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PRINCIPAIS ÓRGÃOS DA UNIÃO AFRICANA
Assembleia
Reúne chefes de Estado e governo dos Estados membros e é o órgão principal da União Africana.
O seu presidente é eleito anualmente entre seus membros. Entre as suas funções destacam-se:
determinar as políticas comuns da União; apreciar candidaturas de novos membros; aprovar o orçamento da União; orientar a actividade da organização em matéria de Paz e Segurança e nomear o
presidente da Comissão.
Comissão
Composta por um presidente, um vice-presidente e oito comissários. Estes dez elementos deverão
reflectir uma representação de dois elementos por cada uma das regiões africanas, sendo que um
destes deverá ser uma mulher. O presidente e o vice-presidente são eleitos por maioria de 2/3 pela
Assembleia de chefes de Estado e de governo.
Os comissários encontram-se adstritos a diversas áreas temáticas entre as quais se destaca: Paz e
Segurança, Assuntos Políticos, de Infraestruturas e Energia, Assuntos Sociais, Recursos Humanos,
Ciência e Tecnologia, Comércio e Indústria, Economia Rural e Agricultura, Assuntos Económicos.
Entendida como mais um passo no erguer do Governo da União, na 12.ª Cimeira da União Africana,
que decorreu em Addis Abeba em Janeiro de 2009, ficou decidida a transformação da Comissão em
Autoridade Africana cujo debate sobre o seu formato e modo de operacionalização ficou agendado
para a 13.ª Cimeira, em Julho de 2009. Esta Cimeira atribuiu à Comissão a missão de preparação
da implementação desta mudança. Com um mandato que se espera mais alargado daquele que
actualmente serve de base ao funcionamento da Comissão, espera-se que este novo órgão venha a
dispor de um presidente, um vice-presidente e vários secretários.
Parlamento Pan-Africano
Órgão consultivo com início de actividade em Março de 2004, na Etiópia, como um dos órgãos
mais emblemáticos da UA, o PAP (Pan African Parliament) possui a sua sede na África do Sul. Reúne
duas vezes por ano e constitui um fórum de debate e aprofundamento de reflexões sobre os mais
diversos temas a envolver a actividade da UA. Termina em 2009 o primeiro período de actividade,
que corresponde também à sua fase de implementação (2004-2009), é debatida a sua continuação
em actividade enquanto verdadeiro órgão legislativo.
Cada Estado membro da UA que tenha ratificado o Tratado Constitutivo do PAP ( neste momento
48 dos 53 Estados que integram a UA) encontra-se representado por cinco elementos, eleitos para
o efeito a nível das estruturas parlamentares nacionais. O PAP possui um presidente que é assessorado por quatro vice-presidentes em representação de cada uma das cinco regiões consideradas
na UA, estes compõem o Bureau do PAP.
Tribunal de Justiça
Composto por 11 juízes. Actualmente integram o colectivo de juizes: Hamdi Fanoush da Líbia,
Kelello Mafoso-Gunni do Lesoto, El Hadji Guisse do Senegal, Fatsah Ouguergouz da Argélia (com

mandatos de quatro anos iniciados em Janeiro de 2006), Modibo Guindo do Mali, Jean Mutsinzi do
Ruanda, Gerard Niyungeko do Burundi (com mandatos de seis anos iniciados em Janeiro de 2006),
Sophia Akuffo do Gana, Githu Muigai do Quénia, Joseph Mulenga do Uganda e Bernard Ngoepe da
África do Sul (com mandatos de seis anos iniciados em Julho de 2008).
Conselho Executivo
Composto pelos ministro dos Negócios Estrangeiros (ou outros indicados) de cada Estado-membro. Reúne duas vezes por ano para dar cumprimento às suas atribuições.
Comité de Representantes Permanentes
Composto por representantes de cada Estado-membro. Encarregue da preparação do trabalho do
Conselho Executivo, actuando na sua dependência.
Conselho de Paz e Segurança
Órgão político de tomada de decisão em matérias relacionadas com a Prevenção, Gestão e Resolução de conflitos, tendo por objectivo fulcral a resposta atempada e eficaz a situações de conflito
e crise em África. As actividades deste Conselho são apoiadas pela Comissão, por um Painel de
Sábios, por um Sistema Continental de Alerta Precoce, por uma Força Africana em Alerta e por um
Fundo Especial.
Conselho Económico Social e Cultural
Que congrega associações, grupos culturais e sociais, representações profissionais, organizações comunitárias entre outros núcleos de associativismo em África. Encontra-se organizado
em: Assembleia Geral, Standing Committee, Comités Sectoriais , Comité de Credenciais e um
Secretariado.
Comités Técnicos Especializados
Destacam-se 14 comités temáticos: Economia Rural e Assuntos Agrícolas; Assuntos Monetários,
Financeiros e Planeamento Económico e Integração; Comércio, Indústria e Minerais; Transportes,
Infraestruturas Transcontinentais e Intraregionais, Energia e Turismo; Género e Capacitação das
Mulheres; Justiça e Assuntos Legais; Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego; Serviço Público, Governo Local, Desenvolvimento Urbano e Descentralização; Saúde População e Controlo da
Toxicodependência; Migração, Refugiados e Deslocados Internos; Juventude, Cultura e Desporto;
Educação, Ciência e Tecnologia; Comunicações; Defesa e Segurança.
Cada Comité funciona como órgão de preparação dos programas e projectos da União e, numa
fase posterior, como órgão de acompanhamento e implementação dos mesmos.
Instituições Financeiras
Banco Central Africano, Banco Africano de Investimento e Fundo Monetário Africano.

Fonte: União Africana. Disponível em: http://www.african-union.org/ e Institute for Secutity Studies – ISS. African Union Profile. Disponível em: http://www.iss.co.za/. Dados referentes a Maio de 2009, salvo quando expressamente indicado.
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Deixou a OUA na sequência da admissão do Sara Ocidental.
Fonte: União Africana [http://www.african-union.org] e Institute for Secutity Studies – ISS, African Union Profile [http://www.iss.co.za]. Organisation of African Unity, disponível em: http://en.allexperts.com
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