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Introdução

Atualmente existem, em todos os continentes, limites para os mandatos aplicáveis tanto aos 
regimes parlamentares como presidenciais. Estes limites são, no entanto, particularmente 
importantes no caso dos regimes parlamentares, em que o Parlamento tem o direito de 
destituir o Governo mediante a aprovação de uma moção de censura. Quanto aos regimes 
presidenciais, tanto o Governo como o legislador cumprem mandatos fixos e independentes, e 
o Governo não necessita do apoio nem da confiança do legislador. Por conseguinte, vários 
Estados fixaram limites para os mandatos presidenciais nas respetivas Constituições 
democráticas como um elemento crucial para a democracia, a fim de impedir que os 
presidentes em exercício se aproveitem indevidamente da sua posição e de garantir que os 
governos atuem no interesse do eleitorado mediante a realização de eleições e o 
estabelecimento de um calendário político previsível. 

Embora não exista um modelo único de democracia, uma vez que os sistemas democráticos 
podem assumir diferentes formas e que cada país tem o direito de desenvolver a sua própria 
cultura democrática, importa salientar que, segundo o Acordo de Cotonu, a democratização, o 
desenvolvimento e a proteção das liberdades fundamentais e dos direitos humanos estão 
interligados e reforçam-se mutuamente. Nos casos em que as autoridades públicas se 
revelaram incapazes de garantir a igualdade perante a lei, a transparência dos processos 
decisórios, o primado do direito, a independência e a imparcialidade do sistema judiciário, ou 
o direito de todos os cidadãos a votar periodicamente em eleições livres e justas e a participar 
em igualdade de condições na vida política, os limites dos mandatos presidenciais podem ser 
considerados como uma forma de aplicar eficazmente os princípios democráticos 
universalmente reconhecidos por que se rege a organização de um Estado, de modo a 
assegurar a legitimidade da sua autoridade e a legalidade das suas ações.    

Não obstante, a questão relativa à inclusão dos limites dos mandatos enquanto elemento 
fundamental nas democracias permanece controversa em África1 e, apesar da fixação de 
limites para os mandatos presidenciais nas Constituições, nada garante que os dirigentes 
políticos não tentem prolongar a sua permanência no poder2, o que faz com que a aplicação e 
a observância dessas disposições continuem a ser um problema.

1. Evolução e tendências atuais

No início da década de 90, muitos países africanos sofreram mudanças em razão da chamada 
«terceira vaga de democratização», caracterizada por transições desiguais e complexas de 
regimes não democráticos para regimes democráticos3, que contribuíram para a abertura do 

                                               
1 72 % dos países que estabeleceram limites para os mandatos presidenciais estão a debater a sua supressão. Ver: 
B.M. Dulani, «Personal Rule and Presidential Term Limits in Africa» (Michigan State University, 2011), p. 115.
2 C. Fombad e N. Inegbedion, «Presidential Term Limits and Their Impact on Constitutionalism in Africa», in C. 
Fombad e C. Murray, Fostering constitutionalism in Africa (University of Pretoria, 2010), p. 21.
3 S.P. Huntington, The Third Wave: Democratisation in the Late Twentieth Century (University of Oklahoma, 
1992), p. 15. Ver igualmente: C.M. Fombad, «Challenges to Constitutionalism and Constitutional Rights in 
Africa and the Enabling Role of Political Parties: Lessons and Perspectives from South Africa», artigo 
apresentado num seminário realizado no Instituto SAIFAC, em Joanesburgo, em julho de 2005.
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espaço político1. Paralelamente, a fixação de limites para os mandatos presidenciais provocou 
a ocorrência de revoluções constitucionais que visavam pôr fim à permanência contínua no 
poder. Segundo o Afrobarometer, das 64 Constituições aprovadas ou alteradas entre 1990 e 
2010, 49, ou seja mais de três quartos, previram limites para os mandatos2 – um início 
promissor, pelo menos do ponto de vista jurídico e formal.

Algumas Constituições preveem disposições que limitam os mandatos presidenciais a dois 
mandatos de 4 ou 5 anos, ou, no máximo, de 6 ou 7 anos, ao passo que outras preveem 
mandatos de 5 ou 7 anos, mandatos múltiplos não consecutivos, ou não fixam quaisquer 
limites para os mandatos. Atualmente, de 54 países da África Subsariana, 20 limitam a dois o 
número de mandatos possíveis3.

Contudo, atualmente, parece verificar-se uma nova e preocupante tendência inversa para 
suprimir as disposições constitucionais, uma vez que os presidentes procuram formas de se 
libertarem dos limites fixados.

Podem ser identificadas quatro estratégias principais para contornar os limites dos mandatos, 
que consistem, nomeadamente, em: recorrer a um sistema judiciário fraco para interpretar de 
forma criativa os limites dos mandatos em favor de um presidente em exercício; recorrer ao 
legislador para prolongar a permanência no poder para além do termo do mandato, sem, no 
entanto, suprimir os limites dos mandatos; abolir os limites dos mandatos por meio de 
referendos ou da intervenção Parlamento; e tirar partido das lacunas jurídicas. A estratégia da 
sucessão é também uma tendência crescente4. As tentativas, entre 1994 e 2009, de 
24 dirigentes políticos no sentido de alterar os limites fixados para os mandatos evidenciam
esta tendência. Desses dirigentes políticos, 12 conseguiram fazê-lo, ao passo que 9 
enfrentaram uma forte resistência, tendo, por fim, desistido das suas tentativas5. Mais 
recentemente, entre 2000 e 2015, 26 dirigentes políticos africanos tentaram abolir ou alargar 
os limites dos mandatos presidenciais6, tendo 10 desses dirigentes conseguido fazê-lo7. 

2. Finalidade dos limites constitucionais dos mandatos presidenciais

Os limites dos mandatos permitem e reforçam os seguintes aspetos8:

A concorrência política e a rotatividade dos partidos; a cultura democrática e o primado do 
direito; o direito a eleger o dirigente político; o constitucionalismo; a estabilidade; a 
responsabilidade e a recetividade do Governo; a boa governação; a participação dos cidadãos; 
a adoção de novas ideias e de novas perspetivas; a dificultação das práticas associadas ao 

                                               
1 J. Vorrath, «African Development: Political Trends in Recent Elections in Sub-Saharan Africa» (2011), 
German Development Institute. Disponível em: <https://www.die-gdi.de/uploads/media/BP_18.2011.pdf>; 
último acesso em 21 de março de 2016.
2 Boniface Dulani, «African Publics Strongly Support Term Limits, Resist Leaders’ Efforts to Extend Their 
Tenure» (Afrobarometer, Comunicação n.º 30, de 25 de maio de 2015), p. 2.
3 Adonis Byemelwa, «How African Strongmen Defy Term Limits» (The Citizen, de 2 de março de 2016). 
4 Daniel Vencovsky, «Presidential Term Limits in Africa» (2007), Conflict Trends 2, p. 20.
5 Dulani (2011).
6 Dulani (2011).
7 A. Magaisa, «Presidential Term-Limits in Africa» (2015).
8 Ver o documento Africa Charter on Democracy, Elections and Governance, da União Africana (2004), e os 
instrumentos ECOWAS.
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carreirismo; uma melhor representatividade no que respeita às preferências dos eleitores; a 
participação em igualdade de condições na vida política aquando da candidatura a cargos 
públicos.

Os termos dos mandatos impedem os seguintes aspetos:

A permanência contínua no poder; as práticas corruptas; a desestabilização que se transforma 
em violência e em guerra; a monopolização e a concentração de poder; a acumulação e a 
tendência para personalizar o poder e os sistemas de governação; os cultos de personalidade; 
o firme apego aos privilégios associados à presidência; as redes de favoritismo; as relações 
clientelistas com o eleitorado; a cultura de impunidade; o controlo e a utilização indevida de 
órgãos e fundos; as vantagens políticas injustas; a manutenção do poder por intermédio de 
uma estratégia dissimulada.

3. Argumentos contra os limites dos mandatos presidenciais – debate

Foram apresentadas várias justificações para a abolição dos limites dos mandatos e estão em 
curso diversos debates sobre a justiça destes limites. Em primeiro lugar, segundo o argumento 
mais comummente utilizado, os limites dos mandatos são antidemocráticos, pois limitam a 
vontade de os eleitores manterem um presidente no poder, quando a democracia consiste num 
«governo do povo, para o povo e pelo povo»1.

Em segundo lugar, quando uma nação com um passado de conflitos civis faz progressos no 
contexto da obtenção da paz e da estabilidade, a rotatividade presidencial é suscetível de 
resultar no retorno à guerra.

Em terceiro lugar, existem interpretações divergentes quanto à aplicação de uma disposição 
relativa aos limites dos mandatos que tenha sido adotada durante um mandato2.

Os outros principais argumentos apresentados centram-se na ausência de dirigentes políticos 
com um nível de experiência semelhante e na ideia de que a rotatividade dos dirigentes 
desestabiliza a continuidade dos projetos de desenvolvimento3.

Contudo, estes argumentos dificilmente resistem a uma análise crítica. De um modo geral, as 
instituições e as comissões eleitorais africanas não gozam de independência suficiente para 
afastarem os dirigentes políticos indesejáveis, e as eleições nem sempre são livres e justas, 
sendo frequentemente caracterizadas por fraudes e irregularidades notórias. Assim, os limites 
dos mandatos, muito embora restrinjam a escolha democrática, não são antidemocráticos e 
continuam, de facto, a constituir a melhor opção, atendendo a que as instituições em geral não 
são suficientemente fiáveis para traduzir a escolha do povo na realidade política: a 
concorrência política não está suficientemente desenvolvida na África Subsariana para apoiar 

                                               
1 A. Tabarrok, «A Survey, Critique and New Defense of Term Limits» (1994), The CATO Journal, disponível 
em: <http://object.cato.org/sites/cato.org/files/serials/files/cato-journal/1994/11/cj14n2-9.pdf>; último acesso em 
24 de março de 2016.
2 A. Loada, «La Limitation du Nombre de Mandats Presidentiels en Afrique Francophone» (2003), Revue 
électronique Afrilex, n.º 3, p. 158-159.
3 J.A. Okuku, «Beyond "Third Term" Politics; Constitutional Amendments and Museveni’s Quest for Life 
Presidency in Uganda» (2005), Institute for Global Dialogue, Documento Ocasional n.º 48.
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uma escolha democrática1.

No que diz respeito ao segundo argumento, nunca nenhum país entrou em colapso devido ao 
simples facto de o presidente ter voluntariamente abandonado o cargo, no respeito dos limites 
dos mandatos: na realidade, importa sublinhar que o que se verifica é precisamente o 
contrário.

Relativamente às questões de interpretação, os meios modernos utilizados pelos tribunais 
internacionais e regionais para o efeito funcionam essencialmente com base no principe 
d’efficacité (princípio da eficácia), segundo o qual deve ser privilegiada a interpretação que é 
mais favorável para o efeito pretendido da lei2.

No que respeita ao último argumento, nenhum dirigente político é insubstituível, por muito 
bom que o seu desempenho tenha sido, sobretudo quando «o que não falta em África são bons 
dirigentes»3 e atendendo a que um bom dirigente deve ser capaz de edificar instituições 
sólidas (por oposição ao «homem forte») que funcionem mesmo após o termo do seu mandato 
e que permitam dar continuidade aos projetos desenvolvidos.

4. Conclusão

O passado colonial deve recordar-nos, em primeiro lugar, que são os cidadãos de um país 
quem deve avaliar a legitimidade do seu presidente. Os limites dos mandatos, embora tenham 
sido respeitados, não dissuadiram todos os dirigentes políticos africanos em funções de 
procurar controlar alavancas de poder, a fim de permanecer no cargo, apropriando-se 
indevidamente da ajuda internacional. O facto de um dirigente político estar disposto a deixar 
que o seu país atravesse uma situação conturbada apenas para assegurar que cumpre um novo 
mandato revela um elevado grau de ambição e irresponsabilidade4. Não obstante, as 
transições obtidas pela força, e não pela realização de eleições, conduzem à desintegração da 
democracia e dos processos pacíficos. O facto de a sociedade civil estar cada vez mais 
consciente da necessidade de reforçar a cultura democrática mediante uma concorrência 
política real e justa sugere uma rejeição maciça cada vez mais acentuada do modelo de 
«presidente para a vida»5, tendo um inquérito recente concluído que 75 % dos africanos são a 
favor dos limites dos mandatos6.

De acordo com a afirmação de Yoweri Museveni em 1986, «o principal problema de África 
[...] são os dirigentes políticos que não querem abandonar o poder». As eventuais 
inconveniências decorrentes dos limites dos mandatos são amplamente compensadas pelas 

                                               
1 B. Armstrong, «Ne Touche Pas à ma Constitution»: Pressures and Presidential Term Limits (2011). Tese, 
Northwestern University, p. 14.
2 Loada (2003), p. 162-163.
3 J.S. Warioba, «Political Succession in East Africa», in C.M. Peter e F. Kopsieker, Political Succession in East 
Africa. In Search of Limited Leadership (2006), p. 1.
4 S. Rakgomo, «Presidential Term Limits in Africa: the Real Story» (página eletrónica Mmegionline, 2015); 
disponível em: http://www.mmegi.bw/index.php?aid=52990&dir=2015/july/31.
5 R. I. Rotberg, «"Third-Term-Itis" and the Crisis of Authoritarianism Across Africa» (4 de novembro de 2015); 
disponível em: <https://www.chathamhouse.org/event/third-term-itis-and-crisis-authoritarianism-across-
africa#sthash.9tWGq6cF.dpuf’>. 
6 Este valor refere-se a um regime presidencial. Relativamente aos regimes parlamentares, 73 % das pessoas são 
a favor da fixação de limites para os mandatos. Ver: Dulani (2015), p. 3. 
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diversas vantagens que deles resultam. A transferência pacífica e justa de poderes com base 
na participação eleitoral livre e na liberdade dos meios de comunicação social é fundamental 
para a justiça, a paz, a estabilidade política e o desenvolvimento.


