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INTRODUÇÃO 
 
A Comissão da União Africana do Direito Internacional (CUADI) foi criada em 
2009 como um órgão consultivo jurídico independente, que iria contribuir para a 
codificação e desenvolvimento gradual do direito internacional no continente 
africano. A CUADI foi criada num momento em que o continente africano está a 
intensificar a sua relação com o resto do mundo e a dar uma maior ênfase ao 
papel do direito, em particular o direito internacional, na abordagem dos 
problemas enfrentados pelo continente africano e pela comunidade global em 
geral. 
 
Para o efeito, a CUADI criou um Fórum de Direito Internacional e Direito da 
União Africana. O Fórum procura juntar intelectuais africanos, juristas e 
profissionais do continente, bem como da diáspora, e serve como uma 
plataforma para debate e interacção sobre assuntos de interesse para África, 
através do prisma do direito internacional e do direito da União Africana. 
 
 
TEMA 
 
O tema escolhido para a 3.ª Edição do Fórum da CUADI é: “Codificação do 
Direito Internacional a Nível Regional”. 
 
 
LOCAL DO FÓRUM 
 
O Fórum terá lugar na Sede da União Africana, em Adis Abeba, Etiópia.  
 
 
ANTECEDENTES 
 
Numa altura em que o continente africano prevê aumentar o seu compromisso 
com o processo de aceleração da integração do continente, e tomar uma 
abordagem jurídica, em particular uma abordagem jurídica internacional, bem 
como uma abordagem política neste esforço, o tema escolhido para a terceira 
edição do fórum, “Codificação do Direito Internacional a Nível Regional”, é de 
grande relevância.  
 
Enquanto o Fórum anterior da CUADI debruçou-se sobre as Comunidades 
Económicas Regionais (CER), sob o tema “Direito da Integração Regional em 
África”, o 3.º Fórum da CUADI terá como objectivo principal contribuir e moldar o 
desenvolvimento do direito internacional através de uma análise mais 
aprofundada da codificação do direito internacional de África nas áreas onde já 
houve prática extensiva, precedentes e doutrina de Estado no continente 
africano. 
 
A codificação pode ser vista como um processo de reconhecimento e promoção 
do direito internacional de África. Muitos passos já foram dados neste sentido 
pela União Africana com vista à colaboração com pesquisadores, universidades, 
centros de pesquisa, institutos internacionais, a fim de promover o estudo do 
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direito internacional de África a nível regional. Portanto, este fórum serve para 
incentivar e continuar com estes esforços. 
 
OBJECTIVOS DO FÓRUM  
 
Os objectivos da Terceira Edição do Fórum da CUADI, subordinado ao tema 
“Codificação do Direito Internacional a Nível Regional”, são os seguintes: 
 

I. Levar a cabo uma pesquisa em matéria de direito internacional no 
continente africano, a fim de seleccionar as áreas de codificação.  

 
II. Analisar as vias para o desenvolvimento gradual do Direito 

Internacional no continente através da codificação. 
 
III. Estabelecer parcerias no domínio de estudo e ensino do Direito 

Internacional no que se refere à União Africana (UA) com universidades 
e institutos internacionais em África, sob os auspícios da CUADI. 

 
IV. Continuar com o estudo, o ensino, a disseminação e a divulgação da 

literatura sobre direito internacional de África.  
 
 
TÓPICOS 
 
Os debates irão se centrar nos seguintes tópicos: 
 

I. A Codificação do Direito Internacional em África: Contexto e Desafios 
 
II. Relação entre o Direito da UA e o Direito das CER  
 
III. Codificação em Matéria dos Direitos Humanos  
 
IV. Codificação em Matéria de Justiça de Transição  
 
V. O Papel dos Tribunais Regionais no Desenvolvimento do Direito 

Internacional  
 
VI. Áreas Futuras de Codificação a Nível Regional. 
 

 
FORMATO DO FÓRUM  
 
O Fórum irá adoptar uma abordagem participativa para permitir debates amplos 
e contribuições de todos os participantes.  
 
Cada sessão terá duas apresentações e debates.  
 
Cada tópico acima mencionado será abordado por dois especialistas em direito 
com base no documento detalhado, que será de 15 a 20 páginas.  
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Cada estudo será objecto de comentários e observações por outros intelectuais. 
Os comentários e observações serão compilados num documento de 5 páginas.  
 
O autor do documento será atribuído quinze minutos para apresentar o  seu 
trabalho e serão atribuídos 10 minutos ao comentador para apresentar os seus 
comentários e observações. O comentador vai também usar o tempo a si 
atribuído para levantar questões e convidar o público (fórum) para participar no 
debate. 
 
Serão atribuídos vinte minutos para o debate geral sobre o tema em estudo.  
 
O resumo da apresentação dos principais documentos e documentos de debate 
será feito no formato PowerPoint. 
 
 
PARTICIPANTES 
 
Os participantes-alvo no Fórum são intelectuais, académicos e funcionários que 
trabalham ou lidam com codificação do direito internacional público: Assessores 
Jurídicos dos Ministérios dos Negócios Estrangeiros dos Estados-membros da 
UA, dos Ministérios da Justiça dos Estados-membros da UA, Institutos 
Diplomáticos dos Estados-membros da UA, Representantes Permanentes 
acreditados junto da UA, representantes de Organizações Internacionais em 
Adis Abeba, representantes das CER em Adis Abeba, Assessores Jurídicos das 
CER, Órgãos da UA, Membros Africanos da UNILC, Membros Africanos do ICJ, 
Faculdades de Direito dos Estados-membros da UA, intelectuais africanos no 
continente e da diáspora, Centros de Pesquisa em Direito Internacional Público, 
etc. 
 
 
CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO: 
  
A confirmação de participação, número de voo e a hora de chegada devem ser 
comunicados ao Secretariado da CUADI o mais tardar até 15 de Outubro de 
2014.  
 
 
PROGRAMA  
 
A fim de concretizar o supracitado, propõe-se os objectivos, o projecto de 
programa, que figura como ANEXO A. Os moderadores serão os membros da 
Comissão da União Africana de Direito Internacional (AUCIL). 
 
Antes do Fórum, um Pedido para a apresentação de Trabalhos será feito. O 
projecto de Termos de Referência para os autores figura como ANEXO B. Estes 
documentos servirão como contribuições para o Fórum. Os autores podem 
também ser convidados para participar no Fórum.  
 
Os resultados previstos do Fórum são: 
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I. Uma Publicação - uma Edição Especial do Jornal do Direito da União 
Africana - que será elaborada a partir dos trabalhos seleccionados 
como contribuição para o Fórum; e  

 
II. Um Relatório dos debates do Fórum, que será apresentado na próxima 

sessão da CUADI, altura em que irá analisar as áreas específicas para 
codificação do direito internacional em África e uma possível 
elaboração de novos tratados. 

 
RESULTADOS DO FÓRUM 
 

I. Identificar os principais desafios da codificação do direito internacional 
em África; 

 
II. Definir áreas específicas para codificação do direito internacional em 

África; 
 
III. Acelerar o desenvolvimento gradual do direito internacional a nível 

continental; 
 
IV. Promover o estudo, o ensino e a divulgação do direito internacional em 

África; e  
 
V. Reforçar a parcerias entre os centros de pesquisa, universidades, 

Estados-membros da UA, CER e a CUADI. 
 

 
ALOJAMENTO E LOGÍSTICA  
 
Devido a restrições orçamentais, a CUADI não poderá suportar os custos de 
participação no Fórum. Todavia, a CUADI irá se responsabilizar pelo transporte 
de todos os participantes dos seus respectivos hotéis para a Sede da UA e vice-
versa. O preço médio de um quarto de hotel pode variar de 80 a 150 dólares por 
noite. 
 
 
INFORMAÇÃO ÚTIL  
 
Todos os participantes devem estar cientes de que os visitantes à Etiópia 
necessitam de visto de entrada. Os participantes provenientes de países sem 
Missões Diplomáticas da Etiópia devem enviar uma cópia do seu passaporte 
com as informações relevantes por e-mail para o Secretariado da CUADI, para a 
tomada das providências necessárias.  
 
Um certificado de vacinação pode ser exigido aos viajantes provenientes de 
países com risco de transmissão da Febre Amarela.  
 
Os não residentes que viajam para a Etiópia devem declarar qualquer/toda a 
moeda estrangeira superior a 3.000,00 USD (ou equivalente). 
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Os não residentes que partem da Etiópia podem transportar um máximo de 
3.000,00 USD (ou equivalente). 
 
Qualquer viajante que entra ou sai da Etiópia pode transportar um máximo de 
200 Birr etíope consigo ou na sua bagagem.  
 
Taxa de câmbio: 1 USD = 19.34 Birr, 1 Euro= 26.69 Birr (câmbio oficial em 20 
de Março de 2014).  
 
A tensão eléctrica na Etiópia é de 220 V. As tomadas utilizadas na Etiópia são D 
ou J ou L; os participantes são incentivados a viajar com um adaptador de 
tomada universal.  
 
A temperatura em Adis Abeba, em Novembro e Dezembro, varia de 14 a 23 
graus C. Há previsão de pouca chuva durante esta época do ano.  
 
 
INFORMAÇÃO ADICIONAL  
 
Para mais informações sobre o Fórum, queira contactar:  
 
Mr. Mourad Ben Dhiab, Secretary of the African Union Commission on 
International law Email: DhiabB@africa-union.org; 
mouradbendhiab@yahoo.fr, Tel: + 251 115 182 308 Tel: +251 910 63 65 64  
 
Mr. Adewale Iyanda Edoho, Legal Officer, Office of the Legal Counsel, AUC 
Email: AdewaleI@africa-union.org; edowales@me.com, Tel: + 251 115 182 
308 Tel: +251 911 50 67 67  
 
Ms. Betelhem Arega Legal Expert, Office of Legal Counsel, AUC Email: 
Betelhema@africa-union.org; betty.asmamaw@gmail.com, Tel: + 251 115 
182 308 Tel: + 251 911 20 69 74 
 


