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RELATÓRIO DA PRIMEIRA REUNIAO DE COORDENACAO SEMESTRAL  E 
GRUPO DE ACOMPANHAMENTO 

8 de JULHO DE 2019 
 
 
I. Contexto 
 
1. Em Janeiro de 2017, os Chefes de Estados e de Governo a Unição Afriana, 
tomaram duas decisões chaves, Assembly/AU/Dec. 635(XXVIII):  

 
a) Uma divisão clara de trabalho es indispensavel, assim que uma colaboração 

eficaz entre a União Africana e as Comunidades Economicase Regionais 
(CER), os Mecanismos Regionais (MR), os Estados Membros e outras 
Instituições Continentais, conforme o principio de subsidiaridade;  
 

b) No lugar da Cúpula de Junho/Julho, a Mesa da Conferência da União Africana 
deverá realizar uma reunião de coordenação com as Comunidades 
Econômicas Regionais, com a participação dos Presidentes das Comunidades 
Econômicas Regionais, da Comissão da União Africana  e Mecanismos 
Regionais. Antes desta reunião, a Comissão da União Africana desempenhará 
um papel mais activo de coordenação e harmonização com as comunidades 
econômicas regionais, de acordo com o tratado que institui a Comunidade 
Econômica Africana (o Tratado de Abuja). 

 
2. A reunião de coordenação bianual é o principal fórum para a União Africana e as 
CERpara harmonizar seu trabalho e coordenar a implementação do programa de 
integração continental. 
 
3. A primeira reunião de coordenação semestral foi inaugurada e presidida por Sua 
Excelencia Abdel Fattah El-Sisi, Presidente da República Árabe do Egito e Presidente 
da União Africana. A inauguração foi seguida por um discurso de boas-vindas do 

Presidente do país anfitrião, Excelentíssimo Presidente Issoufou Mahamadou, 
Presidente da República do Níger; e finalmente Sua Execelencia Abdel Fattah El-Sisi, 
proferiu seu discurso de abertura. 
 
II. Aprovação da Agenda do Dia e Programa de Trabalho 

 
4. A Reunião considerou e adotou a agenda e o programa de trabalho provisórios e 
considerou os seguintes documentos-chave: 

 
a) Regulamento: O projeto de Regulamento para a Reunião Semestral de 

Coordenação, elaborado pelo Presidente da Comunidade da União Africana 
(CUA) e pelos Diretores Gerais das CERs, precedido por especialistas 
jurídicos da Comunidade União Africana e das comunidades econômicas 
regionais, foi apresentado pelo Diretor do Gabinete do Consultor Jurídico para 
consideração na Reunião de Coordenação. 



EX.CL/1203(XXXVI) 
Pág. 2 

 

 

b) Relatório sobre o progresso da integração regional na África: Sua Execelencia. 
Moussa Faki Mahamat, Presidente da Comissão da União Africana, 
apresentou um relatório sobre o progresso do programa de integração na 
África, em conformidade com o Tratado de Abuja. O "Tratado que institui a 
Comunidade Econômica Africana" (Tratado de Abuja), adotado em 1991 e 
entrou em vigor em maio de 1994, continua a ser o documento norteador da 
criação da Comunidade Econômica Africana. Através deste documento, a 
Organizacao daUnião Africana(OUA) estabeleceu uma estrutura detalhada 
e com prazo determinado para ser implementada em 8 comunidades 
econômicas regionais, durante um período de 34 anos. Em 2015, 
reconhecendo os sucessos e desafios da África, a União Africana desenvolveu 
a Agenda 2063, uma estrutura comum para o crescimento inclusivo e o 
desenvolvimento sustentável na África, a ser alcançada até 2063. Inspirando 
lições aprendidas e abrangendo todas as principais iniciativas continentais, é 
o culminar de esforços para alcançar a Visão Pan-Africana de uma "África 
integrada, próspera e pacífica, impulsionada por seus próprios cidadãos e 
representando uma força dinâmica no cenário mundial. A Agenda 2063 deve 
ser implementada no âmbito da integração do Tratado de Abuja com 12 
projetos continentais emblemáticos que acelerarão e fortalecerão a integração 
e o desenvolvimento do continente. 

 
c) Relatório sobre o progresso da integração regional na África pelos 

Presidentes das CERs: Apresentações sobre o progresso da integração 
regional na África foram feitas pelos Presidentes das CERs. O Tratado de 
Abuja designa as CERs da África como os elementos básicos de uma 
integração mais forte e a eventual criação de uma Comunidade Econômica 
Africana. Os Presidentes das CERs apresentaram as actividades e os 
progressos realizados na implementação de seu programa de integração 
regional. 

 
d) Apresentação de propostas sobre o Protocolo sobre as Relações entre a 

União Africana (UA) e as CERs: Foi feita uma apresentação sobre as 
emendas ao Protocolo sobre Relações entre a União Africana e as 
Comunidades Económicas Regionais (CERs). pelo Professor Pierre Moukoko 
Mbonjo, Chefe da Unidade de Implementação da Reforma, da Comissão da 
UA. Convém lembrar que o Protocolo de 1998 sobre Relações entre a 
Comunidade Econômica Africana e as Comunidades Econômicas Regionais 
forneceu uma estrutura institucional para coordenar e fortalecer as relações 
entre a Comissão da UA e as Comunidades Econômicas Regionais, e 
estabeleceu o Comitê de Coordenação União Africana(AU)-Comunidade 
Economicas Africana(CEA)-Comunidade Economias Regionais(CER)-Banco 
de Desenvolvimento Africano(BAD). Foi substituído pelo Protocolo de 2008 
sobre Relações entre a UA e as CERs, cujas disposições estavam mais 
alinhadas com o estabelecimento de um quadro de cooperação entre a UA e 
as Comunidades Econômicas Regionais. O objetivo deste Protocolo era 
promover uma cooperação mais estreita entre as comunidades econômicas 
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regionais, em particular coordenando e harmonizando todas as suas políticas, 
medidas, programas e actividades. Fornece uma estrutura com órgãos 
coordenadores claros: o Comitê de Funcionários do Secretariado e o Comitê 
de Coordenação, mas, de acordo com a decisão da Conferência da UA sobre 
a Assembléia de Distribuição do Trabalho / AU / Dec. 635 (XXVIII), sobre a 
reforma institucional da União Africana (UA), define um programa abrangente 
para reformar a UA, e considerou-se necessário alinhar o Protocolo com a 
Decisão acima mencionada. Foram organizadas várias reuniões de 
especialistas técnicos e jurídicos, reunindo a Comissão da UA, a Agência de 
Desenvolvimento da União Africana, as Comunidades Econômicas Regionais 
(CERs) e os Mecanismos Regionais (RMs) para examinar o Protocolo. e 
alinhe-o com a decisão sobre reforma institucional. Essas reuniões de 
especialistas foram seguidas de várias reuniões que reuniram o Presidente da 
Comissão e os chefes executivos das Comunidades Econômicas Regionais 
(CERs) para examinar os projetos de documentos. 
 

e) Sobre o Estabelecimento de Uma Distribuição eficiente do Trabalho: A 
necessidade de estabelecer uma distribuição clara e eficiente do trabalho é 
essencial pela necessidade da UA, das Comunidades Econômicas Regionais, 
das instituições continentais e dos Estados Membros em visão de trabalhar em 
conjunto em cada área de integração, com base em suas respectivas 
habilidades, a fim de eliminar sobreposições e duplicações. Isso permitirá 
delimitar responsabilidades em cada área ou setor de integração com base na 
subsidiariedade, vantagem comparativa, compartilhamento de custos / 
encargos e proximidade com as populações. Além disso, uma divisão clara do 
trabalho garantiria a alocação ideal de recursos limitados na implementação 
de programas de integração. 

 
III. Discussão em plenária 

 
5. A Reunião de Coordenação considerou todos os pontos mencionados acima e fez 

as recomendações contidas na Declaração de Niamey. 
 
IV. Revisão da conclusão da reunião 

 
6. O Presidente da reunião apresentou a Declaração de Niamey da reunião de 

coordenação semestral para adoção. A reunião tomou nota da Declaração e fez algumas 
alterações da seguinte forma: 

 
Sobre Integração 
 

a) Convidou-se os Estados Membros, as Comunidades Econômicas Regionais e a 
Comissão a fortalecerem sua colaboração na implementação da Agenda para a 
Integração Africana; 
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b) Solicitou-se à Comissão que priorizasse o apoio à promoção da cooperação inter-
regional da comunidade econômica, com vistas a intensificar o programa de 
integração africana e exorta os Estados Membros a alocar recursos nacionais 
suficientes que contribuir para a implementação do programa de integração; 

 
Sobre o Regulamento Interno que Rege a Reunião Semestral de Coordenação. 
 

c) Também tomou nota do projeto de Regulamento que rege a Reunião Semestral 
de Coordenação e a submete à Conferência da União para consideração e 
adoção em fevereiro de 2020, uma vez devidamente examinado pela 36a sessão 
ordinária do Conselho Execuctivo em fevereiro de 2020. 

 
Sobre o Protocolo sobre Relações entre a UA e as CERs. 
 

d) Tomou nota do projeto de Protocolo revisado sobre as relações entre a UA e as 
CERs e solicitou à Comissão e às CERs que envolvessem os Estados Membros 
nesse processo antes de sua submissão ao Comitê Técnico Especializado em 
Justiça e Assuntos Jurídicos e sua adoção na próxima Conferência da UA, após 
exame da 36ª sessão ordinária do Conselho Executivo em fevereiro de 2020, e 
autorizar o Presidente da Comissão a assinar em nome da União Africana. 

 
Sobre a divisão do trabalho 
 

e) Congratulou-se com o trabalho preparatório realizado pela Comissão, pelas CERs 
e pelas RMs sobre a proposta de divisão do trabalho entre os Estados Membros, 
as Comunidades Econômicas Regionais e a UA e solicitou à Comissão, às 
Comunidades Econômicas Regionais e ao Os Estados Membros devem preparar 
uma proposta mais detalhada sobre a divisão do trabalho para consideração e 
adoção até a próxima sessão ordinária da Conferência da UA em fevereiro de 
2020, após consideração pela 36a sessão ordinária do Conselho Executivo em 
fevereiro de 2020. 

 
7. A reunião adotou a Declaração de Niamey (Anexo I), alterada durante as 
discussões, e decidiu apresentá-la à 33ª Conferência Ordinária da UA. 
 
V. Progresso até o Momento 
 
8. De acordo com a declaração acima e a fim de garantir uma consulta completa 
com os Estados Membros, foi iniciado um processo aberto de especialistas e realizadas 
6 reuniões sob a presidência do Egito para discutir o "projeto de protocolo" sobre as 
relações entre a União Africana e as comunidades econômicas regionais "e o projeto de 
regulamento interno para a reunião de coordenação semestral. 
 
9. O projeto de protocolo (anexo II) foi examinado e adotado pelo Comitê de 
Representantes Permanentes (COREP) e depois pelo comitê técnico especializado em 
justiça e assuntos jurídicos em 14 de novembro de 2019. O projeto de regulamento 
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(anexo III) foi revisado e submetido ao Comitê de Representantes Permanentes 
(COREP) para exame e encaminhamento aos órgãos sociais. Os órgãos dirigentes da 
UA agendaram os dois projetos para consideração e adoção. 
 
10. No que diz respeito à divisão do trabalho, a Comissão da UA está atualmente 
desenvolvendo uma proposta técnica mais detalhada que será submetida à segunda 
reunião de coordenação semestral em julho de 2020. 
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PROJETO DE REGULAMENTO INTERNO DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO DE 
MEIO ANO ENTRE A UNIÃO AFRICANA E AS COMUNIDADES ECONÔMICAS 

REGIONAIS 
 

 
A Conferência da União: 
 

- Orientado pelo Ato Constitutivo da União Africana e recordando o Tratado que 
institui a Comunidade Econômica Africana (Tratado de Abuja) e os tratados das 
Comunidades Econômicas Regionais, bem como qualquer outro instrumento 
relevante da União Africana. 
 

- Referindo-se também ao Protocolo sobre relações entre a União Africana e as 
Comunidades Econômicas Regionais. 

 
- Tendo em devida conta as decisões da Assembleia / UA / Dec.635 (XXVIII) sobre 

os resultados da Conferência da União Africana sobre Reforma Institucional do 
retiro e da Assembleia da União Africana e da Assembleia / AU / Dec.687 (XXX) 
sobre o relatório de progresso sobre a implementação da Decisão 635 da 
Conferência sobre a reforma institucional da União Africana da Conferência da 
União, adotada respectivamente em sua 28a sessão ordinária (30-31 de janeiro 
de 2017, Addis Abéba, na Etiópia) e em sua 30ª sessão ordinária (28-29 de 
janeiro de 2018, Addis Abéba, Etiópia). 

 
- Tendo em devida conta a Decisão Ext / Assembly / AU / Dec.1-4 (XI) da 11ª 

sessão extraordinária da Conferência da União sobre reforma institucional, 
realizada em 17 e 18 de novembro de 2018, em Addis Abeba, Etiópia , 

 
ADOPTOU ESTAS REGRAS DE PROCEDIMENTO para a reunião de coordenação 
semestral. 

ARTIGO 1 
DEFINIÇÕES 

 
Dentro do Regulamentos Internas: 
 
“Conferência” significa a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União 
Africana; 
“Presidente" significa o Presidente da Conferência. 
“Comissão" significa o Secretariado da União Africana; 
"Comitê de Coordenação" significa o órgão institucional estabelecido pelo Protocolo 
sobre Relações entre a União Africana (UA) e as Comunidades Econômicas Regionais 
(CERs); 
"Conselho Executivo" significa o Conselho Executivo da União Africana; 
"Estado Membro" significa um Estado Membro da União Africana. 
"CER" significa a Comunidade Econômica Regional. 
"RM" significa Mecanismos Regionais. 
"Tratado" significa o Tratado que institui a Comunidade Econômica Africana. 
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"Tratados" significa os tratados que instituem as Comunidades Econômicas Regionais. 
"União" significa a União Africana criada pelo Acto Constitutivo. 
 

ARTIGO 2 
ESTATUTOS 

 
A reunião de coordenação bianual será o principal fórum para a União Africana e as 
comunidades econômicas regionais harmonizarem seu trabalho e coordenarem a 
implementação do programa de integração continental. 
 

ARTIGO 3 
COMPOSIÇÃO 

 
A reunião de coordenação semestral é composta pelos membros da Mesa da 
Conferência e pelos Presidentes das Comunidades Econômicas Regionais (CERs). 
 

ARTIGO 4 
PARTICIPAÇÃO 

 
1. As seguintes partes também participam das sessões da Reunião Semestral de 

Coordenação em sua capacidade oficial: 
 

a) O Presidente da Comissão da UA. 
b) Os diretores gerais das comunidades econômicas regionais (CERs). 
c) Os diretores gerais dos Mecanismos Regionais (RMs). 
 

2. O presidente da reunião semestral de coordenação poderá, se necessário e após a 
realização das consultas adequadas, convidar formalmente os Estados membros, 
instituições ou personalidades, de acordo com os itens precisos da agenda do exame. 

 
 
 
 

ARTIGO 5 
PODERES E FUNÇÕES 

 
1. A reunião de coordenação semestral deve: 
 

a) avaliar e examinar o estado de implementação de decisões e instrumentos legais 
relacionados às relações entre a União Africana, as Comunidades Econômicas 
Regionais (CERs) e os Mecanismos Regionais (RMs). 
 

b) avaliar o estado da integração continental e coordenar esforços para acelerar o 
processo de integração. 

 
c) coordenar a implementação de uma divisão clara do trabalho e colaboração eficaz 

entre a UA, Comunidades Econômicas Regionais (CERs), Mecanismos Regionais 



MYCM/AU/Draft/2(I)Rev.3  
Pág. 3 

 

 

(RMs), Estados Membros e outras instituições continentais, em conformidade com 
princípio da subsidiariedade, complementaridade e vantagem comparativa. 

 
d) identificar áreas de cooperação e estabelecer mecanismos de cooperação 

regional, continental e global em cada setor ou subsetor. 
 

e) orientar a União e as Comunidades Econômicas Regionais (CERs) em questões 
relacionadas a programas prioritários, os recursos necessários para a 
implementação desses programas e o impacto desses programas na melhoria das 
condições de vida dos Populações africanas. 

 
f) desempenhar qualquer outra função que lhe seja atribuída pela Conferência. 

 
g) Apresentar relatórios e recomendações à Conferência. 

 
ARTIGO 6 

LUGAR 
 
1. A reunião de coordenação semestral é realizada na sede da União, a menos que um 

Estado-Membro se ofereça como sede. 
 

2. Caso um Estado-Membro se ofereça para realizar a reunião de coordenação 
semestral, esse Estado-Membro será responsável por todas as despesas adicionais 
incorridas pela Comissão em decorrência da realização da sessão fora da sede. 

 
3. Os Estados Membros que se oferecem para sediar a reunião de coordenação 

semestral devem cumprir os critérios para sediar as reuniões da UA fora de sua sede 
e não estarão sujeitos a nenhuma sanção que os impeça de realizar reuniões da UA. 

 
4. A Conferência decide a localização da reunião de coordenação semestral no caso de 

uma oferta para sediar fora da sede. 
 
5. Caso um Estado-Membro que tenha oferecido a realização da reunião de 

coordenação semestral não possa fazê-lo, a sessão será realizada na sede da União. 
 

ARTIGO 7 
QUORUM 

 
O quorum da reunião de coordenação semestral é constituído pela maioria simples da 
Mesa da Conferência e pela maioria simples dos presidentes das Comunidades 
Econômicas Regionais, levando em consideração a composição definida no Artigo 3. 
 

ARTIGO 8 
SESSÕES ORDINÁRIAS 

 
A reunião de coordenação semestral é realizada uma vez por ano em junho / julho. 
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ARTIGO 9 
ORDEM DO DIA DE COORDENAÇÃO 

 
1. A reunião de coordenação semestral adota sua agenda na abertura de cada reunião. 

 
2. A ordem do dia provisória da reunião é elaborada pela comissão coordenadora. 
 
3. Essa agenda provisória inclui, entre outros, os seguintes itens. 
 

a) Itens que a Conferência decidiu incluir no projeto de agenda da Reunião Semestral 
de Coordenação. 

b) Os itens propostos pelas Comunidades Econômicas Regionais (CERs). 
c) Itens propostos pelos Estados Membros da UA, Presidente da Comissão da União 

Africana, Mecanismos Regionais (RMs), bem como órgãos, instituições, 
escritórios e agências especializadas da União através de da Conferência sobre 
coordenação entre a UA e as Comunidades Econômicas Regionais. 
 

4. O Presidente da Comissão da União Africana submete o projeto de agenda provisória 
para a reunião semestral de coordenação à consideração dos Estados Membros da 
UA através dos órgãos governamentais relevantes da União. 

 
5. Os itens da agenda serão examinados desde que a proposta seja apresentada 

sessenta (60) dias antes da abertura da reunião e que os documentos comprovativos 
e os projetos de recomendações tenham sido comunicados ao Presidente da 
Comissão e Diretores Gerais das Comunidades Econômicas Regionais (CERs) pelo 
menos trinta (30) dias antes da abertura da reunião. 

 
ARTIGO 10 

CERIMÔNIAS DE ABERTURA E FECHAMENTO 
 
1. Durante a cerimônia de abertura das sessões, as seguintes personalidades terão o 

direito de falar na Reunião Semestral de Coordenação: 
 

a) Chefe de Estado ou Governo do país anfitrião. 
b) Presidente da União. 
c) O Presidente da Comissão. 
d) O Presidente de uma Comunidade Econômica Regional (REC) falará em nome 

das outras comunidades econômicas regionais, com base em uma rotação anual. 
 
2. Durante a cerimônia de encerramento das reuniões, o Chefe de Estado ou de 

Governo do país anfitrião e o Presidente da União têm o direito de falar na reunião 
de coordenação semestral. 

 
 
 
 
 



MYCM/AU/Draft/2(I)Rev.3  
Pág. 5 

 

 

ARTIGO 11 
SESSÕES ABERTAS  NA CÂMERA 

 
1. As sessões de abertura e encerramento da Reunião de Coordenação semestral estão 

abertas. 
 

2. Todas as outras sessões estão na câmera. 
 
3. A reunião pode, no entanto, decidir se uma de suas sessões será aberta. 
 

ARTIGO 12 
IDIOMAS DE TRABALHO 

 
1. As línguas de trabalho da Reunião Semestral de Coordenação são as línguas de 

trabalho da União Africana. 
 

2. Qualquer declaração pode ser feita em qualquer outro idioma, desde que o orador 
assegure a interpretação simultânea em um dos idiomas de trabalho sem impacto 
financeiro no orçamento da reunião. 

 
ARTIGO 13 

PRESIDENTE DA REUNIÃO DE COORDENAÇÃO 
 
1. O Presidente da União é o Presidente da Reunião de Coordenação Semestral. 
2. Na ausência do presidente, um dos vice-presidentes exerce as funções de 

presidente. 
 

ARTIGO 14 
PODERES DO PRESIDENTE 

 
1. O Presidente é responsável por: 

 
a) Convocar a reunião de coordenação semestral. 
b) Abrir e encerrar a sessão da Reunião de Coordenação semestral. 
c) Orientar a condução da reunião, incluindo a adoção das conclusões e 

recomendações da reunião. 
d) Submeter as recomendações da Reunião de Coordenação Bienal à Conferência. 

 
2. O Presidente supervisiona a ordem e o decoro dos trabalhos da Reunião Semestral 

de Coordenação. 
 

ARTIGO 15 
CONDUTA DAS DELIBERAÇÕES 

 
1. Os artigos que regem a condução das deliberações da Conferência são aplicáveis 

mutatis mutandis à Reunião de Coordenação semestral. 
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2. A reunião tomará suas decisões por consenso, na falta de uma maioria de 2/3 para 
questões substantivas, incluindo a adoção de suas conclusões e recomendações, e 
por uma maioria simples para questões processuais, levando em consideração a 
composição da reunião, conforme definido no Artigo 3. 

 
ARTIGO 16 

RESULTADOS DAS REUNIÕES 
 
1. Os resultados da reunião de coordenação semestral assumem a forma de conclusões 

e recomendações endereçadas à Conferência. 
 

ARTIGO 17 
SERVIÇO DE SECRETARIA 

 
1. A Comissão presta serviços de secretariado para a reunião; 
 

ARTIGO 18 
ALTERAÇÕES 

 
1. A reunião pode recomendar à Conferência qualquer emenda a este Regulamento. 
2. As emendas entram em vigor uma vez adotadas pela Conferência. 
 

ARTIGO 19 
EM VIGOR 

 
Estes regulamentos entram em vigor uma vez aprovada pela Conferência. 
 
 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

2020-02-07

Follow up to the 1st Mid-Year

Coordination Meeting 8 July 2019,

Niamey, Niger

African Union

DCMP

https://archives.au.int/handle/123456789/8520

Downloaded from African Union Common Repository


