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PÁGINA REGULAMENTAR

Na sua reunião de 7 de dezembro de 2015, a Mesa da Assembleia Parlamentar Paritária 
ACP-UE autorizou a sua Comissão dos Assuntos Políticos a elaborar, nos termos do artigo 
2.º, n.º 8, do Regimento, um relatório sobre os limites constitucionais dos mandatos 
presidenciais.

Na sua reunião de 17 e 18 de março de 2016, a Comissão dos Assuntos Políticos designou 
correlatores Ignazio Corrao e Tulia Ackson (Tanzânia).

Nas suas reuniões de …, a Comissão dos Assuntos Políticos apreciou o projeto de relatório.

Na última reunião, a comissão aprovou o projeto de proposta de resolução correspondente.

Encontravam-se presentes no momento da votação:

A resolução foi entregue para aprovação em
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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO

sobre os limites constitucionais dos mandatos presidenciais

A Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE,

  Reunida em Nairobi (Quénia) de 19 a 21 de dezembro de 2016,

– Tendo em conta o Tratado da União Europeia, nomeadamente o artigo 2.º, o artigo 3.º, 
n.º 5, e o artigo 21.º, n.ºs 1, 2, alínea a), e 3, 

– Tendo em conta o Acordo de Parceria de Cotonu revisto, nomeadamente os artigos 1.º 
e 2.º, o artigo 8.º, n.º 5, o artigo 9.º, o artigo 11.º, n.º 1, o artigo 28.º, n.º 2, alínea a), o 
artigo 29.º, n.º 1, alínea a), e o artigo 33.º, n.ºs 1 e 2,

– Tendo em conta as suas resoluções de 18 de maio de 2011, sobre os desafios para o 
futuro da democracia e o respeito da ordem constitucional nos países ACP e da UE, de 
27 de novembro de 2013, sobre o respeito pelo Estado de direito e o papel de um 
sistema judiciário imparcial e independente, e de 13 de junho de 2016 sobre a situação 
pré-eleitoral e de segurança na República Democrática do Congo,

– Tendo em conta as resoluções do Parlamento Europeu, de 9 de julho de 2015, sobre a 
situação no Burundi1, de 21 de janeiro de 2016, sobre as prioridades da UE para as 
sessões do CDHNU em 20162, de 10 de março de 2016, sobre a República 
Democrática do Congo3, e de 12 de maio de 2016, sobre o Jibuti4,

– Tendo em conta a declaração, de 3 de dezembro de 2015, da Vice-Presidente da 
Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Segurança, 
Federica Mogherini, sobre a revisão constitucional no Ruanda,

– Tendo em conta a declaração, de 7 de abril de 2016 de 2015, da Vice-Presidente da 
Comissão/Alta Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Segurança, 
Federica Mogherini, sobre a situação política na República Democrática do Congo 
após as eleições presidenciais,

– Tendo em conta a estratégia da UE para África, de 12 de maio de 2005,

– Tendo em conta o Relatório Anual da UE sobre os Direitos Humanos e a Democracia, 
adotado pelo Conselho da União Europeia em 22 de junho de 2015,

                                               
1 Textos Aprovados, P8_TA(2015)0275.
2 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0020.
3 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0085.
4 Textos Aprovados, P8_TA(2016)0220.
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– Tendo em conta a Declaração Universal dos Direitos do Homem, nomeadamente o 
artigo 19.º, o artigo 20.º, n.º 1, e o artigo 21.º, n.ºs 1 e 3,

– Tendo em conta os artigos 21.º e 25.º do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 
Políticos,

– Tendo em conta a Carta Africana da Comissão Económica das Nações Unidas para 
África sobre a participação popular no desenvolvimento e na transformação,

– Tendo em conta a Resolução 19/36 do Conselho dos Direitos do Homem das Nações 
Unidas, aprovada na sua 19.ª sessão, em 23 de março de 2012, sobre direitos humanos, 
democracia e Estado de direito,

– Tendo em conta a Resolução 67/97 da Assembleia-Geral das Nações Unidas, de 14 de 
dezembro de 2012, sobre o Estado de direito a nível nacional e internacional1,

– Tendo em conta a Resolução 66/285 da Assembleia-Geral das Nações Unidas, de 3 de 
julho de 2012, sobre o apoio do sistema das Nações Unidas aos esforços 
desenvolvidos pelos governos para promover e consolidar democracias novas e 
restauradas2,

– Tendo em conta a Resolução 70/168 da Assembleia-Geral das Nações Unidas, de 17 
de dezembro de 2015, sobre o reforço do papel das Nações Unidas na promoção de 
eleições genuínas e periódicas e da democratização,3

– Tendo em conta o relatório anual do Alto-Comissariado para os Direitos Humanos das 
Nações Unidas, publicado em 17 de dezembro de 2012, sobre os desafios comuns com 
que se defrontam os Estados nos seus esforços para garantir a democracia e o Estado 
de direito, a partir de uma perspetiva de direitos humanos4,

– Tendo em conta o Ato Constitutivo da União Africana, nomeadamente o artigo 3.º, 
alíneas f), g) e h), e o artigo 4.º, alíneas m) e p),

– Tendo em conta o Protocolo do Ato Constitutivo da União Africana relativo ao 
Parlamento Pan-Africano, nomeadamente o artigo 3.º, alíneas c), d) e f),

– Tendo em conta o Protocolo relativo à criação do Conselho de Paz e Segurança da 
União Africana, nomeadamente o artigo 3.º, alíneas a) e f), e o artigo 4.º, alínea c),

– Tendo em conta a Convenção da União Africana sobre a prevenção e a luta contra a 
corrupção,

                                               
1 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/97
2 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol= A/RES/66/285
3 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/168
4 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.29_English.pdf 
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– Tendo em conta a declaração da União Africana (UA) sobre os princípios que regem 
as eleições democráticas em África (2002),

– Tendo em conta a declaração da Assembleia da União Africana sobre a democracia e a 
governação política, económica e empresarial, nomeadamente os artigos 3.º, 5.º e 6.º, 
o artigo 7.º, alíneas a), e) e f), bem como os artigos 8.º, 9.º, 13.º, 14.º e 15.º,

– Tendo em conta a decisão da Assembleia da União Africana, de 2 de fevereiro de 
2010, sobre a prevenção de mudanças de governo inconstitucionais e o reforço das 
capacidades da União Africana para gerir tais situações1,

– Tendo em conta a Declaração de Bata da Comunidade Económica dos Estados da 
África Central, da União Africana, para a promoção da democracia, paz e 
desenvolvimento duradouros na África Central, nomeadamente o artigo 11.º,

– Tendo em conta a Aspiração 3 da «Agenda 2063, a África que queremos», sobre «A 
boa governação, a democracia, o respeito pelos direitos humanos, a justiça e o Estado 
de direito»,

– Tendo em conta a declaração do Secretário-Geral da ONU na 26.ª Cimeira da União 
Africana intitulada «2016: Ano Africano dos Direitos Humanos»,

– Tendo em conta a Declaração Solene da União Africana na Conferência sobre 
segurança, estabilidade, desenvolvimento e cooperação em África, de maio de 2000,

– Tendo em conta a Iniciativa para a democracia e a governação política da Nova 
Parceria para o Desenvolvimento de África, de outubro de 2001,

– Tendo em conta o artigo 4.º, alíneas g), h) e j), do Tratado da Comunidade Económica 
dos Estados da África Ocidental (CEDEAO),

– Tendo em conta o Protocolo da CEDEAO sobre Democracia e Boa Governação, 
aprovado em 21 de dezembro de 2001 (A/SP1/12/01),

– Tendo em conta o Tratado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, 
nomeadamente o artigo 4.º, alíneas b) e c), e o artigo 5.º, n.º 1, alíneas b) e c),

– Tendo em conta a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos da Comissão 
Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, nomeadamente o artigo 13.º, 

– Tendo em conta a Carta Africana sobre Democracia, Eleições e Governação da 
Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos,

– Tendo em conta a Declaração Universal sobre Democracia, aprovada pelo Conselho 
Interparlamentar na sua 161.ª sessão, em 16 de setembro de 1997,

                                               
1 http://www.peaceau.org/uploads/assembly-au-dec-269-xiv-e.pdf 
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– Tendo em conta o Plano de Ação de Ulã Bator sobre Democracia, Boa Governação e 
Sociedade Civil, aprovado em 12 de setembro de 2003, na Quinta Conferência 
Internacional das Democracias Novas ou Restauradas,

– Tendo em conta o Programa Indicativo Nacional do 11.º Fundo Europeu de 
Desenvolvimento 2014-2020, cujas prioridades são o reforço da democracia, da 
governação e do Estado de direito, com uma dotação de 30 mil milhões de euros,

– Tendo em conta o artigo 18.º, n.º 1, do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Políticos (ACP-UE/xxxxxx),

A. Considerando que atualmente existem limites aplicáveis aos mandatos em todos os 
continentes que podem ser adaptados tanto aos regimes parlamentares como aos 
regimes presidenciais, mas são especialmente relevantes para estes últimos;

B. Considerando que os regimes presidenciais são um dos sistemas de governo mais 
disseminados, nomeadamente em África;

C. Considerando que a limitação dos mandatos é um elemento essencial da democracia, 
uma vez que impede os dirigentes em exercício de se aproveitarem indevidamente da 
sua posição e garante que os governos atuem no interesse do eleitorado mediante a 
realização de eleições, através do estabelecimento de um calendário político 
previsível;

D. Considerando que a maior parte das constituições, incluindo a maior parte das 
constituições de países africanos, incluem disposições que limitam os mandatos 
presidenciais;

E. Considerando que os dirigentes políticos nos países onde a respetiva constituição 
contém disposições que limitam o número de mandatos presidenciais têm muitas vezes 
tentado manter-se indevidamente no poder;

F. Considerando que, de 1994 a 2009, 24 dirigentes africanos tentaram alterar os limites 
dos mandatos; que 12 foram bem-sucedidos, enquanto outros 9 acabaram por 
abandonar as suas tentativas, na sequência de uma forte resistência; que, mais 
recentemente, entre 2000 e 2015, 26 dirigentes africanos tentaram abolir ou ampliar os 
limites dos mandatos presidenciais e que 10 desses dirigentes tiveram êxito;

G. Considerando que 15 dos atuais presidentes africanos governam o seu país há mais de 
12 anos;

H. Considerando que dois ou três mandatos correspondem a um período suficientemente 
longo para que os líderes possam realizar progressos memoráveis; que a manutenção 
indevida no poder é mais frequentemente um meio para servir os interesses pessoais e 
políticos do dirigente do que para servir os interesses da população; 
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I. Considerando que um período prolongado em funções permite uma maior 
acumulação, personalização do poder, culto da personalidade, cultura de impunidade e 
influência em relação aos privilégios e à corrupção;

J. Considerando que a ausência de limites aos mandatos presidenciais apresenta a 
tendência perigosa de transformar o cargo em herança, impedindo as pessoas de 
escolher os seus dirigentes;

K. Considerando que a proliferação dos protestos populares é a prova de que as pessoas, 
ao longo do tempo, são favoráveis à alternância do poder e à limitação dos mandatos 
presidenciais; 

L. Considerando que a limitação dos mandatos contribui para a prevenção de conflitos e 
é especialmente necessária em países com raízes constitucionais e democráticas 
frágeis e escassa história ou tradição de concorrência política;

M. Considerando que qualquer tentativa para contornar ou alterar a constituição contra a 
vontade do povo é um obstáculo importante para a paz e o desenvolvimento, constitui 
uma ameaça à estabilidade política e tem como resultado o caos, a violência, as 
violações dos direitos humanos e a deslocação das populações;

N. Considerando que, numa democracia, nenhum partido pode alterar a constituição em 
benefício próprio;

O. Considerando que tanto a UE como os países ACP têm em comum um forte interesse 
no desenvolvimento contínuo da democracia e no estabelecimento de um 
constitucionalismo que funcione adequadamente; 

P. Considerando que o Acordo de Cotonu reafirma que a democratização, o 
desenvolvimento e a proteção das liberdades fundamentais e dos direitos humanos são 
interdependentes e se reforçam mutuamente; que a limitação dos mandatos 
presidenciais pode ser vista como uma forma de aplicar eficazmente os princípios 
democráticos universalmente reconhecidos e a boa governação, que constituem a base 
da organização de um Estado, a fim de assegurar a legitimidade da sua autoridade e a 
legalidade das suas ações;

Q. Considerando que as democracias se caracterizam pela realização de eleições livres e 
justas através das quais o poder é transferido de forma pacífica para as pessoas que 
adquiriram legitimidade através do exercício de voto, da liberdade de expressão e 
reunião e da liberdade de imprensa;

R. Considerando que os partidos da oposição e as organizações da sociedade civil são 
frequentemente impedidos, de diferentes formas, de exercer o seu direito à liberdade 
de expressão, reunião e associação;

S. Considerando que as sociedades e os sistemas democráticos fortes e duradouros 
exigem instituições independentes e sólidas regidas pelo princípio da separação dos 
poderes legislativo, executivo e judicial;



AP102.050v01-00 10/11 DR\1097523PT.docx

PT

1. Congratula-se com os esforços envidados pelas nações no processo de democratização 
e constitucionalismo, mediante a integração, nas suas constituições, de limites aos 
mandatos presidenciais;

2. Congratula-se com as decisões dos líderes que exerceram o cargo de presidente de 
forma responsável e respeitaram essas disposições, deixando o cargo no termo do seu 
mandato;

3. Insta todos os governos a respeitarem, de boa fé, a sua constituição, que é a norma 
suprema e mais sagrada do país; 

4. Condena com veemência qualquer tentativa de se manter de forma indevida no poder, 
violando, contornando ou alterando ilicitamente a legislação em vigor e, em particular, 
a constituição;

5. Salienta que os dirigentes no poder têm de colocar o interesse superior e a vontade do 
seu povo e país acima das suas próprias considerações pessoais; 

6. Recorda que a democracia é um sistema político no qual a soberania emana do povo;

7. Sublinha que a introdução e, acima de tudo, a aplicação de limites aos mandatos 
contribuirão para o desenvolvimento e consolidarão a democracia, o Estado de direito 
e a boa governação;

8. Salienta que nunca será possível quebrar os padrões enraizados de clientelismo, 
corrupção, violência e violação do Estado de direito e da democracia sem a aplicação 
de limites aos mandatos presidenciais;

9. Condena veementemente toda e qualquer estratégia destinada a suprimir ou contornar 
os limites dos mandatos, tais como: recorrer a instituições judiciárias fracas para 
interpretar de forma criativa os limites dos mandatos em favor de um dirigente no 
poder; recorrer ao poder legislativo para prolongar a permanência no poder para além 
do termo do mandato, sem suprimir os limites dos mandatos; abolir as disposições que 
limitam os mandatos por meio de referendos ou da intervenção do parlamento; tirar 
partido das lacunas jurídicas; ou criar «estratégias de sucessão»;

10. Salienta que, quando a constituição prevê a realização de um referendo para alterar as 
disposições relativas aos limites do mandato presidencial, tal deve ser feito de acordo 
com os termos estritos da constituição, sem recorrer a fraudes, corrupção ou qualquer 
forma de intimidação para influenciar a votação;

11. Insta todos os governos a tomarem medidas para garantir a transparência e a 
integridade de todo o processo eleitoral, bem como a tomarem todas as medidas e 
precauções necessárias para evitar que se cometam fraudes ou quaisquer práticas 
ilegais;
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12. Salienta que o exercício de voto de cada um, incluindo o de grupos pertencentes a 
minorias étnicas, mulheres e idosos, bem como o acesso desses grupos às mesas de 
voto, tem de ser assegurado;

13. Recomenda e incentiva todos os países a convidar ou aceitar missões de observação 
eleitoral e a tomar todas as medidas necessárias para facilitar essas missões;

14. Salienta veementemente a obrigação de todos os governos de tomarem medidas para 
proteger a sociedade civil e as organizações no exercício do seu direito à liberdade de 
expressão e de reunião, tal como reconhecido na Declaração Universal dos Direitos do 
Homem;

15. Solicita ao Parlamento Pan-Africano, à Comissão da UA, ao Conselho de Paz e 
Segurança da UA e ao Comité de Representantes Permanentes da UA que concluam 
um acordo, reconhecendo explicitamente a importância da limitação dos mandatos 
presidenciais e incentivando a adoção dessas disposições e o respeito pelas mesmas; 

16. Exorta a UE, a UA e as Nações Unidas a apoiarem a implementação e aplicação de 
limites aos mandatos presidenciais e dos princípios democráticos;

17. Encarrega os seus Copresidentes de transmitir a presente resolução ao Conselho de 
Ministros ACP-UE, ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia, à União Africana, 
às organizações regionais dos Estados ACP e ao Secretário-Geral das Nações Unidas.


