
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTA AFRICANA SOBRE OS PRINCÍPIOS E VALORES 
DA DESCENTRALIZAÇÃO, GOVERNAÇÃO LOCAL E 
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PREÂMBULO 
 
Nós, Estados-Membros da União Africana (UA); 
 
Guiados pelos princípios e objectivos consagrados no Acto Constitutivo da 
União Africana, particularmente nos Artigos 3º e 4º, que enfatizam a importância 
da boa governação, da participação popular, do Estado de Direito e dos Direitos 
Humanos; 
 
Inspirados na Declaração de Yaoundé adoptada pelos Ministros Africanos 
responsáveis pela Descentralização e Desenvolvimento Local em 29 de Outubro 
de 2005; 
 
Invocando a Decisão do Conselho Executivo da UA, EX.CL./Dec.677 (XX), 
adoptada em Adis Abeba, Etiópia, a 28 de Janeiro de 2012, conforme 
endossada pela Cimeira de Chefes de Estado e Governo, relativa ao 
desenvolvimento de uma Carta Africana sobre os Princípios, Valores e Modelos 
de Descentralização e de Governação Local; 
 
Inspirados na visão da União Africana de uma África integrada, próspera e 
pacífica, dirigida pelos seus próprios cidadãos e representando uma força 
dinâmica na arena mundial; 
 
Invocando a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos (1981), a 
Convenção da UA sobre a Prevenção e Combate à Corrupção (2003), a Carta 
Africana sobre Democracia, Eleições e Governação (2007), a Carta Africana 
sobre os Princípios e Valores da Função Pública e Administração (2011); 
 
Reconhecendo o contributo das organizações regionais, dos Estados-membros, 
das associações de autoridade local, das organizações da sociedade civil e dos 
líderes tradicionais na promoção, protecção, fortalecimento e consolidação da 
descentralização, governação e desenvolvimento local; 
 
Determinados a promover os princípios e valores da descentralização, 
governação e desenvolvimento local em África como meios para melhorar a 
subsistência de todos os povos do continente; 
 
Convencidos de que os governos ou autoridades locais constituem os alicerces 
de qualquer sistema democrático de governação; 
 
Reafirmando a nossa vontade colectiva de aprofundar a democracia 
participativa, o reforço dos cidadãos e da comunidade; promovendo a 
responsabilização e a transparência das instituições públicas, promovendo e 



 

 

 
2 

 

 

 

protegendo a diversidade cultural, promovendo a questão de género e a 
equidade transgeracional ao nível local e subnacional; 
 
Comprometidos a assegurar os serviços básicos a todos os povos do 
continente; 
 
Cientes das várias formas de descentralização, incluindo a transferência, a 
desconcentração e delegação, nas esferas política e administrativa; 
Acordámos o seguinte: 

 
 

CAPÍTULO I 
DEFINIÇÕES, OBJECTIVOS, ÂMBITO E VALORES 

 
Artigo I º 

Definições 
 
Na presente Carta, excepto quando de outra forma for definido, as expressões 
abaixo devem significar o seguinte: 
 
UA, União Africana. 
 
Cimeira, a Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana. 
 
Carta, a Carta Africana sobre os Princípios e Valores de Descentralização, 
Governação Local e Desenvolvimento Local. 
 
Comissão, a Comissão da União Africana. 
 
Acto Constitutivo, o Acto Constitutivo da União Africana. 
 
Descentralização, a transferência de poderes, responsabilidades, capacidades 
e recursos de nível nacional para todos os níveis subnacionais do governo, com 
o propósito de fortalecer a capacidade quer da participação popular quer na 
prestação de serviços de qualidade. 
 
Desenvolvimento local, mobilização de recursos naturais e humanos, 
económicos, socioculturais e políticos locais, nacionais e globais para a melhoria 
e transformação dos meios de subsistência, dos territórios e das comunidades 
ao nível local. 
 
Desenvolvimento económico local, um elemento de desenvolvimento local 
que enfatize a mobilização de recursos endógenos, o conhecimento e a 
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capacidade locais para atrair investimento que possa gerar actividades 
económicas inclusivas e crescimento, e que promova a distribuição equitativa 
dos recursos. 
 
Governação local, processos de governação e instituições ao nível subnacional 
que incluam a governação através de e com governos ou autoridades locais, 
sociedade civil e outros actores relevantes ao nível local. 
 
Funcionário Público Local, um representante do governo ou autoridade local 
eleito localmente. 
 
Estados-Membros, Estados-membros da União Africana. 
 
Ministro, Ministros do governo central ou qualquer autoridade do governo 
central responsável pela descentralização, governação e desenvolvimento 
locais. 
 
Comunidades Económicas Regionais, blocos de integração regional da União 
Africana. 
 
Estado Parte, qualquer Estado Membro que tenha Ratificado ou Aderido à 
presente Carta e que tenha depositado os instrumentos de ratificação ou de 
adesão junto ao Presidente da Comissão da União Africana. 
 
CTE, Comités Técnicos Especializados da União Africana. 
 
Nível Subnacional, todos os níveis de governação abaixo do nível nacional. 

 
Artigo 2 º 

Objectivos 
 

Os objectivos da presente Carta são: 
 
a) Promover, proteger e agir como catalisador da descentralização, da 

governação e do desenvolvimento locais em África; 
 
b) Promover e garantir a governação e a democracia locais como um 

dos pilares da descentralização em África; 
 
c) Promover a mobilização de recursos locais e o desenvolvimento 

económico com vista a erradicar a pobreza em África; 
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d) Promover o conhecimento das partes e uma visão comum dos 
Estados-membros em questões relacionadas com a 
descentralização, governação e desenvolvimento locais; 

 
e) Promover os princípios e valores de base da descentralização, 

governação e desenvolvimento locais; 
 
f) Orientar a formulação, implementação, monitorização e avaliação de 

políticas de descentralização, governação e desenvolvimento locais 
aos níveis continental, regional, estatal e subnacional; 

 
g) Encorajar a coordenação, a harmonização e a partilha efectivas de 

conhecimentos entre os Estados-membros e entre as comunidades 
económicas regionais na descentralização, governação e 
desenvolvimento locais; 

 
h) Promover a associação e a cooperação dos governos ou 

autoridades locais aos níveis local, nacional, regional e continental e; 
 
i) Promover a participação da sociedade civil, do sector privado e da 

população na descentralização, governação local e em iniciativas de 
desenvolvimento local. 

 
Artigo 3 º 
Âmbito 

 
A presente Carta cobre: 

 
a) A Descentralização 

b) A Governação local 

c) O Desenvolvimento local 
 

Artigo 4 º 
Valores Fundamentais 

 
A presente Carta deve ser norteada pelos seguintes valores: 

 
a) Comunidade – participação local e inclusão 

b) Solidariedade 

c) Respeito pelos direitos humanos e dos povos 

d) Diversidade e tolerância 
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e) Justiça, Igualdade e equidade  

f) Integridade 

g) Responsabilidade civil e cidadania 

h) Transparência e responsabilização 

i) Receptividade/capacidade de resposta 
 
 

CAPÍTULO II 
PRINCÍPIOS 

 
A abordagem para a descentralização, governação e desenvolvimento local em 
África deve ser sustentada pelos seguintes princípios: 

 
Artigo 5 º 

Governação Local 
 

1. Os Estados signatários devem adoptar leis/regulamentos internos que 
reconheçam diferentes níveis de governação com a obrigação de exercer 
as suas competências através de mecanismos reguladores claramente 
definidos. 

 
2. Os governos ou autoridades locais devem, de acordo com a lei nacional, 

possuir poderes para, de forma responsável e transparente, gerir a sua 
administração e finanças através de órgãos executivos e assembleias 
deliberativas democraticamente eleitos. 

 
3. As fronteiras geográficas de áreas enquadradas na jurisdição de governos 

ou autoridades locais deverão ser modificadas de acordo com as 
disposições legais. 

 
4. Os governos e autoridades locais deverão ser consultados, através de 

regulamentos claramente definidos nos instrumentos legais nacionais ou 
sub-nacionais, sobre as políticas sectoriais, programas ou projectos que, 
directa ou indirectamente, afectem as suas competências no impacto 
sobre as vidas das populações locais. 

 
Artigo 6 º 

Subsidiariedade 
 

1. O governo central deverá criar condições favoráveis à tomada de 
decisões, a políticas e programas de iniciação a ser implementados e 
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adoptados aos mais baixos níveis do governo, onde os governos e 
autoridades locais ofereçam melhores garantias de pertinência e eficácia. 

 
2. Os governos centrais devem criar condições que permitam a cooperação 

e a coordenação entre os níveis nacional e subnacional do governo e 
capacitar os governos e autoridades locais para que estes possam 
exercer as suas funções e responsabilidades. 

 
3. Os governos ou autoridades locais devem cooperar com os governos 

centrais e com outros actores locais para atingir maior eficácia e eficiência 
dos actos públicos na prestação de serviços públicos. 

 
Artigo 7 º 

Mobilização de Recursos e Desenvolvimento Económico Local 
 

1. Os governos centrais deverão adoptar legislação, avaliar e estabelecer 
mecanismos relevantes para conceder, aos governos locais, autoridade 
para mobilizar e desembolsar recursos a nível local para o 
desenvolvimento económico local. 

 
2. Os governos centrais deverão adoptar legislação e criar os mecanismos 

necessários de supervisão e avaliação, de modo a garantir que a 
percentagem das receitas obtidas aos níveis nacional e local sejam 
efectivamente transferidos aos governos e autoridades locais para o 
desenvolvimento económico local. 

 
3. Os governos centrais deverão trabalhar em estreita colaboração com os 

governos ou autoridades locais para promover o sector privado e as 
iniciativas e investimentos para o desenvolvimento da comunidade, 
através de estruturas/quadros legislativos, financeiros e institucionais. 

 
4. Os governos ou autoridades locais deverão, de acordo com a lei e de 

forma responsável e transparente, obter, gerir e administrar os recursos 
locais com consulta ao governo central, à sociedade civil e ao sector 
privado, através de mecanismos legais e institucionais de participação 
claramente definidos e regulamentados. 

 
5. Os governos ou autoridades locais deverão encorajar e assegurar que a 

sociedade civil, o sector privado, as comunidades e as entidades 
nacionais e subnacionais paguem os impostos locais e as taxas de 
utilização através de mecanismos transparentes e eficientes claramente 
definidos. 
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Artigo 8 º 
Diversidade e Diferenciação 

 
Sem prejuízo do cumprimento da presente Carta: 
 
1. Os governos ou autoridades locais deverão exercer os seus poder em 

observância das realidades locais, valores e costumes, assim como dos 
princípios, normas e modelos nacionais. 

 
2. Os programas, projectos e iniciativas devem ser implementados, de 

acordo com a lei local, com consulta das partes interessadas e levados a 
cabo respeitando a diversidade cultural, religiosa e de género das 
populações das zonas urbanas e rurais do território. 

 
3. Os Governos Locais e Centrais e as Autoridades Locais poderão 

estabelecer mecanismos consultivos que tomem em consideração as 
condições locais, para propor ou dar opiniões relacionadas com as 
directrizes ou decisões sobre o desenvolvimento local. Contudo, o papel 
principal deve ser o das autoridades locais eleitas.  

 
Artigo 9 º 

Legalidade 
 

1. Os governos locais devem adoptar regulamentos, desenvolver e 
implementar programas, projectos ou iniciativas locais consistentes com 
as leis e regulamentos nacionais. 

 
2. Os Estados que façam parte das políticas e instrumentos dos tratados 

regionais, continentais e/ou globais devem apoiar e assegurar que os 
governos locais respeitem tais instrumentos e tratados ao nível local. 

 
Artigo 10 º 

Inclusão, Equidade e Igualdade 
 
1. Os governos ou autoridades locais devem exercer as suas 

responsabilidades e funções de forma inclusiva e equitativa, e dar igual 
tratamento aos residentes locais, de modo a assegurar que os cidadãos e 
os residentes locais tenham acesso igual a serviços de qualidade.  

 
2. Os governos ou autoridades locais devem assegurar que os grupos 

historicamente marginalizados e as comunidades pobres, quer nas zonas 
rurais quer nas urbanas, sejam incluídos e tenham prioridade na 
prestação de serviços. 
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3. Os governos ou autoridades locais devem desenvolver iniciativas a favor 

dos pobres e prestar particular atenção às mulheres e aos jovens, assim 
como aos grupos mais vulneráveis, incluindo, não só mas também, os 
idosos, as pessoas portadoras de deficiência, famílias infectadas pelo 
HIV-SIDA, famílias chefiadas por crianças, crianças de rua, indigentes, 
analfabetos, habitantes dos bairros de lata, famílias rurais pobres, 
desempregados e sub-empregados, refugiados, sem-abrigo, minorias 
deslocadas, em programas ou projectos de desenvolvimento e na 
implementação e prestação de serviços. 

 
4. Os governos ou autoridades locais não devem discriminar com base no 

sexo, idade, deficiência, estatuto social, religião, lugar de origem, origem 
étnica ou racial, associação linguística ou ideologia política no exercício 
das suas funções, na definição de políticas, planificação, implementação, 
monitoria e avaliação de programas ou projectos. 

 
5. Os governos ou autoridades locais devem exercer as suas funções e 

responsabilidades tendo em vista o desenvolvimento sustentável 
prevendo o desenvolvimento das futuras gerações, e tomando em 
consideração o desenvolvimento Inter-geracional e a sustentabilidade 
ambiental. 

 
Artigo 11 º 

Responsabilidade das Partes e Complementaridade 
 
Os Estados-Membros devem assegurar o seguinte: 
 

i) Os governos e autoridades locais promovam e melhorem os meios 
de subsistência e o ambiente das comunidades locais. 

 

ii) Os governos ou autoridades locais devem, dentro do espírito de 
boas relações entre os governos local e central, envolver todos os 
actores nacionais, sub-nacionais, do sector privado e da sociedade 
civil relevantes no desenvolvimento e implementação dos planos e 
programas de desenvolvimento local, e assegurar a sua 
consistência com as políticas de desenvolvimento nacionais, 
regionais ou continentais. 

 
iii) Os governos ou autoridades locais devem especificar os seus 

planos e programas de desenvolvimento local através de quadros 
de cooperação operacionais, tais como Termos de Compromisso, 
que serão adoptados por todos os actores relevantes. 
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iv) Os governos locais ou centrais, ou as autoridades locais, são 

obrigados, por lei, a estabelecer mecanismos de mútua 
cooperação e apoio com vista a alcançar as prioridades de 
desenvolvimento global, continental, regional, nacional e local. 

 
v) Eles estabelecem mecanismos de cooperação entre as agências 

nacionais de desenvolvimento, instituições públicas, sector privado 
e sociedade civil, por um lado, e com os governos ou autoridades 
locais, por outro, para apoiar a implementação de prioridades de 
desenvolvimento local. 

 
vi) Os governos ou autoridades locais devem prestar contas às 

comunidades locais relativamente às políticas e decisões de 
desenvolvimento locais, sobre a implementação de tais políticas e 
decisões e sobre a gestão dos recursos financeiros. As 
responsabilidades da comunidade local e dos cidadãos a este 
respeito têm de ser claramente definidas para facilitar a 
colaboração com os governos ou autoridades locais. 

 
vii) Os governos ou autoridades locais, de acordo com a legislação 

nacional e dentro do espírito de cooperação governativa, devem 
prestar contas aos governos centrais e às comunidades, no que diz 
respeito ao cumprimento das suas funções e responsabilidades e 
na implementação de políticas, projectos e programas. 

 
Artigo 12 º 

Participação 
 
1. A legislação nacional deve garantir os direitos e delinear as 

responsabilidades dos cidadãos na participação na vida pública a nível 
local. 

 
2. A democracia deve ser o fundamento da governação local e deve assumir 

uma forma representativa e participativa. 
 
3. Os governos e autoridades locais devem promover a participação de 

todos os segmentos da sociedade na planificação, implementação, 
monitorização e avaliação de políticas, programas e projectos através de 
plataformas estruturadas da comunidade e outras formas de participação, 
para assegurar a prestação de serviços de qualidade. 
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4. Os governos locais ou as autoridades locais devem promover o 
desenvolvimento de plataformas de expressão pública pacíficas, 
democráticas e inovadoras. 

 
5. Os governos e autoridades locais deverão criar condições para a 

participação significativa das comunidades, da sociedade civil e de outros 
actores na governação local e desenvolvimento. 

 
6. Os governos centrais, em colaboração com os governos e autoridades 

locais, deverão convidar e encorajar a plena participação da diáspora 
Africana na promoção da descentralização, governação e 
desenvolvimento locais, através de políticas e mecanismos claramente 
definidos. 

 
7. Deve ser promulgada legislação nacional que capacite e encoraje os 

governos e autoridades locais a adoptar formas adequadas de 
participação popular, de envolvimento civil e outras formas de expressão. 

 
Artigo 13 º 

Representação 
 
1. A eleição de funcionários públicos deve ser consagrada através de 

quadros legais dos Estados-membros, que deverão definir claramente as 
suas modalidades e respectivo período. 

 
2. Os governos centrais devem consagrar leis eleitorais que promovam 

eleições regulares, democráticas, livres, justas e transparentes do 
governo local. 

 
3. Os governos centrais devem estabelecer medidas inovadoras e 

mecanismos apropriados que garantam a plena participação de todos os 
cidadãos elegíveis, incluindo medidas específicas para a representação 
de mulheres e de grupos marginalizados nas eleições dos governos 
locais, através de quadros de legislação nacional. 

 
4. Os funcionários públicos locais devem representar devidamente os 

interesses das comunidades locais e devem consultar as suas 
populações, de forma contínua e regular, através de quadros e 
mecanismos claramente especificados. 

 
5. Os governos centrais devem adoptar legislação e estabelecer 

mecanismos administrativos e financeiros e usar as Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) para encorajar os residentes locais e as 
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comunidades a fornecer feedback/retorno aos seus representantes 
localmente eleitos, para que sejam ouvidas as suas preocupações e para 
encontrar soluções. 

 
Artigo 14 º 

Transparência, Responsabilização e Comportamento Ético 
 
1. Os governos ou autoridades locais devem delinear claramente medidas 

na legislação nacional para a promoção da transparência e da 
responsabilização. Tal legislação deve definir com clareza os papéis e 
responsabilidades dos governos nacionais e subnacionais, agências 
públicas, fornecedores de serviços, funcionários administrativos e eleitos 
e organizações da sociedade civil. 

 
2. Os governos centrais e os governos ou autoridades locais devem 

proporcionar a participação da comunidade e estabelecer sistemas de 
responsabilização na governação local bem como programas de 
desenvolvimento local, através da publicação anual de relatórios de 
desempenho do governo local e divulgar demonstrações financeiras 
completas. 

 
3. Os governos centrais e os governos e autoridades locais deverão 

estabelecer mecanismos para combater todas as formas de corrupção. 
 
4. Os governos centrais e os governos e autoridades locais devem 

estabelecer mecanismos inovadores para a resolução de queixas, para 
promover e proteger as denúncias relacionadas com todas as formas de 
comportamento e de práticas de corrupção, incluindo o suborno, o 
clientelismo, o nepotismo, assim como para resolver denúncias. 

 
5. Os funcionários públicos locais devem pautar-se por comportamentos 

íntegros e éticos no exercício das suas funções. 
 
6. Os governos centrais deverão adoptar legislação e criar mecanismos para 

monitorar padrões de comportamento ético pelos governos e autoridades 
locais. 

 
Artigo 15 º 

Integração de Género, Juventude e de Portadores de Deficiência 
 
1. Os governos e autoridades locais devem integrar a questão do género, da 

juventude e dos portadores de deficiência em todo o processo de 
formulação de políticas, de planificação de desenvolvimento e prestação 
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de serviços, assim como na implementação, monitoria e avaliação de 
projectos e programas de desenvolvimento. 

 
2. Os governos ou autoridades locais devem promover e assegurar uma 

participação equitativa e efectiva das mulheres, dos jovens e das pessoas 
portadoras de deficiência na vida pública, liderança e cargos de gestão 
em todos os assuntos relacionados com governação e desenvolvimento 
locais. 

 
3. Os governos ou autoridades locais deverão promover e aumentar a 

participação das mulheres, dos jovens e das pessoas portadoras de 
deficiência em todos os assuntos relacionados com governação e 
desenvolvimento locais. 

 
Artigo 16 º 
Eficiência 

 
1. Administração da Governação Local 
 

a) Deve ser adoptada legislação nacional que capacite os governos 
locais na determinação e gestão da organização da administração 
pública local dentro de um quadro comum de padrões nacionais, de 
modo a assegurar a prestação de serviços acessíveis e de qualidade 
às comunidades locais. 

 
b) Os governos ou autoridades locais deverão identificar e implementar 

modalidades de prestação de serviços inovadoras às populações 
locais dentro de um quadro de legislação nacional. 

 
2. Mobilização e Utilização de Recursos 
 

a) Os governos locais devem ser providos de recursos humanos, 
financeiros e técnicos para exercerem as suas responsabilidades de 
forma eficiente e eficaz. 

 
b) As Tecnologias de Informação e Comunicação devem ser 

eficazmente acessíveis e utilizadas para tornar a governação e o 
desenvolvimento locais mais eficientes. 

 
3. Desenvolvimento de capacidade 
 

a) Os governos e autoridades locais, assim como as associações 
governamentais locais, deverão levar a cabo iniciativas claras e 
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contínuas de capacidade de desenvolvimento para estimular o 
desempenho dos funcionários e representantes localmente eleitos 
para o exercício eficaz e efectivo das suas funções. 

 
b) Os governos centrais deverão criar instituições de serviço público, 

programas especiais, e desenvolver currículos especiais no governo 
local e administração pública local. 

 
c) Os governos centrais deverão encorajar tais iniciativas para partilhar 

experiências e boas práticas a nível bilateral, regional e continental. 
 
d) As comunidades, a sociedade civil e os cidadãos deverão beneficiar 

de capacidades de desenvolvimento de modo a contribuírem 
eficazmente na administração pública local e no desenvolvimento 
local. 

 
e) Os Estados Partes devem promover processos de revisão voluntária 

pelos pares a nível e entre os países. 
 

4. Recursos Naturais 
 

a) Os Estados Partes devem adoptar legislação nacional e 
estabelecerem mecanismos, que incluam o governo central, a 
sociedade civil e as populações locais, para assegurar a protecção 
adequada e o uso sustentável dos recursos naturais a nível local. 

 
b) Os Estados Partes devem adoptar legislação nacional e criarem 

mecanismos, que incluam o governo local, a sociedade civil e a 
população local, para que as comunidades locais possam beneficiar 
dos recursos naturais explorados no seio destas comunidades. 

  
c) Os governos centrais devem ser responsáveis pela distribuição 

equitativa dos benefícios adquiridos através da exploração dos 
recursos naturais em determinadas localidades e comunidades por 
todos os governos subnacionais e comunidades locais. 

 
5. Financiamento do Governo Local, Gestão do Financiamento e 

Desenvolvimento Local 
 

i) Os governos centrais devem estabelecer legislação nacional que 
garanta aos governos locais a inteira responsabilidade na gestão dos 
recursos financeiros ao nível local. 
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ii) O governo central deve assegurar, através do apoio e supervisão 
adequados, que os recursos financeiros alocados são geridos eficaz 
e eficientemente, sem comprometer o princípio da autonomia 
financeira local. 

 
iii) Deve ser adoptada legislação nacional para assegurar a 

sustentabilidade financeira dos governos locais. 
 
iv)  Os governos centrais deverão definir recursos locais, assim como 

transferências financeiras condicionais e incondicionais. 
 
v) As transferências condicionais e incondicionais do governo central 

para os governos ou autoridades locais devem ser previsíveis e 
transparentes. 

 
vi) As condições sob as quais os governos locais poderão ter acesso a 

empréstimos, mercados financeiros e assistência ao 
desenvolvimento devem ser definidas por lei. 

 
vii) Os governos locais deverão implementar sistemas de prestação de 

contas, de auditoria e de gestão para uma eficaz, eficiente e 
transparente gestão dos recursos financeiros de acordo com o 
rigoroso cumprimento das leis, normas e padrões financeiros e de 
prestação de contas nacionais. 

 
viii) Os governos ou as autoridades locais devem identificar e 

estabelecer mecanismos e processos para o uso eficiente e eficaz 
dos recursos financeiros na prestação de serviços de qualidade 
previstos na lei. 

 
Artigo 17 º 

Solidariedade, Cooperação e Parceria 
 
1. Deverão ser adoptadas leis nacionais para regulamentar as condições 

sob as quais os governos ou as autoridades locais podem formar 
parcerias ou cooperar com os governos locais de outros países Africanos 
para alcançar objectivos comuns de desenvolvimento local, nacional e 
regional e de integração continental. 

 

2. Os governos ou autoridades locais devem fazer parcerias apropriadas 
com governos locais de países não Africanos para promover a 
cooperação, especialmente a cooperação Sul-Sul. 
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3. Deve ser adoptada legislação nacional que reconheça o direito de os 
governos ou autoridades locais formarem uma associação nacional para 
cooperar e colaborar. 

 

4. Tal associação nacional deve ser orientada por leis públicas e integrada 
no mecanismo de gestão institucional descentralizada. 

 

5. Os governos ou associações governamentais locais a nível nacional 
devem ser livres de se aliarem a associações governamentais regionais, 
continentais e globais. 

 

6. Os governos centrais devem encorajar, apoiar e assegurar a plena 
participação das associações governamentais locais como voz colectiva 
dos governos locais nas questões e decisões de desenvolvimento 
nacional, regional e continental. 

 

7. Os governos centrais devem encorajar e apoiar o eficaz e independente 
funcionamento das associações do governo local. 

 

8. As iniciativas de integração regional deverão promover a cooperação dos 
governos ou autoridades locais entre os Estados-Membros, o 
enquadramento da supervisão da cooperação deve ser estipulado pelos 
Estados-Membros e Comunidades Económicas Regionais. 

 

9. Os governos centrais deverão apoiar os governos locais para uma 
completa participação nos processos, mecanismos e programas aos 
níveis regionais e continental. 

 

 
CAPÍTULO III 

MECANISMOS DE IMPLEMENTAÇÃO 
 

Artigo 18 º 
Mecanismos de Acompanhamento 

 
Para que os compromissos incluídos nesta Carta surtam efeito, as acções 
abaixo listadas deverão ser levadas a cabo nos seguintes níveis: 
 
1. Implementação pelos Estados-Membros ao Nível Individual  
 

a) Nível do governo ou autoridade local 
 

Os governos ou autoridades locais deverão: 
 

i) Ser igualmente responsáveis e responsabilizados, perante as suas 
populações locais, pela implementação dos objectivos desta Carta e 
pela adesão aos seus valores e princípios; 
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ii) Cooperar com o governo central e com os outros níveis subnacionais 
de governo  para compreender as prioridades comuns de 
desenvolvimento; 

 
iii) Participar em Associações Nacionais do Governo Local e colaborar 

com a sociedade civil e com o sector privado para alcançar os 
objectivos da Carta; 

 
iv) Demonstrar vontade política para, juntamente com o governo central, 

defender e assegurar a implementação dos objectivos, valores e 
princípios desta Carta; 

 
v) Comprometer-se a criar as condições favoráveis para a divulgação e 

implementação desta Carta; e 
 
vi) Comprometer-se a participar na monitorização, avaliação e 

comunicação sobre a implementação desta Carta. 
 
b) Nível de governo central 
 
Para facilitar e assegurar a implementação desta Carta, os Estados-membros 
devem: 
 

i) Adoptar medidas legislativas, executivas e administrativas 
apropriadas que harmonizem as leis e regulamentos nacionais com 
os objectivos desta Carta e que aderiram aos valores e princípios 
nela contidos; 

 
ii) Integrar os compromissos, objectivos, valores e princípios desta 

Carta nas políticas e estratégias nacionais; 
 
iii) Tomar todas as medidas necessárias para assegurar a maior 

divulgação possível desta Carta; 
 
iv) Empreender um esforço coordenado para colocar a descentralização 

e o desenvolvimento local no centro da governação e do 
desenvolvimento; 

 
v) Demonstrar vontade política, nomeadamente através da alocação de 

recursos apropriados, para a concretização dos objectivos, valores e 
princípios desta carta de uma forma concreta; e 
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vi) Tomar os passos necessários para desenvolver a cooperação e a 
partilha de experiências nas áreas de descentralização, governação 
e desenvolvimento locais, de acordo com os objectivos, valores e 
princípios desta Carta. 

 

2. Implementação ao Nível da Comissão 
 
a) Nível regional 
 
As Comunidades Económicas Regionais devem, de acordo com os seus 
instrumentos constitutivos: 
 

i) Encorajar os Estados-membros a ratificar, aceder, implementar e 
monitorar esta Carta; 

 

ii) Integrar e levar em conta os objectivos, princípios e valores desta 
Carta na elaboração e adopção de políticas regionais e instrumentos 
legais; e 

 
iii) Apoiar e facilitar a criação de uma plataforma ou fórum consultivo 

regional apropriado para a voz colectiva e acção dos governos 
locais. 

 
b) Nível continental  
 
Para assegurar e facilitar a implementação desta Carta, a Comissão deve: 
 

i) Desenvolver directrizes para a implementação desta Carta; 
 

ii) Facilitar a criação de condições favoráveis para uma boa governação 
local e desenvolvimento, com vista a prestar serviços públicos de 
qualidade no continente ao nível local, através da harmonização de 
políticas e leis dos Estados-membros; 

 

iii) Apoiar e facilitar a criação de um fórum ou de uma plataforma 
continental de consultoria adequada para a voz colectiva e acção 
dos governos locais dentro do quadro da UA; 

 

iv) Dar assistência aos Estados-membros na implementação desta 
Carta e coordenar a sua avaliação; 

 

v) Mobilizar os recursos necessários para apoiar os Estados-membros 
na construção da sua capacidade de implementação desta Carta; e  
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vi) Levar a cabo revisão periódica da Carta e apresentar 
recomendações aos Órgãos Deliberativos da União Africana. 

 

Artigo 19 º 
Apresentação de Relatórios 

 
1. Os Estados-membros devem, a partir da data de entrada em vigor desta 

Carta, submeter à Comissão, a cada três anos, um Relatório sobre as 
medidas legislativas tomadas ou outras com vista a concretizar os 
princípios e compromissos desta Carta. 

 
2. A Comissão deve preparar e submeter à consideração da Conferência, 

através do Conselho Executivo, a síntese do relatório de implementação 
desta Carta. 

 
Artigo 20 º 

Sistema de Reconhecimento, Permeação e Comemoração 
 
1. Os Estados-membros devem institucionalizar um Sistema imparcial e 

transparente de reconhecimento de um excepcional desempenho, 
criatividade e inovação na descentralização, governação e 
desenvolvimento locais. 

 
2. Os Estados-membros deverão promover o sistema de reconhecimento e 

permeação continental de modelos de excelência na descentralização, 
governação e desenvolvimento local. 

 
3. A Comissão deverá promover experiências inovadoras e instituir um 

Sistema de permeação por descentralização inovadora, governação e 
desenvolvimento locais. 

 
4. Os Estados-membros deverão comemorar o “Dia Africano da 

Descentralização e do Desenvolvimento Local” a 10 de Agosto de cada 
ano, como forma de promover os valores e princípios desta Carta. 
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CAPÍTULO IV 
CLÁUSULAS FINAIS 

 

Artigo 21 º 
Disposições de salvaguarda 

 
1. As disposições da presente Carta não devem ser interpretadas de forma 

inconsistente com os princípios fundamentais da lei internacional, assim 
como direito internacional consuetudinário. 
 

2. Nenhuma das disposições da presente Carta deverá afectar as 
disposições mais favoráveis relacionadas com á descentralização, 
governação e desenvolvimento local consagrados na legislação interna 
dos Estados Partes, ou em qualquer outro acordo regional, continental ou 
internacional aplicável a estes Estados Partes. 

 
3. Na aplicação da presente Carta, as especificidades e as necessidades 

especiais dos Estados insulares devem ser tomadas em consideração. 
 

Artigo 22 º 
Resolução de Diferendo 

 
1. Qualquer disputa relacionada com a presente Carta deverá ser resolvida 

de forma amigável ou através de negociações entre os Estados Partes 
envolvidos. 

 
2.  Caso a disputa não seja resolvida através de forma amigável ou por via 

de negociação directa, os Estados Partes devem tentar resolvê-los 
através de outros meios pacíficos, tais como, os bons ofícios, a mediação 
e a conciliação, ou ainda através de quaisquer outros meios acordados 
aos Estados Partes. A este respeito, os Estados-Membros deverão ser 
encorajados a fazer uso dos procedimentos e mecanismos de resolução 
de diferendos previstos dentro do quadro da União. 

 

Artigo 23 º 
Assinatura, Ratificação ou Adesão 

 
A presente Carta estará aberta a todos os Estados-Membros da União para 
assinatura, ratificação ou adesão, em conformidade com os respectivos 
procedimentos constitucionais. 
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Artigo 24 º 
Entrada em Vigor 

 
A presente carta entrará em vigor trinta (30) dias após a data de recepção por 
parte do Presidente da Comissão da União Africana do décimo quinto (15º) 
instrumento de ratificação. 

 
Artigo 25 º 
Alterações 

 
1. Qualquer Estado Membro poderá submeter propostas de alteração ou 

revisão a presente Carta. 
 

2. As propostas de alteração ou revisão deverão ser submetidas ao 
Presidente da Comissão da União Africana, que as transmitirá aos 
Estados Partes num prazo de trinta (30) dias a contar da data de 
recepção. 

 
3.  A Cimeira da União, por recomendação do Conselho Executivo da União, 

deverá examinar a referida proposta na sessão seguinte, assegurando 
que todos os Estados Partes tenham sido notificado num prazo de, pelo 
menos, três (3) meses antes do início da sessão. 

 
4.  A Cimeira da União deverá adoptar as alterações de acordo com o seu 

Regulamento Interno. 
 
5.  As alterações ou revisões devem entrar em vigor de acordo com as 

disposições do Artigo 24 º. 
 

Artigo 26 º 
Depositário 

 
1. Os instrumentos de ratificação ou adesão devem ser depositados junto do 

Presidente da Comissão da União Africana.  
 

2. Qualquer Estado Parte poderá denunciar a presente Carta através de 
uma notificação escrita dirigido ao Presidente da Comissão da União 
Africana com um (1) ano de antecedência.  

 
3.  O Presidente da Comissão da União Africana deverá notificar todos os 

Estados Partes sobre qualquer assinatura, o depósito de instrumento de 
ratificação ou adesão, bem como a entrada em vigor da presente Carta. 
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4.  O Presidente da Comissão deverá, igualmente, notificar os Estados 
Partes sobre os pedidos de alteração ou de denunciação ou as reservas 
apresentadas a presente Carta. 

 
5.  Aquando da entrada em vigor da presente Carta, o Presidente da 

Comissão deverá registá-la junto do Secretário-Geral das Nações Unidas, 
em conformidade com o Artigo 102 º da Carta das Nações Unidas. 

 
6.  A presente Carta, foi redigida em quatro (4) línguas originais, Árabe, 

Inglês, Francês e Português, sendo os quatro (4) textos igualmente 
autênticos, que será depositada junto do Presidente da Comissão, que 
deverá providenciar uma cópia autenticada da mesma a cada um dos 
Estados-Membros da União Africana na sua língua original. 

 
 

 

ADOPTADO PELA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 
CIMEIRA, REALIZADA EM MALABO, GUINE EQUATORIAL 

 

                               A  27 DE JUNHO DE 2014 

 

************* 
 


