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O Conselho Executivo, 

CONSIDERANDO o Acto Constitutivo da União Africana, em particular os seus Artigos 
14º, 15º e 16o; 

RECORDANDO as disposições do Artigo 25º do Tratado que Estabelece a 
Comunidade Económica Africana 

TENDO EM CONTA as Decisões da Conferência, Assembly/Dec.227(XII) e 
Assembly/Dec.365(XVII), sobre os Comités Técnicos Especializados; 

POR ESTE MEIO, ADOPTA O SEGUINTE REGULAMENTO INTERNO: 

ARTIGO 1º 
Definições 

No presente Regulamento: 

“Acto Constitutivo” significa o Acto Constitutivo da União Africana; 

“AOSTI” significa o Observatório Africano de Ciência, Tecnologia e Inovação; 

“Cimeira” significa a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União 
Africana; 

“Comissão” significa o Secretariado da União Africana; 

“Conselho Executivo” significa o Conselho Executivo de Ministros da União; 

“CTE” significa um Comité Técnico Especializado da União Africana; 

“Estado-membro” significa um Estado-membro da União Africana; 

“Mecanismo de Coordenação dos CTE”, significa os Secretariados de todos os CTE 
da União Africano; 

“Observador” significa qualquer pessoa singular ou instituição convidada a participar 
numa sessão do Comité Técnico Especializado de Educação, Ciência e Tecnologia 
sem direito a voto; 

“Observatório da Educação” significa o Instituto Pan-africano para o 
Desenvolvimento da Educação, que é uma instituição especializada da União Africana 
com a responsabilidade de funcionar como Observatório da Educação de África; 

“Presidente” significa o Presidente do Comité Técnico Especializado de Educação, 
Ciência e Tecnologia; 

“União” ou “UA” significa a União Africana, estabelecida ao abrigo do Acto 
Constitutivo; 

“Vice-Presidentes” salvo se especificado ao contrário, significa os Vice-Presidentes do 
CTE de Educação, Ciência e Tecnologia. 
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ARTIGO 2º 
Estatutos 

O CTE de Educação, Ciência e Tecnologia é um Órgão da União Africana ao abrigo da 
alínea (g) do número 1 do Artigo 5o do Acto Constitutivo e, deverá prestar contas ao 
Conselho Executivo. 

ARTIGO 3º 
Composição 

1. O CTE de Educação, Ciência e Tecnologia é composto por Ministros 
responsáveis pela Educação, Ciência e Tecnologia, ou quaisquer outros 
Ministros ou autoridades, devidamente acreditados pelos Governos dos 
Estados-membros.  

2. A sessão do CTE inclui Peritos dos Estados-membros responsáveis pelos 
sectores que recaem sobre as áreas de competência do CTE de Educação, 
Ciência e Tecnologia, cujas reuniões precedem as reuniões ao nível Ministerial. 
Salvo se especificado ao contrário, as reuniões dos Peritos são regidas mutatis 
mutandis pelas relevantes disposições do presente Regulamento. 

ARTIGO 4º 
Acreditação 

As delegações dos Estados-membros às sessões do CTE de Educação, Ciência e 
Tecnologia deverão ser representantes dos Estados-Membro devidamente designados 
e acreditados. 

ARTIGO 5º 
Competências e Funções 

1. Além das funções previstas no Artigo 15º do Acto Constitutivo da União, 
compete ao CTE de Educação, Ciência e Tecnologia, entre outros: 

a) elaborar, adotar e monitorizar a implementação da Estratégia Continental 
Africana para a Educação, a Estratégia Continental para o Ensino e 
Formação Técnico-Profissional e outras estratégias, programas e planos 
de acção da União Africana atinentes à educação e formação; 

b) garantir que os Estados-membros facultem dados educacionais ao 
Observatório da UA sobre Educação; 

c) garantir que os Estados-membros forneçam dados de Ciência, Tecnologia 
e Inovação para os Indicadores do Observatório Africano de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (AOSTII); 

d) criar indicadores de desempenho e receber relatórios sobre o 
desempenho dos Estados-membros e outras agências e instituições 
nacionais, regionais e continentais no domínio da educação, formação, 
Ciência, Tecnologia e Inovação; 
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e) rever e aprovar as iniciativas e propostas que visam promover a 
coordenação e o fortalecimento dos programas e intervenções no domínio 
da educação, formação, Ciência, Tecnologia e Inovação, na região; 

f) monitorizar a implementação da Estratégia de Ciência, Tecnologia e 
Inovação para África (STISA 2024), a Estratégia Africana sobre 
Biossegurança, bem como outras estratégias, quadros políticos e planos 
de acção da União Africana no domínio da ciência, tecnologia e inovação 
a nível nacional, regional e continental;  

g) facilitar o diálogo político a nível nacional, regional e continental entre os 
Estados-membros e entre a União Africana e as Comunidades 
Económicas Regionais sobre questões relacionadas com a educação, 
formação, Ciência, Tecnologia e Inovação; 

h) envolver os Estados-membros no sentido de mobilizarem recursos para 
apoiar a implementação de programas e projectos aprovados pelo CTE 
de Educação, Ciência e Tecnologia; 

i) colaborar com parceiros de desenvolvimento internacionais e a diáspora 
africana para a mobilização de recursos para apoiar os programas de 
reforço das capacidades para a implementação dos projectos, programas 
e acções prioritárias identificados; 

j) monitorizar, acompanhar e avaliar a implementação das decisões 
tomadas pelos Órgão Deliberativos da União nos domínios da educação, 
formação, Ciência, Tecnologia e Inovação;  

k) garantir a coordenação e harmonização dos projectos e programas da 
União;  

l) supervisionar a promoção, a coordenação e o fortalecimento dos 
programas de educação, formação, Ciência, Tecnologia e Inovação tendo 
em vista o crescimento socioeconómico acelerado de África e em 
resposta aos Objectivos de Desenvolvimento Sustentáveis; 

m) implementar programas e projectos de apoio aos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis; 

n) apresentar aos Órgãos Deliberativos da União, tanto por iniciativa própria 
como à pedido dos Órgãos Deliberativos, relatórios e recomendações 
sobre a implementação das disposições do seu portfólio; 

o) supervisionar os planos de trabalho anuais da Comissão no domínio da 
educação, formação, Ciência, Tecnologia e Inovação; 

p) desempenhar quaisquer outras funções atribuídas pelos Órgãos 
Deliberativos da União. 

2. O CTE de Educação, Ciência e Tecnologia pode criar subcomités ou grupos de 
trabalho Ad-Hoc, conforme achar conveniente, devendo este, determinar os 
seus mandatos, composição e modo de funcionamento. 
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ARTIGO 6º 
Local 

1. As Sessões Ordinárias do CTE de Educação, Ciência e Tecnologia são 
realizadas na Sede da União Africana, a menos que um Estado-membro se 
proponha a acolher tal sessão.  

2. Na eventualidade da sessão se realizar fora da Sede da União, o Estado-
membro anfitrião é responsável por todas as despesas extraordinárias incorridas 
pela Comissão, em virtude da realização da sessão fora da Sede. 

3. Em conformidade com o número 3 do Artigo 5º do Regulamento Interno da 
Conferência, os Estados-membros que se propuserem a acolher as sessões do 
CTE de Educação, Ciência e Tecnologia, não devem ser aqueles que se 
encontram sob sanções e, devem cumprir com os critérios predeterminados, 
incluindo condições logísticas adequadas e uma atmosfera política favorável.  

4. Quando dois (2) ou mais Estados-membros se proponham a acolher uma 
sessão, o CTE de Educação, Ciência e Tecnologia decide sobre o local 
mediante maioria simples.  

5. Onde um Estado-membro que se tenha proposto a acolher uma Sessão do CTE 
de Educação, Ciência e Tecnologia ver-se impossibilitado de o fazer, a sessão 
será realizada na Sede da União, salvo, se for recebida e aceite, uma nova 
proposta dos Estados-membros. 

ARTIGO 7º 
Convocação das Sessões 

A Comissão será responsável pela convocação e prestação de serviços a todas as 
reuniões do CTE de Educação, Ciência e Tecnologia. 

ARTIGO 8º 
Quórum 

1. O quórum para uma sessão ministerial do CTE de Educação, Ciência e 
Tecnologia deverá ser de uma maioria de dois terços dos Estados-membros 
elegíveis a votar. 

2. O quórum para as reuniões de Peritos, dos Subcomité ou Grupos de Trabalho 
Ad-Hoc do CTE de Educação, Ciência e Tecnologia deverá ser uma maioria 
simples. 

ARTIGO 9º 
Sessões Ordinárias 

O CTE de Educação, Ciência e Tecnologia deverá reunir-se uma vez a cada dois anos. 

ARTIGO 10º 
Agenda das Sessões Ordinárias 

1. O CTE de Educação, Ciência e Tecnologia deverá adoptar a sua Agenda 
durante a abertura de cada sessão. 
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2. A Comissão, em consulta com a Mesa do CTE de Educação, Ciência e 
Tecnologia, elabora a Agenda Provisória de uma sessão ordinária, podendo a 
mesma incluir pontos propostos pelos Estados-membros. A Comissão deve 
disseminar a agenda provisória e os documentos de trabalho aos Estados-
membros, pelo menos 30 (trinta) dias antes da abertura da sessão. 

ARTIGO 11º 
Outros Pontos incluídos na Agenda 

Qualquer ponto adicional da Agenda que um Estado-membro levantar durante uma 
sessão do CTE de Educação, Ciência e Tecnologia, só merecerá consideração sob o 
ponto “Diversos” da agenda. Tais pontos da agenda servem apenas para informação e 
não estão sujeitos a debate ou decisão.  

ARTIGO 12º 
Sessões Extraordinárias 

1. Sujeito à disponibilidade de fundos, o CTE de Educação, Ciência e Tecnologia 
pode reunir-se em sessão extraordinária, a pedido: 

a) dos Órgãos deliberativos da União;  

b) do CTE de Educação, Ciência e Tecnologia ou da Comissão; ou 

c) de Qualquer Estado-membro, mediante aprovação de uma maioria de 
dois terços   dos Estados-membros.  

2. As sessões extraordinárias deverão ser realizadas em conformidade com o 
disposto no Artigo 6º, supra. 

ARTIGO 13º 
Agenda das Sessões Extraordinárias 

1. A Comissão deve distribuir a Agenda Provisória e os documentos de trabalho da 
sessão extraordinária aos Estados-membros, pelo menos 15 (quinze) dias antes 
da abertura da sessão. 

2. A Agenda de uma sessão ordinária compreende apenas um ponto que requer 
atenção urgente do CTE de Educação, Ciência e Tecnologia. 

ARTIGO 14º 
Sessões Públicas e à Porta Fechada  

Todas as sessões do CTE de Educação, Ciência e Tecnologia deverão ser à porta 
fechada, podendo, porém, o CTE decidir por maioria simples quanto à realização de 
qualquer sessão pública. 

ARTIGO 15º 
Línguas de Trabalho 

As línguas de trabalho do CTE de Educação, Ciência e Tecnologias são as mesmas da 
União. 
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ARTIGO 16º 
Mesa 

1. O CTE de Educação, Ciência e Tecnologia deve, numa base rotativa e 
distribuição geográfica, eleger, depois das devidas consultas, um (1) Presidente. 
Este deverá ser auxiliado por outros membros da Mesa, ou seja, três (3) Vice-
Presidentes, bem como um Relator, depois das devidas consultas. 

2. Os membros da Mesa exercem tal função por um período de 2 (dois) anos.  

3. A Mesa reúne-se pelo menos uma vez por ano. 

ARTIGO 17º 
Funções do Presidente 

1. Compete ao Presidente: 

a) presidir os trabalhos das sessões Ordinárias e Extraordinárias;  
b) proceder à abertura e encerramento das sessões;  
c) submeter à aprovação, os registos das sessões; 
d) orientar os trabalhos; 
e) na falta de consenso, submeter questões em debate à votação e anunciar 

os resultados da mesma; 
f) decidir sobre o ponto de ordem; e 
g) garantir a ordem e o decoro durante os trabalhos nas sessões. 

2. Na ausência do Presidente ou em caso de vaga, o Vice-Presidente ou o Relator, 
na ordem da sua eleição, substituem o Presidente. 

3. O Presidente deverá participar em todas as sessões do Conselho Executivo e na 
reunião anual do Mecanismo de Coordenação dos CTE. 

ARTIGO 18º 
Presença e Participação 

1. Em conformidade com o Artigo 4o, os Ministros responsáveis pela Educação, 
Ciência e Tecnologia devem participar pessoalmente nas sessões. Na 
eventualidade destes não estarem em posição de o fazer, são representados por 
suplentes devidamente acreditados. 

2. Os representantes dos Órgãos da União e das Comunidades Económicas 
Regionais (CER) serão convidados a participar nas sessões do CTE de 
Educação, Ciência e Tecnologia. 

3. O CTE de Educação, Ciência e Tecnologia pode convidar qualquer pessoa 
singular ou instituição a participar como Observador nas suas sessões. Esse 
observador poderá ser convidado a fazer intervenções por escrito ou oral, mas 
não terá direito a voto. 

ARTIGO 19º 
Maioria Necessária para a Tomada de Decisões 

1. O CTE de Educação, Ciência e Tecnologia toma as suas decisões por consenso 
ou na ausência de consenso:  
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a) a nível Ministerial, por uma maioria de dois terços dos Estados-membros 
presentes e com direito a voto; 

b) a nível dos Peritos, por uma maioria simples dos Estados-membros 
presentes e com direito a voto;  

2. As decisões sobre questões de procedimento são tomadas por uma maioria 
simples dos Estados-membros presentes e com direito a voto. 

3. As decisões em relação à uma questão ser ou não de procedimento são 
determinadas por uma maioria simples dos Estados-membros presentes e com 
direito a voto. 

4. Uma abstenção por um Estado-membro elegível a votar, não impedem o CTE de 
Educação, Ciência e Tecnologia de adoptar decisões por consenso. 

ARTIGO 20º 
Emendas/Retirada de Propostas de Decisões 

1. Uma proposta de decisão ou emenda à mesma, pode, a qualquer altura, antes 
desta ser submetida à votação, ser retirada pelo proponente. 

2. Qualquer Estado-membro pode reintroduzir uma proposta ou emenda à uma 
decisão, que tenha sido retirada. 

ARTIGO 21º 
Ponto de Ordem 

1. Durante as deliberações sobre qualquer questão, um Estado-membro pode 
levantar um ponto de ordem. O Presidente, em conformidade com o presente 
Regulamento decide, imediatamente, a respeito da moção de ordem. 

2. O Estado-membro em questão pode recorrer contra a decisão do Presidente, 
decisão essa que será, imediatamente, submetida à votação e determinada por 
maioria simples.  

3. Ao levantar um ponto de ordem, o Estado-membro em questão não se deve 
pronunciar a respeito da substância do assunto em debate. 

ARTIGO 22º 
Lista de Oradores e Uso da Palavra 

1. O Presidente, sujeito ao disposto no Artigo 23o do Acto Constitutivo, durante o 
debate, concede o uso da palavra na ordem em que os oradores indicarem as 
suas intenções. 

2. Qualquer outra delegação ou convidado não tem direito à palavra sem o 
consentimento do Presidente. 

3. Durante o debate, o Presidente pode:   

a) proceder à leitura da lista de oradores e declará-la encerrada; 
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b) chamar à ordem qualquer orador cujas declarações desviam-se do 
assunto em debate; 

c) conceder o direito de resposta a qualquer delegação que, no seu parecer, 
uma declaração feita após o encerramento da lista justifique o direito de 
resposta e; 

d) ao abrigo do disposto no número 4 do presente Artigo, limitar o tempo 
permitido para cada delegação, não obstante à questão em debate. 

4. Relativamente às questões de procedimento, o Presidente deverá limitar cada 
intervenção a um máximo de três (3) minutos. 

ARTIGO 23º 
Encerramento do Debate 

Quando uma questão tenha sido suficientemente debatida, o Presidente encerra o 
debate, por sua discrição. 

ARTIGO 24º 
Suspensão ou Interrupção dos Trabalhos 

Durante o debate de uma questão, um Estado-membro pode propor a suspensão ou 
interrupção dos trabalhos. Não é permitido debate sobre tais moções, devendo, o 
Presidente submeter imediatamente tal moção à votação.  

ARTIGO 25º 
Ordem das Moções de Procedimento 

Sujeitas ao disposto no Artigo 21º do Regulamento Interno, as seguintes moções têm 
precedência na ordem abaixo discriminada sobre todas as demais propostas ou 
moções apresentas à reunião: 

a) suspensão dos trabalhos; 
b) interrupção dos trabalhos; 
c) interrupção do debate sobre um ponto em discussão; 
d) encerramento do debate sobre um ponto em discussão. 

ARTIGO 26º  
Direitos a Voto 

1. Cada Estado-membro tem direito a um voto.  

2. Os Estados-membros sujeitos a sanções no âmbito do Artigo 23º do Acto 
Constitutivo, não têm direito a voto. 

ARTIGO 27º 
Consenso e Votação sobre Decisões 

Após o encerramento dos debates, e caso não se chegue ao consenso, o Presidente 
coloca imediatamente à votação, a proposta com todas as alterações. A votação não 
deve ser interrompida, salvo, em situação de ponto de ordem relativo à forma como a 
votação está a ser levada a cabo. 
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ARTIGO 28º 
Votação das Emendas 

1. Quando não haja consenso, o Presidente deve colocar todas as alterações para 
votação. 

2. Uma proposta será considerada como uma alteração a um texto, caso adicione 
ou retire algo do mesmo. 

ARTIGO 29º  
Métodos de Votação 

Os métodos de votação são determinados pelo CTE de Educação, Ciência e 
Tecnologia. 

ARTIGO 30º 
Tomada de Decisões e Apresentação de Relatórios 

1. A Sessão Ministerial do Comité Técnico Especializado (CTE) deverá tomar 
decisões sobre os assuntos da sua competência, salvo em questões para as 
quais advenham implicações financeiras ou estruturais de acordo com o 
estipulado na Decisão Decision/Assembly/AU/Dec.852 (XXV) sobre 
racionalização de todas as Cimeiras e métodos de trabalho da União Africana. 

2. Sem prejuízo ao estipulado no número 1 do presente Artigo, o Conselho 
Executivo poderá, caso necessário, apreciar decisões do CTE, quando solicitado 
por qualquer Estado-membro. 

ARTIGO 31º 
Implementação 

O CTE de Educação, Ciência e Tecnologia pode introduzir orientações e medidas 
complementares, a fim de dar efeito ao presente Regulamento Interno. 

ARTIGO 32º 
Emendas 

O CTE de Educação, Ciência e Tecnologia pode propor, para apreciação dos Órgãos 
Deliberativos da União, emendas ao presente Regulamento Interno.  

ARTIGO 33º 
Entrada em Vigor 

O presente Regulamento Interno entra em vigor após a sua aprovação pelo Conselho 
Executivo. 

ADOTADO PELA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO EXECUTIVO, 
REALIZADA EM ADIS ABEBA, ETIÓPIA, A 28 DE JANEIRO DE 2016. 


