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PREÂMBULO 
 
O Conselho Executivo,  
 
TENDO EM CONSIDERAÇÃO o Acto Constitutivo da UA, em particular o disposto nos 
artigos 3.º e 4.º, sobre os objectivos e os princípios da União Africana; 
 
RECORDANDO as disposições dos artigos 10.º, 11.º, 12.º, 13.º e 14.º dos Estatutos 
do MAAP, estabelecendo as suas estruturas de governação;  
 
RECORDANDO, a Decisão da Assembléia, Assembléia / AU / Dec.198 (XI) e Decisão 
da Assembléia /AU/Dec.527 (XXIII) sobre a integração do MAAP na União Africana 
 
RECORDANDO AINDA A Decisão do Conselho Executivo, EX.CL.Dec. 1063 (XXXV), 
sobre a revisão do Regulamento Interno do MAAP; 
  
PELO PRESENTE INSTRUMENTO, ADOPTA-SE O PRESENTE REGULAMENTO 
INTERNO:  
 

SECÇÃO I: DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
 

ARTIGO 1.º 
Definições 

 
Para efeitos do presente Regulamento, 
 
“AAP" significa Avaliação Africana pelos Pares; 
 
“Acto Constitutivo”significa o Acto Constitutivo da União Africana; 
 
"AUDA-NEPAD" significa a Agência de Desenvolvimento da União Africana - Nova 
Parceria para o Desenvolvimento de África; 
 
"CDN" significa o Conselho Directivo Nacional do MAAP; 
 
“Comité dos Pontos Focais do MAAP” significa o órgão ministerial composto pelos 
Representantes Pessoais dos Chefes de Estado e de Governo dos Estados 
Participantes no Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares; 
 
"Comissão" significa a Comissão da União Africana;  
 
“Conferência” significa a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União 
Africana; 
 
“CER” significa Comunidade Económica Regional; 
 
 “CRP” significa o Comité dos Representantes Permanentes da União Africana; 
 
“ECOSOCC" significa o Conselho Económico, Social e Cultural da União Africana; 
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“Estados-Membros” significa os Estados-Membros da União Africana;  
 
"Estados Participantes" significa os Estados-Membros que aderiram 
voluntariamente ao Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares;  
 
“Estatuto" significa o Estatuto do Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares; 
 
“Fórum do MAAP" significa o Comité dos Chefes de Estado e de Governo dos Estados 
Participantes no Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares;  
 
"MAAP"significa o Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares; 
 
“MR” significa Mecanismos Regionais; 
 
“Painel do MAAP" significa o Painel de Eminentes Personalidades do Mecanismo 
Africano de Avaliação pelos Pares; 
 
“Presidente” significa o Presidente do Fórum do MAAP; 
 
"Ponto Focal do MAAP” significa o Ponto Focal Nacional para o Mecanismo Africano 
de Avaliação pelos Pares em cada Estado Participante; 
 
“Secretariado do MAAP" significa o Secretariado Continental do Mecanismo Africano 
de Avaliação pelos Pares; 
 
"Secretário Executivo" significa o Secretário Executivo do Secretariado Continental 
do Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares;  
 
“UA” significa União Africana; 
 
“União” significa a União Africana; 
 
"Vice-presidente" significa o Vice-presidente do Painel do MAAP. 
 
 

ARTIGO 2.º 
Estatuto 

 
1.  O Fórum do MAAP é a estrutura máxima da direcção do MAAP competente para 

proporcionar a liderança política e a orientação estratégica, e deve funcionar 
como Subcomité da Conferência.  

 
2.  O Fórum do MAAP apresentará as suas conclusões e recomendações à 

Conferência, para apreciação e adopção. 
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ARTIGO 3.º 
Composição  

 
1. O Fórum do MAAP é composto por todos os Chefes de Estado e do Governo 

dos Estados Participantes no MAAP. 
 

ARTIGO 4.º 
Competências e Funções  

 
Compete ao Fórum do MAAP: 
 

a) considerar os relatórios de avaliação nacional voluntária e de actividades 
apresentadas pelo Painel; 

 
b) apreciar as recomendações sobre as actividades do MAAP produzidas pelo 

Comité dos Pontos Focais e apresentar as suas recomendações à 
Conferência. 

 
c)  nomear  os membros do Painel do MAAP e o seu Presidente e Vice-

presidente, para  a aprovação da Conferência; 
 
d) considerar e recomendar a nomeação do Secretário Executivo ao 

Secretariado do MAAP e apresentar a sua recomendação à Conferência, 
para decisão final;  

 
e) fazer recomendações à Conferência sobre a rescisão do contrato do 

Secretário Executivo em caso de incapacidade de execução do mandato 
do mecanismo; 

 
f) contribuir para a melhoria das posições e da voz comuns de África sobre 

as questões de governação; e 
 
g) criar os grupos de trabalho ad hoc Se for necessário. 

 
 

SECÇÃO II: SESSÕES DO FÓRUM DO MAAP 
 

Artigo 5.° 
Sessões Ordinárias do Fórum do MAAP 

 
O Fórum do MAAP reúne-se em sessões ordinárias em conformidade com a 

Sessão Ordinária da Conferência da UA.  

 
ARTIGO 6.º 

Local 
 
As sessões ordinárias do Fórum do MAAP são realizadas no mesmo local que 

as sessões da Conferência. 
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ARTIGO 7.º 
Abertura e Encerramento das Sessões 

 
Todas as sessões do Fórum do MAAP devem ser realizadas à porta fechada. 

Todavia, o Fórum do MAAP poderá decidir, por maioria de dois terços, se a 
determinada sessão será á porta aberta. 
 

ARTIGO 8.º 
Presenças e Participação 

 
1. Os membros do Fórum do MAAP devem esforçar-se por participar 

pessoalmente nas sessões do Forum do MAAP. No caso de incapacidade de 
participar pessoalmente, os membros devem ser representados pelos seus 
representantes devidamente acreditados. 

 
2. Devem participar igualmente nas sessões do Fórum do MAAP, na sua 

capacidade oficial, as seguintes entidades: 
 
a) Presidente da UA; 
b) Presidente e Vice-presidente da Comissão e os Comissários; 
c) Dirigentes dos órgãos relevantes e de outros órgãos da UA;  
d) Secretário Executivo do MAAP; e 
e) Secretarios executivos das CER ou MR. 

 
3. O Fórum do MAAP pode, depois da devida consideração, convidar instituições 

de desenvolvimento multilaterais e/ou quaisquer outros parceiros ou 
personalidades eminentes africanas, com o estatuto de observador, para 
participarem numa determinada sessão do Fórum do MAAP, de acordo com os 
pontos da agenda de trabalhos em apreciação.  

 
ARTIGO 9.º 

Cerimónias de Abertura e Encerramento 
 
1. Durante as cerimónias de abertura de cada sessão, as seguintes entidades 

terão direito a se discursar ao Fórum do MAAP: 
 
a) Chefe de Estado ou de Governo do País Anfitrião; 
b) Presidente da UA; 
c) Presidente do Fórum do MAAP;  
d) Presidente da Comissão;  
e) Presidente do Painel do MAAP, e 
f) Secretário Executivo. 

 
2. Durante a cerimónia de encerramento, o Presidente do Fórum do MAAP fará 

uma intervenção  na sessão. 
 
3. Depois da devida consideração, o Fórum do MAAP poderá convidar qualquer 

outra alta personalidade para intervir ao Fórum do MAAP durante as cerimónias 
de abertura e de encerramento. 
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ARTIGO 10.º 
Proposta de Agenda de Trabalhos das Sessões Ordinárias 

 
1. O Secretariado do MAAP deve  elaborar a proposta de agenda de trabalhos das 

sessões ordinárias, depois de  consultar  o Comité dos Pontos Focais do MAAP, 
e submetê-la à aprovação do Presidente do Fórum do MAAP. 

 
2. A proposta de agenda das sessões ordinárias deve conter o seguinte: 
 

a) pontos que o Fórum do MAAP decidirá incluir na sua ordem do dia; 
b) relatórios de avaliação voluntária nacional; 
c) relatório do Comité dos Pontos Focais do MAAP; 
d) relatório do Painel do MAAP; 
e) pontos propostos por qualquer Estado-Membro, desde que a proposta seja 

submetida ao Secretariado do MAAP pelo menos sessenta (60) dias antes 
da data da abertura da sessão, além do (s) documento (s) de apoio. 

 
3. Em consulta com o Presidente do Fórum do MAAP, o Secretário Executivo 

comunicará a proposta de Agenda de Trabalhos de uma sessão ordinária aos 
Estados-Membros, com uma antecedência mínima de trinta (30) dias em relação 
à data de abertura da sessão. 

 
4. O Fórum do MAAP aprovará a Agenda de Trabalhos da sessão ordinária no acto 

de abertura de cada sessão. 
 
 

ARTIGO 11.º 
Sessões Extraordinárias do Fórum do MAAP 

 
1. O Fórum do MAAP reúne-se em sessão extraordinária a pedido do Presidente 

do Fórum do MAAP. A sessão extraordinária será realizada mediante aprovação 
por maioria de dois terços dos membros do Fórum do MAAP. 

 
2. Em consulta com o Presidente do Fórum do MAAP, o Secretário Executivo 

notificará a todos os Estados Participantes do pedido de realização de uma 
sessão especial dentro de sete (7) dias úteis a contar da data da recepção do 
pedido e os solicitará a comunicar, por escrito, a sua resposta, dentro de sete 
(7) dias. 

 
3. Se o período especificado no n.º 2 deste Artigo tiver decorrido e a maioria de 

dois terços necessária não tiver sido atingida, o Secretário Executivo notificará 
a todos os membros que a sessão extraordinária não terá lugar. 
 

4. As sessões extraordinárias do Fórum do MAAP decorrerão na Sede do MAAP, 
a menos que um Estado Participante convide o Fórum do MAAP a realizar a 
sessão no seu país. 
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5. No caso de algum Estado Participante se oferecer a acolher determinada sessão 
do Fórum do MAAP no seu país, o país anfitrião assumirá todas as despesas 
extras decorrentes da realização da sessão fora da Sede do MAAP. 

 
6. Os Estados Participantes que se oferecerem a acolher uma sessão 

extraordinária do Fórum do MAAP não devem ser objecto de sanções impostas 
pela UA e devem satisfazer os critérios previamente determinados da UA para 
o acolhimento das sessões. 

 
7. Sempre que um Estado Participante ter-se oferecido para acolher uma sessão 

do Fórum do MAAP e que seja incapaz de o fazer, será escolhido um novo local 
mediante consultas entre o Presidente do Fórum do MAAP e o Secretário 
Executivo do Secretariado do MAAP, devendo ser observadas as disposições 
proferidas no artigo n.º 5. 

 
 

ARTIGO 12.º 
Proposta de Agenda de Trabalhos das Sessões Extraordinárias 

 
1. Em consulta com o Presidente do Fórum do MAAP, o Secretário Executivo 

comunicará a proposta de Agenda de Trabalhos de uma sessão extraordinária 
aos Estados Participantes, com uma antecedência mínima de quinze (15) dias 
em relação à data de abertura da sessão. 

 
2. A Agenda de Trabalhos de uma sessão extraordinária deve apenas conter  o(os) 

ponto(s) submetidos para  apreciação no pedido de convocação da sessão. 
 
3. O Fórum do MAAP aprova a Agenda de Trabalhos da sessão extraordinária no 

acto de abertura de cada sessão. 
 

ARTIGO 13.º 
Outros Pontos da Agenda 

 
Eventuais pontos da agenda adicionais que um membro do Fórum do MAAP 

desejar levantar numa sessão do Fórum do MAAP só serão apreciados no ponto de 
"Diversos” da Agenda de Trabalhos. Esses pontos da Agenda de Trabalhos serão 
apenas para fins de informação e não serão objecto de discussão ou decisão. 
 

 
ARTIGO 14.º 

Quórum 
 

O quórum para uma sessão do Fórum do MAAP deve ser de dois-terços do total 
de todos os membros do Fórum do MAAP.  
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SECÇÃO III: ELEIÇÃO, MANDATO, COMPETÊNCIA E FUNÇÕES 
 
 

ARTIGO 15.º 
Eleição e Mandato do Presidente do Fórum do MAAP 

 
1. O Presidente do Fórum do MAAP é eleito na base de rotação geográfica, entre 

as cinco (5) regiões da União Africana. 
 

2. O mandato do Presidente do Fórum do MAAP é  de dois (2) anos não renovável.  
 

3. O Fórum do MAAP deve funcionar sob a orientação da Troika, liderada pelo 
Actual Presidente em Exercício, que é auxiliado pelo Presidente Cessante e pelo 
Futuro Presidente, escolhidos entre os Chefes de Estado e de Governo 
participantes. 

 
 

Artigo 16.° 
Competências e Funções do Presidente do Fórum do MAAP 

 
 

1. Compete ao Presidente do Fórum: 
 

a) convocar as sessões do Fórum do MAAP; 
b) proceder à abertura e ao encerramento das sessões do Fórum do MAAP; 
c) submeter as actas das sessões à consideração da Conferência, depois de 

efectuar consultas com o Secretário Executivo; 
d) buscar consenso sobre as questões colocadas junto do Fórum do MAAP; 
e) decidir sobre os pontos de ordem; e 
f) apresentar as conclusões e as recomendações do Fórum do MAAP à 

Conferência, para apreciação e adopção. 
 
2. O Presidente deve garantir a ordem e o decoro durante as deliberações do 

Fórum do MAAP. 
 
3. No intervalo entre as sessões, e em consultação com o Presidente da Comissão 

e o Secretário Executivo, o Presidente do Fórum do MAAP representará o Fórum 
do MAAP sempre que se considerar apropriado. 

 
4. Na ausência do Presidente do Fórum do MAAP ou em caso de vaga do cargo, 

o novo Presidente  da Troika assume a função de Presidente do Fórum do 
MAAP. 
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SECÇÃO IV: PROCESSO DE TOMADA DE DECISÕES 
 
 

ARTIGO 17.º 
Maioria Necessária para a Tomada de Decisões 

 
1. O Fórum do MAAP toma todas as suas decisões por consenso ou, na ausência 

deste, por maioria de dois terços dos membros com direito a voto. 
 
2. As decisões sobre questões de procedimento e para determinar se uma questão 

é ou não de procedimento serão tomadas por maioria simples pelos membros 
com direito a voto. 

 
3. As abstenções dos membros com direito a voto não impedem que o Fórum do 

MAAP adoptem as decisões por consenso. 
 
 

ARTIGO 18.º 
Direito a Voto e Métodos de Votação  

 
1. Cada membro do Fórum do MAAP tem direito a um (1) voto. 

 
2. A votação é realizada  por voto secreto ou outro método que for decidido pelo 

Fórum do MAAP.  
ARTIGO 19.º 

Lista de Oradores e Uso da Palavra 
 

1. Durante os debates, o Presidente concederá a palavra de acordo com a ordem 
em que os oradores indicarem a sua intenção de intervir. 

 
2. Durante o debate, o Presidente pode: 

 
a) ler em voz alta a lista de oradores e declarar a lista encerrada; 
b) advertir qualquer orador cuja intervenção se desviar da questão em debate; 
c) conceder o direito de resposta a qualquer delegação sempre que, no seu 

entender, uma intervenção feita depois do encerramento da lista justificar 
o direito de resposta; e 

d) limitar o tempo permitido para cada delegação intervir sobre determinada 
matéria em discussão, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do presente 
Artigo. 

 
3. No debate sobre questões de procedimento, o Presidente limitará o tempo de 

cada intervenção a um período máximo de cinco (5) minutos. 
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ARTIGO 20.º 
Ponto de Ordem 

 
1. Durante as deliberações sobre qualquer ponto, qualquer membro poderá 

levantar um ponto de ordem. O Presidente deverá deliberar imediatamente 
sobre o ponto de ordem levantado. 

 
2. O membro que levantar o ponto de ordem pode recorrer da deliberação feita 

pelo Presidente. A deliberação será colocada imediatamente à votação e 
decidida por maioria simples. 

 
3. Ao levantar um ponto de ordem, o membro em causa não se debruçará sobre a 

substância da matéria em discussão. 
 
 

ARTIGO 21.º 
Encerramento do Debate 

 
1. Quando um assunto tiver sido suficientemente debatido, umEstado-Participante 

pode apresentar uma moção para o encerramento do debate sobre o ponto em 
discussão. Além do proponente da moção, mais dois (2) Estados-Membros 
poderão intervir brevemente a favor e outros dois (2) contra a moção.  

 
2. O Presidente Imediatamente colocará a moção à votação. 
 
 

ARTIGO 22.º  
Adiamento do Debate 

 
1. Durante o debate sobre qualquer ponto, um Estado-Participante pode solicitar o 

adiamento do debate sobre o ponto em discussão e apresentar uma moção e  
propor a interrupção do debate Além do proponente da moção, mais um (1) 
Estado-Membro poderá intervir a favor e outro contra a moção. O Presidente 
imediatamente depois submeterá a moção a votação. 

 
 

ARTIGO 23.º 
Suspensão ou Interrupção da Sessão 

 
Durante o debate sobre qualquer assunto, qualquer membro poderá apresentar 

uma moção a propor a suspensão ou a interrupção da sessão. Não será permitido 
qualquer debate sobre essas moções. Imediatamente, o Presidente colocará a moção 
à votação.  
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ARTIGO 24.º 
Ordem das Moções de Procedimento 

  
1. Sujeito ao disposto no Artigo 20.º, as seguintes moções terão precedência na 

ordem indicada a seguir sobre todas as outras propostas ou moções 
apresentadas durante a reunião: 

 
a) suspensão da sessão; 
b) interrupção da sessão; 
c) interrupção do debate sobre o ponto em discussão; e 
d) encerramento do debate sobre o ponto em discussão. 

 
 

ARTIGO 25.º 
Conclusões e Recomendações a Apresentar à Conferência 

 
1. O Presidente apresentará o relatório, contendo as conclusões e as 

recomendações do Fórum do MAAP, à Conferência, para apreciação e decisão. 
 

2. As conclusões e as recomendações do Fórum do MAAP adoptadas pela 
Conferência tornam-se decisões da Conferência.  

 

 
SECÇÃO V: DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
ARTIGO 26.º 

Implementação 
 

O Fórum do MAAP poderá adoptar linhas de orientação e medidas 
complementares para a execução do presente Regulamento. 

 
 

ARTIGO 27.º 
Línguas de Trabalho 

 
As línguas de trabalho do Fórum do MAAP serão as mesmas da UA.  

 
 

ARTIGO 28.º 
Emendas 

 
1. O Fórum do MAAP poderá propor emendas ao presente Regulamento.  
 
2. A Conferência aprova as alterações por maioria de dois terços, depois de 

concluída a sua tramitação através dos processos da UA.  
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ARTIGO 29.º 
Textos Autênticos 

 
O presente Regulamento Interno é redigido em quatro (4) textos originais, nas 

línguas Árabe, Francesa, Inglesa e Portuguesa, sendo todos os quatro (4) textos 
igualmente autênticos. 
 

 
ARTIGO 30.º 

Entrada em Vigor 
 
 

O presente Regulamento entra em vigor depois da sua adopção pela 
Conferência.  
 
 
 
 
Adoptado na …………………………..Sessão Ordinária da Conferência realizada 
em.................. 
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