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ANTECEDENTES 
 
1. O Conselho deve lembrar-se que na sua 9ª Sessão Extraordinária realizada 

em Novembro de 2006, convocada para analisar o ‘Estudo sobre um 
Governo da União Africana rumo aos Estados Unidos de África’, referido 
adiante como Documento de Base, chamei a atenção para a necessidade 
de uma reflexão séria sobre a situação de África, o seu passado, presente 
e futuro, e para analisar de forma crítica as suas várias instituições com 
vista à criação de um quadro de acção apropriado sobre a integração. 
Chamo a atenção especialmente para a necessidade de se definir 
claramente as linhas de responsabilidade interna e externa das várias 
instituições, alargar algumas competências e demarcar fronteiras, 
particularmente entre a União Africana e as Comunidades Económicas 
Regionais. Além disso, propus que a Comissão deve garantir, através das 
suas respectivas competências e poderes claramente definidos, que essas 
instituições sejam efectivamente os pilares regionais da integração 
continental. 

 
2. Relativamente à governação e à estrutura interna da Comissão, sublinhei a 

necessidade de garantir que podia e devia funcionar como uma equipa sob 
a autoridade central do Presidente, que devia ser capaz de ter uma opinião 
na selecção, nomeação e recondução de Comissários para as Pastas que 
fossem criadas. Chamei igualmente a atenção para a criação e o 
funcionamento dos Comités Técnicos Especializados a fim de orientar a 
Comissão na implementação dos seus programas. De igual forma, convidei 
o Conselho Executivo a abordar a implementação rápida da decisão da 
Conferência sobre a integração da NEPAD nas estruturas e processos da 
UA, para que este programa seja um ramo operacional efectivo da 
Comissão. 

 
3. Em seguida, realcei a necessidade de se desenvolver uma visão comum ao 

nível nacional que permitisse aos Estados Membros formar grupos que 
poderiam apoiar a visão dos programas da União Africana. Finalmente, 
sublinhei a necessidade de garantir que a União Africana tenha recursos 
financeiros suficientes para implementar o seu mandato e programas e 
realcei a importância histórica do mandato da 9ª Sessão Extraordinária do 
Conselho Executivo e a necessidade de este tomar decisões que possam 
promover o desenvolvimento essencial do Continente. 

 
4. Apraz-me registar que durante as deliberações que se seguiram à minha 

apresentação, o Conselho decidiu que devia haver o reforço dos órgãos da 
União Africana. Além disso, o Conselho foi de opinião de que “Todos os 
Estados Membros aceitem os Estados Unidos de Africa como um objectivo 
comum e desejável. Contudo, existem diferenças sobre as modalidades e o 
calendário para a realização deste objectivo e o ritmo adequado da 
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integração”. Por conseguinte, o Conselho exprimiu um acordo comum 
sobre a “necessidade de uma abordagem pragmática e progressiva que 
não tenha necessariamente de envolver uma emenda do Acto Constitutivo.” 

 
5. A este respeito, houve igualmente uma decisão comum entre os Membros 

do Conselho quanto à necessidade de uma auditoria da situação da União 
para a identificação de áreas que devem ser melhoradas a fim de acelerar 
o processo de integração, e recomendou mudanças que poderão ser 
efectuadas através da emenda ao Regulamento Interno ou aos Estatutos. 
O Conselho igualmente manifestou a necessidade de reforçar a Comissão 
e outros órgãos da União Africana, bem como a sua inter-relação. 

 
6. Tendo feito uma análise exaustiva do relatório, e em conformidade com o 

Artigo 20 (3) do Acto Constitutivo, estou a apresentar este relatório, cujo 
objectivo é, em primeiro lugar, analisar a situação actual da Comissão e o 
seu funcionamento e, em seguida, identificar os principais 
constrangimentos e obstáculos, bem como os actuais e futuros desafios. 
Subsequentemente, são feitas propostas sobre áreas em que a Comissão 
da União Africana deve ser reforçada e racionalizada para garantir maior 
eficácia, fazer “melhorias significativas” no seu trabalho a fim de acelerar o 
processo de integração. 

 
7. Estas propostas são baseadas na experiência do meu mandato como 

Presidente da Comissão da União Africana. Esta experiência ilustrou 
claramente a importância de se reforçar a capacidade da Comissão para 
agir como um órgão coeso com espírito de equipa e para racionalizar o 
canal de autoridade. Ela também mostra a necessidade de dotar a 
Comissão de recursos humanos adequados para a realização das suas 
actividades. Não se pode descurar a urgência das reformas estruturais da 
Comissão. 

 
8. São mudanças que devem ser levadas a cabo imediatamente para 

acompanhar o ritmo das reformas adicionais que darão suficiente margem 
de manobra para a União avançar. Um quadro institucional/organizacional 
que permita o funcionamento efectivo da nova Comissão deverá ser criado 
agora para entrar em vigor em Julho de 2007. A este respeito, sigo a 
Decisão AU/DEC.90(V) da Conferência realizada em Sirte, Líbia, em Julho 
de 2005, que solicitou ao Comité de Chefes de Estado para apresentar um 
relatório sobre “as medidas que devem ser tomadas, entretanto, para 
reforçar a capacidade da Comissão a fim desempenhar o seu mandato com 
eficácia”. 
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9. Estas mudanças propostas são necessárias pela sua urgência tendo em 
conta o facto de que o mandato da actual Comissão expira em Julho de 
2007 e prevê-se que outro seja eleito na mesma altura por mais 4 anos. 
Assim, se não aproveitarmos a oportunidade actual para reformar a 
presente estrutura disfuncional da Comissão, teremos de esperar pelo 




































