionário 
em causa devem liquidar todos os adiantamentos e/ou fundos para 
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adiantamento pendentes na sua totalidade no prazo de sete (7) dias após 
o regresso da missão. Se o funcionário, o mandatário político, o mandatário 
especial e o funcionário em causa não liquidarem os adiantamentos e/ou 
o fundo para adiantamento pendentes aquando do regresso de uma 
missão no primeiro mês, a União dá início a um processo disciplinar por 
falta grave e o saldo restante é recuperado do seu salário e dos seus 
direitos até à conclusão do processo ou até que o funcionário, o mandatário 
político, o mandatário especial e o funcionário em causa liquidem o 
montante pendente ou o que ocorrer primeiro.    

 

77.5.5 Sob reserva dos regulamentos e normas aplicáveis, a União recupera 
todos os montantes pendentes que não tenham sido liquidados em 
conformidade com os regulamentos e normas dentro do prazo especificado 
a partir da data de vencimento seguinte, desde que tal dedução não 
exceda um terço do salário mensal bruto do funcionário, do mandatário 
político, do mandatário especial e do funcionário em causa. O saldo 
remanescente do montante em dívida após a dedução de um terço é 
recuperado a partir da data vencimento seguinte.  

 
Artigo 78.º 

Recursos interpostos contra Decisões Administrativas e Disciplinares  
 
78.1 Decisões Administrativas e Disciplinares 
 

(a) Decisão Administrativa 
 

O dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário, quando 
aplicável, que pretenda recorrer contra uma decisão administrativa contra ele, 
nos termos da alínea a) do artigo12.º, deve, como primeiro passo, enviar uma 
carta ao Presidente ou ao Órgão Deliberativo competente, quando aplicável, 
solicitando que a decisão administrativa em questão seja revista; tal carta deve 
ser enviada por serviço de correio se o funcionário relevante, quando 
aplicável, os nomeados políticos, o dirigente eleito, mandatário político e 
especial e funcionário estiver a prestar serviço fora da sede, no prazo de trinta 
dias a partir da data de recepção da decisão contestada. Se, após revisão, o 
Presidente ou o Órgão Deliberativo competente, quando aplicável, confirmar 
a decisão original ou se não for recebida resposta pelo dirigente eleito, 
mandatário politico e especial e funcionário, dentro de trinta (30) dias, o 
funcionário em questão tem o direito de apresentar, dentro de mais trinta (30) 
dias, um recurso perante o Tribunal Administrativo, na forma prescrita no 
regulamento interno do tribunal. 

 
(b) Decisão Disciplinar   

 
Qualquer dirigente eleito, mandatário politico e especial e funcionário, se for o 
caso aplicável, que pretenda interpor recurso contra qualquer decisão 
disciplinar emitida pelo Presidente ou pelo Órgão Deliberativo competente ao 
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Tribunal Administrativo deve fazê-lo no prazo de trinta (30) dias a contar da 
recepção da decisão disciplinar. 

 
78.2 Tribunal Administrativo   
 

(a) O Tribunal Administrativo, criado pelo Conselho Executivo, tem 
competência para conhecer recursos apresentados pelos dirigentes 
eleitos, mandatários políticos e especiais e funcionários ou seus 
beneficiários, alegando haver violação dos termos de contrato, incluindo 
todas as disposições aplicáveis dos Estatutos e Regulamento dos 
Funcionários, ou recursos contra medidas administrativas e disciplinares. 
O Tribunal reúne-se em conformidade com as disposições estipuladas 
nos seus Estatutos e Regimento Interno. 

  
(b) A interposição de um recurso junto do Tribunal Africano de Justiça e 

Direitos Humanos não tem efeitos suspensivos à execução da decisão 
do Tribunal Administrativo contestada. 

 
78.3 Recurso ao Tribunal de Justiça da União Africana  
 

As Partes têm o direito de recorrer de qualquer decisão do Tribunal Administrativo 
perante o Tribunal de Justiça da União Africana no prazo de noventa (90) dias a 
contar da data do julgamento. O Presidente do Tribunal decide sobre a prorrogação 
do recurso. 

CAPÍTULO XVI 
CORRESPONDÊNCIA E REGISTO DOS FUNCIONÁRIOS 

 
Artigo 79.º 

Correspondência Oficial 
 

79.1 Correspondência oficial consiste em documentos impressos ou electrónicos, 
comunicações, notas verbais ou qualquer outra informação registada em qualquer 
formato ou modelo que chega à posse de um dirigente eleito e especial e 
funcionário no exercício das suas funções oficiais; 
 

79.2 Em conformidade com os presentes Estatutos, os dirigentes eleitos e especiais e 
funcionários não devem revelar, sem autorização legítima, informações de qualquer 
forma ou característica que tenham chegado à sua posse durante o exercício das 
suas funções oficiais; 

 
79.3 Não é permitido que os dirigentes eleitos e especiais e funcionários façam cópias 

de quaisquer documentos oficiais que passem pelas suas mãos durante o exercício 
das suas funções para seu próprio proveito pessoal; 

 
79.4 O Presidente estabelece directrizes sobre correspondência interna, saída de 

correio e uso de correio electrónico. 
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Artigo 80.º 

Registos Individuais e dos Funcionários 
 
80.1 A União estabelece e mantém registos e estatísticas pessoais e pessoais dos 

dirigentes eleito e especiais e funcionários, independentemente das suas 
condições de emprego ou nomeação, em formato electrónico e outro formato 
apropriado, de acordo com as melhores práticas internacionais e em conformidade 
com a Política de Gestão de Registos da UA: 
 

80.2 Os registos pessoais e electrónicos devem ser armazenados num local seguro e 
protegido por um período não superior a cinquenta (50) anos. 

 
80.3 A União estabelece sistemas e procedimentos para a Gestão de Dados adequada. 

 
80.4 Registos dos Funcionários 

 
(a) A União estabelece e mantém registos e estatísticas sobre os funcionários 

com vista a facilitar a investigação e avaliação periódica do uso eficaz dos 
recursos humanos da União.  

 
(b) As categorias de dados a serem mantidos nos registos devem ser as 

seguintes: descrições de funções, recrutamento e selecção, administração de 
salários e vencimentos, desempenho do pessoal, avaliação e formação, 
licenças, transferências e promoções, saúde, disciplina, rescisões, 
aposentações e todos os dados relacionados com a gestão de recursos 
humanos. 

 
80.5 Registos Pessoais  
 

(a) Os registos pessoais são efectuados em dois (2) tipos separados de sistema 
de ficheiro. Deve haver uma ficha confidencial e outra aberta 

 
(i) Ficheiro Confidencial:  
 
 O ficheiro deve conter as seguintes informações e documentos: Este 

arquivo contém, pelo menos, a carta de candidatura ao trabalho de cada 
funcionário, carta de nomeação, carta de aceitação da nomeação, 
confirmação, decisões dos funcionários em matéria de 
avaliação/ajustamentos salariais, promoções, alteração da data de 
aumento, alteração de nomes, cartas sobre questões disciplinares, 
cartas de louvor, cessação de funções, transferências, licenças anuais 
aprovadas, juramento oficial, declaração do parente mais próximo, lista 
de pessoas a cargo, certificado de nascimento, certificado de casamento, 
lista de beneficiários, certificados académicos e profissionais, certidões 
e formulários de avaliação; 
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 O acesso aos ficheiros confidenciais deve ser restrito a pessoas 

autorizadas responsável pela gestão de recursos humanos. 
 
(ii)  Arquivo aberto:  
 
 Este ficheiro contém licenças para férias no país de origem aprovadas, 

licença por doença e licença especial, atestados médicos de aptidão para 
o trabalho, pedido de reembolsos de subsídios de escolarização e 
quaisquer outros registos sobre o funcionário; 

 
(b) Um funcionário, dirigente eleito, mandatário político e especial e funcionário, 

deve ter acesso aos seus arquivos pessoais na presença do Chefe de Gestão 
de Recursos Humanos. Contudo, as emendas da informação ou dos 
documentos contidos no referido arquivo devem ser restringidos por meio de 
procedimentos oficiais; 

 
CAPÍTULO XVII 

DESVINCULAÇÃO DO SERVIÇO 
 

Artigo 81.º 
Tipos de Desvinculação 

 
 Um dirigente eleito, mandatário político e especial e funcionário elegível ou 
funcionário pode ser desvinculado da União nas seguintes circunstâncias: 
 

a. Renúncia; 
b. Rescisão de Contrato; 
c. Revocação; 
d. Despedimento; 
e. Demissão; 
f. Demissão sumária; 
g. Aposentação; 
h. Morte em Serviço; 
i. Termo do Contrato; 
j. Perda da nacionalidade ou cidadania do Estado-membro (deixado entre 

parênteses para o parecer do Gabinete do Conselho Jurídico) 
 

Artigo 82.º 
Renúncia 

 
82.1 A renúncia é uma desvinculação do serviço da União iniciada por um dirigente 

eleito, mandatário político e especial e funcionário. 
 

82.2 Um dirigente eleito, mandatário político e especial e funcionário pode renunciar o 
seu cargo, apresentando um aviso apropriado (incluindo por meios electrónicos), à 
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autoridade que o nomeou com cópias para o Presidente, o seu director ou 
supervisor imediato, quando apropriado, nos seguintes termos: 
 
a) Para os dirigentes eleitos, mediante aviso ao Presidente da Conferência 

 
b) Para os mandatários políticos, mediante notificação dirigida ao Presidente da 

Comissão 
 

c) Para os mandatários especiais, mediante notificação dirigida ao respectivo 
dirigente eleito. 
 

d) Para os funcionários, mediante notificação dirigida ao Presidente da 
Comissão. 
 

82.3 Os dirigentes eleitos, mandatários políticos e especiais e funcionários podem 
renunciar do seu cargo, conforme especificado nos termos da sua nomeação ou 
emprego, nos seguintes termos: 

 
(i) Sendo um dirigente eleito, deve apresentar uma notificação prévia de três (3) 

meses; 
 
(ii) Se ele tiver um contrato regular, o funcionário deve apresentar uma notificação 

prévia de três (3) meses;  
 
(iii) Se ele for mandatário politico ou especial, o funcionário deve apresentar uma 

notificação prévia de dois (2) meses; 
 
(iv) Se ele for titular de um contrato a prazo fixo, o funcionário deve apresentar 

uma notificação prévia de dois (2) meses; 
 
(v) Se for titular de um contrato de duração limitada (ALD), deve apresentar uma 

notificação prévia de seis (6) meses ou mais ou no período probatório, deve 
apresentar um a viso prévio de um (1) mês; 

 
(vi) Para os contratos de duração limitada (ALD) inferior a 6 (seis) meses, a 

notificação prévia deve ser apresentada com quinze (15) dias de 
antecedência; 

 
82.4 As licenças acumuladas podem ser utilizadas no lugar de aviso prévio, desde que 

a autorização seja dada com antecedência. Os dias de licença acumulados podem 
ser usados para servir como notificação, desde que os dirigentes eleitos, 
mandatários políticos e especiais e funcionários que ocupam cargos de Chefe de 
Divisão ou superiores tenham de estar no posto durante um período de pelo menos 
um (1) mês antes da sua partida;  
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82.5 Se um dirigente eleito, mandatário político e especial e funcionário sair antes do 
término do período exigido de notificação e sem a autorização do Presidente, a 
União deduz de qualquer quantia devida ao funcionário um montante equivalente 
ao seu salário e subsídios durante a parte restante do período de notificação; 

 
82.6 Todas as regalias devidas ao dirigente eleito, mandatário político e especial e 

funcionário, menos o dinheiro devido à União por ocasião da desvinculação, são 
pagas ao funcionário, após a apresentação de um formulário de autorização de 
saída devidamente preenchido e entrega dos documentos de viagem da UA, os 
direitos de desvinculação; 
 

82.7 Um dirigente eleito, mandatário político e especial e funcionário que esteja sob 
investigação por má conduta ou acto criminoso ou suspensão, não deve demitir-se 
do cargo até que o assunto em análise seja resolvido. 
 

Artigo 83.º 
Rescisão de Contrato 

 
83.1 Uma rescisão de contrato, pelo significado que lhe é conferido pelos presentes 

Estatutos e Regulamento dos Funcionários, é uma desvinculação do serviço 
iniciada pela União. 

 
83.2 A autoridade competente para nomear pode rescindir a nomeação de dirigente 

eleito, mandatário político e especial e funcionário, em qualquer uma das seguintes 
circunstâncias: 

 
(i) Quando achado em má conduta disciplinar; 
 
(ii) Incompetência, mau comportamento grave ou incapacidade de desempenhar 

as funções do seu cargo por incapacidade permanente certificada por uma 
junta médica. 
 

83.3 O Presidente pode rescindir a nomeação de um mandatário político ou especial ou 
o contrato de trabalho de um funcionário regular por factos anteriores à sua 
nomeação que venham posteriormente a ser conhecidos e que, se fossem 
conhecidos no momento da sua nomeação, teriam, segundo as normas 
estabelecidas pelo Acto Constitutivo e pelo presente Regulamento, resultado na 
sua desqualificação. 
 

83.4 O Presidente pode rescindir o contrato de trabalho de um mandatário político, de 
um mandatário especial e de um funcionário regular se ele ou ela não satisfizer o 
padrão de desempenho. Uma recomendação para a rescisão do contrato de um 
dirigente eleito, mandatário político e especial e funcionário por desempenho 
insatisfatório é feita pelo Comité de Promoção e Mobilidade (PMC) e aprovada pelo 
Presidente. 
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83.5 O Presidente pode rescindir o contrato de trabalho de um nomeado político, de um 
nomeado especial e de um membro do pessoal se o Estado-Membro do qual o 
nomeado político, o nomeado especial e o membro do pessoal é nacional deixar de 
ser membro da União. Contudo, nestas circunstâncias, o dirigente eleito, 
mandatário político e especial e funcionário beneficia de um máximo de um (1) ano 
para se desvincular da União; 

 
83.6 Período de Notificação de Rescisão 

 
 Todos os funcionários devem receber as devidas notificações, excepto nos casos 

de demissão e demissão sumária. 
 

(i) Nos casos de uma tiver uma nomeação regular, o funcionário é- dado um aviso 
prévio de três (3) meses ou um salário de três (3) meses no lugar de um aviso 
prévio;  

 
(ii) Se for nomeado no âmbito de um contrato a prazo fixo, o funcionário recebe 

um aviso prévio de dois (2) meses ou dois (2) meses de salário no lugar de 
aviso prévio; 

 
(iii) Se for titular de um contrato de longa duração ou estiver no período probatório, 

deve receber um aviso prévio de um (1) mês ou um (1) mês de salário no lugar 
de aviso prévio;  

 
(iv) Para os dirigentes eleitos, mandatários políticos e especiais, a autoridade que 

os nomeia têm o poder discricionário de determinar as condições de rescisão.  
 

Artigo 84.º 
Revocação 

 
84.1 O Presidente pode igualmente rescindir o contrato de trabalho de um dirigente 

eleito, mandatário político e especial e funcionário pelos seguintes motivos, sempre 
que ele tenha sido chamado pelo seu Estado-membro:  
 

(i) Se, após consultas com o Presidente, o Estado-membro, do qual o dirigente 
eleito, mandatário político e especial é um nacional, lhe der ordens para 
regressar com o seu consentimento escrito, nessa circunstância, o Presidente 
o pode dar consentimento às ordens de regresso e autorizar a desvinculação 
do referido funcionário, em conformidade com o presente Regulamento. Neste 
caso, contudo, o dirigente eleito, mandatário político e especial pode ser 
reintegrado ao serviço da União dentro de um (1) ano a contar da data de 
desvinculação; 

 
(ii) Ao decidir sobre se deve ou não dispensar um dirigente eleito, mandatários 

políticos e especiais que recebeu ordens de regressar, o Presidente toma 
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igualmente em conta as obrigações contratuais existentes que vinculam esse 
funcionário;  

 
(iii) Na eventualidade de conflito de interesses relacionado com o pedido para que 

um dirigente eleito, mandatário político e especial regresse, o interesse da 
União prevalece; 

 
Artigo 85.º 

Despedimento  
 

85.1 Em conformidade com disposições pertinentes, o Presidente pode despedir um 
dirigente eleito, mandatário político e especial do emprego da União por qualquer 
das seguintes razões: 

 
(i) Abolição do cargo ocupado pelo dirigente eleito, mandatário político e especial 

e funcionários regular. No entanto, a União esgota todas as alternativas de 
reafectação após a abolição do cargo.  

 
(ii) As exigências de serviço requerem uma redução dos funcionários; 
 
(iii) Quando por razões de doença, o dirigente eleito, mandatário político e 

especial ou funcionário for clinicamente declarado incapacitado para continuar 
a prestar serviços; 
 

85.2 Um dirigente eleito, mandatário político e especial ou funcionário que for demitido 
tem direito a receber o seguinte:  

 
(i) Todos os direitos pecuniários relativos à desvinculação, em conformidade com 

o artigo 28.º; 
 
(ii) Três (3) meses de salário e benefícios, se for um dirigente eleito, mandatário 

político e especial ou funcionário dentro da estrutura regular orçamentada e 
aprovada dos Estado-membros. 

 
(iii) Um (1) mês de salário e benefícios, se o funcionário estiver a trabalhar sob 

um contrato a prazo fixo, desde que o período restante do contrato não seja 
inferior a um (1) mês; caso contrário, ele tem direito a receber um salário e 
benefícios proporcionais ao restante período da duração do seu contrato; 

 
(iv) Quinze (15) dias de salário e benefícios se ele ou ela tiver um contrato ALD 

de mais de seis (6) meses. 
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Artigo 86.º 
Demissão 

 
86.1 Sob reserva das disposições aplicáveis dos presentes Estatutos e Regulamento, o 

Presidente pode demitir um dirigente eleito, mandatário político e especial ou 
funcionário dos serviços da União por qualquer uma das seguintes razões: 

 
(a) Se for pronunciado culpado pelo Conselho Disciplinar por má conduta ou 

comportamento grave, conforme especificado no no 18 do artigo 74.º.  
 
(b) Se o funcionário tiver sido condenado por um Tribunal Judicial por um crime 

grave, mediante o parecer do Conselho de Disciplina. 
 

Artigo 87.º 
Demissão Sumária 

 
 O Presidente pode, a qualquer altura, despedir sumariamente um dirigente eleito, 
mandatário político e especial ou funcionário, sem aviso prévio ou benefícios, por motivos 
de comportamento grave. 

Artigo 88.º  
Reforma Legal 

 
88.1 Todos os funcionários, excepto os dirigentes eleitos, mandatários políticos 

especiais, não devem ser mantidos ao serviço da União depois de atingirem 
sessenta (60) anos de idade, depois do último dia do mês em que celebram o seu 
60.º aniversário;  

  
88.2 O Presidente deve assegurar o estabelecimento de um plano de sucessão 

apropriado, bem como a entrega de notificação com um ano de antecedência com 
vista a assegurar que o processo de recrutamento seja concluído antes da 
desvinculação do funcionário abrangido pela reforma obrigatória. Em nenhuma 
circunstância deve esse funcionário ser retido ao serviço da União para além dos 
60 anos de idade.  

 
Artigo 89.º 

Reforma Voluntária Antecipada 
 
89.2 O funcionário ao serviço da União que tenha atingido a idade de cinquenta (50) 

anos e um mínimo de dez (10) anos de serviço contínuo pode, a seu pedido, 
reformar-se do serviço da União.  

 
89.3 Nesse caso, o funcionário tem direito ao pagamento da pensão e de outros 

incentivos e prémios pela reforma antecipada conforme o previsto no Plano de 
Reforma e no presente Regulamento dos Funcionários.  
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Artigo 90.º 
Morte em Serviço 

 
 Com o falecimento de um dirigente eleito, mandatário político e especial ou 
funcionário, a União deve tomar todas as medidas necessárias para desvincular o 
funcionário em causa e responder por todas as despesas relacionadas, tal como previsto 
nestes Estatutos e Regulamento. 
 
  O direito ao salário, subsídios e benefícios do dirigente eleito, mandatário político e 
especial ou funcionário falecido é calculado até ao último dia do mês em que referido 
funcionário tenha falecido.  

Artigo 91.º 
Fim do Contrato 

 
 O dirigente eleito, mandatário político e especial ou funcionário é desvinculado da 
União no fim do seu contrato ou no final da sua missão, sem aviso prévio. 

 
 

Artigo 92.º 
Obrigações e Direitos Financeiros 

 
92.1 Obrigações dos Dirigentes Eleitos, Mandatários Especiais e Funcionários  
 

(i) Antes da desvinculação das funções, por qualquer motivo que seja, o dirigente 
eleito, mandatário político e especial ou funcionário é obrigado a restituir à 
União qualquer valor monetário que possa estar a dever. Se o reembolso não 
ocorrer por qualquer razão, a Organização recupera os montantes devidos 
deduzindo-os dos direitos de desvinculação do dirigente eleito, mandatário 
político e especial ou funcionário em questão; 

 
(ii) Se, na sequência de desvinculação, um dirigente eleito, mandatário político e 

especial ou funcionário tiver gozado antecipadamente de um período de 
licença anual ou por doença superior ao que tinha acumulado posteriormente, 
deve restituir esse período de licença antecipada por meio de reembolso em 
dinheiro ou compensação com fundos devidos ao funcionário da União, 
equivalentes ao salario e subsídios recebidos, relativamente aos dias de 
licença antecipada em dívida. 

 
92.2 Direitos/Dias de Licença Acumulados na Altura da Desvinculação 
 

(i) Sob reserva do preceituado no n. 6 do artigo 47.º, no momento da 
desvinculação das suas funções, o número máximo de dias de férias 
acumulados a serem pagos é de 45 dias de férias anuais para o funcionário 
regular. O funcionário perde qualquer saldo excedente, se houver; 
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(ii) Sob reserva do preceituado no n.º 6 do artigo 47.º, no momento da 
desvinculação, o número máximo de dias férias anuais acumulados a serem 
pagos é de 45 dias para os dirigentes eleitos, mandatários políticos e 
especiais, e funcionários a prazo fixo elegíveis. O funcionário perde qualquer 
saldo excedente, se houver; 

 
(iii) Um funcionário eleito, mandatário político, mandatário especial e funcionário 

elegível que, no momento da sua desvinculação do serviço, tenha gozado dias 
de férias acumulados, tem direito a pagamento em dinheiro em vez de férias 
até um máximo de quarenta e cinco (45) dias. 

 
92.3 Indemnização por Cessação de Serviço  

 
 O dirigente eleito, mandatário político e especial ou funcionário tem direito ao 
pagamento de indemnização por cessação de serviço na União, de acordo com o 
estabelecido no presente Regulamento.  
 

Artigo 93.º 
Regalias Financeiras de um Funcionário Falecido ou com Invalidez Permanente   

Dirigentes Eleitos, Mandatários Especiais e Funcionários  
 
93.1 Seguro de Vida Colectivo  

 
 A União cria um Seguro de Vida Colectivo para proporcionar uma cobertura de sete 

(7) dias por semana e vinte e quatro (24) horas por dia, aos dirigentes eleitos, 
mandatários políticos e especiais ou funcionários e dependentes a cargo. 

 
93.2 Contribuições Acumuladas  
 
 Quando morre um dirigente eleito, mandatário político e especial ou funcionário, os 

beneficiários designados ou, na sua ausência, o espólio do falecido têm direito a 
todas as contribuições acumuladas devidas ao falecido no que respeita ao seguinte: 

 
(a) Salário acumulado no final do mês em que a morte ocorreu; 
 
(b) Pagamento em dinheiro de quaisquer regalias devidas; 
 
(c) Contribuição da União à pensão acumulada, incluindo os juros acumulados 

até ao final do mês em que a morte ocorreu; 
 
(d) Contribuição do falecido para o plano de pensões, incluindo os juros 

acumulados; 
 
(e) Benefícios do Seguro de Vida Colectivo, se os houver. 
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93.3 Regime de Pensão e Contribuição para o Seguro (Pendente, de acordo com a 
análise em curso do documento relativo ao Fundo de Pensão) 

 
(a) Quando morre um dirigente eleito, mandatário político e especial ou 

funcionário que contribuiu para o plano de pensões e de seguro, a União deve 
prestar assistência aos beneficiários ou, na sua ausência, ao espólio do 
falecido, no processamento do respectivo pagamento;  

 
(b) Devem ser cobradas todas as dívidas pendentes e qualquer outra quantia que 

o funcionário tem para com a União e que não possam ser cobertos pelos 
pagamentos de direitos financeiros que a União tem para com falecido; 

 
(c) O parente mais próximo é obrigado a entregar todos os bens da União, 

qualquer documentação oficial, inclui documentos de viagem, que possam ter 
estado na posse ou sob custódia do falecido. 

 
Artigo 94.º 

Certificado de Prestação de Serviço e Questionário de Sessação  
 
94.1 O dirigente eleito, mandatário político e especial ou funcionário deve, após a 

desvinculação da União, receber um Certificado de Serviço Prestado a União pelo 
Presidente ou pela autoridade competente que o nomeou, quando aplicável. 

 
94.2 Nada do que consta desta disposição deve ser interpretado como impedimento de 

o Presidente ou autoridade competente fornecer qualquer referência confidencial 
directamente a um eventual empregador de um funcionário que cessou as suas 
funções na União, se uma solicitação directa for recebida desse empregador. 

 
94.3 Todos os dirigentes eleitos, mandatários políticos e especiais ou funcionários que 

se desvinculam da União devem preencher um Questionário de Cessação de 
Serviço, cujas respostas podem ser usadas para melhorar as políticas e práticas 
da União. 

Artigo 95.º 
Entrega de Pastas 

 
95.1 Os dirigentes eleitos e outros funcionários em caso de transferência, promoção, 

desvinculação, ou que desocupem os seus cargos por qualquer outro motivo, 
quando aplicável, devem entregar as suas pastas e apresentar relatórios completos 
de transferência ao seu respectivo supervisor ou autoridade de nomeação, com 
pelo menos um (1) mês de antecedência e com cópia para a Gestão de Recursos 
Humanos. O relatório completo de transferência deve ser co-assinado pelo 
funcionário cessante e o novo dirigente eleito e outro funcionário regular, sempre 
que possível. 

 
95.2 Os dirigentes eleitos e outros funcionários em licença de mais de um (1) mês devem 

apresentar relatórios ao responsável ou seu substituto ou seu respectivo supervisor 
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ou entidade que os nomeou, segundo o caso apropriado. 
 

95.3 O relatório de transferência das actividades do posto de um dirigente eleito e outros 
funcionários deve conter, entre outros, os seguintes elementos: 
 
(a) As principais questões de política do posto em questão; 

 
(b) Uma breve descrição de quaisquer organizações ou Comités nos quais o 

funcionário em questão esteve envolvido; 
 
(c) Questões que constituem preocupação actual que não foram concluídas, quer 

sejam ou não de carácter contínuo;  
 
(d) Informações sobre compromissos ou obrigações regulares e actividades 

futuras nas quais o dirigente eleito e outros funcionários que venha a ser 
contratado são tratadas; 
 

(e) Listas de quaisquer documentos ou equipamentos pelos quais responde e que 
tenham de ser entregues e assinados. 
 
Quando estiver envolvido dinheiro, o dinheiro no banco e em caixa, assim 
como o saldo do livro de caixa, devem ser verificados e auditados. 
 

95.4 No caso do pessoal financeiro, e qualquer outra pessoa que possa ter 
responsabilidades financeiras, incluindo dirigentes eleitos, mandatários políticos e 
especiais, deve ser realizada uma auditoria completa das contas do ano fiscal 
corrente, antes da desocupação do cargo. 

 
95.5 No caso de dirigentes eleitos ou funcionários que são signatários de contas 

bancárias da União, o Departamento responsável pelas Finanças deve assegurar 
que os seus nomes sejam retirados das listas das assinaturas das respectivas 
contas bancárias; 

 
95.6 Os dirigentes eleitos e outros funcionários que supervisionam outros funcionários 

devem preencher todos os documentos de avaliação pelo menos um mês antes da 
transferência, promoção ou separação, de acordo com o caso aplicável. 
 

95.7 O incumprimento das disposições do presente regulamento implica o não 
pagamento dos direitos relevantes no momento da transferência, promoção ou 
desvinculação, quando aplicável, e são aplicadas as sanções pertinentes previstas 
nos presentes Estatutos e Regulamento. 
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Artigo 96.º 
Implementação e Institucionalização dos Estatutos e do Regulamento.   

 
96.1 Para efeitos de implementação destes Estatutos e Regulamento, o Presidente deve 

emitir instruções administrativas, directrizes, circulares, manual de procedimentos 
e de políticas. 

 
96.2 As instruções administrativas, directrizes, circulares, manual procedimentos e de 

políticas emitidas pelo Presidente devem estar de acordo com estes Estatutos e 
Regulamentos e Tratados ou Decisões dos Órgãos de Deliberativos da União. 
 

96.3 O Presidente deve assegurar que as instruções administrativas, directrizes, 
circulares de procedimentos, manual e políticas emitidas sejam devidamente 
implementadas e cumpridas. 
 

96.4 Apos a adopção dos presentes Estatutos e Regulamento, o Presidente toma as 
medidas necessárias para implementar as disposições dos referidos Estatutos e 
Regulamento, os quais são colocados à disposição de todos os dirigentes eleitos, 
mandatários políticos e especiais ou funcionários e Estados-membros da União.  

 
Artigo 97.º 

Interpretação 
 
97.1 A interpretação dos presentes Estatutos e Regulamento fica a cargo do Presidente, 

sob parecer do Conselho Jurídico.  
97.2 Este Regulamento deve ser lido em conjunto com as instruções administrativas, 

directrizes, circulares e manual de procedimentos e de políticas emitidas pelo 
Presidente. 
 

97.3 Este Regulamento deve ser lido em conjunto com os Tratados, Convenções, 
Decisões da Conferencia e do Conselho Executivo, Estatutos e Regulamentos 
relevantes da UA, bem como com os princípios do direito internacional, incluindo 
os seguintes: 
 
(a) Convenção Geral da OUA sobre Privilégios & Imunidades;  
 

(b) Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas; 
 

(c) Todos os instrumentos jurídicos que estabelecem os mandatos da União. 
 

(d) Regulamento Financeiro da União; 
 

(e) Estatutos e Regulamento Interno do Tribunal Administrativo da União 
Africana; 

 

(f) Tabelas Salariais das Várias Categorias de Funcionários; 
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97.4 Qualquer procedimento, política ou manual aprovado pelo Presidente não 
prevalece sobre os presentes Estatutos e Regulamento, nem sobre quaisquer 
Decisões do Conselho Executivo e da Conferência, Estatutos, Tratados, e 
Regulamentos feitos pela União. 

 
CAPÍTULO XIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 98.º 
Leis e Regulamentos do País Anfitrião 

 
 Sem prejuízo das disposições contidas na Convenção Geral da OUA sobre 
Privilégios e Imunidades, na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e dos 
acordos com o país anfitrião, todos os dirigentes eleitos e outros funcionários devem 
observar as leis e regulamentos relevantes do país anfitrião. 

 
Artigo 99.º 
Bem-Estar  

 
 A União Africana deve procurar promover actividades ou políticas a nível de toda a 
organização destinadas a apoiar comportamentos saudáveis e melhorar os resultados de 
saúde no trabalho. Para o efeito, a União deve garantir que haja um ambiente sem fumo, 
a disponibilização de instalações para a prática de exercícios físicos, o fornecimento de 
refeições equilibradas no seu refeitório, o aconselhamento sobre um estilo de vida 
saudável, instalações de acolhimento de crianças, condições de vida adequadas nas 
missões de campo e outras condições de serviço. 
 

Artigo 100.º 
Línguas dos Documentos 

 
 Em todos os casos em que uma circular ou documento administrativo for traduzido 
para outras línguas oficiais da União, o texto no idioma original prevalece para fins de 
interpretação e aplicação. 
 

Artigo 101.º 
Alterações dos Estatutos e do Regulamento  

  
101.1 Este Regulamento pode ser alterado pela Conferencia mediante recomendação 

do Conselho Executivo. 
 

101.2 O Presidente deve fazer propostas de emenda através do CRP e submetê-las ao 
Conselho Executivo para consideração e aprovação. 
 

101.3 A emenda a este  Regulamento não se aplica retrospectivamente. 
 
 



Pág. 111 

 

 

Artigo 102.º 
Entrada em Vigor 

 
 Os presentes Estatutos e Regulamento entram em vigor após a sua aprovação 
pela Conferência.  
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