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3XEOLFDGRRULJLQDOPHQWHLQJOrVHPSRU(TXDOLW\1RZHPQRPHGD&ROLJDomR6ROLGDULW\IRU$IULFDQ
:RPHQ·V5LJKWV 62$:5 FRPRWtWXOR$*XLGHWR8VLQJWKH3URWRFRORQWKH5LJKWVRI:RPHQLQ$IULFDIRU
/HJDO$FWLRQ
KWWSZZZHTXDOLW\QRZRUJ
'LUHLWRVGHDXWRU(TXDOLW\1RZ
7RGRVRVGLUHLWRVUHVHUYDGRV$UHGLVWULEXLomRGRPDWHULDODSUHVHQWDGRQHVWDREUDpLQFHQWLYDGDSHOD
HGLWRUDGHVGHTXHRWH[WRRULJLQDOQmRVHMDDOWHUDGRDIRQWHRULJLQDOVHMDGHYLGDHSOHQDPHQWH
UHFRQKHFLGDHDUHGLVWULEXLomRQmRYLVHROXFURFRPHUFLDO4XHLUDFRQWDFWDUDHGLWRUDVHGHVHMDU
UHSURGX]LUUHGLVWULEXLURXWUDQVPLWLUHVWDREUDRXSDUWHGHODGHTXDOTXHUIRUPDRXSRUTXDOTXHUPHLR
3URGX]LGRSRU(TXDOLW\1RZ
'LVWULEXtGRSRU(TXDOLW\1RZ
ZZZHTXDOLW\QRZRUJ
,PSUHVVRSRU&ORXUSULQW/WG
7UDGX]LGRSRU$UPDQGR0DJDLD




ÌQGLFH
/,67$'(6,*/$6($%5(9,$785$6«YLL

35()É&,2«««««««««««««««««««««««««««««««««««YLLL

,1752'8d®2««««««««««««««««««««««««««««««««««L[

5(6802'26&$3Ì78/26«[

,$17(&('(17(6

$,QVWUXPHQWRV$IULFDQRVGRV'LUHLWRV+XPDQRV5HOHYDQWHVDRV'LUHLWRVGDV0XOKHUHV
$&DUWD$IULFDQD
4XDGUR'LVSRVLo}HVVHOHFFLRQDGDVGD&DUWD$IULFDQDUHOHYDQWHVDRVFDVRVGHLJXDOGDGHGR
JpQHUR
23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
4XDGUR23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUSURPRYHRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHVDOpPGRV
LQVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDLVH[LVWHQWHV
$&DUWDGD&ULDQFD
4XDGUR'LVSRVLo}HVVHOHFFLRQDGDVGD&DUWDGD&ULDQoDUHOHYDQWHDRVFDVRVGHLJXDOGDGHGR
JpQHUR
%0HFDQLVPRVGH$SOLFDomRGRV'LUHLWRV+XPDQRVQR6LVWHPD$IULFDQR
&RPLVVmR$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV
5HODWRUD(VSHFLDOGRV'LUHLWRVGDV0XOKHUHVHPÉIULFD
7ULEXQDO$IULFDQRGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV3URWRFRORGH
7ULEXQDO$IULFDQRGH-XVWLoDHGRV'LUHLWRV+XPDQRV3URWRFRORGH
4XDGUR3RQWRGH6LWXDFmRGDUDWLILFDomRGRVLQVWUXPHQWRVDIULFDQRVGRVGLUHLWRVKXPDQRVH
SURWRFRORVGHWULEXQDLV DWp0DLRGH 

,,235272&2/2'26',5(,726'$608/+(5(6(0$)5,&$

4XDGUR,QVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDLVHLQVWUXPHQWRVDIULFDQRVUHJLRQDLVUHODWLYRVDRVGLUHLWRVGD
PXOKHU
$2V'LUHLWRV&RQVDJUDGRVQR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
4XDGUR0DSDGRVSDtVHVTXHSUDWLFDPD0*)HPÉIULFDUDWLILFDomRGR3URWRFRORGRV
'LUHLWRVGD0XOKHUHOHLVDQWL0*)
%([HPSORVGHOLQJXDJHPVREUHTXHVW}HVVHOHFFLRQDGDVTXHFRQVWLWXHPYLRODomRGR3URWRFRORGRV
'LUHLWRVGD0XOKHU
9LROrQFLDGRPpVWLFDHVWXSURHYLROrQFLDVH[XDO
4XDGUR([HPSORVGHOLQJXDJHPSDUDFDVRVHQYROYHQGRDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHU
0XWLODomRJHQLWDOIHPLQLQD
4XDGUR([HPSORVGHOLQJXDJHPSDUDFDVRVHQYROYHQGRDPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQD
&DVDPHQWRLQIDQWLORXIRUoDGR
4XDGUR([HPSORVGHOLQJXDJHPSDUDFDVRVHQYROYHQGRFDVDPHQWRLQIDQWLORXIRUoDGR
'LUHLWRVUHSURGXWLYRV
4XDGUR([HPSORVGHOLQJXDJHPSDUDFDVRVTXHHQYROYHPGLUHLWRVUHSURGXWLYRV
'LUHLWRVDKHUDQoDHSURSULHGDGH
4XDGUR([HPSORVGHOLQJXDJHPSDUDFDVRVHQYROYHQGRRVGLUHLWRVjKHUDQoDHSURSULHGDGH
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$8VRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDR1tYHO,QWHUQR
,QFRUSRUDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUQDOHLGRPpVWLFD
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8WLOL]DomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPWULEXQDLVQDFLRQDLV
4XDGUR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUFLWDGRQXPFDVRGHYLRODomRSRUXP
SURIHVVRUQD=kPELD
5HFXUVRV
4XDGUR/LVWDGHYHULILFDomRSDUDRXVRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDRQtYHO
QDFLRQDO
%8VRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDR1tYHO5HJLRQDO
4XDGUR&RPRDV21*·VJDQKDPRHVWDWXWRGHREVHUYDGRUQD&RPLVVmR$IULFDQD
&RQVLGHUDomRGRVUHODWyULRVSHOD&RPLVVmR$IULFDQD
4XDGUR7UHFKRGR5HODWyULRVRPEUDGD21*SDUDRSULPHLUR5HODWyULR3HULyGLFRGR
(VWDGRGDÉIULFDGR6XOj&RPLVVmR$IULFDQDGH1RYHPEURGH
4XDGUR7UHFKRVGDVREVHUYDo}HVFRQFOXGHQWHVGD&RPLVVmR$IULFDQDVREUHRUHODWyULR
SHULyGLFRGD5HS~EOLFDGR6XGmR6HVVmR2UGLQiULDGH0DLRGH-XQKR
&RQVLGHUDomRGDVTXHL[DVFRPXQLFDo}HVSHOD&RPLVVmR$IULFDQD
0HGLGDVDGLFLRQDLVTXHSRGHPVHUWRPDGDVSHOD&RPLVVmR$IULFDQD
4XHL[DVDR7ULEXQDO$IULFDQRHDR7ULEXQDO$IULFDQRGH-XVWLFDH'LUHLWRV+XPDQRV
$&-+5 

,9$35(6(17$d®2'$648(,;$6&20,66®2$)5,&$1$

$5HTXLVLWRVSDUDD$GPLVVLELOLGDGHGDV&RPXQLFDo}HV
2VDXWRUHV
&RPSDWLELOLGDGHFRPD&DUWD$IULFDQD
/LQJXDJHPXVDGDQDFRPXQLFDomR
5HFXUVRjLQIRUPDomRGRVyUJmRVGHFRPXQLFDomRVRFLDO
([DXVWmRGRVUHFXUVRVORFDLV
6XEPLVVmRGHQWURGHXPRSUD]RWHPSRUD]RiYHO«
1mRGHWHUPLQDGRSRURXWURVPHFDQLVPRVLQWHUQDFLRQDLVRXUHJLRQDLV
2XWUDVFRQVLGHUDo}HV
4XDGUR/LVWDGHYHULILFDomRSDUDDVXEPLVVmRGHFRPXQLFDo}HVj&RPLVVmR$IULFDQD
%3URFHGLPHQWRVGD&RPLVVmR$IULFDQDSDUDD&RQVLGHUDomRGH&RPXQLFDo}HV
5HJUDVJHUDLV
'HWHUPLQDomRGDDGPLVVLELOLGDGH
$QiOLVHGRPpULWRGDFDXVD
4XDGUR4XHL[D0RGHOR 

9$335(6(17$d®2'(&$626$275,%81$/$)5,&$12'26',5(,726'2+20(0
('263292628$275,%81$/$)5,&$12'(-867,d$(',5(,726+80$126

$27ULEXQDO$IULFDQR'LUHLWRV+XPDQRVHGRV3RYRV
%27ULEXQDO$IULFDQRGD-XVWLoDHGRV'LUHLWRV+XPDQRV

9,-85,6358'È1&,$5(/(9$17($26',5(,726+80$126

$&DVRV5HOHYDQWHVGRV'LUHLWRV+XPDQRVGR6LVWHPD$IULFDQRGRV'LUHLWRV+XPDQRV
&RPLVVmR$IULFDQD
7ULEXQDOGH-XVWLoDGD&RPXQLGDGH(FRQyPLFDGRV(VWDGRVGDÉIULFD2FLGHQWDO
&('($2 
%-XULVSUXGrQFLD5HOHYDQWHGH2XWURV6LVWHPDVGH'LUHLWRV+XPDQRV
6LVWHPDV5HJLRQDLVGRV'LUHLWRV+XPDQRV
D7ULEXQDO(XURSHXGRV'LUHLWRV+XPDQRVH&RPLVVmR(XURSHLDGRV'LUHLWRVGR+RPHP
E&RPPLVVmR,QWHU$PHULFDQDGRV'LUHLWRVKXPDQRV
&RQYHQo}HV,QWHUQDFLRQDLV
D&RPLWpSDUDD(OLPLQDomRGD'LVFULPLQDomRFRQWUDDV0XOKHUHV
E2&RPLWpGRV'LUHLWRV+XPDQRV
F&RPLWpFRQWUDD7RUWXUD
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&&DVRV5HOHYDQWHVGH7ULEXQDLV3HQDLV,QWHUQDFLRQDLV
7ULEXQDO3HQDO,QWHUQDFLRQDOSDUD5XDQGD ,&75 
7ULEXQDO3HQWDO,QWHUQDFLRQDOSDUDDDQWLJD-XJRVOiYLD ,&7< 
'&DVRV5HOHYDQWHV3HQGHQWHVHPÐUJmRV,QWHUQDFLRQDLVH5HJLRQDLVDWp0DLRGH
&RPLVVmR$IULFDQD
&RPLVVmR,QWHU$PHULFDQDGRV'LUHLWRV+XPDQRV

9,,2875$6(675$7e*,$63$5$352029(5235272&2/2'26',5(,726'$
08/+(5

$$GYRFDFLDDRQtYHOQDFLRQDO
&DPSDQKDVSHODUDWLILFDomR
4XDGUR&DPSDQKDGD62$:5SDUDDUDWLILFDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
6HQVLELOL]DomR
4XDGUR0RGHORGHFRPXQLFDGRGHLPSUHQVDVREUHDGHFLVmRGD&RPLVVmR$IULFDQD 
'LiORJRFRPRJRYHUQRSDUDLPSOHPHQWDUDVUHFRPHQGDo}HVGD&RPLVVmR$IULFDQD
)RUPDomRHFDSDFLWDomR
0XGDQoDGHOHLVHSROtWLFDV
4XDGURXPDFDPSDQKDSDUDDFULDomRGHXPDOHLFRQWUDD0*)HP0DOL
%$GYRFDFLDMXQWRGD&RPLVVmR$IULFDQD
4XDGUR)yUXPGDV21*·V

&21&/86$2
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$3(1',&(
$SrQGLFH$3URWRFRORj&DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV5HODWLYR
DRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPÉIULFD

$SrQGLFH%&DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV

$SrQGLFH&5HJXODPHQWR,QWHUQRGD&RPLVVmR$IULFDQDGRV'LUHLWRV+XPDQRVHGRV3RYRV  

$SrQGLFH''LUHFWUL]HVGD&RPLVVmR$IULFDQDSDUDD6XEPLVVmRGDV&RPXQLFDo}HV

$SrQGLFH(3URFHGLPHQWRGDV&RPXQLFDo}HVGD&RPLVVmR$IULFDQD

$SrQGLFH)5HVROXomRVREUHRV&ULWpULRSDUDD&RQFHVVmRH8VXIUXWRGR(VWDWXWRGH2EVHUYDGRUD
2UJDQL]Do}HV1mR*RYHUQDPHQWDLVTXH7UDEDOKDPQR&DPSRGH'LUHLWRV+XPDQRV-XQWRGD
&RPLVVmR$IULFDQDGRV'LUHLWRV'R+RPHPHGRV3RYRV««««««

$SrQGLFH*3URWRFRORUHODWLYRj&DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRVVREUHD
&ULDomRGHXP7ULEXQDO$IULFDQRGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV

$SrQGLFH+3URWRFROR5HODWLYRDRV(VWDWXWRVGR7ULEXQDO$IULFDQRGH-XVWLoDHGRV
'LUHLWRV+XPDQRV

$SrQGLFH,&DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRVHGR%HPHVWDUGD&ULDQoD

$SrQGLFH-'LUHLWRVGD0XOKHU&RQYHQomRVREUHD(OLPLQDomRGH7RGDVDV)RUPDVGH'LVFULPLQDomR
FRQWUDDVPXOKHUHV

$SrQGLFH./LVWDVGH9HULILFDomR
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/LVWDGHVLJODVHDEUHYLDWXUDV

$&-+5
&DUWD$IULFDQD
&DUWDGD&ULDQoD
&$7
&('$:
&(5'

&RPLVVmR$IULFDQD
&RQYHQomR$PHULFDQD
&RQYHQomRGH%HOpPGR3DUi
&RQYHQomR(XURSHLDGRV
'LUHLWRV+XPDQRV
&5&
(&+5
(&2:$6
(VWDWXWRGH$&-+5
(:/$
)(01(7
,$&+5
,&&35
,&(6&5
,&50:
,&75
,&7<
2$6
21*
28$
3URWRFRORFRQWUDR7UiILFR
3URWRFRORGH$&-+5
3URWRFRORGR7ULEXQDO
$IULFDQR
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD
0XOKHU
62$:5
7ULEXQDO$IULFDQR
7ULEXQDO,QWHU$PHULFDQR
8$
:L/'$)
:5$3$




7ULEXQDO$IULFDQRGH-XVWLoDHGRV'LUHLWRV+XPDQRV
&DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRVGH+RPHPHGRV3RYRV
&DUWD$IULFDQDVREUHRV'LUHLWRVH%HP(VWDUGD&ULDQoD
&RQYHQomR&RQWUDD7RUWXUDH2XWURV7UDWDPHQWRVRX3HQDV&UXpLV
'HVXPDQRVRX'HJUDGDQWHV
&RQYHQomRVREUHD(OLPLQDomRGH7RGDVDV)RUPDVGH'LVFULPLQDomR
FRQWUDD0XOKHU
&RQYHQomRVREUHD(OLPLQDomRGH7RGDVDV)RUPDVGH'LVFULPLQDomR
5DFLDO
&RPLVVmR$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV
&RQYHQomR$PHULFDQDGRV'LUHLWRV+XPDQRV
&RQYHQomR,QWHU$PHULFDQDVREUHD3UHYHQomR3XQLomRH
(UUDGLFDomRGD9LROrQFLDFRQWUDD0XOKHU
&RQYHQomR(XURSHLDSDUDD3URWHFomRGRV'LUHLWRV+XPDQRVH
/LEHUGDGHV)XQGDPHQWDLV
&RQYHQomRVREUHRV'LUHLWRVGD&ULDQoD
7ULEXQDO(XURSHXGRV'LUHLWRV+XPDQRV
&RPXQLGDGH(FRQyPLFDGRV(VWDGRVGDÉIULFD2FLGHQWDO
(VWDWXWRGR7ULEXQDO$IULFDQRGH-XVWLoDHGRV'LUHLWRV+XPDQRV
$QH[RDR3URWRFRORGH$&-+5 
$VVRFLDomR(WtRSHGH0XOKHUHVGH&DUUHLUD-XUtGLFD
5HGHGH'HVHQYROYLPHQWRH&RPXQLFDomRGD0XOKHU$IULFDQD
&RPLVVmR,QWHU$PHULFDQDGRV'LUHLWRV+XPDQRV
3DFWR,QWHUQDFLRQDOVREUHRV'LUHLWRV&LYLVH3ROtWLFRV
3DFWR,QWHUQDFLRQDOVREUHRV'LUHLWRV(FRQyPLFRV6RFLDLVH&XOWXUDLV
&RQYHQomR,QWHUQDFLRQDOVREUHD3URWHFomRGRV'LUHLWRVGH7RGRVRV
7UDEDOKDGRUHV0LJUDQWHVH0HPEURVGHVXDV)DPtOLDV
7ULEXQDO3HQDO,QWHUQDFLRQDOSDUD5XDQGD
7ULEXQDO3HQDO,QWHUQDFLRQDOSDUDD$QWLJD-XJRVOiYLD
2UJDQL]DomRGRV(VWDGRV$PHULFDQRV
2UJDQL]DomRQmRJRYHUQDPHQWDO
2UJDQL]DomRGD8QLGDGH$IULFDQD
3URWRFRORSDUD3UHYHQLU6XSULPLUH3XQLUR7UiILFRGH3HVVRDV
(VSHFLDOPHQWHDV0XOKHUHVH&ULDQoDVVXSOHPHQWDQGRD&RQYHQomR
GDV1Do}HV8QLGDVFRQWUDR&ULPH2UJDQL]DGR7UDQVQDFLRQDO
3URWRFRORVREUHR(VWDWXWRGR7ULEXQDO$IULFDQRGH-XVWLoDHGRV
'LUHLWRV+XPDQRV
3URWRFRORj&DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV
5HODWLYRDR(VWDEHOHFLPHQWRGHXP7ULEXQDO$IULFDQRGRV'LUHLWRV
GR+RPHPHGRV3RYRV
3URWRFRORj&DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV
5HODWLYRDRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPÉIULFD
6ROLGDULHGDGHSDUDRV'LUHLWRVGD0XOKHU$IULFDQD
7ULEXQDO$IULFDQRGH-XVWLoDHGRV'LUHLWRVGH+RPHP
7ULEXQDO,QWHU$PHULFDQRGRV'LUHLWRV+XPDQRV
8QLmR$IULFDQD
0XOKHUHVGH&DUUHLUD-XUtGLFDHR'HVHQYROYLPHQWRHPÉIULFD
$OWHUQDWLYDSDUDD3URPRomRH3URWHFomRGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
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3UHIiFLR
1DTXDOLGDGHGH5HODWRUD(VSHFLDOGRV'LUHLWRV
GD0XOKHUHPÉIULFDWHQKRDKRQUDHRSUD]HUGH
HVFUHYHU R SUHIiFLR GHVWH *XLD GH 8WLOL]DomR GR
3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU $IULFDQD HP $Fo}HV
-XGLFLDLV HODERUDGR SHOD FROLJDomR 6ROLGDULW\ IRU
$IULFDQ :RPHQ·V 5LJKWV 62$:5  H (TXDOLW\
1RZ*UDoDVDRVHXFDUiFWHUSUiWLFRHH[DXVWLYRR
PDQXDO FRQVWLWXL XP LQVWUXPHQWR LPSRUWDQWH
DVVLPFRPRXPDIRQWHMXUtGLFDSDUDRVGHIHQVRUHV
GRVGLUHLWRVGDPXOKHUHGDUDSDULJDHPÉIULFD
&RPDDGRSomRGR3URWRFRORj&DUWD$IULFDQD
GRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV5HODWLYRDRV
'LUHLWRV GD 0XOKHU HP ÉIULFD 3URWRFROR  D
ÉIULFD GHPRQVWURX VXD YRQWDGH GH JDUDQWLU R
UHVSHLWRSHORVGLUHLWRVKXPDQRVGDVPXOKHUHVEHP
FRPR D HODERUDomR GDV QRUPDV H SDGU}HV QR
GRPtQLRGDSURWHFomRGRVGLUHLWRVGDPXOKHUHGD
UDSDULJDQRFRQWLQHQWHDIULFDQR23URWRFRORpXP
LQVWUXPHQWRMXUtGLFRLQRYDGRUHPPXLWRVDVSHFWRV
H VXD LPSOHPHQWDomR HIHFWLYD LUi IDFLOLWDU D
FRQVHFXomR GH DYDQoRV VLJQLILFDWLYRV HP WHUPRV
GRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHVHPPXLWDVHVIHUDVGDVXD
YLGD (VWH PDQXDO Gi H[HPSORV GH OLQJXDJHP
VLPSOLILFDGD H GRV WLSRV GH TXHL[DV TXH RV
GHIHQVRUHV GRV GLUHLWRV KXPDQRV SRGHP XWLOL]DU
SDUD JDUDQWLU XPD PHOKRU SURWHFomR GRV GLUHLWRV
GDPXOKHUHPÉIULFD
$ LPSOHPHQWDomR HILFD] GR 3URWRFROR FDEH
SULPHLUDPHQWH DRV (VWDGRV 3DUWHV H UHTXHU GD
SDUWH GH FDGD (VWDGRV 0HPEURV GD 8QLmR
$IULFDQD HVIRUoRV UHDLV HP WHUPRV GH UHIRUPD
OHJDO R TXH LQWHJUD DV LQRYDo}HV FRQWLGDV QR
3URWRFRORDDGRSomRGHSODQRVGHDFomRQDFLRQDLV
SDUDDHUUDGLFDomRGDYLROrQFLDEDVHDGDQRJpQHUR
EHP FRPR SROtWLFDV GH JpQHUR QDFLRQDLV H D
SURYLVmR GH UHFXUVRV RUoDPHQWDLV VXILFLHQWHVSDUD
RV SURJUDPDV HP SURO GR HPSRGHUDPHQWR H
FDSDFLWDomR GD PXOKHU 2V (VWDGRV 0HPEURV
GHYHP LQWURGX]LU YLVLYHOPHQWH DFo}HV SRVLWLYDV
YLVDQGRDFRQFUHWL]DomRGRVGLUHLWRVJDUDQWLGRVQR
3URWRFROR DR QtYHO QDFLRQDO H GHYHP JDUDQWLU R
UHVSHLWR SHODV GHFLV}HV MXGLFLDLV EDVHDGDV QD
DSOLFDomRGDVGLVSRVLo}HVGR3URWRFROR
'HLJXDOPRGRGHYHPJDUDQWLURUHVSHLWRSHODV
GHFLV}HV GD &RPLVVmR $IULFDQD GRV 'LUHLWRV GR
+RPHP H GRV 3RYRV HP UHVSRVWD jV TXHL[DV
DSUHVHQWDGDVDHVWHyUJmRFRPEDVHQDVYLRODo}HV
GRVGLUHLWRVJDUDQWLGRVQR3URWRFROR
$V RUJDQL]Do}HV GD VRFLHGDGH FLYLO WrP XP
SDSHO FUXFLDO D GHVHPSHQKDU DRV QtYHLV ORFDO
QDFLRQDOHUHJLRQDOSDUDID]HUGR3URWRFRORXP
LQVWUXPHQWR HIHFWLYR GH DGYRFDFLD FRP YLVWD D
DFHOHUDU D PXGDQoD QRV PRGHORV H SDGU}HV

VRFLRFXOWXUDLV QHJDWLYRV TXH LPSHGHP R
GHVHQYROYLPHQWR H HILFiFLD GRV GLUHLWRV GD
PXOKHUHGDUDSDULJDHPÉIULFD
(VWD p D IRUPD SHOD TXDO RUJDQL]Do}HV WDLV FRPR D
FROLJDomR 62$:5 Mi YrP XVDQGR GLYHUVDV HVWUDWpJLDV
SDUD SURPRYHU R XVR GR 3URWRFROR 62$:5 WHP
LQYRFDGR R GLVSRVWR QR 3URWRFROR HP PXLWDV FDXVDV
OHYDGDV DRV WULEXQDLV QDFLRQDLV EHP FRPR j &RPLVVmR
$IULFDQD$FROLJDomRWHPRUJDQL]DGRPXLWDVVHVV}HVGH
IRUPDomR SDUD MXULVWDV H RXWURV GHIHQVRUHV GRV GLUHLWRV
KXPDQRV &RQWLQXD LQFDQViYHO HP GLYXOJDU R QtYHO GH
UDWLILFDomR H GRPHVWLFDomR GR 3URWRFROR SRU (VWDGRV
3DUWHV7HPDMXGDGRHDSRLDGRD&RPLVVmR$IULFDQDQD
HODERUDomR GH GLUHFWUL]HV SDUD D UHGDFomR GH UHODWyULRV
GRV(VWDGRVVREUHR3URWRFRORHQRJDUDQWHGDIRUPDomR
GRVUHSUHVHQWDQWHVGRV(VWDGRV0HPEURVQRXVRGHVVDV
GLUHFWUL]HVFRPYLVWDjVXDFRQVLGHUDomRQDUHGDFomRGRV
UHODWyULRVSHULyGLFRVDSUHVHQWDGRVHPYLUWXGHGR$UWLJR
 GD &DUWD $IULFDQD )LQDOPHQWH 62$:5 WHP
SURPRYLGR D DERUGDJHP PXOWLVVHFWRULDO UHFRPHQGDGD
SHOD 218 0XOKHUHV SDUD D LPSOHPHQWDomR HILFD] GR
3URWRFROR
2VJRYHUQRVDIULFDQRVWrPGHDFHOHUDURSURFHVVRGH
UDWLILFDomR GR 3URWRFROR j &DUWD $IULFDQD GRV 'LUHLWRV
GR +RPHP H GRV 3RYRV VREUH R (VWDEHOHFLPHQWR GR
7ULEXQDO$IULFDQRGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV
HID]HUDGHFODUDomRFRQIRUPHR$UWLJR  GRUHIHULGR
3URWRFROR SHUPLWLQGR D LQGLYtGXRV H 21*V DFHGHU
GLUHFWDPHQWHDR7ULEXQDO$IULFDQR
$V PXOKHUHV H UDSDULJDV DIULFDQDV HVSHUDP TXH
JUDoDV j YRQWDGH SROtWLFD GRV (VWDGRV 0HPEURV H
HVWUDWpJLDV FRPELQDGDV GH WRGRV RV RXWURV DFWRUHV HODV
PHVPDVVXDVILOKDVHQHWDVVHMDPFDSD]HVGHYLYHUQXP
PXQGR GH LJXDOGDGH FRP RV KRPHQV H UDSD]HV XP
PXQGR OLYUH GH WRGDV DV IRUPDV GH GLVFULPLQDomR
FRQIRUPH SUHYLVWR QR 3URWRFROR e QRVVD
UHVSRQVDELOLGDGH FROHFWLYD JDUDQWLU TXH WRGDV HVWDV
H[SHFWDWLYDV OHJtWLPDV VHMDP VDWLVIHLWDV QR SHUtRGR PDLV
FXUWRGHWHPSR
(VSHUR TXH RV GHIHQVRUHV GRV GLUHLWRV KXPDQRV H
GDVPXOKHUHVHPJHUDOXVHPR3URWRFROREHPFRPRHVWH
PDQXDO SHUWLQHQWH SDUD HQWHQGHU H GHIHQGHU RV VHXV
GLUHLWRV FRP YLVWD D FRQWULEXLU SDUD D SUHYHQomR GDV
YLRODo}HV GRV GLUHLWRV KXPDQRV GDV PXOKHUHV H SDUD R
ILPGDGLVFULPLQDomRHLPSXQLGDGH
-XQWRVYDPRVDVVHJXUDUTXHDVPXOKHUHVHUDSDULJDV
YLYDP QXPD ÉIULFD GLJQD GH PXOKHUHV XPD ÉIULFD
SDFtILFD H TXH UHVSHLWD RV GLUHLWRV GR +XPDQRV H GRV
3RYRV

6R\DWD0DwJD
&RPLVViULD5HODWRUD(VSHFLDOGRV'LUHLWRV
GD0XOKHUHPÉIULFD
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,QWURGXomR
(VWH PDQXDO SURPRYH R XVR GR LQVWUXPHQWR
SLRQHLUR GRV GLUHLWRV KXPDQRV R 3URWRFROR GRV
'LUHLWRV GD 0XOKHU HP ÉIULFD R 3URWRFROR GRV
'LUHLWRV GD 0XOKHU  TXH p XP SURWRFROR
VXSOHPHQWDU j &DUWD $IULFDQD GRV 'LUHLWRV GR
+RPHPHGRV3RYRV23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD
0XOKHUIRLDGRSWDGRSHOD8QLmR$IULFDQDHP-XOKR
GH  FRPR UHVXOWDGR GH DGYRFDFLD LQWHQVLYD GH
PXLWDV RUJDQL]Do}HV GH WRGD D ÉIULFD H HQWURX HP
YLJRU HP  GH 1RYHPEUR GH  $Wp 0DLR GH
KDYLDVLGRUDWLILFDGRSRUSDtVHV
2 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU p XP
DYDQoR LPSRUWDQWH QD SURWHFomR H SURPRomR GRV
GLUHLWRV GDV PXOKHUHV HP ÉIULFD 7UDWDVH GR
SULPHLURLQVWUXPHQWRMXUtGLFRLQWHUQDFLRQDODDSHODU
SDUDRILPGHWRGDVDVIRUPDVGHYLROrQFLDFRQWUDDV
PXOKHUHV TXHU HP SDUWLFXODU TXHU HP S~EOLFR
LQFOXLQGR R DVVpGLR VH[XDO SURtEH WRGDV DV IRUPDV
GH PXWLODomR JHQLWDO IHPLQLQD SURWHJH R GLUHLWR GD
PXOKHU GH SURFXUDU R DERUWR HP FHUWDV FRQGLo}HV
SURtEHRVFDVDPHQWRVIRUoDGRVHHVSHFLILFDDLGDGH
GRVDQRVFRPRDLGDGHPtQLPDSDUDRFDVDPHQWR
23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHVWDEHOHFHXP
YDVWR OHTXH GH GLUHLWRV HFRQyPLFRV H VRFLDLV
LQFOXLQGR R GLUHLWR DR PHVPR VDOiULR SHOR PHVPR
WUDEDOKR H R GLUHLWR D XPD OLFHQoD GH PDWHUQLGDGH
DGHTXDGD H UHPXQHUDGD WDQWR QR VHFWRU S~EOLFR
FRPR QR SULYDGR (QGRVVD D DFomR DILUPDWLYD SDUD
SURPRYHU D SDUWLFLSDomR LJXDO GDV PXOKHUHV HP
WRGRVRVQtYHLVGHWRPDGDGHGHFLVmRHDSHODSDUDD
SDUWLFLSDomR LJXDO GDV PXOKHUHV QRV yUJmRV GH
DSOLFDomR GD OHL H QR SRGHU MXGLFLiULR 5HFRQKHFH R
GLUHLWR GDV PXOKHUHV j SDUWLFLSDomR QD SURPRomR H
PDQXWHQomR GD SD] 2 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD
0XOKHU SUHYr DLQGD D LPSRUWDQWH SURWHFomR GDV
UDSDULJDV DGROHVFHQWHV EHP FRPR GRV JUXSRV GH
PXOKHUHV SDUWLFXODUPHQWH YXOQHUiYHLV LQFOXLQGR DV
YL~YDV DV LGRVDV DV SRUWDGRUDV GD GHILFLrQFLD DV
SREUHV PXOKHUHV GRV JUXSRV GH SRSXODo}HV
PDUJLQDOL]DGDVHPXOKHUHVJUiYLGDVHODFWDQWHVTXHVH
HQFRQWUDPGHWLGDV
(VWH PDQXDO WHP SRU REMHFWLYR IDFLOLWDU R
H[HUFtFLR GRV GLUHLWRV SODVPDGRV QR 3URWRFROR GRV
'LUHLWRVGD0XOKHUGDQGRRULHQWDomRSDVVRDSDVVR
SDUDDXWLOL]DomRGR3URWRFRORWDQWRDRQtYHOLQWHUQR
FRPRDRQtYHOUHJLRQDO'iLQIRUPDomRVREUHFRPR
XVDUR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUQDVFDXVDV
WUD]LGDV DRV WULEXQDLV H H[SOLFD FRPR OHYDU DV
TXHL[DV GH YLRODo}HV GR 3URWRFROR DRV PHFDQLVPRV
UHJLRQDLV WDLV FRPR D &RPLVVmR $IULFDQD GRV
'LUHLWRV GR +RPHP H GRV 3RYRV H R 7ULEXQDO
$IULFDQRGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV)D]


XPD DQiOLVH GH FHUWDV YLRODo}HV GR 3URWRFROR GRV
'LUHLWRV GD 0XOKHU SDUD DMXGDU RV SURILVVLRQDLV GD
MXVWLoD QD HODERUDomR GDV TXHL[DV VREUH HVWDV
TXHVW}HV2PDQXDOID]XPUHVXPRGRVFDVRVPDLV
GHVWDFiYHLV HP UHODomR D TXHVW}HV UHOHYDQWHV DRV
GLUHLWRV GDV PXOKHUHV GLULPLGRV SHOD &RPLVVmR
$IULFDQD H RXWURV PHFDQLVPRV UHJLRQDLV RX
LQWHUQDFLRQDLV UHOHYDQWHV DRV GLUHLWRV KXPDQRV SDUD
GDU DRV SURILVVLRQDLV GD MXVWLoD XPD LGHLD GD
MXULVSUXGrQFLD LQWHUQDFLRQDO H UHJLRQDO HP UHODomR
DRV GLUHLWRV GDV PXOKHUHV 7DPEpP GHVWDFD DV
HVWUDWpJLDVPDLVJHUDLVTXHSRGHPVHUXVDGDVSDUDD
GRPHVWLFDomR H SRSXODUL]DomR GR 3URWRFROR GRV
'LUHLWRVGD0XOKHU
(VSHUDPRV TXH RV OHLWRUHV DFKHP HVWH PDQXDO
~WLOQRVHXWUDEDOKRYLVDQGRDFDEDUFRPDYLROrQFLD
FRQWUDDVPXOKHUHVHUDSDULJDVHPÉIULFD$(TXDOLW\
1RZHDFROLJDomR62$:5JRVWDULDPGHDJUDGHFHU
j &ROXPELD /DZ 6FKRRO ([3UHVLGHQWH GR &RPLWp
GH&('$:(OL]DEHWK(YDWWHDRMXULVWDVXODIULFDQR
1REXQWX 0EHOOH SRU VXD DMXGD QD SHVTXLVD H
SUHSDUDomR GHVWH PDQXDO 'HVHMDPRV WDPEpP
DJUDGHFHUD7KH1HZ)LHOG)RXQGDWLRQ7KH1HSDG
6SDQLVK )XQG 2SHQ 6RFLHW\ )RXQGDWLRQV 2[IDP
1RYLE 2[IDP *% H DR (VFULWyULR 6XEUHJLRQDO GD
ÉIULFD 2FLGHQWDO GD (QWLGDGH GDV 1Do}HV 8QLGDV
SDUDD,JXDOGDGHGH*pQHURHR(PSRGHUDPHQWRGD
0XOKHU 218 0XOKHUHV  SRU VHX DSRLR ILQDQFHLUR
TXH WRUQRX SRVVtYHO D SUHSDUDomR WUDGXomR H
SXEOLFDomRGHVWHPDQXDOQDVOtQJXDViUDEHIUDQFHVD
H SRUWXJXHVD 3RU ILP PDV QmR PHQRV LPSRUWDQWH
DJUDGHFHPRV DR SHVVRDO GD (TXDOLW\ 1RZ :HQG\
&RQQ &ODLUH 'XSX\ <DVPHHQ +DVVDQ $QWRQLD
.LUNODQG%UHQGD.RPER&DUROLQ0XULLWKLH*UDFH
8ZL]H\H TXH WUDEDOKDUDP LQFDQVDYHOPHQWH QD
SUHSDUDomR GR PDQXDO 2 VHX DSRLR p
SURIXQGDPHQWHDSUHFLDGR
)DL]D-0RKDPHG
'LUHFWRUDGR(VFULWyULRGH1DLUREL
(TXDOLW\1RZ
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5HVXPRGRVFDStWXORV
&DStWXOR,$QWHFHGHQWHV
(VWH FDStWXOR DSUHVHQWD XP EUHYH KLVWRULDO GR VLVWHPD DIULFDQR GRV 'LUHLWRV +XPDQRV LQFOXLQGR
LQVWUXPHQWRVFKDYHUHOHYDQWHVDRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHVHPHFDQLVPRVUHJLRQDLVTXHSRGHPVHUXVDGRV
SDUD ID]HU YDOHU WDLV GLUHLWRV (VWH FDStWXOR Gi LQIRUPDo}HV HVVHQFLDLV ~WHLV DRV SURILVVLRQDLV GD MXVWLoD
H[SOLFDQGRFRPRVXUJLXR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHFRPRRPHVPRVHSRVLFLRQDGHQWURGR
VLVWHPDDIULFDQRGRV'LUHLWRV+XPDQRV


&DStWXOR,,23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPÉIULFD
(VWHFDStWXORUHVXPHRVGLUHLWRVJDUDQWLGRVjVPXOKHUHVDRDEULJRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUH
GHVWDFDDVGLVSRVLo}HVVLPLODUHVHPRXWURVLQVWUXPHQWRVGRVGLUHLWRVKXPDQRV)D]WDPEpPXPDDQiOLVH
GDDSOLFDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDFLQFRFDVRVPDLVGHVWDFiYHLV YLROrQFLDGRPpVWLFDH
VH[XDOPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQDDVVpGLRVH[XDOGLUHLWRVUHSURGXWLYRVGLUHLWRVjKHUDQoDHSURSULHGDGH 
FRPH[HPSORVGHOLQJXDJHPTXHSRGHVHUXVDGDDRDSUHVHQWDUXPDTXHL[D

&DStWXOR,,,8VRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDRV1tYHLV'RPpVWLFRH5HJLRQDO
(VWHFDStWXORH[SOLFDFRPRR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUSRGHVHUXVDGRHPDFo}HVMXGLFLDLVWDQWR
D QtYHO GRPpVWLFR FRPR D QtYHO UHJLRQDO 3URYr XPD OLVWD GH YHULILFDomR ~WLO SDUD D FRQVXOWD GRV
UHTXHUHQWHV DR FLWDU R 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU HP FDVRV GRPpVWLFRV 7DPEpP PRVWUD DV
IRUPDV SHODV TXDLV RV SURILVVLRQDLV GD MXVWLoD SRGHP OHYDQWDU XPD TXHVWmR RX DSUHVHQWDU XP FDVR
SDUWLFXODUGHYLRODomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDRQtYHOUHJLRQDO


&DStWXOR,9²$SUHVHQWDomRGDV4XHL[DVj&RPLVVmR$IULFDQD
(VWH FDStWXOR WHP SRU REMHFWLYR GHVPLWLILFDU R SURFHVVR H UHTXLVLWRV SDUD D DSUHVHQWDomR GRV FDVRV j
&RPLVVmR$IULFDQDHH[SOLFDSDVVRDSDVVRRSURFHGLPHQWRTXHD&RPLVVmR$IULFDQDVHJXHSDUDDDQiOLVH
GRV FDVRV 8P H[HPSOR GH TXHL[D H XPD OLVWD GH YHULILFDomR HVWmR WDPEpP LQFOXVRV SDUD DMXGDU QD
LQVWUXomRGRVSURFHVVRV

&DStWXOR9²$SUHVHQWDomRGRV&DVRVDR7ULEXQDO$IULFDQRGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV
RXDR7ULEXQDO$IULFDQRGH-XVWLoDHGRV'LUHLWRV+XPDQRV
(VWH EUHYH FDStWXOR GHEUXoDVH VREUH R SURFHVVR GH DSUHVHQWDomR GRV FDVRV DR 7ULEXQDO $IULFDQR GRV
'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV RXSHUDQWHR7ULEXQDO $IULFDQRGH-XVWLoDHGRV 'LUHLWRV+XPDQRV
VHQGR TXH HVWH ~OWLPR DLQGD QmR WLQKD HQWUDGR HP IXQFLRQDPHQWR DWp j DOWXUD GD HODERUDomR GHVWH
PDQXDO ([SOLFD DRVSURILVVLRQDLV GD MXVWLoD DV UHJUDV MXULVGLFLRQDLV DSOLFiYHLV SUHYLVWDV QRV UHVSHFWLYRV
SURWRFRORVGHVWHVWULEXQDLV


&DStWXOR9,²-XULVSUXGrQFLD5HOHYDQWHDRV'LUHLWRV+XPDQRV
(VWH FDStWXOR DSUHVHQWD XP UHVXPR GDV GHFLV}HV GD &RPLVVmR $IULFDQD HP UHODomR D TXHVW}HV GRV
'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRVTXHSRGHPVHUFLWDGDVQDVTXHL[DVDSUHVHQWDGDVUHODWLYDVDRVGLUHLWRV
GDVPXOKHUHV'iWDPEpPH[HPSORVGHFDVRVGHGLUHLWRVGDVPXOKHUHVGHRXWURVVLVWHPDVUHJLRQDLVGRV
GLUHLWRVKXPDQRVHGHyUJmRVGHVXSHUYLVmRGHWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDLV(VWHVH[HPSORVSRGHPVHUXPD
IHUUDPHQWD ~WLO QD LQWHUSUHWDomR GDV GLVSRVLo}HV GD &DUWD $IULFDQD RX GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD
0XOKHUEHPFRPRQDIDFLOLWDomRGDSHVTXLVDVREUHFDVRVMXUtGLFRV

&DStWXOR9,,²2XWUDV(VWUDWpJLDVSDUD3URPRYHUR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
(VWH FDStWXOR PRVWUD DV HVWUDWpJLDV WDQWR D QtYHO QDFLRQDO FRPR D QtYHO UHJLRQDO SDUD D DGYRFDFLD HP
WRUQR GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU SDUD VH FRQVHJXLU D UDWLILFDomR GRPHVWLFDomR H
LPSOHPHQWDomR GR 3URWRFROR 'HPRQVWUD DV GLUHFWUL]HV SDUD R WUDEDOKR GH DGYRFDFLD H VHQVLELOL]DomR
HQJDMDPHQWRGDLPSUHQVDHGRVyUJmRVGHFRPXQLFDomRVRFLDOIRUPDomRHFDSDFLWDomRGLiORJRFRPR
JRYHUQRSDUDLPSOHPHQWDUDVUHFRPHQGDo}HVGD&RPLVVmR$IULFDQDHPXGDQoDGHOHLVHSROtWLFDV
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$QWHFHGHQWHV

$8QLmR$IULFDQD 8$ pVXFHVVRUDGD2UJDQL]DomRGD8QLGDGH$IULFDQD 28$ TXHIRLIXQGDGD
HP  SDUD VHUYLU GH IyUXP GRV (VWDGRV LQGHSHQGHQWHV VDtGRV GR GHVPDQWHODPHQWR GH LPSpULRV
FRORQLDLV$28$GHLQtFLRQmRFKHJRXDGHILQLUXPDIRUWHSRVLomRHPUHODomRDRVGLUHLWRVKXPDQRVRX
DWp PHVPR D HQGRVVDU SURWHFo}HV HVSHFtILFDV SDUD SHVVRDV VLQJXODUHV (P YH] GLVVR VHX HQIRTXH
SULPiULR HUD D ´SURWHFomR GR HVWDGR QmR GR LQGLYtGXRµ  $V SUHRFXSDo}HV GRV JRYHUQRV DIULFDQRV
FHQWUDYDPVH HP TXHVW}HV UHODFLRQDGDV DR FRORQLDOLVPR DSDUWKHLG DXWRGHWHUPLQDomR H LJXDOGDGH
VREHUDQDGRV(VWDGRV

1RILQDOGRVDQRVHLQtFLRGRVDQRVD28$FRPHoRXDDPSOLDURVHXHQIRTXHQRVGLUHLWRV
KXPDQRV3URPXOJRXD&DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV D&DUWD$IULFDQD HP
HVWDEHOHFHQGR D &RPLVVmR$IULFDQD GRV'LUHLWRV GR +RPHP H GRV 3RYRV D &RPLVVmR$IULFDQD  SDUD
VXSHUYLVLRQDUDLQWHUSUHWDomRHDSOLFDomRGD&DUWD$IULFDQD

(PD28$HD&RPXQLGDGH(FRQyPLFD$IULFDQDIXQGLUDPVHSDUDFULDUD8$FXMRREMHFWLYR
pSURPRYHUDHVWDELOLGDGHHFRQyPLFDHSROtWLFDHPWRGRRFRQWLQHQWH1RVHXWUDEDOKRYLVDQGRRDOFDQFH
GHVWH REMHFWLYR D 8$ WHP VH FRQFHQWUDGR QR GHVHQYROYLPHQWR GH XP PHUFDGR FRPXP JRYHUQDomR
GHPRFUiWLFDHSURPRomRGRV GLUHLWRVKXPDQRVeGLJQR GH QRWDTXH R$FWR&RQVWLWXWLYRTXHFULRXD
8$LQFOXtVVHXPDOLQJXDJHPTXHSURPRYHRUHVSHLWRSHORVGLUHLWRVKXPDQRVLQFOXLQGRRVGLUHLWRVGDV
PXOKHUHV'HVGHDVXDFULDomRXPGRVREMHFWLYRVGD8$WHPVLGRRGHSURPRYHURSDSHOGDPXOKHUQR
VHLRGDRUJDQL]DomRHQRV(VWDGRV0HPEURV

(VWHFDStWXORDSUHVHQWDXPEUHYHKLVWRULDOGRVLVWHPDDIULFDQRGRVGLUHLWRVKXPDQRVLQFOXLQGRRV
LQVWUXPHQWRVFKDYHUHOHYDQWHVDRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHVHPHFDQLVPRVUHJLRQDLVTXHSRGHPVHUXVDGRV
SDUDID]HUYDOHUWDLVGLUHLWRV

$ ,QVWUXPHQWRV$IULFDQRVGRV'LUHLWRV+XPDQRV5HOHYDQWHVDRV'LUHLWRVGDV
0XOKHUHV
 $&DUWD$IULFDQD

$&DUWD$IULFDQD YLGH$SrQGLFH% UDWLILFDGDSRUWRGRVRV(VWDGRV0HPEURVGD8QLmR$IULFDQD
pRWUDWDGRTXHGHXRULJHPDR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPÉIULFD R3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD
0XOKHUYLGH $SrQGLFH$ $EUDQJHYiULDVTXHVW}HVUHODFLRQDGDVDRVGLUHLWRVKXPDQRVGHVGHRVGLUHLWRV
IXQGDPHQWDLV JHUDLV DRV GLUHLWRV GH JUXSRV HVSHFtILFRV WDLV FRPR DV PXOKHUHV 2 $UWLJR  GD &DUWD
$IULFDQD FRQVDJUD R SULQFtSLR GH QmR GLVFULPLQDomR LQFOXLQGR D GLVFULPLQDomR FRP EDVH QR VH[R H R
$UWLJR  ´DSHODDWRGRVRV(VWDGRV3DUWHVDHOLPLQDUWRGDGLVFULPLQDomRFRQWUDDPXOKHUHDJDUDQWLU
DSURWHFomRGRVGLUHLWRVGDPXOKHUFRQIRUPHHVWLSXODGRVQDVGHFODUDo}HVHFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLVµ
2V$UWLJRVHGD&DUWD$IULFDQDUHFRQKHFHPRVLQVWUXPHQWRVUHJLRQDLVHLQWHUQDFLRQDLVGRVGLUHLWRV
KXPDQRVHDVSUiWLFDVDIULFDQDVFRHUHQWHVFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVUHODWLYDVDRVGLUHLWRVGR+RPHP
H GRV 3RYRV FRPR VHQGR LPSRUWDQWHV SRQWRV GH UHIHUrQFLD SDUD D DSOLFDomR H LQWHUSUHWDomR GD &DUWD
$IULFDQD 7RGRV RV GLUHLWRV QD &DUWD $IULFDQD DSOLFDPVH jV PXOKHUHV H DOJXPDV VmR GH SDUWLFXODU
UHOHYkQFLD LQFOXLQGR RV TXH YHUVDPVREUH D LJXDOGDGH H QmR GLVFULPLQDomR H DTXHOHV TXH OLGDP FRP D
OLEHUGDGHLQWHJULGDGHHGLJQLGDGHSHVVRDO
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4XDGUR'LVSRVLo}HVVHOHFFLRQDGDVGD&DUWD$IULFDQDUHOHYDQWHVDRVFDVRVGHLJXDOGDGHGR
JpQHUR
$UWLJR
7RGDDSHVVRDWHPGLUHLWRDRJR]RGRVGLUHLWRVHOLEHUGDGHVUHFRQKHFLGRVHJDUDQWLGRVQDSUHVHQWH&DUWD
VHP QHQKXPD GLVWLQomR QRPHDGDPHQWH GH UDoD GH HWQLD GH FRU GH VH[R GH OtQJXD GH UHOLJLmR GH
RSLQLmRSROtWLFDRXGHTXDOTXHURXWUDRSLQLmRGHRULJHPQDFLRQDORXVRFLDOGHIRUWXQDGHQDVFLPHQWR
RXGHTXDOTXHURXWUDVLWXDomR>RJULIRIRLDFUHVFHQWDGR@

$UWLJR
7RGDVDVSHVVRDVEHQHILFLDPGHXPDWRWDOLJXDOGDGHSHUDQWHDOHL
7RGDVDVSHVVRDVWrPGLUHLWRDXPDLJXDOSURWHFomRGDOHL

$UWLJR
$SHVVRDKXPDQDpLQYLROiYHO7RGRRVHUKXPDQRWHPGLUHLWRDRUHVSHLWRGDVXDYLGDHjLQWHJULGDGH
ItVLFDHPRUDOGDVXDSHVVRD1LQJXpPSRGHVHUDUELWUDULDPHQWHSULYDGRGHVVHGLUHLWR

$UWLJR
7RGRRLQGLYtGXRWHPGLUHLWRDRUHVSHLWRGDGLJQLGDGHLQHUHQWHjSHVVRDKXPDQDHDRUHFRQKHFLPHQWRGD
VXDSHUVRQDOLGDGHMXUtGLFD7RGDVDVIRUPDVGHH[SORUDomRHGHDYLOWDPHQWRGRKRPHPQRPHDGDPHQWHD
HVFUDYDWXUDRWUiILFRGHSHVVRDVDWRUWXUDItVLFDRXPRUDOHDVSHQDVRXRVWUDWDPHQWRVFUXpLV
GHVXPDQRVRXGHJUDGDQWHVVmRLQWHUGLWDV

$UWLJR
7RGRRLQGLYtGXRWHPGLUHLWRjOLEHUGDGHHjVHJXUDQoDGDVXDSHVVRD1LQJXpPSRGHVHUSULYDGRGDVXD
OLEHUGDGHVDOYRSRUPRWLYRVHQDVFRQGLo}HVSUHYLDPHQWHGHWHUPLQDGRVSHODOHLHPSDUWLFXODUQLQJXpP
SRGHVHUSUHVRRXGHWLGRDUELWUDULDPHQWH

$UWLJR
7RGDDSHVVRDWHPGLUHLWRGHWUDEDOKDUHPFRQGLo}HVHTXLWDWLYDVHVDWLVIDWyULDVHGHUHFHEHUXPVDOiULR
LJXDOSRUXPWUDEDOKRLJXDO

$UWLJR
7RGDDSHVVRDWHPGLUHLWRDRJR]RGRPHOKRUHVWDGRGHVD~GHItVLFDHPHQWDOTXHIRUFDSD]GHDWLQJLU
2V(VWDGRV3DUWHVQDSUHVHQWH&DUWDFRPSURPHWHPVHDWRPDUDVPHGLGDVQHFHVViULDVSDUDSURWHJHUD
VD~GHGDVVXDVSRSXODo}HVHSDUDOKHVDVVHJXUDUDVVLVWrQFLDPpGLFDHPFDVRGHGRHQoD

$UWLJR
7RGDDSHVVRDWHPGLUHLWRjHGXFDomR
7RGDDSHVVRDSRGHWRPDUOLYUHPHQWHSDUWHQDYLGDFXOWXUDOGD&RPXQLGDGH
$SURPRomRHDSURWHFomRGDPRUDOHGRVYDORUHVWUDGLFLRQDLVUHFRQKHFLGRVSHOD&RPXQLGDGH
FRQVWLWXHPXPGHYHUGR(VWDGR

$UWLJR
$IDPtOLDpRHOHPHQWRQDWXUDOHDEDVHGDVRFLHGDGH(ODGHYHVHUSURWHJLGDSHOR(VWDGRTXHGHYH
YHODUSHODVXDVD~GHItVLFDHPRUDO
2(VWDGRWHPDREULJDomRGHDVVLVWLUDIDPtOLDQDVXDPLVVmRGHJXDUGLmGDPRUDOHGRVYDORUHV
WUDGLFLRQDLVUHFRQKHFLGRVSHOD&RPXQLGDGH
2(VWDGRWHPRGHYHUGHYHODUSHODHOLPLQDomRGHWRGDDGLVFULPLQDomRFRQWUDDPXOKHUHGH
DVVHJXUDUDSURWHFomRGRVGLUHLWRVGDPXOKHUHGDFULDQoDWDOFRPRHVWmRHVWLSXODGRVQDVGHFODUDo}HVH
FRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV>RJULIRIRLDFUHVFHQWDGR@
$VSHVVRDVLGRVDVRXGLPLQXtGDVWrPLJXDOPHQWHGLUHLWRDPHGLGDVHVSHFtILFDVGHSURWHFomRTXH
FRUUHVSRQGHPjVVXDVQHFHVVLGDGHVItVLFDVRXPRUDLV

$UWLJR
7RGRVRVSRYRVVmRLJXDLVJR]DPGDPHVPDGLJQLGDGHHWrPRVPHVPRVGLUHLWRV1DGDSRGHMXVWLILFDUD
GRPLQDomRGHXPSRYRSRURXWUR
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 23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

3RUPXLWRVDQRVDVRUJDQL]Do}HVQmRJRYHUQDPHQWDLV 21*V HPÉIULFDGHIHQGHUDPDDGRSomRGR
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUSDUDIRUWDOHFHUDVGLVSRVLo}HVGD&DUWD$IULFDQDVREUHDLJXDOGDGHGR
JpQHUR$VODFXQDVGD&DUWD$IULFDQDLQFOXtDPDIDOWDGHXPDGHILQLomRH[SOtFLWDGDGLVFULPLQDomRFRQWUD
D PXOKHUIDOWD GH JDUDQWLDVGR GLUHLWR D FRQVHQWLU R FDVDPHQWR H LJXDOGDGH QR PHVPR H D rQIDVH QRV
YDORUHVHSUiWLFDVWUDGLFLRQDLVTXHHPPXLWRVFDVRVLPSHGHPDSURPRomRGRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHVHP
ÉIULFD

$QWHVGDDGRSomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD
0XOKHUXPWH[WRFRQVHQVXDOSURGX]LGRSRU21*V
FRP YLVWD DR IRUWDOHFLPHQWR GD SURSRVWD GR
3URWRFRORIRLDFRUGDGRQXPHQFRQWURUHDOL]DGRHP
-DQHLUR GH  HP $GLV $EHED 2 HQFRQWUR IRL
RUJDQL]DGR SHOR HVFULWyULR GD (TXDOLW\ 1RZ HP
1DLUREL H FRQWRX FRP D SDUWLFLSDomR GH JUXSRV GH
GHIHVDGRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHVDIULFDQDVLQFOXLQGR
R &HQWUR $IULFDQR SDUD (VWXGRV GH 'HPRFUDFLD H
'LUHLWRV +XPDQRV D $NLQD 0DPD :D $IULND D
(TXDOLW\1RZD$VVRFLDomR(WtRSHGH0XOKHUHVGH
&DUUHLUD-XUtGLFDD)HPPHV$IULFD6ROLGDULWHD5HGH
GH &RPXQLFDomR H 'HVHQYROYLPHQWR GD 0XOKHU
$IULFDQD )(01(7 D$VVRFLDomRGH0XOKHUHVGH
0HPEURVGD62$:5FHOHEUDPDUDWLILFDomRGR
&DUUHLUD-XUtGLFDGR0DOLD$VVRFLDomR6HQHJDOHVDGH
3URWRFRORSHOR8JDQGD
0XOKHUHVGH&DUUHLUD-XUtGLFDD:RPHQLQ/DZ$QG
'HYHORSPHQW LQ $IULFD :L/'$)  H D $OWHUQDWLYD
SDUDD3URPRomRH3URWHFomRGRV'LUHLWRVGD0XOKHU :5$3$ (VWHWH[WRFRQVHQVXDOEDVHRXVHQRV
LQVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDLVH[LVWHQWHVWDLVFRPRD&RQYHQomRVREUHD(OLPLQDomRGH7RGDVDV)RUPDV
GH'LVFULPLQDomRFRQWUDD0XOKHU &('$: PDVHVSHFLILFDPHQWHDGDSWDGRVDRFRQWH[WRDIULFDQR2
JUXSRGDV21*VHPVHJXLGDGHIHQGHXSHUDQWHRVJRYHUQRVDQHFHVVLGDGHGHXPIRUWH3URWRFRORGRV
'LUHLWRVGD0XOKHU

(PUHVXOWDGRGHVWHVHVIRUoRVR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUIRLDGRSWDGRHPGH-XOKRGH
SHORV(VWDGRV0HPEURVGD8QLmR$IULFDQDHHQWURXHPYLJRUHPGH1RYHPEURGH$Wp
0DLRGHSDtVHVKDYLDPUDWLILFDGRRUHIHULGR3URWRFROR 9LGH4XDGUR 

4XDGUR23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUSURPRYHRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHVDOpPGRV
LQVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDLVH[LVWHQWHV

2V SULQFtSLRV FRQVDJUDGRV QR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU HP DOJXQV FDVRV EDVHLDPVH QRV
SDGU}HV LQWHUQDFLRQDLV GRV GLUHLWRV KXPDQRV H[LVWHQWHV PDV HP PXLWRV RXWURV FDVRV SURPRYHP GH
IRUPD VLJQLILFDWLYD RV SDGU}HV LQWHUQDFLRQDLV GRV GLUHLWRV KXPDQRV H DXPHQWDP GH IRUPD HVSHFtILFD D
SURWHFomRHSURPRomRGRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHVHPÉIULFD(PSDUWLFXODUR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD
0XOKHUWRUQDH[SOtFLWDDSURWHFomRGRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHVHPiUHDVTXHQmRVmRDEUDQJLGDVGHIRUPD
H[SOtFLWDSHORVWUDWDGRVH[LVWHQWHVSRU
• SUHYHU SURWHFomR MXUtGLFD HVSHFtILFD FRQWUD D YLROrQFLD FRQWUD D PXOKHU WDQWR QD YLGD S~EOLFD
FRPRQDSULYDGD $UWLJRV M   H 
• H[LJLUTXHRV(VWDGRVSURtEDPDWUDYpVGHPHGLGDVOHJLVODWLYDVDFRPSDQKDGDVSRUVDQo}HVWRGDV
DVIRUPDVGHPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQD $UWLJR 
• SUHYHUSURWHFomRjUDSDULJDDGROHVFHQWHLQFOXLQGRRGLUHLWRDVHUOLYUHGHDEXVRHDVVpGLRVH[XDO
QDVHVFRODV $UWLJR  F 
• DUWLFXODUGHIRUPDHVSHFtILFDRVGLUHLWRVGDYL~YDjLJXDOGDGH $UWLJR 
• SURLELU FDVDPHQWRV IRUoDGRV H HVSHFLILFDU D LGDGH GRV  DQRV FRPR D LGDGH PtQLPD SDUD R
FDVDPHQWR $UWLJR D H E 
• DUWLFXODU R GLUHLWR GD PXOKHU D UHWHU R VHX QRPH GH VROWHLUD H D SDUWLFLSDU GH IRUPD LJXDO QDV
GHFLV}HVUHVSHLWDQWHVDRUHJLPHPDWULPRQLDOHQWUHDVSDUWHVHVXDUHVLGrQFLD $UWLJR H H I 
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•
•


DUWLFXODU H[SUHVVDPHQWH R GLUHLWR GD PXOKHU DR DERUWR HP FLUFXQVWkQFLDV HVSHFtILFDV $UWLJR
 F H
DERUGDU HVSHFLILFDPHQWH RV GLUHLWRV GDV PXOKHUHV H DV REULJDo}HV GRV HVWDGRV HP UHODomR DR
+,96,'$ $UWLJR G H I 

 $&DUWDGD&ULDQoD

2V GLUHLWRV GD UDSDULJD PHQRU GH  DQRV GH LGDGH
WDPEpPHVWmRDEUDQJLGRVSHOD&DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRV
H %HPHVWDU GD &ULDQoD D &DUWD GD &ULDQoD  TXH HQWURX
HP YLJRU HP 1RYHPEUR GH  YLGH $SrQGLFH ,  $Wp
0DLRGHSDtVHVKDYLDPUDWLILFDGRHVWD&DUWD YLGH
4XDGUR   $ &DUWD GD &ULDQoD ID] PHQomR HVSHFtILFD
GR GLUHLWR GD UDSDULJD D WHUDFHVVR j HGXFDomR H D TXH D
UDSDULJDJUiYLGDWHQKDDRSRUWXQLGDGHGHFRQFOXLURVVHXV
HVWXGRV*DUDQWHjUDSDULJDRGLUHLWRDQmRVHUH[SRVWDD
SUiWLFDV VRFLDLV SUHMXGLFLDLV TXH SRGHULDP LQFOXLU D
PXWLODomR JHQLWDO IHPLQLQD $ &DUWD GD &ULDQoD WDPEpP
DERUGDDH[SORUDomRVH[XDOHDYHQGDWUiIHJRHUDSWRGH
PHQRUHV SUiWLFDV TXH DIHFWDP SULQFLSDOPHQWH D UDSDULJD .DPXODQJD+LJK6FKRROHVSDoRVHJXURSDUDDV
2&RPLWp$IULFDQRGRV3HULWRVVREUHRV'LUHLWRVH%HP UDSDULJDVQD=kPELD
HVWDUGD&ULDQoDIRLHVWDEHOHFLGRHPGHDFRUGRFRP
RV $UWLJRV  D  GD &DUWD GD &ULDQoD $R DEULJR GR $UWLJR  HVWD &RPLVVmR FRQVLGHUD DV
FRPXQLFDo}HVUHFHELGDVVREUHDVYLRODo}HVGRVGLUHLWRVGDVFULDQoDV

4XDGUR'LVSRVLo}HVVHOHFFLRQDGDVGD&DUWDGD&ULDQoDUHOHYDQWHVDRVFDVRVGHLJXDOGDGH
GRJpQHUR

$UWLJR2EULJDomRGRV(VWDGRV3DUWHV

7RGRFRVWXPHWUDGLomRSUiWLFDFXOWXUDORXUHOLJLRVDTXHIRULQFRPSDWtYHOFRPRVGLUHLWRVGHYHUHVHDV
REULJDo}HVFRQWLGDVQDSUHVHQWH&DUWDGHYHUmRVHUGHVHQFRUDMDGRVQDPHGLGDGHVXDLQFRPSDWLELOLGDGH

$UWLJR1mR'LVFULPLQDomR
7RGDDFULDQoDWHPGLUHLWRGHXVXIUXLUGHWRGRVRVGLUHLWRVHOLEHUGDGHVUHFRQKHFLGRVHJDUDQWLGRVQD
SUHVHQWH&DUWDVHPGLVWLQomRGHUDoDJUXSRpWQLFRFRUVH[ROtQJXDUHOLJLmRILOLDomRSROtWLFDRXRXWUD
RSLQLmRGHRULJHPQDFLRQDOHVRFLDOIRUWXQDQDVFLPHQWRRXRXWURVWDWXV

$UWLJR6REUHYLYrQFLDH'HVHQYROYLPHQWR
&DGDFULDQoDWHPRGLUHLWRLQHUHQWHjYLGD(VWHGLUHLWRpSURWHJLGRSHODOHL
2V(VWDGRV3DUWHVGHVWD&DUWDGHYHUmRDVVHJXUDUQDPHGLGDGRSRVVtYHODVREUHYLYrQFLDDSURWHFomR
HRGHVHQYROYLPHQWRGDFULDQoD

$UWLJR3URWHFomRGD3ULYDFLGDGH
1HQKXPDFULDQoDVHUiVXMHLWDjLQJHUrQFLDDUELWUiULDRXLOHJDOGDVXDSULYDFLGDGHVXDIDPtOLDRX
FRUUHVSRQGrQFLDQHPDWHQWDGRVjVXDKRQUDRXUHSXWDomR

$UWLJR(GXFDomR
7RGDDFULDQoDWHPGLUHLWRjHGXFDomR
«
2V(VWDGRV3DUWHVGDSUHVHQWH&DUWDWRPDUmRWRGDVDVPHGLGDVDSURSULDGDVSDUDDVVHJXUDUTXHDV
FULDQoDVTXHHQJUDYLGHPDQWHVGHWHUPLQDUVXDHGXFDomRWHQKDPDRSRUWXQLGDGHGHFRQWLQXDUFRPVXD
HGXFDomRFRPEDVHQDVXDFDSDFLGDGHLQGLYLGXDO

$UWLJR6D~GHH6HUYLoRV0pGLFRV
7RGDFULDQoDWHPRGLUHLWRGHXVXIUXLUGRPHOKRUHVWDGRGHVD~GHItVLFDPHQWDOHHVSLULWXDOSRVVtYHO

4

Guia de Utilização do Protocolo dos Direitos da Mulher Africana em Acções Judiciais

2V(VWDGRV3DUWHV«SURFXUDUmRWRPDUPHGLGDV
D 5HGX]LUDWD[DGHPRUWDOLGDGHSUpQDWDOHLQIDQWLO
«
H $VVHJXUDUFXLGDGRVGHVD~GHDSURSULDGRVSDUDDVPXOKHUHVJUiYLGDVHDVTXHHVWHMDPDDPDPHQWDU

$UWLJR3URWHFomR&RQWUDR$EXVRH7RUWXUD,QIDQWLO
2V(VWDGRV3DUWHVGDSUHVHQWH&DUWDWRPDUmRDVPHGLGDVOHJLVODWLYDVDGPLQLVWUDWLYDVVRFLDLVH
HGXFDFLRQDLVHVSHFtILFDVSDUDSURWHJHUDFULDQoDGHWRGDVDVIRUPDVGHWRUWXUDWUDWDPHQWRGHVXPDQRH
GHJUDGDQWHHHPSDUWLFXODUWRGDIRUPDGHDWHQWDGRRXDEXVRItVLFRRXPHQWDOGHQHJOLJrQFLDRXGHPDXV
WUDWRVLQFOXLQGRRDEXVRVH[XDOTXDQGRVHHVWLYHUDFXLGDUGHXPDFULDQoD
$VPHGLGDVGHSURWHFomRSUHYLVWDVQHVWHDUWLJRLQFOXHPSURFHGLPHQWRVHILFD]HVSDUDDFULDomRGH
RUJDQLVPRVGHYLJLOkQFLDHVSHFLDLVSDUDSURYLGHQFLDURDSRLRQHFHVViULRSDUDDFULDQoDHDjTXHOHVTXH
WRPDPFRQWDGHODEHPFRPRRXWUDVIRUPDVGHPHGLGDVSUHYHQWLYDVHGHLGHQWLILFDomRUHJLVWRH
VHJXLPHQWRMXGLFLDOGHFDVRVGHQHJOLJrQFLDRXGHPDXVWUDWRVLQIOLJLGRVjXPDFULDQoD

$UWLJR3URWHFomRFRQWUDDV3UiWLFDV6RFLDLVH&XOWXUDLV1HJDWLYDV
2V(VWDGRV3DUWHVGDSUHVHQWH&DUWDWRPDUmRWRGDVDVPHGLGDVDSURSULDGDVSDUDHOLPLQDUDVSUiWLFDVH
FRVWXPHVVRFLDLVHFXOWXUDLVSUHMXGLFLDLVTXHDIHFWDPREHPHVWDUDGLJQLGDGHRFUHVFLPHQWRQRUPDOHR
GHVHQYROYLPHQWRGDFULDQoDHPSDUWLFXODU
D $TXHOHVFRVWXPHVHSUiWLFDVSUHMXGLFLDLVjVD~GHRXjYLGDGDFULDQoDH
E $TXHOHVFRVWXPHVHSUiWLFDVTXHFRQVWLWXHPXPDGLVFULPLQDomRGDFULDQoDHPIXQomRGRVH[RRXGH
RXWUDVUD]}HV
2FDVDPHQWRGHFULDQoDVHDSURPHVVDHPFDVDPHQWRGHMRYHQVPHQLQRVHPHQLQDVVmRSURLELGRVH
VHUmRWRPDGDVDFo}HVHILFD]HVLQFOXLQGRDVOHJDLVSDUDHVSHFLILFDUTXHDLGDGHPtQLPDGHFDVDPHQWRp
DQRVHGHYHUVHiID]HURUHJLVWRGHWRGRVRVFDVDPHQWRVHPXPUHJLVWRRILFLDO

$UWLJR([SORUDomR6H[XDO
2V(VWDGRV3DUWHVGDSUHVHQWH&DUWDVHHQJDMDUmRHPSURWHJHUDFULDQoDGHWRGDVDVIRUPDVGH
H[SORUDomRVH[XDOHDEXVRVH[XDOHHPSDUWLFXODUWRPDUmRPHGLGDVSDUDLPSHGLU
D 2LQFLWDPHQWRDFRHUomRRXRHQFRUDMDPHQWRGDFULDQoDDVHHQJDMDUHPDOJXPDDFWLYLGDGHVH[XDO
E 2XVRGDVFULDQoDVQDSURVWLWXLomRRXHPRXWUDVSUiWLFDVVH[XDLV
F 2XVRGDVFULDQoDVHPDFWLYLGDGHVHFHQDVRXSXEOLFDo}HVSRUQRJUiILFDV

$UWLJR9HQGD7UiIHJRH5DSWR
2V(VWDGRV3DUWHVGDSUHVHQWH&DUWDWRPDUmRPHGLGDVDSURSULDGDVSDUDLPSHGLU
D 2UDSWRDYHQGDRXRWUiILFRGHFULDQoDVSDUDDOJXPDILQDOLGDGHRXGHDOJXPDIRUPDSRUTXDOTXHU
SHVVRDLQFOXLQGRRVSDLVRXWXWRUHVOHJDLVGDFULDQoD
E 2XVRGDVFULDQoDVHPWRGDVDVIRUPDVGHPHQGLFLGDGH

% 0HFDQLVPRVGH$SOLFDomRGRV'LUHLWRV+XPDQRVQR6LVWHPD
$IULFDQR
 &RPLVVmR$IULFDQDGRV'LUHLWRV+XPDQRVHGRV3RYRV

$ &RPLVVmR $IULFDQD TXH FRPHoRX D IXQFLRQDU HP  IRL
HVWDEHOHFLGD DR DEULJR GD &DUWD $IULFDQD SDUD SURWHJHU H SURPRYHU RV
GLUHLWRV GR +RPHP H GRV 3RYRV EHP FRPR SDUD PRQLWRUDU R
FXPSULPHQWR GD &DUWD $IULFDQD H VHXV 3URWRFRORV  SRU SDUWH GRV
(VWDGRV $ &RPLVVmR $IULFDQD p FRPSRVWD SRU  &RPLVViULRV
LQGHSHQGHQWHV TXH VmR HOHLWRV SHOR &RQVHOKR ([HFXWLYR GD 8$ SDUD
VHUYLUSRUXPPDQGDWRGHVHLVDQRVHPUHJLPHGHWHPSRSDUFLDOFRPD
SRVVLELOLGDGH GH XPD ~QLFD UHHOHLomR $ 8$ QRPHLD R VHFUHWiULR GD
&RPLVVmR $IULFDQD H DSURYD R VHX RUoDPHQWR 2 VHFUHWDULDGR GD
&RPLVVmR$IULFDQDHVWiORFDOL]DGRHP%DQMXO*kPELD
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$ &RPLVVmR $IULFDQD VH UH~QH VHPHVWUDOPHQWH HP $EULO0DLR H 2XWXEUR1RYHPEUR HP VHVV}HV GH
GXDVVHPDQDV1HVWDVVHVV}HVD&RPLVVmR$IULFDQDFRQVLGHUD
•
•

4XHL[DV WDPEpP GHVLJQDGDV SRU FRPXQLFDo}HV  VXEPHWLGDV D HOD SRU LQGLYtGXRV 21*V
LQVWLWXLo}HVDGYRJDGRVH(VWDGRV3DUWHV
5HODWyULRV SHULyGLFRV GRV (VWDGRV 3DUWHV QRV WHUPRV GR $UWLJR  GD &DUWD $IULFDQD VREUH R
FXPSULPHQWRH
5HODWyULRVGHYLRODo}HVGHGLUHLWRVKXPDQRVHDFWLYLGDGHVSURPRFLRQDLVGRV&RPLVViULRV

•

'HDFRUGRFRPR$UWLJRGD&DUWD$IULFDQDRSUHVLGHQWHGD&RPLVVmR$IULFDQDHQWUHJDRUHODWyULRGH
DFWLYLGDGHV GD &RPLVVmR j 8$ QD FLPHLUD GD 8$ HP -DQHLUR H -XQKR GH FDGD DQR 2 FRQWH~GR GR
UHODWyULR p HQWmR WRUQDGR S~EOLFR 7RGDV DV GHFLV}HV VREUH DV TXHL[DV FRPXQLFDo}HV  UHVROXo}HV
WRPDGDVHPVXDVVHVV}HVHUHODWyULRVGDVPLVV}HVGHLQTXpULWRIRUPDPXPDSDUWHVXEVWDQFLDOGRUHODWyULR
GH DFWLYLGDGHV 2 UHODWyULR FRQWpP WDPEpP LQIRUPDo}HV VREUH DFWLYLGDGHV SURPRFLRQDLV GRV
&RPLVViULRVWDLVFRPRPLVV}HVDSDtVHVHSDUWLFLSDomRHPVHPLQiULRV

 5HODWRUD(VSHFLDOGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPÉIULFD
$ &RPLVVmR $IULFDQD WHP PHFDQLVPRV HVSHFLDLV WDLV FRPR
UHODWRUHV HVSHFLDLV H JUXSRV GH WUDEDOKR SDUD VXVWHQWDU DV VXDV
DFWLYLGDGHV QD SURPRomR GRV GLUHLWRV GR+RPHP H GRV 3RYRV$
5HODWRUD (VSHFLDO GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU HP ÉIULFD p XP GHVVHV
PHFDQLVPRVFULDGRHPHpHVFROKLGDGHHQWUHRV&RPLVViULRV
2PDQGDWRGD5HODWRUD(VSHFLDOLQFOXL
•
•

•
•
•
•
•
•

6HUYLUFRPRSRQWRIRFDOSDUDDSURPRomRHSURWHFomRGRV 5HODWRUD(VSHFLDO6R\DWD0DLJD
GLUHLWRVGDPXOKHUHPÉIULFDQD&RPLVVmR$IULFDQD
'DUDVVLVWrQFLDDRVJRYHUQRVDIULFDQRVQRGHVHQYROYLPHQWRHLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDVSDUDD
SURPRomRHSURWHFomRGRVGLUHLWRVGDPXOKHUHPÉIULFDSDUWLFXODUPHQWHHPFRQIRUPLGDGHFRP
DGRPHVWLFDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRV GD0XOKHUHDKDUPRQL]DomRGDOHJLVODomRQDFLRQDO
DRVGLUHLWRVJDUDQWLGRVQR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
(PSUHHQGHUPLVV}HVGHSURPRomRHGHLQTXpULWRHP(VWDGRV0HPEURVGD8$SDUDGLYXOJDURV
LQVWUXPHQWRV GRV GLUHLWRV KXPDQRV GD 8$ H SDUD LQYHVWLJDU VREUH D VLWXDomR GRV GLUHLWRV GD
PXOKHUQRVSDtVHVYLVLWDGRV
$FRPSDQKDUDLPSOHPHQWDomRGD&DUWD$IULFDQDHGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUSHORV
(VWDGRV3DUWHVQRWDYHOPHQWHSUHSDUDQGRUHODWyULRVVREUHDVLWXDomRGRVGLUHLWRVGDPXOKHUHP
ÉIULFDHSURSRQGRUHFRPHQGDo}HVDVHUHPDGRSWDGDVSHOD&RPLVVmR$IULFDQD
(VERoDU UHVROXo}HV VREUH D VLWXDomR GD PXOKHU HP YiULRV SDtVHV DIULFDQRV H SURS{ODV DRV
0HPEURVGD&RPLVVmR$IULFDQDSDUDDGRSomR
5HDOL]DU XP HVWXGR FRPSDUDWLYR VREUH D VLWXDomR GRV GLUHLWRV GD PXOKHU HP YiULRV SDtVHV GD
ÉIULFD
'HILQLUGLUHFWUL]HVSDUDRVUHODWyULRVGRV(VWDGRVTXHDMXGHPRV(VWDGRV0HPEURVDDERUGDU
FRUUHFWDPHQWH DV TXHVW}HV GRV GLUHLWRV GD PXOKHU QRV VHXV UHODWyULRV VXEPHWLGRV j &RPLVVmR
$IULFDQDH
&RODERUDU FRP DFWRUHV UHOHYDQWHV UHVSRQViYHLV SHOD SURPRomR H SURWHFomR GRV GLUHLWRV GD
PXOKHUDRVQtYHLVLQWHUQDFLRQDOUHJLRQDOHQDFLRQDO

$5HODWRUD(VSHFLDODFWXDOpD$GYRJDGD6R\DWD0DLJD$VDQWHULRUHVWLWXODUHVLQFOXtUDPD6UD-XOLHQQH
2QG]LHO*QHOHQJD  HD'UDÇQJHOD0HOR  
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 7ULEXQDO$IULFDQRGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV3URWRFRORGH

27ULEXQDO$IULFDQRGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV R7ULEXQDO
$IULFDQR IRLFULDGRDRDEULJRGR3URWRFRORj&DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRV
GR+RPHPHGRV3RYRV R3URWRFRORGR7ULEXQDO$IULFDQR SDUDUHIRUoDU
R PDQGDWR SURWHFWRU GD &RPLVVmR $IULFDQD 2 3URWRFROR GR 7ULEXQDO
$IULFDQRIRLDGRSWDGRHP%XUTXLQD)DVRHPHHQWURXHPYLJRUHP
-DQHLURGH YLGH$SrQGLFH* $Wp0DLRGH(VWDGRVWLQKDP
DVVLQDGR H  WLQKDP UDWLILFDGR R 3URWRFROR GR 7ULEXQDO $IULFDQR YLGH
4XDGUR    'HVWHV (VWDGRV Vy %XUTXLQD )DVR *DQD 0DODZL 0DOL H
7DQ]kQLD IL]HUDP XPD GHFODUDomR DXWRUL]DQGR D SHVVRDV VLQJXODUHV H
21*VRDFHVVRDR7ULEXQDO$IULFDQR27ULEXQDO$IULFDQRGLULPLXRSULPHLURFDVRHP'H]HPEURGH
 2 7ULEXQDO $IULFDQR HVWi VHGHDGR HP $UXVKD 7DQ]kQLD 2V VHXV  MXt]HV LQDXJXUDLV IRUDP
HPSRVVDGRVHP-XOKRGH
 7ULEXQDO$IULFDQRGH-XVWLoDHGRV'LUHLWRV+XPDQRV3URWRFRORGH

(P  RV (VWDGRV 3DUWHV GD 8$ DVVLQDUDP XP SURWRFROR SDUD FULDU XP 7ULEXQDO $IULFDQR GH
-XVWLoDSDUDVHUYLUFRPRWULEXQDOVXSUHPRSDUDDRUJDQL]DomR(VWHWULEXQDOQXQFDPDLVIRLFULDGRHHP
-XOKRGHD$VVHPEOHLDGRV&KHIHVGH(VWDGRHGH*RYHUQRGD8$GHFLGLXLQWHJUiORQXPQRYR
7ULEXQDO$IULFDQRGH-XVWLoDH'LUHLWRV+XPDQRV $&-+5 23URWRFRORVREUHR(VWDWXWRGR7ULEXQDO
$IULFDQRGH-XVWLoDH'LUHLWRV+XPDQRV R3URWRFRORGH$&-+5 IRLDGRSWDGRQR(JLSWRHP-XOKRGH
 YLGH$SrQGLFH+ HPDQGDWRXDIXVmRGR7ULEXQDO$IULFDQRGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV
FRP R 7ULEXQDO $IULFDQR GH -XVWLoD 2 3URWRFROR GR 7ULEXQDO $IULFDQR GH -XVWLoD H GRV 'LUHLWRV
+XPDQRVHQWUDUiHPYLJRUDSHQDVTXDQGRSHORPHQRVSDtVHVRWLYHUHPUDWLILFDGR$Wp0DLRGH
(VWDGRVKDYLDPDVVLQDGRPDVDSHQDVpTXHKDYLDPUDWLILFDGRR3URWRFRORGR7ULEXQDO$IULFDQRGH
-XVWLoD H GRV 'LUHLWRV +XPDQRV $SyV D HQWUDGD HP YLJRU GR 3URWRFROR GH $&-+5 R 3URWRFROR GR
7ULEXQDO$IULFDQRSHUPDQHFHUiHPYLJRUSRUXPSHUtRGRWUDQVLFLRQDOQmRVXSHULRUDXPDQR
4XDGUR3RQWRGHVLWXDomRGDUDWLILFDomRGRVLQVWUXPHQWRVDIULFDQRVGRVGLUHLWRVKXPDQRVH
SURWRFRORVGHWULEXQDLV DWp0DLRGH 

(VWDGRV0HPEURVGD8$
; UDWLILFRX
 UXEULFRXPDVQmRUDWLILFRX

ÉIULFDGR6XO
$QJROD
$UJpOLD
%HQLQ
%RWVXDQD
%XUTXLQD)DVR
%XUXQGL
&DER9HUGH
&DPDU}HV
&KDGH
&RPRURV
&RQJR
&RVWDGR0DUILP
'MLEXWL
(JLSWR
(ULWUHLD
(WLySLD

&DUWD
$IULFDQD



;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;


3URWRFROR
GRV
'LUHLWRVGD
0XOKHU

&DUWDGD
&ULDQoD




;




;

;

;

;

;


;


;




;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;

3URWRFROR 3URWRFROR
GR
GH
7ULEXQDO $&-+5
$IULFDQR



;




;


; 
;



;
;
;









;
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*DEmR
*kPELD
*DQD
*XLQp
*XLQp(TXDWRULDO
*XLQp%LVVDX
/HVRWR
/LEpULD
/tELD
0DGDJiVFDU
0DODZL
0DOL
0DXUtFLDV
0DXULWkQLD
0RoDPELTXH
1DPtELD
1tJHU
1LJpULD
4XpQLD
5HS~EOLFD&HQWUR$IULFDQD
5HS~EOLFDÉUDEH'HPRFUiWLFD
6DKDUDXL
5HS~EOLFD'HPRFUiWLFDGR&RQJR
5XDQGD
6mR7RPp 3UtQFLSH
6HQHJDO
6HUUD/HRD
6H\FKHOOHV
6RPiOLD
6XD]LOkQGLD
6XGmR
7DQ]kQLD
7RJR
7XQtVLD
8JDQGD
=kPELD
=LPEDEZH

;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;
;


;
;
;
;

;
;

;
;
;

;
;



;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;



;
;
; 



;

;

; 
; 
;
;
;

;
;
;











;


;










;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

;
;

;

;



;
;

;
;
;


;

;
;
;


;
;
;

;
;
;


;

;





; 
;
;
;




















* (VWDGRVTXHIL]HUDPXPDGHFODUDFDRSHUPLWLQGRTXHLQGLYtGXRVH21*VSRVVDPOHYDUFDVRVDRWULEXQDL

5DFKHO0XUUD\+XPDQ5LJKWVLQ$IULFD)URPWKH2$8WRWKH$IULFDQ8QLRQ&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVVDW
,G
,GDW
,GDW
&HQWHUIRU5HSURGXFWLYH5LJKWV7KH3URWRFRORQWKH5LJKWVRI:RPHQLQ$IULFD$Q,QVWUXPHQWIRU$GYDQFLQJ5HSURGXFWLYHDQG6H[XDO

5LJKWV%ULHILQJ3DSHU)HYHUHLURGHGLVSRQtYHOHPKWWSUHSURGXFWLYHULJKWVRUJ
2VLWHGR&RPLWpGRV3HULWRV$IULFDQRVVREUHRV'LUHLWRVH%HPHVWDUGD&ULDQoDpKWWSZZZDIULFD
XQLRQRUJFKLOGKRPHKWP
(VWHVSRGHPVHUVXEPHWLGRVSRU21*VTXHWrPRHVWDWXWRGHREVHUYDGRUMXQWRGD&RPLVVmR$IULFDQDLQVWLWXLo}HVQDFLRQDLV
GHGHIHVDGRVGLUHLWRVKXPDQRVFRPHVWDWXWRGHDILOLDGRMXQWRGD&RPLVVmR$IULFDQDH(VWDGRV0HPEURV
(VWHVUHODWyULRVSRGHPVHUHQFRQWUDGRVHPKWWSZZZDFKSURUJHQJOLVKBLQIRLQGH[BDFWLYLW\BHQKWPO
(VWDVGHFLV}HVSRGHPVHUHQFRQWUDGDVHPKWWSZZZDFKSURUJHQJOLVKBLQIRGHFLVLRQVBHQKWPO(VWDVGHFLV}HVWDPEpP
SRGHPVHUHQFRQWUDGDVHPKWWSZZZXPQHGXKXPDQUWVDIULFDFRPFDVHVKWPO
7HUPRVGHUHIHUrQFLD0DLRGH$&+35UHV ;;9 
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23URWRFRORGRV'LUHLWRVGDV0XOKHUHVHP
ÈIULFD

(VWH FDStWXOR UHVXPH RV GLUHLWRV JDUDQWLGRV jV PXOKHUHV DR DEULJR GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD
0XOKHUUHODFLRQDQGRRVFRPRVGLUHLWRVJDUDQWLGRVHPRXWURVLQVWUXPHQWRVGRVGLUHLWRVKXPDQRV(VWH
FDStWXORDSUHVHQWDWDPEpPXPDDQiOLVHGHFHUWDVYLRODo}HVGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUFRP
H[HPSORVGHOLQJXDJHPTXHSRGHVHUXVDGDQDVVXEPLVV}HV 5HFRPHQGDVHTXHRVSURILVVLRQDLVGD

MXVWLoDOHLDPQDtQWHJUDRWH[WRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUQR$SrQGLFH$YLVWRTXH
DTXLVyIRUDPWUDWDGRVRVDVVXQWRVFRPXQV


4XDGUR,QVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDLVHLQVWUXPHQWRVDIULFDQRVUHJLRQDLVUHODWLYRVDRV
GLUHLWRVGDPXOKHU

,QVWUXPHQWRVUHJLRQDLVDIULFDQRVGRVGLUHLWRVKXPDQRV
• &DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV
• 3URWRFROR j &DUWD $IULFDQD GRV 'LUHLWRV GR +RPHP H GRV 3RYRV 5HODWLYR DRV 'LUHLWRV GD
0XOKHUHPÉIULFD
• &DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRVH%HPHVWDUGD&ULDQoD

,QVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDLVGRVGLUHLWRVKXPDQRV
• &RQYHQomR VREUH D (OLPLQDomR GH 7RGDV DV )RUPDV GH 'LVFULPLQDomR &RQWUD D 0XOKHU
&('$: 
• 3DFWR,QWHUQDFLRQDOVREUHRV'LUHLWRV(FRQyPLFRV6RFLDLVH&XOWXUDLV ,&(6&5 
• 3DFWR,QWHUQDFLRQDOVREUHRV'LUHLWRV&LYLVH3ROtWLFRV ,&&35 
• &RQYHQomRVREUHRV'LUHLWRVGD&ULDQoD &5& 
• &RQYHQomR &RQWUD D 7RUWXUD H 2XWURV 7UDWDPHQWRV RX 3HQDV &UXpLV 'HVXPDQRV RX
'HJUDGDQWHV &$7 
• &RQYHQomR ,QWHUQDFLRQDO VREUH D (OLPLQDomR GH 7RGDV DV )RUPDV GH 'LVFULPLQDomR 5DFLDO
&(5' 
• &RQYHQomR,QWHUQDFLRQDOVREUHD3URWHFomRGRV'LUHLWRVGH7RGRVRV7UDEDOKDGRUHV0LJUDQWHV
HGRV0HPEURVGHVXDV)DPtOLDV ,&50: 
• 3URWRFROR SDUD D 3UHYHQomR 5HSUHVVmR H 3XQLomR GR 7UiILFR GH 3HVVRDV (VSHFLDOPHQWH GH
0XOKHUHV H &ULDQoDV FRPR 6XSOHPHQWR GD &RQYHQomR GDV 1Do}HV 8QLGDV FRQWUD R &ULPH
2UJDQL]DGR7UDQVQDFLRQDO 3URWRFRORFRQWUDR7UiILFR 

&RPHQWiULRVUHFRPHQGDo}HVJHUDLVUHOHYDQWHVGRVyUJmRVGHVXSHUYLVmRGRVWUDWDGRVVREUHRV
GLUHLWRVKXPDQRV
2V yUJmRV TXH YHODP SHOD DSOLFDomR GRV WUDWDGRV ID]HP &RPHQWiULRV *HUDLV SDUD DMXGDU RV (VWDGRV
3DUWHVQDLQWHUSUHWDomRGDVGLVSRVLo}HVJHUDLVGRVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDLVVREUHRVGLUHLWRVKXPDQRV2V
FRPHQWiULRV JHUDLV VHUYHP GH DQiOLVH GH SHVR GD OLQJXDJHP JHUDO GRV WUDWDGRV 2V FRPHQWiULRV
HVSHFLDOPHQWHUHOHYDQWHVDRVGLUHLWRVGDPXOKHUVmR

&RPLWpSDUDD(OLPLQDomRGD'LVFULPLQDomR&RQWUDD0XOKHU
• 5HFRPHQGDomR*HUDO1R²,JXDOGDGHGHUHPXQHUDomRSRUXPWUDEDOKRGHYDORULJXDO
• 5HFRPHQGDomR*HUDO1R²&LUFXQFLVmRIHPLQLQD
• 5HFRPHQGDomR*HUDO1R²$PXOKHUHR6,'$
• 5HFRPHQGDomR*HUDO1R²7UDEDOKDGRUDVQmRUHPXQHUDGDVHPHPSUHVDVIDPLOLDUHVUXUDLVH
XUEDQDV
• 5HFRPHQGDomR*HUDO1R²0XOKHUHVSRUWDGRUDVGHGHILFLrQFLD
• 5HFRPHQGDomR*HUDO1R²9LROrQFLDFRQWUDDPXOKHU
• 5HFRPHQGDomR*HUDO1R²,JXDOGDGHQRFDVDPHQWRHQDVUHODo}HVIDPLOLDUHV
• 5HFRPHQGDomR*HUDO1R²$PXOKHUQDYLGDSROtWLFDHS~EOLFD
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•
•
•

5HFRPHQGDomR*HUDO1R²$PXOKHUHDVD~GH
5HFRPHQGDomR*HUDO1R²0HGLGDVHVSHFLDLVWHPSRUiULDV
5HFRPHQGDomR*HUDO1R²7UDEDOKDGRUDVPLJUDQWHV


&RPLWpGRV'LUHLWRV+XPDQRV
• &RPHQWiULR*HUDO1R²,JXDOGDGHGHJpQHUR
• &RPHQWiULR*HUDO1R²1mRGLVFULPLQDomR
• &RPHQWiULR*HUDO1R²3URWHFomRGDIDPtOLDGLUHLWRDRFDVDPHQWRHLJXDOGDGHGRVF{QMXJHV
• &RPHQWiULR*HUDO1R²,JXDOGDGHGHGLUHLWRVHQWUHRVKRPHQVHDVPXOKHUHV

&RPLWpGRV'LUHLWRV(FRQyPLFRV6RFLDLVH&XOWXUDLV
• &RPHQWiULR*HUDO1R²2GLUHLWRDRPDLVDOWRSRVVtYHOSDGUmRGHVD~GH
• &RPHQWiULR*HUDO1R²,JXDOGLUHLWRHQWUHKRPHQVHPXOKHUHVjIUXLomRGHWRGRVRVGLUHLWRV
HFRQyPLFRVVRFLDLVHFXOWXUDLV

&RPLWpGRV'LUHLWRVGD&ULDQoD
• &RPHQWiULR*HUDO1R²2EMHFWLYRVGDHGXFDomR
• &RPHQWiULR*HUDO1R²6D~GHHGHVHQYROYLPHQWRGRDGROHVFHQWH
• &RPHQWiULR *HUDO 1R ²'LUHLWR j SURWHFomR FRQWUD D SXQLomR FRUSRUDO H RXWUDV IRUPDV GH
SXQLomRFUXpLVHGHJUDGDQWHV

&RPLWpSDUDD(OLPLQDomRGD'LVFULPLQDomR5DFLDO
• &RPHQWiULR*HUDO1R²'LPHQV}HVGHGLVFULPLQDomRUDFLDOUHODFLRQDGDVDRJpQHUR

$ 2V'LUHLWRV&RQVDJUDGRVQR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
$UWLJR'HILQLo}HV

(VWH$UWLJRIRUQHFHDVGHILQLo}HVGRVWHUPRVXVDGRVLQFOXLQGR
• ´'LVFULPLQDomR FRQWUD D PXOKHUµ VLJQLILFD ´TXDOTXHU GLVWLQomR H[FOXVmR RX UHVWULomR RX TXDOTXHU
WUDWDPHQWR GLVFULPLQDWyULR EDVHDGR QR VH[R H FXMRV REMHFWLYRV RX HIHLWRV FRPSURPHWHP RX
GHVWURHP R UHFRQKHFLPHQWR R JR]R RX H[HUFtFLR GRV GLUHLWRV KXPDQRV H GDV OLEHUGDGHV
IXQGDPHQWDLVHPWRGDVDVHVIHUDVGDYLGDGDPXOKHUQmRREVWDQWHVHXHVWDGRFLYLOµ
• ´3UiWLFDV 3UHMXGLFLDLVµ VLJQLILFD ´WRGR FRPSRUWDPHQWR DWLWXGHV H RX SUiWLFDV TXH DIHFWDP
QHJDWLYDPHQWHRVGLUHLWRVIXQGDPHQWDLVGDPXOKHUHUDSDULJDWDLVFRPRGLUHLWRjYLGDjVD~GHj
GLJQLGDGHjHGXFDomRHjLQWHJULGDGHItVLFDµ
• ´9LROrQFLDFRQWUDDPXOKHUµ´DEUDQJHWRGRVRVDFWRVSHUSHWUDGRVFRQWUDDPXOKHUTXHFDXVHPRX
TXH SRVVDP FDXVDU GDQRV ItVLFRV VH[XDLV SVLFROyJLFRV H HFRQyPLFRV LQFOXLQGR DPHDoD D WDLV
DFWRVRXVHUHPVXEPHWLGDVjLPSRVLomRGHUHVWULo}HVRXSULYDomRGHOLEHUGDGHVIXQGDPHQWDLVQD
YLGDSULYDGDHS~EOLFDHPWHPSRGHSD]HGXUDQWHVLWXDo}HVGHFRQIOLWRVDUPDGRVRXGHJXHUUDµ

'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &('$:$GHILQLomRGH´GLVFULPLQDomRµQR$UWLJR I GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
EDVHLDVHGLUHFWDPHQWHQR$UWLJRGD&('$:

$UWLJR(OLPLQDomRGD'LVFULPLQDomRFRQWUDD0XOKHU

(VWHDUWLJRH[LJHDHOLPLQDomRGHWRGDVDVIRUPDVGHGLVFULPLQDomRFRQIRUPHGHILQLGRQR$UWLJR
([LJHVHDRV(VWDGRV3DUWHVTXHHOLPLQHPWRGDVDVIRUPDVGHGLVFULPLQDomRFRQWUDDPXOKHULQFOXLQGR
DWUDYpVGH

• ,QFOXVmR H DSOLFDomR HILFD] GR SULQFtSLR GH LJXDOGDGH HQWUH RV KRPHQV H DVPXOKHUHV HPVXDV
FRQVWLWXLo}HVQDFLRQDLVHRXWUDVOHJLVODo}HV
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•

5DWLILFDomRHLPSOHPHQWDomRHILFD]GHPHGLGDVOHJLVODWLYDVUHJXODGRUDVTXHUHVWULQMDPWRGDVDV
IRUPDVGHGLVFULPLQDomRHVSHFLDOPHQWHDVSUiWLFDVRIHQVLYDVTXHFRORTXHPHPULVFRDVD~GHHR
EHPHVWDUGDVPXOKHUHV
• ,QWHJUDomRGDSHUVSHFWLYDGRJpQHURQDVGHFLV}HVSROtWLFDVQRVSURJUDPDVGHGHVHQYROYLPHQWR
HHPWRGDVDVRXWUDVHVIHUDVGDYLGD
• 0HGLGDVFRUUHFWLYDVHSRVLWLYDVQDViUHDVHPTXHDGLVFULPLQDomRSHUVLVWHH
• 0XGDQoDGHSUiWLFDVVRFLDLVHFXOWXUDLVFRPYLVWDDHOLPLQDUSUiWLFDVGLVFULPLQDWyULDVHRIHQVLYDV
H DSRLR jV LQLFLDWLYDV YLUDGDV j HOLPLQDomR GH WRGDV DV IRUPDV GH GLVFULPLQDomR FRQWUD DV
PXOKHUHV

'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &DUWD$IULFDQD$UWLJR JR]RLJXDOGRV GLUHLWRVH OLEHUGDGHVVHPGLVWLQomR EDVHDGDQRVH[R 
$UWLJR LJXDOGDGHSHUDQWHDOHL $UWLJR   HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomRFRQWUDVDVPXOKHUHV
HFULDQoDVFRQIRUPHHVWLSXODGRQDVGHFODUDo}HVHFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV 
• ,&&35$UWLJRV GLUHLWRVLJXDLVSDUDRVKRPHQVHDVPXOKHUHVDRJR]RGHWRGRVRVGLUHLWRV H
 LJXDOGDGH SHUDQWH D OHL H QmR GLVFULPLQDomR  YHU WDPEpP &RPLWp GRV 'LUHLWRV +XPDQRV
&RPHQWiULRV*HUDLV1RV QmRGLVFULPLQDomR H GLUHLWRVLJXDLVHQWUHKRPHQVHPXOKHUHV 
• ,&(6&5$UWLJR GLUHLWRVLJXDLVSDUDRVKRPHQVHDVPXOKHUHVDRJR]RGHWRGRVRVGLUHLWRV 
YHUWDPEpP&RPLWpGRV'LUHLWRV(FRQyPLFRVH6RFLDLV&RPHQWiULR*HUDO1R GLUHLWRVLJXDLV
SDUDRVKRPHQVHPXOKHUHVDRJR]RGHWRGRVRVGLUHLWRVHFRQyPLFRVVRFLDLVHFXOWXUDLV 
• &('$: 2V $UWLJRV    H    GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU EDVHLDPVH
UHVSHFWLYDPHQWH HP SDUWH QD &('$: $UWLJRV  HOLPLQDU D GLVFULPLQDomR H LQFRUSRUDU R
SULQFtSLR GH LJXDOGDGH HQWUH RV KRPHQV H DV PXOKHUHV QDV OHLV H SROtWLFDV  H  D  HOLPLQDU
SUHFRQFHLWRV H SUiWLFDV WUDGLFLRQDLV H RXWUDV SUiWLFDV EDVHDGDV HP SDSpLV HVWHUHRWLSDGRV GH
KRPHQVHPXOKHUHV YHUWDPEpP&RPLWpSDUDD(OLPLQDomRGD'LVFULPLQDomRFRQWUDD 0XOKHU
5HFRPHQGDomR*HUDO1R PHGLGDVHVSHFLDLVWHPSRUiULDV 
• &(5'&RPHQWiULR*HUDO1R GLPHQV}HVGHGLVFULPLQDomRUDFLDOUHODFLRQDGDVDRJpQHUR 

$UWLJR'LUHLWRj'LJQLGDGH

(VWH $UWLJR JDUDQWH jV PXOKHUHV R GLUHLWR j GLJQLGDGH H DR UHFRQKHFLPHQWR H SURWHFomR GH VHXV
GLUHLWRV KXPDQRV H MXUtGLFRV (VWH $UWLJR WDPEpP JDUDQWH D WRGD PXOKHU R GLUHLWR DR UHVSHLWR FRPR
SHVVRD HDROLYUHGHVHQYROYLPHQWRGHVXDSHUVRQDOLGDGH(VSHUDVHGRV(VWDGRV3DUWHVTXHDGRSWHPH
LPSOHPHQWHPPHGLGDVFRPYLVWDD
• 3URLELUTXDOTXHUDEXVRRXGHJUDGDomRGDVPXOKHUHVH
• 3URWHJHU DV PXOKHUHV FRQWUD WRGDV DV IRUPDV GH YLROrQFLD FRQWUD D PXOKHU HVSHFLDOPHQWH D
YLROrQFLDVH[XDOHYHUEDO

'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &DUWD $IULFDQD $UWLJRV  UHVSHLWR SHOD YLGD H LQWHJULGDGH GD SHVVRD  H  UHVSHLWR SHOD
GLJQLGDGHSURLELomRGRDEXVRGHJUDGDomRWRUWXUDWUDWDPHQWRFUXHOGHVXPDQRHGHJUDGDQWHH
HVFUDYLGmR 
• ,&&35 $UWLJRV  SURLELomR GH WRUWXUD H WUDWDPHQWR FUXHO GHVXPDQR H GHJUDGDQWH  H 
SURLELomRGDHVFUDYLGmRVHUYLGmRHWUDEDOKRIRUoDGRRXFRPSXOVyULR 

$UWLJR2'LUHLWRj9LGD,QWHJULGDGHH6HJXUDQoDGD3HVVRD

(VWH $UWLJR DERUGD D YLROrQFLD FRQWUD DV PXOKHUHV WDQWR QD HVIHUD S~EOLFD FRPR QD HVIHUD SULYDGD
(VSHUDVH TXH RV (VWDGRV 3DUWHV SURtEDP WRGDV DV IRUPDV GH DEXVR WUDWDPHQWR FUXHO GHVXPDQR H
GHJUDGDQWH'HYHPWDPEpPHQWUHRXWUDVFRLVDV
• 3URPXOJDUHID]HUFXPSULUOHLVFRQWUDWRGDVDVIRUPDVGHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHUTXHUHPS~EOLFR
TXHUHPSULYDGR
• $GRSWDUPHGLGDVDGPLQLVWUDWLYDVOHJLVODWLYDVHVRFLRHFRQyPLFDVTXHYLVHPDSUHYHQomRGHWRGDVDV
IRUPDVGHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHU
• (UUDGLFDUHOHPHQWRVQDVFUHQoDVWUDGLFLRQDLVSUiWLFDVHHVWHUHyWLSRVTXHOHJLWLPHPHTXHDJUDYHPD
SHUVLVWrQFLDHDWROHUkQFLDGDYLROrQFLDFRQWUDDVPXOKHUHV
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•
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•

3HQDOL]DUDTXHOHVTXHFRPHWHUHPDYLROrQFLDFRQWUDDVPXOKHUHV
,PSOHPHQWDU SURJUDPDV H HVWDEHOHFHU VHUYLoRV DFHVVtYHLV SDUD D UHDELOLWDomR H FRPSHQVDomR jV
YtWLPDVGHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHU
,PSHGLURWUiILFRFRQGHQDURVWUDILFDQWHVHSURWHJHUDVPXOKHUHVHPULVFR
3URLELUDUHDOL]DomRGHH[SHULrQFLDVFLHQWtILFDVHPPXOKHUHVVHPFRQVHQWLPHQWR
3URYHU RUoDPHQWR DGHTXDGR H RXWURV UHFXUVRV SDUD D LPSOHPHQWDomR H PRQLWRULD GDV DFo}HV TXH
YLVDPDSUHYHQomRHDHOLPLQDomRGDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHUH
*DUDQWLU TXH DV PXOKHUHV WHQKDP DFHVVR LJXDO H OLYUH j SURWHFomR GH UHIXJLDGRV LQFOXLQGR D VXD
SUySULDLGHQWLGDGHHRXWURVGRFXPHQWRV


'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &DUWD$IULFDQD$UWLJRV UHVSHLWRSHODYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD UHVSHLWRSHODGLJQLGDGH
SURLELomRGRDEXVRGHJUDGDomRWRUWXUDWUDWDPHQWRFUXHOGHVXPDQRHGHJUDGDQWHHHVFUDYLGmR 
 GLUHLWR j OLEHUGDGH HVHJXUDQoD  H   HOLPLQDomRGD GLVFULPLQDomR FRQWUD DVPXOKHUHV H
FULDQoDVFRQIRUPHHVWLSXODGRQDVGHFODUDo}HVHFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV 
• &DUWDGD&ULDQoD$UWLJRV GLUHLWRjVREUHYLYrQFLD  SURWHFomRFRQWUDSUiWLFDVVRFLRFXOWXUDLV
SUHMXGLFLDLV  DEXVRVH[XDO H WUiILFRHUDSWR 
• ,&&35$UWLJRV GLUHLWRVLJXDLVSDUDRVKRPHQVHDVPXOKHUHVDRJR]RGHWRGRVRVGLUHLWRV 
UHSUHVVmRGHWRUWXUDHGRWUDWDPHQWRFUXHOGHVXPDQRHGHJUDGDQWH  SURLELomRGDHVFUDYLGmR
GDVHUYLGmRHGRWUDEDOKRIRUoDGRRXFRPSXOVyULR  GLUHLWRVjSULYDFLGDGH H LJXDOGDGH
SHUDQWHDOHLHQmRGLVFULPLQDomR YHUWDPEpP&RPLWpGRV'LUHLWRV+XPDQRV&RPHQWiULR*HUDO
1R GLUHLWRVLJXDLVHQWUHRVKRPHQVHDVPXOKHUHV 
• &('$: $UWLJRV  HOLPLQDU D GLVFULPLQDomR H LQFRUSRUDU R SULQFtSLR GH LJXDOGDGH HQWUH RV
KRPHQV H DV PXOKHUHV SHUDQWH OHLV H SROtWLFDV   HUUDGLFDU SUHFRQFHLWRV H FRVWXPHV H RXWUDV
SUiWLFDVEDVHDGDVHPSDSpLVHVWHUHRWLSDGRVVREUHRVKRPHQVHDVPXOKHUHV YHUWDPEpP&RPLWp
SDUDD(OLPLQDomRGD'LVFULPLQDomRFRQWUDDV0XOKHUHV5HFRPHQGDomR*HUDO1R YLROrQFLD
FRQWUDDVPXOKHUHV 
• &5& $UWLJRV  GLUHLWRV j SULYDFLGDGH   SURWHFomR FRQWUD D YLROrQFLD LQFOXLQGR R DEXVR
VH[XDO   SURWHFomR GDV FULDQoDV UHIXJLDGDV   SURWHFomR FRQWUD D H[SORUDomR H DEXVR
VH[XDO LQFOXLQGR D SURVWLWXLomR H SRUQRJUDILD   SUHYHQLU R WUiILFR GH FULDQoDV  H 
UHSUHVVmRGDWRUWXUDHWUDWDPHQWRFUXHOGHVXPDQRHGHJUDGDQWH 
• 23URWRFRORFRQWUDR7UiILFR23URWRFRORFRQWUDR7UiILFRSRGHVHUUHOHYDQWHQDDSOLFDomRGR
$UWLJR  J GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

$UWLJR(OLPLQDomRGH3UiWLFDV3UHMXGLFLDLV

2$UWLJR HVWDEHOHFH REULJDo}HV SRVLWLYDV VREUH RV(VWDGRV3DUWHV SDUD SURLELUHP H FRQGHQDUHP
WRGDV DV IRUPDV GH SUiWLFDV SUHMXGLFLDLV LQFOXLQGR UHJXODPHQWRV SROtWLFDV H PHGLGDV GH HGXFDomR TXH
DIHFWDP QHJDWLYDPHQWH RV GLUHLWRV KXPDQRV GDV PXOKHUHV H TXH VmR FRQWUiULRV DRV SDGU}HV
LQWHUQDFLRQDLV2V(VWDGRV3DUWHVGHYHPHPSDUWLFXODU

• 3URLELU WRGDV DV IRUPDV GH PXWLODomR JHQLWDO IHPLQLQD DWUDYpV GH PHGLGDV OHJLVODWLYDV
DFRPSDQKDGDVGHVDQo}HV
• )RUQHFHU RV VHUYLoRV GH TXH DV YtWLPDV GH SUiWLFDV SUHMXGLFLDLV QHFHVVLWDP WDLV FRPR VHUYLoRV
VDQLWiULRVDFRQVHOKDPHQWRDSRLROHJDOHMXGLFLDOHIRUPDomRSURILVVLRQDO
• 3URWHJHUDVPXOKHUHVTXHFRUUHPRULVFRGHVHUHPVXMHLWDVDWDLVSUiWLFDVH
• $OHUWDUFRQWUDSUiWLFDVSUHMXGLFLDLVDWUDYpVGHSURJUDPDVGHLQIRUPDomRHGXFDomRHDVVLVWrQFLD
VRFLDO

'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &DUWD$IULFDQD(PERUDD&DUWD$IULFDQDQmRVHUHILUDHVSHFLILFDPHQWHjVSUiWLFDVWUDGLFLRQDLV
RV$UWLJRV UHVSHLWRSHODYLGDHSHODLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRjGLJQLGDGHHSURLELomR
GR WUDWDPHQWR FUXHO GHVXPDQR H GHJUDGDQWH  H  GLUHLWR j OLEHUGDGH H j VHJXUDQoD  VmR
UHOHYDQWHVQHVWDTXHVWmR$&RPLVVmR$IULFDQDUHFRQKHFHXTXHSUiWLFDVWUDGLFLRQDLVWDLVFRPRD
PXWLODomR JHQLWDO IHPLQLQD FRQWULEXHP SDUD D YLRODomR GRV GLUHLWRV KXPDQRV GD PXOKHU H GD
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•
•
•
•

UDSDULJD YLGH 2EVHUYDo}HV &
&RQFOXGHQWHV VREUH R 5HODWyULR 3HULyGLFR GD 5HS~EOOLFD GR 6XGmR
SDUiJUDIRVHQR4XDGUUR 
&DUWD GD &ULDQoD $UWLJRV  3URWHFomR FRQWUD R DEXVR H WRUWXUD GD FULDQoD  H  3URWHFomR
FRQWUDSUiWLFDVVRFLRFXOWXUDLVVGDQRVDV 
&('$:$UWLJR HOLPLQDUUSUHFRQFHLWRVHSUiWLFDVWUDGLFLRQDLVHRXWUDVSUiWLFDVVEDVHDGDVHP
SDSpLV HVWHUHRWLSDGRV GH K
KRPHQV H PXOKHUHV  YHU WDPEpP &RPLWp SDUD D (
(OLPLQDomR GD
'LVFULPLQDomRFRQWUDDV0XOOKHUHV&RPHQWiULRV*HUDLV1R FLUFXQFLVmRIHPLQLLQD 
&5&$UWLJR   DEROLUSUiiWLFDVWUDGLFLRQDLVSUHMXGLFLDLVjVD~GHGDVFULDQoDV 
,&&35 $UWLJR  3URWHFomR
R FRQWUD D WRUWXUD H WUDWDPHQWRV RX SHQDV FUXpLV GGHVXPDQRV RX
GHJUDGDQWHV  YHU WDPEpP &RPLWp GRV 'LUHLWRV +XPDQRV &RPHQWiULR *HUDO 1R
R  GLUHLWRV
LJXDLVHQWUHRVKRPHQVHDVP
PXOKHUHV 


4XDGUR0DSDGRVSDtVHVTXHSUDWLFDPD0*)HPÉIULFDUDWLILFDomRGR3URWRFR
RORGRV
'LUHLWR
RVGD0XOKHUHOHLVDQWL0*)

$Wp0DLRGHGRVSDtVHVGDD8QLmR$IULFDQDMiWLQKDPUDWLILFDGRR3URWRFRORGRV'LUHLWRV
GD0XOKHUTXHSURtEHD0XWLODomR*HHQLWDO)HPLQLQD 0*)  $SHQDVGRVSDtVHVRQGHHD0*)
p SUDWLFDGD EHP FRPR D ÉIULFD GR
R 6XO H R =LPEDEZH JHUDOPHQWH QmR FRQVLGHUDGR
RV SDtVHV
SUDWLFDQWHV WrPOHLVIHGHUDLVTXHSURtE
EHPD0*)

1RWDYHOPHQWHSDtVHVTXHUDWLILFDUDP
PRSURWRFRORHRQGHD0*)pSUDWLFDGDQmRWRUQDUDP
PD0*)
LOHJDO5HS~EOLFD'HPRFUiWLFDGR&RQJJR*kPELD*XLQp%LVVDX/LEpULD0DOLH1LJpULD
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$UWLJR&DVDPHQWRH$UWLJR6HSDUDomR'LYyUFLRH'LVVROXomR

2V$UWLJRVHSUHYrHPGLUHLWRVLJXDLVSDUDRKRPHPHDPXOKHUQRFDVDPHQWREHPFRPRGLUHLWRV
LJXDLVQDGLVVROXomRGRPHVPR(QWUHRXWUDVFRLVDVHVWHV$UWLJRVUHTXHUHPTXHRV(VWDGRV3DUWHVFULHP
OHLVDGHTXDGDVSDUDJDUDQWLUTXH
• 1mRVHUHDOL]HQHQKXPFDVDPHQWRVHPROLYUHHHVSRQWkQHRFRQVHQWLPHQWRGHDPEDVDVSDUWHV
• $LGDGHPtQLPDSDUDRFDVDPHQWRSDUDDVPXOKHUHVVHMDDQRV
• $PRQRJDPLDVHMDLQFHQWLYDGDFRPRDIRUPDSUHIHULGDGHFDVDPHQWRHPTXHRVGLUHLWRVGDV
PXOKHUHVQRFDVDPHQWRHQDIDPtOLDLQFOXLQGRQRVFDVDPHQWRVSROtJDPRVVHMDPSURPRYLGRVH
SURWHJLGRV
• 2VFDVDPHQWRVVHMDPRILFLDOL]DGRVHUHJLVWDGRVSDUDTXHVHMDPUHFRQKHFLGRVFRPROHJDLV
• $PXOKHUHRKRPHPFRQWULEXDPHPFRQMXQWRSDUDDVDOYDJXDUGDGRVLQWHUHVVHVGDIDPtOLD
SURWHJHQGRHHGXFDQGRRVVHXVILOKRV
• $VHSDUDomRRGLYyUFLRRXDGLVVROXomRGHXPFDVDPHQWRVHMDPHIHFWXDGRVSRUXPDRUGHP
MXGLFLDO
• $VPXOKHUHVWHQKDPRGLUHLWRDPDQWHUDVXDQDFLRQDOLGDGHHVHXVQRPHVGHVROWHLUDGHSRLVGR
FDVDPHQWR
• $VPXOKHUHVWHQKDPRGLUHLWRGHDGTXLULUHJHULUVXDSUySULDSURSULHGDGHQDYLJrQFLDGR
FDVDPHQWR
• $VPXOKHUHVHRVKRPHQVWHQKDPRVPHVPRVGLUHLWRVDRDFHVVRjVHSDUDomRGLYyUFLRRX
GLVVROXomRH
• (PFDVRGHVHSDUDomRGLYyUFLRRXGLVVROXomRDVPXOKHUHVHRVKRPHQVWHQKDPGLUHLWRVH
UHVSRQVDELOLGDGHVUHFtSURFRVSDUDFRPRVVHXVILOKRVHXPDGLYLVmRHTXLWDWLYDGDSURSULHGDGH
REWLGRVHPFRPXPQRFDVDPHQWR

'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &DUWD$IULFDQDQmRH[LVWHPGLUHLWRVHVSHFtILFRVQD&DUWD$IULFDQDVREUHRFDVDPHQWRHGLYyUFLR
3RUpPSRGHPVHXVDUGLYHUVDVGLVSRVLo}HV$UWLJRV JR]RLJXDOGRVGLUHLWRVHOLEHUGDGHVVHP
GLVWLQomRFRPEDVHQRVH[R GLUHLWRjSURSULHGDGH    3URWHFomRGDIDPtOLD H  
HUUDGLFDUWRGDDGLVFULPLQDomRFRQWUDDVPXOKHUHVHFULDQoDVFRQIRUPHHVWLSXODGRQDV
GHFODUDo}HVHFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV 
• &('$:$UWLJR LJXDOGDGHGHGLUHLWRVQRFDVDPHQWRHQRGLYyUFLR YHUWDPEpP&RPLVVmRSDUD
D(OLPLQDomRGD'LVFULPLQDomRFRQWUDDV0XOKHUHV&RPHQWiULRV*HUDLV1R LJXDOGDGHQDV
UHODo}HVQRFDVDPHQWRHQDIDPtOLD 
• ,&&35$UWLJRV   GLUHLWRVjSULYDFLGDGH H FRQVHQWLPHQWRH[LJLGRSDUDRFDVDPHQWRH
LJXDOGDGHGHGLUHLWRVQRFDVDPHQWR YHMDWDPEpP&RPLVVmRGRV'LUHLWRV+XPDQRV&RPHQWiULR
*HUDO1R 3URWHFomRGDIDPtOLDGLUHLWRDRFDVDPHQWRHLJXDOGDGHGRVF{QMXJHV 
• ,&(6&5$UWLJR FRQVHQWLPHQWROLYUHH[LJLGRSDUDRFDVDPHQWRHGLUHLWRVGDVPmHVDQWHVH
GHSRLVGRSDUWR 
• &5&$UWLJRV GLUHLWRVjLGHQWLGDGHLQFOXLQGRQRPHHUHODo}HVIDPLOLDUHV H GLUHLWRDQmRVHU
VHSDUDGRGRVSDLV 

$UWLJR$FHVVRj-XVWLoDH,JXDOGDGHGH3URWHFomR3HUDQWHD/HL

(VWH$UWLJRHQXPHUDDVIRUPDVHPTXHRV(VWDGRV3DUWHVGHYHPGHIHQGHURSULQFtSLRGHTXHDV
PXOKHUHVHRVKRPHQVVmRLJXDLVSHUDQWHDOHLHWrPRGLUHLWRjLJXDOGDGHQDSURWHFomRHEHQHItFLRVGDOHL
3DUDRHIHLWRRV(VWDGRV3DUWHVGHYHP
• *DUDQWLUTXHDVPXOKHUHVWHQKDPDFHVVRHILFD]DRVWULEXQDLVHDRVVHUYLoRVMXUtGLFRVLQFOXLQGR
DVVLVWrQFLDMXUtGLFD
• $SRLDULQLFLDWLYDVYLUDGDVjSURPRomRGHDFHVVRDRVVHUYLoRVMXUtGLFRVSDUDDVPXOKHUHV
• (TXLSDURVyUJmRVGHDSOLFDomRGDOHLSDUDID]HUHPXPDLQWHUSUHWDomRHILFD]HID]HUFXPSULUDVOHLV
GDLJXDOGDGH
• *DUDQWLUDLJXDOGDGHQDUHSUHVHQWDomRGDVPXOKHUHVQRVyUJmRVGHDSOLFDomRGDOHLHQRSRGHU
MXGLFLiULRH
• 5HIRUPDUOHLVHSUiWLFDVGLVFULPLQDWyULDVSDUDDSURPRomRGRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHV
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'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &DUWD$IULFDQD$UWLJRV JR]RLJXDOGRVGLUHLWRVHOLEHUGDGHV  LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLH
LJXDOGDGHQDSURWHFomRGDOHL  DFHVVRjMXVWLoD H   HOLPLQDomRGHWRGDDGLVFULPLQDomR
FRQWUDDVPXOKHUHVHFULDQoDVFRQIRUPHHVWLSXODGRQDVGHFODUDo}HVHFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV 
• &('$:$UWLJRV GHILQLomRGHGLVFULPLQDomR  HOLPLQDUDGLVFULPLQDomRHLQFRUSRUDUR
SULQFtSLRGHLJXDOGDGHHQWUHRVKRPHQVHDVPXOKHUHVSHUDQWHOHLVHSROtWLFDV H LJXDOGDGH
SHUDQWHDOHL 
• ,&&35$UWLJRV   JR]RGHGLUHLWRVVHPGLVWLQo}HVLQFOXLQGRDVEDVHDGDVQRVH[R GLUHLWRV
LJXDLVSDUDRVKRPHQVHDVPXOKHUHVDRJR]RGHWRGRVRVGLUHLWRVFLYLVHSROtWLFRV  LJXDOGDGH
SHUDQWHDOHLHGLUHLWRVDXPMXOJDPHQWRMXVWR H SURWHFomRLJXDOSHODOHLVHPGLVFULPLQDomR
LQFOXLQGRGLVFULPLQDomREDVHDGDQRVH[R 

$UWLJR'LUHLWRj3DUWLFLSDomRQR3URFHVVR3ROtWLFRHGH7RPDGDGH'HFLVmR

(VWH$UWLJRUHTXHUTXHRV(VWDGRV3DUWHVJDUDQWDPXPDPHOKRUHHILFD]UHSUHVHQWDomRGDVPXOKHUHV
HPWRGRVRVQtYHLVGHWRPDGDGHGHFLVmR5HTXHUVHTXHRV(VWDGRV3DUWHVWRPHPDFo}HVSRVLWLYDVSDUD
SURPRYHUHPDLJXDOGDGHQDSDUWLFLSDomRQDYLGDSROLWLFDEHPFRPRPHGLGDVSDUDJDUDQWLUTXHDV
PXOKHUHV
• 3DUWLFLSHPVHPGLVFULPLQDomRHPWRGDVDVHOHLo}HV
• 6HMDPUHSUHVHQWDGDVGHPDQHLUDLJXDOTXHRVKRPHQVHPWRGRVRVQtYHLVHPWRGRVRVSURFHVVRV
HOHLWRUDLVH
• 3DUWLFLSHPGHPDQHLUDLJXDOTXHRVKRPHQVQRGHVHQYROYLPHQWRHLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDVH
SURJUDPDVGHGHVHQYROYLPHQWRGRHVWDGR

'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &DUWD$IULFDQD$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHQmRGLVFULPLQDomR H GLUHLWRjSDUWLFLSDomR
QRJRYHUQRHjLJXDOGDGHQRDFHVVRDRVVHUYLoRVS~EOLFRV 
• &('$:$UWLJRV HOLPLQDUDGLVFULPLQDomRFRQWUDDVPXOKHUHVQDYLGDSROtWLFDHS~EOLFD H
GDUjVPXOKHUHVRSRUWXQLGDGHVGHUHSUHVHQWDURJRYHUQRDQtYHOLQWHUQDFLRQDOHQRWUDEDOKRHP
RUJDQL]Do}HVLQWHUQDFLRQDLV YHMDWDPEpP&RPLWpSDUDD(OLPLQDomRGD'LVFULPLQDomRFRQWUDDV
0XOKHUHV&RPHQWiULRV*HUDLV1R DPXOKHUQDYLGDSROtWLFDHS~EOLFD 
• ,&&35$UWLJRV GLUHLWRVLJXDLVSDUDRVKRPHQVHDVPXOKHUHVDRJR]RGHWRGRVRVGLUHLWRV H
GLUHLWRjSDUWLFLSDomRQDYLGDS~EOLFDHSROtWLFD 

$UWLJR'LUHLWRj3D]

(VWH$UWLJRGijVPXOKHUHVRGLUHLWRjH[LVWrQFLDSDFtILFDHRGLUHLWRjSDUWLFLSDomRQDSURPRomRH
PDQXWHQomRGDSD]'RV(VWDGRV3DUWHVHVSHUDVHTXH
• *DUDQWDPPDLRUSDUWLFLSDomRGDVPXOKHUHVHP
o SURJUDPDVGHSD]
o HVWUXWXUDVHSURFHVVRVSDUDDSUHYHQomRJHVWmRHUHVROXomRGHFRQIOLWRVDWRGRVRVQtYHLV
o JHVWmRGHDFDPSDPHQWRVHDVVHQWDPHQWRVSDUDHWRGRVQtYHLVGHHVWUXWXUDVGHWRPDGDGH
GHFLVmRUHODFLRQDGDVFRPRVTXHSURFXUDPDVLORUHIXJLDGRVUHJUHVVDGRVHGHVORFDGRVH
o WRGRVRVDVSHFWRVGHUHFRQVWUXomRHUHDELOLWDomRSyVFRQIOLWR
• 7RPDUPHGLGDVSDUDUHGX]LUVLJQLILFDWLYDPHQWHDVGHVSHVDVPLOLWDUHVDIDYRUGHJDVWRVQR
GHVHQYROYLPHQWRVRFLDOHPJHUDOHGDSURPRomRGDVPXOKHUHVHPSDUWLFXODU

'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &DUWD$IULFDQD$UWLJR GLUHLWRjSD]HVHJXUDQoDQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO 
• 5HVROXomRGR&RQVHOKRGH6HJXUDQoDVREUHDPXOKHUSD]HVHJXUDQoDGH2XWXEURGH
 65(6 
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$UWLJR'LUHLWRj3URWHFomR'XUDQWHRV&RQIOLWRV$UPDGRV

6REHVWH$UWLJRUHTXHUVHTXHRV(VWDGRV3DUWHVREVHUYHPDOHLKXPDQLWiULDLQWHUQDFLRQDODSOLFiYHO
GXUDQWHRFRQIOLWRDUPDGRHQHVWHUHVSHLWRGHYHPHQFDUUHJDUVHGH
• 3URWHJHURVFLYLVTXHHVWHMDPHPVLWXDo}HVGHFRQIOLWRDUPDGRFRQWUDWRGDVDVIRUPDVGH
YLROrQFLDYLRODomRHRXWUDVIRUPDVGHH[SORUDomRVH[XDO
• *DUDQWLUTXHWDLVDFWRVVHMDPFRQVLGHUDGRVFULPHVGH*XHUUDJHQRFtGLRHRXFULPHVFRQWUDD
KXPDQLGDGHHTXHRVSHUSHWUDGRUHVVHMDPOHYDGRVjMXVWLoDH
• *DUDQWLUTXHQHQKXPDFULDQoDHVSHFLDOPHQWHUDSDULJDVPHQRUHVGHDQRVGHLGDGHVHMD
UHFUXWDGDFRPRVROGDGRRXSDUWLFLSHHPKRVWLOLGDGHV

'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &5&$UWLJR   *DUDQWLUTXHPHQRUHVGHQmRWRPHPSDUWHHPKRVWLOLGDGHV 
• 3URWRFROR2SFLRQDOGD&RQYHQomRVREUHRV'LUHLWRVGD&ULDQoDUHVSHLWDQWHDRHQYROYLPHQWRGDV
FULDQoDVHPFRQIOLWRVDUPDGRV

$UWLJR'LUHLWRj(GXFDomRHj)RUPDomR

6RE HVWH $UWLJR HVSHUDVH TXH RV (VWDGRV 3DUWHV JDUDQWDP jV PXOKHUHV D LJXDOGDGH QDV
RSRUWXQLGDGHVHDFHVVRjHGXFDomRHIRUPDomR(PSDUWLFXODUUHTXHUVHTXHRV(VWDGRV3DUWHVWRPHP
PHGLGDVSDUD
• (UUDGLFDUHVWHUHyWLSRVHPOLYURVGHOHLWXUDQRVSURJUDPDVGHHVWXGRHQRVyUJmRVGHFRPXQLFDomR
VRFLDOTXHSHUSHWXHPDGLVFULPLQDomRFRQWUDDVPXOKHUHV
• ,QWHJUDUDVHQVLELOL]DomRGRJpQHURHHGXFDomRVREUHRVGLUHLWRVKXPDQRVDWRGRVRVQtYHLVGR
FXUUtFXORGDHGXFDomRLQFOXLQGRDIRUPDomRGHSURIHVVRUHV
• 3URWHJHUDPXOKHUHVSHFLDOPHQWHDUDSDULJDFRQWUDWRGDVDVIRUPDVGHDEXVRLQFOXLQGRRDVVpGLR
VH[XDOQDVHVFRODVHRXWUDVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRDSOLFDUVDQo}HVFRQWUDRVSHUSHWUDGRUHVGHWDLV
SUiWLFDVHSURYHUDFHVVRDRDFRQVHOKDPHQWRHDVHUYLoRVGHUHDELOLWDomRjVYLWLPDVH
• 7RPDUDFo}HVHVSHFtILFDVSRVLWLYDVSDUDSURPRYHUDDOIDEHWL]DomRHGXFDomRHIRUPDomRSDUDDV
PXOKHUHVDWRGRVQtYHLVHHPWRGDVDVGLVFLSOLQDVHVSHFLDOPHQWHQRVFDPSRVGDFLrQFLDHWHFQRORJLD
HSURPRYHUPDWUtFXODVHDFRQWLQXDomRGDVUDSDULJDVQDVLQVWLWXLo}HVGHHQVLQR

'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &DUWD$IULFDQD$UWLJRV GLVSRVLomRGHLJXDOGDGH  GLUHLWRjHGXFDomRHFXOWXUD   
HOLPLQDUDGLVFULPLQDomRFRQWUDDVPXOKHUHVFRQIRUPHHVWLSXODGRQDVGHFODUDo}HVHFRQYHQo}HV
LQWHUQDFLRQDLV 
• &DUWDGD&ULDQoD$UWLJR GLUHLWRjHGXFDomRLQFOXLQGRDVRSRUWXQLGDGHVSDUDTXHDVUDSDULJDV
JUiYLGDVFRQWLQXHPFRPRVHVWXGRV 
• &('$:$UWLJR GDUGLUHLWRVLJXDLVjVPXOKHUHVHDRVKRPHQVQRFDPSRGDHGXFDomR 
• ,&(6&5$UWLJRV GLUHLWRjHGXFDomR H HQVLQRSULPiULRREULJDWyULR 
• &5&$UWLJRVH GLUHLWRjHGXFDomR 
• ,&&35$UWLJR 3URWHFomRGDVFULDQoDV 

$UWLJR'LUHLWRVDR%HPHVWDU(FRQyPLFRH6RFLDO

6REHVWH$UWLJRUHTXHUVHTXHRV(VWDGRV3DUWHVDGRSWHPHDSOLTXHPPHGLGDVOHJLVODWLYDVHRXWUDV
PHGLGDVSDUDDVVHJXUDUTXHDVPXOKHUHVWHQKDPLJXDOGDGHGHRSRUWXQLGDGHQRWUDEDOKRHSURJUHVVmRQD
FDUUHLUD2V(VWDGRV3DUWHVGHYHPHQWUHRXWUDVFRLVDV
• 3URPRYHUDFHVVRLJXDODRHPSUHJRSDJDPHQWRLJXDOSHORWUDEDOKRGHLJXDOYDORUHDSOLFDomRLJXDO
GDVOHLVILVFDLV
• *DUDQWLUWUDQVSDUrQFLDQRUHFUXWDPHQWRSURPRomRHGHVSHGLPHQWRGHPXOKHUHV
• (OLPLQDUHSXQLURDVVpGLRQRORFDOGHWUDEDOKR
• *DUDQWLUjVPXOKHUHVDOLEHUGDGHGHHVFROKHURVHXWUDEDOKR
• 3UHYHQLUDH[SORUDomRHRDEXVRGDVPXOKHUHVQDSXEOLFLGDGHHSRUQRJUDILD
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•
•
•
•
•

3URWHJHUDVPXOKHUHVFRQWUDDH[SORUDomRGRVHPSUHJDGRUHVSURLELURWUDEDOKRLQIDQWLOHSXQLUWRGDV
DVIRUPDVGHDEXVRGHFULDQoDVHPHVSHFLDODVPHQLQDV
$SRLDUDVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVGDVPXOKHUHVHPHVSHFLDOQRVHFWRULQIRUPDOHHVWDEHOHFHUXP
VLVWHPDGHVHJXUDQoDVRFLDOSDUDRVWUDEDOKDGRUHVGHVWHVHFWRU
*DUDQWLUDOLFHQoDGHSDUWRFRPGLUHLWRDRVDOiULRQRVVHFWRUHVS~EOLFRSULYDGR
$VVHJXUDUTXHDVPXOKHUHVDVVDODULDGDVWHQKDPGLUHLWRDVXEVtGLRVLJXDLVDRVFRQFHGLGRVDRVKRPHQV
DVVDODULDGRVSDUDDVVXDVIDPtOLDVH
5HFRQKHFHUTXHDPERVRVSDLVWrPDUHVSRQVDELOLGDGHSULPRUGLDOSHODHGXFDomRHGHVHQYROYLPHQWR
GRVILOKRV


'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &DUWD$IULFDQD$UWLJRV JR]RLJXDOGRVGLUHLWRVHOLEHUGDGHVVHPGLVWLQomREDVHDGDQRVH[R 
LJXDOGDGHSHUDQWHDOHL  GLUHLWRDRWUDEDOKRHFRPVDOiULRLJXDO H   HOLPLQDUD
GLVFULPLQDomRFRQWUDDVPXOKHUHVFRQIRUPHHVWLSXODGRQDVGHFODUDo}HVHFRQYHQo}HV
LQWHUQDFLRQDLV 
• &('$:$UWLJRV HOLPLQDUSUHFRQFHLWRVHSUiWLFDVWUDGLFLRQDLVHRXWUDVSUiWLFDVEDVHDGDVHP
SDSpLVHVWHUHRWLSDGRVGRVKRPHQVHPXOKHUHV  HOLPLQDUDGLVFULPLQDomRFRQWUDDVPXOKHUHV
QRHPSUHJR  LJXDOGDGHGHGLUHLWRVDRVEHQHItFLRVGDIDPtOLDFUpGLWRHSDUWLFLSDomRHPWRGRV
RVDVSHFWRVGDYLGDFXOWXUDO H GLUHLWRVGDPXOKHUUXUDO YHUWDPEpP&RPLWpSDUDD(OLPLQDomR
GD'LVFULPLQDomRFRQWUDD0XOKHU5HFRPHQGDo}HV*HUDLV1RV UHPXQHUDomRLJXDOSHOR
WUDEDOKRGHLJXDOYDORU H WUDEDOKDGRUDVQmRUHPXQHUDGDVHPHPSUHVDVIDPLOLDUHVUXUDLVH
XUEDQDV 
• ,&&35$UWLJRV GLUHLWRVLJXDLVGRKRPHPHGDPXOKHU H LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHDQmR
GLVFULPLQDomR 
• ,&(6&5$UWLJRV GLUHLWRDRWUDEDOKR  GLUHLWRDFRQGLo}HVMXVWDVHIDYRUiYHLVQRWUDEDOKR 
GLUHLWRjVHJXUDQoDVRFLDO H   OLFHQoDGHSDUWRHEHQHItFLRVSDUDPmHVWUDEDOKDGRUDV 
• &5&2V$UWLJRV GLUHLWRjVHJXUDQoDVRFLDO  DVFULDQoDVWrPGLUHLWRDXPSDGUmRGHYLGD
DGHTXDGRHRVSDLVWrPUHVSRQVDELOLGDGHSULPiULDQRTXHUHVSHLWDDRGHVHQYROYLPHQWRGDFULDQoD 
 SURWHFomRGDVFULDQoDVFRQWUDDH[SORUDomRHFRQyPLFDHWUDEDOKRVDUULVFDGRVHSHULJRVRV H
SURWHFomRGDVFULDQoDVFRQWUDDH[SORUDomRVH[XDOLQFOXLQGRDSURVWLWXLomRHSRUQRJUDILD 

$UWLJR6D~GHH'LUHLWRV5HSURGXWLYRV

(VWH$UWLJRGHOLQHLDRGLUHLWRGDPXOKHUjVD~GHHDEUDQJHDVD~GHVH[XDOHUHSURGXWLYDTXHLQFOXLR
VHXGLUHLWRDFRQWURODUDVXDIHUWLOLGDGHGHFLGLUVHGHYHWHUILOKRVRQ~PHURGHILOKRVHRHVSDoDPHQWR
HVFROKHU TXDOTXHU PpWRGR FRQWUDFHSWLYR DXWRSURWHJHUVH H HVWDU SURWHJLGD FRQWUD LQIHFo}HV
VH[XDOPHQWH WUDQVPLVVtYHLV HVWDU LQIRUPDGD VREUH R VHX HVWDGR GH VD~GH H R GH VHX SDUFHLUR H WHU
LQIRUPDomRVREUHRSODQHDPHQWRIDPLOLDU$HVWHUHVSHLWRDRV(VWDGRV3DUWHVH[LJHVHTXH
• 3UHVWHPVHUYLoRVGHVD~GHDGHTXDGRVHDFHVVtYHLVLQFOXLQGRDVD~GHQRSHUtRGRSUpQDWDOGXUDQWHR
SDUWRHDSyVRSDUWRHVHUYLoRVGHQXWULomRSDUDDVPXOKHUHVGXUDQWHDJUDYLGH]HGXUDQWHD
DPDPHQWDomR
• )RUQHFHULQIRUPDo}HVHVHUYLoRVVREUHRSODQHDPHQWRIDPLOLDULQFOXVLYHSDUDDVPXOKHUHVQDV]RQDV
UXUDLVH
• $XWRUL]DURDERUWRPpGLFRHPFDVRVGHDJUHVVmRVH[XDOHVWXSURLQFHVWRHTXDQGRDFRQWLQXDomRGD
JUDYLGH]S}HHPSHULJRDVD~GHRXDYLGDGDPmHRXGRIHWR

'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &DUWD$IULFDQD$UWLJR GLUHLWRjVD~GH (PERUDQmRH[LVWDPGLVSRVLo}HVHVSHFtILFDV
UHODFLRQDGDVFRPRVGLUHLWRVUHSURGXWLYRVSRGHVHUHFRUUHUDRV$UWLJRVH TXHOLGDPFRPD
LQWHJULGDGHGLJQLGDGHHVHJXUDQoDSHVVRDO HPFDVRVDSURSULDGRV2$UWLJR  LQWURGX]RXWURV
LQVWUXPHQWRVUHOHYDQWHV
• &('$:$UWLJRV K  GLUHLWRDRDFHVVRjLQIRUPDomRVREUHRSODQHDPHQWRIDPLOLDU 
LJXDOGDGHGRKRPHPHGDPXOKHUQRDFHVVRjDVVLVWrQFLDPpGLFDLQFOXLQGRRSODQHDPHQWR
IDPLOLDUHRGLUHLWRGDPXOKHUDWHUVHUYLoRVDSURSULDGRVUHODFLRQDGRVFRPDJUDYLGH]   E 
DFHVVRGDPXOKHUUXUDODRVFHQWURVGHVD~GHHDRVVHUYLoRVGHSODQHDPHQWRIDPLOLDU H  H  R
GLUHLWRDGHFLGLURQ~PHURHHVSDoDPHQWRGHILOKRV YHUWDPEpP&RPLWpSDUDD(OLPLQDomRGD
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•

•
•

'LVFULPLQDomRFRQWUDD0XOKHU&RPHQWiULRV*HUDLV1RV DPXOKHUHR6,'$ H DPXOKHU
HDVD~GH 
,&&35$UWLJRV QmRGLVFULPLQDomR  LJXDOGDGHGHGLUHLWRV  SURLELomRGHWUDWDPHQWRV
FUXpLVGHVXPDQRVRXGHJUDGDQWHV  GLUHLWRjSULYDFLGDGH H LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHQmR
GLVFULPLQDomR YHUWDPEpP&RPLWpGRV'LUHLWRV+XPDQRV&RPHQWiULR*HUDO1R LJXDOGDGH
GHGLUHLWRVHQWUHRKRPHPHDPXOKHU 
,&(6&5$UWLJR GLUHLWRDRPDLVDOWRQtYHOGHVD~GHSRVVtYHO YHUWDPEpP&RPLWpGRV'LUHLWRV
(FRQyPLFRV6RFLDLVH&XOWXUDLV&RPHQWiULR*HUDO1R GLUHLWRDRPDLVDOWRQtYHOGHVD~GH
SRVVtYHO 
&5&$UWLJRV JR]RGRPDLVDOWRQtYHOGHVD~GHSRVVtYHO H UHYLVmRSHULyGLFDGRWUDWDPHQWR
RIHUHFLGRjVFULDQoDVFRORFDGDVSHODVDXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSDUDDSURWHFomRFXLGDGRVRX
WUDWDPHQWR YHUWDPEpP&RPLWpGRV'LUHLWRVGD&ULDQoD&RPHQWiULR*HUDO1R
GHVHQYROYLPHQWRHVD~GHGRDGROHVFHQWH 


$UWLJRVH'LUHLWRj6HJXUDQoD$OLPHQWDU0RUDGLD$GHTXDGD&RQWH[WR&XOWXUDO
3RVLWLYR$PELHQWH6XVWHQWiYHOH6DXGiYHOH'HVHQYROYLPHQWR6XVWHQWiYHO

(VWHV$UWLJRVUHTXHUHPTXHRV(VWDGRV3DUWHVWRPHPPHGLGDVSDUDHQWUHRXWUDVFRLVDV
• 3URSRUFLRQDUjVPXOKHUHVRDFHVVRjiJXDSRWiYHOPHLRVGHSURGXomRGHDOLPHQWRVQXWULWLYRVH
PRUDGLDDGHTXDGDLQGHSHQGHQWHPHQWHGRVHXHVWDGRFLYLO
• $VVHJXUDUDSDUWLFLSDomRGDPXOKHUQDGHILQLomRGHSROtWLFDVFXOWXUDLVQDSUHVHUYDomRGRPHLR
DPELHQWHHQRXVRVXVWHQWiYHOGRVUHFXUVRVQDWXUDLVHQDFRQFHSomRLPSOHPHQWDomRHDYDOLDomR
GHSROtWLFDVHSURJUDPDVGHGHVHQYROYLPHQWR
• ,QWURGX]LUDSHUVSHFWLYDGHJpQHURQRVSURFHVVRVGHSODQHDPHQWRGHGHVHQYROYLPHQWRQDFLRQDO
• 3URPRYHURDFHVVRHFRQWUROHGDPXOKHUVREUHRVUHFXUVRVSURGXWLYRVHDFHVVRDRFUpGLWR
IRUPDomRHGHVHQYROYLPHQWRGHFRPSHWrQFLDVH
• 0LQLPL]DURLPSDFWRQHJDWLYRGDJOREDOL]DomRHGRFRPpUFLRHGDVSROtWLFDVHFRQyPLFDVVREUHDV
PXOKHUHV

'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &DUWD$IULFDQD2V$UWLJRV GLUHLWRDRGHVHQYROYLPHQWRHFRQyPLFRVRFLDOHFXOWXUDO H
GLUHLWRDXPDPELHQWHJHUDOVDWLVIDWyULRIDYRUiYHODRVHXGHVHQYROYLPHQWR 1RWHVHTXHHPERUD
QmRHVWHMDH[SOLFLWDPHQWHHQXPHUDGRQD&DUWD$IULFDQDD&RPLVVmR$IULFDQDGHWHUPLQRXTXHRV
LQGLYtGXRVWrPRGLUHLWRjPRUDGLDRXDEULJRFRPRFRUROiULRGDVGLVSRVLo}HVTXHSURWHJHPR
GLUHLWRjVDQLGDGHItVLFDHPHQWDOGLUHLWRjSURSULHGDGHHSURWHFomRFRQIHULGDjIDPtOLD(VWD
WDPEpPUHFRQKHFHXRGLUHLWRjDOLPHQWDomRFRQVWDWDQGRTXHXPGLUHLWRGHVWDQDWXUH]DHVWi
´LQVHSDUDYHOPHQWHOLJDGRµjGLJQLGDGHGRVVHUHVKXPDQRVHTXHRGLUHLWRjDOLPHQWDomRp
HVVHQFLDOSDUDJR]DUHUHDOL]DURXWURVGLUHLWRVWDLVFRPRRGLUHLWRjVD~GHHGXFDomRWUDEDOKRH
SDUWLFLSDomRSROtWLFD
• &('$:$UWLJRV LJXDOGDGHGHGLUHLWRDRVEHQHItFLRVGDIDPtOLDHDRFUpGLWRILQDQFHLUR H
GLUHLWRVGDPXOKHUUXUDODRFUpGLWRHSDUWLFLSDomRQDUHIRUPDDJUiULD 
• &5&$UWLJR GLUHLWRjDOLPHQWDomRDGHTXDGDHjiJXD 
• ,&(6&5$UWLJRV GLUHLWRDXPSDGUmRGHYLGDDGHTXDGRLQFOXVLYHDDOLPHQWDomRYHVWXiULRH
KDELWDomR  GLUHLWRDRPDLVDOWRQtYHOGHVD~GHSRVVtYHOLQFOXLQGRDPHOKRULDGDKLJLHQH
DPELHQWDOHLQGXVWULDOHSUHYHQomRWUDWDPHQWRHFRQWUROHGHGRHQoDV YHUWDPEpP&RPLWpGRV
'LUHLWRV(FRQyPLFRV6RFLDLVH&XOWXUDLV&RPHQWiULR*HUDO1R GLUHLWRDRPDLVDOWRQtYHO
SRVVtYHOGHVD~GH 

$UWLJR'LUHLWRVGDV9L~YDVH$UWLJR'LUHLWRj+HUDQoD

(VWHV$UWLJRVUHTXHUHPTXHRV(VWDGRV3DUWHVWRPHPPHGLGDVSDUD
• $VVHJXUDUTXHXPDYL~YD
o QmRVHMDVXMHLWDDWUDWDPHQWRVGHVXPDQRVKXPLOKDQWHVRXGHJUDGDQWHV
o WHQKDDXWRPDWLFDPHQWHDJXDUGDGHVHXVILOKRVDSyVDPRUWHGHVHXPDULGR DQmRVHU
TXHLVVRVHMDFRQWUiULRDRVLQWHUHVVHVGDVFULDQoDV 
o WHQKDRGLUHLWRGHVHFDVDUQRYDPHQWHFRPXPDSHVVRDGHVXDHVFROKD
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WHQKDRGLUHLWRGHKHUGDUXPDSDUWHHTXLWDWLYDGDSURSULHGDGHGHVHXPDULGRHFRQWLQXDU
DYLYHUQRODUFRQMXJDO
$VVHJXUDUTXHRKRPHPHDPXOKHUWHQKDPRGLUHLWRGHKHUGDUHTXLWDWLYDPHQWHDSURSULHGDGH
GHVHXVSDLV

o

•


'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &('$:$UWLJR HOLPLQDUDGLVFULPLQDomRFRQWUDDPXOKHUHPPDWpULDGHFDVDPHQWRH
UHODo}HVIDPLOLDUHV YHUWDPEpP&RPLWpSDUDD(OLPLQDomRGD'LVFULPLQDomRFRQWUDD0XOKHU
5HFRPHQGDomR*HUDO1R LJXDOGDGHQRFDVDPHQWRHUHODo}HVIDPLOLDUHV HVSSDUiJUDIRVH

• ,&&35$UWLJRV QmRGLVFULPLQDomR  LJXDOGDGHGHGLUHLWRV H DLJXDOGDGHSHUDQWHDOHLH
QmRGLVFULPLQDomR 
• 5HVROXomR' ;;;,9 GR&RQVHOKR(FRQyPLFRH6RFLDO(VWDUHVROXomRUHFRPHQGDTXHRV
(VWDGRVDVVHJXUHPTXHRVKRPHQVHDVPXOKHUHVTXHRFXSDPDPHVPDSRVLomRVRFLDOWHQKDPDWp
jPRUWHDVPHVPDVRSRUWXQLGDGHVHRFXSHPDVPHVPDVSRVLo}HVKLHUiUTXLFDVQR(VWDGR

$UWLJRVH3URWHFomR(VSHFLDOjV0XOKHUHV,GRVDV0XOKHUHV3RUWDGRUDVGH'HILFLrQFLD
H0XOKHUHVHP'LILFXOGDGHV

6REHVWHVDUWLJRVRV(VWDGRV3DUWHVGHYHPSUHVWDUXPDDWHQomRHVSHFLDOjVQHFHVVLGDGHVHFRQGLo}HV
SDUWLFXODUHVGHFHUWRVJUXSRVGHPXOKHUHV2V(VWDGRV3DUWHVHPSDUWLFXODUGHYHP
• *DUDQWLUDSURWHFomRGDVPXOKHUHVLGRVDVPXOKHUHVSRUWDGRUDVGHGHILFLrQFLDPXOKHUHV
GHVIDYRUHFLGDVHPXOKHUHVTXHVmRFKHIHVGHIDPtOLDHWRPDUPHGLGDVTXHVHMDPSURSRUFLRQDLVjV
VXDVQHFHVVLGDGHVSDUDOKHVIDFLOLWDURDFHVVRDRHPSUHJR
• *DUDQWLURGLUHLWRGDVPXOKHUHVLGRVDVHPXOKHUHVSRUWDGRUDVGHGHILFLrQFLDGHHVWDUHPOLYUHVGD
YLROrQFLDHGLVFULPLQDomRH
• 3URSRUFLRQDUXPDPELHQWHDGHTXDGRjVPXOKHUHVJUiYLGDVRXODFWDQWHVTXHVHHQFRQWUHPGHWLGDV
HRGLUHLWRGHVHUHPWUDWDGDVFRPGLJQLGDGH

'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGRVRXWURVLQVWUXPHQWRV
• &DUWD$IULFDQD$UWLJR   GLUHLWRGRVLGRVRVHSHVVRDVSRUWDGRUDVGHGHILFLrQFLDDPHGLGDV
HVSHFLDLVGHSURWHFomR 
• &('$:&RPLWpSDUDD(OLPLQDomRGD'LVFULPLQDomRFRQWUDD0XOKHU5HFRPHQGDo}HV*HUDLV
1U PXOKHUHVSRUWDGRUDVGHGHILFLrQFLD 
• &5&&RPLWpGRV'LUHLWRVGD&ULDQoD&RPHQWiULR*HUDO1U GLUHLWRVGDVFULDQoDVSRUWDGRUDV
GHGHILFLrQFLD 

$UWLJR5HFXUVRV

6REHVWH$UWLJRRV(VWDGRV3DUWHVGHYHP
• 3URYLGHQFLDUUHFXUVRVDGHTXDGRVSDUDTXDOTXHUPXOKHUFXMRVGLUHLWRVUHIHULGRVQHVWHSURWRFROR
IRUDPYLRODGRVH
• *DUDQWLUTXHWDLVUHFXUVRVVHMDPGDGRVSRUDXWRULGDGHVMXGLFLDLVDGPLQLVWUDWLYDVHOHJLVODWLYDV
FRPSHWHQWHVRXSRUXPDRXWUDDXWRULGDGHFRPSHWHQWHSUHYLVWDSHODOHL

'LVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGRVRXWURVLQVWUXPHQWRV
• ,&&35$UWLJR   JDUDQWLUXPDVROXomRHIHFWLYDHPFDVRGHYLRODomRGHGLUHLWRVRXOLEHUGDGH 

% ([HPSORVGHOLQJXDJHPVREUHTXHVW}HVVHOHFFLRQDGDVTXHFRQVWLWXHP
YLRODomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
6HJXHVHXPDDQiOLVHGHYLRODo}HVGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHULQFOXLQGRRWLSRGHDFomR
RX RPLVVmR GR HVWDGR TXH FRQVWLWXHP D YLRODomR GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU H WLSRV GH
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UHFXUVRV TXH SRGHP VHU EXVFDGRV 2 PRGHOR GH OLQJXDJHP p IRUQHFLGR SDUD FDGD FDVR TXH SRGH VHU
XVDGRHPVXEPLVV}HVMXUtGLFDV

 9LROrQFLDGRPpVWLFDHVWXSURHYLROrQFLDVH[XDO

2EULJDomRGRV(VWDGRV3DUWHV
23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUH[LJHTXHRV(VWDGRV3DUWHVWRPHPPHGLGDVSDUDDFDEDUFRP
WRGRRWLSRGHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHULQFOXLQGRDYLROrQFLDGRPpVWLFDYLRODomRHYLROrQFLDVH[XDO
(PSDUWLFXODURV(VWDGRV3DUWHVGHYHP
• &ULDUHLPSRUOHLVTXHSURtEDPWRGRRWLSRGHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHULQFOXLQGRDYLRODomR
VH[XDOTXHUDYLRODomRRFRUUDQXPOXJDUS~EOLFRTXHUQXPOXJDUSULYDGR $UWLJR D 
• $GRSWDURXWUDVPHGLGDVOHJLVODWLYDVDGPLQLVWUDWLYDVVRFLDLVHHFRQyPLFDVTXHIRUHPQHFHVViULDV
SDUDJDUDQWLUDSURWHFomRSXQLomRHHOLPLQDomRGHWRGRRWLSRGHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHU
$UWLJR E 
• ,GHQWLILFDUDVFDXVDVGDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHUHWRPDUPHGLGDVDGHTXDGDVSDUDSUHYHQLUH
DFDEDUFRPWDOYLROrQFLD $UWLJR F 
• 3URPRYHUDFWLYDPHQWHDHGXFDomRPRUDOSDFtILFDDWUDYpVGRVFXUULFXODHFRPXQLFDomRVRFLDOGH
IRUPDDHUUDGLFDUHOHPHQWRVQDVFUHQoDVFXOWXUDLVHWUDGLFLRQDLVSUiWLFDVHHVWHUHyWLSRVTXH
OHJLWLPDPHH[DFHUEDPDSHUVLVWrQFLDHWROHUkQFLDGDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHU $UWLJR G 
• 3XQLURVSHUSHWUDGRUHVGDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHUHLPSOHPHQWDUSURJUDPDVSDUDDUHDELOLWDomR
GDVPXOKHUHVYtWLPDV $UWLJR H 
• (VWDEHOHFHUPHFDQLVPRVHVHUYLoRVDFHVVtYHLVSDUDLQIRUPDomRHILFD]UHDELOLWDomRHLQGHPQL]DomR
jVYtWLPDVGDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHU $UWLJR I 
• $GRSWDUHLPSOHPHQWDUPHGLGDVSDUDJDUDQWLUDSURWHFomRGDVPXOKHUHVGHWRGDVDVIRUPDVGH
YLROrQFLDSDUWLFXODUPHQWHDYLROrQFLDVH[XDOHYHUEDO $UWLJR  
• 5HIRUPDUDVDFWXDLVOHLVHSUiWLFDVGLVFULPLQDWyULDVGHIRUPDDSURPRYHUHSURWHJHURVGLUHLWRVGD
PXOKHU $UWLJR I 
• *DUDQWLUTXHRVyUJmRVGHDSOLFDomRGDOHLHVWHMDPHTXLSDGRVHPWRGRVRVQtYHLVSDUD
LQWHUSUHWDUHPHILFD]PHQWHHGHWHUPLQDURVGLUHLWRVGHLJXDOGDGHGHJpQHUR $UWLJR G H
• *DUDQWLURDFHVVRGDVPXOKHUHVDRVWULEXQDLVHVHUYLoRVMXUtGLFRVLQFOXLQGRDDVVLVWrQFLDMXUtGLFD
$UWLJR D 

9LRODo}HV
8P(VWDGR3DUWHYLRODR3URWRFRORGRV'LUHLWRV+XPDQRVTXDQGRGHHQWUHYiULDVFRLVDVQmR
• ,PSXVHUOHJLVODo}HVTXHSURtEDPWRGRRWLSRGHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHULQFOXLQGRDYLROrQFLD
GRPpVWLFDHVH[XDO
• ,PSOHPHQWDUHILFD]PHQWHDOHJLVODomRVREUHDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHULQFOXLQGRDIDOWDGHDFomR
GDSROtFLDSURFXUDGRUHVMXt]HVRXRXWUDVDJrQFLDVJRYHUQDPHQWDLVUHVSRQViYHLVSHORFRPEDWH
FRQWUDDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHUHSHODSXQLomRGRVSHUSHWUDGRUHV
• $SOLFDUGHYLGDVVDQo}HVDRVSHUSHWUDGRUHVGDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHU
• 'HVHQKDUHLPSOHPHQWDUSURJUDPDVHHVWUDWpJLDVGHFRPXQLFDomRTXHYLVDPHOLPLQDUFUHQoDV
SUiWLFDVHHVWHUHyWLSRVTXHOHJLWLPDPHH[DFHUEDPDWROHUkQFLDGDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHU
• 3URYLGHQFLDUVHUYLoRVDFHVVtYHLVGHDMXGDLQFOXLQGRLQIRUPDomRVD~GHVHUYLoRVMXUtGLFRVHGH
DFRQVHOKDPHQWRSDUDDVYtWLPDVGDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHUH
• 5HIRUPDUDVOHLVHSUiWLFDVGLVFULPLQDWyULDVTXHSHUSHWXDPDGHVLJXDOGDGHGHJpQHURHTXHWRUQDP
DVPXOKHUHVYXOQHUiYHLVjYLROrQFLD

5HFXUVRV
2VSRVVtYHLVUHFXUVRVTXHSRGHPVHHQFRQWUDUVRER3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPFDVRGH
YLROrQFLDFRQWUDDPXOKHULQFOXHPPDVQmRVHOLPLWDPD
• ,PSRVLomRGHOHLVFRQWUDWRGDVDVIRUPDVGHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHUVHWDLVOHLVQmRH[LVWLUHP
RXPRGLILFDomRGHOHLVMiH[LVWHQWHVSDUDWRUQiODVPDLVDEUDQJHQWHV
• ,PSRVLomRRXUHIRUPDGHOHLVFRQWUDDYLROrQFLDGRPpVWLFDHRXYLROrQFLDVH[XDO7DLVUHIRUPDV
GHYHPYLVDUJDUDQWLUTXHDVOHLVVHMDPDEUDQJHQWHVVHQVtYHLVjVQHFHVVLGDGHVHVSHFtILFDVGDV
YtWLPDVGHYLROrQFLDHSURYLGHQFLDUSHQDVFULPLQDLVHPHGLGDVFLYLV
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•

•
•
•
•

$GRSomRGHRXWUDVPHGLGDVOHJLVODWLYDVDGPLQLVWUDWLYDVVRFLDLVTXHSRVVDPVHUQHFHVViULDVSDUD
JDUDQWLUDSURWHFomRSXQLomRHHOLPLQDomRGHWRGDVDVIRUPDVGHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHU
$FXVDomRHGHWHQomRGHSHVVRDVHQYROYLGDVHPWDLVFDVRV
&RPSHQVDomRILQDQFHLUDGDVYtWLPDV
3URYLVmRGHDVVLVWrQFLDPpGLFDPHQWDOHSVLTXLiWULFDDGHTXDGDSDUDDVYtWLPDV
$FHOHUDomRGHSURFHVVRVMXUtGLFRV
,QtFLRGHXPQRYRMXOJDPHQWR
(VWDEHOHFLPHQWRGHXPLQTXpULWRLQGHSHQGHQWHDRDVVXQWR
$EROLomRGHSHQDVFULPLQDLVSDUDDVYtWLPDV
(VWDEHOHFLPHQWRGHPHFDQLVPRVRXSURFHGLPHQWRVSDUDJDUDQWLUDDSOLFDomRHIHFWLYDGDOHLWDLV
FRPR
o )RUPDomRGHSROtFLDVSURPRWRUHVGHMXVWLoDMXt]HVHRXWURVIXQFLRQiULRVGRHVWDGRHP
PDWpULDVGHOHLVGHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHUHLJXDOGDGHGHJpQHUR
o &ULDomRGHXPDIRUoDSROLFLDOHVSHFLDOL]DGDHWULEXQDLVTXHWUDEDOKDPFRPFDVRVGH
YLROrQFLDFRQWUDDPXOKHUH
o (VWDEHOHFLPHQWRGHPHFDQLVPRVOHJDLVDFHVVtYHLVSDUDFDVRVGHYLROrQFLDFRQWUDD
PXOKHU
3URYLVmRGHVHUYLoRVGHDSRLRjVYtWLPDVGHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHULQFOXLQGRLQIRUPDomR
VHUYLoRVMXUtGLFRVVHUYLoRVVDQLWiULRVHDFRQVHOKDPHQWR
(VWDEHOHFLPHQWRGHPHFDQLVPRVRXSURFHGLPHQWRVWDLVFRPRDEULJRPHFDQLVPRVGHTXHL[D
LQIRUPDomRDWUDYpVGHLQVWUXPHQWRVHGXFDFLRQDLVVDQLWiULRVRXRXWUDVLQVWLWXLo}HVSDUDD
SURWHFomRGDPXOKHU
'HVHQYROYLPHQWRHLPSOHPHQWDomRGHXPDHGXFDomRHFRPXQLFDomRTXHYLVDDFDEDUFRPDV
FUHQoDVSUiWLFDVHHVWHUHyWLSRVTXHOHJLWLPDPHH[DFHUEDPDSHUVLVWrQFLDHWROHUkQFLDGD
YLROrQFLDFRQWUDDPXOKHU
5HIRUPDGHOHLVGLVFULPLQDWyULDV
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4XDGUR([HPSORVGHOLQJXDJHPSDUDFDVRVHQYROYHQGRDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHU
2SURWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUSURtEHWRGDVDVIRUPDV
GH YLROrQFLD FRQWUD D PXOKHU LQFOXLQGR D YLROrQFLD
GRPpVWLFDYLRODomRHYLROrQFLDVH[XDOHH[LJHTXHRV(VWDGRV
3DUWHVWRPHPPHGLGDVSDUDPLWLJDUWDOYLROrQFLDTXHUWHQKD
VLGR FRPHWLGD HP S~EOLFR TXHU QXP OXJDU SULYDGR 9LGH
$UWLJR  HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR   GLUHLWR j
GLJQLGDGH   GLUHLWR j YLGD LQWHJULGDGH H VHJXUDQoD  
HOLPLQDomR GH SUiWLFDV SHULJRVDV  H  SURWHFomR FRQWUD R
DVVpGLR VH[XDO QDV HVFRODV  2 $UWLJR  GR 3URWRFROR GRV
'LUHLWRV GD 0XOKHU HP SDUWLFXODU H[LJH TXH RV (VWDGRV
0XOKHUHVHUDSDULJDVGH'MLEXWLGLVFXWHPD
3DUWHV WRPHP PHGLGDV DEUDQJHQWHV LQFOXLQGR PHGLGDV
HOLPLQDomRGDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHU
OHJLVODWLYDV SDUD DFDEDU FRP WRGDV DV IRUPDV GH YLROrQFLD
FRQWUDDPXOKHU

$ IDOWD SRU SDUWH GH XP (VWDGR 3DUWH GH PHGLGDV SDUD SURPXOJDU H LPSOHPHQWDU HILFD]PHQWH OHLV H
UHJXODPHQWRV TXH SURtEHP WRGDV DV IRUPDV GH YLROrQFLD FRQWUD D PXOKHU LQFOXLQGR D YLROrQFLD
GRPpVWLFD YLRODomR VH[XDO H YLROrQFLD VH[XDO YLROD RV $UWLJRV   H  DFHVVR j MXVWLoD H SURWHFomR
HTXLWDWLYD GDV OHLV  GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU 7DLV IDOKDV WDPEpP YLRODP RV $UWLJRV 
GLVSRVLomRGHLJXDOGDGH  UHVSHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVRV  SURLELomRGHWRGDVDVIRUPDVGH
H[SORUDomRHGHJUDGDomRGDSHVVRD  GLUHLWRjVD~GH    GLVSRVLomRVREUHDQmRGLVFULPLQDomR H
 GLVSRVLomRFRQWUDDGRPLQDomR GD&DUWD$IULFDQD

1R VHX &RPHQWiULR *HUDO 1U  VREUH D YLROrQFLD FRQWUD D PXOKHU R &RPLWp SDUD D (OLPLQDomR GD
'LVFULPLQDomR FRQWUD D 0XOKHU REVHUYRX TXH D YLROrQFLD EDVHDGD QR JpQHUR p XPD IRUPD GH
GLVFULPLQDomR H FRQVWLWXL YLRODomR j LJXDOGDGH GH GLUHLWRV GHWHUPLQDGD QD &('$: 2 &RPLWp
UHFRPHQGRXTXHRV(VWDGRVJDUDQWLVVHPTXHDVOHLVGHYLROrQFLDIDPLOLDUDEXVRHDVVpGLRVH[XDOHRXWUR
WLSR GH YLROrQFLD EDVHDGD QR JpQHUR FRQVDJUHP SURWHFomR DGHTXDGD jV PXOKHUHV H UHVSHLWHP D VXD
LQWHJULGDGH H GLJQLGDGH H TXH RV (VWDGRV SURYLGHQFLHP VHUYLoRV DSURSULDGRV GH SURWHFomR H DSRLR jV
YtWLPDV&5&WDPEpPOLGDFRPDYLROrQFLDDEXVRVH[XDOHH[SORUDomRGHPHQRUHVLQFOXLQGRPHQLQDV
QRV $UWLJRV  H  H H[LJH TXH RV (VWDGRV DGRSWHP PHGLGDV FODUDV SDUD D SURWHFomR FRQWUD WDO D
YLROrQFLDHDEXVR2&RPLWpGRV'LUHLWRV+XPDQRVQRVHX&RPHQWiULR*HUDO1UVREUHDLJXDOGDGH
GHJpQHURLQWHUSUHWRXDFRQIRUPLGDGHFRPR$UWLJRGD,&&35 WRUWXUDSXQLomRRXWUDWDPHQWRFUXHOH
GHVXPDQR RX GHJUDGDQWH  FRPR H[LJrQFLD DRV (VWDGRV SDUD TXH WHQKDP OHLV VREUH ´D YLROrQFLD
GRPpVWLFDHRXWURVWLSRVGHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHULQFOXLQGRDYLRODomRVH[XDOµ


 0XWLODomRJHQLWDOIHPLQLQD

2EULJDo}HVGRV(VWDGRV
2SURWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUSURtEHWRGDVDVIRUPDVGHPXWLODomRJHQLWDOGHPXOKHUHVHH[LJH
TXHRV(VWDGRV3DUWHVWRPHPYiULDVPHGLGDVSDUDDFDEDUFRPHVWDSUiWLFDDWUDYpVGH
• 3URPXOJDomRHLPSOHPHQWDomRHIHFWLYDGHOHJLVODomRDFRPSDQKDGDSRUVDQo}HVTXHSURtEHWRGDV
DVIRUPDVGHPXWLODomRJHQLWDOGHPXOKHUHV $UWLJRV E  E 
• 0XGDQoDGHSDGU}HVGHFRQGXWDVRFLRFXOWXUDOHFULDomRGDFRQVFLrQFLDS~EOLFDGDVFRQVHTXrQFLDV
QHJDWLYDVGDPXWLODomRJHQLWDOGHPXOKHUHVFRPYLVWDDHOLPLQDUHVWDSUiWLFD $UWLJRV   D 
• 3URYLGrQFLDGRDSRLRQHFHVViULRjVYtWLPDVLQFOXLQGRVHUYLoRVGHVD~GHHGHDFRQVHOKDPHQWR
$UWLJR F 
• 3URWHFomRGDVPXOKHUHVHUDSDULJDVTXHHVWmRHPULVFRGHVHUHPVXMHLWDVjPXWLODomRJHQLWDOGH
PXOKHUHV $UWLJR G 

9LRODo}HV
8P(VWDGR3DUWHYLRODR3URWRFRORGRV'LUHLWRV+XPDQRVGD0XOKHUTXDQGRHQWUHRXWUDVFRLVDV
GHL[DGH
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3URPXOJDUOHLVRXUHJXODPHQWRVSURLELQGRWRGDVDVIRUPDVGHPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQD
7RPDUDVGHYLGDVVDQo}HVFRQWUDRVSHUSHWUDGRUHV
,PSOHPHQWDUGHIRUPDHIHFWLYDXPDOHJLVODomRVREUHDPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQDLQFOXVLYHDWUDYpV
GDLQDFomRSRUSDUWHGDSROtFLDSURPRWRUHVGHMXVWLoDMXt]HVRXRXWUDVDJrQFLDVJRYHUQDPHQWDLV
UHVSRQViYHLVSRUOLGDUFRPDVYLRODo}HVHSHODSXQLomRGRVSHUSHWUDGRUHV
'HOLQHDUHLPSOHPHQWDUH[WHQVLYDPHQWHSURJUDPDVHGXFDFLRQDLVHHVWUDWpJLDVGHFRPXQLFDomRVREUH
DVGHVYDQWDJHQVGDPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQD
&RUULJLURXDEROLUSROtWLFDVTXHH[SOtFLWDRXLPSOLFLWDPHQWHDFHLWDPRXSURPRYHPDPXWLODomRJHQLWDO
IHPLQLQD
3URYHUVHUYLoRVGHDSRLRLQFOXLQGRDVVLVWrQFLDPpGLFDMXUtGLFDHDFRQVHOKDPHQWRjVYtWLPDVGH
PXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQDH
3URWHJHUDPXOKHUHPULVFRGHVXMHLomRjPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQD

5HFXUVRV
(QWUHRXWURVRVUHFXUVRVTXHSRGHPVHUSURFXUDGRVDRDEULJRGRSURWRFRORGRVGLUHLWRVGDPXOKHU
HPFDVRVGHPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQDSRGHPVHU
• 3URPXOJDomRVHDLQGDQmRH[LVWHGHXPDOHLFRQWUDWRGDVDVIRUPDVGHPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQD
RXFRUUHFomRGHXPDOHLMiYLJHQWHGHPRGRDWRUQiODPDLVDEUDQJHQWH
• 3HQDOL]Do}HVGRVSHUSHWUDGRUHVHQYROYLGRVHPFDVRVHVSHFtILFRV
• (VWDEHOHFLPHQWRGHPHFDQLVPRVRXSURFHGLPHQWRVSDUDDVVHJXUDURFXPSULPHQWRHIHFWLYRGDOHL
WDLVFRPR
o &DSDFLWDomRGDSROtFLDSURPRWRUHVGHMXVWLoDDGYRJDGRVHRXWURVIXQFLRQiULRVGR
JRYHUQRVREUHOHLVUHODFLRQDGDVFRPDPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQDHDVHQVLELOLGDGHGR
JpQHUR
o (VWDEHOHFLPHQWRGHXPPHFDQLVPRHILFLHQWHGHTXHL[DHDFRPSDQKDPHQWRSDUDFDVRV
GHPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQD
• 3URYLVmRGHVHUYLoRVGHDSRLRjVYtWLPDVGHPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQDLQFOXLQGRDDVVLVWrQFLD
PpGLFDHDFRQVHOKDPHQWR
• (VWDEHOHFLPHQWRGHPHFDQLVPRVRXSURFHGLPHQWRVSDUDDSURWHFomRGDVPXOKHUHVHPULVFRWDLV
FRPRDEULJRPHFDQLVPRVGHTXHL[DHH[SRVLomRDWUDYpVGHLQVWLWXLo}HVGHHGXFDomRGHVD~GHH
RXWUDV
• 3URYLVmRGHXPDFHVVRUiSLGRjMXVWLoD
• (VWDEHOHFLPHQWRGHXPSURFHVVRGHLQYHVWLJDomRLQGHSHQGHQWHH
• &ULDomRHLPSOHPHQWDomRDEUDQJHQWHGHHVWUDWpJLDVGHHGXFDomRHFRPXQLFDomRVREUHRVPDOHVGD
PXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQD
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4XDGUR([HPSORVGHOLQJXDJHPSDUDFDVRVHQYROYHQGRDPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQD
23URWRFRORGRVGLUHLWRV GDPXOKHUSURtEHFODUDPHQWHWRGDVDVIRUPDVGHPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQD
9LGH $UWLJRV  HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR  $UWLJR 
GLUHLWR j GLJQLGDGH   GLUHLWRV j YLGD LQWHJULGDGH H
VHJXUDQoD  H  HOLPLQDomR GDV SUiWLFDV SHULJRVDV 
3DUWLFXODUPHQWH R $UWLJR  GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD
0XOKHU H[LJH GRV (VWDGRV PHGLGDV DEUDQJHQWHV SDUD D
HOLPLQDomRGHWRGDVDVIRUPDVGHPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQD
HGLVSRQLELOL]DomRGHDSRLRjVYtWLPDV
$RGHL[DUGHSURPXOJDUHLPSOHPHQWDUHIHFWLYDPHQWHOHLVRX
UHJXODPHQWRV SURLELQGR WRGDV DV IRUPDV GH PXWLODomR
$OXQDVGH*DONDF\RFDPSDQKDVRPDOLFRQWUDD
JHQLWDOIHPLQLQDR(VWDGR3DUWHYLRODRV$UWLJRV E H E 
0*)
GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU $OpP GLVVR D VXD
IDOKDHPSURWHJHUDVPXOKHUHVHUDSDULJDVHPULVFRGHVHUHP
VXMHLWDVjPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQDHGLVSRQLELOL]DUDSRLRjVYtWLPDVGDSUiWLFDYLRODRV$UWLJRV G H
 F  UHVSHFWLYDPHQWH GR SURWRFROR GRV GLUHLWRV GD PXOKHU 7DLV IDOKDV YLRODP WDPEpP R $UWLJR 
HOLPLQDU SUiWLFDV VRFLDLV H FXOWXUDLV SHULJRVDV QRFLYDV j VD~GH GDV FULDQoDV  GD &DUWD GD &ULDQoD H RV
$UWLJRV GLVSRVLomRGDLJXDOGDGH  UHVSHLWRSHODYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRjVD~GH H
  GLVSRVLomRGHQmRGLVFULPLQDomR GD&DUWD$IULFDQD
$ IDOKD QD WRPDGD GH PHGLGDV DEUDQJHQWHV SDUD D HOLPLQDomR GD PXWLODomR JHQLWDO IHPLQLQD WDPEpP
YLROD RV $UWLJRV  I PRGLILFDU RX DEROLU OHLV UHJXODPHQWRV FRVWXPHV H SUiWLFDV TXH FRQVWLWXHP XPD
GLVFULPLQDomRFRQWUDDPXOKHU H HOLPLQDUSUiWLFDVWUDGLFLRQDLVEDVHDGDVQDLGHLDGDLQIHULRULGDGHRXGD
VXSHULRULGDGHGHXPGRVVH[RVRXQRVSDSpLV HVWHUHRWLSDGRVSDUDRKRPHPHDPXOKHU GD&('$:
DVVLPFRPRR$UWLJR  DEROLUSUiWLFDVWUDGLFLRQDLVQRFLYDVjVD~GHGDVFULDQoDV GD&5&$FRPLVVmR
GRVGLUHLWRVKXPDQRVQRVHX&RPHQWiULR*HUDO1RVREUHDLJXDOGDGHGHGLUHLWRVHQWUHRKRPHPHD
PXOKHULQWHUSUHWRXDFRQIRUPLGDGHFRPRV$UWLJRV WRUWXUDHWUDWDPHQWRRXSXQLomRFUXHOGHVXPDQR
RX GHJUDGDQWH  H  SURWHFomR HVSHFLDO GDV FULDQoDV  FRPR H[LJrQFLD DRV (VWDGRV SDUD TXH WRPHP
PHGLGDVSDUDHOLPLQDUDPXWLODomRJHQLWDOIHPLQLQD
 &DVDPHQWRLQIDQWLORXIRUoDGR

2EULJDo}HVGRV(VWDGRV3DUWHV
23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDERUGDRFDVDPHQWRLQIDQWLORXIRUoDGRHPYiULRV$UWLJRVH
H[LJHTXHRV(VWDGRV3DUWHVWRPHPPHGLGDVSDUDDVVHJXUDUTXHDVPXOKHUHVHUDSDULJDVQmRHVWHMDP
VXMHLWDVDWDLVIRUPDVGHYLROrQFLD
(QWUHRXWUDVFRLVDVR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUH[LJHGRV(VWDGRV3DUWHVTXH
• 'HFUHWHPPHGLGDVOHJLVODWLYDVDSURSULDGDVSDUDJDUDQWLUTXHQHQKXPFDVDPHQWRVHMDFRQWUDtGR
VHPFRQVHQWLPHQWRGHDPEDVDVSDUWHV
• 'HFUHWHPPHGLGDVOHJLVODWLYDVDSURSULDGDVSDUDJDUDQWLUTXHDLGDGHPtQLPDGDPXOKHUVHMDGH
DQRV $UWLJR D 
• 'HFUHWHPPHGLGDVOHJLVODWLYDVDSURSULDGDVSDUDJDUDQWLUTXHWRGRRFDVDPHQWRVHMDRILFLDOL]DGRH
UHJLVWDGRHPFRQIRUPLGDGHFRPDOHLQDFLRQDOGHIRUPDDTXHVHMDOHJDOPHQWHUHFRQKHFLGR
$UWLJR G 
• 7RPHPPHGLGDVDSURSULDGDVHHIHFWLYDVSDUDSURPXOJDUHID]HUFXPSULUOHLVSDUDDSURLELomRGH
WRGDVDVIRUPDVGHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHULQFOXLQGRVH[RLQGHVHMDGRRXIRUoDGR TXHSRGH
GHFRUUHUGRFDVDPHQWRLQIDQWLORXIRUoDGR TXHUDYLROrQFLDRFRUUDHPSULYDGRTXHUHPS~EOLFR
$UWLJR D 
• 'HFUHWHPHLPSOHPHQWHPHIHFWLYDPHQWHPHGLGDVOHJLVODWLYDVRXUHJXODGRUDVSURLELQGRHSDUDQGR
WRGDVDVIRUPDVGHGLVFULPLQDomRSDUWLFXODUPHQWHSUiWLFDVSHULJRVDVTXHDPHDFHPDVD~GHHR
EHPHVWDUJHUDOGDPXOKHU LQFOXLQGRRFDVDPHQWRLQIDQWLORXIRUoDGR  DUWLJR E 
• 3URtEDPHFRQGHQHPWRGDVDVSUiWLFDVSHULJRVDVTXHDIHFWDPQHJDWLYDPHQWHRVGLUHLWRVKXPDQRV
GDPXOKHUHTXHVmRFRQWUiULDVDRVSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLV LQFOXLQGRRFDVDPHQWRLQIDQWLORX
IRUoDGR  $UWLJR H
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$GRSWHPHLPSOHPHQWHPPHGLGDVDSURSULDGDVSDUDDVVHJXUDUDSURWHFomRGDPXOKHUFRQWUDWRGDV
DVIRUPDVGHYLROrQFLDVREUHWXGRDYLROrQFLDVH[XDOHYHUEDO $UWLJR  

9LRODo}HV
8P(VWDGR3DUWHYLRODR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUTXDQGRHQWUHRXWUDVFRLVDVGHL[DGH
• (VWDEHOHFHUHID]HUFXPSULUDLGDGHPtQLPDLGDGHGHDQRVSDUDRFDVDPHQWR
• 7RPDUPHGLGDVSDUDJDUDQWLUTXHQHQKXPFDVDPHQWRVHMDUHDOL]DGRVHPRFRQVHQWLPHQWRWRWDOH
YROXQWiULRGHDPEDVDVSDUWHVLQFOXVLYHDWUDYpVGRUHTXLVLWRGRUHJLVWRGHFDVDPHQWR
• 3XQLURVSHUSHWUDGRUHVDGXOWRVGHFDVDPHQWRVLQIDQWLVRXIRUoDGRVH 
• 3URYHUUHFXUVRVjVYtWLPDVGHFDVDPHQWRVLQIDQWLVRXIRUoDGRVLQFOXLQGRDQXODomRGHFDVDPHQWRH
SURWHFomRFRQWUDDYLROrQFLD
5HFXUVRV
2VSRVVtYHLVUHFXUVRVTXHVHHQFRQWUDPVRER3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPFDVRVGH
FDVDPHQWRLQIDQWLORXIRUoDGRLQFOXHPPDVQmRVHOLPLWDPDRVHJXLQWH
• 3URPXOJDomRGHOHJLVODomRFRQWUDRFDVDPHQWRLQIDQWLORXIRUoDGRTXH
o WRUQHLOHJDOTXDOTXHUFDVDPHQWRTXHRFRUUDVHPRFRQVHQWLPHQWRWRWDOGDVSDUWHV
o (VWDEHOHFHUXPDLGDGHPtQLPDGHDQRVGHLGDGHSDUDRFDVDPHQWRGHPXOKHUHV
o (VWLSXODUSXQLo}HVSDUDRVSHUSHWUDGRUHVGHFDVDPHQWRLQIDQWLORXIRUoDGR
o 6HUVHQVtYHOjVYtWLPDVGHFDVDPHQWRLQIDQWLORXIRUoDGRHTXHOKHVGrRSo}HVSDUD
DQXODUHPRFDVDPHQWRHSURFXUDUHPDLQGHPQL]DomR
• 3HQDOL]Do}HVSDUDRVSHUSHWUDGRUHVHQYROYLGRVQRFDVRSDUWLFXODU
• (VWDEHOHFLPHQWRGHPHFDQLVPRVRXGHSURFHGLPHQWRVSDUDJDUDQWLUXPFXPSULPHQWRHILFD]GD
OHLWDLVFRPR
o )RUPDomRGHSROtFLDVSURFXUDGRUHVMXt]HVHGHRXWURVIXQFLRQiULRVGRJRYHUQR
UHVSRQViYHLVSHODVOHLVUHODFLRQDGDVFRPRFDVDPHQWRLQIDQWLORXIRUoDGRHVHQVLELOLGDGH
GRJpQHUR
o FULDomRGHXQLGDGHVJRYHUQDPHQWDLVHVSHFLDOL]DGDVTXHOLGDPFRPFDVRVGHFDVDPHQWR
LQIDQWLORXIRUoDGR
o HVWDEHOHFLPHQWRGHPHFDQLVPRGHGLFDGRGHTXHL[DHDFRPSDQKDPHQWRGRVFDVRVGH
FDVDPHQWRLQIDQWLORXIRUoDGR
• 3URYLVmRGHVHUYLoRVGHDMXGDjVYtWLPDVGHFDVDPHQWRLQIDQWLORXIRUoDGRLQFOXLQGRVHUYLoRV
MXUtGLFRVGHVD~GHDFRQVHOKDPHQWRHGHDEULJR
• &HOHULGDGHGRSURFHVVRMXGLFLDO
• 3URYLVmRGDDMXGDILQDQFHLUDHRXWUDVDMXGDVjVYtWLPDV
• (VWDEHOHFLPHQWRGHLQTXpULWRVLQGHSHQGHQWHVQDVTXHVW}HVUHODFLRQDGDVFRPRFDVDPHQWRLQIDQWLO
RXIRUoDGR
• (VWDEHOHFLPHQWRGHPHFDQLVPRVRXGHSURFHGLPHQWRVSDUDDSURWHFomRGHUDSDULJDVHPULVFRWDLV
FRPRDEULJRVPHFDQLVPRVGHTXHL[DVRXGHQ~QFLDVDWUDYpVGHLQVWLWXLo}HVGHHGXFDomRHRXWUDVH
• &ULDomRHDPSODLPSOHPHQWDomRGHHVWUDWpJLDVHGXFDFLRQDLVHGHHVWUDWpJLDVGHFRPXQLFDomRSDUD
DXPHQWDURFRQKHFLPHQWRVREUHRVHIHLWRVQHJDWLYRVGHFDVDPHQWRVSUHPDWXURVHRXIRUoDGRV
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4XDGUR([HPSORVGHOLQJXDJHPSDUDFDVRVHQYROYHQGRFDVDPHQWRLQIDQWLORXIRUoDGR
2 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU SURtEH R FDVDPHQWR LQIDQWLO RX
IRUoDGR 9LGH $UWLJRV  HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR   GLUHLWR j
GLJQLGDGH   GLUHLWRV j YLGD LQWHJULGDGH H VHJXUDQoD   HOLPLQDomR GH
SUiWLFDV SUHMXGLFLDLV  H  FDVDPHQWR  (P SDUWLFXODU R $UWLJR  GR
3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU H[LJH TXH R JRYHUQR WRPH PHGLGDV
OHJLVODWLYDV DSURSULDGDV SDUD JDUDQWLU TXH QHQKXP FDVDPHQWR DFRQWHoD
VHPRFRQVHQWLPHQWRWRWDOGHDPEDVDVSDUWHVHTXHHVWLSXOHRVDQRV
FRPRDLGDGHPtQLPDSDUDRFDVDPHQWRGDPXOKHU

$ IDOKD GH XP (VWDGR 3DUWH HP SURPXOJDU H LPSOHPHQWDU OHLV H
UHJXODPHQWRVHILFD]PHQWHGHIRUPDDJDUDQWLUTXHRFDVDPHQWRDFRQWHoD
SRU OLYUH H WRWDO FRQVHQWLPHQWR GH DPEDV DV SDUWHV H HVWDEHOHFHU H
REULJDU TXH D LGDGH PtQLPD GH FDVDPHQWR SDUD DV PXOKHUHV VHMD GH 
DQRV GH LGDGH YLROD R $UWLJR  GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU
3DUD DOpP GLVVR D IDOKD GR (VWDGR 3DUWH HP SURWHJHU DV PXOKHUHV H
UDSDULJDV GRV FDVDPHQWRV LQIDQWLV RX IRUoDGRV LQFOXLQGR DWUDYpV GD
SURPXOJDomR H H[HFXomR GH OHLV VREUH D YLROrQFLD FRQWUD DV PXOKHUHV ůƵŶĂĞŵ^ŽŵĂůŝĂ
SXQLQGRRVSHUSHWUDGRUHVHDSRLDQGRjVYtWLPDVYLRODRV$UWLJRV E 
 D  F  H  H I  H R DUWLJR  GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU 7DLV IDOKDV WDPEpP YLRODP RV
$UWLJRV  GD&DUWD$IULFDQDVREUHRV'LUHLWRVH%HPHVWDUGDV&ULDQoDV HVSHFLILFDQGRRVDQRV
FRPR VHQGR D LGDGH PtQLPD SDUD R FDVDPHQWR  H $UWLJR  GLVSRVLomR FRQWUD D GLVFULPLQDomR 
 UHVSHLWRSHODYLGDHSHODLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRjVD~GH    GLUHLWRjHGXFDomR HR
$UWLJR   GLVSRVLomRGHQmRGLVFULPLQDomR GD&DUWD$IULFDQDVREUHRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV
3RYRV

3DUD DOpP GLVVR D SUiWLFD GH FDVDPHQWR LQIDQWLO RX IRUoDGR YLROD RV $UWLJRV  LJXDOGDGH QRV
FDVDPHQWRVHLQYDOLGDGHGRFDVDPHQWRLQIDQWLO GD&('$:$UWLJR   FRQVHQWLPHQWRWRWDOHOLYUH
H[LJLGRGRVF{QMXJHV GH,&&35HR$UWLJR SURWHJHUDFULDQoDFRQWUDWRGDVDVIRUPDVGHH[SORUDomR
HDEXVRVH[XDLV GD&5&

1DVXD5HFRPHQGDomR*HUDO1RVREUHYLRODo}HVFRQWUDDVPXOKHUHVR&RPLWpSDUDD(OLPLQDomR
GD 'LVFULPLQDomR FRQWUD D 0XOKHU UHIHULXVH HVSHFLILFDPHQWH DRV FDVDPHQWRV IRUoDGRV H YLRODo}HV
VH[XDLVGHFODUDQGRTXH´2HIHLWRGHWDOYLRODomRVREUHDLQWHJULGDGHItVLFDHPHQWDOGDPXOKHUpSULYDU
OKH GR GLUHLWR DR JR]R LJXDO H[HUFtFLR H FRQKHFLPHQWR GRV GLUHLWRV KXPDQRV H GDV OLEHUGDGHV
IXQGDPHQWDLVµ 2 &RPLWp GRV 'LUHLWRV +XPDQRV QD VXD 5HFRPHQGDomR *HUDO 1  VREUH D
LJXDOGDGH GH GLUHLWRV HQWUH RV KRPHQV H DV PXOKHUHV UHFRQKHFHX R GLUHLWR GD PXOKHU D XP
FRQVHQWLPHQWROLYUHHLQIRUPDGRVREUHRFDVDPHQWRFRPRVHQGRXPHOHPHQWRGRGLUHLWRGDPXOKHUj
LJXDOGDGH 2 &RPLWp GRV 'LUHLWRV GD &ULDQoD QD VXD 5HFRPHQGDomR *HUDO 1  VREUH D VD~GH H
GHVHQYROYLPHQWR GR DGROHVFHQWH FRQFOXL TXH R FDVDPHQWR LQIDQWLO HUD XPD SUiWLFD WUDGLFLRQDO
SUHMXGLFLDOTXHQHJDWLYDPHQWHDIHFWDYDDVD~GHVH[XDOHUHSURGXWLYDGDUDSDULJD


 'LUHLWRVUHSURGXWLYRV

2EULJDo}HVGR(VWDGR3DUWH
23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUUHTXHUTXHRV(VWDGRV3DUWHVJDUDQWDPTXHVHMDSURPRYLGRH
UHVSHLWDGR R GLUHLWR GD PXOKHU j VD~GH LQFOXLQGR D VXD VD~GH VH[XDO H UHSURGXWLYD (P SDUWLFXODU R
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUUHTXHUTXHRV(VWDGRV3DUWHVHQWUHRXWUDVFRLVDV
• $VVHJXUHPTXHDPXOKHUWHQKDRGLUHLWRD
o &RQWURODUDVXDIHUWLOLGDGH $UWLJR  D 
o 'HFLGLUVHSRGHWHUILOKRVRQ~PHURGHILOKRVEHPFRPRRHVSDoDPHQWRHQWUHDV
JUDYLGH]HV
o (VFROKHUTXDOTXHUPpWRGRFRQWUDFHSWLYR $UWLJR   F 
o 3URWHJHUVHHVHUSURWHJLGDFRQWUDLQIHFo}HVVH[XDOPHQWHWUDQVPLVVtYHLVLQFOXLQGR
+,96,'$ $UWLJR  G 
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6HULQIRUPDGDVREUHRVHXHVWDGRHRGHVHXSDUFHLURHPFRQFRUGkQFLDFRPRVSDGU}HV
LQWHUQDFLRQDOPHQWHUHFRQKHFLGRV $UWLJR  H 
o 7HUHGXFDomRVREUHRSODQHDPHQWRIDPLOLDU $UWLJR  H 
'LVSRQLELOL]HPjVPXOKHUHVVHUYLoRVGHVD~GHDGHTXDGRVEDUDWRVHDFHVVtYHLVLQFOXLQGR
SURJUDPDVGHLQIRUPDomRHGXFDomRHGHFRPXQLFDomR $UWLJR  D 
(VWDEHOHoDPHIRUWLILTXHPVHUYLoRVH[LVWHQWHVGHFXLGDGRVSUpQDWDLVGXUDQWHRSDUWRHSyV
SDUWRHVHUYLoRVQXWULFLRQDLVSDUDDVPXOKHUHVGXUDQWHDJUDYLGH]HHQTXDQWRHVWLYHUHPD
DPDPHQWDU $UWLJR  E 
3URWHMDPRVGLUHLWRVUHSURGXWLYRVGDPXOKHUSRUDXWRUL]DUXPDERUWRPpGLFRHPFDVRVGH
DVVpGLRVH[XDOYLRODomRLQFHVWRHRQGHXPDJUDYLGH]HPGHVHQYROYLPHQWRSRQKDHPULVFRD
VD~GHPHQWDOHItVLFDGDPmHRXDYLGDGDPmHRXGRIHWR $UWLJR  F H
3URtEDPWRGDVDVH[SHULrQFLDVPpGLFDVRXFLHQWLILFDVIHLWDVjVPXOKHUHVVHPRVHX
FRQVHQWLPHQWRLQIRUPDGR $UWLJR N 
o

•
•
•
•


9LRODo}HV
8P(VWDGR3DUWHYLRODR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUTXDQGRHQWUHRXWUDVFRLVDV
• 'HL[DGHGDUjVPXOKHUHVLQIRUPDomRIDFLOPHQWHDFHVVtYHOVREUHDFRQWUDFHSomRHSODQHDPHQWR
IDPLOLDUHFRPRHODVSRGHPGHIHQGHUVHGHGRHQoDVVH[XDOPHQWHWUDQVPLVVtYHLVWDLVFRPR
+,96,'$
• 7HPSROtWLFDVGHSODQHDPHQWRIDPLOLDUTXHQmRUHVSHLWHPRGLUHLWRGDPXOKHUGHHVFROKHUR
Q~PHURRXHVSDoDPHQWRGRVVHXVILOKRVWDLVFRPRSROtWLFDVGHHVWHULOL]DomRTXHQmRUHTXHLUD
FRQVHQWLPHQWRLQIRUPDGRGDVPXOKHUHVH
• 3URtEHDERUWRVQRFDVRGHYLRODomRVH[XDOHVWXSURLQFHVWRHFDVRXPDJUDYLGH]HP
GHVHQYROYLPHQWRSRQKDHPULVFRDVD~GHPHQWDOHItVLFDGDPmHRXDYLGDGDPmHRXGRIHWR

5HFXUVRV
2VSRVVtYHLVUHFXUVRVDSURFXUDUVRER3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPFDVRVGHUHFXVDGH
GLUHLWRVUHSURGXWLYRVLQFOXHPPDVQmRVHOLPLWDPD
• $SURYLVmRGHLQIRUPDomRIDFLOPHQWHDFHVVtYHODFHUFDGRVPpWRGRVFRQWUDFHSWLYRVHDFHVVRDRV
PHVPRVSURYLVmRGHLQIRUPDomRIDFLOPHQWHDFHVVtYHODFHUFDGHGRHQoDVVH[XDOPHQWHWUDQVPLVVtYHLV
LQFOXLQGR+,96,'$HPpWRGRVGHSURWHFomR
• 3URPXOJDomRGHXPDOHLTXHOHJDOL]DDERUWRVSHORPHQRVQRVFDVRVGHDVVpGLRVH[XDOYLRODomR
LQFHVWRHHPFDVRVHPTXHXPDJUDYLGH]HPGHVHQYROYLPHQWRS}HHPULVFRDVD~GHPHQWDOHItVLFD
GDPmHRXDYLGDGDPmHRXGRIHWR
• $FHVVRDWHPSDGRDRVDERUWRVPpGLFRVRQGHIRUHPDSOLFiYHLV
• $EROLomRGHSHQDVFULPLQDLVFDVRVHMDDSURSULDGRH
• 1HFHVVLGDGHGHFRQVHQWLPHQWRLQIRUPDGRGDGRSHODVPXOKHUHVQRVFDVRVGHHVWHULOL]DomR
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4XDGUR([HPSORVGHOLQJXDJHPSDUDFDVRVTXHHQYROYHPGLUHLWRVUHSURGXWLYRV


23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUUHTXHUTXHRV(VWDGRV3DUWHVJDUDQWDPTXHRGLUHLWRGDPXOKHUj
VD~GH LQFOXLQGR D VD~GH VH[XDO H UHSURGXWLYD VHMD SURPRYLGR H
UHVSHLWDGRLQFOXLQGRDWUDYpVGDSURYLVmRGRDERUWROHJDOHPFHUWDV
FLUFXQVWkQFLDV 9LGH $UWLJR  GLUHLWRV j VD~GH H GLUHLWRV
UHSURGXWLYRV 

$ IDOKD GH XP (VWDGR 3DUWH HP GDU jV PXOKHUHV R DFHVVR DRV
FXLGDGRV GH VD~GH LQFOXLQGR LQIRUPDomR VREUH D FRQWUDFHSomR H
SODQHDPHQWR IDPLOLDU R DERUWR OHJDO SHOR PHQRV QRV FDVRV GH
DVVpGLR VH[XDO YLRODomR LQFHVWR H FDVR XPD JUDYLGH] HP
GHVHQYROYLPHQWRSRQKDHPULVFRDVD~GHPHQWDOHItVLFDGDPmHRX 0XOKHUHVTXHQLDQDVHP1DURN)RWRGH'HV
DYLGDGDPmHRXGRIHWRYLRODRV$UWLJRVEHPFRPRR$UWLJR :LOOLH
HOLPLQDomR GH GLVFULPLQDomR   GLUHLWR j GLJQLGDGH  H  GLUHLWR j YLGD LQWHJULGDGH H VHJXUDQoD  GR
3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU 7DLV IDOKDV SRGHP WDPEpP YLRODU RV $UWLJRV GLVSRVLomR GH
LJXDOGDGH  GLUHLWRjVD~GH  GLUHLWRjHGXFDomR    GLVSRVLomRGHQmRGLVFULPLQDomR GD&DUWD
$IULFDQDHR$UWLJR DFHVVRDRVFXLGDGRVVDQLWiULRV GD&('$:

2&RPLWpGRV'LUHLWRV+XPDQRVQRVHX&RPHQWiULR*HUDO1RVREUHDLJXDOGDGHGHGLUHLWRVHQWUHRV
KRPHQVHDVPXOKHUHVLQWHUSUHWRXDREVHUYkQFLDGR$UWLJR WRUWXUDRXWUDWDPHQWRFUXHOGHVXPDQRH
GHJUDGDQWH GR,&&35FRPRREULJDomRDRV(VWDGRV3DUWHVSDUDTXHGrHP´DFHVVRDRDERUWRVHJXURjV
PXOKHUHVTXHWHQKDPHQJUDYLGDGRHPUHVXOWDGRGHXPDYLRODomRµH´SUHYLQDPRDERUWRHHVWHULOL]DomR
IRUoDGRVµ 2 &RPLWp FRQWLQXD DILUPDQGR TXH SROtWLFDV WDLV FRPR DV TXH H[LJHP XPD DXWRUL]DomR GR
PDULGRSDUDWRPDUXPDGHFLVmRIRUPDOUHODFLRQDGDFRPDHVWHULOL]DomRRUGHQDUXPDHVWHULOL]DomRGHSRLV
GHXPDFHUWDLGDGHRXGHXPFHUWRQ~PHURGHILOKRVRX´6HR(VWDGRLPS}HXPDREULJDomROHJDOVREUH
RVPpGLFRVHRXWURSHVVRDOGHVD~GHSDUDUHODWDUHPFDVRVGHPXOKHUHVTXHWHQKDPIHLWRDERUWRµYLRODP
RGLUHLWRGDPXOKHUjSULYDFLGDGHVHJXQGRR$UWLJRGR,&&35HSRGHPLJXDOPHQWHYLRODURVHX
GLUHLWR jYLGDVHJXQGR R$UWLJR H FRQWUD HVWDU VXMHLWR j WRUWXUD RX DR WUDWDPHQWR FUXHO GHVXPDQR H
GHJUDGDQWHVRER$UWLJRGR,&&352&RPLWpSDUDD(OLPLQDomRGH'LVFULPLQDomRFRQWUDD0XOKHU
QR VHX &RPHQWiULR *HUDO 1R  VREUH D PXOKHU H VD~GH LGHQWLILFRX ´OHLV TXH LQFULPLQDP
SURFHGLPHQWRVPpGLFRVQHFHVVLWDGRVDSHQDVSRUPXOKHUHVHTXHSXQHPPXOKHUHVTXHWHQKDPSDVVDGR
SRUHVVHVSURFHGLPHQWRVµFRPRVHQGRXPDEDUUHLUDDRGLUHLWRjVD~GH


 'LUHLWRVDKHUDQoDHSURSULHGDGH

2EULJDo}HVGRV(VWDGRV3DUWHV
2 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU UHTXHU TXH RV (VWDGRV 3DUWHV JDUDQWDP TXH DV PXOKHUHV
WHQKDPGLUHLWRDKHUGDUHSRVVXLUSURSULHGDGH(PSDUWLFXODUR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUH[LJH
TXHRV(VWDGRV3DUWHVJDUDQWDPTXH
• 2VKRPHQVHDVPXOKHUHVWHQKDPGLUHLWRDKHUGDUXPTXLQKmRLJXDOGDSURSULHGDGHGRVVHXV
SDUHQWHV $UWLJR  
• 8PDYL~YDWHQKDRGLUHLWRDKHUGDUXPTXLQKmRLJXDOGDSURSULHGDGHGRVHXPDULGR $UWLJR  
• 8PDYL~YDWHQKDRGLUHLWRDFRQWLQXDUDYLYHUQDFDVDPDWULPRQLDOFDVRYROWHDVHFDVDUHOD
PDQWHUiHVVHGLUHLWRVHDFDVDOKHSHUWHQFHURXDWHQKDKHUGDGR $UWLJR  
• 3URPXOJXHXPDOHJLVODomRSDUDJDUDQWLUTXHXPDPXOKHUGXUDQWHRVHXFDVDPHQWRWHQKDRGLUHLWR
DDGTXLULUVXDSURSULHGDGHHDGPLQLVWUiORVHJHULORVOLYUHPHQWH $UWLJRV M 
• *DUDQWLUTXHQRFDVRGHVHSDUDomRGLYyUFLRRXGLVVROXomRGRFDVDPHQWRRVKRPHQVHDV
PXOKHUHVWHQKDPRGLUHLWRDXPDGLYLVmRHTXLWDWLYDGDSURSULHGDGHFRPXQVUHVXOWDQWHVGR
FDVDPHQWR $UWLJR G 
• 7RPDUDFo}HVFRUUHFWLYDVHSRVLWLYDVQDViUHDVRQGHDGLVFULPLQDomRFRQWUDDPXOKHUSHUDQWHDOHL
HFLUFXQVWkQFLDVFRQWLQXDDH[LVWLU $UWLJR G H
• 7RPDUPHGLGDVDSURSULDGDVSDUDJDUDQWLUTXHDVH[LVWHQWHVOHLVHSUiWLFDVGLVFULPLQDWyULDVVHMDP
UHIRUPDGDVGHIRUPDDSURPRYHUHSURWHJHURVGLUHLWRVGDPXOKHU $UWLJR I 
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9LRODo}HV
8P(VWDGR3DUWHYLRODR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUFDVRHOHGHL[HHQWUHRXWUDVFRLVDVGH
SURPXOJDUOHLVHRXSROtWLFDVHID]rODVYDOHUSDUDGDU
• VPXOKHUHVRGLUHLWRDKHUGDUGRVVHXVSDLVHGRVVHXVPDULGRV
• VYL~YDVRGLUHLWRDSHUPDQHFHUQDVFDVDVPDWULPRQLDLV
• VPXOKHUHVFDVDGDVRGLUHLWRDWHUDGPLQLVWUDUJHULUDVXDSURSULHGDGHH
• VPXOKHUHVVHSDUDGDVRXGLYRUFLDGDVRGLUHLWRDWHUXPDGLYLVmRHTXLWDWLYDGDSURSULHGDGH
FRPXQVUHVXOWDQWHVGRFDVDPHQWR

5HFXUVRV
2V SRVVtYHLV UHFXUVRV D SURFXUDU VRE R 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU HP FDVRV YLRODomR GRV
GLUHLWRVjKHUDQoDHSURSULHGDGHLQFOXHP
• 3URPXOJDomRGHOHLVHRXSROtWLFDVGDQGR
o VPXOKHUHVRGLUHLWRDKHUGDUGRVVHXVSDLVHGRVSURSULHGDGHPDULGRV
o VYL~YDVRGLUHLWRDSHUPDQHFHUQDVFDVDVPDWULPRQLDLV
o VPXOKHUHVFDVDGDVRGLUHLWRDWHUDGPLQLVWUDUJHULURVVHXVSURSULHGDGHVH
o VPXOKHUHVVHSDUDGDVRXGLYRUFLDGDVRGLUHLWRDWHUXPDGLYLVmRHTXLWDWLYDGD
SURSULHGDGHFRPXQVUHVXOWDQWHVGRFDVDPHQWR
• &ULDomRGHPHFDQLVPRVSDUDREULJDURFXPSULPHQWRGRVGLUHLWRVGDPXOKHUSURSULHGDGHH
KHUDQoDLQFOXLQGRPHLRVDFHVVtYHLVGHVXEPLVVmRGHTXHL[DVFRQWUDYLRODo}HVGHGLUHLWRVD
SURSULHGDGHHKHUDQoD
• $ORFDomRGHSURSULHGDGHHKHUDQoDjPXOKHULQGLYLGXDOQRFDVR
• 5HIRUPDGHOHLVGLVFULPLQDWyULDVUHODFLRQDGDVFRPRVGLUHLWRVGHSURSULHGDGHHGHKHUDQoDH
• $FomRSRVLWLYDHFRUUHFWLYDDIDYRUGRVGLUHLWRVGDPXOKHUjSURSULHGDGHWDLVFRPRR
HVWDEHOHFLPHQWRGHSHUFHQWDJHQVIL[DVQDUHSDUWLomRGDSURSULHGDGHRXKHUDQoD

4XDGUR([HPSORVGHOLQJXDJHPSDUDFDVRVHQYROYHQGRRVGLUHLWRVjKHUDQoDHEHQV
23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUUHTXHUTXHRV(VWDGRV3DUWHVJDUDQWDPTXHDVPXOKHUHVWHQKDP
GLUHLWRjKHUDQoDHSRVVHGDSURSULHGDGH9LGH$UWLJRV HOLPLQDomRGHGLVFULPLQDomR  FDVDPHQWR 
VHSDUDomRGLYyUFLRHGLVVROXomRGRFDVDPHQWR H GLUHLWRjKHUDQoD 

$IDOKDGHXP(VWDGR3DUWHHPSURPXOJDUHID]HUFXPSULUOHLVHSROtWLFDVTXHJDUDQWHPTXHDPXOKHU
WHQKDRGLUHLWRjKHUDQoDHSRVVHGDSURSULHGDGHYLRODRV$UWLJRVHGR3URWRFRORGRV'LUHLWRV
GD 0XOKHU 7DLV IDOKDV WDPEpP YLRODP RV $UWLJRV  GLVSRVLo}HV GH LJXDOGDGH  H    QmR
GLVFULPLQDomR  GD &DUWD $IULFDQD $UWLJR  QmR GLVFULPLQDomR  H  K  LJXDOGDGH GH GLUHLWRV GRV
F{QMXJHVjSURSULHGDGH GD&('$:H$UWLJRGR,&&35

2 &RPLWp SDUD D (OLPLQDomR GD 'LVFULPLQDomR FRQWUD D 0XOKHU QD VXD 5HFRPHQGDomR *HUDO 1R
 LJXDOGDGHQRFDVDPHQWRHQDVUHODo}HVIDPLOLDUHV GHFODURXTXH´TXDOTXHUOHLRXFRVWXPHTXHGrDRV
KRPHQVRGLUHLWRDXPTXLQKmRPDLRUQRILPGHXPFDVDPHQWRRXGHXPDUHODomRGHXQLmRGHIDFWRRX
QDPRUWHGHXPIDPLOLDUpGLVFULPLQDWyULDHWHUiXPLPSDFWRVpULRQDFDSDFLGDGHSUiWLFDGHXPDPXOKHU
GH VH GLYRUFLDU GR VHX PDULGR VXVWHQWDU D VL PHVPD RX VXD IDPtOLD H YLYHU FRP GLJQLGDGH FRPR XPD
SHVVRD LQGHSHQGHQWHµ 2 &RPLWp GRV 'LUHLWRV +XPDQRV QR VHX &RPHQWiULR *HUDO 1R  VREUH D
LJXDOGDGH GH GLUHLWRV HQWUH RV KRPHQV H DV PXOKHUHV UHDOoRX TXH SDUD FXPSULUHP FRP DV VXDV
REULJDo}HVVHJXQGRR$UWLJR FDVDPHQWR GR,&&35RV*RYHUQRVGHYHPJDUDQWLU´GLUHLWRVLJXDLVH
REULJDo}HV SDUD DPERV RV F{QMXJHV UHODFLRQDGRV FRP« D SRVVH RX DGPLQLVWUDomR GH SURSULHGDGHµ
LJXDOGDGHUHODFLRQDGDFRPDGLVVROXomRGRFDVDPHQWRLQFOXLQGRDUHSDUWLomRGDSURSULHGDGHHGLUHLWRV
LJXDLVjKHUDQoDTXDQGRDGLVVROXomRWHQKDVLGRUHVXOWDGRGDPRUWHGHXPGRVF{QMXJHV

11

7KH6RFLDODQG(FRQRPLF5LJKWV$FWLRQ&HQWHUDQGWKH&HQWHUIRU(FRQRPLFDQG6RFLDO5LJKWVY1LJHULD
$IULFDQ&RPPLVVLRQRQ+XPDQDQG3HRSOHV·5LJKWV &RPP1R  DW
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,,, 8VRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDRV
1tYHLV'RPpVWLFRH5HJLRQDLV

(VWHFDStWXORYLVDGRWDURVSURILVVLRQDLVGDMXVWLoDGHIHUUDPHQWDVSDUDXVDUHPR3URWRFRORGRV'LUHLWRV
GD0XOKHUWDQWRDRQtYHOLQWHUQRFRPRDRQtYHOUHJLRQDO$RQtYHOLQWHUQRRVSURILVVLRQDLVGDMXVWLoDVmR
HQFRUDMDGRVDXVDUHFLWDUDVGLVSRVLo}HVGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUQDVVXDVSHWLo}HVH
DUJXPHQWRVSHUDQWHRVWULEXQDLVLQWHUQRV'HSRLVGHHVJRWDURVUHFXUVRVLQWHUQRVRVSURILVVLRQDLVGD
MXVWLoDSRGHPOHYDURVSURFHVVRVj&RPLVVmR$IULFDQDRXDR7ULEXQDO$IULFDQRFDVRVHMDDSOLFiYHO9LGH
&DStWXORV,99


$ 8VRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDR1tYHO,QWHUQR


2XVRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPOLWtJLRVLQWHUQRVHQDGHIHVDGHPXGDQoDGHSROtWLFDV
pIXQGDPHQWDOSDUDDGRPHVWLFDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHFRQVHTXHQWHPHQWHSDUDD
PDWHULDOL]DomR GRV GLUHLWRV LQFRUSRUDGRV QR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU DRV QtYHLV QDFLRQDO H
ORFDO
 ,QFRUSRUDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUQDOHLGRPpVWLFD

$R UDWLILFDU R 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU R(VWDGR ILFD REULJDGR D DEVWHUVH GH DFWRV TXH
QHJXHPRXTXHVHMDPLQFRPSDWtYHLVFRPRREMHFWRRXILQDOLGDGHGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
2 $UWLJR  GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU H[LJH TXH WRGRV RV (VWDGRV 3DUWHV ´JDUDQWDP D
LPSOHPHQWDomRGR>3URWRFROR@DRQtYHOQDFLRQDOµ1RHQWDQWRRkPELWRGDLPSOHPHQWDomRGR3URWRFROR
GRV'LUHLWRVGD0XOKHUSHORVWULEXQDLVQDFLRQDLVGHSHQGHGRVLVWHPDMXUtGLFRHPXVRQRSDtV

1DPDLRULDGRVVLVWHPDVGHGLUHLWRFRPXP FRPPRQODZ RGLUHLWRLQWHUQDFLRQDOHRGLUHLWRUHJLRQDO
QmR VmR DXWRPDWLFDPHQWH DSOLFiYHLV FRPR OHJLVODomR QDFLRQDO 2 JRYHUQR GHYH DSURYDU XPD OHL TXH
SHUPLWD D LQFRUSRUDomR GH LQVWUXPHQWRV LQWHUQDFLRQDLV HP OHLV QDFLRQDLV WRUQDQGRRV GHVVH PRGR
GLUHFWDPHQWHDSOLFiYHLVHPWULEXQDLVQDFLRQDLV,VVRpFKDPDGRGHLQFRUSRUDomROHJLVODWLYD

1D PDLRULD GRV VLVWHPDV GH GLUHLWR FLYLO QmR Ki GLVWLQomR HQWUH R GLUHLWR LQWHUQDFLRQDO UHJLRQDO H
QDFLRQDOWRGRVVmRYLQFXODWLYRVHSRGHPVHUFLWDGRVHXVDGRVHPWULEXQDLVQDFLRQDLV&RQWXGRPHVPR
HP WDLV VLVWHPDV GLVSRVLo}HV GH WUDWDGRV TXH QmR VHMDP DXWRDSOLFiYHLV UHTXHUHP D LQFRUSRUDomR
OHJLVODWLYD 8P H[HPSOR GLVVR VHULD XPD GLVSRVLomR GR WUDWDGR TXH GHPDQGH XPD DFomR MXGLFLDO ORFDO
PRYLGDSHOR(VWDGR3DUWHSRUXPGHWHUPLQDGRFULPH

$QWHVGHXVDUR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPOLWtJLRVQDFLRQDLVRVSURILVVLRQDLVGDMXVWLoD
GHYHP FRQILUPDU R VHX HVWDWXWR MXUtGLFR LQWHUQR QR (VWDGR HP FDXVD 2V TXH HVWLYHUHP HP G~YLGD
SRGHPFRQVXOWDURVUHODWyULRVSHULyGLFRVDSUHVHQWDGRVSHORVHX(VWDGRj&RPLVVmR$IULFDQDVREUHDVXD
LPSOHPHQWDomR GD &DUWD $IULFDQD H GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU YLGH FDStWXOR ,,, %  TXH
IUHTXHQWHPHQWHGHVFUHYHPDVLWXDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDRQtYHOQDFLRQDO

 8WLOL]DomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPWULEXQDLVQDFLRQDLV

28VRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPWULEXQDLVQDFLRQDLVpIXQGDPHQWDOSDUDDVVHJXUDUD
GRPHVWLFDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU'HYHVHWHUHPFRQVLGHUDomRRVVHJXLQWHVSRQWRV

• 6HR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUpGLUHFWDPHQWHDSOLFiYHOHPXP(VWDGRRXIRLLQFRUSRUDGRDWUDYpVGHXPD
OHJLVODomR IDFLOLWDGRUD RV SURILVVLRQDLV GD MXVWLoD GHYHP FLWDU GLUHFWDPHQWH DV GLVSRVLo}HV GR
3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU H GD OHJLVODomR IDFLOLWDGRUD HP VHXV DUJXPHQWRV 2V




30

Guia de Utilização do Protocolo dos Direitos da Mulher Africana em Acções Judiciais

•

•

SURILVVLRQDLVGDMXVWLoDGHYHP JDUDQWLUTXHD YLRODomRTXH pVXMHLWDjDFomROHJDOWHQKDRFRUULGR
GHSRLVGDUDWLILFDomRGR 3URWRFRORGRV'LUHLWRV GD0XOKHUSHOR (VWDGRHQRFDVRGRV(VWDGRV
TXHUHTXHLUDPDLQFRUSRUDomROHJLVODWLYDTXHDPHVPDWHQKDVLGRDSURYDGD

6HR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUWLYHUVLGRUDWLILFDGRSHOR(VWDGRPDVQmRGHYLGDPHQWHFRQVWLWXtGRHPOHL
QDFLRQDO RV SURILVVLRQDLV GD MXVWLoD GHYHP DSHODU DRV WULEXQDLV SDUD TXH QRV VHXV SURFHVVRV
MXGLFLDLV WRPHP HP FRQWD DV REULJDo}HV GR (VWDGR QR kPELWR GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD
0XOKHU H TXH EDVHLHP RV VHXV DUJXPHQWRV QDV GLVSRVLo}HV GD OHL QDFLRQDO GD &DUWD $IULFDQD
DVVXPLQGRTXHD&DUWD$IULFDQDWHQKDVLGRGHYLGDPHQWHLQFRUSRUDGDQDOHJLVODomRQDFLRQDORQGH
QHFHVViULR HGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU3RGHVHDUJXPHQWDUTXHRQGHDOHLpLQFHUWD
RXDPEtJXDGHYHPVHWHUHPFRQWDDVREULJDo}HVGR(VWDGRDRDEULJRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRV
GD 0XOKHU 2V 7ULEXQDLV GHYHP VHU HQFRUDMDGRV D FLWDU WDLV LQVWUXPHQWRV UDWLILFDGRV DR
LQWHUSUHWDUHP D OHL RQGH LVVR IDYRUHoD D GHIHVD GRV GLUHLWRV GD PXOKHU 3RU H[HPSOR HP XP
SURFHVVR HP  QD =kPELD YLGH 4XDGUR   2 7ULEXQDO 6XSUHPR GD =kPELD VHGHDGR HP
/XVDND VDOLHQWRX DV REULJDo}HV GR JRYHUQR GD =kPELD DR DEULJR GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD
0XOKHUHPERUDR3URWRFRORGH'LUHLWRVGDV0XOKHUHVQmRWLYHVVHVLGRIRUPDOPHQWHLQFRUSRUDGR
QD/HLQDFLRQDO(PERUDDQRWDMXGLFLDOQmRWRUQHRLQVWUXPHQWRLQWHUQDFLRQDODSOLFiYHOFRPROHL
LVVRVLJQLILFDTXHDGHFLVmRSRGHVHUFLWDGDFRPRSUHFHGHQWHHPDUJXPHQWRVOHJDLVVXEVHTXHQWHV
$R PHVPR WHPSR TXH VH DSHOD DRV WULEXQDLV MXGLFLDLV D ID]HUHP XPD QRWD MXGLFLDO GH WDLV
LQVWUXPHQWRVRVDFWLYLVWDVWDPEpPGHYHPH[HUFHUXPDSUHVVmRSDUDDLQFRUSRUDomRGR3URWRFROR
GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU QD OHJLVODomR QDFLRQDO YLGH &DStWXOR 9,, $ VREUH DV HVWUDWpJLDV SDUD
SURPRYHUR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU 
6HR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUQmRWLYHUVLGRUDWLILFDGRSHOR(VWDGRRXVHDYLRODomRGRVGLUHLWRVRFRUUHX
DQWHVGDUDWLILFDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHURVSURILVVLRQDLVGDMXVWLoDGHYHPEDVHDURVVHXV
DUJXPHQWRVQDOHLQDFLRQDOHQDVGLVSRVLo}HVGHLJXDOGDGHGHJpQHURGD&DUWD$IULFDQDLQFOXLQGR
RVDUWLJRVH   DVVXPLQGRTXHD&DUWD$IULFDQDWHQKDVLGRGHYLGDPHQWHLQFRUSRUDGDQD
OHJLVODomRQDFLRQDORQGHQHFHVViULR HXWLOL]DUDVGLVSRVLo}HVGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
SDUDLQWHUSUHWDUDVGLVSRVLo}HVGD&DUWD$IULFDQD 9LGHRV$UWLJRVHGD&DUWD$IULFDQD 

(PFDGDFDVRRVSURILVVLRQDLVGDMXVWLoDWDPEpPGHYHPFLWDUDVGLVSRVLo}HVGHRXWURVLQVWUXPHQWRV
LQWHUQDFLRQDLVUHOHYDQWHVTXHWHQKDPVLGRUDWLILFDGRVSHOR(VWDGR([HPSORVGLVVRVmRIRUQHFLGRVQR
&DStWXOR,,%

4XDGUR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUFLWDGRQXPFDVRGHYLRODomRSRUXPSURIHVVRUQD
=kPELD

$=kPELDUDWLILFRXR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHP
(P)HYHUHLURGH50XPDDOXQDGHDQRV
GH LGDGH IRL YLRODGD SHOR VHX SURIHVVRU 4XDQGR D WLD
HQFDUUHJDGD GH HGXFDomR GD 5 0 IRL DR GLUHFWRU SDUD
DSUHVHQWDU D TXHL[D HVWH VDOLHQWRX TXH HVWH QmR HUD R
SULPHLUR LQFLGHQWH GR WLSR HQYROYHQGR R SURIHVVRU 2
SURIHVVRUIRLDSHQDVGHWLGRSHODSROtFLDSRUSRXFRWHPSRH
QmRIRLDFXVDGRIRUPDOPHQWHSRUQHQKXPFULPH

5 0 PRYHX XPD DFomR MXGLFLDO FRQWUD R SURIHVVRU D
HVFRODR0LQLVWpULRGD(GXFDomRHR3URFXUDGRU*HUDOGD
=kPELD50H[LJLXGRSURIHVVRUXPDLQGHPQL]DomRSRU
RIHQVDV FRUSRUDLV H HPRFLRQDLV VRIULGDV (OD H[LJLX TXH D
HVFRODIRVVHUHVSRQVDELOL]DGDSRUQHJOLJrQFLDXPDYH]TXHR (TXDOLW\1RZHDFWLYLVWDVORFDLVQRFRPEDWHjYLROrQFLD
GLUHFWRUVDELDTXHRSURIHVVRUWLQKDXPKLVWyULFRGHDEXVR VH[XDOQDVHVFRODV]DPELDQDV
VH[XDO GH VHXV DOXQRV H QR HQWDQWR QmR KDYLD WRPDGR
PHGLGDV SDUD HYLWDU QRYRV LQFLGHQWHV $ VXD DFomR DSHORX WDPEpP DR 0LQLVWpULR GD (GXFDomR SDUD
GHILQLUGLUHFWUL]HVGHSUHYHQomR2SURFHVVRPRYLGRSRU50WHYHRDSRLRILQDQFHLURGR)XQGRSDUDD
'HIHVD/HJDOGD5DSDULJD$GROHVFHQWHGD(TXDOLW\1RZ $*/') 

1DVXDDSUHVHQWDomRDRWULEXQDO50FLWRXRVDUWLJRVHGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUTXH
REULJDP RV (VWDGRV 3DUWHV D DSURYDU H DSOLFDU OHLV SDUD SURLELU WRGDV DV IRUPDV GH YLROrQFLD FRQWUD D
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PXOKHUHWRPDUPHGLGDVSDUDSURWHJHUFULDQoDVGRVH[RIHPLQLQRGHWRGDVDVIRUPDVGHDEXVRLQFOXLQGR
RDVVpGLRVH[XDOQDVHVFRODVHRXWUDVLQVWLWXLo}HVHGXFDFLRQDLVHSUHYHUVDQo}HVFRQWUDRVDXWRUHVGHWDLV
SUiWLFDV(ODWDPEpPIH]UHIHUrQFLDjVREULJDo}HVGD=kPELDQRkPELWRGD&('$:HGD&5&

$GH-XQKRGHR7ULEXQDO6XSUHPRGH/XVDNDSURIHULXXPDGHFLVmRKLVWyULFD DIDYRUGH5
0FRQFHGHQGROKHRGLUHLWRjLQGHPQL]DomRVLJQLILFDWLYDSRUGRUHVRIULPHQWRHWRUWXUDPHQWDOEHP
FRPR XPD LQGHPQL]DomR DJUDYDGD H UHVVDUFLPHQWR GDV GHVSHVDV PpGLFDV 2 MXL] WDPEpP RULHQWRX R
0LQLVWpULRGD(GXFDomRSDUDS{UHPSUiWLFDRVUHJXODPHQWRVHPYLJRUSDUDSURWHJHURVDOXQRVQDHVFROD
H UHPHWHX R SURFHVVR DR 'LUHFWRU GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR SDUD LQVWDXUDU XP SURFHVVRFULPH FRQWUD R
SURIHVVRU WHQGR FRQVLGHUDGR D LQFDSDFLGDGH GH R SURFHVVDU FRPR XP DEDQGRQR GRV GHYHUHV e
VLJQLILFDWLYR TXH R DFyUGmR WHQKD FLWDGR R WH[WR LQWHJUDO GR $UWLJR  GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD
0XOKHU

$FyUGmRDUTXLYDGRQD(TXDOLW\1RZ HTXDOLW\QRZQDLUREL#HTXDOLW\QRZRUJ 


 5HFXUVRV
2 $UWLJR  GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU UHTXHU GRV (VWDGRV 3DUWHV TXH SURYLGHQFLHP
UHFXUVRV DGHTXDGRV SDUD TXDOTXHU PXOKHU FXMRV GLUHLWRV H OLEHUGDGHV SURWHJLGRV DR DEULJR GR
3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU WHQKDP VLGR YLRODGRV H TXH JDUDQWDP TXH WDLV UHFXUVRV VHMDP
GHWHUPLQDGRV SRU XPD DXWRULGDGH MXGLFLDO DGPLQLVWUDWLYD OHJLVODWLYD RX RXWUD DXWRULGDGH FRPSHWHQWH
SUHYLVWD SRU OHL $V RUJDQL]Do}HV H FRQVHOKRV QmR Vy WrP D RSRUWXQLGDGH GH EXVFDU UHFXUVRV SDUD D
PXOKHU FXMRV GLUHLWRV RX OLEHUGDGHV WHQKDP VLGR YLRODGRV DR DEULJR GR 3URWRFROR PDV WDPEpP GH
GHIHQGHU PXGDQoDV HP JUDQGH HVFDOD DWUDYpV GD OHJLVODomR UHIRUPD SROtWLFD H HGXFDomR 2V UHFXUVRV
VXJHULGRVGHYHPID]HUSDUWHGRSURFHVVRDSUHVHQWDGRjDXWRULGDGHGHVLJQDGD2&DStWXOR,,%IRUQHFH
DOJXQV H[HPSORV GH UHFXUVRV TXH SRGHULDP VHU EXVFDGRV QR kPELWR GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD
0XOKHUHPTXHVW}HVVHOHFFLRQDGDV


4XDGUR/LVWDGHYHULILFDomRSDUDRXVRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDRQtYHO
QDFLRQDO

$RDSUHVHQWDUXPDTXHL[DVREUHDYLRODomRGRVGLUHLWRVFRQVDJUDGRVQR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD
0XOKHURVSHWLFLRQiULRVWDOYH]GHVHMHPFRQVXOWDUDVHJXLQWHOLVWDGHYHULILFDomRSDUDJDUDQWLUTXHR
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUVHMDDSOLFiYHOHH[HFXWyULR

 6HUiTXHR(VWDGR3DUWHUDWLILFRXR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHGHSRVLWRXR
LQVWUXPHQWRGHUDWLILFDomRMXQWRGD8QLmR$IULFDQD"
 6HVLPDYLRODomRRFRUUHXDSyVDUDWLILFDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUSHOR(VWDGR
3DUWH"
 6HVLPVHUiTXHRVLVWHPDMXUtGLFRGR(VWDGR3DUWHUHTXHUXPDOHJLVODomRIDFLOLWDGRUDSDUD
SHUPLWLUTXHRSURWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUVHMDDSOLFiYHO JHUDOPHQWHHPVLVWHPDVGH
GLUHLWRFRPXP RXVHUiTXHR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUpDSOLFiYHODXWRPDWLFDPHQWH
DSyVDVXDUDWLILFDomR JHUDOPHQWHHPVLVWHPDVGHGLUHLWRFLYLO "
 6HDOHJLVODomRIDFLOLWDGRUDpQHFHVViULDVHUiTXHWDOOHJLVODomRIRLSURPXOJDGDHVHUiTXHD
YLRODomRRFRUUHXDSyVDSURPXOJDomRGDOHJLVODomR"
 6HDOHJLVODomRIDFLOLWDGRUDDLQGDQmRWLYHUVLGRSURPXOJDGDVHUiTXHRVWULEXQDLVQDFLRQDLV
DOJXPDYH]WRPDUDPHPFRQWDR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUQRVVHXVSURFHVVRVMXGLFLDLV"
 6HR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUpDSOLFiYHOVHUiTXHR(VWDGR3DUWHGHVLJQRXXPD
DXWRULGDGHFRPSHWHQWH DGPLQLVWUDWLYDRXMXGLFLDO SDUDSURYLGHQFLDURVUHFXUVRVGHFRUUHQWHVGDV
YLRODo}HVGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU"
 6HR(VWDGRQmRWLYHUUDWLILFDGRR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUVHUiTXHKRXYHDOJXPD
YLRODomRGD&DUWD$IULFDQD DVVXPLQGRTXHD&DUWD$IULFDQDpDSOLFiYHO RQGHR3URWRFRORGRV
'LUHLWRVGD0XOKHUSRVVDVHUXVDGRFRPRXPDIHUUDPHQWDLQWHUSUHWDWLYD"
 6HUiTXHR(VWDGRUDWLILFRXRXWURVLQVWUXPHQWRVLQWHUQDFLRQDLVFRPRD&('$:RXD&5&TXH
WDPEpPSRVVDPVHUFLWDGRV"

32

Guia de Utilização do Protocolo dos Direitos da Mulher Africana em Acções Judiciais

%

8VRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDR1tYHO5HJLRQDO

$&RPLVVmR$IULFDQDSRGHDERUGDUDVYLRODo}HVGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU HGD&DUWD
$IULFDQD HP JHUDO  H GDU UHFRPHQGDo}HV HRX UHFXUVRV WDQWR DWUDYpV GR SURFHVVR GH DSUHVHQWDomR GH
UHODWyULRVFRPRDWUDYpVGRVPHFDQLVPRVGHSHWLomR(PJHUDOD&RPLVVmR$IULFDQDSRGHLQWHUYLUHPXP
GHWHUPLQDGRSUREOHPDRXSUHVWDUDSRLRHPXPFDVRSDUWLFXODUDWUDYpVGHUHFRPHQGDo}HVHPLWLGDVDSyV
D DQiOLVH GR UHODWyULR SHULyGLFR GR (VWDGR 3DUWH RX DQiOLVH GH XPD SHWLomRFRPXQLFDomR FRPR IRL
H[SOLFDGRHPGHWDOKHVQRV&DStWXORV,9H9 RXDWUDYpVGHRXWUDVPHGLGDVWDLVFRPRDVFRPLVV}HVGH
LQTXpULWR



4XDGUR&RPRDV21*VREWrPRHVWDWXWRGHREVHUYDGRUQD&RPLVVmR$IULFDQD

3DUD TXH DV 21*V SDUWLFLSHP QDV DFWLYLGDGHV GD &RPLVVmR $IULFDQD GHYHP DWLQJLU R HVWDWXWR GH
REVHUYDGRU$OpPGLVVRVRPHQWHDV21*VTXHWHQKDPRHVWDWXWRGHREVHUYDGRUWHUmRDSHUPLVVmRGH
VXEPHWHUFDVRVDR7ULEXQDO$IULFDQR YLGH$UWLJRV  H  GR3URWRFRORGR7ULEXQDO$IULFDQR $V
21*V TXH VH GHGLFDP j DGYRFDFLD DR QtYHO UHJLRQDO GHYHP SURFXUDU JDQKDU WDO HVWDWXWR

5HTXLVLWRV
$UHVROXomRGHGD&RPLVVmR$IULFDQDVREUHDFRQFHVVmRGRHVWDWXWRGHREVHUYDGRUjV21*V YLGH
$QH[R )  HVWDEHOHFH TXH SDUD TXH XPD 21* DWLQMD R HVWDWXWR GH REVHUYDGRU GHYH SUHHQFKHU RV
VHJXLQWHVUHTXLVLWRV
• 2VREMHFWLYRVGD21*GHYHPHVWDUHPFRQVRQkQFLDFRPRVSULQFtSLRVGR$FWR&RQVWLWXWLYRGD
8QLmR$IULFDQDHGD&DUWD$IULFDQDH
• $21*GHYHHVWDUDWUDEDOKDUQDiUHDGRVGLUHLWRVKXPDQRV

3URFHGLPHQWR
3DUDUHTXHUHURHVWDWXWRGHREVHUYDGRUD21*GHYHID]HUXPDVROLFLWDomRSRUHVFULWRDR6HFUHWDULDGRGD
&RPLVVmR$IULFDQD2SHGLGRVHUiDQDOLVDGRQDSUy[LPDVHVVmRRUGLQiULDGHVGHTXHVHMDUHFHELGRSHOR
PHQRVFRPWUrVPHVHVGHDQWHFHGrQFLD
2SHGLGRGHYHLQFOXLU
• 'RFXPHQWDomR VREUH R HVWDWXWR MXUtGLFR GD 21* WDO FRPR D FRQVWLWXLomR RX HVWDWXWRV GD
21*
• 8PD GHFODUDomR VREUH D IRUPD FRPR RV REMHFWLYRV GD 21* UHIOHFWHP RV SULQFtSLRV
IXQGDPHQWDLVGD&RPLVVmR$IULFDQD
• 2WUDEDOKRGD21*HPGLUHLWRVKXPDQRV
• 'HPRQVWUDo}HV ILQDQFHLUDV UHFHQWHV GD 21* IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR H UHODWyULRV GH
DFWLYLGDGHV

$RUHFHEHU R SHGLGR GH HVWDWXWR GHREVHUYDGRURVHFUHWDULDGR GD&RPLVVmR$IULFDQD LUi GHVLJQDU XP
&RPLVViULRSDUDDQDOLVDURSHGLGR2&RPLVViULRLUiDQDOLVDURSHGLGRQXPDVHVVmRS~EOLFDGD&RPLVVmR
$IULFDQD 2QGH D LQIRUPDomR HVWLYHU HP IDOWD QR SURFHVVR FRPXQLFDUVHi j 21* LQWHUHVVDGD H D
DSUHFLDomRGRSHGLGRSRGHUiVHUDGLDGDSDUDDSUy[LPDVHVVmRRUGLQiULD6HD21*VDWLVIL]HURVFULWpULRV
SDUD D FRQFHVVmR GR HVWDWXWR GH REVHUYDGRU R &RPLVViULR LUi GHFODUDU D FRQFHVVmR GR HVWDWXWR GH
REVHUYDGRU GXUDQWH D VHVVmR DEHUWD $ SDUWLU GHVVH PRPHQWR D 21* HP FDXVD SRGH SDUWLFLSDU GDV
VHVV}HVS~EOLFDV

'LUHLWRV
8PD 21* FRP HVWDWXWR GH REVHUYDGRU YLGH $&+355HV ;;,9    WHP GLUHLWR D

• 3DUWLFLSDUQRVGHEDWHVGD&RPLVVmR$IULFDQDSRUHVFULWRRXRUDOPHQWH
• 5HFHEHUGR6HFUHWDULDGRGD&RPLVVmR$IULFDQDWRGRVRVGRFXPHQWRVWDLVFRPRFRPXQLFDGRV
ILQDLVGDVHVVmRHRXWURVGRFXPHQWRVUHOHYDQWHV
• 5HFHEHU LQIRUPDomR VREUH D DJHQGD GD SUy[LPD VHVVmR GD &RPLVVmR $IULFDQD DWUDYpV GR
6HFUHWDULDGRGD&RPLVVmRFRPSHORPHQRVVHPDQDVGHDQWHFHGrQFLDH
• $SUHVHQWDUUHODWyULRVVRPEUDVREUHDVLWXDomRGRVGLUHLWRVKXPDQRVQRVHXSDtV
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8PD21*FRPHVWDWXWRGHREVHUYDGRUSRGHWDPEpP
• 6HUFRQYLGDGDDSDUWLFLSDUHPVHVV}HVIHFKDGDVGD&RPLVVmR$IULFDQD
• 6HUFRQYLGDGDDIRUQHFHULQIRUPDo}HVHVSHFLDOL]DGDVj&RPLVVmR$IULFDQD
• 3DUWLFLSDU QR IyUXP GDV 21*V TXH JHUDOPHQWH SUHFHGH FDGD VHVVmR RUGLQiULD GD &RPLVVmR
$IULFDQD
• 3URSRUSRQWRVGHLQWHUHVVHSDUDDDJHQGDGD&RPLVVmR$IULFDQD
• )D]HUGHFODUDo}HVVREUHTXHVW}HVGHLQWHUHVVHQDVVHVV}HVGD&RPLVVmR$IULFDQDH
• (QYROYHUVHHPHDSRLDUDVDFWLYLGDGHVGHYiULRVPHFDQLVPRVGD&RPLVVmR$IULFDQDFRPRD
5HODWRUD(VSHFLDOGRV'LUHLWRVGD0XOKHULQFOXLQGR
o D RUJDQL]DomR GH FRQIHUrQFLDV H VHPLQiULRV VREUH RV GLUHLWRV GD PXOKHU HP SDUFHULD
FRPD&RPLVVmR$IULFDQD
o R DSRLR j 5HODWRUD (VSHFLDO QD HODERUDomR GH SULQFtSLRV TXH QRUWHDUmR R WUDWDPHQWR
GDGR SHOD &RPLVVmR $IULFDQD jV TXHVW}HV HVSHFtILFDV GRV GLUHLWRV GDV PXOKHUHV

2EULJDo}HV
3RUVXDYH]DV21*VFRPHVWDWXWRGHREVHUYDGRUVmRREULJDGDVDDSUHVHQWDUUHODWyULRVGHDFWLYLGDGHV
DR 6HFUHWDULDGR GD &RPLVVmR $IULFDQD HP FDGD GRLV DQRV 2V UHODWyULRV GHYHP LQFOXLU OLVWDV GRV
PHPEURV GD 21* RV VHXV yUJmRV FRQVWLWXLQWHV VXDV IRQWHV GH ILQDQFLDPHQWR H D VXD ~OWLPD
GHPRQVWUDomRILQDQFHLUD

9LGH$SrQGLFH)SDUDR$QH[RGHFULWpULRVSDUDDFRQFHVVmRHPDQXWHQomRGRHVWDWXWRGHREVHUYDGRUMXQWRGD&RPLVVmR
$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV


 &RQVLGHUDomRGRVUHODWyULRVSHOD&RPLVVmR$IULFDQD

1RVWHUPRVGR$UWLJRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHURV(VWDGRV3DUWHVGHYHPQRVVHXV
UHODWyULRVELHQDLVj&RPLVVmR$IULFDQDH[LJLGRVSHOD&DUWD$IULFDQDIRUQHFHUGHWDOKHVVREUHDVPHGLGDV
OHJLVODWLYDVHRXWUDVTXHWHQKDPDGRSWDGRSDUDLPSOHPHQWDUHIHFWLYDPHQWHR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD
0XOKHU

3DUD DX[LOLDU D &RPLVVmR $IULFDQD HP VHX H[DPH GRV UHODWyULRV GRV (VWDGRV PHPEURV DV 21*V
FRPRHVWDWXWRGHREVHUYDGRUSRGHPDSUHVHQWDURVFKDPDGRVUHODWyULRV´VRPEUDµVXSOHPHQWDQGRHRX
FRQWUDGL]HQGR LQIRUPDo}HV IRUQHFLGDV SHOR (VWDGR 3DUWH QR VHX UHODWyULR SHULyGLFR 7DLV UHODWyULRV
VRPEUD SRGHP DOHUWDU D &RPLVVmR $IULFDQD SDUD DVVXQWRV QmR LGHQWLILFDGRV QR UHODWyULR GR (VWDGR
0HPEUR 3RGHP WDPEpP LQFOXLU VXJHVW}HV GH TXHVW}HV TXH D &RPLVVmR $IULFDQD SRGHULD GLULJLU DR
(VWDGR3DUWHTXHDSUHVHQWRXRUHODWyULRRXVXJHVW}HVGHUHFRPHQGDo}HVTXHSRGHULDPVHUHPLWLGDVSHOD
&RPLVVmR $IULFDQD VREUH TXHVW}HV HVSHFtILFDV (PERUD QmR SXEOLFDGDV QR ZHEVLWH GD &RPLVVmR
$IULFDQDpSRVVtYHODFHGHUDDOJXQVGHVWHVUHODWyULRVQRVVLWHVGDV21*VTXHRVVXEPHWHUDP
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4XDGUR7UHFKRGR5HODWyULRVRPEUDGD21*SDUDRSULPHLUR5HODWyULR3HULyGLFRGR(VWDGR
GDÉIULFDGR6XOj&RPLVVmR$IULFDQDGH1RYHPEURGH
9LROrQFLDVH[XDOFRQWUDDPXOKHUQDÉIULFDGR6XO
´$ YLROrQFLD VH[XDO FRQWUD DV PXOKHUHV H UDSDULJDV QD ÉIULFD GR 6XO p XP SUREOHPD GH SURSRUo}HV
HSLGpPLFDV 6HJXQGR DV HVWDWtVWLFDV FULPLQDLV SDUD  GLYXOJDGDV SHOR 6HUYLoR GH 3ROtFLD 6XO
$IULFDQD KRXYH  FDVRV GH HVWXSUR UHJLVWDGRV GXUDQWH HVVH SHUtRGR 1D PDLRULD GRV FDVRV RV
SHUSHWUDGRUHVVmRVXSRVWDPHQWHLPSXQHV(VWDVHVWDWtVWLFDVLQDFHLWDYHOPHQWHHOHYDGDVVmRXPDLQGLFDomR
DODUPDQWHGHTXHDÉIULFDGR6XOHVWiIDOKDQGRQRFXPSULPHQWRGDVVXDVREULJDo}HVQDFLRQDLVUHJLRQDLV
HLQWHUQDFLRQDLV
3RU H[HPSOR R HVWXSUR p XPD YLRODomR GRV GLUHLWRV FRQVWLWXFLRQDOPHQWH FRQVDJUDGRV j VHJXUDQoD
SULYDFLGDGHGLJQLGDGHLQWHJULGDGHItVLFDHSVLFROyJLFDVD~GHHHPPXLWRVFDVRVjYLGDSDUWLFXODUPHQWH
j OX] GD SUHYDOrQFLD GR +,96,'$ QD ÉIULFD GR 6XO $OpP GLVVR FRPR VLJQDWiULR GD 'HFODUDomR GD
6$'&VREUHDSUHYHQomRHHOLPLQDomRGDYLROrQFLDFRQWUDDVPXOKHUHVDÉIULFDGR6XOVHFRPSURPHWHX
D HUUDGLFDU DYLROrQFLD FRQWUD DV PXOKHUHV H FULDQoDV $ ÉIULFD GR 6XO WDPEpP UDWLILFRX R3URWRFROR j
&DUWD$IULFDQDVREUHRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV5HODWLYRDRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPÉIULFDH
FRQFRUGHPHQWH VH FRPSURPHWHX ´D SURPXOJDU H DSOLFDU OHLV SDUD SURLELU WRGDV IRUPDV GH YLROrQFLD
FRQWUDDVPXOKHUHVLQFOXLQGRRVH[RLQGHVHMDGRRXIRUoDGRVHMDHPSULYDGRRXHPS~EOLFRµ
(PERUDDYLROrQFLDVH[XDOFRQWUDDVPXOKHUHVHUDSDULJDVQDÉIULFDGR6XOVHMDXPDVVXQWRGHPi[LPD
SULRULGDGHDÉIULFDGR6XOFDUHFHGHXPDHVWUDWpJLDQDFLRQDOHILFD]SDUDOLGDUFRPHVWHSUREOHPD(VWHp
REYLDPHQWH XP SUREOHPD PXLWR VpULR PDV R UHODWyULR GD ÉIULFD GR 6XO j &RPLVVmR $IULFDQD GRV
'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRVQmRRDERUGD4XHSDVVRVDÉIULFDGR6XOHVWiGDQGRSDUDOLGDUFRP
HVWHSUREOHPDGDYLROrQFLDVH[XDOFRQWUDDVPXOKHUHVHUDSDULJDV²HVSHFLDOPHQWHWHQGRHPFRQWDTXHp
XP(VWDGR3DUWH GR 3URWRFROR GRV'LUHLWRV GD 0XOKHU HPÉIULFD R TXDO PXLWR HP EUHYH HQWUDUi HP
YLJRU"µ

'HSRLVGHHQWUDUHPGLiORJRFRPR(VWDGR3DUWHVREUHVHXUHODWyULRHVREUHTXHVW}HVOHYDQWDGDV
QR UHODWyULR VRPEUD D &RPLVVmR $IULFDQD HPLWLUi REVHUYDo}HV FRQFOXGHQWHV DR (VWDGR 3DUWH TXH
LQFOXHPUHFRPHQGDo}HVSDUDDFomRHPYiULDVTXHVW}HV YLGHSRUH[HPSOR4XDGUR 2(VWDGR3DUWH
WHUiGHDSUHVHQWDUXPUHODWyULRVREUHRVSDVVRVWRPDGRVSDUDLPSOHPHQWDUHVWDVUHFRPHQGDo}HVQRVHX
SUy[LPRUHODWyULRQRVWHUPRVGD&DUWD$IULFDQD
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4XDGUR7UHFKRVGDVREVHUYDo}HVFRQFOXGHQWHVGD&RPLVVmR$IULFDQDVREUHRUHODWyULR
SHULyGLFRGD5HS~EOLFDGR6XGmR6HVVmR2UGLQiULDGH0DLR²GH-XQKR


3$57( ,, ² )$&725(6 48( 5(675,1*(0 2 *2=2 '26 ',5(,726 35(6&5,726
3(/$&$57$$)5,&$1$

$OJXPDV SUiWLFDV WUDGLFLRQDLV SUHMXGLFLDLV WDLV FRPR D FLUFXQFLVmR IHPLQLQD DLQGD VmRUHDOL]DGDV QR
6XGmR H FRQWULEXHP SDUD D YLRODomR GRV GLUHLWRV KXPDQRV GD PXOKHU H GD UDSDULJD HPERUD D OXWD GR
(VWDGR H RXWURV DFWRUHV GD VRFLHGDGH FLYLO FRQWUD HVWDV SUiWLFDV Mi WHQKD FRPHoDGR D SURGX]LU RV
UHVXOWDGRVHVSHUDGRV

3$57(,,,²35(2&83$d¯(6,'(17,),&$'$6125(/$7Ð5,2

 2V GLUHLWRV GD PXOKHU H GD FULDQoD QmR VmR DGHTXDGDPHQWH SURWHJLGRV H LQGLYtGXRV H JUXSRV
YXOQHUiYHLVRXLQGLJHQWHVQmRUHFHEHPDVVLVWrQFLDMXUtGLFDDGHTXDGD

2UHODWyULRUHFRQKHFHDSHUVLVWrQFLDGHDOJXPDVSUiWLFDVWUDGLFLRQDLVSUHMXGLFLDLVFRQWUDDPXOKHUHD
UDSDULJDQR6XGmRPDVQmRPHQFLRQDTXDLVTXHUPHGLGDVFRUUHFWLYDVWRPDGDVSHODVDXWRULGDGHV

3$57( ,9 5(&20(1'$d¯(6 '$ &20,66®2 $2 *29(512 $3Ð6 $
$35(6(17$d®2'25(/$7Ð5,2

1DVHTXrQFLDGDDSUHVHQWDomRGRUHODWyULRSHULyGLFRR$&+35UHFRPHQGDDR*RYHUQRGR6XGmR
FRQIRUPHVHVHJXH

¾ 'HYH LQWHQVLILFDU HVIRUoRV SDUD D HIHFWLYD LPSOHPHQWDomR GD &DUWD $IULFDQD GRV 'LUHLWRV GR
+RPHPHGRV3RYRVJDUDQWLQGRSDUWLFXODUPHQWHTXHDGLPHQVmRGRJpQHURVHMDLQWHJUDGDHP
WRGRVRVSURJUDPDVUHOHYDQWHVHVWUXWXUDVHDFWLYLGDGHV
¾ 'HYH GLOLJHQWHPHQWH FRQGX]LU LQYHVWLJDo}HV DSURSULDGDV YLVDQGR D DFXVDomR SHUDQWH RV
WULEXQDLVLQGHSHQGHQWHVHLPSDUFLDLVGRVDXWRUHVGDYLRODomRGRVGLUHLWRVKXPDQRVQR6XGmR

¾ 'HYHWRPDULPSOHPHQWDUHPRQLWRUDUDGHTXDGDPHQWHDVPHGLGDVGHOXWDFRQWUDDYLRODomRGRV
GLUHLWRVHVSHFtILFRVGDVPXOKHUHVHFULDQoDVQR6XGmR
¾ 'HYH HQYROYHU PDLV DFWRUHV GD 6RFLHGDGH &LYLO H RXWURV SDUFHLURV QR SURFHVVR GD
LPSOHPHQWDomR GRV LQVWUXPHQWRV UHJLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV GRV TXDLV 6XGmR p VLJQDWiULR
SDUWLFXODUPHQWHD&DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV
¾ 'HYH DGRSWDU H LPSOHPHQWDU PHGLGDV SRVLWLYDV SDUD D LQWHJUDomR GRV JUXSRV YXOQHUiYHLV H
PLQRULWiULRVTXHYLYHPQR6XGmR
¾ 'HYH JDUDQWLU VHP SUHMXt]R GD SROtWLFD GH FRWDV DSUHVHQWDGD D IDYRU GDV PXOKHUHV TXH DV
PXOKHUHVWRPHPXPDSDUWHPDLVVLJQLILFDWLYDQRIXQFLRQDPHQWRGR*RYHUQRQR6XGmR
¾ 'HYH WRPDU DV SURYLGrQFLDV QHFHVViULDV SDUD D UiSLGDUDWLILFDomR GRV LQVWUXPHQWRV UHJLRQDLV H
LQWHUQDFLRQDLV UHODWLYRV DRV GLUHLWRV KXPDQRV SDUWLFXODUPHQWH R 3URWRFROR GD FULDomR GR
7ULEXQDO$IULFDQRGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRVHR3URWRFRORUHODWLYRDRV'LUHLWRVGD
0XOKHUHPÉIULFD

 &RQVLGHUDomRGDVTXHL[DVFRPXQLFDo}HVSHOD&RPLVVmR$IULFDQD

$&RPLVVmR$IULFDQDWHPDXWRULGDGHSDUDFRQVLGHUDU TXHL[DVSRUYLRODo}HVGD&DUWD$IULFDQDTXH
OKHIRUHPDSUHVHQWDGDVSRULQGLYtGXRV21*VLQVWLWXLo}HV$GYRJDGRVH(VWDGRV3DUWHV YLGH$UWLJRV
²GD&DUWD$IULFDQD (PERUDR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUQmRWHQKDXPPHFDQLVPRLQWHUQR
GH TXHL[D R $UWLJR  GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU HVWLSXOD TXH D &RPLVVmR $IULFDQD SRGH
RXYLU´TXHVW}HVGHLQWHUSUHWDomRGHFRUUHQWHVGDDSOLFDomRHLPSOHPHQWDomRGRSUHVHQWH3URWRFRORµ(VWD
GLVSRVLomRFRQMXJDGDFRPRVLVWHPDGHUHFODPDo}HVSUHYLVWDVQD&DUWD$IULFDQDSHUPLWHTXHRV(VWDGRV
3DUWHV LQGLYtGXRV H 21*V DSUHVHQWHP TXHL[DV SRU YLRODomR GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU j
&RPLVVmR$IULFDQD
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2 $UWLJR  GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU GHVLJQD R 7ULEXQDO $IULFDQR GRV 'LUHLWRV GR
+RPHQ H GRV 3RYRV 7ULEXQDO $IULFDQR  FRPR DXWRULGDGH TXH ´GHYH VHU DERUGDGD FRP TXHVW}HV GD
LQWHUSUHWDomRHDSOLFDomRGRSUHVHQWH3URWRFRORµ1RHQWDQWRVHR(VWDGR3DUWHQmRDFHLWDUDMXULVGLomR
GR7ULEXQDO$IULFDQRRXR$&-+5HQWmRD&RPLVVmR$IULFDQDFRQWLQXDUiDFRQVLGHUDUDVTXHL[DVHP
FRQIRUPLGDGHFRPR$UWLJRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
 
$V'LUHFWUL]HVSDUDDDSUHVHQWDomRGHTXHL[DVj&RPLVVmR$IULFDQDHRSURFHVVRGDFRQVLGHUDomRGDV
TXHL[DVSHOD&RPLVVmR$IULFDQDVmRGHVFULWRVQR&DStWXOR,9

 0HGLGDVDGLFLRQDLVTXHSRGHPVHUWRPDGDVSHOD&RPLVVmR$IULFDQD

$&RPLVVmR$IULFDQDDRUHFHEHUDLQIRUPDomRGDYLRODomRGRVGLUHLWRVKXPDQRVRXLQFXPSULPHQWR
GHVXDVUHFRPHQGDo}HVSRGHID]HURVHJXLQWH
• &RQGX]LUPLVV}HVGHDYHULJXDomRGHYLRODo}HVPDFLoDVGRV'LUHLWRV+XPDQRV
• $SHODUDR(VWDGRYLVDGRSDUDLPSOHPHQWDUDVVXDVUHFRPHQGDo}HV
• $SURYDUUHVROXo}HVFRQGHQDQGRDDFomRGR(VWDGRRXRPLVVmRHTXLYDOHQWHDXPDYLRODomRGRV
'LUHLWRV+XPDQRV
• 8VDUVHXVPHFDQLVPRVHVSHFLDLVWDLVFRPRJUXSRVGHWUDEDOKRRXUHODWRUHVHVSHFLDLVSDUD]HODU
DLQGDPDLVSRUXPDTXHVWmRHVSHFtILFDGRV'LUHLWRV+XPDQRVTXHUHTXHUDWHQomRH
• )RUPXODUSULQFtSLRVSDUDVROXFLRQDUXPSUREOHPDHVSHFtILFR SRUH[HPSORD'HFODUDomRVREUHD
/LEHUGDGHGH([SUHVVmRHPÉIULFDGHVHQYROYHR$UWLJRGD&DUWD$IULFDQD 

 4XHL[DV DR 7ULEXQDO $IULFDQR H DR 7ULEXQDO $IULFDQR GH -XVWLFD H 'LUHLWRV +XPDQRV
$&-+5 

4XHL[DVSRUYLRODo}HVGRV'LUHLWRVDRDEULJRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUWDPEpPSRGHP
VHUDSUHVHQWDGDVSRUSHVVRDVVLQJXODUHVRX21*VDSURYDGDV DTXHODVTXHWrPRHVWDWXWRGHREVHUYDGRU
GD&RPLVVmR$IULFDQDQRFDVRGR7ULEXQDO$IULFDQRHDTXHODVTXHWrPDDFUHGLWDomRMXQWRGD8$QR
FDVR GR $&-+5  GLUHFWDPHQWH DR 7ULEXQDO UHOHYDQWH VXMHLWR DR GLVSRVWR QR SURWRFROR GR WULEXQDO
UHOHYDQWH YLGH&DStWXOR9 


9LHQQD&RQYHQWLRQRQWKH/DZRI7UHDWLHVRSHQHGIRUVLJQDWXUH0D\$UWLFOH

3UHSDUDGRSRU&HQWUHIRU+XPDQ5LJKWV8QLYHUVLW\RI3UHWRULD6RFLRHFRQRPLFULJKWVSURMHFW&RPPXQLW\/DZ&HQWUH

8QLYHUVLW\RIWKH:HVWHUQ&DSHWKH+XPDQ5LJKWV,QVWLWXWHRI6RXWK$IULFD/DZ\HUVIRU+XPDQ5LJKWV&HQWUDODQG*DXWHQJ
0HQWDO+HDOWK6RFLHW\*DXWHQJ&KLOGUHQ·V5LJKWV&RPPLWWHH&RPPXQLW\/DZDQG5XUDO'HYHORSPHQW&HQWUH
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,9

$SUHVHQWDomRGDV4XHL[DVj&RPLVVmR$IULFDQD

(VWH FDStWXOR IRUQHFH RULHQWDomR DRV DGYRJDGRV SDUD SUHSDUDU DSUHVHQWDo}HV ´TXHL[DVµ RX
´FRPXQLFDo}HVµ j&RPLVVmR$IULFDQD8PDTXHL[DPRGHORpIRUQHFLGDQR4XDGUR


$ 5HTXLVLWRVSDUDD$GPLVVLELOLGDGHGDV&RPXQLFDo}HV


7RGDV DV TXHL[DV GHYHP REVHUYDU RV FULWpULRV GH DGPLVVLELOLGDGH GD &RPLVVmR $IULFDQD SDUD TXH
VHMDPFRQVLGHUDGDVGHPpULWR(PERUDHVWHVUHTXLVLWRVSRVVDPSDUHFHUPHUDPHQWHWpFQLFRVD&RPLVVmR
$IULFDQD RV WHP DSOLFDGR ULJRURVDPHQWH H WHPVH FRQVWDWDGR TXH D PDLRULD GDV FRPXQLFDo}HV
DSUHVHQWDGDVSRUSHVVRDVVLQJXODUHVpLQDGPLVVtYHO3DUDDSRLDUDHODERUDomRGHVXEPLVV}HVDGPLVVtYHLV
HVWHFDStWXORLGHQWLILFDHGLVFXWHHVWDVUHJUDV GHDGPLVVLELOLGDGHTXHVmRHVWDEHOHFLGDVQR$UWLJRGD
&DUWD $IULFDQD H GHWDOKDGDV QRV FDVRV GD &RPLVVmR $IULFDQD H QDV VXDV 5HJXODPHQWR ,QWHUQRV YLGH
$SrQGLFH& 'HYHPFRQVXOWDUVHWDPEpPDVGLUHFWUL]HVHEROHWLQVLQIRUPDWLYRVGD&RPLVVmR$IULFDQD
VREUHRVSURFHGLPHQWRVGHVXEPLVVmRGHFRPXQLFDo}HVTXHVmRDTXLUHIHUHQFLDGDV YLGH$SrQGLFHV'H
( HTXHHVWmRGLVSRQtYHLVQRVLWHGD&RPLVVmR$IULFDQDZZZDFKSURUJ

$ &DUWD $IULFDQD SUHYr TXH DV FRPXQLFDo}HV VXEPHWLGDV j &RPLVVmR $IULFDQD VHMDP FRQVLGHUDGDV
DSHQDVVHDVPHVPDV
 ,QGLFDPVHXVDXWRUHVPHVPRVH HVWHV VROLFLWDUHPRDQRQLPDWR
 6mRFRPSDWtYHLVFRPD&DUWDGD28$RXFRPD&DUWD$IULFDQD
 1mRVmRHVFULWDVQXPDOLQJXDJHPGHSUHFLDWLYDRXLQVXOWXRVDGLULJLGDFRQWUDR(VWDGRHPFDXVDH
VXDVLQVWLWXLo}HVRXD28$
 1mRVHEDVHLDPH[FOXVLYDPHQWHQDVQRWtFLDVYHLFXODGDVSHORVyUJmRVGHFRPXQLFDomRVRFLDO
 6mRHQYLDGDVGHSRLVGHHVJRWDGRVWRGRVRVUHFXUVRVORFDLVVHWDOIRURFDVRDPHQRVTXHVHMD
yEYLRTXHHVWHSURFHGLPHQWRSDUWLFXODUpSURWHODGRGHVQHFHVVDULDPHQWH
 6mRVXEPHWLGDVGHQWURGHXPSHUtRGRUD]RiYHOGHVGHRWHPSRHPTXHVHHVJRWDPRVUHFXUVRV
ORFDLVRXDSDUWLUGDGDWDHPTXHD&RPLVVmR$IULFDQDpQRWLILFDGDVREUHHVWHDVVXQWR
 1mR OLGDP FRP FDVRV TXH IRUDP GLULPLGRV SHORV (VWDGRV HQYROYLGRV GH DFRUGR FRP RV
SULQFtSLRVGD&DUWDGDV1Do}HV8QLGDVRX&DUWDGD28$RXDVGLVSRVLo}HVGD&DUWD$IULFDQD

&DGDXPGHVWHVUHTXLVLWRVVHUiGLVFXWLGRSRUVXDYH]FRPEDVHQDV5HJXODPHQWR,QWHUQRGD&RPLVVmR
$IULFDQDHMXULVSUXGrQFLDUHOHYDQWHGD&RPLVVmR$IULFDQD

 2VDXWRUHV

2 DXWRU GD TXHL[D SRGH VHU TXDOTXHU ´SHVVRD QDWXUDO RX MXUtGLFDµ LQFOXLQGR D YtWLPD R
UHSUHVHQWDQWHOHJDOGDYtWLPDRXXPD21*$VFRPXQLFDo}HVGHYHPLQFOXLURQRPHQDFLRQDOLGDGHH
DVVLQDWXUDGD V SHVVRD V TXHHVWiHVWmRDID]HUDTXHL[DRXRQGHRTXHL[RVRpXPD21*RQRPHH
DVVLQDWXUDGR V VHX V UHSUHVHQWDQWH V OHJDO OHJDLV 7DPEpPWrPGHLQFOXLURHQGHUHoRSDUDDUHFHSomR
GDFRUUHVSRQGrQFLDGD&RPLVVmR$IULFDQDHVHGLVSRQtYHORQ~PHURGHWHOHIRQHQ~PHURGRIDFVtPLOHH
HQGHUHoR HOHFWUyQLFR GR TXHL[RVR 2 QRPH GD YtWLPD WDPEpP WHP GH VHU LQFOXVR RQGH HOD QmR p R
DXWRUGDDFomRMXGLFLDO7RGDYLDXPD21*SRGHVXEPHWHUXPDFRPXQLFDomRHPQRPHGHQXPHURVDV
YtWLPDVQmRLGHQWLILFDGDVSRUQRPHVHRTXHL[RVRDOHJDYLRODo}HVJUDYHVHPDFLoDV

$OJXQVSRQWRVDWHUHPPHQWH

• 6H R DXWRU p D YtWLPD GHYH GHFODUDU VH GHVHMD TXH VXD LGHQWLGDGH VHMD QHJDGD DR (VWDGR $
&RPLVVmR $IULFDQD QmR SHGH DR TXHL[RVR TXH H[SOLTXH SRU TXH GHVHMD PDQWHU R DQRQLPDWR 2
QRPHGRTXHL[RVRHQWmRWHUiGHVHUVXEVWLWXtGRFRPXPDOHWUDGRDOIDEHWRFRPR$5HIHULUVHij
FRPXQLFDomRHQWmRFRPR´$Y(VWDGR3DUWHµ
• 6HRDXWRUpDOJXpPTXHHVWiDDFWXDUHPQRPHGDYtWLPDQmRSUHFLVDVHUXPFLGDGmRGHXP(VWDGR
3DUWHGD&DUWD$IULFDQD3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
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•

6H R DXWRU p XPD 21* DFWXDQGR HP QRPH GH XPD YtWLPD R TXHL[RVR WHP GH LQFOXLU R QRPH H
LQIRUPDomR GH FRQWDFWR GH XP GRV UHSUHVHQWDQWHV GD 21* 1D IDVH GH DGPLVVLELOLGDGH D
&RPLVVmR $IULFDQD QmRYDL FRQVLGHUDU D ´QHXWUDOLGDGH FUHGLELOLGDGH H LQWHJULGDGHGD 21* TXH
HVWiDVXEPHWHUDFRPXQLFDomRµ


 &RPSDWLELOLGDGHFRPD&DUWD$IULFDQD

3DUDVHUFRPSDWtYHOFRPD&DUWD$IULFDQDXPDFRPXQLFDomRGHYHDOHJDUTXHXPGLUHLWRIRLYLRODGRSRU
XP(VWDGR3DUWHHGHYHEDVHDUVHHPHYHQWRVGHQWURGRWHUULWyULRFRQWURODGRVSHOR(VWDGR3DUWHGHSRLV
GHD&DUWD$IULFDQD RXR3URWRFRORGRV'LUHLWRV+XPDQRVFRQIRUPHDSOLFiYHO WHUHQWUDGRHPYLJRU
QHVVHHVWDGRSDUWLFXODU(VSHFLILFDPHQWHDFRPXQLFDomRGHYH

• $OHJDUIDFWRVTXHGmRSURYDVGHXPDYLRODomRGHGLUHLWRVDRDEULJRGD&DUWD$IULFDQD RXGR3URWRFROR
GRV'LUHLWRVGD0XOKHUFRQIRUPHDSOLFiYHO ´PHVPRVHQHQKXPDUHIHUrQFLDHVSHFtILFDIRUIHLWD
DR V $UWLJR V TXHVHDOHJDWHUHPVLGRYLRODGRVµ&RQWXGRGHYHVHID]HUUHIHUrQFLDDR$UWLJR
TXH VH DOHJD WHU VLGR YLRODGR VHPSUH TXH SRVVtYHO 7DQWR D TXDOLGDGH FRPR D TXDQWLGDGH GH
LQIRUPDomR LQFOXtGD VmR LPSRUWDQWHV SRUTXH VHP GHWDOKHV VXILFLHQWHV GRV IDFWRV HP TXH D
YLRODomRpEDVHDGDD&RPLVVmR$IULFDQDQmRVDEHUiTXHTXHVW}HVHVWmRHPMRJRRXVHDTXHL[D
pDGPLVVtYHOeLPSRUWDQWHVHUSUHFLVRTXDQWRjVGDWDVKRUDVOXJDUHVHQRPHVGDVYtWLPDVRX
GHVFULomRGRVJUXSRVDIHFWDGRV

• 'LULMDVXDTXHL[DFRQWUDXP(VWDGR3DUWHPHVPRVHTXHPFDXVRXRGDQRIRUDPSHVVRDVVLQJXODUHV
3RGHVHUHVSRQVDELOL]DUXP(VWDGR3DUWHSHODVYLRODo}HVSHUSHWUDGDVSRUSHVVRDVVLQJXODUHVVH
HVWHIRLF~PSOLFHQRVDEXVRVWLQKDFRQWURORVXILFLHQWHGRSHUSHWUDGRUGHL[RXGHWRPDUPHGLGDV
DSURSULDGDV SDUD SUHYHQLU DV YLRODo}HV RX GH LQYHVWLJDU DV YLRODo}HV H D FRPXQLFDomR GHYH
LGHQWLILFDU FODUDPHQWH DV DXWRULGDGHV JRYHUQDPHQWDLV UHVSRQViYHLV 1RWHVH TXH DV
FRPXQLFDo}HV SRGHP VHU VXEPHWLGDV FRQWUD QRYRV JRYHUQRV SHODV YLRODo}HV SHUSHWUDGDV SHOR
JRYHUQRDQWHULRU

• 5HODWH YLRODo}HV TXH RFRUUHUDP HP WHUULWyULRV VRE R FRQWUROR GR (VWDGR 3DUWH 8P (VWDGR p DSHQDV
UHVSRQViYHOSRUDFo}HVQRVWHUULWyULRVTXHHVWmRVRERVHXFRQWUROR2QGHXP(VWDGRWHPXP
FRQWURORGHIDFWRVREUHXPLQFLGHQWHH[WUDWHUULWRULDOR(VWDGRSRGHVHUUHVSRQVDELOL]DGR

• 5HODWHYLRODo}HVTXHRFRUUHUDPGHVGHTXHD&DUWD$IULFDQD RXR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUFRQIRUPH
DSOLFiYHO HQWURXHPYLJRU$&RPLVVmR$IULFDQDVRPHQWHSRGHH[DPLQDUFRPXQLFDo}HVTXHDOHJDP
YLRODo}HV TXH RFRUUHUDP DSyV D HQWUDGD HP YLJRU GD &DUWD $IULFDQD RX R 3URWRFROR GRV
'LUHLWRVGD0XOKHUFRQIRUPHDSOLFiYHO QHVVH(VWDGRSDUWLFXODUTXHpWUrVPHVHVGHSRLVGHR
(VWDGRGHSRVLWDURVHXLQVWUXPHQWRGHDGHVmR &RQWXGRD&RPLVVmR$IULFDQDSRGHSHUPLWLU
FRPXQLFDo}HV EDVHDGDV HP YLRODo}HV TXH RFRUUHUDP DQWHV GH R (VWDGR WHU UDWLILFDGR D &DUWD
$IULFDQD RX R 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU FRQIRUPH DSOLFiYHO  VH RV DEXVRV RX VHXV
HIHLWRV FRQWLQXDP GHSRLV GH R (VWDGR WHU DVVLQDGR D &DUWD $IULFDQD RX R 3URWRFROR GRV
'LUHLWRVGD0XOKHUFRQIRUPHDSOLFiYHO 

 /LQJXDJHPXVDGDQDFRPXQLFDomR

$VFRPXQLFDo}HVQmRGHYHPFRQWHU´OLQJXDJHPGHSUHFLDWLYDRXLQVXOWXRVDµGLULJLGDDR(VWDGR3DUWH
RX VXDV LQVWLWXLo}HV $ &RPLVVmR $IULFDQD PDQLIHVWRX VXD SUHRFXSDomR GH TXH D OLQJXDJHP
GHSUHFLDWLYD HP XPD UHFODPDomR WUDULD ´Pi UHSXWDomRµ REVHUYDQGR TXH p SUHFLVR ´HQFRQWUDU XP
HTXLOtEULRµHQWUHSHUPLWLUTXHRVGHQXQFLDQWHVVHH[SUHVVHPOLYUHPHQWHUHVSHLWDQGRDV´LQVWLWXLo}HVGRV
(VWDGRV 3DUWHV 3DODYUDV HVSHFtILFDV H IUDVHV QmR DSHQDV QmR GHYHP VHU LQVXOWXRVDV PDV WDPEpP DV
DOHJDo}HVQmRGHYHPVHUUHGLJLGDVGHIRUPDDSUHMXGLFDUDUHSXWDomRGR(VWDGR3DUWH

 5HFXUVRjLQIRUPDomRGRVyUJmRVGHFRPXQLFDomRVRFLDO

$V FRPXQLFDo}HV QmR SRGHP VHU FRQVLGHUDGDV VH IRUHP EDVHDGDV H[FOXVLYDPHQWH HP QRWtFLDV
GLYXOJDGDVSHORVyUJmRVGHFRPXQLFDomRVRFLDO$SUHRFXSDomRGD&RPLVVmR$IULFDQDpRSRWHQFLDOGH
LPSUHFLVmRGDVLQIRUPDo}HVDSUHVHQWDGDVQRVEROHWLQVQRWLFLRVRV$FRPXQLFDomRSRGHSRUpPLQFOXLU
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LQIRUPDo}HV GRV yUJmRV GH FRPXQLFDomR FRPR VXSRUWH SDUD DV VXDV DOHJDo}HV $ &RPLVVmR $IULFDQD
UHFRQKHFHXTXH´HQTXDQWRVHULDSHULJRVRFRQILDUH[FOXVLYDPHQWHHPQRWtFLDVGLYXOJDGDVSHORVyUJmRVGH
FRPXQLFDomR VRFLDO VHULD «SUHMXGLFLDO VH D &RPLVVmR UHMHLWDVVH XPD FRPXQLFDomR SRUTXH DOJXQV
DVSHFWRVGHODVHEDVHLDPHPQRWtFLDVGLYXOJDGDVSHORVyUJmRVGHFRPXQLFDomRVRFLDOµ6HDVQRWtFLDVVmR
FHQWUDLVSDUDDVDOHJDo}HVDFRPXQLFDomRGHYHHVWDEHOHFHUFRPRYHULILFRXDYHUDFLGDGHGDLQIRUPDomR

 ([DXVWmRGRVUHFXUVRVORFDLV

$QWHVGHHQYLDUXPDFRPXQLFDomRj&RPLVVmR$IULFDQDRTXHL[RVRGHYHHVJRWDURVUHFXUVRVOHJDLV
GRPpVWLFRV(VWDH[LJrQFLDpEDVHDGDQRSULQFtSLRGHTXHXP(VWDGR3DUWHGHYHWHUDYLVRGHYLRODomRGH
GLUHLWRVKXPDQRVHGHRSRUWXQLGDGHGHUHPHGLiODDQWHVGHVHUFKDPDGRSDUDXPWULEXQDOLQWHUQDFLRQDO
RXUHJLRQDO2TXHL[RVRWHPGHGHPRQVWUDUTXHWRGDVDVPHGLGDVOHJDLVTXHSRGHPUHVROYHUDTXHL[DD
QtYHOQDFLRQDOIRUDPWRPDGDVHWRGRVUHFXUVRVSRVVtYHLVIRUDPHVJRWDGRV

• 1mRH[LVWHQHQKXPUHFXUVRFRPRTXDQGRR(VWDGRHVJRWDDMXULVGLomRGRVVHXVWULEXQDLVRXVH
QmR Ki SRVVLELOLGDGH GH FRQWHVWDU D GHFLVmR QR WULEXQDO FRPR TXDQGR VH QHJD R DFHVVR GR
TXHL[RVRDXPyUJmRMXGLFLDO
•

2UHFXUVRGLVSRQtYHOpLQHILFD]RXRQGHQmRKiSHUVSHFWLYDGHr[LWRTXDQWRDRPpULWR$&RPLVVmR
$IULFDQD GHFODURX QR HQWDQWR TXH R TXHL[RVR QmR GHYH UHFXVDUVH D SURFXUDU XPD YLD GH
UHSDUDomRVLPSOHVPHQWHSRUTXHSHUFHEHTXHHVWDVHULDI~WLO8PUHFXUVRSRGHVHUHILFD]HP
JHUDOPDVLQHILFD]HPXPDFLUFXQVWkQFLDHVSHFLDO

•

2V UHFXUVRV VmR ´LQGHYLGDPHQWH SURWHODGRVµ $ &RPLVVmR $IULFDQD DLQGD QmR GHILQLX R TXH
FRQVWLWXHPSURFHGLPHQWRVLQGHYLGDPHQWHSURWHODGRV

•

$FRPXQLFDomRDOHJDYLRODo}HVJUDYHVHPDFLoDVGRVGLUHLWRVKXPDQRV

•

$ YtWLPD p IDOHFLGD FRPR ´HYLGrQFLD GH TXH QHQKXP UHFXUVR LQWHUQR SRGH GDU DJRUD DRV
TXHL[RVRVDVDWLVIDomRTXHEXVFDPµ

•

$YtWLPDWHPHSHODVXDVHJXUDQoDRXOLEHUGDGHDRUHFRUUHUDR(VWDGRSDUDHVJRWDUWRGRVRVUHFXUVRV
ORFDLV

•

$ YtWLPD p LQFDSD] GH DFHGHU j UHSUHVHQWDomR MXUtGLFD 1R HQWDQWR VH p SRVVtYHO REWHU XPD
UHSUHVHQWDomRMXUtGLFDJUDWXLWDRTXHL[RVRGHYHWHQWDUID]HULVVR

2TXHL[RVRGHYHIRUQHFHUIDFWRVQDFRPXQLFDomRSDUDDSRLDUDFRQFOXVmRGHTXHRVUHFXUVRVORFDLV
IRUDP HVJRWDGRV RX TXH IRUDP LPSRVVtYHLV RX LQH[LVWHQWHV RX TXH IRUDP ´LQGHYLGDPHQWH
SURWHODGRVµ 6H QHQKXPD LQIRUPDomR p IRUQHFLGD D &RPLVVmR $IULFDQD SRGH VROLFLWDU LQIRUPDo}HV
VREUHHVWHDVVXQWR(PWHUPRVSUiWLFRVpSURYHLWRVRLQFOXLUFySLDVGDVGHFLV}HVWRPDGDVVREUHRFDVR
QRV WULEXQDLV QDFLRQDLV FRP D FRPXQLFDomR SRLV LVVR SRGH HQFXUWDU R SURFHVVR GD GHWHUPLQDomR GD
DGPLVVLELOLGDGH

 6XEPLVVmRGHQWURGHXPRSUD]RWHPSRUD]RiYHO

1mRKiSUD]RHVSHFtILFRSDUDDDSUHVHQWDomRGHFRPXQLFDo}HV&RPXQLFDo}HVGHYHPVHUHQYLDGDV
GHQWURGHXP´SUD]RUD]RiYHOµDSyVWHUHPVLGRHVJRWDGRVWRGRVUHFXUVRVORFDLV(QTXDQWRD&RPLVVmR
$IULFDQD DLQGD WHP SRU GHILQLU R TXH LVVR VLJQLILFD p DFRQVHOKiYHO DSUHVHQWDU XP SHGLGR ORJR TXH
SRVVtYHO 

 1mRGHWHUPLQDGRSRURXWURVPHFDQLVPRVLQWHUQDFLRQDLVRXUHJLRQDLV

8PDFRPXQLFDomRQmRSRGHVHUVXEPHWLGDVHRXWURPHFDQLVPRLQWHUQDFLRQDORXUHJLRQDOWLYHUIHLWR
XPDGHWHUPLQDomRVREUHRVHXPpULWRRXHVWiHPSURFHVVRGHVHFRQVLGHUDUDTXHL[D(VWDH[LJrQFLD
LPSHGH TXH PHFDQLVPRV WRPHP GHFLV}HV FRQWUiULDV VREUH R PHVPR FDVR H HYLWD TXH RV TXHL[RVRV
SUDWLTXHPDVHOHFomRDEXVLYDGRIRUR IRUXPVKRSSLQJ 
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 2XWUDVFRQVLGHUDo}HV

/tQJXDGHDSUHVHQWDomR$OpPGHVWDVH[LJrQFLDVGHDGPLVVLELOLGDGHDFRPXQLFDomRGHYHVHUQXPDGDV
OtQJXDVGHWUDEDOKRGD8QLmR$IULFDQD(VWDVVmRÉUDEH,QJOrV)UDQFrVH3RUWXJXrV1RHQWDQWRFRPR
XPDTXHVWmRSUiWLFDMiTXHSRXFRVPHPEURVGD(TXLSHGR6HFUHWDULDGRIDODPÉUDEHRX3RUWXJXrVDV
FRPXQLFDo}HVHPÉUDEHH3RUWXJXrVGHYHPVHUHQYLDGDVFRPWUDGXo}HVHP,QJOrVRX)UDQFrV

6ROLFLWDU UHFRPHQGDo}HV $SHVDU GH D FRPXQLFDomR QmR SHGLU GHWHUPLQDGR WLSR GH FRPSHQVDomR QmR Ki
QHQKXPD SURLELomR FRQWUD D SURFXUD GH UHFRPHQGDo}HV HVSHFtILFDV $R FRQVLGHUDU TXDLV DV
UHFRPHQGDo}HV TXH VHULDP ~WHLV SDUD UHPHGLDU DV RIHQVDV DSUHVHQWDGDV HP FHUWR FDVR p LPSRUWDQWH
WRPDUHPFRQVLGHUDomRRGDQRjYtWLPDEHPFRPRIRUPDVGHDERUGDUDTXHVWmRGHIRUPDPDLVDPSOD
$ HGXFDomR H GLYXOJDomR S~EOLFDV VDQo}HV GR (VWDGR FRQWUD RV SHUSHWUDGRUHV H DVVLVWrQFLD jV IXWXUDV
YtWLPDVWXGRLVVRSRGHVHU~WLOSDUDHUUDGLFDURSUREOHPDeQHFHVViULRSHGLUPHGLGDVTXHLUmRDERUGDUD
TXHVWmRQXPDHVFDODJOREDOQmRDSHQDVFRPSHQVDURLQGLYtGXRTXHWHQKDVRIULGRSRULVVR
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4XDGUR/LVWDGHYHULILFDomRSDUDDVXEPLVVmRGHFRPXQLFDo}HVj&RPLVVmR$IULFDQD

 ,QGLFRXRDXWRUGDFRPXQLFDomR HYtWLPDVHIRUGLIHUHQWH HGHXDLQIRUPDomRGHFRQWDFWR"
 (VWiDYLGDGDYtWLPDVXDLQWHJULGDGHSHVVRDORXVD~GHHPSHULJRLPLQHQWH"6HIRUVROLFLWRX
PHGLGDVSURYLVyULDVWHPSRUiULDV"
 6ROLFLWRXRDQRQLPDWRGDYtWLPDVHHODRGHVHMDU"
 6HUiTXHR(VWDGRFRQWUDRTXDOVHDSUHVHQWDDTXHL[DpSDUWHVLJQDWiULDGRLQVWUXPHQWRTXHVH
GL]WHUYLRODGR"
 $FRPXQLFDomRGHILQHGHIRUPDFODUDHHVSHFtILFDD V DOHJDGD V YLRODomR YLRODo}HV GRVGLUHLWRV
GDYtWLPDDRDEULJRGD&DUWD$IULFDQDHRXGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUSRUDFomRRX
RPLVVmRGDSDUWHGR(VWDGR"
 'HVFUHYHXFODUDPHQWHRVIDFWRVGRFDVR"
 $FRPXQLFDomRLQGLFDDDXWRULGDGHJRYHUQDPHQWDOUHVSRQViYHOSHODYLRODomR"
 $FRPXQLFDomREDVHLDVHHPHYHQWRVGHFRUULGRVGHQWURGDMXULVGLomRGR(VWDGR3DUWH"
 $FRPXQLFDomREDVHLDVHHPHYHQWRVGHFRUULGRVDSyVDHQWUDGDHPYLJRUGD&DUWD$IULFDQDRX
GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU FRQIRUPHDSOLFiYHO RXHYHQWRVTXHFRQWLQXDUDPD
RFRUUHURXFXMRVHIHLWRVFRQWLQXDPDSyVDHQWUDGDHPYLJRUGD&DUWD$IULFDQDRXGR3URWRFROR
GRV'LUHLWRVGD0XOKHU FRQIRUPHDSOLFiYHO "
 &HUWLILFRXVHGHTXHDFRPXQLFDomRQmRFRQWpPOLQJXDJHPGHSUHFLDWLYDRXRIHQVLYD"
 &HUWLILFRXVHGHTXHDFRPXQLFDomRQmRVHEDVHLDH[FOXVLYDPHQWHHPQRWtFLDVYHLFXODGDVSHORV
yUJmRVGHFRPXQLFDomR"
 ,QGLFRXTXHVHHVJRWDUDPWRGRVRVUHFXUVRVORFDLVRXHVSHFLILFRXXPDH[FHSomRjUHJUDGH
H[DXVWmRGHUHFXUVRVDSOLFiYHODRVHXFDVR"
 &DVRVHWHQKDPHVJRWDGRRVUHFXUVRVLQWHUQRVGHVFUHYHXRSURFHVVRMXUtGLFRDQtYHOQDFLRQDOH
DQH[RXWRGRVRVGRFXPHQWRVUHOHYDQWHVLQGLFDQGRTXHRDVVXQWRIRLFRQFOXtGRDQtYHOQDFLRQDO"
 (VWiDVXEPHWHUDFRPXQLFDomRGHQWURGRWHPSRUD]RiYHOGHSRLVGHVHHVJRWDUHPRVUHFXUVRV
ORFDLV"
 &HUWLILFRXVHGHTXHQHQKXPRXWURPHFDQLVPRLQWHUQDFLRQDORXUHJLRQDOWRPRXXPDGHFLVmR
VREUHRPpULWRGDFDXVDRXHVWiQRSURFHVVRGHFRQVLGHUDUDTXHL[D"
 ,QFOXLXWRGDVDVSURYDVHPDSRLRjTXHL[D"
 $FRPXQLFDomRHVWiDVHUVXEPHWLGDHPLQJOrVRXIUDQFrV"
 ,QGLFRXRVWLSRVHVSHFtILFRVGHUHFXUVRVGHTXHHVWijSURFXUD"

9LGH$SrQGLFH'³'LUHFWUL]HVGD&RPLVVmR$IULFDQDSDUDD6XEPLVVmRGH&RPXQLFDo}HV

% 3URFHGLPHQWRVGD&RPLVVmR$IULFDQDSDUDD&RQVLGHUDomRGH
&RPXQLFDo}HV
(VWH FDStWXOR GHWDOKD RV SURFHGLPHQWRV VHJXLGRV SHOD &RPLVVmR $IULFDQD DR UHFHEHU XPD
FRPXQLFDomRGHHQWLGDGHV´LQGLYLGXDLVµRXTXHQmRVmR´(VWDGRV3DUWHVµ

 5HJUDVJHUDLV

D$WHQGLPHQWRLQLFLDOGDFRPXQLFDomR

2 SURFHVVR GH FRQVLGHUDomR GH XPD FRPXQLFDomR LQLFLDVH ORJR TXH HVWD p VXEPHWLGD DR
3UHVLGHQWHGD&RPLVVmR$IULFDQDDWUDYpVGR6HFUHWiULR26HFUHWDULDGRUHJLVWDDTXHL[DDWULEXLQGROKH
XP Q~PHUR GH UHIHUrQFLD H HQYLD XPD FDUWD DR DXWRU DFXVDQGR DVXD UHFHSomR 'HSRLVR 6HFUHWDULDGR
GLVWULEXL R GRVVLHU DRV PHPEURV GD &RPLVVmR $IULFDQD &DVR R 6HFUHWiULR QmR UHFHED WRGD D
LQIRUPDomRVROLFLWDGDHOHFRQWDFWDUiRDXWRUSDUDSURYLGHQFLDUDLQIRUPDomRHPIDOWD

$ &RPLVVmR QRUPDOPHQWH FRQVLGHUD DV FRPXQLFDo}HV VHJXLQGR D RUGHP VHTXHQFLDO GR VHX
UHFHELPHQWRSHOR6HFUHWDULDGR
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E-XQomR

6HGXDVRXPDLVFRPXQLFDo}HVIRUHPDSUHVHQWDGDVFRQWUDRPHVPR(VWDGR3DUWHFRPIDFWRV
VLPLODUHV RX GR PHVPR SDGUmR GH YLRODo}HV GH GLUHLWRV D &RPLVVmR $IULFDQD SRGHUi MXQWiODV H
FRQVLGHUiODVDRPHVPRWHPSRVHIRUGHFLGLGRTXHWDOMXQomRVHUYLUiRVLQWHUHVVHVGDMXVWLoD

F5HODWRUHVH*UXSRVGH7UDEDOKR

$&RPLVVmR$IULFDQDQRPHDUiGHHQWUHRVVHXVPHPEURVXP5HODWRUSDUDFDGDFRPXQLFDomR
$RGHVLJQDUR&RPLVViULRR6HFUHWDULDGRFRQVLGHUDDVXDDILQLGDGHOLQJXtVWLFDHH[SHULrQFLDQDiUHD$
&RPLVVmR $IULFDQD SRGHUi WDPEpP HVWDEHOHFHU XP RX PDLV JUXSRV GH WUDEDOKR SDUD UHYHUHP D
DGPLVVLELOLGDGHHRVPpULWRVGHTXDOTXHUFRPXQLFDomRHID]HUUHFRPHQGDo}HVj&RPLVVmR


2V &RPLVViULRV TXH VmR GD QDFLRQDOLGDGH GR (VWDGR 3DUWH HP FDXVD TXH WHQKDP LQWHUHVVH
SHVVRDOQRFDVRTXHHVWLYHUDPHQYROYLGRVHPDFWLYLGDGHVSROtWLFDVRXDGPLQLVWUDWLYDVLQFRPSDWtYHLVFRP
D LPSDUFLDOLGDGH TXH WHQKDP SDUWLFLSDGR HP DOJXPD GHFLVmR D QtYHO QDFLRQDO UHODFLRQDGD j TXHL[D
DSUHVHQWDGD RX TXH WHQKDP H[SUHVVDGR SXEOLFDPHQWH VXD RSLQLmR TXH SRGHUi VHU LQWHUSUHWDGD FRPR
UHIOHFWLQGR IDOWD GH LPSDUFLDOLGDGH QmR SRGHUmR SDUWLFLSDU QD GHOLEHUDomR GD TXHL[D 2 &RPLVViULR
WDPEpPSRGHUiVHUHWLUDUGRFDVRSRUTXDOTXHUUD]mR

G0HGLGDV3URYLVyULDV

(P VLWXDomR GH XUJrQFLD D &RPLVVmR $IULFDQD SRGHUi SRU LQLFLDWLYD SUySULD RX D SHGLGR GR
DXWRU GD TXHL[D FRQFHGHU XPD FRPSHQVDomR SURYLVyULD RX PHGLGDV SURYLVyULDV SDUD HYLWDU GDQRV
LUUHSDUiYHLVjYtWLPD1HVVDVFLUFXQVWkQFLDVD&RPLVVmR$IULFDQDSRGHUiLQWHUYLUSRUVHFRPXQLFDUFRP
R(VWDGR3DUWHHPFDXVDSDUDTXHWRPHPHGLGDVDSURSULDGDV6HHVWDVLWXDomRGHFRUUHGHXPDTXHL[D
DSUHVHQWDGDj&RPLVVmR$IULFDQDHQWUHDVVHVV}HVD&RPLVVmR$IULFDQDQmRDJXDUGDUiDWpjSUy[LPD
VHVVmR SDUD GHFLGLU VREUH XP DVVXQWR SURYLVyULR 4XDOTXHU TXH VHMD D GHFLVmR D VHU WRPDGD HOD VHUi
SXUDPHQWHSUHYHQWLYDFRQWUDGDQRVLPHGLDWRVHQmRVLJQLILFDTXHD&RPLVVmRFRQVLGHUDUiRFDVRFRPR
DGPLVVtYHO RX EHP VXFHGLGR TXDQWR DRV PpULWRV GD FDXVD $OpP GLVVR WDLV PHGLGDV SURYLVyULDV QmR
VHUmRWRPDGDVVHHVWLYHUyEYLRTXHRFDVRpLQDGPLVVtYHO

$R (VWDGR p VROLFLWDGR TXH DSUHVHQWH XP UHODWyULR j &RPLVVmR $IULFDQD VREUH DV PHGLGDV
SURYLVyULDVVROLFLWDGDVGHQWURGHGLDVDSyVDUHFHSomRGRSHGLGR

H$XGLrQFLDV

$VDXGLrQFLDVUHVSHLWDQWHVDXPDTXHL[DSRGHPRFRUUHUDTXDOTXHUPRPHQWRDQWHVGDFRQFOXVmR
GR DVVXQWR SRU LQLFLDWLYD GD &RPLVVmR $IULFDQD RX SRU VROLFLWDomR GH XPD GDV SDUWHV H SRGHP VHU
FRQYRFDGDVSDUDTXHD&RPLVVmR$IULFDQDYHULILTXHRVIDFWRVLQLFLHXPDFRUGRDPLJiYHOFRQVLGHUHRV
PpULWRV GD FDXVD RX FRQVLGHUH TXDOTXHU RXWUR DVVXQWRSHUWLQHQWH j TXHL[D 'XUDQWH DV DXGLrQFLDVDV
SDUWHV SRGHP ID]HU DSUHVHQWDo}HV RUDLV GH IDFWRV QRYRV RX DGLFLRQDLV GH DUJXPHQWRV RX UHVSRQGHU D
TXDLVTXHUSHUJXQWDVIHLWDVSHOD&RPLVVmR$IULFDQD

$SDUWHHPOLWtJLRTXHVROLFLWDXPDDXGLrQFLDGHYHID]rORFRPGLDVGHDQWHFHGrQFLDDQWHVGR
LQtFLR GD VHVVmR QD TXDO D TXHL[D VHUi FRQVLGHUDGD 2 5HODWRU GD TXHL[D HP DXVFXOWDomR FRP R
6HFUHWiULR GD &RPLVVmR $IULFDQD GHFLGLUi VH YDL RX QmR FRQFHGHU D DXGLrQFLD VROLFLWDGD
$GLFLRQDOPHQWH VH R DXWRU GD TXHL[D QmR WLYHU XP DGYRJDGR D &RPLVVmR $IULFDQD SRGHUi IDFXOWDU
DVVLVWrQFLD MXUtGLFD JUDWXLWDSURYLGHQFLDQGRXP DGYRJDGR GXUDQWH DV DXGLrQFLDVVH DFKDU TXH LVVRVHUi
HVVHQFLDOSDUDTXHD&RPLVVmRVHGHVLQFXPEDGDVVXDVREULJDo}HVGHIRUPDDGHTXDGDHVHRDXWRUGD
TXHL[DQmRWLYHUPHLRVVXILFLHQWHVSDUDFXVWHDUDVGHVSHVDVHQYROYLGDV

$VDXGLrQFLDVVmRUHDOL]DGDVHPVHVV}HVSULYDGDV YHGDGDVDRS~EOLFR 2&RPLVViULR5HODWRU
GDTXHL[DDSUHVHQWDDFRPXQLFDomRQDtQWHJUDj&RPLVVmR$IULFDQD&DGDSDUWHWHPDRSRUWXQLGDGHGHVH
SURQXQFLDU2DXWRUGDTXHL[DXVXDOPHQWHWHPHQWUH²PLQXWRVHQTXDQWRpFRQFHGLGRXPSRXFR
PDLV GH WHPSR DR (VWDGR 3DUWH HPERUD QmR XOWUDSDVVH XPD KRUD 2 DXWRU GD TXHL[D SRGHUi HQWmR
UHVSRQGHU j DSUHVHQWDomR IHLWD SHOR (VWDGR $ &RPLVVmR $IULFDQD GHFLGH TXDQGR FRQYRFDU DV
WHVWHPXQKDVHRVSHULWRVDSHGLGRGHXPDGDVSDUWHVRXSRUVXDSUySULDLQLFLDWLYD
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26HFUHWiULRODYUDRVDXWRVGDVDXGLrQFLDV$VSDUWHVHQYROYLGDVQDTXHL[DSRGHUmRVROLFLWDUHUHFHEHU
DFySLDGHWDLVDXWRVDPHQRVTXHLVVR´FULHSHULJRjVSHVVRDVRXYLGDVµGXUDQWHDDXGLrQFLD

 'HWHUPLQDomRGDDGPLVVLELOLGDGH

$SyV D &RPLVVmR $IULFDQD WHU GHFLGLGR DFHLWDU D TXHL[D HOD QRWLILFDUi R (VWDGR UpX H R DXWRU GD
TXHL[D GD VXD GHFLVmR 2 DXWRU GD TXHL[D GHYH DSUHVHQWDU DV HYLGrQFLDV H RV DUJXPHQWRV GD
DGPLVVLELOLGDGHGDTXHL[DGHQWURGHGRLVPHVHV8PDYH]TXHR(VWDGRUpXUHFHEHUGR6HFUHWDULDGRD
FySLD GDV REVHUYDo}HV GH DGPLVVLELOLGDGH GR DXWRU GDTXHL[D GHQWUR GH GRLV PHVHV GHYHVXEPHWHU RV
DUJXPHQWRV H HYLGrQFLDV VREUH D DGPLVVLELOLGDGH 2 DXWRU GD TXHL[D WHUi XP PrV SDUD ID]HU PDLV
FRPHQWiULRVVREUHDVREVHUYDo}HVGR(VWDGRUpX$&RPLVVmR$IULFDQDSRGHUiVROLFLWDUTXHDVSDUWHV
DSUHVHQWHPVXDVREVHUYDo}HVQXPDDXGLrQFLDRUDO

1RWHVHTXHXPDGDVSDUWHVSRGHOHYDQWDUREMHFomRSUHOLPLQDUQDIDVHGHDGPLVVLELOLGDGHRXDQWHV
GHD&RPLVVmR$IULFDQDGHFLGLUTXDQWRDRPpULWRGHQWURGHGLDVDSyVDUHFHSomRGDQRWLILFDomRSDUD
DSUHVHQWDU D TXHVWmRVREUH D DGPLVVLELOLGDGH RX PpULWR  $ &RPLVVmR$IULFDQD FRPXQLFDUi D FRQWUD
SDUWHVREUHDREMHFomRGHQWURGHGLDVHHVWDSRUVXDYH]GHYHVXEPHWHUXPDUHVSRVWDHVFULWDVREUHD
REMHFomRSUHOLPLQDUGHQWURGHGLDVDSyVWRPDUFRQKHFLPHQWRGDPHVPD

9LVWRTXHRV(VWDGRV3DUWHVPXLWDVGDVYH]HVGHPRUDPHPUHVSRQGHUjVSDUWLFLSDo}HVD&RPLVVmR
$IULFDQD JHUDOPHQWH GHFODUD D TXHL[D FRPR DGPLVVtYHO VH QmR UHFHEHU XPD UHVSRVWD SRU SDUWH GR
(VWDGR &RQWXGR R WHPSR TXH D &RPLVVmR $IULFDQD OHYDUi DQWHV GH WRPDU HVVH SDVVR YDULD 6H D
&RPLVVmR$IULFDQDGHFLGLUTXHDTXHL[DpDGPLVVtYHOSRUIDOWDGDUHVSRVWDSRUSDUWHGR(VWDGRSRUpP
PDLV WDUGH VXUJLUHP QRYRV IDFWRV TXH DOWHUDP D EDVH GD GHFLVmR D &RPLVVmR $IULFDQD XVXDOPHQWH VH
GLVS}HDUHYHUDVXDGHFLVmR

3RUUHJUDD&RPLVVmR$IULFDQDGHYHVHSURQXQFLDUVREUHDDGPLVVLELOLGDGHRPDLVUiSLGRSRVVtYHO
&RQWXGR LVWR GHSHQGH HP JUDQGH PHGLGD GH VH DV SDUWHV VXEPHWHP DV LQIRUPDo}HV 1XPD FHUWD
RFDVLmRD&RPLVVmR$IULFDQDOHYRXFLQFRDQRVSDUDVHGHFLGLUGDDGPLVVLELOLGDGH1XPRXWURFDVRD
&RPLVVmR$IULFDQDOHYRXXPPrVSDUDVHGHFLGLUVREUHDDGPLVVLELOLGDGH

$&RPLVVmR$IULFDQD LQIRUPDUi DV SDUWHV DVVLP TXH WRPDU D GHFLVmR VREUH DGPLVVLELOLGDGH 6HD
TXHL[D IRU DGPLVVtYHO D &RPLVVmR $IULFDQD VROLFLWDUi TXH DV SDUWHV DSUHVHQWHP TXDOTXHU LQIRUPDomR
TXDQWR DR PpULWR GHQWUR GH  GLDV 6H D TXHL[D IRU LQDGPLVVtYHO D GHFLVmR VHUi UHYLVWD IXWXUDPHQWH
DSyVXPSHGLGRSRUHVFULWRHDSUHVHQWDomRGHQRYDVHYLGrQFLDVj&RPLVVmR$IULFDQD

$&RPLVVmR$IULFDQDGHYHQRWLILFDUDVSDUWHVGDVXDGHFLVmRVREUHDLQDGPLVVLELOLGDGHGDTXHL[DH
DQH[DUQRVHXUHODWyULRGHDFWLYLGDGHV

 $QiOLVHGRPpULWRGDFDXVD

D3URFHGLPHQWRV

$VVLPTXHD&RPLVVmR$IULFDQDFKHJDjFRQFOXVmRGHTXHDTXHL[DpDGPLVVtYHOHTXHTXDLVTXHU
HVIRUoRV IHLWRV SDUD VH FKHJDU D XP DFRUGR DPLJiYHO IUDFDVVDUDP HOD VROLFLWDUi jV SDUWHV SDUD
DSUHVHQWDUHP PDLV LQIRUPDo}HV VREUH R PpULWR GR FDVR e SURYiYHO TXH WRGD RX D PDLRU SDUWH GD
LQIRUPDomRWHQKDVLGRMiDSUHVHQWDGDFRPRSDUWHGRSHGLGRRULJLQDO&RQWXGRRDXWRUGDTXHL[DGHYH
FHUWLILFDUVH GH IRUQHFHU XPD UHVSRVWD j &RPLVVmR $IULFDQD TXH FREUH WRGRV RV SRQWRV HP TXHVWmR
1RWHVH TXH DV SDUWHV HP SDUWLFXODU SRGHP DSUHVHQWDU HYLGrQFLDV j &RPLVVmR $IULFDQD SDUD
FRQVLGHUDomR $V HYLGrQFLDV SRGHP LQFOXLU ´OHJLVODomR UHOHYDQWH GHFLV}HV GH WULEXQDLV UHODWyULRV GH
DXWySVLDV IRWRFySLDV GH UHFRUWHV GH MRUQDLV GHVFUHYHQGR MXOJDPHQWRV WUDQVFULo}HV GH MXOJDPHQWRV
GHSRLPHQWRVHVFULWRVRSLQLmRGHSHULWRVRSLQLmRGH21*VHDUWLJRV´GHkPELWRHVFRODUµµ&ySLDVGH
TXDLVTXHU UHVSRVWDV VHUmR IRUQHFLGDV j FRQWUDSDUWH (PERUD DV SDUWHV WHQKDP XP SUD]R SDUD
DSUHVHQWDUHPDVVXDVUHVSRVWDVD&RPLVVmR$IULFDQDFRVWXPDSURUURJDURSUD]R

6HR(VWDGR3DUWHQmRUHVSRQGHURXUHVSRQGHUFRPXPDUHFXVDGLVIDUoDGDGHUHVSRQVDELOLGDGH
D &RPLVVmR $IULFDQD WLSLFDPHQWH DFHLWDUi RV IDFWRV ´FRQIRUPH DSUHVHQWDGRVµ SHOR DXWRU GD TXHL[D
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&RQWXGR D &RPLVVmR $IULFDQD SRGHUi HPSUHHQGHU XPD LQYHVWLJDomR LQGHSHQGHQWH XVDQGR GD
SUHUURJDWLYDTXHOKHpFRQIHULGDSHOR$UWLJRGD&DUWD$IULFDQD$SOLFDQGRWDOPpWRGRHODHQYLDXPD
PLVVmR FRP DV FRQFOXV}HV DR (VWDGR 3DUWH $ &RPLVVmR $IULFDQD Mi HQYLRX PLVV}HV j 0DXULWkQLD
1LJpULD6HQHJDO6XGmRH7RJR1mRHVWiFODURHPTXHEDVHHODGHFLGHID]HUWDLVYLVLWDVHPERUDDWpDJRUD
WHQKDPVLGRFDVRVSDUWLFXODUPHQWHVpULRVHJHQHUDOL]DGRVGHYLRODo}HVGHGLUHLWRVKXPDQRV2UHODWyULR
GDPLVVmRGD&RPLVVmR$IULFDQDpSXEOLFDGRLQGHSHQGHQWHPHQWHGHRXWURVGRFXPHQWRV

EÐQXVGDSURYD

4XDQGR R (VWDGR FRQWHVWD DV DOHJDo}HV R DXWRU GD TXHL[D WHP R yQXV GH SURYDU R FDVR $
&RPLVVmR$IULFDQDDLQGDQmRDUWLFXORXRSDGUmRGDSURYD&RQWXGRWHPLQGLFDGRTXHRDXWRUGDTXHL[D
GHYH IRUQHFHU HYLGrQFLD ´FRQFUHWDµ H ´FRQYLQFHQWHµ GH ´HOHPHQWRV TXH SURYDYHOPHQWH WHQKDP
OHYDGR D WDO FRQFOXVmRµ $ LQIRUPDomR GHYH ´FODUDPHQWH HVWDEHOHFHUµ DV UHLYLQGLFDo}HV SDUD TXH D
&RPLVVmR$IULFDQDWHQKD´RHQWHQGLPHQWRFODURHSUHFLVRGRFDVRWUD]LGRjVXDDWHQomRµ

(PFDVRVRQGHRWULEXQDOMXGLFLDOQDFLRQDOWHQKDGHFLGRVREUHWDLVIDFWRVD&RPLVVmR$IULFDQD
DFHLWDUiWDLVFRQFOXV}HV(ODDSOLFDUiHQWmRDRFDVRRVSDGU}HVGRVDFRUGRVLQWHUQDFLRQDLVGRVGLUHLWRV
KXPDQRV SDUD GHWHUPLQDU VH KRXYH YLRODomR GD &DUWD $IULFDQD RX GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD
0XOKHUFRQIRUPHDSOLFiYHO

F$FRUGRDPLJiYHO
(PTXDOTXHUHVWiJLRGDYHULILFDomRGDTXHL[DD&RPLVVmR$IULFDQDSRGHUiSRUVXDLQLFLDWLYDRX
DSHGLGRGHXPDGDVSDUWHVIDFLOLWDUXPDFRUGRDPLJiYHOHQWUHDVSDUWHV$VSDUWHVGHYHPFRQFRUGDU
SDUDTXHKDMDXPDFRUGRDPLJiYHO$&RPLVVmR$IULFDQDSRGHFRQILDUDXPRXPDLVGHVHXVPHPEURV
D WDUHID GH IDFLOLWDGRU GDV QHJRFLDo}HV 6H VH FKHJDU D XP DFRUGR TXH REHGHFH j &DUWD $IULFDQD
LQGLFDQGR R FRQVHQWLPHQWR GD YtWLPD H TXH FRQWHQKD XPD JDUDQWLD GH LPSOHPHQWDomR GRV WHUPRV GR
DFRUGR DSUHVHQWDVH XP UHODWyULR j &RPLVVmR $IULFDQD GHVFUHYHQGR RV WHUPRV GR DFRUGR $VVLP
WHUPLQDWLSLFDPHQWHDFRQVLGHUDomRGRFDVRSRUSDUWHGD&RPLVVmR$IULFDQD&RQWXGRVHRVWHUPRVGR
DFRUGRDPLJiYHOQmRIRUHPLPSOHPHQWDGRVGHQWURGHPHVHVD&RPLVVmR$IULFDQDSURFHVVDUiDTXHL[D
VHJXLQGRRVWUkPLWHVQRUPDLV$&RPLVVmR$IULFDQDSRGHUiDSHGLGRGHXPDRXGHDPEDVDVSDUWHV
WHUPLQDUDVXDLQWHUYHQomRQRDFRUGRDPLJiYHOVHDVSDUWHVQmRFKHJDUHPDXPDFRUGRGHQWURGHVHLV
PHVHV SHUtRGRUHQRYiYHOVyXPDYH] 

G'HFLV}HVHUHFRPHQGDo}HV
$ &RPLVVmR $IULFDQD GHOLEHUD R DVVXQWR QXPD VHVVmR j SRUWD IHFKDGD H DV GLVFXVV}HV VmR
PDQWLGDVFRQILGHQFLDLV&RPRSDUWHGDVXDGHFLVmRVREUHRPpULWRD&RPLVVmR$IULFDQDYDLHVERoDUDV
UHFRPHQGDo}HVTXHGHYHPVHUVHJXLGDVSHOR(VWDGR3DUWHSDUDUHPHGLDURVGLUHLWRVKXPDQRVYLRODGRV
(OD SURGX] XPD GHFLVmR HVFULWD TXH SRU ILP p SXEOLFDGD QR UHODWyULR DQXDO GD &RPLVVmR $IULFDQD
(VWD GHFLVmR p FRQILGHQFLDO H QmR p WUDQVPLWLGD jV SDUWHV DWp D UHDOL]DomR GD $VVHPEOHLD GD 8QLmR
$IULFDQDTXHDXWRUL]DUiDVXDSXEOLFDomRHODVHUiFRORFDGDQRVtWLRGDLQWHUQHWGD&RPLVVmR'HSRLVGH
D$VVHPEOHLDFRQVLGHUDURUHODWyULRGHDFWLYLGDGHVGD&RPLVVmRDVSDUWHVSRGHPGLYXOJDUDGHFLVmR

6HDGHFLVmRIRUWRPDGDFRQWUDR(VWDGR3DUWHDVSDUWHVGHYHPLQIRUPDUD&RPLVVmR$IULFDQD
GHWRGDVDVPHGLGDVWRPDGDVSDUDLPSOHPHQWDUDGHFLVmRGHQWURGHGLDVDSyVWHUHPVLGRLQIRUPDGDV
GDGHFLVmR$&RPLVVmRSRGHVROLFLWDUTXHR(VWDGRVXEPHWDPDLVLQIRUPDo}HVGHQWURGHGLDVDSyV
DUHFHSomRGDVXDUHVSRVWD$&RPLVVmR$IULFDQDHR5HODWRUSRGHPGDUDFRPSDQKDPHQWRMXQWRDR
(VWDGR 3DUWH H ID]HUHP PDLV UHFRPHQGDo}HV $OpP GLVVR D &RPLVVmR $IULFDQD GHYH QRWLILFDU D
6XEFRPLVVmRGRV5HSUHVHQWDQWHV3HUPDQHQWHVGD&RPLVVmRHR&RQVHOKR([HFXWLYRTXDQWRDTXDOTXHU
LQFLGHQWHGHIDOWDGHFXPSULPHQWRGDVGHFLV}HVGD&RPLVVmR

&RPLVVmR $IULFDQD IH] XPD YDULHGDGH GH UHFRPHQGDo}HV SDUD UHPHGLDU YLRODo}HV GRV GLUHLWRV
KXPDQRV(VWHVUHFXUVRVYDULDPTXDQWRjHVSHFLILFLGDGHHLQFOXHPDH[RUWDomRDRJRYHUQRSDUDHVWH

 RUGHQDUDOLEHUWDomRGRVGHWLGRV
 DEROLUGHFUHWRVUHYRJDUHVWDWXWRV
 SURYHUFRPSHQVDomRjVYtWLPDV
 SDUWLFLSDUMXQWRGRVPHPEURVGDVRFLHGDGHFLYLOQDWRPDGDGHGHFLV}HV
 UHFRQKHFHUDFLGDGDQLDGRDXWRUGDSDUWLFLSDomR
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DFHOHUDURSURFHVVRMXGLFLDO
HVWDEHOHFHULQTXpULWRVLQGHSHQGHQWHVjVYLRODo}HV
SURFHVVDURVFULPLQRVRV
DEROLUFHUWDVSHQDVFULPLQDLV
JDUDQWLURUHJUHVVRGHFLGDGmRVDR(VWDGR
HPSUHHQGHUXPDOLPSH]DDPELHQWDO
SURYHULQIRUPDo}HVVREUHULVFRVGHVD~GHHDPELHQWH
SHUPLWLUQRYRVMXOJDPHQWRVDRVDFXVDGRV
PHOKRUDUDVFRQGLo}HVGRVGHWLGRV
SURYHUFXLGDGRVPpGLFRVHPDWHULDLVDGHTXDGRVjVYtWLPDV
FULDUXPFRUSRGHSHULWRVSDUDDUHYLVmRGHFDVRV


H5HYLVmRGDGHFLVmR

$&RPLVVmR$IULFDQDSRGHUHYHUXPDGHFLVmRSRULQLFLDWLYDSUySULDRXDSyVXPSHGLGRHVFULWR
GHXPDGDVSDUWHV$QWHVGHUHYHUDGHFLVmRD&RPLVVmRGHYHSULPHLURGHWHUPLQDUVHRSHGLGRVHEDVHLD
QDGHVFREHUWDGHXPIDFWRTXHSRGHULDVHUGHFLVLYRTXHQmRHUDFRQKHFLGRSHOD&RPLVVmRRXSDUWHTXH
VROLFLWDDUHYLVmRQDDOWXUDGDGHFLVmRGHVGHTXHWDOLJQRUkQFLDQmRWHQKDVLGRGHYLGRjQHJOLJrQFLDHTXH
RSHGLGRGDUHYLVmRVHMDIHLWRGHQWURGHVHLVPHVHVGDGHVFREHUWDGRQRYRIDFWR

$&RPLVVmR$IULFDQDSRGHWDPEpPGHFLGLUUHYHUXPDGHFLVmRSRUTXDOTXHURXWURPRWLYRIRUWH
RX VLWXDomR TXH MXVWLILTXH D UHYLVmR ´FRP YLVWD D JDUDQWLU MXVWH]D MXVWLoD H UHVSHLWR SHORV GLUHLWRV
KXPDQRVHGRVSRYRVµ7RGDYLDQHQKXPSHGLGRGHUHYLVmRSRGHVHUIHLWRPDLVGHWUrVDQRVDSyVD
GDWDGDGHFLVmR

4XDGUR4XHL[D0RGHOR 










$26(;&(/(17Ì66,0260(0%526'$&20,66®2$)5,&$1$'26',5(,726'2
+20(0('2632926

&2081,&$d®2$/(*$1'29,2/$d¯(6'26',5(,726+80$126'(6$5$
1()(53(/$É)5,&$'268/&20803(','2'('(7(50,1$d®2'20e5,72
('(3$*$0(172'$,1'(01,=$d®29Ì7,0$

3HORVDEDL[RDVVLQDGRVFRPRFRQVHOKRSDUDDSUHVHQWDomRGHXPDTXHL[DHPQRPHGH6DUD1HIHUXPD
FLGDGmVXODIULFDQD




-XOLH%ORJJV
:RPHQ·V5LJKWV$FWLRQ&HQWUH
7DOO6WUHHW
*UDQJHU%D\
&DSH7RZQ
6RXWK$IULFD




6XEPHWLGRGH$EULOGH

1RWHVHTXHHVWDTXHL[DPRGHORpILFWtFLD
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$TXHL[RVDpXPDDOXQDVXODIULFDQDGHGH]DVVHLVDQRVGHLGDGHTXHIRLYLRODGDVH[XDOPHQWHSRU
VHXSURIHVVRUHQTXDQWRVHHQFRQWUDYDSUy[LPRGDHVFROD(PERUDDYLRODomRWHQKDVLGRGHQXQFLDGDD
SROtFLD HVWDWDO QmR LQYHVWLJRX DV DOHJDo}HV QHP TXHVWLRQRX D TXHL[RVD R SURIHVVRU RX RXWURV DOXQRV
4XDQGRHODYROWRXjHVFRODSDUDFRQWLQXDUVHXVHVWXGRVDUDSDULJDIRLYLRODGDVH[XDOPHQWHSHODVHJXQGD
YH] SHOR PHVPR SURIHVVRU (VWH LQFLGHQWH SRGHULD WHU VLGR SUHYHQLGR VH D SROtFLD WLYHVVH LQWHUYLQGR
DQWHULRUPHQWH

$TXHL[RVDVROLFLWDTXHD&RPLVVmR$IULFDQDOKHFRQFHGDXPDGHWHUPLQDomRGRPpULWRGDFDXVD
(OD WDPEpP UHTXHU XPD FRPSHQVDomR PRQHWiULD GR (VWDGR GD ÉIULFD GR 6XO SRU VXD QHJOLJrQFLD H
RPLVVmRQDLQYHVWLJDomRGRVHXFDVRRTXHOKHFDXVRXVRIULPHQWRHWUDXPDYLRODQGRRV$UWLJRVH
GR3URWRFRORj&DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR+RPHQHGRV3RYRV5HODWLYRDRV'LUHLWRVGD0XOKHU
HPÉIULFD 3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU $TXHL[RVDSHGHDLQGDTXHDÉIULFDGR6XOVHMDREULJDGDD
LQYHVWLJDUHSURFHVVDURSURIHVVRUDIRUWDOHFHUHID]HUFXPSULUVXDOHJLVODomRVREUHDYLRODomRVH[XDOGH
IRUPDHILFD]HDLQVWLWXLUPHGLGDVHPHFDQLVPRVSDUDSUHYHQLUDYLROrQFLDVH[XDOQDVHVFRODV

-85,6',d®2()252

$&RPLVVmRWHPMXULVGLomRVREUHHVWDDFomRYLVWRTXHFRQFHUQHDRDEXVRGHGLUHLWRVKXPDQRV
SRU XPD DJrQFLD HVWDWDO GD ÉIULFD GR 6XO TXH p VLJQDWiULD WDQWR GD &DUWD $IULFDQD GRV 'LUHLWRV GR
+RPHPHGRV3RYRV D&DUWD$IULFDQD FRPRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

,1752'8d®2

 6DUD 1HIHU p XPD UDSDULJD GH  DQRV GH LGDGH TXH IUHTXHQWDYD D (VFROD 6HFXQGiULD GH
+HUPDQXV SHUWR GD &LGDGH GH &DER ÉIULFD GR 6XO QD DOWXUD HP TXH RFRUUHX R LQFLGHQWH
GHVFULWR'XUDQWHRLQWHUYDORSDUDRDOPRoRHPGH1RYHPEURGH*HRUJH)UD\KDXP
SURIHVVRU GD (VFROD 6HFXQGiULD GH +HUPDQXV DERUGRX 6DUD 1HIHU QXPD VDOD GH DXOD
DEDQGRQDGDRQGHHOHWHQWRXID]HULQYHVWLGDVVH[XDLVDHOD4XDQGRD6UD1HIHUOKRUHFXVRXR
6U)UD\KDDJUHGLXDVH[XDOPHQWHHHVWXSURXD

 $6UD1HIHUGHQXQFLRXD DJUHVVmRDRVVHXVSDLVTXHVXEVHTXHQWHPHQWHVH GLULJLUDP jSROtFLD
&RPRUHVXOWDGRD(VFROD6HFXQGiULDGH+HUPDQXVVXVSHQGHXRSURIHVVRU6U)UD\KDSRUXP
SHUtRGRGHGXDVVHPDQDVPDVQmRWRPRXQHQKXPDRXWUDDFomRGLVFLSOLQDUFRQWUDHOH

 $6UD1HIHUIRLPDLVXPDYH]FRORFDGDFRPRHVWXGDQWHVREDWXWHODGR6U)UD\KDHDSHVDUGDV
TXHL[DVGHTXHRPHVPRFRQWLQXDYDRDVVpGLRVH[XDODSROtFLDGHL[RXGHFXLGDUGRDVVXQWR$
HVFRODQmRWHQWRXLQYHVWLJDUDVDOHJDo}HVGD6UD1HIHUQHPWRPRXDOJXPDPHGLGDFRQWUDR6U
)UD\KD$HVFRODWDPEpPGHL[RXGHWRPDUTXDLVTXHUPHGLGDVSUHFDXWyULDVFRPRWUDQVIHULUD6UD
1HIHUSDUDXPDRXWUDWXUPDRXGHRXWURPRGRGDUj6UD1HIHUDOJXPDIRUPDGHSURWHFomRSDUD
JDUDQWLUTXHDDJUHVVmRQmRVHUHSHWLVVH$HVFRODWDPEpPGHL[RXGHLQYHVWLJDUVHRXWURVDOXQRV
GDPHVPDIRUPDVRIULDPDPHDoDVHYLRODomR
 $GH'H]HPEURGHR6U*HRUJH)UD\KDPDQGRXD6UD1HIHUSDUDHVSHUDUGHSRLVGD
DXOD 1XPD VDOD GH DXOD YD]LD R 6U )UD\KD DPHDoRX D6UD 1HIHU GL]HQGROKH TXHWHULD QRWDV
QHJDWLYDVVHQmRDFHLWDVVHDFHLWDUVXDVLQYHVWLGDVVH[XDLV4XDQGRD6UD1HIHUVHUHFXVRXR6U
)UD\KDHVWXSURXDSHODVHJXQGDYH]
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4XDGUR4XHL[D0RGHOR FRQW 

$5*80(172/(*$/


$ 3(7,d®2 '$ 6(1+25$ 1()(5 e $'0,66Ì9(/ $2 $%5,*2 '$6
5(*8/$0(172,17(512'$&20,66®2
$(VWDFRPXQLFDomRLGHQWLILFDDGHTXDGDPHQWHRVHXDXWRUHYtWLPD
(VWDFRPXQLFDomRpDSUHVHQWDGDSRU-XOLH%ORJJVHPQRPHGD6DUD1HIHU-XOLH%ORJJVpXPD
DGYRJDGDGHDFXVDomRTXHWUDEDOKDQR:RPHQ·V5LJKWV$FWLRQ&HQWUH
2VHXHQGHUHoRp
7DOO6WUHHW
*UDQJHU%D\
&DSH7RZQ
6RXWK$IULFD
2VHXQ~PHURGHWHOHIRQHp
2VHXQ~PHURGHID[p
2VHXHQGHUHoRHOHFWUyQLFRpMXOLHEORJJV#ZUDFFRP
% (VWD &RPXQLFDomR p FRPSDWtYHO FRP R 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU H FRP D
&DUWD$IULFDQD
(VWDFRPXQLFDomREDVHLDVHQDVYLRODo}HVGRV$UWLJRVHGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD
0XOKHUeGLULJLGDFRQWUDDÉIULFDGR6XOXP(VWDGRVLJQDWiULRWDQWRGD&DUWD$IULFDQDFRPR
GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU 2V LQFLGHQWHV DOHJDGRV RFRUUHUDP HP 1RYHPEUR H
'H]HPEURGHDQRVGHSRLVGHD&DUWD$IULFDQDWHUHQWUDGRHPYLJRUHXPDQRGHSRLV
GH D ÉIULFD GR 6XO WHU UDWLILFDGR R 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU 2V LQFLGHQWHV DOHJDGRV
RFRUUHUDPQD&LGDGHGR&DERÉIULFDGR6XO

&(VWD&RPXQLFDomRQmRFRQWpPQHQKXPDOLQJXDJHPGHSUHFLDWLYDRXLQVXOWXRVD
(VWD &RPXQLFDomR QmR LQWHQFLRQDYD FRQWHU H WDQWR TXDQWR VDLEDPRV QmR FRQWpP QHQKXPD
OLQJXDJHP GHSUHFLDWLYD RX LQVXOWXRVD GLULJLGD FRQWUD D ÉIULFD GR 6XO RX TXDOTXHU GDV VXDV
LQVWLWXLo}HV$VDOHJDo}HVQHODFRQWLGDVQmRYLVDPSUHMXGLFDUDUHSXWDomRGDÉIULFDGR6XO

' (VWD&RPXQLFDomR QmR VH EDVHLDH[FOXVLYDPHQWHHP LQIRUPDo}HV GLYXOJDGDV SHORV
yUJmRVGHFRPXQLFDomRVRFLDO
(VWD&RPXQLFDomRpEDVHDGDHPLQIRUPDo}HVGDGDVYROXQWDULDPHQWHSRU6DUD1HIHUQXPDVpULH
GH HQWUHYLVWDV FRP D DXWRUD GHVWD &RPXQLFDomR 7HUFHLURV LQFOXLQGR SURIHVVRUHV HVWXGDQWHV
DJHQWHV GD SROtFLD H RV SDLV GD 6DUD 1HIHU WDPEpP SUHVWDUDP R VHX GHSRLPHQWR VREUH R
LQFLGHQWH H GHVVH PRGR FRUURERUDUDP HVWD LQIRUPDomR 4XDLVTXHU UHIHUrQFLDV D UHSRUWDJHQV
GRV yUJmRV GH FRPXQLFDomR VRFLDO QHVWD &RPXQLFDomR VmR XVDGDV DSHQDV SDUD DSRLDU D
LQIRUPDomRMiSURYLGD

(2VUHFXUVRVLQWHUQRVIRUDPHVJRWDGRVDSURSULDGDPHQWH
2$UWLJRGR5HJXODPHQWR,QWHUQRGD&RPLVVmR$IULFDQDSDUDRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV
3RYRVH[LJHDH[DXVWmRGHWRGRVUHFXUVRVORFDLVVHRVKRXYHUDQWHVGHDFRPXQLFDomRSRGHUVHU
DGPLVVtYHO$6UD1HIHUDSUHVHQWRXVXDVTXHL[DVDRVWULEXQDLV QDFLRQDLVHDGH-DQHLURGH
R7ULEXQDO6XSUHPRGDÉIULFDGR6XOUHMHLWRXHVVDVTXHL[DV1mRKiPDLVQHQKXPIRURGH
UHFXUVRLQWHUQR

)$FRPXQLFDomRIRLVXEPHWLGDGHQWURGHXPSHUtRGRGHWHPSRUD]RiYHO
$ FRPXQLFDomR GD 6UD 1HIHU UH~QH RV UHTXLVLWRV GR $UWLJR    GD &DUWD $IULFDQD TXH
HVSHFLILFDTXHDVFRPXQLFDo}HVGHYHPVHUVXEPHWLGDVGHQWURGHXPSHUtRGRUD]RiYHOGHVGHR
WHPSRHPTXHVHHVJRWDUHPRVUHFXUVRVORFDLV2VUHFXUVRVORFDLVHVJRWDUDPVHDGH-DQHLUR
GHWUrVPHVHVDQWHVGDVXEPLVVmRGHVWD&RPXQLFDomR
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4XDGUR4XHL[D0RGHOR FRQW 

*(VWHFDVRQmRIRLUHVROYLGRSRUQHQKXPRXWURyUJmRLQWHUQDFLRQDOGHDFRUGRFRPD
&DUWDGDV1Do}HV8QLGDV&DUWDGD2$8RX&DUWDGD8QLmR$IULFDQD
$SyV D H[DXVWmR GRV UHFXUVRV LQWHUQRV HP -DQHLUR GH  TXDQGR R 7ULEXQDO 6XSUHPR GD
ÉIULFDGR6XOUHMHLWRXDTXHL[DGD6DUD1HIHUQHQKXPyUJmRLQWHUQDFLRQDOUHVROYHXHVWHFDVRRX
GHFLGLXTXDQWRDRVHXPpULWR


2(67835235(9(1Ì9(/'$6$5$1()(5('$12662)5,'263(/$6$5$
1()(5 9,2/$0 26 $57,*26   (  '2 35272&2/2 '26 ',5(,726 '$
08/+(5$'237$'2'($&25'2&202$57,*2'$&$57$$)5,&$1$
6DUD 1HIHU IRL YtWLPD GH YLROrQFLD VH[XDO jV PmRV GH XP LQGLYtGXR TXH HUD UHVSRQViYHO SHOD
SURYLVmR GH XP DPELHQWH HGXFDFLRQDO VHJXUR 8PD YH] TXH DFWRV GH YLROrQFLD VH[XDO
QRUPDOPHQWHVmRFRPHWLGRVSRUSHVVRDVSULYDGDVR(VWDGRQRUPDOPHQWHQmRDVVXPHQHQKXPD
UHVSRQVDELOLGDGH&RQWXGRVHXPLQGLYtGXRTXHIRUYtWLPDGHYLROrQFLDVH[XDOSRGHGHPRQVWUDU
TXH R (VWDGR GHL[RX GH ID]HU D LQYHVWLJDomR LQVWUXomR GR SURFHVVRFULPH H SXQLomR GR
SHUSHWUDGRU RX GHL[RX GH GDU SURWHFomR j YtWLPD GH YLROrQFLD VH[XDO D UHVSRQVDELOLGDGH SHOD
YLRODomRUHFDLVREUHR(VWDGR1HVWHFDVRR(VWDGRVXODIULFDQRGHL[RXGHLQYHVWLJDU LQVWUXLU
XPSURFHVVRFULPHRXSXQLUR6U)UD\KDHGHL[RXGHGDUj6UD1HIHUTXDOTXHUSURWHFomRRX
LQGHPQL]DomRSHORVGDQRVTXHVRIUHX

$ 6UD 1HIHU VRIUHX XPD YLRODomR GH VHXV GLUHLWRV KXPDQRV SODVPDGRV QR $UWLJR  GD &DUWD
$IULFDQDTXHSUHYrTXHWRGRRVHUKXPDQRWHUiRGLUHLWRDRUHVSHLWRSHODYLGDHLQWHJULGDGHGD
SHVVRD $ YLROrQFLD VH[XDO GH TXH D 6UD 1HIHU IRL YtWLPD YLRORX D LQWHJULGDGH GD SHVVRD
SURWHJLGDDRDEULJRGD&DUWD$IULFDQD

2 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU H[SOLFLWDPHQWH SURWHJH RV GLUHLWRV j GLJQLGDGH YLGD
LQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRDHRGLUHLWRjHGXFDomRHIRUPDomR1RV$UWLJRVHR
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUGLUHFWDPHQWHDERUGDDYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHUHUDSDULJDH
H[LJHTXHRV(VWDGRV3DUWHVWRPHPPHGLGDVSDUDDERUGDUWDOYLROrQFLD$TXLRVGLUHLWRVGD6UD
1HIHU j GLJQLGDGH YLGD LQWHJULGDGH H VHJXUDQoD GD SHVVRD H j HGXFDomR H IRUPDomR IRUDP
YLRODGRVFRPUHSHWLGRVHVWXSURVSHORVHXSURIHVVRU$ÉIULFDGR6XOGHL[RXGHSURWHJHUHVWHV
GLUHLWRVFRPDFomRDILUPDWLYDHGHVVHPRGRpUHVSRQViYHOVHJXQGRRV$UWLJRVHGR
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
$$É)5,&$'268/9,2/2826',5(,726'$6$5$1()(5',*1,'$'((
 ,17(*5,'$'( '$ 3(662$ 3/$60$'26 126 $57,*26  (  '2
35272&2/2'26',5(,726'$08/+(5
&RPR (VWDGR 6LJQDWiULR GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU D ÉIULFD GR 6XO YLRORX VXDV
REULJDo}HVDRGHL[DUGHUHVROYHURVHVWXSURVVRIULGRVSRU6UD1HIHUjVPmRVGR6U)UD\KD$
LQGLIHUHQoD JULWDQWH FRP TXH D SROtFLD GR (VWDGR WUDWRX D TXHL[D GD 6UD 1HIHU GHSRLV GR
SULPHLUR HVWXSUR H R IDFWRGH TXH QmR LQYHVWLJRX R6U )UD\KD QHP RIHUHFHX SURWHFomR j 6UD
1HIHUOHYDUDPDXPDVHJXQGDDJUHVVmRTXHSRGHULDWHUVLGRSUHYHQLGR

'HL[DU GH WRPDU PHGLGDV DGHTXDGDV SDUD SURWHJHU D 6UD 1HIHU GR HVWXSUR HYLROrQFLD VH[XDO
PHVPRGHSRLVGHHODWHUGHQXQFLDGRRHVWXSURYLRODR$UWLJRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD
0XOKHU TXH H[LJH TXH RV (VWDGRV 3DUWHV SURWHMDP D PXOKHU FRQWUD D YLROrQFLD VH[XDO $OpP
GLVVR GHL[DU FRQWLQXDPHQWH GH LQYHVWLJDU RX WRPDU PHGLGDV FRQWUD R 6U )UD\KD RX SUHVWDU
TXDLVTXHUVHUYLoRVj6UD1HIHUYLRODR$UWLJRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUTXHH[LJH
TXHRV(VWDGRV3DUWHVWRPHPPHGLGDVSDUDSURPXOJDUHDSOLFDUOHLVFRQWUDDYLROrQFLDFRQWUDD
PXOKHU SUHYLQDP D YLROrQFLD SXQDP RV SHUSHWUDGRUHV H LPSOHPHQWHP SURJUDPDV SDUD D
UHDELOLWDomRGDVYtWLPDV
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%$ É)5,&$ '2 68/9,2/28 2 ',5(,72 '$ 6$5$ 1()(5 ('8&$d®2 (
)250$d®23/$60$'212$57,*2'235272&2/2'26',5(,726'$
08/+(5
2$UWLJR F GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUH[LJHTXHRV(VWDGRV3DUWHVWRPHPWRGDV
DVPHGLGDVDSURSULDGDVSDUDSURWHJHUDPXOKHUHVSHFLDOPHQWHDUDSDULJDFRQWUDWRGDVDVIRUPDV
GH DEXVR DVVpGLR VH[XDO QDV HVFRODV H HP RXWUDV LQVWLWXLo}HV GH HGXFDomR H TXH DSOLTXHP
VDQo}HVFRQWUDRVSHUSHWUDGRUHV7HUDÉIULFDGR6XOGHL[DGRGHUHVROYHURFDVRGD6DUD1HIHU
GHSRLV GH VHXV SDLV WHUHP DSUHVHQWDGR DV SULPHLUDV DOHJDo}HV GH HVWXSUR j SROtFLD YLROD HVWH
GLUHLWR1HQKXPHVIRUoRIRLIHLWRSDUDSURWHJHUD6UD1HIHUGHSRLVGDGHQ~QFLDGRLQFLGHQWH
1mR KRXYH QHQKXPD LQYHVWLJDomR GHSRLV GH R FDVR WHU VLGR SDUWLFLSDGR QHQKXPD SURWHFomR
DGLFLRQDO IRL GDGD j 6UD 1HIHU RX VHXV FROHJDV GD HVFROD H DSHVDU GD H[LVWrQFLD GH SURYDV QD
IRUPDGRVUHJLVWRVPpGLFRVGD6UD1HIHUQHQKXPHVIRUoRIRLIHLWRSDUDSURFHVVDURXSXQLUR
YLRODGRU6U)UD\KD$RPLVVmRGDSROtFLDHVWDWDOQHVWHUHVSHLWRYLRORXDVREULJDo}HVGDÉIULFD
GR6XOjOX]GR$UWLJR F GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
4XDQGR GR SULPHLUR HVWXSUR D 6DUD 1HIHU IRL H[DPLQDGD SRU XP PpGLFR ORFDO FXMR UHODWyULR
PpGLFRPRVWURXTXHD6UD1HIHUVRIULDGHWUDXPDGDQRSVLFROyJLFRHDQJ~VWLDHPRFLRQDOEHP
FRPR GH VHQWLPHQWRV GH PHGR H YHUJRQKD HP FRQVHTXrQFLD GR HVWXSUR $SyV R SULPHLUR
LQFLGHQWHD6UD1HIHUWRUQRXVHUHVHUYDGDHKHVLWDYDHPYROWDUjHVFRODXPDPELHQWHTXHHODMi
QmRFRQVLGHUDYDVHJXUR4XDQGRD6UD1HIHUSDUWLFLSRXRHVWXSURjSROtFLDGR(VWDGRQHQKXP
HVIRUoR IRL IHLWR SDUD WUDWDU RV GDQRV SVLFROyJLFRV TXH HOD WDOYH] WLYHVVH VRIULGR QHP IRL
HQFDPLQKDGD DRV VHUYLoRV GH DFRQVHOKDPHQWR RX UHDELOLWDomR 1mR VH OKH RIHUHFHX QHQKXP
H[DPHPpGLFRSDUDYHULILFDUVXDVDOHJDo}HV$FRPSOHWDIDOWDGHVHUYLoRVGHDSRLRj6DUD1HIHU
YLROD R $UWLJR  G  GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU TXH H[LJH TXH RV (VWDGRV 3DUWHV
WRPHPWRGDV DV PHGLGDV DSURSULDGDV SDUD SUHVWDU VHUYLoRV GH DFRQVHOKDPHQWR H UHDELOLWDomR D
WRGDVDVYtWLPDVGHWDOYLROrQFLD

$(VFROD6HFXQGiULDGH+HUPDQXVpXPDHVFRODGR(VWDGR2VUHODWyULRVDQXDLVGD(VFRODHDV
FRQVXOWDV IHLWDV FRP RV SURIHVVRUHV H DOXQRV GHPRQVWUDP TXH QHVWD HVFROD QmR Ki QHQKXQV
FXUULFXODGHHGXFDomRHVHQVLELOL]DomRVREUHRJpQHUR1mRREVWDQWHRIDFWRGHTXHD6DUD1HIHU
GHQXQFLRX R HVWXSUR jV DXWRULGDGHV HVWDWDLV H QmR REVWDQWH RV GHSRLPHQWRV GH RXWURV DOXQRV
TXHWDPEpPGHQXQFLDUDPRDVVpGLRVH[XDOQRSDVVDGRQHQKXPGRVFXUULFXODGHHGXFDomRVREUH
RJpQHURRXGLUHLWRVKXPDQRVRXIRUPDomRGHSURIHVVRUHVIRUDPLQWURGX]LGRVSDUDFRPEDWHUD
VLWXDomR,VWRpXPDYLRODomRGR&DStWXOR H GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUTXHH[LJH
TXH RV (VWDGRV 3DUWHV WRPHP WRGDV DV PHGLGDV DSURSULDGDV SDUD GDU HGXFDomR VREUH D
VHQVLELOL]DomR GR JpQHUR H GLUHLWRV KXPDQRV H WRGRV RV QtYHLV GRV FXUULFXOD GH HGXFDomR
LQFOXLQGRDIRUPDomRGHSURIHVVRUHV
&21&/86®2

$ÉIULFDGR6XOYLRORXRVGLUHLWRVGD6UD1HIHUjOX]GRV$UWLJRVHGR3URWRFRORGRV'LUHLWRV
GD0XOKHU$6UD1HIHUVRIUHXJUDYHVGDQRVHWUDXPDHPUHVXOWDGRGHDSROtFLDHVWDWDOWHUGHL[DGRGH
LQYHVWLJDURHVWXSURFRPHWLGRSRU6U)UD\KD2(VWDGRGHL[RXGHSURWHJHUD6UD1HIHUHVHXVFROHJDV
GDHVFRODGHXPSURIHVVRUSRWHQFLDOPHQWHSHULJRVRVH[XDOPHQWHGHL[RXGHSUHYHQLUXPDRXWUDDJUHVVmR
HGHSUHVWDUj6UD1HIHURVVHUYLoRVGHSURWHFomRHDSRLRGHTXHSUHFLVDYD2(VWDGRWDPEpPGHL[RXGH
SURFHVVDU RX SXQLU R SHUSHWUDGRU SHORV HVWXSURV TXH FRPHWHX FULDQGR GHVVH PRGR XP DPELHQWH GH
LPSXQLGDGHSDUDRVSHUSHWUDGRUHVGDYLROrQFLDVH[XDOTXHR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUSURFXUD
HOLPLQDU

$VVLPDTXHL[RVDUHTXHUj&RPLVVmRVHGLJQHDSURYHUDUHSDUDomRVHJXLQWH
 'HFODUDUHVWD&RPXQLFDomRDGPLVVtYHO
 ,QYHVWLJDURVIDFWRVDOHJDGRVQHVWD&RPXQLFDomR
 'HFODUDU D ÉIULFD GR 6XO FXOSDGD GH YLRODomR GRV $UWLJRV    H  GR 3URWRFROR GRV
'LUHLWRVGD0XOKHU
 5HFRPHQGDU RV UHFXUVRV TXH FRQVLGHUH DGHTXDGRV H HILFD]HV SDUD D YLRODomR GRV GLUHLWRV
KXPDQRVGD6UD1HIHULQFOXLQGR
D &RPSHQVDomRPRQHWiULDSDUDDYtWLPD
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E $FomR MXGLFLDO HIHFWLYD FRQWUD R 6U )UD\KD SHOR (VWDGR SHORV HVWXSURV GH TXH D 6UD
1HIHUIRLDOYRH
F $GRSomR SHOD ÉIULFD GR 6XO GH PHGLGDV FRP YLVWD D HUUDGLFDU D YLROrQFLD VH[XDO QDV
HVFRODVLQFOXLQGRPDVVHPVHOLPLWDUD
 5HIRUPD GD OHJLVODomR QDFLRQDO LQWURGX]LQGR SXQLomR PDLV VHYHUD DRV SURIHVVRUHV
TXHIDoDPGRVDOXQRVREMHFWRGHDEXVRRXDVVpGLRVH[XDO
 *DUDQWLD GH DSOLFDomR HIHFWLYD GD OHL LQFOXLQGR DWUDYpV GH XQLGDGHV SROLFLDLV
HVSHFLDOL]DGDV SDUD FXLGDU GH FDVRV GH DEXVR RX YLROrQFLD VH[XDO SRU SURIHVVRUHV
UHDOL]DomR GH IRUPDomR UHJXODU H VLVWHPiWLFD GD SROtFLD VREUH FRPR DWHQGHU DRV
FDVRVGHYLROrQFLDVH[XDOQDVHVFRODVHFULDomRGHHVSDoRVGHQWURGDVHVFRODVRQGH
WDLVFDVRVSRGHPVHUGHQXQFLDGRVFRPVHJXUDQoDHIDFLOLGDGHH
 (VWDEHOHFLPHQWR GH GLUHFWUL]HV SDUD D DGPLQLVWUDomR HVFRODU H SURIHVVRUHV VREUH
FRPRDWHQGHUDRVFDVRVGHYLROrQFLDVH[XDO

'DWDGH$EULOGH
5HVSHLWRVDPHQWH
-XOLH%ORJJV
&LGDGm6XODIULFDQD


&DUWD$IULFDQD$UWLJR

&RPLVVmR$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV5HJXODPHQWR,QWHUQRGD&RPLVVmR$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR

+RPHPHGRV3RYRV$UWLJR  
 D
$UWLJR  F 9LGH-RDQDY0DGDJDVFDU &RPP1R  RQGHD&RPLVVmR$IULFDQDGHFODURXDTXHL[D
LQDGPLVVtYHOGHYLGRjLQFDSDFLGDGHGD&RPLVVmRGHDFHGHUjTXHL[RVD'LRXPHVVLDQG2WKHUVY*XLQHD &RPP1R  
RQGHD&RPLVVmR$IULFDQDGHWHUPLQRXTXHXPDFRPXQLFDomRHUDLQDGPLVVtYHOSRUTXHQmRLQFOXtDRHQGHUHoRGDDXWRUDGDDFomR
MXGLFLDO
$UWLJR  H 
9LGH0DODZL$IULFDQ$VVRFLDWLRQDQG2WKHUVY0DXULWDQLD &RPP1RVjH  
0DODZL$IULFDQ$VVRFLDWLRQY0DXULWDQLD &RPP1R   $PQHVW\,QWHUQDWLRQDOY0DXULWDQLD &RPP1R
 6UD6DUU'LRS8QLRQ,QWHUDIULFDLQHGHV'URLWVGHO·+RPPHDQG5$''+2Y0DXULWDQLD &RPP1R  &ROOHFWLI
GHV9HXYHVHW$\DQWVGURLWY0DXULWDQLD &RPP1Rj  $VVRFLDWLRQ0DXULWDQLHQQHGHV'URLWVGHO·+RPPHY
0DXULWDQLD &RPP1R  
$UWLJR  E 9LGH3XURKLWDQG0RRUHY7KH*DPELD &RPP1R  RQGHDTXHL[DGHFODUDYDFODUDPHQWHTXHDV
YtWLPDVGHVHMDYDPPDQWHURDQRQLPDWR
9LGH%DHVY=DLUH &RPP1R  RQGHDFRPXQLFDomRIRLDSUHVHQWDGDSRU0DULD%DHVFLGDGmGLQDPDUTXHVDHP
QRPHGHXPDFROHJDGD8QLYHUVLGDGHGH=DwUH
,QWHULJKWV RQEHKDOIRI3DQ$IULFDQ0RYHPHQWDQG&LWL]HQVIRU3HDFHLQ(ULWUHD Y(WKLRSLD &RPP1R  
$UWLJR  G  $UWLJR  J 
,Q&HQWUHIRUWKH,QGHSHQGHQFHRI-XGJHVDQG/DZ\HUVY$OJHULD &RPP1R  D&RPLVVmR$IULFDQDUHMHLWRXD
FRPXQLFDomRSRUTXHD´FRPXQLFDomRGiXPDLQIRUPDomRJHUDOj&RPLVVmRPDVQmRDERUGDQHQKXPDLQIUDFomRHVSHFtILFDGD
&DUWDµ9LGHWDPEpP$\HOHY7RJR &RPP1R  RQGHD&RPLVVmR$IULFDQDFRQVWDWRXTXHDDOHJDomRQDTXHL[DHUD
YDJDHSRULVVRDTXHL[DHUDLQDGPLVVtYHO.RUYDKY/LEHULD &RPP1R  RQGHD&RPLVVmR$IULFDQDFRQVWDWRXTXHRV
IDFWRVGRFDVRQmRFRQVWLWXtDPQHQKXPDYLRODomRGHGLUHLWRVKXPDQRVDRDEULJRGD&DUWD$IULFDQDHSRULVVRDTXHL[DIRL
FRQVLGHUDGDLQDGPLVVtYHO
$UWLJR  J 
3RUH[HPSORHP&RPPLVVLRQ1DWLRQDOHGHV'URLWVGHO·+RPPHHWGHV/LEHUWpVY&KDG &RPP1R  SiJD
&RPLVVmR$IULFDQDVDOLHQWRXTXH´>6H@XPHVWDGRpQHJOLJHQWHHPJDUDQWLURVGLUHLWRVGD&DUWD$IULFDQDLVVRSRGHFRQVWLWXLU
XPDYLRODomRPHVPRVHRHVWDGRRXVHXVDJHQWHVQmRVmRDFDXVDLPHGLDWDGDYLRODomRµ$VVLPD&RPLVVmRGHFODURXR&KDGH
FRPRWHQGRYLRODGRVHXVGHYHUHVDRDEULJRGD&DUWD$IULFDQD
9LGH,QWHUQDWLRQDO3(1Y0DODZL(WKLRSLD&DPHURRQ.HQ\D &RPP1R  RQGHD&RPLVVmR$IULFDQDMXOJRXD
TXHL[DLQDGPLVVtYHOXPDYH]TXHDPHVPDIRLGLULJLGDD(VWDGRVQmRSDUWHV
)UDQV9LOMRHQ´$GPLVVLELOLW\8QGHUWKH$IULFDQ&KDUWHUµLQ0DOFROP'(YDQVDQG5DFKHO0XUUD\ HGV 7KH$IULFDQ
&KDUWHURQ+XPDQDQG3HRSOHV·5LJKWV7KH6\VWHPLQ3UDFWLFH &DPEULGJH(QJODQG&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV
 SiJYLGHWDPEpP&LYLO/LEHUWLHV2UJDQLVDWLRQ/HJDO'HIHQFH&HQWUH/HJDO'HIHQFHDQG$VVLVWDQFH3URMHFWY1LJHULD &RPP1R
  SiJ´$
&RPLVVmRVHPSUHOLGRXFRPFRPXQLFDo}HVGHFLGLQGRTXDQWRDRVIDFWRVDOHJDGRVQDDOWXUDGDVXEPLVVmRGDFRPXQLFDomR
3RUWDQWRPHVPRVHDVLWXDomRWLYHUPHOKRUDGRRJRYHUQRDFWXDODLQGDDVVLPVHULD>UHVSRQViYHO@SRUDFWRVGHYLRODo}HVGH
GLUHLWRVKXPDQRVTXHIRUDPSHUSHWUDGRVSRUVHXVDQWHFHVVRUHVµ7RGDYLDD&RPLVVmRWDPEpPFRQVWDWRXTXHR(VWDGRQmRHUD
UHVSRQViYHOSRUYLRODo}HVTXDQGRWLYHVVHWRPDGRPHGLGDVSDUDGDUUHVSRVWDDRVDEXVRVFRPHWLGRV(P-HDQ<DNRYL'HJOL DXQRQ
>VLF@GX&DSRUDO1%LNDJQL8QLRQ,QWHUDIULFDLQHGHV'URLWVGHO·+RPPH&RPPLVVLRQ,QWHUQDWLRQDOGH-XULVWHVY7RJR &RPP1RV
  SiJD&RPLVVmR$IULFDQDVDOLHQWRXTXHKDYLDHQYLDGRXPDGHOHJDomRD7RJRH´DOHJRXTXHHVWHVDFWRV
$UWLJR
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IRUDPFRPHWLGRVVREXPDDGPLQLVWUDomRDQWHULRU$&RPLVVmRHVWiVDWLVIHLWDTXHDDFWXDODGPLQLVWUDomROLGRXFRPDVTXHVW}HV
GHIRUPDVDWLVIDWyULDµ
0DOFRP(YDQVH5DFKHO0XUUD\ HGV 7KH$IULFDQ&KDUWHURQ+XPDQDQG3HRSOHV·5LJKWV6HFRQG(GLWLRQ7KH6\VWHPLQ
3UDFWLFH &DPEULGJH(QJODQG&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVV SiJ
1RWHVHTXHDFRQVLGHUDomRGHXPDVVXQWRSHOD&RPLVVmR$IULFDQDQmRGHSHQGHGDLQFRUSRUDomROHJLVODWLYDGD&DUWD$IULFDQD
RX3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUQRV(VWDGRV3DUWHVTXHUHTXHLUDPWDOLQFRUSRUDomR
*HRUJH:LOOLDP0XJZDQ\D+XPDQ5LJKWVLQ$IULFD(QKDQFLQJKXPDQULJKWVWKURXJKWKH$IULFDQ5HJLRQDO+XPDQ5LJKWV
6\VWHP $UGVOH\1HZ<RUN7UDQVQDWLRQDO3XEOLVKHUV SiJ
&DUWD$IULFDQD$UWLJR  
,OHVDQPLY1LJHULD &RPP1R  SiJ
(P,OHVDQPLY1LJHULDLGD&RPLVVmR$IULFDQDGHWHUPLQRXTXHDFRPXQLFDomRHUDLQDGPLVVtYHOSRUTXHRDXWRUDOHJRXTXHD
SROtFLDHRVIXQFLRQiULRVGDVDOIkQGHJDVHUDPFRUUXSWRVTXHWLQKDPWUDWRVFRPRVWUDILFDQWHVGHGURJDVTXHH[WRUTXLDP
GLQKHLURGRVPRWRULVWDVHGLVVHDLQGDTXHR3UHVLGHQWHGD1LJpULDHPVLHUDFRUUXSWRHTXHWLQKDVLGRVXERUQDGRSRUWUDILFDQWHV
GHGURJDV
&DUWD$IULFDQD$UWLJR  
(P'DZGD-DZDUDY$*DPELD &RPP1RVH  SiJD&RPLVVmR$IULFDQDREVHUYRXTXHDTXHVWmR
LPSRUWDQWHQmRHUD´VHDLQIRUPDomRIRLREWLGDDSDUWLUGRVyUJmRVGHFRPXQLFDomRVRFLDOPDVVLPVHDLQIRUPDomRp
FRUUHFWDµ3URVVHJXLXSHUJXQWDQGRVHRDXWRUGDDFomRMXGLFLDOKDYLDWHQWDGRYHULILFDUDYHUDFLGDGHGDVDOHJDo}HVHVHOKHHUD
SRVVtYHOID]rORGDGDVDVFLUFXQVWkQFLDVGRVHXFDVR
,G3iJ´,VWRpFRUURERUDGRSHORIDFWRGHTXHD&DUWD$IULFDQDID]XVRGRWHUPR¶H[FOXVLYDPHQWH·µ
&LYLO/LEHUWLHV2UJDQLVDWLRQY1LJHULD &RP1R  &LYLO/LEHUWLHV2UJDQLVDWLRQY1LJHULD &RP1R  
8QLRQ,QWHU$IULFDLQHGHV'URLWVGHO·+RPPH)HGHUDWLRQ,QWHUQDWLRQDOHGHV/LJXHVGHV'URLWVGHO·+RPPHH2XWURVY$QJROD &RP1R
  
'DZGD-DZDUDY$*kPELDVXSUDQRWD
9LOMRHQVXSUDQRWDSiJ
(P3XURKLWDQG0RRUHY7KH*DPELDVXSUDQRWDD&RPLVVmR$IULFDQDFRQVWDWRXTXHHPJHUDOH[LVWLDPUHFXUVRVGRPpVWLFRV
PDVTXHHUDPDXVHQWHVSDUDXPDFDWHJRULDSDUWLFXODUGHSHVVRDV$VSHVVRDVUHSUHVHQWDGDVQDFRPXQLFDomRQmRWHULDPWLGRR
DFHVVRDRVUHFXUVRVVHPVHUYLoRVGHDVVLVWrQFLDMXUtGLFDHHVVHVVHUYLoRVQmRH[LVWLDP$&RPLVVmR$IULFDQDSRULVVRMXOJRX
LQHILFD]HVHVVHVUHFXUVRVFRPUHODomRDRJUXSRSDUWLFXODUGHSHVVRDVHPTXHVWmRQRFDVR
&DUWD$IULFDQD$UWLJR  
(P-RKQ.0RGLVHY%RWVZDQD &RPP1R  RQGHRSURFHVVRMXUtGLFRVHHQFRQWUDYDSHQGHQWHKiGH]DVVHLVDQRV
D&RPLVVmR$IULFDQDGHWHUPLQRXTXHRVSURFHVVRVMXUtGLFRVQDFLRQDLVKDYLDPVLGR´GHOLEHUDGDPHQWHREVWUXtGRVµHTXHR
TXHL[RVRWLQKDGHVVHPRGRHIHFWLYDPHQWHHVJRWDGRWRGRVRVUHFXUVRVORFDLVQDSiJ&RQWXGRQmRFLWRXDH[FHSomR
´LQGHYLGDPHQWHSURWHODGRµGHIRUPDHVSHFtILFDDRWRPDUDVXDGHFLVmR3HORFRQWUiULRVDOLHQWRXRIDFWRGHTXHDYtWLPDIRL
UHSHWLGDPHQWHVXMHLWDDGHSRUWDo}HVVXPiULDVTXHSURYRFDUDPXPDPRUDWyULDDRFDVRFRPRXPGRVPRWLYRVSDUDVH
FRQVLGHUDUTXHRVUHFXUVRVORFDLVKDYLDPVLGRHVJRWDGRV
(P$PQHVW\,QWHUQDWLRQDODQG2WKHUVY6XGDQ &RPP1RV  SiJVD&RPLVVmR
$IULFDQDGHFODURX´(PFDVRVGH>YLRODo}HV@JUDYHVHPDFLoDV>GHGLUHLWRVKXPDQRV@D&RPLVVmROrR$UWLJR  jOX]GHVXD
REULJDomRGHSURWHJHURVGLUHLWRVGRKRPHPHGRVSRYRVFRQIRUPHSODVPDGRQD&DUWD3RUFRQVHJXLQWHD&RPLVVmRQmR
GHIHQGHDDSOLFDomROLWHUDOGRUHTXLVLWRGHH[DXVWmRGHUHFXUVRVORFDLVHVSHFLDOPHQWHQRVFDVRVRQGH¶QmRpSUiWLFRQHP
GHVHMiYHO·TXHRVTXHL[RVRVRXYtWLPDVUHFRUUDPDRVWULEXQDLVGRPpVWLFRV$JUDYLGDGHGDVLWXDomRGRVGLUHLWRVKXPDQRVQR
6XGmRHRVJUDQGHVQ~PHURVGHSHVVRDVHQYROYLGDVWRUQDPWDLVUHFXUVRVLQH[LVWHQWHVGHIDFWRRXFRPRUH]DD&DUWDRVHX
SURFHGLPHQWRSURYDYHOPHQWHVHULD¶LQGHYLGDPHQWHSURWHODGR·µ
,QWHUQDWLRQDO3(1DQG2WKHUVY1LJHULD &RPP1RVH  
.D]HHP$PLQXY1LJHULD &RPP1R  SiJ´2VUHFXUVRVORFDLVSURYDYHOPHQWHVHULDPQmRVyLQHILFD]HV
FRPRWDPEpPGHFHUWH]DQmRSURGX]LULDPQHQKXPUHVXOWDGRSRVLWLYR6HJXQGRD&RPLVVmRREVHUYRXTXHRFRQVWLWXLQWHGR
DXWRUGDDFomRMXGLFLDODQGDHVFRQGLGRHWHPHSRUVXDYLGDµ9LGHWDPEpP5LJKWV,QWHUQDWLRQDOY1LJHULD &RPP1R
 SiJH$OKDVVDQ$EXEDNDUY*KDQD &RP1R  SiJ´1HVWHFDVRRTXHL[RVRUHVLGHIRUDGRHVWDGR
FRQWUDRTXDOpGLULJLGDDFRPXQLFDomRHSRUFRQVHJXLQWHRQGHRVUHFXUVRVVHULDPGLVSRQtYHLV)XJLXGDSULVmRQR*DQDSDUDD
&RVWDGR0DUILPHQmRYROWRXSDUDOi&RQVLGHUDQGRDQDWXUH]DGDTXHL[DQmRVHULDOOyJLFRSHGLUTXHRTXHL[RVRUHJUHVVHDR
*DQDSDUDSURFXUDUXPUHFXUVRGDVDXWRULGDGHVOHJDLVQDFLRQDLV3RUFRQVHJXLQWHD&RPLVVmRFRQVLGHUDTXHRVUHFXUVRVORFDLV
QmRH[LVWHPSDUDRTXHL[RVRµ
(P&XUWLV)UDQFLV'RHEEOHUY6XGDQ &RPP1R  SiJD&RPLVVmR$IULFDQDDRMXOJDUDGPLVVtYHOXPD
FRPXQLFDomRGHFODURX´3DUDHVJRWDURVUHFXUVRVORFDLVGHQWURGRHVStULWRGR$UWLJR  GD&DUWDpSUHFLVRWHUDFHVVRDHVVHV
UHFXUVRVPDVVHDVYtWLPDVQmRWrPQHQKXPDUHSUHVHQWDomROHJDOVHULDGLItFLOWHUDFHVVRDRVUHFXUVRVGRPpVWLFRVµ
$IULFD/HJDO$LGY7KH*DPELD  &RPP1R  
$UWLJR  L 
(P6DQD'XPED\DY7KH*DPELD &RPP1R  RDXWRUQmRUHVSRQGHXDGXDVSHUJXQWDVGD&RPLVVmR$IULFDQD
VREUHDH[DXVWmRGHUHFXUVRVORFDLV&RPRUHVXOWDGRD&RPLVVmR$IULFDQDGHFODURXTXHRFDVRHUDLQDGPLVVtYHO(P626
(VFODYHVY0DXULWDQLD &RPP1R  SiJDFRPXQLFDomRGHFODUDYDTXHKDYLDVLGRLQLFLDGRRSURFHVVR
LQWHUQRPDVQmRGHXLQIRUPDomRTXDQWRDRSRQWRGHVLWXDomRGRSURFHVVR9LVWRTXHD&RPLVVmR$IULFDQDQmRSRGHULDWRPDU
QHQKXPDGHFLVmRTXDQWRjH[DXVWmRGRVUHFXUVRVORFDLVFRQFOXLXTXHDFRPXQLFDomRHUDLQDGPLVVtYHO
$UWLJR  
$UWLJR  K ID]HQGRUHIHUrQFLDDRSHUtRGRSUHVFULWRQD&DUWD$IULFDQD$UWLJR  
$UWLJR  M UHTXHUTXHDTXHL[DLQGLTXHVHDPHVPDIRLDSUHVHQWDGDDXPRXWUR´PHFDQLVPRGHUHVROXomRLQWHUQDFLRQDOµ
9LGH$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOY7XQLVLD &RPP1R  9LGHWDPEpP0SDND1VXVX$QGUH$OSKRQVHY=DLUH &RPP1R
  RQGHD&RPLVVmR$IULFDQDMXOJRXDTXHL[DLQDGPLVVtYHOXPDYH]TXHDPHVPDKDYLDVLGRHQFDPLQKDGDDR&RPLWp
GRV'LUHLWRV+XPDQRVHVWDEHOHFLGRDRDEULJRGR,&&35
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9LGH$UWLJRV3DUWH7UrV&DStWXOR,,,6HFomR´&RQVLGHUDomRGDVFRPXQLFDo}HVUHFHELGDVHPFRQIRUPLGDGHFRPR$UWLJR

GD&DUWD$IULFDQD2XWUDV&RPXQLFDo}HVµ

$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR
$UWLJR
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR
$UWLJR
$UWLJR
$UWLJR  9LGHWDPEpP2SHQ6RFLHW\-XVWLFH,QLWLDWLYH RQEHKDOIRI3LXV1MDZH1RXPHQL Y&DPHURRQ &RP1R  
SiJ
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR9LGHWDPEpPR%ROHWLP,QIRUPDWLYRGD&RPLVVmR$IULFDQD1R²'LUHFWUL]HVSDUDDVXEPLVVmRGH
&RPXQLFDo}HVTXHGHFODUDYDTXH´D&RPLVVmRQmRSUHVWDDVVLVWrQFLDMXUtGLFDDRVTXHL[RVRV$VSHVVRDVTXHSUHFLVDPGHWDO
DVVLVWrQFLDSRGHPGLULJLUVHDXPGRVYiULRVJUXSRVGHDVVLVWrQFLDMXUtGLFDTXHH[LVWHPQDPDLRULDGRVSDtVHVRXj2UGHPGRV
$GYRJDGRVµ
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
9LQFHQW22UOX1PHKLHOOH7KH$IULFDQ+XPDQ5LJKWV6\VWHP,WV/DZV3UDFWLFHDQG,QVWLWXWLRQV +DJXH0DUWLQXV
1LMKRII3XEOLVKHUV SiJ
)UDQV9LOMRHQVXSUDQRWDSiJ9LGHWDPEpP3HRSOHV·'HPRFUDWLF2UJDQLVDWLRQIRU,QGHSHQGHQFHDQG6RFLDOLVPY$*kPELD
&RPP1R  
$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOY=DPELD &RPP1R  
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
5DFKHO0XUUD\´(YLGHQFHDQG)DFW)LQGLQJE\WKH$IULFDQ&RPPLVVLRQµLQ0DOFROP'(YDQV 5DFKHO0XUUD\ HGV VXSUD
QRWDSiJ
1RVWHUPRVGR$UWLJRLVWRpH[SOLFLWDPHQWHSHUPLWLGRGHVGHTXHDSURUURJDomRQmRVHMDPDLRUTXHXPPrVHTXHQmRVH
FRQFHGDDFDGDSDUWHPDLVGHXPDSURUURJDomRSRUVXEPLVVmR
9LGH&RPLVVLRQ1DWLRQDOHGHV'URLWVGHO·+RPPHHWGHV/LEHUWHVY&KDG &RPP1R  SiJ ´RQGHDVDOHJDo}HVGH
DEXVRGHGLUHLWRVKXPDQRVQmRVmRFRQWHVWDGDVSHOR*RYHUQRHPSDXWDD&RPLVVmRGHYHGHFLGLUTXDQWRDRVIDFWRVSUHVWDGRV
SHORTXHL[RVRHWUDWDURVIDFWRVFRPRVmRDSUHVHQWDGRVµ %ROHWLP,QIRUPDWLYR1R ´'HLJXDOPRGRDUHMHLomRGDVDOHJDo}HV
SRUXP(VWDGRQmRpVXILFLHQWH2(VWDGR3DUWHGHYHDSUHVHQWDUUHVSRVWDVHVSHFtILFDVHSURYDVUHIXWDQGRDVDOHJDo}HVµ 
$PQHVW\,QWHUQDWLRQDODQG2WKHUVY6XGDQVXSUDQRWDSiJ ´6HJXQGRDSUiWLFDGHORQJDGDWDGD&RPLVVmRQRVFDVRVGH
YLRODo}HVGHGLUHLWRVKXPDQRVFDEHDRJRYHUQRRyQXVGDSURYD  9LGH$&+35$&+35$&+35
$&+35$&+35 6HRJRYHUQRQmRDSUHVHQWDUQHQKXPDSURYDSDUDFRQWUDSRUDDOHJDomRGHYLRODomRGLUHLWRV
KXPDQRVIHLWDFRQWUDRPHVPRD&RPLVVmRDVVXPLUiTXHpXPIDFWRFRPSURYDGRRXSHORPHQRVSURYiYHORXSRVVtYHOµ 
%ROHWLP,QIRUPDWLYR1RVXSUDQRWD
.DWDQJHVH3HRSOHV·&RQJUHVVY=DLUH &RPP1R  SiJ'DZGD-DZDUDY7KH*DPELDVXSUDQRWDSiJ
$IULFD/HJDO$LGY7KH*DPELD &RPP1R  SiJ LY 
&RXUVRQY(TXDWRULDO*XLQHD &RPP1R  SiJ
,G3iJ
%RE1JR]L1MRNXY(J\SW &RPP1R  
%ROHWLP,QIRUPDWLYR1R ¶$GHFLVmRVREUHRPpULWRpXPDDSOLFDomRGDOHLGRVGLUHLWRVKXPDQRVLQWHUQDFLRQDLVHXPD
LQWHUSUHWDomRGD&DUWDYLVjYLVDVDOHJDo}HVIHLWDVSHODYtWLPD7UDWDVHGHXPH[DPHGHVWDVDOHJDo}HVHGHWRGRVRVDUJXPHQWRV
DSUHVHQWDGRVSHODV3DUWHVHPOLWtJLRQRFRQWH[WRGD&DUWD$IULFDQDHPSDUWLFXODUHGDOHLGRVGLUHLWRVKXPDQRVLQWHUQDFLRQDLV
HPJHUDO· 
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR
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$UWLJR



$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR    
$UWLJR  
$UWLJR    
$UWLJR  
$UWLJR  
$UWLJR 
$UWLJR  
$UWLJR  
&HQWUH)RU)UHH6SHHFKY1LJHULD &RPP1R  /LHVEHWK=HJYHOGDQG0XVVLH(SKUHPY(ULWUHD &PPP1R
  
&LYLO/LEHUWLHV2UJDQLVDWLRQY1LJHULD &RPP1R  9LGHWDPEpP3XURKLWDQG0RRUHY7KH*DPELDVXSUDQRWH
2GMRXRULE\&RVVL3DXOY%HQLQ &RPP1R  &XUWLV)UDQFLV'RHEEOHUY6XGDQVXSUDQRWD/LHVEHWK=HJYHOGH0XVVLH
(SKUHPY(ULWUHD0RXYHPHQW%XUNLQDEpGHV'URLWVGHO·+RPPHHWGHV3HXSOHVY%XUNLQD)DVR &RPP1R  7KH6RFLDODQG
(FRQRPLF5LJKWV$FWLRQ&HQWHUDQGWKH&HQWHUIRU(FRQRPLFDQG6RFLDO5LJKWVY1LJHULD &RPP1R  0DODZL$IULFDQ
$VVRFLDWLRQDQG2WKHUVY0DXULWDQLDVXSUDQRWD-RKQ.0RGLVHY%RWVZDQD &RPP1R  VXSUDQRWD&LYLO/LEHUWLHV
2UJDQLVDWLRQ/HJDO'HIHQFH&HQWUH/HJDO'HIHQFHDQG$VVLVWDQFH3URMHFWY1LJHULD &RPP1R  
/DZ\HUVIRU+XPDQ5LJKWVY6ZD]LODQG &RPP1R  
-RKQ.0RGLVHY%RWVZDQDVXSUDQRWD
0RXYHPHQW%XUNLQDEpGHV'URLWVGHO·+RPPHHWGHV3HXSOHVY%XUNLQD)DVRVXSUDQRWD
7KH6RFLDODQG(FRQRPLF5LJKWV$FWLRQ&HQWHUIRU(FRQRPLFDQG6RFLDO5LJKWVY1LJHULD VXSUDQRWD0DODZL$IULFDQ$VVRFLDWLRQDQG
2WKHUVY0DXULWDQLDVXSUDQRWD
7KH6RFLDODQG(FRQRPLF5LJKWV$FWLRQ&HQWHUDQGWKH&HQWHUIRU(FRQRPLFDQG6RFLDO5LJKWVY1LJHULDVXSUDQRWD
&XUWLV)UDQFLV'RHEEOHUY6XGDQVXSUDQRWD
0DODZL$IULFDQ$VVRFLDWLRQDQG2WKHUVY0DXULWDQLDVXSUDQRWD
7KH6RFLDODQG(FRQRPLF5LJKWV$FWLRQ&HQWHUIRU(FRQRPLFDQG6RFLDO5LJKWVY1LJHULD VXSUDQRWD
,G
&LYLO/LEHUWLHV2UJDQLVDWLRQY1LJHULD &RP1R  
,G
3XURKLWDQG0RRUHY7KH*DPELDVXSUDQRWD
,G
$UWLJR    
$UWLJR  F 
$UWLJR  
$UWLJR
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9 $SUHVHQWDomRGRV&DVRVDR7ULEXQDO$IULFDQRGRV
'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRVRXDR7ULEXQDO
$IULFDQRGH-XVWLoDHGRV'LUHLWRV+XPDQRV
$ 27ULEXQDO$IULFDQRGRV'LUHLWRV+XPDQRVHGRV3RYRV
2 7ULEXQDO $IULFDQR WHP MXULVGLomR VREUH TXHVW}HV GHFRUUHQWHV GD LQWHUSUHWDomR GD &DUWD
$IULFDQD R 3URWRFROR GR 7ULEXQDO $IULFDQR H LQVWUXPHQWRV GRV GLUHLWRV KXPDQRV UDWLILFDGRV SRU
(VWDGRVTXHVmRSDUWHHPOLWtJLRQXPFDVR27ULEXQDO$IULFDQRFRQVLGHUDDVGLVSXWDVHHPLWHSDUHFHUHV
MXUtGLFRV 2 7ULEXQDO $IULFDQR SRGH UHDOL]DU DXGLrQFLDV GH TXHL[DV GH YLRODo}HV GR 3URWRFROR GRV
'LUHLWRVGD0XOKHU

 (OHJLELOLGDGHSDUDDDSUHVHQWDomRGHFDVRVDR7ULEXQDO$IULFDQR
$RDEULJRGR$UWLJRGR3URWRFRORGR7ULEXQDO$IULFDQR YLGH$SrQGLFH* SRGHPDSUHVHQWDU
VH TXHL[DV GH (VWDGRV 3DUWHV FRQWUD RXWURV (VWDGRV 3DUWHV ,QGLYtGXRV H 21*V FRP R HVWDWXWR GH
REVHUYDGRUSHUDQWHD&RPLVVmR$IULFDQDSRGHPVXEPHWHUFRPXQLFDo}HVTXHL[DVDR7ULEXQDO$IULFDQR
VRPHQWHTXDQGRR(VWDGR3DUWHWLYHUIHLWRXPDGHFODUDomRQRVWHUPRVGR$UWLJR  GR3URWRFRORGR
7ULEXQDO$IULFDQRDFHLWDQGRDFRPSHWrQFLDGR7ULEXQDOSDUDUHFHEHURVFDVRVQRVWHUPRVGR$UWLJR  
9LGH 4XDGUR  SDUD XPD GLVFXVVmR VREUH FRPR XPD 21* REWpP R HVWDWXWR GH REVHUYDGRU 
&RQWXGRGDGRTXHDWp0DLRGHDSHQDVFLQFR(VWDGRVKDYLDPIHLWRHVWDGHFODUDomRpSURYiYHOTXH
RV FDVRV GH YLRODo}HV GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU FRQWLQXHP D VHU DSUHVHQWDGRV SHUDQWH D
&RPLVVmR $IULFDQD $ &RPLVVmR $IULFDQD WDPEpP SRGH DSUHVHQWDU RV FDVRV SHUDQWH R 7ULEXQDO
$IULFDQR

 $GPLVVLELOLGDGH
2QGH XPD 21* OHYD XP FDVR DR 7ULEXQDO $IULFDQR R 7ULEXQDO SRGH FRQVXOWDU D &RPLVVmR
$IULFDQD SDUD GHFLGLU TXDQWR D TXHVWmR GD DGPLVVLELOLGDGH $V EDVHV SDUD D DGPLVVLELOLGDGH VmR
VHPHOKDQWHVjVGHVFULWDVQR&DStWXOR,9$HPUHODomRj&RPLVVmR$IULFDQDLQFOXLQGRRUHTXLVLWRGHTXH
VHHVJRWHPRVUHFXUVRVGRPpVWLFRVDQWHVGHRFDVRVHUDSUHVHQWDGRDR7ULEXQDOVDOYRVHWDLVUHFXUVRV
QmRIRUHPGLVSRQtYHLV2$UWLJRGR3URWRFRORGR7ULEXQDO$IULFDQRGHFODUDTXHR7ULEXQDOGHFLGLUi
VREUH D DGPLVVLELOLGDGH HP TXHVW}HV DSUHVHQWDGDV SHOD &RPLVVmR $IULFDQD 3URYDYHOPHQWH DV
FRPXQLFDo}HVMXOJDGDVDGPLVVtYHLVSHOD&RPLVVmR$IULFDQDVHUmRFRQVLGHUDGDVDGPLVVtYHLVSHOR7ULEXQDO
$IULFDQR

 3URFHGLPHQWRV
2VSURFHGLPHQWRVTXHUHJHPR7ULEXQDO$IULFDQRVHUmRH[SOLFDGRVHPGHWDOKHQR5HJXODPHQWR
,QWHUQR GR 7ULEXQDO $IULFDQR (P $EULO GH  R 7ULEXQDO $IULFDQR H D &RPLVVmR $IULFDQD
KDUPRQL]DUDPRVVHXVUHVSHFWLYRV5HJXODPHQWRV,QWHUQRV

 )RQWHVGD/HL
27ULEXQDO$IULFDQRDSOLFDUiDVGLVSRVLo}HVGD&DUWD$IULFDQDHTXDLVTXHURXWURVLQVWUXPHQWRV
UHOHYDQWHVGHGLUHLWRVKXPDQRVUDWLILFDGRVSHORV(VWDGRVHPSDXWD

 3DUHFHUHV
27ULEXQDO$IULFDQRSRGHHPLWLUXPSDUHFHUVREUHTXDOTXHUTXHVWmRMXUtGLFDUHODFLRQDGDj&DUWD
$IULFDQD RX RXWURV LQVWUXPHQWRV UHOHYDQWHV GH GLUHLWRV KXPDQRV D SHGLGR GH XP (VWDGR 0HPEUR GD
8$GD8$RXGHTXDOTXHURUJDQL]DomRUHFRQKHFLGDSHOD8$

 $XGLrQFLDV
7RGRVRVSURFHVVRVGR7ULEXQDO$IULFDQRGHYHPVHUFRQGX]LGRVHPS~EOLFRHPERUDR$UWLJR
  GR3URWRFRORGR7ULEXQDO$IULFDQRSUHYHMDTXHDVDXGLrQFLDVVHMDPUHDOL]DGDVQXPWULEXQDOjSRUWD
IHFKDGD3DUDJDUDQWLUDLPSDUFLDOLGDGHR$UWLJRGR3URWRFRORGR7ULEXQDO$IULFDQRSUHYrTXHXP
MXL] TXH VHMD RULXQGR GH XP (VWDGR TXH p SDUWH HP OLWtJLR QXPD GLVSXWD DSUHVHQWDGD DR 7ULEXQDO
$IULFDQRQmRSRGHSDUWLFLSDUQDDXGLomRGRFDVR
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6HQWHQoD
6HUiSURIHULGDXPDVHQWHQoDGHQWURGHGLDVGHSRLVGHR7ULEXQDO$IULFDQRWHUFRQFOXtGRDV
GHOLEHUDo}HV$VHQWHQoDpILQDOHQmRVXMHLWDjDSHODomRFRQIRUPHHVWLSXODGRQR$UWLJRGR3URWRFROR
GR7ULEXQDO$IULFDQR2$UWLJRGR3URWRFRORGR7ULEXQDO$IULFDQRGHFODUDTXHRV(VWDGRV3DUWHVGR
SUHVHQWH 3URWRFROR REULJDPVH D DJLU GH DFRUGR FRP D VHQWHQoD GHQWUR GR SUD]R HVWLSXODGR SHOR
7ULEXQDOHJDUDQWLUDVXDH[HFXomR2$UWLJRH[LJHTXHR7ULEXQDO$IULFDQRDSUHVHQWHXPUHODWyULR
VREUHVXDVDFWLYLGDGHVGXUDQWHRDQRDQWHULRUj$VVHPEOHLDGRV&KHIHVGH(VWDGRH*RYHUQRHTXHR
UHODWyULRHVSHFLILTXHTXDQGRXP(VWDGRQmRWLYHUH[HFXWDGRDVHQWHQoDGR7ULEXQDO$IULFDQR

% 27ULEXQDO$IULFDQRGD-XVWLoDHGRV'LUHLWRV+XPDQRV


(VWDEHOHFLPHQWRHIXQFLRQDPHQWRGR$&-+5
4XDQGR HVWDEHOHFLGR R $&-+5 DVVXPLUi RV FDVRV SHQGHQWHV GR 7ULEXQDO $IULFDQR 2
3URWRFRORGR$&-+5 YLGH$SrQGLFH+ FRQWpPFRPRDQH[RR(VWDWXWRGR7ULEXQDO$IULFDQRGD-XVWLoD
HGRV'LUHLWRV+XPDQRV (VWDWXWRGR$&-+5 RTXDOGHVFUHYHDVHVSHFLILFLGDGHVGR$&-+5LQFOXLQGR
VXDRUJDQL]DomRMXULVGLomRHSURFHGLPHQWRV1RVWHUPRVGR$UWLJR F GR(VWDWXWRGR$&-+5 YLGH
$SrQGLFH +  R $&-+5 WHUi MXULVGLomR VREUH WRGRV RV FDVRV H GLVSXWDV OHJDLV DSUHVHQWDGRV D HVWH
UHODFLRQDGRV D TXDOTXHU LQVWUXPHQWR OHJDO UHODFLRQDGR DRV GLUHLWRV KXPDQRV TXH WHQKD VLGR UDWLILFDGR
SHORV(VWDGRV3DUWHVHPSDXWDLQFOXLQGRD&DUWD$IULFDQDR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHD&DUWD
GD&ULDQoD

 (OHJLELOLGDGHSDUDDSUHVHQWDURVFDVRVDR$&-+5
$RDEULJRGR$UWLJR I GR(VWDWXWRGR$&-+5SHVVRDVVLQJXODUHVH21*VDFUHGLWDGDVSHOD
8$RXVHXVyUJmRVSRGHPDSUHVHQWDUFDVRVDR$&-+5GHVGHTXHR(VWDGR3DUWHWHQKDDVVLQDGRXPD
GHFODUDomRQRVWHUPRVGR$UWLJRGR3URWRFRORGR$&-+5 YLGH$SrQGLFH+ DFHLWDQGRDFRPSHWrQFLD
GR $&-+5 SDUD UHFHEHU WDLV FDVRV (VWDV SHVVRDV VLQJXODUHV H 21*V DFUHGLWDGDV SHOD 8$ SRGHP VHU
UHSUHVHQWDGDVSRUXPDSHVVRDGDVXDHVFROKD'HYHVHQRWDUTXHRUHTXLVLWRSDUDREWHUDDFUHGLWDomR
GD 8$ p PXLWR PDLV RQHURVR TXH R GH REWHU R HVWDWXWR GH REVHUYDGRU SHUDQWH D &RPLVVmR $IULFDQD
UHTXHULGR DR DEULJR GR 3URWRFROR GR 7ULEXQDO $IULFDQR  &RQVHTXHQWHPHQWH VHUi PDLV GLItFLO TXH DV
21*VOHYHPRVFDVRVDR$&-+5GRTXHDR7ULEXQDO$IULFDQR

 /HL$SOLFiYHO
2 $&-+5 SRGH GDU FRQVLGHUDomR D TXDOTXHU OHL UHOHYDQWH DR GHFLGLU VREUH R FDVR LQFOXLQGR
WUDWDGRV LQWHUQDFLRQDLV UDWLILFDGRV SHORV (VWDGRV HP GLVSXWD GLUHLWR FRQVXHWXGLQiULR LQWHUQDFLRQDO
SULQFtSLRVJHUDLVGRGLUHLWRUHFRQKHFLGRVXQLYHUVDOPHQWHRXSRU(VWDGRV$IULFDQRVHGHFLV}HVMXGLFLDLVH
REUDVGRVHVSHFLDOLVWDVHPGLUHLWRLQWHUQDFLRQDOPDLVTXDOLILFDGRVGHYiULDVQDo}HV

 3DUHFHUGR7ULEXQDO
2$&-+5SRGHHPLWLUXPSDUHFHUVREUHTXDOTXHUTXHVWmRMXUtGLFDDSHGLGRGD$VVHPEOHLDGRV
&KHIHVGH(VWDGRH*RYHUQR3DUODPHQWR&RQVHOKR([HFXWLYR&RQVHOKRGH3D]H6HJXUDQoD&RQVHOKR
(FRQyPLFR6RFLDOH&XOWXUDO,QVWLWXLo}HV)LQDQFHLUDVRXTXDOTXHURXWURyUJmRGD8$FRQIRUPHYHQKD
DVHUDXWRUL]DGRSHOD$VVHPEOHLDGRV&KHIHVGH(VWDGRH*RYHUQR

 6HQWHQoDH5HODWyULR
$V GHFLV}HV GR $&-+5 VmR WRPDGDV SRU XPD PDLRULD GRV MXt]HV SUHVHQWHV H VmR SURIHULGDV
GHQWUR GH  GLDV GHSRLV GH R $&-+5 WHU FRQFOXtGR DV GHOLEHUDo}HV 1R VHX UHODWyULR DQXDO GH
DFWLYLGDGHVDSUHVHQWDGRj$VVHPEOHLDR$&-+5HVSHFLILFDUiRVFDVRVHPTXHXPDSDUWHHPOLWtJLRQmR
WHQKDDJLGRHPKDUPRQLDFRPDVHQWHQoDGR7ULEXQDO

KWWSZZZDIULFDQFRXUWRUJ

3URWRFRORGR$&-+5$UWLJR
(VWDWXWRGR$&-+5$UWLJR



3DUDXPDH[SOLFDomRGRVGLIHUHQWHVSURFHVVRVSDUDDREWHQomRGDDFUHGLWDomRRXGRHVWDWXWRGHREVHUYDGRUSHUDQWHD8$

9LGH´&ULWHULDIRU*UDQWLQJ2EVHUYHU6WDWXVDQGIRUD6\VWHPRI$FFUHGLWDWLRQZLWKLQWKH$8µ([HFXWLYH&RXQFLOWK2UGLQDU\
6HVVLRQ-XO\GLVSRQtYHOHPKWWSZZZDIULFD
XQLRQRUJ6XPPLW-8/<2EVHUYHU6WDWXV&ULWHULDDVDGRSWHG-XO\GRF
(VWDWXWRGR$&-+5$UWLJR
(VWDWXWRGR$&-+5$UWLJR
(VWDWXWRGR$&-+5$UWLJRVH
(VWDWXWRGR$&-+5$UWLJR
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-XULVSUXGrQFLD5HOHYDQWHDRV'LUHLWRV
+XPDQRV

$ &DVRV5HOHYDQWHVDRV'LUHLWRV+XPDQRVGR6LVWHPD$IULFDQRGRV'LUHLWRV
+XPDQRV
 &RPLVVmR$IULFDQD


$&RPLVVmR$IULFDQDDLQGDQmRHPLWLXQHQKXPDGHFLVmRTXHDERUGHRVGLUHLWRVGDPXOKHUGH
XPDIRUPDGLUHFWD&RQWXGRWRPRXYiULDVGHFLV}HVDRDEULJRGD&DUWD$IULFDQDTXHVmRUHOHYDQWHVSDUD
DV TXHL[DV UHODFLRQDGDV DRV GLUHLWRV GD PXOKHU (VWDV SRGHP VHU ~WHLV FRPR UHIHUrQFLD DR SUHSDUDU
DUJXPHQWRVHPGHIHVDGRVGLUHLWRVGDPXOKHU2VHJXLQWHpXPEUHYHUHVXPRGHWDLVFDVRV

/LEHUGDGHGDWRUWXUDHSXQLomRFUXHOGHVXPDQDRXGHJUDGDQWH

 'RHEEOHUY6XGmR
$ TXHL[D DILUPDYD TXH RLWR HVWXGDQWHV IRUDP SUHVRV H FRQGHQDGRV SRU DFWRV TXH YLRODYDP D
´RUGHPS~EOLFDµ2VHVWXGDQWHVIRUDPFRQGHQDGRVDSDJDUPXOWDVHUHFHEHUHQWUHYLQWHHFLQFR
H TXDUHQWD FKLEDWDGDV $ FRPXQLFDomR DUJXPHQWDYD TXH D SXQLomR HUD KXPLOKDQWH SDUD
HVWXGDQWHV GR VH[R IHPLQLQR HQYROYLGDV SRUTXH UHTXHULD TXH DV PHVPDV H[SXVHVVHP DV VXDV
SDUWHVWUDVHLUDVDRS~EOLFR$&RPLVVmR$IULFDQDGHFODURXTXHR$UWLJRGD&DUWD$IULFDQDQmR
Vy SURtEH R WUDWDPHQWR FUXHO PDV WDPEpP R WUDWDPHQWR GHVXPDQR H GHJUDGDQWH TXH LQFOXL
DFo}HV TXH ´KXPLOKDP RX REULJDP R LQGLYtGXR FRQWUD VXD YRQWDGH RX FRQVFLrQFLDµ $
&RPLVVmR$IULFDQDFRQFOXLXTXH´HP~OWLPDDQiOLVHVHXPDFWRFRQVWLWXLWUDWDPHQWRGHVXPDQR
RX SXQLomR GHJUDGDQWH GHSHQGH GDV FLUFXQVWkQFLDV GR FDVRµ PDV VXEOLQKRX TXH D SURLELomR
´GHYHVHULQWHUSUHWDGDRPDLVDPSODPHQWHSRVVtYHOGHPRGRDDEUDQJHURPDLRUOHTXHSRVVtYHO
GHDEXVRVItVLFRVHPHQWDLVµ


$VTXHVW}HVGHVWHFDVRSRGHULDPHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV   UHVSHLWRSHODYLGDLQWHJULGDGHH
VHJXUDQoDGDSHVVRDSURLELomRGHWUDWDPHQWRVRXSHQDVFUXpLVGHVXPDQRVRXGHJUDGDQWHV H
GLUHLWRjGLJQLGDGH GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

 2UJDQLVDWLRQ0RQGLDOH&RQWUH/D7RUWXUHY5XDQGD
(VWDFRPXQLFDomRDOHJDYDTXHPLOKDUHVGHSHVVRDVHPWRGRRWHUULWyULRUXDQGrVHVWDYDPGHWLGDV
SRUIRUoDVGHVHJXUDQoDGR5XDQGDHPDQWLGDVHPFRQGLo}HVGHSORUiYHLV2VDXWRUHVGDDFomR
MXGLFLDO DOHJDYDP DYLRODomR GR$UWLJRGD &DUWD$IULFDQD TXH JDUDQWH D SHVVRDV VLQJXODUHVR
GLUHLWR DR UHVSHLWR LQHUHQWH DR VHU KXPDQR H SURtEH D WRUWXUD SXQLomR H WUDWDPHQWR FUXpLV
GHVXPDQRVRXGHJUDGDQWHV$RFKHJDUDXPDFRQFOXVmRD&RPLVVmR$IULFDQDWRPRXXPDQRWD
SDUWLFXODU GDV FRQGLo}HV HP TXH DV FULDQoDV PXOKHUHV H LGRVRV VH HQFRQWUDYDP GHWLGDV
&RQVWDWRX TXH DTXHODV FRQGLo}HV ´YLROD>YDP@ D VXD LQWHJULGDGH ItVLFD H SVLFROyJLFDµ H
FRQVLGHURXTXHR(VWDGR3DUWHQmRFXPSULDRHVWDEHOHFLGRQR$UWLJR




$VTXHVW}HVGHVWHFDVRSRGHULDPHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV   UHVSHLWRSHODYLGDLQWHJULGDGHH
VHJXUDQoD GD SHVVRD SURLELomR GH SHQDV H WUDWDPHQWRV FUXpLV GHVXPDQRV RX GHJUDGDQWHV  
GLUHLWRjGLJQLGDGH H SURWHFomRHVSHFLDOGHPXOKHUHVLGRVDV GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD
0XOKHU

 0HGLD5LJKWV$JHQGDY1LJpULD
$ &RPLVVmR $IULFDQD REVHUYRX TXH D H[SUHVVmR ¶WUDWDPHQWRV RX SHQDV FUXpLV GHVXPDQRV RX
GHJUDGDQWHV· GHYH VHU LQWHUSUHWDGD ´GH PRGR D DEDUFDU D IRUPD PDLV DPSOD SRVVtYHO GH
SURWHFomRFRQWUDDEXVRVTXHUItVLFRVTXHUPHQWDLVµ
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(VWHVFRPHQWiULRVDSOLFDUVHLDPDR$UWLJR   UHVSHLWRSHODYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGD
SHVVRDSURLELomRGHSHQDVRXWUDWDPHQWRVFUXpLVGHVXPDQRVRXGHJUDGDQWHV GR3URWRFRORGRV
'LUHLWRVGD0XOKHU

 '5&RQJRY%XUXQGL5XDQGDH8JDQGD
)RUoDV DUPDGDV GDV 5HS~EOLFDV GH %XUXQGL 5XDQGD H 8JDQGD HVWLYHUDP SUHVHQWHV VRE R
SUHWH[WRGHVDOYDJXDUGDGRVVHXVLQWHUHVVHVQDVSURYtQFLDVGD5HS~EOLFD'HPRFUiWLFDGR&RQJR
RQGHKRXYHUDDFWLYLGDGHVGHUHEHOGHV(VWDVIRUoDVYLRODUDP VH[XDOPHQWHHPDWDUDPPXOKHUHV
FRQJROHVDV SDUD DOpP GH WHUHP FRPHWLGR PXLWDV RXWUDV YLRODo}HV GH GLUHLWRV KXPDQRV $V
IRUoDVUXDQGHVDVHXJDQGHVDVHVSHFLILFDPHQWHWLQKDPDLQWHQomRGHSURSDJDUR6,'$YLRODQGR
VH[XDOPHQWHDVPXOKHUHVHUDSDULJDVFRQJROHVDVDILPGHGL]LPDUDSRSXODomRORFDO$&RPLVVmR
$IULFDQD FRQVWDWRX TXH HVWHV DFWRV SDUWLFXODUHV YLRODP R SULPHLUR 3URWRFROR $GLFLRQDO jV
&RQYHQo}HV GH *HQHEUD H &RQYHQomR VREUH D (OLPLQDomR GH 7RGDV DV )RUPDV GH
'LVFULPLQDomR FRQWUD D 0XOKHU H SRU H[WHQVmR D &DUWD $IULFDQD )RL FRQVWDWDGR TXH RV
DFXVDGRVWDPEpPKDYLDPYLRODGRRV$UWLJRV  H    H  
HGD&DUWD$IULFDQD

$VTXHVW}HVHQYROYLGDVQHVWHFDVRSRGHULDPHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV GLUHLWRjGLJQLGDGH 
GLUHLWR j YLGD LQWHJULGDGH H VHJXUDQoD GD SHVVRD  H  SURWHFomR GD PXOKHU HP FRQIOLWRV
DUPDGRV GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
'LUHLWRjSDUWLFLSDomRSROtWLFD

 3XURKLWH0RRUHY*kPELD
(VWHFDVRHQYROYHXXPGHVDILRj/HL*DPELDQDGH'HWHQomRGH/XQiWLFRVFRPEDVHQDSULYDomR
GRV GLUHLWRV GH LQGLYtGXRV GHWLGRV SRU FDXVD GD GHILFLrQFLD PHQWDO $ &RPLVVmR $IULFDQD
GHWHUPLQRXTXHQHJDUDRVFLGDGmRVRGLUHLWRGHSDUWLFLSDUOLYUHPHQWHQRJRYHUQRGRVHXSDtVVy
VHSRGHMXVWLILFDUSRUPRWLYRGHLQFDSDFLGDGHOHJDOHTXHDRGHFODUDUXPLQGLYtGXROHJDOPHQWH
LQFDSDFLWDGR R (VWDGR GHYH REVHUYDU DV QRUPDV H SDGU}HV DFHLWHV LQWHUQDFLRQDOPHQWH
)LQDOPHQWHFRQFOXLXTXHQmRKDYLDEDVHVREMHFWLYDVGHQWURGRVLVWHPDMXUtGLFRGR(VWDGRSDUD
H[FOXLUSHVVRDVSRUWDGRUDVGDGHILFLrQFLDPHQWDOGHSDUWLFLSDUGDYLGDSROtWLFD

$V TXHVW}HV QHVWH FDVR SRGHULDP HQTXDGUDUVH QRV $UWLJRV  GLUHLWR D SDUWLFLSDomR QD YLGD
SROtWLFDHQRSURFHVVRGHWRPDGDGHGHFLVmR H SURWHFomRHVSHFLDOGDPXOKHUSRUWDGRUDGH
GHILFLrQFLD GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUVHDSOLFDGDVjVPXOKHUHV
3URWHFomRIDPLOLDUHKHUDQoD

 $PQLVWLD,QWHUQDFLRQDOY=kPELD
2FDVRGL]LDUHVSHLWRDTXHVW}HVGHGLUHLWRVKXPDQRVGHFRUUHQWHVGDH[SXOVmRIRUoDGDGHGRLV
SROtWLFRVSURHPLQHQWHVGD=kPELD$&RPLVVmR$IULFDQDGHWHUPLQRXHQWUHRXWUDVFRLVDVTXHD
=kPELD GHL[RX GH FXPSULU RV VHXV GHYHUHV GH SURWHJHU H DVVLVWLU D IDPtOLD 'HIHQGHX TXH R
JRYHUQRGD=kPELDKDYLDURPSLGRjIRUoDDVXQLGDGHVIDPLOLDUHVGRVTXHL[RVRVYLRODQGRGHVVH
PRGR R$UWLJR  GD &DUWD $IULFDQD TXH JDUDQWH R GLUHLWR DR UHVSHLWR SHOD GLJQLGDGH LQHUHQWH
QXPVHUKXPDQR


$VTXHVW}HVQHVWDFDXVDSRGHULDPHQTXDGUDUVHQR$UWLJR GLUHLWRjGLJQLGDGH GR3URWRFROR
GRV'LUHLWRVGD0XOKHU
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 %DK2XOG5DEDKY0DXULWkQLD
2TXHL[RVRIRLSULYDGRGHSDUWHGDVXDKHUDQoDHPUHVXOWDGRGD´GRDomRµGDVXDPmHDVHXH[
GRQRFRPRHVFUDYD$&RPLVVmR$IULFDQDFRQVWDWRXTXHLVWRFRQVWLWXtDXPDYLRODomRGR$UWLJR
GD&DUWD$IULFDQDTXHJDUDQWHRGLUHLWRjSURSULHGDGH

$VTXHVW}HVQHVWDFDXVDSRGHULDPHQTXDGUDUVHQR$UWLJR GLUHLWRjKHUDQoD GR3URWRFROR
GRV'LUHLWRVGD0XOKHU
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'LVFULPLQDomREDVHDGDQDILOLDomRUHOLJLRVD

 $PQLVWLD,QWHUQDFLRQDOH2XWURVY6XGmR
(VWDFDXVDGL]LDUHVSHLWRjSHUVHJXLomRGRVQmRPXoXOPDQRVLQFOXLQGRDQHJDomRGRGLUHLWRD
SUDWLFDUVXDUHOLJLmRHOLEHUGDGHGHH[SUHVVmRVXMHLomRjSULVmRHH[SXOVmRDUELWUiULDVHQHJDomR
GR DFHVVR DR HPSUHJR H DMXGD DOLPHQWDU $R GLULPLU HVWH FDVR D &RPLVVmR $IULFDQD IH] D
VHJXLQWHREVHUYDomRVREUHDDSOLFDomRGDOHLGH6KDUL·D´4XDQGRRVWULEXQDLVVXGDQHVHVDSOLFDP
6KDUL·DGHYHPID]rORGHDFRUGRFRPDVRXWUDVREULJDo}HVDVVXPLGDVSHOR(VWDGR6XGDQrV2V
MXOJDPHQWRVGHYHPVHPSUHREVHUYDURVSDGU}HVLQWHUQDFLRQDLVGHMXOJDPHQWRMXVWRHWRGRR
FLGDGmRGHYHULDWHURGLUHLWRDVHUMXOJDGRSRUXPWULEXQDOVHFXODUVHDVVLPRGHVHMDUµ
$VTXHVW}HVQHVWDFDXVDSRGHULDPHQTXDGUDUVHQR$UWLJR DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDO
SHUDQWHDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
'LUHLWRVQmRHQXPHUDGRV





 7KH6RFLDODQG(FRQRPLF5LJKWV$FWLRQ&HQWHUDQGWKH&HQWHUIRU(FRQRPLFDQG6RFLDO
5LJKWVY1LJpULD
1HVWHFDVRD&RPLVVmR$IULFDQDSUHWHQGLDUHFRQKHFHUXPGLUHLWRTXHQmRHVWDYDHQXPHUDGRGH
IRUPDH[SOtFLWDQD&DUWD$IULFDQD$RGHWHUPLQDUTXHRVLQGLYtGXRVWLQKDPGLUHLWRDKDELWDomR
RX DEULJR FRQVWDWRX TXH WDO GLUHLWR HUD R FRUROiULR GDV GLVSRVLo}HV TXH SURWHJHP R GLUHLWR j
VD~GHItVLFDHPHQWDOSURSULHGDGHHSURWHFomR FRQVDJUDGRjIDPtOLD 5HFRQKHFHXWDPEpPR
GLUHLWRjDOLPHQWDomRFRQVWDWDQGRTXHWDOGLUHLWRHVWDYD´LQVHSDUDYHOPHQWHOLJDGRµjGLJQLGDGH
GRV VHUHV KXPDQRV H TXH R GLUHLWR j DOLPHQWDomR HUD HVVHQFLDO SDUD JR]DU H FXPSULU RXWURV
GLUHLWRVWDLVFRPRRVGHVD~GHHGXFDomRHPSUHJRHSDUWLFLSDomRSROtWLFD

$VTXHVW}HVQHVWDFDXVDSRGHULDPHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV GLUHLWRjVHJXUDQoDDOLPHQWDU H
 GLUHLWRjKDELWDomRDGHTXDGD GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

 7ULEXQDOGH-XVWLoDGD&RPXQLGDGH(FRQyPLFDGRV (VWDGRV GD ÉIULFD
2FLGHQWDO


$&RPXQLGDGH(FRQyPLFDGRV(VWDGRVGDÉIULFD2FLGHQWDO (&2:$6&('($2 IRLFULDGD
HPSDUDVXEVWLWXLUD8QLmR$GXDQHLUDGRV(VWDGRVGDÉIULFD2FLGHQWDO27ULEXQDOGD-XVWLoDGD
&RPXQLGDGH IRL HVWDEHOHFLGR HP  (P -DQHLUR GH  (&2:$6&('($2 DGRSWRX XP
SURWRFRORSDUDSHUPLWLUTXHDVSHVVRDVDSUHVHQWDVVHPTXHL[DVFRQWUDRV(VWDGRV0HPEURV$RPHVPR
WHPSRDMXULVGLomRGR7ULEXQDOGD&RPXQLGDGHIRLUHYLVWDGHPRGRDLQFOXLUDUHYLVmRGDVYLRODo}HVGRV
GLUHLWRVKXPDQRVHPWRGRVRV(VWDGRV0HPEURV

 0DQLY1tJHU
$6UD0DQLIRLYHQGLGDjHVFUDYLGmRVH[XDOHWUDEDOKRXSRUPDLVGHDQRVID]HQGRWUDEDOKRV
GRPpVWLFRVHDJUtFRODVVHPYHQFLPHQWR(ODWDPEpPIRLXVDGDFRPRHVFUDYDVH[XDOHSRUILP
GHX j OX] WUrV GRV ILOKRV GH VHX DPR 2 7ULEXQDO 5HJLRQDO GH -XVWLoD GD ÉIULFD 2FLGHQWDO
FRQGHQRX1tJHUSRUQmRWHUFRQVHJXLGRSURWHJHUDUDSDULJDGHDQRVGHLGDGHFRQWUDDYHQGD
SDUDDHVFUDYLGmRRQGHHODVRIUHXDEXVRVItVLFRVHVH[XDLV

$VTXHVW}HVQHVWDFDXVDSRGHULDPHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV   FRPSURPLVVRGHPRGLILFDURV
SDGU}HV GH FRQGXWD VRFLDO H FXOWXUDO   GLUHLWR j GLJQLGDGH  H  GLUHLWR j YLGD LQWHJULGDGH H
VHJXUDQoDGDSHVVRD GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU


% -XULVSUXGrQFLD5HOHYDQWHGH2XWURV6LVWHPDVGH'LUHLWRV+XPDQRV


2$UWLJRGD&DUWD$IULFDQDGHFODUDTXHD&RPLVVmR$IULFDQDSRGH´LQVSLUDUVHµQRGLUHLWR
LQWHUQDFLRQDO HP UHODomR DRV GLUHLWRV GR +RPHP H GRV 3RYRV (VWD GLVSRVLomR SHUPLWH j &RPLVVmR
$IULFDQDUHFRUUHUDRXWURVWUDWDGRVLQWHUQDFLRQDLVHFRQYHQo}HVUHJLRQDLVVREUHRVGLUHLWRVKXPDQRVSDUD
DMXGDUQDLQWHUSUHWDomRGD&DUWD$IULFDQD$GHPDLVR$UWLJR  GD&DUWD$IULFDQDH[LJHTXHR(VWDGR
DVVHJXUH D HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR FRQWUD DV PXOKHUHV H D SURWHFomR GRV GLUHLWRV ´FRQIRUPH
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HVWLSXODGR QDV GHFODUDo}HV H FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLVµ $R WRPDU DV GHFLV}HV D &RPLVVmR $IULFDQD
UHFRQKHFHXDMXULVSUXGrQFLDGHRXWUDVFRPLVV}HVHWULEXQDLVLQWHUQDFLRQDLVFRPRDXWRULGDGHSHUVXDVLYD
2 UDFLRFtQLR MXGLFLDO GH RXWURV VLVWHPDV GH GLUHLWRV KXPDQRV WDPEpP WHP VLGR DGRSWDGR QDV VXDV
GHFLV}HV


 6LVWHPDV5HJLRQDLVGRV'LUHLWRV+XPDQRV


$&RPLVVmR$IULFDQDWHPFLWDGRFDVRVGR7ULEXQDO(XURSHXGRV'LUHLWRV+XPDQRV (&+5 EHPFRPR
GD&RPLVVmR(XURSHLDGRV'LUHLWRV+XPDQRV TXHIRLDEROLGDHP HD&RPLVVmR,QWHU$PHULFDQD
GRV'LUHLWRV+XPDQRV2VFDStWXORVVHJXLQWHV LGHQWLILFDP FDVRV GHVWHVVLVWHPDV UHJLRQDLV GRVGLUHLWRV
KXPDQRV TXH SRGHUmR VHU ~WHLV SDUD VXSRUWDU DV TXHL[DV UHODFLRQDGDV DRV GLUHLWRV GDV PXOKHUHV
DSUHVHQWDGDV j &RPLVVmR 3RGHUmR VHU XP JXLmR ~WLO SDUD D LQWHUSUHWDomR GDV GLVSRVLo}HV GD &DUWD
$IULFDQDRX3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU


D 7ULEXQDO (XURSHX GRV 'LUHLWRV +XPDQRV H &RPLVVmR (XURSHLD GRV 'LUHLWRV GR
+RPHP

$&RPLVVmR$IULFDQDFLWRXR(&+5RXD&RPLVVmR(XURSHLDGRV'LUHLWRVGR+RPHPQDVGHFLV}HVGH
SHORPHQRVWUrVFDVRVTXHOKHIRUDPDSUHVHQWDGRVHPERUDQHQKXPGHVWHVFDVRVGD&RPLVVmR$IULFDQD
OLGDVVHP HVSHFLILFDPHQWH FRP RV GLUHLWRV GDV PXOKHUHV RX GLVFULPLQDomR VH[XDO 2 (&+5 p
UHVSRQViYHO SHOD PRQLWRUL]DomR GD LPSOHPHQWDomR GD &RQYHQomR (XURSHLD SDUD D 3URWHFomR GRV
'LUHLWRVGR+RPHPH/LEHUGDGHV)XQGDPHQWDLV D&RQYHQomR(XURSHLDGRV'LUHLWRVGR+RPHP TXH
HQWURX HP YLJRU HP )RL UDWLILFDGD SRU WRGRV RV (VWDGRV 0HPEURV GR &RQVHOKR GD (XURSD
LQFOXLQGRRVPHPEURVGD8QLmR(XURSHLDEHPFRPRDPDLRUSDUWHGRVSDtVHVGD(XURSD2ULHQWDO2
$UWLJR  GD &RQYHQomR (XURSHLD GHFODUD ´2 JR]R GRV GLUHLWRV H OLEHUGDGHV HVWDEHOHFLGRV QHVWD
&RQYHQomR VHUi DVVHJXUDGR VHP GLVFULPLQDomR GH TXDOTXHU QDWXUH]D LQFOXLQGR R VH[Rµ $EDL[R VH
HQFRQWUDP DOJXQV H[HPSORV GD MXULVSUXGrQFLD GRV GLUHLWRV GDV PXOKHUHV TXH HYROXLX GD &RQYHQomR
(XURSHLDGRV'LUHLWRV+XPDQRV

'LUHLWRVVH[XDLVHUHSURGXWLYRV

 &DVRGH$%H&Y,UODQGD
6REDOHLLUODQGHVDXPDPXOKHUVyWHPDSHUPLVVmRGHSURFXUDURDERUWRGHQWURGD,UODQGDQR
FDVRGHXPDJUDYLGH] TXHSRQKDDVXDYLGDHPULVFR'RFRQWUiULRHODVySRGHYLDMDUSDUDR
HVWUDQJHLURSDUDID]HURDERUWRSRUPRWLYRVGHVD~GHDSHQDV$UHTXHUHQWH$XPDH[DOFRyODWUD
FRPXPKLVWyULFRGHGHSUHVVmRGXUDQWHVXDVJUDYLGH]HVDQWHULRUHVYLDMRXSDUDD,QJODWHUUDSDUD
ID]HURDERUWR$UHTXHUHQWH%TXHHQJUDYLGRXLQYROXQWDULDPHQWHHTXHQmRSRGLDFXLGDUGHXP
EHEpVR]LQKDWDPEpPYLDMRXSDUDD,QJODWHUUDSDUDID]HURDERUWR$UHTXHUHQWH&XPDDQWLJD
SDFLHQWH GH FDQFUR HQJUDYLGRX LQYROXQWDULDPHQWH H YLDMRX SDUD D ,QJODWHUUD SDUD ID]HU XP
DERUWRFRQVHTXrQFLDGDLQIRUPDomRLQVXILFLHQWHTXHOKHIRLGDGDQD,UODQGDVREUHR´LPSDFWR
GDJUDYLGH]QDVXDVD~GHHYLGDHGRVVHXVWHVWHVGHFDQFURDQWHULRUHVQRIHWRµ

2 (&+5 FRQVWDWRX TXH JRYHUQR KDYLD YLRODGR R GLUHLWR GD UHTXHUHQWH & j ´YLGD SULYDGDµ
$UWLJR  GD &RQYHQomR (XURSHLD GRV 'LUHLWRV +XPDQRV  DR GHL[DU GH SURYLGHQFLDU XP
´UHJLPHOHJLVODWLYRRXUHJXODGRUTXHSURYHMDXPSURFHGLPHQWRDFHVVtYHOHHILFD]DWUDYpVGRTXDO
>HOD@ SXGHVVH WHU GHWHUPLQDGR VH VH TXDOLILFDYD SDUD XP DERUWR OHJDO QD ,UODQGD   µ 
&RQWXGRR(&+5FRQVWDWRXWDPEpPTXHRVGLUHLWRVGDV5HTXHUHQWHV$H%QmRWLQKDPVLGR
YLRODGRVYLVWRTXH´DSURLELomRLPSXJQDGDQD,UODQGDREWHYHXPHTXLOtEULRMXVWRHQWUHRGLUHLWR
GDVSULPHLUDHVHJXQGDUHTXHUHQWHVDRUHVSHLWRSRUVXDYLGDSULYDGDHRVGLUHLWRVLQYRFDGRVHP
QRPHGRQDVFLWXURµ

2 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU DR DEULJR GR $UWLJR   F  Gi GLUHLWR HVSHFtILFR j
REWHQomRGRDERUWRSRUPXOKHUHVQDVLWXDomRGD$H&HSRVVLYHOPHQWHGD%YLVWRTXHSHUPLWH
RDERUWRRQGHDVD~GHHQmRVRPHQWHDYLGDGDPmHHVWiHPSHULJR2V$UWLJRV GLUHLWRjYLGD
HLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRjGLJQLGDGH H   HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomRFRQWUDDV
PXOKHUHV FRPR HVWLSXODGR HP GHFODUDo}HV H FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLV  GD &DUWD $IULFDQD
SRGHPWDPEpPVHUUHOHYDQWHV
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 7\VLĊFY3RO{QLD
$HVWDDXWRUDGHDFomRMXGLFLDOIRLUHFXVDGRXPDERUWRHPERUDVREDOHLSRODFDDLQWHUUXSomRGH
JUDYLGH]VHMDSHUPLWLGDRQGHDVD~GHGDPmHHVWiHPULVFR$DXWRUDGDDFomRMXGLFLDOWLQKDVLGR
DYLVDGDSRUWUrVRIWDOPRORJLVWDVGHTXHDVXDJUDYLGH]HSDUWRSRGHULDPS{UDVXDYLVmRHPULVFR
$SyVRQDVFLPHQWRGRVHXEHEpDVXDYLVmRGHIDFWRGHWHULRURXDSRQWRGHHODHVWDUHPULVFRGH
FHJXHLUD 2 (&+5 FRQVWDWRX TXH R JRYHUQR YLRORX R GLUHLWR GD TXHL[RVD j ´YLGD SULYDGDµ
$UWLJR  GD &RQYHQomR (XURSHLD GRV 'LUHLWRV +XPDQRV  DR GHL[DU GH FXPSULU FRP VXDV
REULJDo}HVSRVLWLYDV´GHDVVHJXUDUDLQWHJULGDGHItVLFDGDVIXWXUDVPmHVµ






23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDRDEULJRGR$UWLJR  F GiRGLUHLWRHVSHFtILFRDID]HU
DERUWRHPWDLVFDVRV2V$UWLJRV GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRjGLJQLGDGH 
H    HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR FRQWUD D PXOKHU FRQIRUPH HVWLSXODGR HP GHFODUDo}HV H
FRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV GD&DUWD$IULFDQDWDPEpPSRGHPVHUUHOHYDQWHV

 -DEDULY7XUTXLD
2(&+5GHIHQGHXTXHXPDPXOKHULUDQLDQDDFXVDGDGHDGXOWpULRWLQKDXPUHFHLRMXVWLILFDGRGH
SHUVHJXLomRSDUDRVHIHLWRVGHFRQFHVVmRGHDVLORHTXHDH[HFXomRGD7XUTXLDGDRUGHPGHVXD
GHSRUWDomR YLRODULD R $UWLJR  GD &RQYHQomR (XURSHLD GRV 'LUHLWRV +XPDQRV TXH SURWHJH
FRQWUDRWUDWDPHQWRFUXHOHGHVXPDQREHPFRPRR$UWLJRTXHSUHYrXPUHFXUVRHIHFWLYR
DQWHVGDVDXWRULGDGHVQDFLRQDLV

7DOFDVRSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD H GLUHLWRj
GLJQLGDGH GD&DUWD$IULFDQDRX$UWLJRV GLUHLWRjGLJQLGDGH H GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHH
VHJXUDQoDGDSHVVRD GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
 3DWRQYR5HLQR8QLGR
2DXWRUGDDFomR MXGLFLDOSURFXURXSURLELUTXHDHVSRVDIL]HVVHDERUWR(PERUDRFDVRWHQKD
VLGR FRQVLGHUDGR LQDGPLVVtYHO ´SRU VHU PDQLIHVWDPHQWH LPSURFHGHQWH QR FRQWH[WR GR $UWLJR
  µ D &RPLVVmR (XURSHLD GRV 'LUHLWRV +XPDQRV FRQVWDWRX TXH R GLUHLWR j YLGD
FRQVDJUDGR QR $UWLJR  GD &RQYHQomR (XURSHLD GRV 'LUHLWRV +XPDQRV QmR VH HVWHQGLD DR
QDVFLWXURHVDOLHQWRXDOLPLWDomRGHWDOGLUHLWRLPSOtFLWRFRPEDVHHPSUHRFXSDo}HVFRPDYLGDH
VD~GHGDPmH$&RPLVVmR(XURSHLDGRV 'LUHLWRV+XPDQRVWDPEpPGLVFRUGRXGDVDOHJDo}HV
GR DXWRU GD DFomR MXGLFLDO GH TXH R DERUWR YLRODYD R GLUHLWR DR UHVSHLWR SHOD YLGD IDPLOLDU QR
$UWLJR&RQWUDULDPHQWHFRQVWDWRXTXHDGHFLVmRGHVXDHVSRVDGH´HYLWDURULVFRGHGDQRj
VXD VD~GH ItVLFD H PHQWDOµ MXVWLILFDYDVH SHOR $UWLJR    ´FRPR VHQGR QHFHVViULD SDUD D
SURWHFomRGRVGLUHLWRVGHXPDRXWUDSHVVRDµ






7DOFDVRSRGHULDHQTXDGUDUVHQR$UWLJR GLUHLWRVUHSURGXWLYRVHGHVD~GH GR3URWRFRORGRV
'LUHLWRVGD0XOKHU

 2SHQ'RRUH'XEOLQ:HOO:RPDQY,UODQGD
2(&+5VXVWHQWRXTXHDLQMXQomRGR7ULEXQDO6XSUHPRGD,UODQGDTXHSURLELDDVDJrQFLDVGH
DFRQVHOKDPHQWRGHGDUjVPXOKHUHVJUiYLGDVLQIRUPDo}HVVREUHHVWDEHOHFLPHQWRVGHDERUWRQR
HVWUDQJHLUR YLRODYD R $UWLJR  GD &RQYHQomR (XURSHLD GRV 'LUHLWRV +XPDQRV 2 (&+5
FRQVLGHURXTXHDLQMXQomRLQWHUIHULDFRPRGLUHLWRGHGXDVRUJDQL]Do}HVVHPILQVOXFUDWLYRVGH
GDULQIRUPDo}HVVREUHDVRSo}HVGHSODQHDPHQWRIDPLOLDUHFRPDFDSDFLGDGHGDVPXOKHUHVGH
UHFHEHULQIRUPDo}HV2(&+5DUJXPHQWRXTXHHPERUDD,UODQGDWHQKDXPLQWHUHVVHOHJtWLPR
GHSURWHJHUDYLGDGRQDVFLWXURDLQMXQomRWLQKDXPLPSDFWRGHVSURSRUFLRQDGRSRUTXHSURLELD
RDFRQVHOKDPHQWRLQGHSHQGHQWHPHQWHGDLGDGHVD~GHRXFLUFXQVWkQFLDVGDVPXOKHUHVJUiYLGDV
2 (&+5 VDOLHQWRX TXH D LQMXQomR SXQKD HP ULVFR D VD~GH GDV PXOKHUHV DV TXDLV
SURYDYHOPHQWH LQWHUURPSHULDP D JUDYLGH] HP IDVHV PDLV DYDQoDGDV VHP DFRQVHOKDPHQWR
DGHTXDGR

23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD 0XOKHUGiDRDEULJRGR$UWLJR  D XPGLUHLWRHVSHFtILFR j
LQIRUPDomRVREUHRSODQHDPHQWRIDPLOLDUHRDERUWR
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9LROrQFLDEDVHDGDQRJpQHUR

 %HYDFTXDDQG6Y%XOJiULD
2VDXWRUHVGDDFomRMXGLFLDOXPDMRYHPPXOKHUHVHXPHQRUDSUHVHQWDUDPXPDTXHL[Dj OX]
GRV$UWLJRV WRUWXUDHWUDWDPHQWRRXSXQLomRGHVXPDQRVRXGHJUDGDQWHV  UHVSHLWRSHODYLGD
IDPLOLDU   UHFXUVR HILFD]  H  SURLELomR GD GLVFULPLQDomR  GD &RQYHQomR (XURSHLD GRV
'LUHLWRV +XPDQRV DOHJDQGR TXH DV DXWRULGDGHV E~OJDUDV KDYLDP GHL[DGR GH WRPDU PHGLGDV
QHFHVViULDVSDUDDVVHJXUDURUHVSHLWRSRUVXDYLGDIDPLOLDUHTXHKDYLDPGHL[DGRGHSURWHJHUD
PXOKHUGRFRPSRUWDPHQWRYLROHQWRGHVHXH[PDULGRTXHDHVSDQFDYDQDSUHVHQoDGRVHXILOKR
HDDFXVDYDGHWHUUDSWDGRRVHXILOKR2(&+5FRQVWDWRXTXH%XOJiULDKDYLDYLRODGRR$UWLJR
DR GHL[DU GH DGRSWDU RUGHQV GH JXDUGD SURYLVyULD H WRPDU PHGLGDV VXILFLHQWHV HP UHDFomR DR
FRPSRUWDPHQWRYLROHQWRGRPDULGRGDTXHL[RVD

7DOFDVRSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGDOHL 
GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD H GLJQLGDGH GD&DUWD$IULFDQDRX$UWLJRV GLUHLWRj
GLJQLGDGH  GLUHLWRVjYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD H DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomR
LJXDOSHUDQWHDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
 $OJXUY7XUTXLD
$DXWRUDGDDFomRMXGLFLDODSUHVHQWRXXPDTXHL[DjOX]GR$UWLJRGD&RQYHQomR(XURSHLDGRV
'LUHLWRV +XPDQRV SURLELomR GH WRUWXUD HWUDWDPHQWR RX SXQLomR GHVXPDQRV RXGHJUDGDQWHV 
DVVHYHUDQGRTXHHQTXDQWRHVWDYDVREFXVWyGLDSROLFLDOUHSHWLGDVYH]HVKDYLDVLGRDOYRGHVRFRV
H SRQWDSpV DPHDoDV GD PRUWH H HVWXSUR H DEXVRV YHUEDLV 'HFODURX TXH KDYLD VLGR VXMHLWD j
VXVSHQVmRSHORVEUDoRVHTXHWDPEpPKDYLDUHFHELGRFKRTXHVHOpFWULFRVDWUDYpVGHHOpFWURGRV
OLJDGRVDRVVHLRVSpVHSDUWHVXSHULRUGRFRUSR$RFRQVWDWDUXPDYLRODomRGD&RQYHQomRR
(&+5VDOLHQWRXTXHR(VWDGRHUDUHVSRQViYHOSRUWRGDVDVSHVVRDVTXHVHHQFRQWUDPGHWLGDVH
TXH DV DXWRULGDGHV WLQKDP D REULJDomR GH SURWHJrODV 6XEOLQKRX TXH D DSOLFDomR ULJRURVD GH
VDOYDJXDUGDVIXQGDPHQWDLVFRPRRGLUHLWRDSHGLUXPH[DPHSRUXPPpGLFRGHVXDHVFROKDHR
DFHVVRDXPDGYRJDGRHDXPIDPLOLDUFRQMXJDGRFRPXPDSURQWDLQWHUYHQomRMXGLFLDOWRUQDYD
SRVVtYHOGHWHFWDUHSUHYHQLUPDXVWUDWRVDTXHRVGHWLGRVHVWDYDPHPULVFRGHVHUVXMHLWRV

7DOFDVRSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD H GLUHLWRj
GLJQLGDGH GD&DUWD$IULFDQDRX$UWLJRV GLUHLWRjGLJQLGDGH H GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHH
VHJXUDQoDGDSHVVRD GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
 $\GLQY7XUTXLD
2(&+5DGRSWDQGRDVFRQVWDWDo}HVGRIDFWRFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRSHOD&RPLVVmR(XURSHLD
GRV'LUHLWRV+XPDQRVFRQVWDWRXTXHRHVWXSURGHXPDSULVLRQHLUDSRUXPRILFLDOGR(VWDGR
GHYH VHU FRQVLGHUDGR ´XPD IRUPD HVSHFLDOPHQWH JUDYH H UHSXJQDQWH GH PDXVWUDWRV GDGD D
IDFLOLGDGHFRPTXHRRIHQVRUSRGHH[SORUDUDYXOQHUDELOLGDGHHUHVLVWrQFLDHQIUDTXHFLGDGDVXD
YtWLPDµ 2 7ULEXQDO FRQFOXLX TXH D DFXPXODomR GH DFWRV GH YLROrQFLD ItVLFD H PHQWDO SDUD
DOpP GR HVSHFLDOPHQWH FUXHO DFWR GH HVWXSUR HTXLYDOLD j WRUWXUD HP YLRODomR GR $UWLJR  GD
&RQYHQomR(XURSHLDGRV'LUHLWRV+XPDQRV

7DOFDVRSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD H GLUHLWRj
GLJQLGDGH GD&DUWD$IULFDQDRX$UWLJRV GLUHLWRjGLJQLGDGH H GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHH
VHJXUDQoDGDSHVVRD GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

 6DOPDQRøOXH3RODWWDûY7XUTXLD
$VGXDVDXWRUDVGDDFomRMXGLFLDOIRUDPGHWLGDVSHORVDJHQWHVGDSROtFLDHPFRQH[mRjDOHJDGD
ILOLDomR QXPD RUJDQL]DomR LOHJDO 2 FKHIH GD %ULJDGD $QWL7HUURULVWD GR FRPDQGR JHUDO GD
SROtFLD VROLFLWRX TXH XP KRVSLWDO GHWHUPLQDVVH VXD YLUJLQGDGH H GHWHUPLQDVVH VH HODV KDYLDP
PDQWLGRUHODo}HVVH[XDLVUHFHQWHPHQWHHPERUDQmRKRXYHVVHQHQKXPDQHFHVVLGDGHPpGLFDRX
OHJDOGHWDOH[DPH$VUHTXHUHQWHVWDPEpPDOHJDUDPTXHIRUDPVXMHLWDVDPDXVWUDWRVLQFOXLQGR
R DEXVR ItVLFR H VH[XDO HQTXDQWR HVWDYDP VRE FXVWyGLD SROLFLDO 2 (&+5 YHULILFRX XPD
YLRODomRGR$UWLJR SURLELomRGHWRUWXUDHWUDWDPHQWRVRXSHQDVGHVXPDQRVRXGHJUDGDQWHV 
GD &RQYHQomR (XURSHLD GRV 'LUHLWRV +XPDQRV 2 7ULEXQDO GHIHQGHX TXH HUD GHVQHFHVViULR
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FRQVLGHUDU HP VHSDUDGR VH KDYLD RFRUULGR XPD YLRODomR GR $UWLJR  SURLELomR GD
GLVFULPLQDomR 
7DOFDVRSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGDOHL H
GLUHLWR j GLJQLGDGH  GD &DUWD $IULFDQD RX $UWLJRV  GLUHLWR j GLJQLGDGH   GLUHLWR j YLGD
LQWHJULGDGH H VHJXUDQoD GD SHVVRD  H  DFHVVR j MXVWLoD H SURWHFomR LJXDO SHUDQWH D OHL  GR
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU


 0&Y%XOJiULD
2 (&+5 GHWHUPLQRX TXH WHU R (VWDGR GHL[DGR GH LQYHVWLJDU SOHQDPHQWH DV DOHJDo}HV GH
HVWXSUR GD DXWRUD GD DFomR MXGLFLDO PHVPR QD DXVrQFLD GH SURYDV ´GLUHFWDVµGH HVWXSUR RX
´UHVLVWrQFLDµHTXLYDOLDDGHL[DUGHHVWDEHOHFHUHDSOLFDUHILFD]PHQWHXPUHJLPHGRGLUHLWRSHQDO
TXH SXQH R HVWXSUR H DEXVR VH[XDO ,VVR IRL FRQVLGHUDGR FRPR FRQVWLWXLQGRXPD YLRODomR GR
$UWLJRVHGD&RQYHQomR(XURSHLDGRV'LUHLWRV+XPDQRVUHODFLRQDGDjWRUWXUDHRGLUHLWRj
YLGDSULYDGDUHVSHFWLYDPHQWH

7DOFDVRSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRj
GLJQLGDGH  H    PHGLGDV HVSHFLDLV SDUD RV LGRVRV H SRUWDGRUHV GH GHILFLrQFLD  GD &DUWD
$IULFDQDRX$UWLJRV GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD 
H DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOSHUDQWHDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU


 ;H<Y+RODQGD
2 (&+5 FRQVWDWRX TXH D LQFDSDFLGDGH OHJDO GH XP SDL GH LQVWDXUDU XP SURFHVVRFULPH HP
QRPHGHVXDILOKDXPDYtWLPDGHHVWXSURTXHpSRUWDGRUDGHGHILFLrQFLDPHQWDOFRQVWLWXtDXPD
YLRODomRGRVHXGLUHLWRDRUHVSHLWRSHODYLGDSULYDGDjOX]GR$UWLJRGD&RQYHQomR(XURSHLD
GRV 'LUHLWRV +XPDQRV $ +RODQGD IRL FRQVLGHUDGD FRPR WHQGR YLRODGR DV VXDV
UHVSRQVDELOLGDGHVSHORVGLUHLWRVKXPDQRVDRGHL[DUGHFULDUXPDOHJLVODomRFULPLQDODSURSULDGD
SDUDDWHQGHUDRHVWXSURGHXPDPXOKHUSRUWDGRUDGDGHILFLrQFLDPHQWDO

7DOFDVRSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD H GLUHLWRj
GLJQLGDGH GD&DUWD$IULFDQDRX$UWLJRV GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHH
VHJXUDQoD GD SHVVRD  H  SURWHFomR HVSHFLDO GH PXOKHUHV SRUWDGRUDV GH GHILFLrQFLD  GR
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

 2SX]Y7XUTXLD
$6UD2SX]UHFRUUHXDR(&+5QDVHTXrQFLDGDPRUWHGHVXDPmHjVPmRVGRPDULGRGD6UD
2SX]GHSRLVGHDQRVGHDEXVRGRPpVWLFRSHUVLVWHQWH$YLROrQFLDIRLGHQXQFLDGDjVDXWRULGDGHV
UHSHWLGDVYH]HVHPERUDPXLWDVTXHL[DVWHQKDPVLGRVXEVHTXHQWHPHQWHUHWLUDGDVDSyVDDPHDoD
GHPDLVYLROrQFLDHQHQKXPDPHGLGDGHSURWHFomRIRLWRPDGD2PDULGRIRLDWpPHVPROLEHUWR
TXDQGRLQWHUS{VUHFXUVRDSyVVHUGHFODUDGRFXOSDGRSHORDVVDVVLQDWRGDPmHGDDXWRUDGDDFomR
MXGLFLDO SRU FDXVD GD DOHJDGD ´SURYRFDomRµ IHLWD SHOD DXWRUD GD DFomR MXGLFLDO ([DPLQDQGR D
MXULVSUXGrQFLD GR &RPLWp GDV 1Do}HV 8QLGDV VREUH D (OLPLQDomR GH 7RGDV DV )RUPDV GH
'LVFULPLQDomRFRQWUDD0XOKHUHRXWUDVOHLVLQWHUQDFLRQDLVEHPFRPRRVUHODWyULRVGHSHVTXLVD
GH21*VR(&+5FRQVWDWRXTXHD7XUTXLDKDYLDYLRODGRR$UWLJR GLUHLWRjYLGD DRGHL[DU
GHSURWHJHUHILFD]PHQWHDPmHGDDXWRUDGDDFomRMXGLFLDO$UWLJR WRUWXUD TXDQGRGHL[RXGH
WRPDU PHGLGDV GH SURWHFomR SDUD LPSHGLU TXH R PDULGR GD 6UD 2SX] D IHULVVH H $UWLJR 
GLVFULPLQDomR FRP EDVH QR JpQHUR  2 (&+5 VXVWHQWRX TXH ´TXDQGR R (VWDGR GHL[D GH
SURWHJHUDVPXOKHUHVFRQWUDDYLROrQFLDGRPpVWLFDLVVRYLRODRVHXGLUHLWRjSURWHFomRLJXDOGDOHL
H HVWD IDOKD QmR SUHFLVD VHU LQWHQFLRQDOµ H GHFLGLX YDORUHV VLJQLILFDWLYRV HP LQGHPQL]DomR D
IDYRUGD6UD2SX]

7DO FDVR SRGHULD HQTXDGUDUVH QRV $UWLJRV  QmR GLVFULPLQDomR QR JR]R GH GLUHLWRV  
LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGDOHL  GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD H  
HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR FRQWUD DV PXOKHUHV FRQIRUPH HVWLSXODGR HP GHFODUDo}HV H
FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLV  GD &DUWD $IULFDQD RX $UWLJRV  HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR  
GLUHLWR j GLJQLGDGH LQFOXLQGR SURWHFomR FRQWUD D YLROrQFLD   GLUHLWR j YLGD LQWHJULGDGH H
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0XOKHU



64


 :LNWRUNRY3ROyQLD
'HSRLV GH VH UHFXVDU D SDJDU XPD WDULID GH Wi[L DOHJDGDPHQWH H[RUELWDQWH D DXWRUD GD DFomR
MXGLFLDO IRL OHYDGD SHOR WD[LVWD D XP FHQWUR SDUD FXUDU D EHEHGHLUD (PERUD HOD DILUPDVVH QmR
HVWDUHPEULDJDGDRVKRPHQVTXHWUDEDOKDYDPQRFHQWURGHVSLUDPOKHjIRUoDFRORFDUDPQDHP
FLQWRVLPRELOL]DGRUHVHDWUDQFDUDPQXPDFHODGXUDQWHDQRLWHWRGD2IDFWRGHGRLVKRPHQVOKH
WHUHP GHVSLGR j IRUoD GLPLQXLX D GLJQLGDGH GD TXHL[RVD H D KXPLOKRX 2 7ULEXQDO FRQVWDWRX
XPD YLRODomR GR $UWLJR  SURLELomR GH WRUWXUD H WUDWDPHQWRV RX SHQDV GHVXPDQRV RX
GHJUDGDQWHV GD&RQYHQomR(XURSHLDGRV'LUHLWRV+XPDQRV

7DO FDVR SRGHULD HQTXDGUDUVH QRV $UWLJRV  GLUHLWR j GLJQLGDGH  H  GLUHLWR j OLEHUGDGH H
VHJXUDQoD GD SHVVRD  GD &DUWD $IULFDQD RX$UWLJRV GLUHLWR j GLJQLGDGH  H  GLUHLWR j YLGD
LQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

'LVFULPLQDomRGRJpQHUR

 $LUH\Y,UODQGD
2(&+5FRQVWDWRXTXHDLQFDSDFLGDGHGHREWHUXPDVHSDUDomROHJDOGHVHXPDULGRFRQVWLWXtD
XPD YLRODomR GR GLUHLWR GD TXHL[RVD DR UHVSHLWR SRU VXD IDPtOLD H YLGD SULYDGD DR DEULJR GR
$UWLJRGD&RQYHQomR(XURSHLDGRV'LUHLWRV+XPDQRVHXPDLQIUDFomRGR$UWLJRTXHSUHYr
RGLUHLWRDRDFHVVRDRV7ULEXQDLV

(VWDIDOWDGHDFHVVRDR7ULEXQDOVXVFLWDTXHVW}HVDRDEULJRGR$UWLJR GLUHLWRDWHUDXGLomRGR
VHXFDVRHQHQKXPDDSOLFDomRUHWURDFWLYDGDOHL GD&DUWD$IULFDQDHR$UWLJR DFHVVRjMXVWLoD
HSURWHFomRLJXDOGDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

 :HVVHOV%HUJHUYRHWY+RODQGD
2 (&+5 FRQVWDWRX TXH XP SODQR GH VHJXUDQoD VRFLDO TXH QmR SUHYLD QHQKXP GLUHLWR GH
PXOKHUHVFDVDGDVDRVEHQHItFLRVSRUVLFRQVWLWXtDXPDGLVFULPLQDomREDVHDGDQRVH[RHHVWDGR
FLYLOYLRODQGRR$UWLJR QmRGLVFULPLQDomR GD&RQYHQomR(XURSHLDGRV'LUHLWRV+XPDQRV
FRQMXJDGR FRP R $UWLJR  GR 3URWRFROR  GD &RQYHQomR (XURSHLD TXH SUHYr R GLUHLWR D
´KDYHUHVµRTXHLQFOXtDDSHQVmR2(&+5FRQVWDWRXTXHR(VWDGR3DUWHUHGX]LXRVEHQHItFLRV
GDDXWRUDGDDFomRMXGLFLDOH[FOXVLYDPHQWH FRPEDVHQR IDFWRGHTXHHODHUDPXOKHUFDVDGD H
TXHQmRH[LVWLDQHQKXPDMXVWLILFDomRREMHFWLYDHUD]RiYHOSDUDWDOWUDWDPHQWRGLIHUHQFLDGR

(VWDV TXHVW}HV SRGHULDP FRORFDUVH DR DEULJR GRV $UWLJRV  QmR GLVFULPLQDomR QR JR]R GH
GLUHLWRV   LJXDOGDGH SHUDQWH GD OHL H SURWHFomR LJXDO GD OHL  H    HOLPLQDomR GD
GLVFULPLQDomR FRQWUD DV PXOKHUHV FRQIRUPH HVWLSXODGR HP GHFODUDo}HV H FRQYHQo}HV
LQWHUQDFLRQDLV GD&DUWD$IULFDQDH$UWLJRV HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomR  DFHVVRjMXVWLoDH
SURWHFomRLJXDOGDOHL H I  VLVWHPDGHVHJXUDQoDVRFLDOSDUDPXOKHUHVGRVHFWRULQIRUPDO GR
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

 hQDO7HNHOLY7XUTXLD
$DXWRUDGDDFomRMXGLFLDODILUPDYDTXHDOHJLVODomRGRPpVWLFDTXHREULJDYDPXOKHUHVFDVDGDVD
XVDURQRPHGRPDULGRRXFRPRDOWHUQDWLYDTXHSHUPLWLDRXVRGRQRPHGHVROWHLUDGDHVSRVD
j IUHQWH GR DSHOLGR GR PDULGR VRPHQWH FRQVWLWXtD XPD YLRODomR GRV $UWLJRV  GLUHLWR DR
UHVSHLWRSHODYLGDSULYDGDHYLGDIDPLOLDU H QmRGLVFULPLQDomR GD&RQYHQomR(XURSHLDGRV
'LUHLWRV +XPDQRV 2 (&+5 GHWHUPLQRX TXH D GLVWLQomR HQWUH RV JpQHURV FULDGD SHOD OHL
LPSXJQDGDHTXLYDOLDDXPDGLVFULPLQDomRLQMXVWLILFiYHOEDVHDGD QRVH[RYLRODQGRR$UWLJR
FRQMXJDGRFRPR$UWLJR

(VWDV TXHVW}HV SRGHULDP FRORFDUVH DR DEULJR GRV $UWLJRV  QmR GLVFULPLQDomR QR JR]R GRV
GLUHLWRV  LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGDOHL H   HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomR
FRQWUDDVPXOKHUHVFRQIRUPHHVWLSXODGRHPGHFODUDo}HVHFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV GD&DUWD
$IULFDQDH$UWLJRV HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomR  DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOGDOHL H
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 I  VLVWHPDGHVHJXUDQoDVRFLDOSDUDPXOKHUHVGRVHFWRULQIRUPDO GR3URWRFRORGRV'LUHLWRV
GD0XOKHU
'LUHLWRDRUHVSHLWRSHODYLGDIDPLOLDU


 0DUFN[Y%pOJLFD
2V DXWRUHV GD DFomR MXGLFLDO FRQWHVWDUDP DV GLVSRVLo}HV GR &yGLJR &LYLO GD %pOJLFD TXH
GLVFULPLQDYD DV FULDQoDV TXH QDVFLDP IRUD GH FDVDPHQWR H GH PmHV VROWHLUDV $R DEULJR GHVVH
FyGLJRXPDPmHVROWHLUDWLQKDGHUHFRQKHFHUIRUPDOPHQWHDFULDQoDQDFHUWLGmRGHQDVFLPHQWR
RXDGRSWDUDFULDQoDQXPSURFHVVRGHWULEXQDOSDUDHVWDEHOHFHUDILOLDomRGDPmHFRPDFULDQoD
6RPHQWHDSyVDDGRSomRIRUPDOGHVXDILOKDpTXHDILOKDGD6UD0DUFN[DGTXLULXSOHQRVGLUHLWRV
GH KHUDQoD VREUH j SURSULHGDGH GD VXD PmH PDV QmR WLQKD QHQKXQV GLUHLWRV SDUD KHUGDU GH
TXDOTXHU RXWUR PHPEUR GD IDPtOLD GD PmH $R FRQVWDWDU XPD YLRODomR GR $UWLJR  GD
&RQYHQomR(XURSHLDGRV'LUHLWRV+XPDQRVR(&+5FRQVLGHURXTXHSRGHULDKDYHUREULJDo}HV
SRVLWLYDVGDSDUWHGR(VWDGRLQHUHQWHVDR¶UHVSHLWR·HIHFWLYRSHODYLGDIDPLOLDU

(VWDV TXHVW}HV SRGHULDP FRORFDUVH DR DEULJR GRV $UWLJRV  QmR GLVFULPLQDomR QR JR]R GRV
GLUHLWRV H SURWHFomRLJXDOGDOHL GD&DUWD$IULFDQDH$UWLJRV HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomR 
H DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOGDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

 .+H2XWURVY(VORYiTXLD
$V DXWRUDV GD DFomR MXGLFLDO VmR FLGDGmV HVORYDFDV GH RULJHP FLJDQD 'HSRLV GH UHFHEHUHP
WUDWDPHQWRVQRVGHSDUWDPHQWRVGHJLQHFRORJLDHREVWHWUtFLDHPGRLVKRVSLWDLVGXUDQWHDJUDYLGH]
HFHVDULDQDQmRFRQVHJXLUDPPDLVFRQFHEHU6XVSHLWDUDPGHTXHRVKRVSLWDLVOKHVWLYHVVHPIHLWR
RSHUDomR GH HVWHULOL]DomR GXUDQWH R SDUWR &RQWXGR RV KRVSLWDLV UHFXVDUDPVH D SXEOLFDU RV
UHJLVWRV PpGLFRV GDV SDFLHQWHV $ /HL GH &XLGDGRV 0pGLFRV GH  RUD HP YLJRU GHFODUDYD
´>XP@SDFLHQWH>RX@VHXUHSUHVHQWDQWHOHJDO«WHUiRGLUHLWRDFRQVXOWDURVUHJLVWRVPpGLFRVHD
H[WUDLU WUHFKRV GRV PHVPRVµ 3RUpP R 0LQLVWpULR GD 6D~GH GHFODURX TXH R WHUPR
´UHSUHVHQWDQWHOHJDOµDSOLFDYDVHDSHQDVDFULDQoDVPHQRUHVRXSDFLHQWHVSULYDGRVGHFDSDFLGDGH
MXUtGLFD

2 (&+5 REVHUYRX TXH R $UWLJR  GD &RQYHQomR (XURSHLD GRV 'LUHLWRV +XPDQRV FRQWpP
REULJDo}HVWDQWRSRVLWLYDVTXDQWRQHJDWLYDVGHJDUDQWLURUHVSHLWRHIHFWLYRSHODYLGDSULYDGDH
IDPLOLDUGDVDXWRUDVGDDFomRMXGLFLDO$VVLPVHQGRR7ULEXQDOFRQVWDWRXTXHD/HLGH&XLGDGRV
0pGLFRVGHYLRODYDDREULJDomRSRVLWLYDGR(VWDGRLQHUHQWHDR$UWLJRHTXHR$UWLJR
GLUHLWRGHDFHVVRDXPWULEXQDO IRLYLRODGRHPUHVXOWDGRGDUHFXVDGHGDUjVDXWRUDVGDDFomR
MXGLFLDODVFySLDVGRVVHXVUHJLVWRVPpGLFRV

7DOFDVRSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGDOHL 
GLUHLWRjGLJQLGDGH    SURWHFomR GDIDPtOLD H   GHYHUGHDVVLVWLUDIDPtOLD  GD&DUWD
$IULFDQDRX$UWLJRV GLUHLWRjGLJQLGDGH H GLUHLWRVUHSURGXWLYRVHGHVD~GH GR3URWRFROR
GRV'LUHLWRVGD0XOKHU
'LUHLWRjLJXDOGDGHQRJR]RGHRXWURVGLUHLWRVHFRQyPLFRVHVRFLDLVHDFHVVRDRVUHFXUVRV
HFRQyPLFRV

 6FKXOHU=JUDJJHQY6XtoD
$DXWRUDGDDFomRMXGLFLDOUHFHEHXXPDSHQVmRWRWDOGR(VWDGRSDUDSRUWDGRUHVGHGHILFLrQFLD
HPUHVXOWDGRGHXPDGRHQoDTXHDGHL[RXLQDSWDSDUDRHPSUHJR$SyVRQDVFLPHQWRGHVHX
ILOKR D SHQVmR IRL DQXODGD 2 (&+5 FRQVWDWRX HQWUH RXWUDV FRLVDV TXH R 7ULEXQDO )HGHUDO
6XtoR SDUD 6HJXURV KDYLD WRPDGR VXD GHFLVmR FRP EDVH QD VXSRVLomR GH TXH D PXOKHU KDYLD
DEDQGRQDGR R HPSUHJR UHPXQHUDGR TXDQGR QDVFHX R ILOKR 2 (&+5 GHIHQGHX TXH HVWD
VXSRVLomRLQWURGX]LDXPWUDWDPHQWRGLIHUHQFLDGREDVHDGRQRVH[RDSHQDV

(VWDV TXHVW}HV SRGHULDP FRORFDUVH DR DEULJR GRV $UWLJRV  QmR GLVFULPLQDomR QR JR]R GH
GLUHLWRV  LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGDOHL H   HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomR
FRQWUD D PXOKHU FRQIRUPH HVWLSXODGR HP GHFODUDo}HV H FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLV  GD &DUWD
$IULFDQDH$UWLJRV HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomR  DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOGDOHL 
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 I  VLVWHPD GH VHJXUDQoD VRFLDO SDUD PXOKHUHV GR VHFWRU LQIRUPDO  H SRVVLYHOPHQWH 
SURWHFomRHVSHFLDOSDUDPXOKHUHVHPDIOLomR GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU


E&RPLVVmR,QWHU$PHULFDQDGRV'LUHLWRV+XPDQRV

2VLVWHPDLQWHUDPHULFDQRGRVGLUHLWRVKXPDQRVTXHIXQFLRQDVREDpJLGHGD2UJDQL]DomRGRV
(VWDGRV$PHULFDQRV 2$6 pXPVLVWHPDFRPSRVWRSRUGXDVFDPDGDVTXH]HODSHORFXPSULPHQWRGH
YiULRVWUDWDGRVDGRSWDGRVSHORV(VWDGRV0HPEURVGD2$6LQFOXLQGRD&RQYHQomR$PHULFDQDVREUHRV
'LUHLWRV +XPDQRV D &RQYHQomR $PHULFDQD  H D &RQYHQomR ,QWHUDPHULFDQD VREUH D 3UHYHQomR
3XQLomRH(UUDGLFDomRGD9LROrQFLD&RQWUDD0XOKHU D&RQYHQomRGH%HOpPGR3DUi TXHHQWURXHP
YLJRUHP$&RPLVVmR,QWHUDPHULFDQDVREUHRV'LUHLWRV+XPDQRV ,$&+5 WHPMXULVGLomRSDUD
RXYLUTXHL[DVDSUHVHQWDGDVDRDEULJRGRVWUDWDGRVSRUSHVVRDVVLQJXODUHV21*VRX(VWDGRV3DUWHV2
7ULEXQDO ,QWHUDPHULFDQR GRV 'LUHLWRV +XPDQRV R 7ULEXQDO ,QWHUDPHULFDQR  SRGH RXYLU FDVRV HP
DSHODomRHQFDPLQKDGRVSHOD,$&+5RXSHORV(VWDGRVTXHFRQVHQWLUDPFRPDVXDMXULVGLomR

$EDL[R VH DSUHVHQWDP DOJXQV H[HPSORV GD MXULVSUXGrQFLD GRV GLUHLWRV GD PXOKHU TXH HYROXLX GD
&RQYHQomR$PHULFDQDHPDLVUHFHQWHPHQWHGD&RQYHQomRGH%HOpPGR3DUi

'LVFULPLQDomRGRJpQHUR

 ;H<Y$UJHQWLQD
$ ,$&+5 GHFODURX D SUiWLFD GH H[DPHV YDJLQDLV REULJDWyULRV GH PXOKHUHV SRU RILFLDLV
SULVLRQDLV XPD YLRODomR GRV $UWLJRV  WUDWDPHQWR KXPDQR H UHVSHLWR SHOD LQWHJULGDGH
SHVVRDO   GLUHLWR j SULYDFLGDGH   SURWHFomR GD IDPtOLD  H  GLUHLWRV GD FULDQoD  GD
&RQYHQomR$PHULFDQD 7DPEpP FRQVWLWXtD XPD IRUPD GH GLVFULPLQDomR FRQWUD D PXOKHU
YLVWR TXHRV KRPHQV QmR HUDP VXMHLWRV D XP H[DPHVHPHOKDQWH $V SULV}HV GD$UJHQWLQD
UHTXHULDPTXHDVPXOKHUHVHUDSDULJDVTXHGHVHMDVVHPYLVLWDURVSUHVRVSDVVDVVHPSRUXP
H[DPH ItVLFR TXH LQFOXtD XPD LQVSHFomR YDJLQDO 1HVWH FDVR D TXHL[RVD H VXD ILOKD XPD
PHQRU IRUDP IRUoDGDV D VRIUHU XP H[DPH LQWUXVLYR WRGD D YH] TXH GHVHMDYDP YLVLWDU R
PDULGRGDTXHL[RVDQDSULVmR$GHFLVmRpSDUWLFXODUPHQWHVLJQLILFDWLYDSDUDHVWDEHOHFHUXPD
UHODomRtQWLPDHQWUHRGLUHLWRjSULYDFLGDGHHRGLUHLWRjLQWHJULGDGHItVLFDHSVLFROyJLFD

(VWHFDVRpUHOHYDQWHSDUDRV$UWLJRV GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRj
GLJQLGDGH   GLUHLWR j OLEHUGDGH H VHJXUDQoD GD SHVVRD  H    HOLPLQDomR GD
GLVFULPLQDomR FRQWUD DV PXOKHUHV FRQIRUPH HVWLSXODGR HP GHFODUDo}HV H FRQYHQo}HV
LQWHUQDFLRQDLV  GD &DUWD $IULFDQD H SDUD RV $UWLJRV  HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR  
GLUHLWRjGLJQLGDGH H GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD GR3URWRFRORGRV
'LUHLWRVGD0XOKHUHPERUDQHPD&DUWD$IULFDQDQHPR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
PHQFLRQHPDSULYDFLGDGHGHIRUPDH[SOtFLWD

 0&*Y&KLOH
(VWHFDVRHQYROYHXDGLVFULPLQDomRFRQWUDXPDDOXQDJUiYLGDSRUXPDLQVWLWXLomRGHHQVLQR
SDUFLDOPHQWHILQDQFLDGDSHOR(VWDGR$SHWLomRDUJXPHQWDYDTXHR&KLOHHVWDYDDYLRODUR
GLUHLWRGDDXWRUDGDDFomRMXGLFLDOjSURWHFomRGDVXDKRQUDHGLJQLGDGHHLJXDOGDGHSHUDQWH
D OHL SRU FRQWD GD VXD ´LQWHUIHUrQFLD DEXVLYDµ QD VXD ´YLGD SULYDGDµ DR H[SXOViOD SRU WHU
HQJUDYLGDGR2FDVRUHVXOWRXQXPDFRUGRDPLJiYHODSURYDGRSHOD,$&+5HLQFOXLXXPD
EROVDGHHVWXGRVRIHUHFLGDSHOR(VWDGRSDUDTXHD0&*FRQWLQXDVVHFRPRVVHXVHVWXGRV

(VWHFDVRpUHOHYDQWHSDUDRV$UWLJRV QmRGLVFULPLQDomRQRJR]RGHGLUHLWRV  GLUHLWRj
GLJQLGDGH  GLUHLWRjDXGLomRGRVHXFDVR H   HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomRFRQWUDDV
PXOKHUHV FRQIRUPH HVWLSXODGR HP GHFODUDo}HV H FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLV  GD &DUWD
$IULFDQDH$UWLJRV HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomR  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGD
LQWHJULGDGH H VHJXUDQoD GD SHVVRD  H  E  GLUHLWR j GLJQLGDGH SDUD PXOKHUHV JUiYLGDV
GHWLGDV GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
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'LUHLWRVQRFDVDPHQWR

 0DULD(XJHQLD0RUDOHVGH6LHUUDY*XDWHPDOD
(VWHFDVRGL]LDUHVSHLWRjVGLVSRVLo}HVGR&yGLJR&LYLOGH*XDWHPDODTXHGDYDDRPDULGR
SRGHUHVGHUHSUHVHQWDomRQXPDXQLmRPDULWDOLQFOXLQGRRGLUHLWRH[FOXVLYRGHDGPLQLVWUDUD
SURSULHGDGH PDULWDO FRQIHULD j HVSRVD R ´GLUHLWR H REULJDo}HVµ HVSHFLDLV GH FXLGDU GH
FULDQoDVPHQRUHVHGRODUHFRQGLFLRQDYDRHPSUHJRGHXPDPXOKHUFDVDGDjSHUPLVVmRGR
PDULGRHDHVVHHPSUHJRQmRS{UHPSHULJRVHXSDSHOFRPRPmHHGRPpVWLFD$,$&+5
FRQVWDWRX TXH HVWDV GLVSRVLo}HV YLRODYDP RV $UWLJRV    REULJDomR GH UHVSHLWDU RV
GLUHLWRV   DGRSWDU PHGLGDV SDUD HIHFWLYDU RV GLUHLWRV GD YtWLPD     YLGD SULYDGD H
IDPLOLDU     UHVSHLWR SHOD YLGD IDPLOLDU  OLGRV HP FRQMXJDomR FRP R $UWLJR    GD
&('$:H SURWHFomRLJXDO GD&RQYHQomR$PHULFDQD

(VWHFDVRpUHOHYDQWHSDUDRV$UWLJRV QmRGLVFULPLQDomRQRJR]RGHGLUHLWRV  LJXDOGDGH
SHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGDOHL  GLUHLWRjDXGLomRGRVHXFDVR H   HOLPLQDomRGD
GLVFULPLQDomR FRQWUD DV PXOKHUHV FRQIRUPH HVWLSXODGR HP GHFODUDo}HV H FRQYHQo}HV
LQWHUQDFLRQDLV GD&DUWD$IULFDQDH$UWLJRV HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomR  FDVDPHQWR H
 DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOSHUDQWHDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
9LROrQFLDGRPpVWLFD

 0DULDGD3HQKDY%UDVLO
(VWH FDVR HQYROYHX DV DXWRULGDGHV EUDVLOHLUDV TXH GHL[DUDP GH UHVSRQGHU D GHQ~QFLDV
FRQWtQXDV GH DEXVR 'HSRLV GH  DQRV GH DEXVRV ItVLFRV R PDULGR GD 3HQKD WHQWRX
DVVDVVLQiOD GHL[DQGRD SDUDOtWLFD $ ,$&+5 GHFODURX TXH R %UDVLO WLQKD XPD REULJDomR
DILUPDWLYD GH WRPDU WRGDV DV PHGLGDV SDUD SUHYHQLU H DFDEDU FRP D YLROrQFLD FRQWUD D
PXOKHU LQFOXLQGR D DFomR MXGLFLDO FRQWUD D YLROrQFLD GRPpVWLFD 2 %UDVLO IRL FRQVLGHUDGR
FRPRWHQGRYLRODGRRV$UWLJRV GLUHLWRDXPMXOJDPHQWRMXVWR H SURWHFomRMXGLFLDO GD
&RQYHQomR$PHULFDQDHPUHODomRjREULJDomRJHUDOjOX]GR$UWLJR   GHUHVSHLWDUWRGRV
RV GLUHLWRV QD &RQYHQomR VHP GLVFULPLQDomR  H $UWLJR  YLROrQFLD FRQWUD D PXOKHU  GD
&RQYHQomRGH%HOpPGR3DUi

7DO FDVR SRGHULD HQTXDGUDUVH QRV $UWLJRV  LJXDOGDGH SHUDQWH D OHL H SURWHFomR LJXDO GD
OHL  GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjDXGLomRGR
VHXFDVR H   HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomRFRQWUDDVPXOKHUHVFRQIRUPHHVWLSXODGRHP
GHFODUDo}HV H FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLV  GD &DUWD $IULFDQD RX $UWLJRV  HOLPLQDomR GD
GLVFULPLQDomR  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD H
 DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOSHUDQWHDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
(VWXSURHSURWHFomRDRDEULJRGDOHL

 $QD%HDWUL] &HOLD*RQ]iOH]3pUH]Y0p[LFR
$V UHTXHUHQWHV WUrV LUPmV LQGtJHQDV IRUDP HVWXSUDGDV SRU RILFLDLV HP &KLDSDV 0p[LFR
GXUDQWH R LQWHUURJDWyULR 2 FDVR IRL DSUHVHQWDGR SHUDQWH D ,$&+5 TXH GHFLGLX TXH R
HVWXSURHDVXEVHTXHQWHIDOWDGHLQYHVWLJDomRSHODVDXWRULGDGHVPH[LFDQDVFRQVWLWXtDPXPD
YLRODomRGRVGLUHLWRVGDVYtWLPDVDXPWUDWDPHQWRKXPDQRSULYDFLGDGHOLEHUGDGHSHVVRDOH
XP MXOJDPHQWR MXVWR H SURWHFomR MXGLFLDO QRV WHUPRV GRV $UWLJRV     H  GD
&RQYHQomR $PHULFDQD 8PD GDV YtWLPDV QHVWH FDVR HUD XPD PHQRU GH LGDGH H FRPR WDO
DVVLVWLDOKH R GLUHLWR D XPD SURWHFomR HVSHFLDO DR DEULJR GR $UWLJR  GD &RQYHQomR
$PHULFDQD $ ,$&+5 WDPEpP FRQVWDWRX TXH R 0p[LFR WLQKD YLRODGR R $UWLJR  GD
&RQYHQomR,QWHUDPHULFDQDSDUD3UHYHQLUH3XQLUD7RUWXUD

8PFDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDO
GDOHL  GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjDXGLomR
GDVXDFDXVD H   HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomRFRQWUDDVPXOKHUHVFRQIRUPHHVWLSXODGR
HPGHFODUDo}HVHFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV GD&DUWD$IULFDQDRX$UWLJRV HOLPLQDomRGD
GLVFULPLQDomR  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD H
 DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOSHUDQWHDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
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 5DTXHO0DUWLQGH0HMtDY3HUX
$ 6UD 0HMLD IRL VXMHLWD D XP HVWXSUR SRU XP PLOLWDU GXUDQWH R VHTXHVWUR GR VHX PDULGR
8PDYH]TXHD6UD0HMLDIRLHVWXSUDGDSRUXPPHPEURGDVIRUoDVGHVHJXUDQoDGR(VWDGR
FRPRREMHFWLYRGHDLQWLPLGDUHSXQLUD,$&+5FRQVWDWRXXPDYLRODomRGR$UWLJRGD
&RQYHQomR $PHULFDQD SURLELomR GD WRUWXUD  EHP FRPR GR $UWLJR  GLUHLWR j
SULYDFLGDGH  IXQGDPHQWDQGR TXH R DEXVR VH[XDO LPSOLFDYD XP XOWUDMH GHOLEHUDGR GD
GLJQLGDGHGDSHVVRD7DPEpPFRQVWDWRXTXH3HUXKDYLDYLRODGRR$UWLJRGD&RQYHQomR
$PHULFDQD SRUTXH QmR KRXYH QHQKXPD DFomR MXGLFLDO FRQWUD R HVWXSUR R TXH WRUQDYD
LPSRVVtYHOTXHD6UD0HMLDH[HUFHVVHVHXGLUHLWRDREWHUXPDLQGHPQL]DomR

8PFDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDO
GDOHL  GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjDXGLomR
GDVXDFDXVD H   HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomRFRQWUDDVPXOKHUHVFRQIRUPHHVWLSXODGR
HPGHFODUDo}HVHFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV GD&DUWD$IULFDQDRX$UWLJRV HOLPLQDomRGD
GLVFULPLQDomR  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD H
 DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOSHUDQWHDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU








68

 )ORUGH0DUtD+HUQiQGH]5LYDVY(O6DOYDGRUH
 0DUtD'RORUHV5LYDV4XLQWDQLOODY(O6DOYDGRU
1HVWHVFDVRVD,$&+5UHVSRQVDELOL]RXRJRYHUQRGH(O6DOYDGRUSHODYLRODomRVH[XDOGH
PHQRUHV SRU PHPEURV GR H[pUFLWR (P DPERV RV FDVRV D &RPLVVmR LPSXWRX DV
UHVSRQVDELOLGDGHVD(O6DOYDGRUSHODYLRODomRGRVGLUHLWRVjLQWHJULGDGHItVLFDHSVLFROyJLFD
RVGLUHLWRVGDFULDQoDHRGLUHLWRjSURWHFomRMXGLFLDOQRVWHUPRVGRV$UWLJRVHGD
&RQYHQomR$PHULFDQD

7DO FDVR SRGHULD HQTXDGUDUVH QRV $UWLJRV  LJXDOGDGH SHUDQWH D OHL H SURWHFomR LJXDO GD
OHL  GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjDXGLomRGD
VXDFDXVD H   HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomRFRQWUDDVPXOKHUHVFRQIRUPHHVWLSXODGRHP
GHFODUDo}HV H FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLV  GD &DUWD $IULFDQD RX $UWLJRV  HOLPLQDomR GH
GLVFULPLQDomR  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD H
 DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOSHUDQWHDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
(VWHULOL]DomRIRUoDGD

 0DUtD0DPpULWD0HVWDQ]D&KiYH]Y3HUX
(VWH FDVR IRL GLULPLGR SHOD ,$&+5 )XQFLRQiULRV GD VD~GH DPHDoDUDP XPD PXOKHU FRP
RIHQVDVFULPLQDLVVHHODQmRVHVXEPHWHVVHDXPDRSHUDomRGHHVWHULOL]DomR$RSHUDomRUHVXOWRX
HP FRPSOLFDo}HV TXH OHYDUDP j VXD PRUWH GHSRLV GH OKH VHUHP QHJDGRV PDLV WUDWDPHQWRV
PpGLFRV 1D UHVROXomR R JRYHUQR SHUXDQR FRQFRUGRX LPHGLDWDPHQWH HP UHVROYHU HVWDV
TXHVW}HVFRPRVRILFLDLVGDVD~GHHGRVGLUHLWRVKXPDQRVGRVHXSDtV$RID]HULVVRWDPEpP
UHFRQKHFLDTXHKDYLDYLRODGRVXDVREULJDo}HVLQWHUQDFLRQDLVDRDEULJRGRV$UWLJRV  H
GD&RQYHQomR$PHULFDQDEHPFRPRR$UWLJRGD&RQYHQomRGH%HOpPGR3DUi

8PFDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGD
OHL   GLUHLWR j YLGD H LQWHJULGDGH GD SHVVRD   GLUHLWR j GLJQLGDGH   GLUHLWR j OLEHUGDGH H
VHJXUDQoD GD SHVVRD   GLUHLWR j VD~GH  H    HOLPLQDomR GH GLVFULPLQDomR FRQWUD DV
PXOKHUHVFRQIRUPHHVWLSXODGRHPGHFODUDo}HVHFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV GD&DUWD$IULFDQD
RX$UWLJRV HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomR  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGH
H VHJXUDQoD GD SHVVRD  H  GLUHLWRV UHSURGXWLYRV H j VD~GH  GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD
0XOKHU
2EULJDo}HVSRVLWLYDVGR(VWDGRGHSUHYHQLUYLRODo}HVGRVGLUHLWRVKXPDQRV

 9HOiVTXH]5RGUtTXH]Y(VWDGRGH+RQGXUDV
(VWH FDVR HQYROYHX XPD HVWXGDQWH TXH DOHJDGDPHQWH IRL GHWLGD VHP PDQGDWR GH FDSWXUD
WRUWXUDGDSHODSROtFLDHREULJDGDDGHVDSDUHFHU2FDVRpGLJQRGHQRWDGHYLGRDXPD'HFODUDomR
H[DXVWLYD GDV REULJDo}HV GR (VWDGR HP UHODomR DRV GLUHLWRV KXPDQRV IHLWD SHOR 7ULEXQDO 2
7ULEXQDO,QWHUDPHULFDQRFRQILUPRXTXH´R(VWDGRWHPDREULJDomRMXUtGLFDGHWRPDUPHGLGDV
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UD]RiYHLVSDUDSUHYHQLUYLRODo}HVGRVGLUHLWRVKXPDQRVHXVDURVPHLRVHPVHXSRGHUSDUDID]HU
XPD LQYHVWLJDomR VpULD GDV YLRODo}HV FRPHWLGDV GHQWUR GD VXD MXULVGLomR SDUD LGHQWLILFDU RV
FXOSDGRVLPSRUDSXQLomRDSURSULDGDHJDUDQWLUjYtWLPDXPDLQGHPQL]DomRDGHTXDGDµ


 &RQYHQo}HV,QWHUQDFLRQDLV


2V DGYRJDGRV WDOYH] GHVHMHP WDPEpP ID]HU DOXVmR QDV VXDV VXEPLVV}HV D HVWDV &RQYHQo}HV GDV
1Do}HV 8QLGDV TXH FRQWrP GLVSRVLo}HV UHOHYDQWHV DRV GLUHLWRV GDV PXOKHUHV &RQYHQomR VREUH D
(OLPLQDomRGH7RGDVDV)RUPDVGH'LVFULPLQDomRFRQWUDDV0XOKHUHV &('$: &RQYHQomRVREUHRV
'LUHLWRV GD &ULDQoD &5&  3DFWR ,QWHUQDFLRQDO VREUH RV 'LUHLWRV &LYLV H 3ROtWLFRV ,&&35  3DFWR
,QWHUQDFLRQDO VREUH RV 'LUHLWRV (FRQyPLFRV 6RFLDLV H &XOWXUDLV ,&(6&5  H D &RQYHQomR FRQWUD D
7RUWXUD &$7  2V LQVWUXPHQWRV VmR GH SDUWLFXODU LPSRUWkQFLD QD LQWHUSUHWDomR GRV GLUHLWRV
SDUWLFXODUPHQWHDRQtYHOGRPpVWLFRYLVWRTXHPXLWRV(VWDGRV$IULFDQRVVmRVLJQDWiULRVGHXPRXPDLV
GHVWHVLQVWUXPHQWRV

3RGHWDPEpPVHUSURYHLWRVRFLWDUDVGHFLV}HVGR&RPLWpGH(OLPLQDomRGD'LVFULPLQDomRFRQWUDDV
0XOKHUHV R&RPLWpGD&('$: TXHMiGLULPLXTXHL[DVVREUHDYLROrQFLDFRQWUDPXOKHUHVHUDSDULJDV
EHPFRPRDOJXPDVGHFLV}HVGHRXWURVyUJmRVGHPRQLWRUL]DomRGDLPSOHPHQWDomRGHWUDWDGRVVREUHRV
GLUHLWRV KXPDQRV 2XWUDV IRQWHV ~WHLV FRPR IRL DERUGDGR QR &DStWXOR ,,, & VmR RV
&RPHQWiULRV5HFRPHQGDo}HV*HUDLVHPLWLGRVSRUYiULRVyUJmRVGHPRQLWRUL]DomRGDLPSOHPHQWDomRGH
WUDWDGRVTXHVHUHODFLRQDPDRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHV(VWHVGRFXPHQWRVLQWHUSUHWDPDVREULJDo}HVGRV
(VWDGRV 3DUWHV DR DEULJR GRV UHVSHFWLYRV WUDWDGRV (PERUD RV ~OWLPRV QmR VHMDP YLQFXODWLYRV DRV
(VWDGRV 3DUWHV SRGHUmR VHU ~WHLV QD LGHQWLILFDomR GH DUJXPHQWRV MXUtGLFRV D DSUHVHQWDU j &RPLVVmR
$IULFDQDRXDR7ULEXQDO$IULFDQR

D&RPLWpSDUDD(OLPLQDomRGD'LVFULPLQDomRFRQWUDDV0XOKHUHV

2 &RPLWp GD &('$: yUJmR TXH ID] D PRQLWRUL]DomR GD LPSOHPHQWDomR GD &('$: Mi
FRQVLGHURXFDVRVQRkPELWRGR3URWRFROR2SFLRQDOGD&('$:2VFDVRVTXHHVWmRVREDVXDDOoDGD
SRGHPVHUSDUWLFXODUPHQWH~WHLVQDDSUHVHQWDomRGHDUJXPHQWRVj&RPLVVmR

(VWHULOL]DomRIRUoDGD

 6Y+XQJULD
(VWHFDVRUHVROYHXDTXHVWmRGHXPDHVWHULOL]DomRIRUoDGD2&RPLWpGD&('$:GHWHUPLQRX
TXH D +XQJULD KDYLD YLRODGR RV GLUHLWRV GD TXHL[RVD DR DEULJR GRV $UWLJRV  K  GLUHLWR j
LQIRUPDomR VREUH R SODQHDPHQWR IDPLOLDU   GLVFULPLQDomR QD VD~GH  H   H  GLUHLWR D
GHFLGLURQ~PHURHHVSDoDPHQWRGRVILOKRV GD&('$:TXDQGRXPKRVSLWDOS~EOLFRDIRUoRXD
VRIUHU XPD RSHUDomR GH HVWHULOL]DomR &LWRX D 5HFRPHQGDomR *HUDO  TXH GL] TXH ´>$@
HVWHULOL]DomRIRUoDGDDIHFWDGHPRGRDGYHUVRDVD~GHItVLFDHPHQWDOGDVPXOKHUHVHLQIULQJH
RGLUHLWRGDVPXOKHUHVGHGHFLGLURQ~PHURHHVSDoDPHQWRGRVVHXVILOKRVµ




8PFDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGD
OHL  GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjVD~GH H  
HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR FRQWUD DV PXOKHUHV FRQIRUPH HVWLSXODGR HP GHFODUDo}HV H
FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLV  GD &DUWD $IULFDQD RX $UWLJRV  HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR  
GLUHLWR j GLJQLGDGH   GLUHLWR j YLGD LQWHJULGDGH H VHJXUDQoD GD SHVVRD  H  GLUHLWRV
UHSURGXWLYRVHjVD~GH GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

9LROrQFLDGRPpVWLFD

 $7Y+XQJULD
(VWD TXHL[D EDVHDYDVH QD IDOKD GR (VWDGR HP SURWHJHU D 6UD $7 GH XPD JUDYH YLROrQFLD
GRPpVWLFDjVPmRVGRVHXPDULGRVHJXQGRRVXVRVHFRVWXPHVHSDLGHVHXVGRLVILOKRVDSHVDU
GH VHXV UHSHWLGRV SHGLGRV GH DMXGD GH DXWRULGDGHV GH SURWHFomR GH PHQRUHV 1mR KRXYH
QHQKXPDSURWHFomRRXLQMXQo}HVQHPKRXYHQHQKXPDEULJRHTXLSDGRSDUDDFROKrODMXQWRFRP
XP GH VHXV ILOKRV TXH p SRUWDGRU GH GHILFLrQFLD 2 &RPLWp GD &('$: REVHUYRX TXH ´RV
GLUHLWRVKXPDQRVGDVPXOKHUHVjYLGDHLQWHJULGDGHItVLFDHPHQWDOQmRSRGHPVHUVXEVWLWXtGRV
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SRURXWURVGLUHLWRVLQFOXLQGRRGLUHLWRjSURSULHGDGHHRGLUHLWRjSULYDFLGDGHµ'HFLGLXTXHR
GLUHLWR GHOD j VHJXUDQoD GD SHVVRD KDYLD VLGR YLRODGR H TXH ´DV REULJDo}HV GR (VWDGR 3DUWH
HVWDWXtGDV QR $UWLJR  D  E  H H  GD &RQYHQomR DODUJDYDPVH j SUHYHQomR H SURWHFomR GD
YLROrQFLDFRQWUDDVPXOKHUHVµ

8PFDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGD
OHL  GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjDXGLomRGDVXD
FDXVD  H    HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR FRQWUD DV PXOKHUHV FRQIRUPH HVWLSXODGR HP
GHFODUDo}HV H FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLV  GD &DUWD $IULFDQD RX $UWLJRV  HOLPLQDomR GD
GLVFULPLQDomR  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD H
DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOSHUDQWHDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

 *RHNFHYÉXVWULDH
 )DWLPD<LOGLULPYÉXVWULD
(VWHVFDVRVHQYROYLDPIDFWRVVLPLODUHV(PFDGDFDVRDPXOKHUHPQRPHGDTXDORFDVRKDYLD
VLGRDSUHVHQWDGRWLQKDVLGRPRUWDSHORPDULGRGHSRLVGHXPDVpULHGHLQFLGHQWHVYLROHQWRVDR
ORQJRGHXPSHUtRGRSURORQJDGRHDSHVDUGHSHGLGRVGHDMXGDGDVGXDVPXOKHUHVDDJHQWHVGH
OHLHRUGHPH7ULEXQDLVHPYiULDVRFDVL}HV2&RPLWpGD&('$:FRQVWDWRXXPDYLRODomRGR
GLUHLWR j YLGD H LQWHJULGDGH ItVLFD H PHQWDO QRV WHUPRV GRV $UWLJRV  HOLPLQDomR GD
GLVFULPLQDomR  H  LJXDOGDGH  GD &('$: OLGRV HP FRQMXJDomR FRP R $UWLJR  QmR
GLVFULPLQDomR H5HFRPHQGDomR*HUDO YLROrQFLDFRQWUDDVPXOKHUHV 2&RPLWpGD&('$:
FRQVLGHURXTXHGDGDDFRPELQDomRGHIDFWRUHVDSROtFLDWLQKDRFRQKHFLPHQWRRXGHYLDWHUWLGR
RFRQKHFLPHQWRGHTXHDVYtWLPDVFRUULDPXPJUDQGHULVFRHSRULVVRDSROtFLDIRLUHVSRQViYHO
SRUGHL[DUGHH[HUFHUVXDVREULJDo}HV

8PFDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGD
OHL  GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjDXGLomRGDVXD
FDXVD  H    HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR FRQWUD DV PXOKHUHV FRQIRUPH HVWLSXODGR HP
GHFODUDo}HV H FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLV  GD &DUWD $IULFDQD RX $UWLJRV  HOLPLQDomR GD
GLVFULPLQDomR  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD H
DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOSHUDQWHDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
)HPLQLFtGLR

 ,QYHVWLJDomRDRDEULJRGR$UWLJRGR3URWRFROR2SFLRQDOGD&('$:FRPUHVSHLWRDR
0p[LFR
1D VXD LQYHVWLJDomR GH PXLWRV UDSWRV HVWXSURV H DVVDVVLQDWRV GH PXOKHUHV GHQWUR H QRV
DUUHGRUHVGH&LXGDG-XiUH]0p[LFRTXHWDPEpPUHVXOWRXQXPDYLVLWDDR0p[LFRHP2XWXEUR
GH  R &RPLWp GD &('$: LGHQWLILFRX ´XPD JUDYH IDOWD GH FXPSULPHQWRµ SRU SDUWH GR
JRYHUQR PH[LFDQR GRV $UWLJRV  GLVFULPLQDomR LQFOXL D YLROrQFLD EDVHDGD QR JpQHUR  
HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR   LJXDOGDGH   HOLPLQDomR GH HVWHUHyWLSRV   VXSUHVVmR GR
WUiILFRHSURVWLWXLomR H LJXDOGDGHSHUDQWHDOHL HWROHUkQFLDGHDEXVRVJUDYHVHVLVWHPiWLFRV
GRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHV

7DOLQYHVWLJDomRSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGD
OHL  GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjDXGLomRGDVXD
FDXVD  H    HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR FRQWUD DV PXOKHUHV FRQIRUPH HVWLSXODGR HP
GHFODUDo}HV H FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLV  GD &DUWD $IULFDQD RX $UWLJRV  HOLPLQDomR GD
GLVFULPLQDomR  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD H
DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOSHUDQWHDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

E2&RPLWpGRV'LUHLWRV+XPDQRV


9iULRV FDVRV UHODFLRQDGRV DRV GLUHLWRV GDV PXOKHUHV IRUDP WUDWDGRV SHOR &RPLWp GRV 'LUHLWRV
KXPDQRVTXHPRQLWRUDDLPSOHPHQWDomRGR,&&35
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'LVFULPLQDomRGRJpQHURHPUHODomRDRHVWDWXWRGHUHVLGHQWH

 $XPHHUXGG\&]LIIUDY0DXUtFLDV
(VWH FDVR GHVDILDYD DV OHLV GH LPLJUDomR GDV 0DXUtFLDV TXH OLPLWDYDP R GLUHLWR GRV PDULGRV
HVWUDQJHLURVPDVQmRGDVHVSRVDVHVWUDQJHLUDVGHREWHURHVWDWXWRGHUHVLGHQWH2&RPLWpGR
'LUHLWRV +XPDQRV DGRSWRX D RSLQLmR GH TXH D OHL ID]LD XPD GLVWLQomR FRP EDVH QR VH[R H
YLRODYDRGLUHLWRDVHUOLYUHGHLQWHUIHUrQFLDDUELWUiULDHLOtFLWDFRPDIDPtOLDGLVSRVWRDRDEULJRGR
,&&35

8PFDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGD
OHL  H    HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR FRQWUD DV PXOKHUHV FRQIRUPH HVWLSXODGR HP
GHFODUDo}HV H FRQYHQo}HV LQWHUQDFLRQDLV  GD &DUWD $IULFDQD RX $UWLJRV  HOLPLQDomR GD
GLVFULPLQDomR H FDVDPHQWR GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

'LVFULPLQDomRHPUHODomRjVHJXUDQoDVRFLDO
 6:0%URHNVY+RODQGDH
 )+=ZDDQGH9ULHVY+RODQGD
$V OHLV KRODQGHVDV GD VHJXUDQoD VRFLDO H[LJLDP TXH DV PXOKHUHV TXH SURFXUDYDP VXEVtGLRV GH
GHVHPSUHJRUHXQLVVHPUHTXLVLWRVTXHQmRVHDSOLFDYDPDRVKRPHQV(VWDVOHLVIRUDPMXOJDGDV
FRPRXPDYLRODomRGRVGLUHLWRVGHLJXDOGDGH

(VWDV TXHVW}HV SRGHULDP FRORFDUVH DR DEULJR GRV$UWLJRV QmRGLVFULPLQDomR  LJXDOGDGH
SHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGDOHL H   HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomRFRQWUDDVPXOKHUHV
FRQIRUPHHVWLSXODGRHPGHFODUDo}HVHFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV GD&DUWD$IULFDQDH$UWLJRV
HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomR  FDVDPHQWR  DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOSHUDQWHDOHL H
 I  VHJXUDQoD VRFLDO SDUD PXOKHUHV TXH WUDEDOKDP QR VHFWRU LQIRUPDO  GR 3URWRFROR GRV
'LUHLWRVGD0XOKHU
3URSULHGDGH

 *UDFLHOD$WRGHO$YHOODQDOY3HUX
(VWHFDVRHQYROYLDXPGHVDILRjOHLGR3HUXDRDEULJRGDTXDODSHQDVRPDULGRHQmRDHVSRVD
SRGLD WRPDU PHGLGDV FRP UHVSHLWR D TXHL[DV VREUH EHQV PDWULPRQLDLV FRQWUD WHUFHLURV 2
&RPLWpGRV'LUHLWRV+XPDQRVFRQVWDWRXTXHDOHLQHJDYDjVPXOKHUHVDLJXDOGDGHSHUDQWHRV
7ULEXQDLV $UWLJR  GR,&&35 2&RPLWpWDPEpPFRQVWDWRXXPDYLRODomRGRV$UWLJRV
QmRGLVFULPLQDomR H LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHGLUHLWRjSURWHFomRLJXDO GR,&&35

7DLVTXHVW}HVSRGHULDPHQTXDGUDUVHDRDEULJRGH$UWLJRV QmRGLVFULPLQDomR  LJXDOGDGH
SHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGDOHL H   HOLPLQDomR GDGLVFULPLQDomRFRQWUDDVPXOKHUHV
FRQIRUPHHVWLSXODGRHPGHFODUDo}HVHFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV GD&DUWD$IULFDQDH$UWLJRV
HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomR  FDVDPHQWR H DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOSHUDQWHDOHL 
GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
'LUHLWRVUHSURGXWLYRV

 .DUHQ1RHOLD/ODQWR\+XDPiQY3HUX
(VWHFDVRHQYROYLDXPDPHQRUJUiYLGDFXMRIHWRWLQKDXPDDQRPDOLDIDWDODTXHPVHQHJRXR
DERUWR DSHVDU GH D OHL GR 3HUX SHUPLWLU D LQWHUUXSomR GD JUDYLGH] SRU PRWLYRV GH VD~GH $
MRYHPIRLREULJDGDDPDQWHURIHWRDWpDRILPGDJUDYLGH]HDDOLPHQWDUREHEpDWpjVXDPRUWH
LQHYLWiYHOYiULRVGLDVPDLVWDUGH2&RPLWpGRV'LUHLWRV+XPDQRVFRQVWDWRXXPDYLRODomRGR
$UWLJR LQWHUIHUrQFLDDUELWUiULDFRPDSULYDFLGDGH HR$UWLJR WUDWDPHQWRFUXHOGHVXPDQR
RX GHJUDGDQWH  GR ,&&35 DUJXPHQWDQGR TXH D DXWRUD GD DFomR MXGLFLDO SDVVDUD SRU DIOLomR
PHQWDO GHYLGR j UHFXVD GDV DXWRULGDGHV VDQLWiULDV GH OKH FRQFHGHUHP R DERUWR WHUDSrXWLFR
6DOLHQWRX WDPEpP D SRVLomR SDUWLFXODUPHQWH YXOQHUiYHO GD DXWRUD FRPR PHQRU GR VH[R
IHPLQLQRHDIDOKDGR(VWDGRGHOKHGDUDSRLRPpGLFRHSVLFROyJLFRDGHTXDGR3HUXIRLSRU
FRQVHJXLQWHFRQVLGHUDGRHPYLRODomRGRV$UWLJRV GLUHLWRDPHGLGDVHVSHFLDLVGHSURWHFomR
SDUDPHQRUHV H REULJDomRGHJDUDQWLUHSURWHJHUGLUHLWRV GR,&&35
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23URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUGiXPGLUHLWRHVSHFtILFRDSURFXUDUDERUWRHPWDOFDVRDR
DEULJR GR $UWLJR    F  2V $UWLJRV  GLUHLWR j YLGD H LQWHJULGDGH GD SHVVRD   GLUHLWR j
GLJQLGDGH  H    HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR FRQWUD DV PXOKHUHV FRQIRUPH HVWLSXODGR HP
GHFODUDo}HVHFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV GD&DUWD$IULFDQDWDPEpPSRGHULDPHVWDUHQYROYLGRV


F&RPLWpFRQWUDD7RUWXUD


&DVRVUHODFLRQDGRVDRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHVMiIRUDPWUDWDGRVSHOR&RPLWp&RQWUDD7RUWXUDTXH
PRQLWRUDDLPSOHPHQWDomRGD&RQYHQomR&RQWUDD7RUWXUD

 .LVRNLY6XpFLD
$ 6UD .LVRNL FLGDGm ]DLUHQVH IH] R SHGLGR GR HVWDWXWR GH UHIXJLDGR QD 6XpFLD R TXDO IRL
UHMHLWDGR$RFRQVWDWDUTXHD6UD.LVRNLTXHIRLYLRODGDVH[XDOPHQWHHPFDVDQDSUHVHQoDGRV
VHXVILOKRVHQDSULVmR HVWDYDSHVVRDOPHQWHHPULVFRGHVHUVXMHLWDjWRUWXUDVH UHJUHVVDVVHDR
=DLUH R &RPLWp&RQWUD D 7RUWXUD OHYRX HP OLQKD GH FRQWD WRGDV DV FRQVLGHUDo}HV UHOHYDQWHV
LQFOXLQGRDILOLDomRHDFWLYLGDGHVSROtWLFDVGD6UD.LVRNLVHXKLVWyULFRGHGHWHQomRHWRUWXUDHD
H[LVWrQFLD GH XP SDGUmR FRQVLVWHQWH GH YLRODo}HV JUDYHV H IODJUDQWHV RX PDFLoDV GRV GLUHLWRV
KXPDQRV2&RPLWpFRQVWDWRXTXHDGHSRUWDomRGD6UD.LRVNLSDUDR=DLUHYLRODULDR$UWLJR
 QmRUHSXOVmR GD&RQYHQomRFRQWUDD7RUWXUD &$7 

8PFDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD H
GLUHLWR j GLJQLGDGH  GD &DUWD $IULFDQD RX $UWLJRV  GLUHLWR j GLJQLGDGH  H  GLUHLWR j YLGD
LQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

 $6Y6XpFLD
$ DXWRUD GD DFomR MXGLFLDO HUD XPD FLGDGm LUDQLDQD TXH SURFXUDYD R HVWDWXWR GH UHIXJLDGR QD
6XpFLD GHSRLV GH WHU VLGR IRUoDGD D XP FDVDPHQWR GH FXUWD GXUDomR VLJKH  RQGH HOD QmR YLYLD
FRPRPDULGRPDVHVWDYDjGLVSRVLomRGHVWHSDUDVHUYLoRVVH[XDLVVHPSUHTXHQHFHVViULR$6
DSDL[RQRXVHSRUXPKRPHPFULVWmRSRULVVRIRLGHWLGDHSUHVDSHODSROtFLDHOHYDGDjFDVDGR
VHXPDULGRRQGHHODIRLVHYHUDPHQWHHVSDQFDGDSRUHOH6XEVHTXHQWHPHQWHHODIXJLXGRSDtV
FRP R ILOKR 'HSRLV GH R SHGLGR GH DVLOR VHU UHMHLWDGR SHOD -XQWD GH ,PLJUDomR 6XHFD HOD
DSUHVHQWRXRFDVRSHUDQWHR&RPLWp&RQWUDD7RUWXUD2&RPLWpGHFLGLXTXHHODFRUULDRULVFR
GHWRUWXUDHH[HFXomRDRUHJUHVVDUDR,UmRHTXHDVXDGHSRUWDomRFRQVWLWXLULDXPDYLRODomRGR
$UWLJRGR&$7 QmRUHSXOVmR 

8PFDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD H
GLUHLWR j GLJQLGDGH  GD &DUWD $IULFDQD RX $UWLJRV  GLUHLWR j GLJQLGDGH  H  GLUHLWR j YLGD
LQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

 6DDGLD$OLY7XQtVLD
$UHTXHUHQWHXPDFLGDGmGHGXSODQDFLRQDOLGDGHIUDQFHVDHWXQLVLQDFULWLFRXXPRILFLDOGHXP
WULEXQDOWXQLVLQRHQTXDQWRWHQWDYDORFDOL]DU XPGRFXPHQWRTXHRLUPmRGHOD SUHFLVDYDSDUDR
VHXFDVDPHQWRTXHVHDSUR[LPDYD(ODIRLOHYDGDjIRUoDSDUDDFDYHGR(GLItFLRGR7ULEXQDO
RQGHXPJXDUGDOKHVRFRXHGHXSRQWDSpVWLURXOKHRVHX[DLOH HYHVWLGRGHPRGRTXHILFRX
VHPLQXD GLDQWH GH XQV  KRPHQV SX[RXOKH SHOR FDEHOR H HVSDQFRXD DWp TXH SHUGHX
FRQVFLrQFLD'HSRLVGRLQFLGHQWHDUHTXHUHQWHWHQWRXVHPVXFHVVRPHWHUXPDTXHL[DHSURFXUDU
UHFXUVRVGRPpVWLFRVDRDEULJRGDOHLWXQLVLQD2&RPLWpFRQWUD D7RUWXUD FRQVWDWRXYLRODo}HV
GRV $UWLJRV  GHILQLomR GH WRUWXUD   LQYHVWLJDomR UiSLGD H LPSDUFLDO   GLUHLWR j
UHFODPDomR H GLUHLWRDXPDLQGHPQL]DomRMXVWDHDGHTXDGD GD&RQYHQomRFRQWUDD7RUWXUD
&$7 

8PFDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGD
OHL  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjOLEHUGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD H GLUHLWRjDXGLomRGD
VXDFDXVD GD&DUWD$IULFDQDRX$UWLJRV GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHH
VHJXUDQoD GD SHVVRD  H  DFHVVR j MXVWLoD H SURWHFomR LJXDO SHUDQWH D OHL  GR 3URWRFROR GRV
'LUHLWRVGD0XOKHU
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& &DVRV5HOHYDQWHVGH7ULEXQDLV3HQDLV,QWHUQDFLRQDLV


2&RQVHOKRGH6HJXUDQoDGDV1Do}HV8QLGDVFULRXWULEXQDLVSHQDLVLQWHUQDFLRQDLVDGKRFQDDQWLJD
-XJRVOiYLD ,&7< H5XDQGD ,&75 SDUDUHVROYHUYLRODo}HVGRGLUHLWRLQWHUQDFLRQDOGXUDQWHRVFRQIOLWRV
QD -XJRVOiYLD H 5XDQGD QRV DQRV  (PERUD HVWHV WULEXQDLV UHVROYDP UHVSRQVDELOLGDGHV FULPLQDLV
LQGLYLGXDLVHQmRUHVSRQVDELOLGDGHVGR(VWDGRDVXDMXULVSUXGrQFLDWHPDXPHQWDGRVLJQLILFDWLYDPHQWHR
SDSHO GR VLVWHPD GH MXVWLoD SHQDO LQWHUQDFLRQDO QD UHVSRQVDELOL]DomR SRU DFWRV GH YLROrQFLD FRQWUD DV
PXOKHUHVHPFRQIOLWRVDUPDGRV$EDL[RVHJXHPVHDOJXQVH[HPSORVGHMXULVSUXGrQFLDGHVWHVWULEXQDLV
7RGRV HVWHV FDVRV SRGHULDP HQTXDGUDUVH QRV $UWLJRV  GLUHLWR j YLGD H LQWHJULGDGH GD SHVVRD  H 
GLUHLWRjGLJQLGDGH GD&DUWD$IULFDQDRX$UWLJRV GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHH
VHJXUDQoDGDSHVVRD H SURWHFomRGHPXOKHUHVHPFRQIOLWRVDUPDGRV GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD
0XOKHU


 7ULEXQDO3HQDO,QWHUQDFLRQDOSDUD5XDQGD ,&75 


 3URVHFXWRUY$ND\HVX
2,&75GHIHQGHXTXHDYLROrQFLDVH[XDOQmRVHOLPLWDDLQYDVmRItVLFDPDVSRGHLQFOXLUDFWRV
TXHQmRHQYROYHPDSHQHWUDomRRXFRQWDFWRItVLFR2HVWXSURIRLGHILQLGRFRPR´XPDLQYDVmR
ItVLFD GH QDWXUH]D VH[XDO FRPHWLGD QXPD SHVVRD VRE FLUFXQVWkQFLDV TXH VmR FRHUFLYDV $
YLROrQFLDVH[XDOLQFOXLRHVWXSURHpFRQVLGHUDGDFRPRVHQGRTXDOTXHUDFWRGHQDWXUH]DVH[XDO
TXH p FRPHWLGR QXPD SHVVRD VRE FLUFXQVWkQFLDV FRHUFLYDVµ 2 ,&75 VXEOLQKRX TXH
FLUFXQVWkQFLDV FRHUFLYDV QmR SUHFLVDP VHU HYLGHQFLDGDVSRU XPD GHPRQVWUDomR GH IRUoD ItVLFD
PDV VLP DV DPHDoDV LQWLPLGDomR H[WRUVmR H RXWUDV IRUPDV GH GXUH]D TXH JHUDP R PHGR RX
GHVHVSHUR SRGHP FRQVWLWXLUVH HP FRHUomR 2 HVWXSUR H YLROrQFLD VH[XDO WDPEpP SRGHP
FRQVWLWXLUVHHPJHQRFtGLRVHFRPHWLGRVFRPRREMHFWLYRHVSHFtILFRGHGHVWUXLUDRWRGRRXHP
SDUWHXPJUXSRSDUWLFXODU




$VGHILQLo}HVGHHVWXSURHYLROrQFLDVH[XDOVmRUHOHYDQWHVSDUDR$UWLJR  GR3URWRFRORGRV
'LUHLWRVGD0XOKHU

 *DFXPELWVLY3URVHFXWRU
*DFXPELWVLHUDXPSUHIHLWRGHXPDORFDOLGDGHFKDPDGD5XVXPR(OHLQFLWDYDSXEOLFDPHQWH j
YLRODomRVH[XDOGHUDSDULJDV7XWVLVHVSHFLILFDQGRTXHFDVRUHVLVWLVVHPGHYLDPVHPHWHUSDXVQRV
VHXV yUJmRV JHQLWDLV $ YLRODomR VH[XDO GH RLWR PXOKHUHV IRL XPD FRQVHTXrQFLD GLUHFWD GH WDO
LQFLWDomR2,&75GHFODURX*DFXPELWVL FXOSDGRGHHQWUHRXWURVFULPHVHVWXSURFRPRFULPH
FRQWUDDKXPDQLGDGH

 0XKLPDQDY3URVHFXWRU
0XKLPDQD HUD FRQVHOKHLUR GR VHFWRU GH *LVK\LWD (OH FRPHWHX YiULRV HVWXSURV FRQWUD YtWLPDV
7XWVLVHLQFHQWLYRXRXWURVDHVWXSUiODV7DPEpPHVWXSURXXPDMRYHP+XWXTXHDFUHGLWDYDVHU
7XWVLSHGLQGROKHGHVFXOSDVPDLVWDUGHTXDQGRGHVFREULXTXHHODHUD+XWX2,&75GHFODURX
0XKLPDQD FXOSDGR GH HQWUH RXWURV FULPHV HVWXSUR FRPR FULPH FRQWUD D KXPDQLGDGH
0XKLPDQDWDPEpPHVWULSRXXPDYtWLPDJUiYLGDDEULQGROKHDEDUULJDFRPXPDFDWDQDGHVGHRV
VHLRVDWpjYDJLQDHUHPRYHQGRREHEpGR~WHUR2,&75UHVSRQVDELOL]RXRSHORDVVDVVLQDWR

 1L\LWHJHNDY3URVHFXWRU
1L\LWHJHNDHUDSUHVLGHQWHGRSDUWLGRGHRSRVLomR0'5SHODSUHIHLWXUDGH.LEX\H(OHRUGHQRX
DRV,QWHUDKDPZHVDGHVSLURFDGiYHUGHXPDPXOKHUHDPHWHUXPSHGDoRGHSDXDILDGRQDVXD
JHQLWiOLD2FRUSRGDPXOKHUIRLGHL[DGRQHVVDFRQGLomRDRORQJRGDHVWUDGDGXUDQWHWUrVGLDV
2 ,&75 GHFODURX 1L\LWHJHND FXOSDGR GH HQWUH RXWUDV FRLVDV DFWRV GHVXPDQRV FRPR FULPH
FRQWUDDKXPDQLGDGH

 3URVHFXWRUY6HPDQ]D
6HPDQ]DGLVVHDXPDPXOWLGmRTXHGHYLDPHVWXSUDUPXOKHUHV7XWVLVDQWHVGHDVPDWDU/RJRHP
VHJXLGDXPGRVKRPHQVQDPXOWLGmRHVWXSURXXPDYtWLPD7XWVLQXPDFDVDYL]LQKDGL]HQGROKH
TXHWLQKDUHFHELGRSHUPLVVmRSDUDID]HULVVR2,&75GHWHUPLQRXTXHDRUGHPGH6HPDQ]Dj
PXOWLGmRLQFLWDYDDRHVWXSURHDVVLPGHFODURX6HPDQ]DFXOSDGRGHHQWUHRXWURVFULPHVHVWXSUR
FRPRFULPHFRQWUDDKXPDQLGDGH
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 3URVHFXWRUY5HQ]DKR
5HQ]DKR HUD R SUHIHLWR GH .LJDOL9LOOH (OH LQFHQWLYRX VROGDGRV H SROtFLDV ,QWHUDKDPZHV D
FRPHWHUYiULRVHVWXSURVFRQWUDPXOKHUHVHUDSDULJDV7XWVLVGDVXDSUHIHLWXUD2,&75GHFODURX
5HQ]DKRFXOSDGRGHHQWUHRXWURVFULPHVHVWXSURFRPRFULPHFRQWUDDKXPDQLGDGHHHVWXSUR
FRPRYLRODomRGR$UWLJR&RPXPjV&RQYHQo}HVGH*HQHEUD FULPHVGHJXHUUD 

 7ULEXQDO3HQDO,QWHUQDFLRQDOSDUDDDQWLJD-XJRVOiYLD ,&7< 





 3URVHFXWRUY7DGL
2 ,&7< UHFRQKHFHX TXH R HVWXSUR H D YLROrQFLD VH[XDO SRGHP VHU FRQVLGHUDGRV HOHPHQWRV
FRQVWLWXLQWHV GH XPD FDPSDQKD JHQHUDOL]DGD H VLVWHPiWLFD GH WHUURU FRQWUD D SRSXODomR FLYLO
1mRpSUHFLVRSURYDUTXHRHVWXSURHPVLIRLJHQHUDOL]DGRRXVLVWHPiWLFRPDVTXHRHVWXSURIRL
XP GRV PXLWRV WLSRV GH FULPHV R HVSHFWUR GR TXH IRL FRPHWLGR GH IRUPD JHQHUDOL]DGD H
VLVWHPiWLFDID]LDSDUWHGDFDPSDQKDGRDJUHVVRUSDUDVHPHDURWHUURU

 3URVHFXWRUY'HODOLHWDO
6HJXQGRDGHILQLomRGRHVWXSURDUWLFXODGDSHOR,&75HP$ND\HVXR,&7<VXEOLQKRXTXHHP
VLWXDo}HV GH FRQIOLWR DUPDGR R HVWXSUR VRE D LQVWLJDomR GH RX FRP R FRQVHQWLPHQWR RX
DTXLHVFrQFLDGHXPRILFLDOWLSLFDPHQWHRFRUUHSDUDXPREMHFWLYRTXHHQYROYHSXQLomRFRHUomR
GLVFULPLQDomRRXLQWLPLGDomRHGHVVHPRGRHTXLYDOHjWRUWXUD

 3URVHFXWRUY)XUXQG]LMD
$QWR)XUXQG]LMDXPFRPDQGDQWHORFDOQXPDXQLGDGHGDSROtFLDPLOLWDUHVSHFLDOGR&RQVHOKRGH
'HIHVDGD&URiFLDIRLFRQGHQDGRSRUWRUWXUDFRPRFRSHUSHWUDGRUQDYLRODomRVH[XDOGHXPD
PXOKHU EyVQLD PXoXOPDQD GXUDQWH XP LQWHUURJDWyULR EHP FRPR SRU DMXGDU H VHU F~PSOLFH
QHVVD YLRODomR VH[XDO 2 ,&7< GHFODURX TXH RV HOHPHQWRV GH WRUWXUD HP FRQIOLWRV DUPDGRV
LQFOXHPTXHSHORPHQRVXPDGDVSHVVRDVHQYROYLGDVQD WRUWXUDVHMDXPRILFLDOS~EOLFRRXGH
´TXDOTXHURXWUDHQWLGDGHTXHH[HUFHDXWRULGDGHµµ
 3URVHFXWRUY.XQDUDFHWDO
2FDVRGL]LDUHVSHLWRjGHWHQomRGHPXOKHUHVPXoXOPDQDVQDVUHVLGrQFLDVGRVVROGDGRVHRXWUDV
GHSHQGrQFLDVPLOLWDUHVRQGHHODVIRUDPUHSHWLGDPHQWHYLROHQWDGDVVH[XDOPHQWH2VUpXVIRUDP
GHFODUDGRVFXOSDGRVHD&kPDUDGH$SHODo}HVGR,&7<UHDILUPRXTXHDSURYDGRFDUiFWHUQmR
FRQVHQVXDO GDV UHODo}HV VH[XDLV QmR GHSHQGLD GH HYLGrQFLD HVSHFtILFD GH IRUoD GD SDUWH GRV
SHUSHWUDGRUHV RX UHVLVWrQFLD GD SDUWH GDV YtWLPDV &RQVWDWRX TXH D GHWHQomR GDV YtWLPDV
HTXLYDOLD D ´FLUFXQVWkQFLDV TXH HUDP WmR FRHUFLYDV TXH VH QHJD TXDOTXHU SRVVLELOLGDGH GH
FRQVHQVRµ

' &DVRV 5HOHYDQWHV 3HQGHQWHV HP ÏUJmRV ,QWHUQDFLRQDLV H 5HJLRQDLV DWp
0DLRGH


$EDL[RVHDFKDXPDDQiOLVHGHFDVRVTXHHVWDYDPSHQGHQWHVDWpjGDWDGDSXEOLFDomRGHVWHPDQXDO
TXHSRGHPVHU~WHLVSDUDXPDSRWHQFLDOMXULVSUXGrQFLDXPDYH]TXHWLYHUHPGHVIHFKR


 &RPLVVmR$IULFDQD
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'LUHLWRVQmRHQXPHUDGRV

 $O.KHLUH2XWURVY(JLSWR 3HQGHQWH 
(VWHFDVRGL]UHVSHLWRjIDOKDGDVDXWRULGDGHVHVWDWDLVGHSUHYHQLUHVXEVHTXHQWHPHQWHLQYHVWLJDU
R DVVpGLR VH[XDO YLROHQWR GH MRUQDOLVWDV GR VH[R IHPLQLQR VRE SUHWH[WR GH OLEHUGDGH GH
H[SUHVVmR2FDVRIRLDSUHVHQWDGRHP0DLRGHHIRLGHFODUDGRDGPLVVtYHOHP1RYHPEUR
GH$LQGDVHDJXDUGDDGHFLVmR
$VTXHVW}HVGHVWHFDVRSRGHULDPHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV GLUHLWRjGLJQLGDGH H GLUHLWRVj
YLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
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&RPLVVmR,QWHU$PHULFDQDGRV'LUHLWRV+XPDQRV











'LVFULPLQDomRGRJpQHUR

 ,9Y%ROtYLD² 3HQGHQWH 
'XUDQWH XP SDUWR j FHVDULDQD D UHTXHUHQWH IRL VXEPHWLGD D XPD RSHUDomR GH HVWHULOL]DomR
DOHJDGDPHQWH VHP R VHX FRQVHQWLPHQWR LQIRUPDGR $ UHTXHUHQWH DILUPD TXH HVWDV YLRODo}HV
UHVXOWDUDP GH XPD GLVFULPLQDomR EDVHDGD QR JpQHUR SRUTXH RV PpGLFRV WLQKDP XPD DWLWXGH
SDWHUQDOLVWDHPUHODomRjVPXOKHUHVHH[SORUDYDPVXDYXOQHUDELOLGDGH$,$&+5GHFODURXTXHD
DOHJDGD RSHUDomR GH HVWHULOL]DomR LQYROXQWiULD SRGH FRQVWLWXLU XPD YLRODomR GRV $UWLJRV   
GLUHLWRjLQWHJULGDGHItVLFDPHQWDOHPRUDO    GLUHLWRDXPMXOJDPHQWRMXVWR    GLUHLWRD
QmRLQWHUIHUrQFLDQDYLGDSULYDGD  OLEHUGDGHGHSHQVDPHQWRHH[SUHVVmR H GLUHLWRVGD
IDPtOLD  GD &RQYHQomR $PHULFDQD EHP FRPR R $UWLJR  SURLELomR GH WRGDV IRUPDV GH
YLROrQFLD FRQWUD DV PXOKHUHV  GD &RQYHQomR GH %HOpP GR 3DUi 2 FDVR IRL FRQVLGHUDGR
DGPLVVtYHOHP-XOKRGHHDJXDUGDVHSRUXPDGHFLVmR
7DOFDVRSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV GLUHLWRjGLJQLGDGH H SURWHFomRGDIDPtOLD GD
&DUWD $IULFDQD RX $UWLJRV  GLUHLWR j GLJQLGDGH  H  GLUHLWRV UHSURGXWLYRV H j VD~GH  GR
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
9LROrQFLDGRPpVWLFD

 -HVVLFD*RQ]DOHVH2XWURVY(VWDGRV8QLGRV² 3HQGHQWH 
)RLFRQFHGLGDXPDLQMXQomRSHUPDQHQWHjUHTXHUHQWHSDUDGDUSURWHFomRDHODHDWUrVILOKDVGH
DEXVRVItVLFRVGRPDULGR2PDULGRGDUHTXHUHQWHOHYRXDVFULDQoDV HPYLRODomRGDLQMXQomR
$SHVDUGHYiULRVWHOHIRQHPDVGDUHTXHUHQWHGXUDQWHXPSHUtRGRGHFHUFDGHGH]KRUDVDSROtFLD
GHL[RXGHUHVSRQGHUDRVXSRVWRUDSWR2PDULGRGDUHTXHUHQWHFRPRWHPSRDSDUHFHXQDVXD
FDUULQKDQDHVTXDGUDGDSROtFLDHDEULXIRJR)RLDOYHMDGRPRUWDOPHQWHSRUDJHQWHVGDSROtFLDRV
TXDLV GHVFREULUDP SRVWHULRUPHQWH RV FRUSRV GDV WUrV ILOKDV DVVDVVLQDGDV QD EDJDJHLUD GD
FDUULQKD

$,$&+5GHFODURXTXHRVHYHQWRVDOHJDGRVSRGHPFRQVWLWXLUYLRODo}HVGRV$UWLJRV GLUHLWRj
YLGD OLEHUGDGH H VHJXUDQoD SHVVRDO   GLUHLWR j LJXDOGDGH   GLUHLWR j SURWHFomR GD KRQUD
UHSXWDomRSHVVRDOHYLGDSULYDGDHIDPLOLDU  GLUHLWRjIDPtOLDHSURWHFomRLQHUHQWH  GLUHLWR
jSURWHFomRSDUDPmHVHFULDQoDV  GLUHLWRDUHFRUUHUDRV7ULEXQDLV H GLUHLWRDREWHUXPD
GHFLVmRUiSLGD GD'HFODUDomR$PHULFDQDGRV'LUHLWRVH'HYHUHVGR+RPHPHQWUHRXWURV2
FDVR IRL FRQVLGHUDGR DGPLVVtYHO HP -XOKR GH  H IRL IHLWD XPD DXGLrQFLD SDUD GHFLGLU R
PpULWRGDFDXVDHP2XWXEURGH$LQGDVHDJXDUGDXPDGHFLVmRGD,$&+5

8PFDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGD
OHL  GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD H SURWHFomRGDIDPtOLD GD&DUWD$IULFDQDRX
$UWLJRV  GLUHLWR j YLGD LQWHJULGDGH H VHJXUDQoD GD SHVVRD  H  DFHVVR j MXVWLoD H SURWHFomR
LJXDOSHUDQWHDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

9LRODomRVH[XDOHSURWHFomRSHODOHL

 3DRODGHO5RVDULR*X]PiQ$OEDUUDFtQY(TXDGRU 3HQGHQWH 
(VWHFDVRGL]UHVSHLWRDRVXLFtGLRGHXPDHVWXGDQWHTXHIRLYtWLPDGHDEXVRVH[XDOSRUSDUWHGH
VHX YLFHGLUHFWRU GD HVFROD SRU GRLV DQRV HP YLUWXGH GR TXDO HOD HQJUDYLGRX (QTXDQWR D
DFXVDomRIRUPDOMiIRLDSUHVHQWDGDRYLFHGLUHFWRUFRQWLQXDDPRQWHHRVLVWHPDMXUtGLFRpWmR
PRURVRHLQHILFLHQWH8PDSHWLomRVXEPHWLGDj,$&+5DUJXPHQWDTXH(TXDGRUSULYRX3DROD
*X]PiQGRVVHXVGLUHLWRVjYLGDLQWHJULGDGHSHVVRDOVHJXUDQoDSHVVRDOOLEHUGDGHGDYLROrQFLD
QmRGLVFULPLQDomRJDUDQWHMXGLFLDOSURWHFomRMXGLFLDOHPHGLGDVGHSURWHFomRH[LJLGDVSRUVXD
FRQGLomR FRPR PHQRU DR DEULJR GH LQVWUXPHQWRV UHJLRQDLV H LQWHUQDFLRQDLV 2 FDVR IRL
FRQVLGHUDGRDGPLVVtYHOHP2XWXEURGHHDLQGDVHDJXDUGDDGHFLVmRGD,$&+5
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8PFDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGD
OHL  GLUHLWRjYLGDHLQWHJULGDGHGDSHVVRD  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjDXGLomRGDVXD
FDXVD   GLUHLWR j HGXFDomR  H    HOLPLQDomR GD GLVFULPLQDomR FRQWUD DV PXOKHUHV
FRQIRUPHHVWLSXODGRHPGHFODUDo}HVHFRQYHQo}HVLQWHUQDFLRQDLV GD&DUWD$IULFDQDRX$UWLJRV
 HOLPLQDomRGDGLVFULPLQDomR  GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoD
GD SHVVRD   DFHVVR j MXVWLoD H SURWHFomR LJXDO SHUDQWH D OHL  H  GLUHLWR j HGXFDomR H
IRUPDomR GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

 953 93&Y1LFDUiJXD² 3HQGHQWH 
(VWD SHWLomR DOHJD TXH D ILOKD GH 953 GH QRYH DQRV GH LGDGH 93& IRL YtWLPD GH DEXVR
VH[XDOSRUSDUWHGRSDL+5$$PHQRUIRLPDLVWDUGHGLDJQRVWLFDGDFRPR9tUXVGH3DSLORPD
+XPDQR +39 $SHWLomRDOHJDTXHR(VWDGR1LFDUDJXDQRpUHVSRQViYHOSHODVLUUHJXODULGDGHV
QRVSURFHVVRVHSRUQmRWHUSURIHULGRQHQKXPDVHQWHQoDILQDOGXUDQWHDVDFo}HVMXGLFLDLVFRQWUD
+5$$SHWLomRWDPEpPDOHJDTXHKiLPSXQLGDGHSHODPDLRUGRVFULPHVGHYLROrQFLDVH[XDO
FRQWUDPHQRUHVHP1LFDUiJXD$,$&+5GHFODURXTXHSRGHKDYHUDOJXPDYLRODomRGR$UWLJR
SURLELomRGHWRGDVDVIRUPDVGHYLROrQFLDFRQWUDDVPXOKHUHV GD&RQYHQomRGH%HOpPGR3DUi
HQWUH RXWURV 2 FDVR IRL FRQVLGHUDGR DGPLVVtYHO HP )HYHUHLUR GH  H DLQGD VH DJXDUGD D
GHFLVmR

8P FDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGH SHUDQWHD OHLSURWHFomRLJXDOGD
OHL H GLUHLWRjDXGLomRGDVXDFDXVD GD&DUWD$IULFDQDRX$UWLJRV GLUHLWRjGLJQLGDGH 
GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD H DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOSHUDQWH
DOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
 6DPDQWD1XQHVGD6LOYDY%UDVLO² 3HQGHQWH 
$UHTXHUHQWHGHDQRVGHLGDGHDOHJDTXHIRLPROHVWDGDVH[XDOPHQWHGXUDQWHDFRQVXOWDFRP
XP RUWRSHGLVWD SDUWLFXODU 7DPEpP DOHJD TXH RV SDGU}HV PtQLPRV GR SURFHVVR MXGLFLDO QmR
IRUDPREVHUYDGRVGXUDQWHRMXOJDPHQWRVXEVHTXHQWHHPTXHRPpGLFRIRLDEVROYLGRGRFULPH
GDDJUHVVmRVH[XDOHHODGLVFULPLQDGDGHYLGRDRVHXVH[RUDoDLGDGHHVLWXDomRHFRQyPLFD3RU
H[HPSOR D FUHGLELOLGDGH GHOD IRL DYDOLDGD FRP EDVH HP SDUWH QR VHX FRPSRUWDPHQWR H
KLVWyULFRVH[XDO$,$&+5GHFODURXTXHSRGHKDYHUDOJXPDYLRODomRGR$UWLJR SURLELomRGH
WRGDVDVIRUPDVGHYLROrQFLDFRQWUDDVPXOKHUHV GD&RQYHQomRGH%HOpPGR3DUiHQWUHRXWURV
2FDVRIRLFRQVLGHUDGRDGPLVVtYHOHP6HWHPEURGHHDJXDUGDVHDGHFLVmR

8P FDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGH SHUDQWHD OHLSURWHFomRLJXDOGD
OHL  GLUHLWRjGLJQLGDGH H GLUHLWRjDXGLomRGDVXDFDXVD GD&DUWD$IULFDQDRX$UWLJRV
GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD H DFHVVRjMXVWLoDH
SURWHFomRLJXDOSHUDQWHDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
 0DUFHOD$OHMDQGUD3RUFRY%ROtYLD² 3HQGHQWH 
$UHTXHUHQWHTXHSDGHFLDGHXPDJUDYHGRHQoDPHQWDOIRLGHWLGDVREDVDOHJDo}HVGHHVWDUD
WUDQVSRUWDUFRFDtQD$UHTXHUHQWHDOHJRXTXHR(VWDGRGHL[RXGHOKHGDURWUDWDPHQWRPpGLFR
DWHPSDGR GXUDQWH D VXD SULVmR H TXH HOD IRL REULJDGD D ILFDU HP FRQGLo}HV GHVXPDQDV $
UHTXHUHQWHWDPEpPDOHJRXTXHVRIUHXDEXVRVVH[XDLVGDSDUWHGRVJXDUGDV$,$&+5GHFODURX
TXHRVVXSRVWRVPDXVWUDWRVHDEXVRVH[XDOGDUHTXHUHQWHSRGHPFRQVWLWXLUXPDYLRODomRGRV
$UWLJRV   GLUHLWRjLQWHJULGDGHItVLFDPHQWDOHPRUDO H   GLUHLWRjKRQUDHGLJQLGDGH GD
&RQYHQomR$PHULFDQD2FDVRIRLMXOJDGRDGPLVVtYHOHP0DUoRGHHDLQGDVHDJXDUGDD
GHFLVmR

8PFDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGD
OHL  H  GLUHLWR j GLJQLGDGH  GD &DUWD$IULFDQD RX$UWLJRV GLUHLWR j GLJQLGDGH  GLUHLWR j
YLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD H DFHVVRjMXVWLoDHSURWHFomRLJXDOSHUDQWHDOHL GR
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
 %ODV9DOHQFLD&DPSRVHWDOY%ROtYLD² 3HQGHQWH 
9LQWHHVHLVUHTXHUHQWHVIRUDPSUHVDVFRPRSDUWHGHXPDLQYHVWLJDomRUHODFLRQDGDVDXPURXER
H IRUDP REULJDGDV D VH LQFULPLQDU $V PXOKHUHV IRUDP DOHJDGDPHQWH YLRODGDV VH[XDOPHQWH H
GHVSLGDVQDSUHVHQoDGDSROtFLDHGRVSURPRWRUHVGDMXVWLoD8PDGDVPXOKHUHVIRLHVSDQFDGD
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WDQWR TXH WHYH XP DERUWR HVSRQWkQHR $ ,$&+5 GHFODURX TXH RV HYHQWRV DOHJDGRV SRGHP
FRQVWLWXLU XPD YLRODomR GH HQWUH RXWURV GRV $UWLJRV  GLUHLWR DR WUDWDPHQWR KXPDQR  
GLUHLWR j OLEHUGDGH SHVVRDO   GLUHLWR j SULYDFLGDGH  H  GLUHLWR j SURWHFomR MXGLFLDO  GD
&RQYHQomR $PHULFDQD EHP FRPR GR $UWLJR  SURLELomR GH WRGDV DV IRUPDV GH YLROrQFLD
FRQWUD DV PXOKHUHV  GD &RQYHQomR GH %HOpP GR 3DUi 2 FDVR IRL MXOJDGR DGPLVVtYHO HP
2XWXEURGHHDLQGDVHDJXDUGDDGHFLVmR

8PFDVRDVVLPSRGHULDHQTXDGUDUVHQRV$UWLJRV LJXDOGDGHSHUDQWHDOHLHSURWHFomRLJXDOGD
OHL  GLUHLWRjGLJQLGDGH H GLUHLWRjDXGLomRGDVXDFDXVD GD&DUWD$IULFDQDRX$UWLJRV
GLUHLWRjGLJQLGDGH  GLUHLWRjYLGDLQWHJULGDGHHVHJXUDQoDGDSHVVRD H DFHVVRjMXVWLoDH
SURWHFomRLJXDOSHUDQWHDOHL GR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

&XUWLV)UDQFLV'RHEEOHUY6XGDQ

&RPP1R  

,GDW
,GDW

2UJDQLVDWLRQ0RQGLDOH&RQWUH/D7RUWXUHY5ZDQGD
,G$W

0HGLD5LJKWV$JHQGDY1LJHULD
,GDW

&RPP1RV  

&RPP1R  

'5&RQJRY%XUXQGL5ZDQGDDQG8JDQGD

&RPP1R   
&RRP1R  
$PQHVW\,QWHUQDWLRQDOY=DPELD &RPP  
,GDW
%DK2XOG5DEDKY0DXULWDQLD &RPP1R  
$PQHVW\,QWHUQDWLRQDODQG2WKHUVY6XGDQ &RPP  
,GDW
7KH6RFLDODQG(FRQRPLF5LJKWV$FWLRQDQGWKH&HQWHUIRU(FRQRPLFDQG6RFLDO5LJKWVY1LJHULD &RPP  
,GDW
,GDW
+DGLMDWRX0DQLY7KH5HSXEOLFRI1LJHU-XGJPHQW1R(&:&&--8'RI2FWREHU
&LYLO/LEHUWLHV2UJDQLVDWLRQ/HJDO'HIHQFH&HQWUH/HJDO'HIHQFHDQG$VVLVWDQFH3URMHFWY1LJHULD &RPP1R  7KH6RFLDO
DQG(FRQRPLF5LJKWV$FWLRQ&HQWHUDQGWKH&HQWHUIRU(FRQRPLFDQG6RFLDO5LJKWVY1LJHULD &RPP1R   &XUWLV)UDQFLV
'RHEEOHUY6XGDQVXSUDQRWD
&DVHRI$%DQG&Y,UHODQG $SS1R  
,GDW
,GDW
,GDW
7\VLĊFY3RODQG $SS1R  
,GDW
-DEDULY7XUNH\ $SS1R  
3DWRQY7KH8QLWHG.LQJGRP $SS1R  
2$UWLJR  GD&RQYHQomR(XURSHLD HPHQGDGDGHVGHOiHDJRUDDRDEULJRGR$UWLJR  GL]´$&RPLVVmRFRQVLGHUDUi
LQDGPLVVtYHOTXDOTXHUSHWLomRDSUHVHQWDGDDRDEULJRGR$UWLJRTXHFRQVLGHUHLQFRPSDWtYHOFRPDVGLVSRVLo}HVGDSUHVHQWH
&RQYHQomRPDQLIHVWDPHQWHLQIXQGDGDRXXPDEXVRGRGLUHLWRGHSHWLomRµ
,GDW
2SHQ'RRUDQG'XEOLQ:HOO:RPDQY,UHODQG $SS1R  VXVWHQWDGRHP:RPHQRQ:DYHVY3RUWXJDO $SS
1R  
%HYDFTXDDQG6Y%XOJDULD $SS1R 
$OJXUY7XUNH\ $SS1R  
$DXWRUDGDDFomRMXGLFLDOWDPEpPDSUHVHQWRXTXHL[DVDRDEULJRGRV$UWLJRV   GLUHLWRDXPDDXGLrQFLDMXVWD H  F 
GLUHLWRjDVVLVWrQFLDMXUtGLFD 
$\GLQY7XUNH\ $SS1R  
,GDW
,GDW
&RQWXGRQRWHVHTXHHVWHVLQVWUXPHQWRVQmRFREUHPH[SUHVVDPHQWHRGLUHLWRjSULYDFLGDGH
6DOPDQRøOXDQG3RODWWDûY7XUNH\ $SS1R  
0&Y%XOJDULD $SS1R  
;DQG<Y7KH1HWKHUODQGV $SS1R  
2SX]Y7XUTXLD $SS1R  
,GDW
:LNWRUNRY3RODQG $SS1R  
$LUH\Y,UHODQG $SS1R  
:HVVHOV%HUJHUYRHWY7KH1HWKHUODQGV $SS1R  
hQDO7HNHOLY7XUTXLD $SS1R  
0DUFN[Y%HOJLXP $SS1R   
,GDW
3XURKLWDQG0RRUHY7KH*DPELD
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.+DQG2WKHUVY6ORYDNLD

$SS1R  
$SS1R  
;DQG<Y$UJHQWLQD&DVH,QWHU$P&+5  
0yQLFD&DUDEDQWHV*DOOHJXLOORVY&KLOH3HWLWLRQ,QWHU$P&+5  
0DULD(XJHQLD0RUDOHVGH6LHUUDY*XDWHPDOD&DVH,QWHU$P&+5  
0DULDGD3HQKD0DLD)HUQDQGHVY%UDVLO&DVH,QWHU$P&+5  
$QD%HDWUL] &HOLD*RQ]iOH]3pUH]Y0H[LFR&DVH,QWHU$P&+5  
5DTXHO0DUWLQGH0HMtDY3HUX&DVH,QWHU$P&+5  
)ORUGH0DUtD+HUQiQGH]5LYDVY(O6DOYDGRU&DVH,QWHU$P&+5  
0DUtD'RORUHV5LYDV4XLQWDQLOODY(O6DOYDGRU&DVH,QWHU$P&+5  
0DUtD0DPpULWD0HVWDQ]D&KiYH]Y3HUX3HWLWLRQ,QWHU$P&+5  
9HOiVTXH]5RGUtTXH]Y+RQGXUDV-XGJPHQWRI-XO\,QWHU$P&W+5 6HU& 1R  
,GDW
0V$6Y+XQJDU\ &RPP1R  
,GDW
0V$7Y+XQJDU\ &RPP1R  
,GDW
,G
*RHNFHY$XVWULD &RPP1R  
<LOGLULPY$XVWULD &RPP1R  
5HODWyULRGR0p[LFRSURGX]LGRSHOR&RPLWpSDUD(OLPLQDomRGH7RGDVDV)RUPDVGH'LVFULPLQDomRFRQWUDDV0XOKHUHVDR
DEULJRGR$UWLJRGR3URWRFROR2SFLRQDOj&RQYHQomRHUHVSRVWDGR*RYHUQRGR0p[LFR &('$:&230H[LFR 
$XPHHUXGG\&]LIIUDY0DXULWLXV &RPP1R  
6:0%URHNVY7KH1HWKHUODQGV &RPP1R  
)+=ZDDQGH9ULHVY7KH1HWKHUODQGV &RPP1R  
*UDFLHOD$WRGHO$YHOODQDOY3HUX &RPP1R  
.DUHQ1RHOLD/ODQWR\+XDPiQY3HUX &RPP1R  
,GDW
,GDW
3DXOLQH0X]RQ]R3DNX.LVRNLY6ZHGHQ &RPP1R  
,GDW
$6Y6ZHGHQ &RPP1R  
6DDGLD$OLY7XQLVLD &RPP1R  
7KH3URVHFXWRUY-HDQ3DXO$ND\HVX&DVH1R,&7577ULDO&KDPEHU 6HSW 
,GDW
,G
,GDW
*DFXPELWLVLY7KH3URVHFXWRU&DVH1R,&75$$SSHDOV&KDPEHU -XO\ 
0XKLPDQDY7KH3URVHFXWRU&DVH1R,&75%$$SSHDOV&KDPEHU 0D\ 
1L\LWHJHNDY7KH3URVHFXWRU&DVH1R,&75$$SSHDOV&KDPEHU -XO\ 
7KH3URVHFXWRUY6HPDQ]D &DVH1R,&7577ULDO&KDPEHU 0D\ 
7KH3URVHFXWRUY5HQ]DKR&DVH1R,&7577ULDO&KDPEHU -XO\ 
3URVHFXWRUY'XVNR7DGLý&DVH1R,77ULDO&KDPEHU,, 0D\ 
,GDWDQG
3URVHFXWRUY=HMQLO'HODOLýHWDO&DVH1R,77ULDO&KDPEHU,, 1RY 
,GDW
,GDW
3URVHFXWRUY$QWR)XUXQG]LMD&DVH1R,77ULDO&KDPEHU,, 'HF 
,GDW
3URVHFXWRUY'UDJROMXE.XQDUDFHWDO&DVH1RV,77,, ,77,,, )HE DII·G&DVH1RV,7
$ ,7$ -XQH 
3URVHFXWRUY'UDJROMXE.XQDUDFHWDO&DVH1R,7 ,7$$SSHDOV&KDPEHU -XQH DW
,9Y%ROLYLD3HWLWLRQ,QWHU$P&+5  
- HVVLFD*RQ]DOHVDQG2WKHUVY8QLWHG6WDWHV3HWLWLRQ,QWHU$P&+5  
3DRODGHO5RVDULR*X]PiQ$OEDUUDFtQY(FXDGRU3HWLWLRQ,QWHU$P&+5  
953DQG93&Y1LFDUDJXD3HWLWLRQ,QWHU$P&+5  
6DPDQWD1XQHVGD6LOYDY%UDVLO3HWLWLRQ,QWHU$P&+5  
0DUFHOD$OHMDQGUD3RUFRY%ROLYLD&DVH,QWHU$P&+5  
%ODV9DOHQFLD&DPSRVHWDOY%ROLYLD 3HWLWLRQ,QWHU$P&+5  
6FKXOHU=JUDJJHQY6ZLW]HUODQG
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9,, 2XWUDV(VWUDWpJLDVSDUD3URPRYHUR3URWRFRORGRV
'LUHLWRVGD0XOKHU
$VRUJDQL]Do}HVGDVRFLHGDGHFLYLOSRGHPDGRSWDUYiULDVHVWUDWpJLDVWDQWRDQtYHOQDFLRQDOFRPRD
QtYHOUHJLRQDODILPGHSURPRYHUDLPSOHPHQWDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU


$ $GYRFDFLDDRQtYHOQDFLRQDO


9iULDVHVWUDWpJLDVSRGHPVHUXVDGDVDRQtYHOQDFLRQDOSDUDSURPRYHUDVHQVLELOL]DomRVREUHHXVRGR
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU2GHUUDGHLURREMHFWLYRGHWRGDVHVVDVHVWUDWpJLDVpDLPSOHPHQWDomR
VLJQLILFDWLYDGDVGLVSRVLo}HVGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPEHQHItFLRGDPXOKHU


 &DPSDQKDVSHODUDWLILFDomR


1HPWRGRVRV(VWDGRV0HPEURVGD8$VmR
SDUWHV GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU YLGH
4XDGUR 1RV(VWDGRVTXHDLQGDQmRUDWLILFDUDP
R3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDVHVWUDWpJLDVGH
DGYRFDFLD VHP G~YLGD IRFDOL]DUmR QD UDWLILFDomR $V
21*V HP PXLWRV SDtVHV WrP WLGR VXFHVVR HP
IRUPDUUHGHVHDOLDQoDVSDUDID]HUFDPSDQKDVVREUHD
UDWLILFDomR 1HVWH UHVSHLWR WrP XVDGR ILJXUDV FKDYH
QD OXWD HP SURO GRV GLUHLWRV GD PXOKHU H RXWURV
DFWRUHV SURHPLQHQWHV D QtYHO GRPpVWLFR SDUD
SURPRYHU DV FDPSDQKDV 2 LQFHQWLYR SDUD D
UDWLILFDomR WHP VLGR IHLWR DWUDYpV GH HQWUH RXWUDV
0HPEURVGD62$:5HP1DLUREL2XWXEURGH
FRLVDV FDPSDQKDV GH VHQVLELOL]DomR H GLVFXVV}HV
FRPRILFLDLVGHJRYHUQRQDVVHVV}HVGD&RPLVVmR$IULFDQD&LPHLUDVGD8$PLVV}HVGD8$ HP$GLV
$EHED(WLySLDHDQtYHOGHFDGDSDtV


4XDGURFDPSDQKDGD62$:5SDUDDUDWLILFDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
$6ROLGDULW\IRU$IULFDQ:RPHQ·V5LJKWV 62$:5 pXPDFROLJDomRGHJUXSRVGHGHIHVDGRVGLUHLWRV
GDPXOKHUHPÉIULFDIRUPDGDSDUDHQFRUDMDURVJRYHUQRVDUDWLILFDUR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
HSDUDJDUDQWLUDVXDGRPHVWLFDomR$VHVWUDWpJLDVGHDGYRFDFLDDWpDRSUHVHQWHWrPLQFOXtGRRVHJXLQWH

• 8PDSHWLomRDRVFKHIHVGH(VWDGRFRORFDGDQRVtWLRGDLQWHUQHWGD3DPED]XND1HZVDWUDLQGR
PXLWRDSRLRHPWRGDDÉIULFD
• 8PDFDPSDQKDGHQRPLQDGD´7H[W1RZ:RPHQ·V5LJKWVµ 0DQGH606$JRUDHPSUROGRV
'LUHLWRVGD0XOKHU TXHPRELOL]RXFHQWHQDVGHXWHQWHVGHWHOHPyYHLV
• 3URGXomRHDPSODGLYXOJDomRGHPDWHULDLVGHDGYRFDFLDLQFOXVLYHGXUDQWHDVFLPHLUDVGD8$
• 8VRHVWUDWpJLFRGHFRQIHUrQFLDVGHLPSUHQVDHQWUHYLVWDVWHOHYLVLYDVUDGLRIyQLFDVHFRPXQLFDGRV
GHLPSUHQVDSDUDSRSXODUL]DUR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
• 'LVWULEXLomRGHFDUW}HVFRGLILFDGRVDFRUHVDRV(VWDGRV0HPEURVGD8$ FDUW}HVGHSRQWXDomR
FRPEDVHQRSRQWRGHVLWXDomRGDUDWLILFDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUSRUSDUWHGH
XP(VWDGR 
• 'LiORJRFRPRV(VWDGRV0HPEURVVREUHRSURJUHVVRGDUDWLILFDomRHREVWiFXORV
• &RPXQLFDomRGLUHFWDFRPRV&KHIHVGH(VWDGRHPEDVHUHJXODU
• 2UJDQL]DomRGHHYHQWRVS~EOLFRV
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 6HQVLELOL]DomR


$V 21*V H RUJDQL]Do}HV GH GHIHVD GRV GLUHLWRV GD PXOKHU MRJDP XP SDSHO LPSRUWDQWH QD
VHQVLELOL]DomR VREUH RV GLUHLWRV H REULJDo}HV HVWDEHOHFLGRV QR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU $V
HVWUDWpJLDVGHVHQVLELOL]DomRXVDGDVSRUHVWHVJUXSRVUHFRQKHFHPTXHYiULRVLQWHUYHQLHQWHVLQFOXLQGRDV
SUySULDV PXOKHUHV GHVFRQKHFHP DV GLVSRVLo}HV GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU H DV GHFLV}HV H
UHFRPHQGDo}HVGD&RPLVVmR$IULFDQDHTXHWDOVHQVLELOL]DomRpRSULPHLURSDVVRQRVHVIRUoRVYLVDQGRD
GRPHVWLFDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU

$V 21*V H RV DFWLYLVWDV SRGHP GHVHPSHQKDU XP SDSHO FKDYH HP ID]HU DGYRFDFLD VREUH DV
GHFLV}HV HRX UHFRPHQGDo}HV GD &RPLVVmR $IULFDQD DR DEULJR GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU
LQFOXLQGRDWUDYpVGH

• &ULDomR GH XPD HVWUDWpJLD GH FRPXQLFDomR VRFLDO SDUD D VHQVLELOL]DomR VREUH DV

GHFLV}HVUHFRPHQGDo}HVGD&RPLVVmR$IULFDQDHUHOHYkQFLDGR3URWRFRORGRV'LUHLWRV
GD0XOKHU


(PERUD R 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU QHP VHPSUH
SRVVD VHU R WHPD FHQWUDO GDV QRWtFLDV H HGLWRULDLV RV
DFWLYLVWDVSRGHPSHQVDUHPPDQHLUDVFULDWLYDVGHUHODFLRQDU
DV GLVSRVLo}HV GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU D
UHODWRV H[LVWHQWHV GH DEXVRV H GLVFULPLQDomR FRQWUD DV
PXOKHUHV+iYiULDVWiFWLFDVTXHRVDFWLYLVWDVSRGHPXVDUQD
FULDomR GH XPD HVWUDWpJLD GH FRPXQLFDomR VRFLDO TXH LUi
GHVWDFDUR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUWDLVFRPR

)RUPDomRGHMRUQDOLVWDV=kPELD
o 2UJDQL]DUFRQIHUrQFLDVGHLPSUHQVD
o (PLWLUFRPXQLFDGRVGHLPSUHQVDHDYLVRV
o 3UHSDUDUXPDKLVWyULDVREUHFDVRVLQGLYLGXDLVGHYLRODo}HVSDUDRIHUHFHUDMRUQDOLVWDV
o (VFUHYHUFDUWDVDRHGLWRUHPUHVSRVWDD$UWLJRVSXEOLFDGRVQRVVHXVMRUQDLV
o (VFUHYHUHGLWRULDLVGHRSLQLmR
o 1DPRUDU RV FKHIHV HGLWRULDLV GRV MRUQDLV SDUD HVFUHYHU XP HGLWRULDO VREUH R SRQWR GH
VLWXDomR GD LPSOHPHQWDomR GR JRYHUQR GH VXDV REULJDo}HV QR kPELWR GR 3URWRFROR GRV
'LUHLWRVGD0XOKHU
o 3DUWLFLSDUHPSURJUDPDVWHOHYLVLYRVHUDGLRIyQLFRV

(LVDOJXPDVGLFDVDWHUHPFRQWDDRSURFXUDUWUDEDOKDUFRPDFRPXQLFDomRVRFLDO

o $FRPSDQKH DV QRWtFLDV GH SHUWR H SURFXUH VDEHU VREUH R DQWHULRU HPSUHJRLQWHUHVVHV GR
MRUQDOLVWD SDUD SRGHU WHU FHUWH]D VH R WHPD GH VXD KLVWyULD GH GHVWDTXH p UHOHYDQWH SDUD R
DFWXDOFDPSRGHDFWXDomRGRMRUQDOLVWD
o &ULHUHODo}HVGXUDGRXUDVFRPRVMRUQDOLVWDVFRQKHFHQGRRVSHVVRDOPHQWH2VVHXVPDLRUHV
DOLDGRVQDFRPXQLFDomRVRFLDOSRGHULDPVHUSURJUDPDVRXHPLVV}HVTXHVHFRQFHQWUDPHP
TXHVW}HVGHPXOKHUHVRXGHLQWHUHVVHS~EOLFR&RPHFHSRUHVWHVSURJUDPDVHHPLVV}HV
o 'rVH EDVWDQWH WHPSR SDUD GHVWDFDU XP HYHQWRKLVWyULD &RPHFH D HPLWLU DYLVRV RX
FRPXQLFDGRV GH LPSUHQVD SHOR PHQRV FRP XPD VHPDQD GH DQWHFHGrQFLD DQWHV GD VXD
FRQIHUrQFLDGHLPSUHQVD)DoDSXEOLFLGDGHVREUHRVHXHYHQWRFRQIHUrQFLDGHLPSUHQVDQR
OLYURGRVGLDVGHHYHQWRVGD&RPXQLFDomR6RFLDO VHKRXYHU 
o 2V SURJUDPDV WHOHYLVLYRV SUHFLVDP GH IRUWHV HOHPHQWRV YLVXDLV SRU LVVR VH SODQHLD XP
FRPtFLRHTXHUFRQYLGDUD79SHQVHGRSRQWRGHYLVWDYLVXDO&HUWLILTXHVHGHTXHRHYHQWR
WHQKDXPDIRUWHFRPSRQHQWHYLVXDOSRUH[HPSORRXVRGHPDULRQHWDVFDUWD]HVPiVFDUDV
HWF
o )DoD XVR GH GDWDV LPSRUWDQWHV WDLV FRPR R 'LD GD ,QGHSHQGrQFLD 'LD ,QWHUQDFLRQDO GD
0XOKHU 'LD ,QWHUQDFLRQDO GD (OLPLQDomR GD 9LROrQFLD FRQWUD D 0XOKHU H R 'LD GD
7ROHUkQFLD=HURSDUDSXEOLFDUXPDUWLJRGHRSLQLmRQXPMRUQDO7HUiGHSODQLILFDUFRPXP
PrVGHDQWHFHGrQFLDSDUDHVFUHYHUHGHVWDFDUXPDUWLJR


80

Guia de Utilização do Protocolo dos Direitos da Mulher Africana em Acções Judiciais

4XDGUR0RGHORGHFRPXQLFDGRGHLPSUHQVDVREUHDGHFLVmRGD&RPLVVmR$IULFDQD 

3DUD3XEOLFDomR,PHGLDWD 

,QIRUPDomRGHFRQWDFWR>QRPHWHOHIRQHHPDLO@
6HJXQGDIHLUDGH$EULOGH

&20,66®2$)5,&$1$'(&,'($)$925'(80$$/81$68/$)5,&$1$
$*5(','$6(;8$/0(17(3256(8352)(6625

$&20,66®2$3(/$É)5,&$'268/$720$572'$6$60(','$6
$35235,$'$63$5$$&$%$5&20(678352325352)(6625(6

&LGDGHGH &DER$GH$EULOGHD&RPLVVmR$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV
WRPRX XPD GHFLVmR KLVWyULFD D IDYRU GH 6DUD 1HIHU DOXQD VXODIULFDQD GH  DQRV GH LGDGH TXH IRL
HVWXSUDGDSRUVHXSURIHVVRU2:RPHQ·V5LJKWV$FWLRQ&HQWUHTXHDSDUHFHXFRPRFRQVHOKRSDUDD6UD
1HIHUHORJLDD&RPLVVmRSRUVXDGHFLVmRKLVWyULFDTXHWHUiLPSOLFDo}HVGHJUDQGHDOFDQFHQDJDUDQWLDGH
SURWHFomRSDUDDVUDSDULJDVFRQWUDRHVWXSURSRUSURIHVVRUHV

$  GH 1RYHPEUR GH  6DUD 1HIHU DOXQD VXODIULFDQD GH  DQRV GH LGDGH HVWDYD D HVWXGDU QD
(VFROD 6HFXQGiULD GH +HUPDQXV TXDQGR IRL HVWXSUDGD SRU VHX SURIHVVRU *HRUJH )UD\KD 2V SDLV
SDUWLFLSDUDPRFDVRjSROtFLDPDVHVWDQDGDIH]$HVFRODWDPEpPIH]SRXFRPDLVTXHVXVSHQGHUR6U
)UD\KDSRUGXDVVHPDQDVDSyVRTXHD6UD1HIHUIRLQRYDPHQWHSRVWDVREDVXDWXWHOD2XWUDYH]HOD
VRIUHXDVVpGLRVH[XDOSRUSDUWHGR6U)UD\KDHDGH'H]HPEURGHHOHSHGLXOKHSDUDHVSHUDU
GHSRLVGDDXODHHVWXSURXDSHODVHJXQGDYH]$6UD1HIHUDSUHVHQWRXXPDTXHL[DFRQWUDR6U)UD\KDD
HVFRODR0LQLVWpULRGD-XVWLoDHFRQWUDR0LQLVWpULRGD(GXFDomRH[LJLQGRTXHIRVVHLQGHPQL]DGDTXHR
6U)UD\KDIRVVHSURFHVVDGRHTXHPHFDQLVPRVSUHYHQWLYRVIRVVHPFULDGRVSDUDTXHRXWUDVUDSDULJDVQmR
VRIUDPRPHVPRGHVWLQRQRIXWXUR

(P0DLRGHFHUFDGHWUrVPHVHVGHSRLVGHR7ULEXQDO6XSUHPRGDÉIULFDGR6XOWHUUHMHLWDGRD
TXHL[D GD 6UD1HIHU H GH HVWD GHVVH PRGR WHU HVJRWDGR WRGRV RV UHFXUVRV ORFDLV R :RPHQ·V 5LJKWV
$FWLRQ&HQWUHDSUHVHQWRXXPDTXHL[DIRUPDOj&RPLVVmR$IULFDQDHPQRPHGD6UD1HIHUH[RUWDQGRD
&RPLVVmRDLQYHVWLJDURFDVRHUHVSRQVDELOL]DURJRYHUQRGDÉIULFDGR6XOSHODIDOKDGDMXVWLoD$TXHL[D
GHVWDFRXTXHDÉIULFDGR6XOWLQKDYLRODGRYiULDVGLVSRVLo}HVGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUDR
TXDOKDYLDVHWRUQDGR(VWDGR3DUWHLQFOXLQGRRGLUHLWRGD6UD1HIHUjHGXFDomRGLJQLGDGHHLQWHJULGDGH
GDVXDSHVVRD

1HVWDGHFLVmRKLVWyULFDD&RPLVVmR$IULFDQDDSHORXDRJRYHUQRVXODIULFDQRDSURFHVVDUHIHFWLYDPHQWHR
6U)UD\KDSHORVHVWXSURVTXHSHUSHWURXFRQWUDD6UD1HIHU$&RPLVVmRUHFRQKHFHXTXHDRGHL[DUGH
LQYHVWLJDU SURFHVVDU H SXQLU R LQIUDFWRU H SURWHJHU D YtWLPD D ÉIULFD GR 6XO IRL F~PSOLFH GR FULPH
5HFRPHQGRXTXHDÉIULFDGR6XOUHIRUPDVVHVXDOHJLVODomRGRPpVWLFDSUHYHQGRXPDSHQDOL]DomRPDLV
VHYHUDDRVSURIHVVRUHVTXHDEXVDPVH[XDOPHQWHGHVHXVDOXQRVHJDUDQWLUXPDLPSOHPHQWDomRHIHFWLYD
GDV OHLV 7DPEpP UHFRPHQGRX TXH R 0LQLVWpULR GD (GXFDomR HPLWLVVH GLUHFWUL]HV QDV HVFRODV TXH
SUHYLQDPDRFRUUrQFLDGHHVWXSURV´(PERUDRHVWXSURGHDOXQRVSRUSURIHVVRUHVVHMDFRPXPQmRVy
QD ÉIULFD GR 6XO FRPR WDPEpP QD UHJLmR DLQGD QmR p UHFRQKHFLGR FRPR XPD TXHVWmR GH JUDQGH
SUHRFXSDomRS~EOLFD(VSHUDPRVTXHHVWDGHFLVmRSLRQHLUDFULHDDPSODVHQVLELOL]DomRQHFHVViULDHTXHR
JRYHUQRGDÉIULFDGR6XOLPSOHPHQWHDVUHFRPHQGDo}HVGD&RPLVVmR7DOSDVVRGD SDUWHGRJRYHUQR
SURYDULDTXHDÉIULFDGR6XOQmRPDLVLUiWROHUDURHVWXSURGHDOXQRVSRUVHXVSURIHVVRUHVµGLVVH-XOLH
%ORJJVMXULVWDGR:RPHQ·V5LJKWV$FWLRQ&HQWUH

1RWHVHTXHHVWHPRGHORGHFRPXQLFDGRGHLPSUHQVDpILFWtFLR


• (ODERUDomRGHXPSODQRSDUDXPDDPSODGLYXOJDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD


0XOKHUHGHFLV}HVRXUHFRPHQGDo}HVGD&RPLVVmR$IULFDQD

8PSODQRGHGLYXOJDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUGHYHULD

o 7HUSRUREMHFWLYRDWLQJLUXPDJDPDGHLQWHUYHQLHQWHVLQFOXLQGRRMXGLFLiULRR0LQLVWpULRGD
-XVWLoDHRXWURVPLQLVWpULRVFKDYHGHWXWHODDFRPLVVmRGDHODERUDomRGHSURSRVWDVGHOHLV
DVRUGHQVGHDGYRJDGRVHVFRODVHXQLYHUVLGDGHVVLQGLFDWRVGHWUDEDOKDGRUHVHGH
HPSUHJDGRUHVHOtGHUHVWUDGLFLRQDLVHUHOLJLRVRV
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*DUDQWLUTXHDLQIRUPDomRVHMDGLVSRQLELOL]DGDQDVSULQFLSDLVOtQJXDVIDODGDVQHVVHSDtV
*DUDQWLUTXHDLQIRUPDomRWDPEpPVHMDGLVWULEXtGDHPiXGLRRXRXWURIRUPDWRTXH
DOFDQoDUiDVSRSXODo}HVDQDOIDEHWDV
&RORFDUXPDrQIDVHHVSHFLDOQRDOFDQFHGDVFRPXQLGDGHVHP]RQDVUHPRWDVTXHWrPPHQRV
SUREDELOLGDGHGHWHUDFHVVRDWDOLQIRUPDomR
)D]HUXVRGDWHFQRORJLD FRPRDLQWHUQHWHRVWHOHPyYHLV HVLWHVFRPUHGHVVRFLDLVSDUD
DOFDQoDUS~EOLFRVPDLVDPSORV

 'LiORJR FRP R JRYHUQR SDUD LPSOHPHQWDU DV UHFRPHQGDo}HV GD
&RPLVVmR$IULFDQD


2V HOHPHQWRV VXJHULGRV SDUD GLDORJDU FRP R
JRYHUQRVREUHRVSDVVRVWRPDGRVSDUDLPSOHPHQWDUDV
UHFRPHQGDo}HVLQFOXHP

• ,GHQWLILFDU DV LQVWLWXLo}HV GR JRYHUQR
UHVSRQViYHLV SHOD LPSOHPHQWDomR GDV
UHFRPHQGDo}HV WDLV FRPR R 0LQLVWpULR GRV
$VVXQWRV GD 0XOKHUHV H RXWURV PLQLVWpULRV
FKDYHyUJmRVGHDSOLFDomRGDOHLRMXGLFLiULR
IXQFLRQiULRV
GD
VD~GH
S~EOLFD
•

•
•
•
•

DGPLQLVWUDGRUHVGHHVFRODVS~EOLFDVHWF 
(TXDOLW\1RZFRPUHSUHVHQWDQWHVGD81,)(08$H
,GHQWLILFDU WRGRV RV LQWHUYHQLHQWHV UHOHYDQWHV 2[IDP*%QXPHQFRQWURVREUHDGRPHVWLFDomRGRSURWRFRORHP
SRGHP LQFOXLU D VRFLHGDGH FLYLO SURIHVVRUHV .LJDOL5XDQGDHP-XOKRGH
PpGLFRV OtGHUHV UHOLJLRVRV H FRPXQLWiULRV
HWF HQYROYLGRVQHVWDTXHVWmR
2UJDQL]DURXDMXGDURJRYHUQRDRUJDQL]DUXPHQFRQWURGHWRGRVRVLQWHUYHQLHQWHVUHOHYDQWHV
SDUDFULDUFROLJDo}HVHGHILQLUHVWUDWpJLDVSDUDDLPSOHPHQWDomRGDVUHFRPHQGDo}HVLQFOXLQGRD
LGHQWLILFDomRGHREVWiFXORV
&ULDU XP SODQR GH DFomR RX HVWUDWpJLD FRP SUD]RV SDUD SURPRYHU D LPSOHPHQWDomR GDV
UHFRPHQGDo}HVWLUDQGRSDUWLGRGRVSRQWRVIRUWHVHYDQWDJHQVGHFDGDLQWHUYHQLHQWH
'HVHQYROYHUXPDFROLJDomRSDUDPRQLWRUDUDLPSOHPHQWDomRH
(P FDVR GH LQFXPSULPHQWR OHYDQWDU R DVVXQWR QDV VHVV}HV S~EOLFDV GD &RPLVVmR $IULFDQD
LQFOXLQGRDWUDYpVGHVXEPLVVmRGHUHODWyULRVVRPEUDTXDQGRVHDSUHVHQWDRUHODWyULRGR(VWDGR
SDUDOHYDQWDUDTXHVWmRGRLQFXPSULPHQWR9LGH&DStWXOR9,,%DFLPD



 )RUPDomRHFDSDFLWDomR


0XLWRV LQWHUYHQLHQWHV LQFOXLQGR DFWLYLVWDV 21*V
OtGHUHV FRPXQLWiULRV GHFLVRUHV SROtWLFRV RILFLDLV GH JRYHUQR
MXULVWDV PDJLVWUDGRV MXt]HV yUJmRV GH DSOLFDomR GD OHL H
SHVVRDOGDFRPXQLFDomRVRFLDOQmRWrPFRQKHFLPHQWRVREUHR
VLVWHPD DIULFDQR GRV GLUHLWRV KXPDQRV RX GR 3URWRFROR GRV
'LUHLWRV GD 0XOKHU )RUPDo}HV HVWUDWpJLFDV GH WDLV
LQWHUYHQLHQWHV SRGHP GHVHPSHQKDU XP SDSHO FUXFLDO QD
GRPHVWLFDomR GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU 7DLV
IRUPDo}HV QmR GHYHP YLVDU DSHQDV WUDQVPLWLU LQIRUPDomR
UHOHYDQWH PDV WDPEpP GHYHP GH IRUPD HVWUDWpJLFD H[SORUDU
IRUPDV HP TXH FDGD JUXSR SRGH SURPRYHU RV GLUHLWRV )RUPDomRSDUDOHJDOQD=kPELD
FRQVDJUDGRV QR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU 3RU
H[HPSOR

• $ IRUPDomR GH MXt]HV GHYH H[SORUDU IRUPDV HP TXH RV MXt]HV H PDJLVWUDGRV SRGHP ID]HU
UHIHUrQFLDDFDStWXORVUHOHYDQWHVGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUQDVVXDVGHFLV}HVHDMXGDU
GHVVHPRGRDGRPHVWLFDUR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
• $IRUPDomRGHMXULVWDVHHVWXGDQWHVGHGLUHLWRGHYHWHUHPYLVWDSUHSDUiORVFRPRVPRGRVGH
XWLOL]DomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUWDQWRQRVFDVRVGRPpVWLFRVFRPRQDTXHOHVTXH
VmRHQFDPLQKDGRVDyUJmRVUHJLRQDLV
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$ IRUPDomR GH PpGLFRV H IXQFLRQiULRV GD VD~GH GHYH HTXLSiORV SDUD UHFRQKHFHU FDVRV GH
YLROrQFLD FRQWUD D PXOKHU H SUiWLFDV WUDGLFLRQDLV SUHMXGLFLDLV H OLGDU FRP HOHV GH PDQHLUD
DSURSULDGDHGHQXQFLDUWDLVYLRODo}HV
$ IRUPDomR GH DJHQWHV GD DSOLFDomR GD OHL GHYH WHU FRPR REMHFWLYR D VHQVLELOL]DomR GH WDLV
DJHQWHVHPTXHVW}HVGRJpQHURHHPSDUWLFXODUWRGDVDVIRUPDVGHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHUGH
PRGRDJDUDQWLUXPDUHVSRVWDFpOHUHHHIHFWLYDDRVFDVRVTXHHQYROYHPPXOKHUHV
$ IRUPDomR SDUD HRX HQYROYLPHQWR GH OtGHUHV FRPXQLWiULRV WUDGLFLRQDLV GHYH LQFLGLU VREUH
IRUPDV HP TXH DV SUiWLFDV FXOWXUDLV SRGHP VHU SUHMXGLFLDLV SDUD DV PXOKHUHV H IRUPDV GH
SUHVHUYDUHDWpPHVPRHOHYDUDFXOWXUDSRUVHOLYUDUGHWDLVSUiWLFDV²RHQIRTXHGHVWDIRUPDomR
SRGHULDLUDTXHVW}HVWDLVFRPRRVGLUHLWRVGDVYL~YDVSUiWLFDVWUDGLFLRQDLVSUHMXGLFLDLVGLUHLWRV
UHSURGXWLYRVHHGXFDomR

 0XGDQoDGHOHLVHSROtWLFDV


$V21*VHDFWLYLVWDVWDPEpPSRGHPXVDUDVGLVSRVLo}HVGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU
QRWUDEDOKRGHDGYRFDFLDHPSUROGDSURPXOJDomRRXUHIRUPDGHOHLVRXSROtWLFDV1RV(VWDGRVRQGH
VHUHTXHUXPDOHJLVODomRTXHRSHUDFLRQDOL]HR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHURSULPHLURSDVVRGHYHD
FULDomRGHWDOOHJLVODomR9LGH&DStWXOR,,,$

$RDEULJRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHVSHUDVHTXHRVJRYHUQRVLQWHJUHPRVGLUHLWRVGD
PXOKHUQDVVXDVSROtWLFDVHSURJUDPDVSURPXOJXHPOHLVRXHPHQGHPDOHJLVODomRH[LVWHQWHGHIRUPDD
GDU PDLRU SURWHFomR j PXOKHUHV H D SURYHU RUoDPHQWRV H RXWURV UHFXUVRV &RQFRUGHPHQWH RV
DFWLYLVWDVSRGHPXVDUR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUSDUDHQWUHRXWUDVFRLVDV

• ,QLFLDU D SURSRVWD GD OHJLVODomR LQFOXLQGR OHLV SURLELQGR WRGDV DV IRUPDV GH PXWLODomR JHQLWDO
IHPLQLQDDXWRUL]DQGRRDERUWRHRXFULPLQDOL]DQGRDYLROrQFLDGRPpVWLFDHYLROrQFLDVH[XDO
• /HYDU D FDER XPD UHYLVmR GD OHJLVODomR H[LVWHQWH FRP YLVWD D LGHQWLILFDU OHLV TXH QmR VmR
FRPSDWtYHLVFRPRXGHL[DPGHSURYHURQtYHOGHSURWHFomRH[LJLGRDRDEULJRGHR3URWRFROR
GRV'LUHLWRVGD0XOKHUHUHYHUDVOHLVGLVFULPLQDWyULDVHRXLQDGHTXDGDVTXHQmRHVWmRHPOLQKD
FRPR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUH
• $YDOLDURVRUoDPHQWRVQDFLRQDLVDILPGHID]HUDGYRFDFLDHPSUROGHHPRQLWRUL]DUDDORFDomR
GH UHFXUVRV ILQDQFHLURV SDUD SURJUDPDV H SROtWLFDV YLVDQGR D PHOKRULD GRV GLUHLWRV GD PXOKHU
FRPRXPDHVWUDWpJLD~WLOGHDGYRFDFLD
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4XDGUR8PDFDPSDQKDSDUDDFULDomRGHXPDOHLFRQWUDD0*)HP0DOL



(PD(TXDOW\1RZODQoRXXPDFDPSDQKDFRQKHFLGDFRPR´:RPHQ·V
$FWLRQµ $FomR GDV 0XOKHUHV  SDUD D FULDomR GH XPD OHL FRQWUD D PXWLODomR
JHQLWDOIHPLQLQDQR0DOL1HVWDFDPSDQKDD(TXDOW\1RZGHVWDFRXRFDVRGD
)DQWD &DPDUD TXH ILFRX FRP D LQFRQWLQrQFLD HP UHVXOWDGR GH WHU VRIULGR
PXWLODomRJHQLWDODRVDQRVGHLGDGHHTXHFRQWLQXDDVRIUHUDVFRQVHTXrQFLDV
GHVWHSURFHGLPHQWR(PD(TXDOW\1RZUHQRYRXHVWHDSHORDWUDYpVGR
:RPHQ·V $FWLRQ 8SGDWH TXH ID] DOXVmR jV REULJDo}HV GR 0DOL DR DEULJR GR
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUGHFODUDQGRHPSDUWHRVHJXLQWH

´(P 0DOL UDWLILFRXR 3URWRFROR j &DUWD $IULFDQD GRV 'LUHLWRV GR +RPHPH GRV
3RYRV5HODWLYRDRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPÉIULFDFXMR$UWLJR E H[LJHTXHRV(VWDGRV
3DUWHV SURtEDP D 0*) DWUDYpV GH PHGLGDV OHJLVODWLYDV DSRLDGDV SRU VDQo}HV ,VWR p HP
DGLWDPHQWR DR $UWLJR  GD &RQVWLWXLomR GR 0DOL TXH HVWDEHOHFH R GLUHLWR GH WRGRV RV )DQWD&DPDUDHP
FLGDGmRV j LQWHJULGDGH GD SHVVRD H TXH JDUDQWH D SURWHFomR GH WRGRV RV FLGDGmRV GH
WUDWDPHQWRGHVXPDQRFUXHOHGHJUDGDQWHjVHPHOKDQoDGRTXHID]HPDVRXWUDVREULJDo}HVLQWHUQDFLRQDLVVHPHOKDQWHVGR
0DOL 5HDOL]DUDPVH HOHLo}HV UHFHQWHPHQWH QR 0DOL H QRPHRXVH XP QRYR H[HFXWLYR 7DQWR R 3UHVLGHQWH GD $VVHPEOHLD
1DFLRQDO 6U 'LRXQFRXQGD 7UDRUp FRPR R 3UHVLGHQWH GR &RPLWp GD 6D~GH 'U 2PDU 0DULNR WrP PDQLIHVWDGR HP
S~EOLFRVXDRSRVLomRj0*)'U0DULNRXP'HSXWDGRGDRSRVLomRYROXQWDULRXVHSDUDHODERUDUXPDQWHSURMHFWRGH
XPD OHL HVSHFtILFD FRQWUD D 0*) 3UHFLVDVH GH PDLV DGYRFDFLD QHVWH PRPHQWR SDUD HQFRUDMDU R JRYHUQR D KRQUDU VHXV
FRPSURPLVVRVHDFULDUXPDOHLIRUWHFRQWUDD0*)EHPFRPRDSRLDUDHGXFDomRHVHQVLELOL]DomRGHFRPXQLGDGHVUHOHYDQWHV
VREUHRVSHULJRVGD0*)

$0*)QmRpXPFDVRLVRODGRGR0DOLDSHQDV$RUHGRUGRJORERHVWLPDVHTXHPDLVGHPLOK}HVGH
PXOKHUHVHUDSDULJDVWHQKDP VLGRVXMHLWDVj0*)HTXHPLOK}HVGHUDSDULJDVDFDGDDQRRXD
FDGDGLDHVWHMDPHPULVFRGH 0*)8PDIRUPDH[WUHPDGDVPXLWDVSUiWLFDVWUDGLFLRQDLVXVDGDVSHODV
FRPXQLGDGHVSDUDQHJDUDLJXDOGDGHjPXOKHUD0*)pGHIHQGLGDSRUKRPHQVHPXOKHUHVFRPRXPULWR
GH SDVVDJHP H XP SUpUHTXLVLWR VRFLDO SDUD R FDVDPHQWR e XVDGD QXP HVIRUoR GH FRQWURODU D
VH[XDOLGDGHGDPXOKHU&RQWXGRGRVSDtVHVDIULFDQRVRQGHVHSUDWLFDD0*)DGRSWDUDPOHLVTXH
SURWHJHP D UDSDULJD GHVWD SUiWLFD SUHMXGLFLDO (VWDV OHLV SDUHFHP WHU DOJXP LPSDFWR QD UHGXomR GD
SUHYDOrQFLDGD0*)SDUWLFXODUPHQWHQRVSDtVHVFRPR%XUTXLQD)DVRRQGHDOHLpGLYXOJDGDHDSOLFDGDµ


2XWURVH[HPSORVGHHVWUDWpJLDVQDIRUPXODomRGHSROtWLFDVQDFLRQDLVLQFOXHPDMXGDURJRYHUQRHP

• )RUPXODomRGHGLUHFWUL]HVSDUDSROtWLFDVDQWLGLVFULPLQDWyULDVSDUDDVDJrQFLDVGRJRYHUQR
• &ULDomRGHPHFDQLVPRVHSROtWLFDVSDUDOLGDUFRPFDVRVGHDVVpGLRVH[XDOHPHVFRODVHQRORFDO
GHWUDEDOKR
• (ODERUDomRGHSROtWLFDVHSURWRFRORVSDUDDLQWHUYHQomRSROLFLDOHPHSURFHVVDPHQWRGHFDVRV
GHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHU
• (ODERUDomRGHSROtWLFDVSDUDFRPEDWHUSUiWLFDVWUDGLFLRQDLVSUHMXGLFLDLVDWUDYpVGHDXWRULGDGHV
WUDGLFLRQDLV
• (ODERUDomRRXUHYLVmRGHPDQXDLVGHIRUPDomRGRJRYHUQRSDUDRSRGHUMXGLFLiULRPLOLWDUHV
SURPRWRUHVGDMXVWLoDHSROtFLDDILPGHLQFRUSRUDUGLVSRVLo}HVUHOHYDQWHVGR3URWRFRORGRV
'LUHLWRVGD0XOKHUH
• /XWDHPSUROGRHVWDEHOHFLPHQWRGHEDOF}HVHVSHFLDLVRXXQLGDGHVGHYRWDGDVDRVGLUHLWRVGDV
PXOKHUHVHPYiULRVPLQLVWpULRVGHSDUWDPHQWRVGDDSOLFDomRGDOHLHWULEXQDLVSDUDLQIOXHQFLDUD
LPSOHPHQWDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU


% $GYRFDFLDMXQWRGD&RPLVVmR$IULFDQD


3DUD DOpP GD DSUHVHQWDomR GDV TXHL[DV FRPR IRL GHVFULWR QR &DStWXOR ,9 Ki RXWURV PpWRGRV
TXHSRGHPVHUXVDGRVSDUDID]HUDDGYRFDFLDSRUXPDPXGDQoDMXQWRGD&RPLVVmR$IULFDQD$V21*V
TXH WrP R HVWDWXWR GH REVHUYDGRU SRGHP ID]HU DGYRFDFLD SHOD PXGDQoD GLDORJDQGR FRP D &RPLVVmR
$IULFDQDGHYiULDVPDQHLUDV(VWDVLQFOXHP

• 7UDEDOKDUFRPHDSRLDUDVDFWLYLGDGHVGD5HODWRUD(VSHFLDOGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPÉIULFD
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/HYDQWDUTXHVW}HVTXHDIHFWDPRVGLUHLWRVGDPXOKHUHPÉIULFDGXUDQWHDVVHVV}HVS~EOLFDVGD
&RPLVVmR$IULFDQD
6XEPHWHU UHODWyULRV VRPEUD DR (VWDGR 3DUWH FKDPDQGR D DWHQomR GD &RPLVVmR $IULFDQD D
YLRODo}HVGRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHV9LGH&DStWXOR,,,%H
3DUWLFLSDUQR)yUXPGDV21*V
4XDGUR)yUXPGDV21*V

$QWHVGHFDGDVHVVmRGD&RPLVVmR$IULFDQDR&HQWUR$IULFDQRGRV(VWXGRVGH'HPRFUDFLDH'LUHLWRV
+XPDQRV VHGHDGR QD *kPELD RUJDQL]D XP )yUXP GDV 21*V GH GRLV GLDV H PHLR HP FRODERUDomR
FRPD&RPLVVmR$IULFDQD2VSULQFLSDLVREMHFWLYRVGHVWHHYHQWRVmR

• (QFRUDMDUXPDFRODERUDomRHFRRSHUDomRPDLVHVWUHLWDHQWUHDV21*VHD&RPLVVmR$IULFDQD
SDUDDSURPRomRHSURWHFomRGRVGLUHLWRVKXPDQRVHPÉIULFD

• 6HUYLU GH SODWDIRUPD GH GLVFXVVmR SDUD DV RUJDQL]Do}HV TXH WUDEDOKDP QD SURPRomR GD
GHPRFUDFLDHHPTXHVW}HVGHGLUHLWRVKXPDQRVQRFRQWLQHQWHH

• 3URPRYHUXPDUHGHLQWHUUHJLRQDORUJDQL]DFLRQDOSDUDLPSOHPHQWDomRGDVGHFLV}HVGR)yUXP
FRQWLGDV QR &RPXQLFDGR GH ,PSUHQVD GR &HQWUR $IULFDQR GRV (VWXGRV GH 'HPRFUDFLD H
'LUHLWRV+XPDQRV

0HPEURVGD&RPLVVmR$IULFDQDDVVLVWHPHSDUWLFLSDPQR)yUXPTXHFXOPLQDFRPDIRUPXODomRGH
UHVROXo}HVTXHVmRDSUHVHQWDGDVj&RPLVVmR$IULFDQDSDUDVXDFRQVLGHUDomR3URYDYHOPHQWHDV
UHVROXo}HVGR)yUXPLQIOXHQFLDPDVUHVROXo}HVGD&RPLVVmR$IULFDQDVREUHDVLWXDomRGRVGLUHLWRV
KXPDQRVHPSDtVHVRXWHPDVHVSHFtILFRV


$V 21*V SRGHP WUDEDOKDU HP FRQMXQWR HP FROLJDo}HV RX LQGLYLGXDOPHQWH HP TXHVW}HV
HVSHFtILFDV RUJDQL]DQGR ZRUNVKRSV VHPLQiULRV ODQoDPHQWRV GH OLYURV RX GLVFXVV}HV GH SDLQpLV j
PDUJHPRXHPSDUDOHORFRPDVHVVmRGD&RPLVVmR$IULFDQD$VVHVV}HVTXHFRQWDPFRPDSUHVHQoDGRV
(VWDGRV3DUWHVGH3DUWHVLQWHUHVVDGDV21*VHRVyUJmRVGDFRPXQLFDomRVRFLDOVHUYHPGHHVSDoR~WLO
SDUDDQLPDUGLVFXVV}HVVREUHTXHVW}HVGRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHV

3DUDHVWUDWpJLDVGHDGYRFDFLDVREUHR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU9LGH)LUR]0DQML)DL]D-DPD0RKDPPHGDQG
5RVHO\QQ0XVD HGV %UHDWKLQJYLGDLQWRWKH$IULFDQ8QLRQ3URWRFRORQ:RPHQ·V5LJKWVLQ$IULFD6ROLGDULW\IRU$IULFDQ:RPHQ·V
5LJKWVDQG$IULFDQ8QLRQ&RPPLVVLRQ'LUHFWRUDWHRI:RPHQ*HQGHUDQG'HYHORSPHQW)DKDPX1HWZRUNVIRU6RFLDO
-XVWLFHYLGHWDPEpP&HQWHUIRU5HSURGXFWLYH5LJKWV7KH3URWRFRORQWKH5LJKWVRI:RPHQLQ$IULFD$Q,QVWUXPHQWIRU$GYDQFLQJ
5HSURGXFWLYHDQG6H[XDO5LJKWV%ULHILQJ3DSHU)HEUXDU\GLVSRQtYHOHPKWWSUHSURGXFWLYHULJKWVRUJ
9LGHSRUH[HPSORDVDFWLYLGDGHVGD6ROLGDULW\IRU$IULFDQ:RPHQ·V5LJKWV 62$:5 HPKWWSZZZVRDZURUJDQG
)DKDPX1HWZRUNVIRU6RFLDO-XVWLFHVREUHDUDWLILFDomRGR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHPKWWSZZZIDKDPXRUJ
)DL]D-DPD0RKDPHG´$IULFDQ8QLRQ3URWRFRORQWKH5LJKWVRI:RPHQLQ$IULFD7KH62$:5&DPSDLJQµLQ)LUR]0DQML
)DL]D-DPD0RKDPPHGDQG5RVHO\QQ0XVD HGV %UHDWKLQJOLIHLQWRWKH$IULFDQ8QLRQ3URWRFRORQ:RPHQ·V5LJKWVLQ$IULFDVXSUDQRWH

&KLGL$QVHOP2GLQNDOXDQG,EUDKLPD.DQH¶$QDVVHVVPHQWRI,QIRUPDWLRQDQG7UDLQLQJ5HVRXUFHV·LQ$EGXOODKL$KPHG
$Q1D·LP HG 8QLYHUVDO5LJKWV/RFDO5HPHGLHV/RQGRQ,QWHULJKWV$IURQHW*7=,6%1SS
0DU\:DQGLD¶,QVWLWXWLRQDOLVLQJVWUDWHJLHVIRUWKH3URWRFRO·LQ)LUR]0DQML)DL]D-DPD0RKDPPHGDQG5RVHO\QQ0XVD
HGV %UHDWKLQJOLIHLQWRWKH$IULFDQ8QLRQ3URWRFRORQ:RPHQ·V5LJKWVLQ$IULFDVXSUDQRWD
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU$UWLJR
3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHU$UWLJR  
9LGHHJDH[SHULrQFLDVXODIULFDQDHP'HEELH%XGOHQGHU HG 7KH:RPHQ·V%XGJHW&DSH7RZQ,QVWLWXWHIRU'HPRFUDF\LQ
6RXWK$IULFD
$KPHG0RWDOD¶1RQJRYHUQPHQWDORUJDQLVDWLRQVLQWKH$IULFDQV\VWHP·LQ0DOFROP'(YDQVDQG5DFKHO0XUUD\ HGV 7KH
$IULFDQ&KDUWHURQ+XPDQDQG3HRSOHV·5LJKWV7KHV\VWHPLQSUDFWLFH&DPEULGJH&DPEULGJH8QLYHUVLW\3UHVVSS

0DLVLQIRUPDomRVREUHR)yUXPGDV21*VSRGHVHUREWLGDHPZZZDFGKURUJ
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&RQFOXVmR
2 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD 0XOKHU Gi DRV DGYRJDGRV XPD RSRUWXQLGDGH SDUD HVWLPXODU
PXGDQoDVQDVOHLVHSUiWLFDVGLVFULPLQDWyULDVID]HUOREELHVSDUDDSURPXOJDomRGHQRYDVOHLVHSROtWLFDV
VREUHRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHVHDXPHQWDURVGLUHLWRVGHTXHDVPXOKHUHVXVXIUXHPHPÉIULFD

+iXPH[WHQVRFRQMXQWRGHGLUHLWRVFRQVDJUDGRVQR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHDJRUD
TXHILQDOPHQWHMiHVWiDRGLVSRUXPDIRUWHDGYRFDFLDpFUXFLDOSDUDLOXVWUDUDUHOHYkQFLDHDSOLFDELOLGDGH
GHVWHV GLUHLWRV GHQWUR GRV YiULRV (VWDGRV DIULFDQRV $ SRSXODUL]DomR GR 3URWRFROR GRV 'LUHLWRV GD
0XOKHURIHUHFHDSRVVLELOLGDGHGHUHDEULUHUHQRYDURGLiORJRVREUHDVTXHVW}HVGRVGLUHLWRVGDVPXOKHUHV
HPÉIULFD$VXDGRPHVWLFDomRpLPSRUWDQWHSDUDDPDWHULDOL]DomRGRVGLUHLWRVFRQVDJUDGRVDRVQtYHLV
ORFDOHQDFLRQDO

(VWHPDQXDOWHPSRUREMHFWLYRVHUYLUGHUHFXUVRSDUDDMXGDUHRULHQWDURSURFHVVRGHVHOHFomRGH
FDVRVHHVWUDWpJLDVSDUDID]HUFRPTXHR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUVHMDXPDIHUUDPHQWDHIHFWLYD
QDVDOYDJXDUGDGRVGLUHLWRVKXPDQRVGDPXOKHUHUDSDULJDHRXJDUDQWLUTXHDMXVWLoDVHMDIHLWDTXDQGR
RFRUUHP DV YLRODo}HV (VSHUDPRV TXH HVWH PDQXDO VHMD XPD IHUUDPHQWD ~WLO QD HOLPLQDomR GD
GLVFULPLQDomRHYLROrQFLDFRQWUDDPXOKHUHUDSDULJD

8PDFySLDGHVWHPDQXDOHVWiGLVSRQtYHOQRVtWLRGD(TXDOLW\1RZHPZZZHTXDOLW\QRZRUJH
QR VtWLR GD 6ROLGDULW\ IRU $IULFDQ :RPHQ·V 5LJKWV HP ZZZVRDZURUJ 3RU IDYRU GHL[HQRV VDEHU HP
HTXDOLW\QRZQDLUREL#HTXDOLW\QRZRUJVHHVWHPDQXDOp~WLOHGHTXHPRGRSRGHVHUPHOKRUDGR4XHLUD
WDPEpPQRVLQIRUPDUGHTXDLVTXHUFDVRVRQGHR3URWRFRORGRV'LUHLWRVGD0XOKHUHVWiDVHUXVDGRRX
MiIRLXVDGR
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$3Ç1',&($3URWRFRORj&DUWD$IULFDQDGRV
'LUHLWRVGR+RPHPHGRV3RYRV5HODWLYRDRV'LUHLWRV
GD0XOKHUHPÈIULFD
Os Estados Partes ao presente Protocolo,
Considerando que o Artigo 66 da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos prevê a adopção de protocolos ou
acordos especiais, se forem necessários para completar as disposições da Carta Africana, e que a Conferência dos Chefes de
Estado e Governo da Organização da Unidade Africana, reunida na sua Trigésima primeira Sessão Ordinária em Adis
Abeba, Etiópia, em Junho de 1995, endossou, através da sua Resolução AHG/Res.240 (XXXI), a recomendação da
Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos no sentido de se elaborar um Protocolo dos Directos da Mulher em
África;
Considerando igualmente que o Artigo 2 da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos estabelece o princípio da
não discriminação com base na raça, na etnia, na cor, no sexo, na língua, na religião, na opinião política ou qualquer outra,
na origem nacional e social, na fortuna, no nascimento ou em outra situação;
Considerando ainda que o Artigo 18 da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos exorta os Estados Partes que
eliminem todas as formas de discriminação contra a Mulher e assegurem a protecção dos direitos da Mulher, tal como
estipulado em declarações e convenções internacionais;
Notando que os Artigos 60 e 61 da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos reconhecem os instrumentos
regionais e internacionais relativos aos direitos humanos e as práticas africanas, em conformidade com as normas
internacionais dos Direitos do Homem e dos Povos, como referências importantes para a aplicação e a interpretação da
Carta Africana;
Evocando que os Direitos da Mulher são reconhecidos e garantidos em todos os instrumentos internacionais relativos aos
Direitos Humanos, nomeadamente a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre os Direitos
Civis e Políticos, o Pacto Internacional sobre os Direitos Económicos, Sociais e Culturais, a Convenção sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher e o seu Protocolo Opcional, a Carta Africana dos Direitos e Bemestar da Criança bem como outras convenções e pactos internacionais e regionais relativos aos direitos da mulher como
sendo direitos humanos, inalienáveis, interdependentes e indivisíveis.
Notando que os direitos da mulher e o seu papel essencial no desenvolvimento são reafirmados nos Planos de Acção das
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento em 1992, Direitos Humanos em 1993, População e
Desenvolvimento em 1994, e Desenvolvimento Social em 1995;
Evocando ainda a Resolução 1325 do Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre “Mulheres, Paz e Segurança”;
Reafirmando o princípio da promoção da igualdade entre os homens e as mulheres consagrado no Acto Constitutivo da
União Africana, na NEPAD e noutras pertinentes Declarações, Resoluções e Decisões, que realçam a determinação dos
Estados Africanos em garantir a plena participação das mulheres africanas no desenvolvimento de África, como parceiras
em pé de igualdade;
Notando ainda que a Plataforma de Acção e a Declaração de Dakar de 1994 e a Plataforma de Acção e a Declaração de
Beijing de 1995 apelam a todos os Estados Membros das Nações Unidas, que assumiram compromissos solenes de os
implementar, a tomarem medidas concretas no sentido de prestarem maior atenção aos Direitos Humanos da Mulher, a fim
de eliminar todas as formas de discriminação e de violência com base no género;
Reconhecendo o papel crucial das mulheres na preservação dos valores africanos com base nos princípios de igualdade,
paz, liberdade, dignidade, justiça, solidariedade e democracia;
Tendo presente as Resoluções, Declarações, Recomendações, Decisões, Convenções e outros instrumentos regionais e
sub-regionais destinados a eliminar todas as formas de discriminação e a promover a igualdade entre os homens e as
mulheres;
Preocupados com o facto de que, apesar da ratificação, pela maior parte dos Estados Membros da Carta Africana dos
Directos do Homem e dos Povos e outros instrumentos internacionais relativos aos direitos humanos, e do seu
compromisso solene de eliminar todas as formas de discriminação e as práticas nocivas contra as Mulheres, elas em África
continuam a ser vítimas de discriminação e de práticas nocivas;
Firmemente convencidos de que toda a prática que impeça ou ponha em perigo o crescimento normal, e que afecte o
desenvolvimento físico e psicológico das mulheres e das raparigas, deve ser condenada e eliminada;
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Determinados a garantir a protecção dos direitos das mulheres a fim de lhes permitir o gozo pleno de todos os seus
directos humanos;
Acordam no seguinte:
Artigo 1º
Definições
Para os fins do presente Protocolo, entende-se por:
a) “Carta Africana”, a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.
b) “Comissão Africana”, a Comissão Africana dos Directos do Homem e dos Povos.
c) “Conferência”, a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana;
d) “UA”, a União Africana;
e) “Acto Constitutivo”, o Acto Constitutivo da União Africana;
f) “Discriminação em Relação à Mulher”, toda a distinção, exclusão ou restrição ou tratamento diferente com base no
sexo, cujos objectivos ou efeitos comprometem ou proíbem o reconhecimento, o usufruto, ou exercício, pela Mulher,
independentemente do seu estado civil, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais em todas as esferas da vida;
g) “Práticas Nocivas" (PNs), todo o comportamento, atitude e/ou prática que afecta negativamente os directos
fundamentais da mulher e das raparigas, como o seu direito à vida, à saúde, à educação, à dignidade e integridade física;
criada pela Conferência;
h) “NEPAD”, a Nova Parceria para o Desenvolvimento de África, estabelecida pela Conferência;
i) “Estados Parte”, os Estados Parte ao presente Protocolo;
j) “Violência Contra a Mulher”, todos os actos perpetrados contra a Mulher e que cause, ou que seja capaz de causar
danos físicos, sexual, psicológicos ou económicos, incluindo a ameaça de tais actos, ou a imposição de restrições ou a
privação arbitrária das liberdades fundamentais na vida privada ou pública, em tempos de paz e durante situações de
conflito ou guerra;
k) "Mulheres", as pessoas de sexo feminino, incluindo as raparigas.
Artigo 2º
Eliminação da Discriminação Contra as Mulheres
1. Os Estados Partes devem combater todas as formas de discriminação contra as Mulheres através de adopção de medidas
apropriadas no plano legislativo, institucional e outros. A este respeito, comprometem-se a:
a) inscrever nas suas constituições e noutros instrumentos legislativos nacionais, caso não o tenham ainda feito, o
princípio da igualdade entre homens e mulheres, e garantir a sua efectiva aplicação;
b) adoptar e implementar efectivamente medidas legislativas e regulamentares apropriadas, reduzindo todas as
formas de discriminação e práticas nocivas, que comprometam a saúde e o bem-estar das mulheres;
c) integrar as preocupações das mulheres nas suas decisões políticas, legislação, planos, programas e actividades de
desenvolvimento, e em todas as outras esferas da vida;
d) tomar medidas correctivas e acções positivas nas áreas em que a discriminação em relação à Mulher, na lei e de
facto, continua a existir;
e) apoiar as iniciativas locais, nacionais, regionais e continentais, que visem erradicar todas as formas de
discriminação contra a Mulher.
2. Os Estados Partes empenham-se em modificar os padrões de comportamento socioculturais da mulher e do homem,
através de estratégicas de educação pública, informação e comunicação, com vista à eliminação de todas as práticas
culturais e tradicionais nefastas e de todas as outras práticas com base na ideia de inferioridade ou de superioridade de
um ou de outro sexo, ou nos papéis estereotipados da mulher e do homem.
Artigo 3º
Direito à Dignidade
1. Toda a mulher deve ter direito à dignidade inerente ao ser humano e ao reconhecimento e protecção dos seus direitos
humanos e legais;
2. Toda a mulher tem direito ao respeito da sua pessoa e ao desenvolvimento livre e pleno da sua personalidade;
3. Os Estados Partes devem adoptar e implementar medidas adequadas proibindo todas as formas de exploração ou
degradação da mulher;
4. Os Estados Partes devem adoptar e implementar medidas que garantam a defesa do direito de todas as mulheres à sua
dignidade e a serem protegidas de todas as formas de violência, particularmente a sexual e verbal.
Artigo 4º
Direito à Vida, à Integridade e à Segurança da Pessoa
1. Toda a mulher tem direito ao respeito pela sua vida, à integridade física e à segurança. Todas as formas de exploração, de
punição e de tratamento desumano ou degradante devem ser proibidas.
2. Os Estados Parte comprometem-se a tomar todas medidas apropriadas e efectivas para:
a) promulgar e aplicar leis que proíbam todas as formas de violência contra as mulheres, incluindo as relações
sexuais não desejadas e forçadas, quer em privado quer em público;
b) adoptar todas as outras medidas legislativas, administrativas, sociais, económicas e outras para prevenir, punir e
erradicar todas as formas de violência contra as mulheres;
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c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

identificar as causas e as consequências da violência contra as mulheres, e tomar as medidas apropriadas com
vista a preveni-las e a eliminá-las;
promover activamente a educação para a paz, através dos currículos escolares e da comunicação social, por forma
a erradicar elementos que legitimam e exacerbam a persistência e a tolerância da violência contra as mulheres e
as raparigas, contidos nas crenças, atitudes tradicionais e culturais, das práticas e estereótipos;
punir os autores da violência contra as mulheres e realizar os programas de reabilitação das vítimas;
estabelecer mecanismos e serviços acessíveis para assegurar a informação, a reabilitação e a indemnização
efectiva das mulheres e das raparigas vítimas da violência;
prevenir o tráfico de mulheres, perseguir e condenar os autores do mesmo e proteger as mulheres mais exportas
ao risco de tráfico;
proibir todas as experiências médicas ou científicas sobre as mulheres, sem o seu consentimento prévio;
atribuir recursos orçamentais adequados e outros para a implementação e acompanhamento das acções que visam
prevenir e erradicar a violência contra as mulheres;
garantir que, nos países onde a pena de morte ainda existe ou nenhuma sentença seja aplicada contra mulheres
grávidas com bebés lactentes;
Garantir que mulheres e homens gozem de direito igual em termos do acesso ao Estatuto de refugiado, e que às
mulheres refugiadas sejam concedidos os benefícios e toda a protecção garantidos pelo direito internacional dos
refugiados, incluindo a sua própria identidade e outros documentos.

Artigo 5º
Eliminação de Práticas Nocivas
Os Estados Parte condenam e proíbem todas as práticas nocivas que afectem os directos humanos fundamentais das
mulheres, e que contrariam as normas internacionais. Os Estados Partes tomam todas as medidas legislativas e outras para
eliminar essas práticas, nomeadamente:
a) sensibilizar todos os sectores da sociedade sobre as práticas nocivas por meio de campanhas e programas de
informação, de educação formal e informal e de comunicação;
b) proibir, através de medidas legislativas acompanhadas de sanções, todas as formas de mutilação genital feminina,
a escarificação, a medicação e a para-medicação da mutilação genital feminina e todas as outras práticas nocivas
com vista à sua total erradicação;
c) prestar apoio necessário às vítimas de práticas nocivas, assegurando-lhes os serviços de base, tais como os
serviços de saúde, a assistência jurídica e judiciária aconselhamento e a formação que lhes permita a
autosubsistência;
d) proteger as mulheres que correm o risco de serem sujeitas às práticas nocivas ou a todas as outras formas de
violência, de abuso e intolerância.
Artigo 6º
Casamento
Os Estados Partes garantem que os homens e as mulheres gozem de direitos iguais e que sejam considerados parceiros
iguais no casamento. A este respeito, adoptam medidas legislativas apropriadas para garantir que:
a) nenhum casamento seja contraído sem o consentimento pleno e livre de ambas as partes;
b) a idade mínima de casamento para as mulheres seja de 18 anos;
c) encorajar a monogamia como forma preferida de casamento e que os direitos da mulher no casamento e na
família, inclusive em situações de poligamia Sejas encorajados e protegidos;
d) todo o casamento para que seja reconhecido como legal, seja registado por escrito e em conformidade com a
legislação nacional;
e) os dois cônjuges escolham, de comum acordo, o seu regime matrimonial e o lugar de residência;
f) a mulher deve ter o direito de manter o seu nome de solteira, de utilizá-lo como bem o entender, conjunta ou
separadamente do apelido do seu esposo;
g) a mulher deve ter o direito de conservar a sua nacionalidade, ou de adquirir a nacionalidade do seu marido;
h) a mulher e o homem tenham o mesmo direito no que se refere à nacionalidade dos seus filhos, sob reserva das
disposições contrárias nas leis nacionais e exigências da segurança nacional;
i) a mulher e o homem devem contribuir conjuntamente para a salvaguarda dos interesses da família, da protecção e
da educação dos seus filhos;
j) durante o casamento, a mulher tenha o direito de adquirir bens próprios, de administrá-los e geri-los livremente.
Artigo 7º
Separação, Divórcio e Anulação do Matrimónio
Os Estados Partes comprometem-se a adoptar medidas legislativas apropriadas para que os homens e as mulheres gozem
dos mesmos direitos em caso de separação, de divórcio e de anulação do matrimónio. A este respeito, garantem que:
a) a separação, o divórcio e a anulação do matrimónio sejam pronunciados por via judicial;
b) os homens e as mulheres tenham os mesmos direitos de pedir a separação, o divórcio ou a anulação do
matrimónio;
c) em caso de separação, divórcio ou anulação do casamento, a mulher e o homem tenham os mesmos direitos e
deveres em relação aos seus filhos. Em qualquer um dos casos, o interesse dos filhos é considerado primordial;
d) em caso de separação, divórcio ou anulação de casamento, a mulher e o homem tenham os mesmos direitos
aquando da repartição dos bens comuns, adquiridos durante o casamento.
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Artigo 8º
Acesso à justiça e igualdade de protecção perante a Lei
As mulheres e os homens são iguais perante a Lei e devem ter directo a beneficiar de igual protecção da Lei. Os Estados
Partes devem tomar as medidas adequadas para garantir:
a) acesso efectivo das mulheres aos serviços jurídicos e legais, incluindo a assistência judiciária;
b) apoio às iniciativas locais, nacionais, regionais e continentais destinadas a promover o acesso de mulheres aos
serviços de assistência judiciária;
c) criação de estruturas educacionais e outras apropriadas, dando especial atenção a mulheres e à sensibilização de
todos quanto aos direitos das mulheres;
d) que os órgãos públicos, a todos os níveis sejam dotados de meios para interpretar e aplicar correctamente os
direitos da igualdade do género;
e) que as mulheres estejam representadas igualmente nas instituições judiciárias e de ordem pública;
f) reforma das leis e práticas discriminatórias a fim de promover e proteger os direitos da mulher.
Artigo 9º
Direito a Participação no Processo Político e de Tomada de Decisões
1. Os Estados Parte realizam acções positivas específicas para promover a governação participativa e a participação
paritária das Mulheres na vida política dos seus países, através de uma acção afirmativa e uma legislação nacional e
outras medidas de forma a garantir que:
a) participem em todas as eleições, sem qualquer discriminação;
b) estejam representadas em paridade com os homens e em todos os níveis nos processos eleitorais;
c) sejam parceiras iguais dos homens a todos os níveis de desenvolvimento e de implementação das políticas e
programas das políticas e programas de desenvolvimento dos Estados e das autarquias locais.
2. Os Estados Partes garantem uma maior e efectiva representação e participação da Mulher a todos os níveis de tomada de
decisões.
Artigo 10
Direito à Paz
1. A Mulher tem direito a uma existência pacífica e a participar na promoção e manutenção da Paz.
2. Os Estados Parte devem adoptar todas as medidas apropriadas com vista a assegurar uma maior participação da Mulher:
a) em programas de educação para a paz e de cultura de paz;
b) em mecanismos e processos de prevenção, gestão e resolução de conflitos aos níveis local, nacional, regional,
continental e internacional;
c) em processos locais, nacionais, regionais, continentais e internacionais de tomada de decisão, para garantir a
protecção física, psicológica, social e jurídica de mulheres requerentes de asilo, refugiadas, retornadas e pessoas
deslocadas, em particular, as mulheres;
d) em todos os níveis dos mecanismos estabelecidos para a gestão de campos e instalações para requerentes de
asilo, refugiados, retornados e deslocados, particularmente mulheres;
e) em todas os aspectos de planificação, formulação e implementação dos programas de reconstrução e reabilitação
pós-conflito.
3. Os Estados Partes tomam as medidas necessárias para reduzir significativamente os gastos militares a favor do
desenvolvimento social em geral, e das mulheres, em particular.
Artigo 11
Protecção das Mulheres nos Conflitos Armados
1. Os Estados Partes comprometem-se a respeitar e a fazer respeitar as normas do Direito Internacional Humanitário,
aplicáveis nas situações de conflitos armados, que afectam a população, particularmente as mulheres.
2. Os Estados Partes, em conformidade com as obrigações que lhes são cometidas ao abrigo do Direito Internacional
Humanitário, devem, em caso de conflito armado, proteger os civis incluindo as mulheres independentemente da
população a que pertencem.
3. Os Estados Partes comprometem-se a proteger as mulheres candidatas a asilo, as refugiadas, repatriadas ou deslocadas
no interior do seu próprio país, contra todas as formas de violência e outras formas de exploração sexual e garantir que
seus actos sejas considerados e julgados como crimes de guerra, genocídio e/ou crimes contra a humanidade perante as
jurisdições competentes.
4. Os Estados Partes devem tomar todas as medidas necessárias para impedir que nenhuma criança, sobretudo as raparigas
com menos de 18 anos de idade, participem directamente nas hostilidades e, que nenhuma criança seja recrutada como
soldado.
Artigo 12
Direito à Educação e à Formação
1. Os Estados Parte devem tomar todas as medidas apropriadas com vista a:
a) eliminar todas as formas de discriminação contra as mulheres e raparigas no domínio da educação e formação;
b) eliminar todas as referências em manuais, currículos e meios de comunicação social que perpetuam essa
discriminação;
c) proteger as mulheres, especialmente as crianças raparigas contra todas as formas de abuso, incluindo o assédio
sexual nas escolas e outros estabelecimentos de ensino e prever sanções contra os autores destas práticas;
d) proporcionar serviços de aconselhamento e reabilitação das mulheres vítimas de abuso e assédio sexuais;
e) integrar a questão do género e a educação dos directos humanos em todos os níveis dos programas de ensino,
incluindo a formação de formadores.
2. Os Estados Parte devem tomar medidas específicas de acção positiva para:
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a)
b)
c)

promover uma maior alfabetização das mulheres;
promover a educação e a formação das mulheres e das raparigas a todos os níveis e em todas as disciplinas; e
Promover a inscrição e a retenção de raparigas nas escolas e noutros centros de formação, bem assim a
organização de programas em prol das mulheres e das raparigas que abandonam as escolas de forma prematura.

Artigo 13
Direitos Económicos e à Protecção Social
Os Estados Parte adoptam e aplicam medidas legislativas e outras para garantir às mulheres iguais oportunidades no
trabalho e no desenvolvimento da carreira e outras oportunidades económicas. A esse respeito devem :
a) promover igualdade em matéria de acesso ao emprego;
b) promover o direito à remuneração igual para homens e mulheres num mesmo emprego de valor igual;
c) garantir a transparência na contratação, promoção e na exoneração das mulheres com vista a combater o assédio
sexual no local de trabalho;
d) permitir que as mulheres escolham livremente o seu emprego, protegê-las contra os empregadores que violam e
exploram os seus direitos fundamentais, reconhecidos e garantidos pelas convenções, legislações nacionais e
regulamentos em vigor;
e) criar condições propícias para promover e apoiar os empregos e as actividades económicas das mulheres,
particularmente, no sector informal;
f) criar um sistema de protecção e de segurança social a favor das Mulheres que trabalham no sector informal e
sensibilizá-las para que adiram a esse sistema;
g) estabelecer uma idade mínima para o trabalho, proibir o emprego de crianças abaixo dessa idade, e proibir,
combater e punir todas as formas de exploração das crianças, em particular, das raparigas;
h) tomar as medidas necessárias a fim de valorizar o trabalho doméstico das mulheres;
i) garantir as mulheres férias adequadas e pagas, antes e depois do parto, tanto no sector privado como no público;
j) garantir igualdade na aplicação de impostos para homens e mulheres;
k) reconhecer às mulheres assalariadas o direito de beneficiar dos mesmos subsídios e benefícios concedidos aos
homens assalariados, a favor dos seus cônjuges e filhos;
l) reconhecer a responsabilidade primária dos pais de garantir a educação e o desenvolvimento dos seus filhos,
como uma função social na qual o Estado e o sector privado assumem responsabilidades secundárias;
m) tomar as medidas legislativas e administrativas apropriadas com vista a combater a exploração ou a utilização das
mulheres para fins publicitários.
Artigo 14
Direito à Saúde e ao Controlo das Funções de Reprodução
1. Os Estados Parte devem garantir o respeito e a promoção dos direitos da Mulher à saúde, incluindo a saúde sexual e
reprodutiva. Esses direitos compreendem:
a) o direito ao controlo da sua fertilidade;
b) o direito de decidir sobre a sua maternidade, o número de filhos e o espaçamento dos nascimentos;
c) o direito de escolher livremente métodos contraceptivos;
d) o direito de se proteger e de ser protegida contra as doenças de transmissão sexual, incluindo o VIH/SIDA
e) o direito de serem informadas do estado de saúde do seu parceiro, em particular, em caso de doenças sexualmente
transmissíveis, incluindo o VIH/SIDA, em conformidade com as normas internacionalmente reconhecidas;
f)
o direito à educação sobre o planeamento familiar.
2. Os Estados Parte devem tomar medidas apropriadas para:
a) assegurar às mulheres o acesso aos serviços de saúde adequados de baixo custo e a distâncias razoáveis, incluindo
os programas de informação, de educação e comunicação para as mesmas, em particular, para aquelas que vivem
nas zonas rurais;
b) criar e reforçar os serviços de saúde pré e pós-natal e nutricionais para as mulheres, durante a gravidez e o
período de aleitamento;
c) proteger os direitos de reprodução da mulher, particularmente autorizando abortos médicos em casos de agressão
sexual, violação incesto e quando a gravidez põe em perigo a saúde mental e psíquica da mãe ou do feto .
Artigo 15
Direito à Segurança Alimentar
Os Estados Parte devem garantir às mulheres o direito ao acesso a uma alimentação sadia e adequada. Neste sentido,
adoptam medidas apropriadas para:
a) assegurar à mulher o acesso à água potável, às fontes de energia doméstica, à terra e aos meios de produção
alimentar; e
b) estabelecer sistemas de aprovisionamento e de armazenagem adequados para garantir às mulheres a segurança
alimentar.
Artigo 16
Direito a uma Habitação Adequada
A Mulher tem o mesmo direito que o homem ao acesso a uma habitação e a condições de vida aceitáveis, num ambiente
saudável. Para o efeito, os Estados Parte garantem à Mulher, independentemente do seu estado civil, o acesso a uma
habitação adequada.
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Artigo 17
Direito a um Ambiente Cultural Positivo
1. A Mulher deve ter o direito de viver num ambiente cultural positivo e de participar na determinação de políticas
culturais, a todos os níveis.
2. Os Estados Parte devem adoptar todas as medidas apropriadas para reforçar a participação da Mulher na formulação de
políticas culturais, a todos os níveis.
Artigo 18
Direito a um Meio Ambiente Saudável e Sustentável
1. A Mulher tem o direito de viver num meio ambiente saudável e sustentável.
2. Os Estados Parte devem adoptar todas as medidas apropriadas para:
a) Assegurar uma maior participação da mulher na planificação, gestão e preservação do meio ambiente, a todos os
níveis;
b) Promover a pesquisa sobre novas e renováveis fontes de energia, incluindo as tecnologias de informação e
facilitar o acesso da Mulher às mesmas e a participação no seu controlo;
c) Proteger e assegurar o desenvolvimento dos conhecimentos tradicionais das mulheres; e
d) garantir que os padrões apropriados sejam respeitados para o armazenamento, o transporte e a destruição do lixo
doméstico.
e) garantir que padrões apropriados sejam cumpridos no armazenamento, transporte e remoção de resíduos tóxicos
Artigo 19
Direito a um Desenvolvimento Sustentável
A mulher tem o direito de gozar plenamente do seu direito ao desenvolvimento sustentável. A este respeito, os Estados
Partes devem tomar todas as medidas apropriadas para:
a) introduzir a questão do género no procedimento nacional de planificação para o desenvolvimento;
b) assegurar uma participação igual das mulheres a todos os níveis de concepção, de tomada de decisão, de
implementação e de avaliação de políticas e programas de desenvolvimento;
c) promover o acesso e a posse pela mulher dos recursos produtivos, tais como a terra, e garantir o seu direito aos
bens;
d) promover o acesso das mulheres ao crédito, à formação, ao desenvolvimento das técnicas e aos serviços de
extensão no meio rural e urbano, a fim de lhes assegurar uma melhor qualidade de vida e de reduzir o seu nível
de pobreza;
e) tomar em consideração os indicadores de desenvolvimento humano específicos, relacionados com a Mulher na
elaboração de políticas e programas de desenvolvimento;
f) garantir que os efeitos negativos da globalização e a implementação de políticas e programas comerciais e
económicos sejam reduzidos ao mínimo, em relação às mulheres.
Artigo 20
Direitos da Viúva
Os Estados Partes devem adoptar medidas apropriadas para garantir que a viúva goze de todos os direitos humanos, através
da implementação das disposições seguintes:
a) que as mulheres não sejam sujeitas a tratamentos desumanos, humilhantes e/ou degradantes;
b) depois da morte do marido, a viúva torna-se a tutora dos seus filhos, salvo se isso é contrário aos interesses e ao
bem-estar destes últimos;
c) a viúva deve ter o direito de contrair novo matrimónio com um homem de sua escolha.
Artigo 21
Direito à Herança
1. Uma viúva tem o direito a uma parte igual da herança relativa aos bens do seu esposo. Uma viúva tem o direito de
continuar a habitar no domicílio conjugal, independentemente do regime matrimonial. Em caso de novo casamento, ela
conserva esse directo se a habitação lhe pertence ou se a tiver obtido por herança.
2. As mulheres e os homens têm o direito de herdar os bens dos seus pais, em partes iguais.
Artigo 22
Protecção Especial à Mulher Idosa
Os Estados Partes comprometem-se a:
a) garantir a protecção das idosas, e tomar medidas específicas de acordo com as suas necessidades físicas,
económicas e sociais bem como o seu acesso ao emprego e à formação profissional;
b) assegurar às mulheres idosas, protecção contra a violência, incluindo o abuso sexual e a discriminação com base
na idade e garantir-lhes o direito de serem tratados com dignidade.
Artigo 23
Protecção Especial das Mulheres Portadoras de Deficiência
Os Estados Partes comprometem-se a:
a) garantir a protecção das mulheres portadoras de deficiência, nomeadamente através de medidas especificas de
acordo com as suas necessidades físicas, económicas e sociais, para facilitar o seu acesso ao emprego, à formação
profissional e vocacional, bem como a sua participação na tomada de decisões;
b) garantir a protecção das mulheres portadoras de deficiência contra a violência, incluindo o abuso sexual e a
discriminação com base na doença e garantir o direito a serem tratadas com dignidade.
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Artigo 24
Protecção Especial das Mulheres em Situação de Sofrimento
Os Estados Partes comprometem-se a:
a) garantir a protecção das mulheres pobres e das mulheres chefes de família em sofrimento, incluindo as dos
grupos populacionais marginalizados e proporcionar-lhes um ambiente adequado à sua condição e às suas
necessidades físicas, económicas e sociais especiais;
b) garantir o direito de mulheres grávidas, lactentes ou em detenção, proporcionando-lhes um ambiente adequado à
sua condição e o direito a um tratamento condigno.
Artigo 25
Reparações
Os Estados Partes comprometem-se a:
a) garantir que reparações adequadas sejam arbitradas a qualquer mulher, cujos direitos ou liberdades, tais como
reconhecidos no presente Protocolo, forem violados;
b) garantir que essas reparações sejam determinadas pelas autoridades judiciais, administrativas e legislativas
competentes, ou por uma outra autoridade competente prevista pela lei.
Artigo 26
Monitorização e Implementação
1. Os Estados Parte devem garantir a implementação deste Protocolo a nível nacional, e submeter no quadro do seu
relatório, nos termos do Artigo 62 da Carta Africana, as medidas legislativas e outras tomadas para a plena realização
dos direitos contidos e reconhecidos no presente Protocolo.
2. Os Estados Parte comprometem-se a adoptar todas as medidas necessárias e, em particular, afectar recursos orçamentais
e outros com vista à implementação efectiva dos direitos reconhecidos no presente Protocolo.
Artigo 27
Interpretação
O Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos é competente para conhecer os litígios relativos à interpretação
do presente Protocolo, decorrentes da sua aplicação ou da sua implementação.
Artigo 28
Assinatura, Ratificação e Adesão
1. Este Protocolo é submetido à assinatura e ratificação pelos Estados Parte e é aberta a sua adesão, em conformidade com
os seus respectivos procedimentos constitucionais.
2. Os instrumentos de ratificação ou de adesão devem ser depositados junto do Presidente da Comissão da União Africana.
Artigo 29
Entrada em Vigor
1. O presente Protocolo entra em vigor trinta (30) dias após o depósito do Décimo quinto (15º) instrumento de ratificação.
2. Para cada Estado Parte que adere ao presente Protocolo após a sua entrada em vigor, o Protocolo entra em vigor a partir
da data de depósito pelo Estado do seu instrumento de adesão.
3. O Presidente da Comissão da União Africana deve notificar todos os Estados Partes da entrada em vigor do presente
Protocolo.
Artigo 30
Emenda e Revisão
1. Todo o Estado Parte pode submeter propostas de emenda ou de revisão do presente Protocolo.
2. Propostas de emenda ou de revisão são submetidas, por escrito, ao Presidente da Comissão da UA, que deve transmiti-las
aos Estados Parte dentro de um período de trinta (30) dias após a sua recepção.
3. A Conferência dos Chefes de Estado e de Governo depois do parecer da Comissão Africana, examina essas propostas
dentro de um período de um (1) ano, depois da notificação aos Estados Parte, em conformidade com as disposições do
parágrafo 2 deste Artigo.
4. As propostas de emendas ou de revisão devem ser são adoptadas pela Conferência por uma maioria simples.
5. A emenda entra em vigor, para cada Estado Parte que a tenha aceite, trinta (30) dias depois do Presidente da Comissão
da UA ter recebido a notificação da aceitação.
Artigo 31
Estatuto do presente Protocolo
Nenhuma das disposições do presente Protocolo deve afectar disposições mais favoravelmente à realização dos direitos da
Mulher contidas nas legislações nacionais dos Estados Partes ou em todas outras convenções, tratados ou acordos regionais,
sub-regionais, continentais ou internacionais aplicáveis nesses Estados Partes.
Artigo 32
Disposições Transitórias
Até à criação do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos, a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos
Povos acompanha as questões de interpretação decorrentes da aplicação e implementação deste Protocolo.
Adoptado em Maputo pela 2ª Sessão Ordinária da Conferência da União Africana em Maputo, a 11 de Julho de
2003.



Guia de Utilização do Protocolo dos Direitos da Mulher Africana em Acções Judiciais

93

$3Ç1',&(%&DUWD$IULFDQDGRV'LUHLWRVGR
+RPHPHGRV3RYRV
PREÂMBULO
Os Estados africanos Membros da União Africana, partes na presente Carta que tem o título de “Carta Africana dos
Direitos do Homem e dos Povos”;
Lembrando a Decisão 115 (XVI) da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, na sua Décima Sexta Sessão
Ordinária tida em Monróvia (Libéria) de 17 a 20 de Julho de 1979 relativa à elaboração de “um anteprojecto da Carta
Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, prevendo nomeadamente a instituição de órgãos de promoção e de protecção
dos Direitos do Homem e dos Povos”;
Considerando a Carta da União Africana, nos termos da qual, “a liberdade, a igualdade, a justiça e a dignidade são
objectivos essenciais para a realização das legítimas aspirações dos povos africanos”;
Reafirmando o compromisso que eles solenemente assumiram, no Artigo 2 da dita Carta, de eliminar sob todas as suas
formas o colonialismo em África, de coordenar e de intensificar a sua cooperação e os seus esforços para oferecer melhores
condições de existência aos povos de África, de favorecer a cooperação internacional tendo em devida atenção a Carta das
Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos do Homem;
Tendo em conta as virtudes das suas tradições históricas e os valores da civilização africana que devem inspirar e
caracterizar as suas reflexões sobre a concepção dos direitos do homem e dos povos;
Reconhecendo que, por um lado, os direitos fundamentais do ser humano se baseiam nos atributos da pessoa humana, o
que justifica a sua protecção internacional e que, por outro lado, a realidade e o respeito dos direitos do povo devem
necessariamente garantir os direitos do homem;
Considerando que o gozo dos direitos e liberdades implica o cumprimento dos deveres de cada um;
Convencidos de que, de futuro, é essencial dedicar uma particular atenção ao direito ao desenvolvimento; que os direitos
civis e políticos são indissociáveis dos direitos económicos, sociais e culturais, tanto na sua concepção como na sua
universalidade, e que a satisfação dos direitos económicos, sociais e culturais garante o gozo dos direitos civis e políticos;
Conscientes do seu dever de libertar totalmente a África, cujos povos continuam a lutar pela sua verdadeira independência
e pela sua dignidade e comprometendo-se a eliminar o colonialismo, o neocolonialismo, o apartheid, o sionismo, as bases
militares estrangeiras de agressão e quaisquer formas de discriminação, nomeadamente as que se baseiam na raça, etnia,
cor, sexo, língua, religião ou opinião pública.
Reafirmando a sua adesão às liberdades e aos direitos do homem e dos povos contidos nas declarações, convenções e
outros instrumentos adoptados no quadro da União Africana, do Movimento dos países Não-Alinhados e da Organização
das Nações Unidas;
Firmemente convencidos do seu dever de assegurar a promoção e a protecção dos direitos e liberdades do homem e dos
povos tendo em devida conta a primordial importância tradicionalmente reconhecida em África a esses direitos e
liberdades;
CONVENCIONARAM O QUE SE SEGUE:
PRIMEIRA PARTE:
DOS DIREITOS E DOS DEVERES
Capítulo I
DOS DIREITOS DO HOMEM E DOS POVOS
Artigo 1
Os Estados Membros da União Africana, partes na presente Carta, reconhecem os direitos, deveres e liberdades enunciados
nesta Carta e comprometem-se a adoptar medidas legislativas ou outras para os aplicar.
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Artigo 2
Todas as pessoas têm direito ao gozo dos direitos e liberdades reconhecidos e garantidos na presente Carta, sem nenhuma
distinção, nomeadamente de raça, de etnia, de cor, de sexo, de língua, de religião, de opinião política ou de qualquer outra
opinião, de origem nacional ou social, de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação.
Artigo 3
1. Todas as pessoas beneficiam de uma total igualdade perante a lei.
2. Todas as pessoas têm direito a uma igual protecção da lei.
Artigo 4
A pessoa humana é inviolável. Todo o ser humano tem direito ao respeito da sua vida e à integridade física e moral da sua
pessoa. Ninguém pode ser arbitrariamente privado desse direito.
Artigo 5
Todo o indivíduo tem direito ao respeito da dignidade inerente à pessoa humana e ao reconhecimento da sua personalidade
jurídica. Todas as formas de exploração e de aviltamento do homem, nomeadamente a escravatura, o tráfico de pessoas, a
tortura física ou moral e as penas ou os tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes são interditas.
Artigo 6
Todo o indivíduo tem direito à liberdade e à segurança da sua pessoa. Ninguém pode ser privado da sua liberdade salvo
por motivos e nas condições previamente determinados pela lei; em particular ninguém pode ser preso ou detido
arbitrariamente.
Artigo 7
1. Toda a pessoa tem direito a que a sua causa seja apreciada. Esse direito compreende:
a) o direito de recorrer aos tribunais nacionais competentes por qualquer acto que viole os direitos fundamentais
que lhe são reconhecidos e garantidos pelas convenções, as leis, os regulamentos e os costumes em vigor;
b) o direito de presunção de inocência, até que a sua culpabilidade seja estabelecida por um tribunal competente;
c) o direito de defesa, incluindo o de ser assistido por um defensor de sua escolha;
d) o direito de ser julgado num prazo razoável por um tribunal imparcial.
2. Ninguém pode ser condenado por uma acção ou omissão que não constituía, no momento em que foi cometida, uma
infracção legalmente punível. Nenhuma pena pode ser prescrita se não estiver prevista no momento em que a infracção
foi cometida. A pena é pessoal e apenas pode atingir o delinquente.
Artigo 8
A liberdade de consciência, a profissão e a prática livre da religião são garantidas. Sob reserva da ordem pública, ninguém
pode ser objecto de medidas de constrangimento que visem restringir a manifestação dessas liberdades.
Artigo 9
1. Toda a pessoa tem direito à informação.
2. Toda a pessoa tem direito de exprimir e de difundir as suas opiniões no quadro das leis e dos regulamentos.
Artigo 10
1. Toda a pessoa tem direito de constituir, livremente, com outras pessoas, associações, sob reserva de se conformar às
regras prescritas na lei.
2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação sob reserva de obrigação de solidariedade prevista no Artigo
29.
Artigo 11
Toda a pessoa tem direito de se reunir livremente com outras pessoas. Este direito exerce-se sob a única reserva das
restrições necessárias estabelecidas pelas leis e regulamentos, nomeadamente no interesse da segurança nacional, da
segurança de outrem, da saúde, da moral ou dos direitos e liberdades das pessoas.
Artigo 12
1. Toda a pessoa tem direito de circular livremente e de escolher a sua residência no interior de um Estado, sob reserva de
se conformar às regras prescritas na lei.
2. Toda a pessoa tem direito de sair de qualquer país, incluindo o seu, e de regressar ao seu país. Este direito só pode ser
objecto de restrições previstas na lei, necessárias para proteger a segurança nacional, a ordem pública, a saúde ou a
moralidade pública.
3. Toda a pessoa tem direito, em caso de perseguição, de buscar e de obter asilo em território estrangeiro, em conformidade
com a lei de cada país e as convenções internacionais.
4. O estrangeiro legalmente admitido no território de um Estado Parte na presente carta só poderá ser expulsão em virtude
de uma decisão (com base na lei).
5. A expulsão colectiva de estrangeiros é proibida. A expulsão colectiva é aquela que visa globalmente grupos nacionais,
raciais, étnicos ou religiosos.
Artigo 13
1. Todos os cidadãos têm direito de participar livremente na direcção dos assuntos públicos do seu país, quer directamente,
quer por intermédio de representantes livremente escolhidos, isso, em conformidade com as regras prescritas na lei.
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2. Todos os cidadãos têm igualmente direito de acesso às funções públicas do seu país.
3. Toda a pessoa tem direito de usar os bens e serviços públicos em estrita igualdade de todos perante a Lei.
Artigo 14
O direito de propriedade é garantido, só podendo ser afectado por necessidade pública ou no interesse geral da
colectividade, em conformidade com as disposições das leis apropriadas.
Artigo 15
Toda a pessoa tem direito de trabalhar em condições equitativas e satisfatórias e de receber um salário igual por um
trabalho igual.
Artigo 16
1. Toda a pessoa tem direito ao gozo do melhor estado de saúde física e mental que for capaz de atingir.
2. Os Estados Partes da presente Carta comprometem-se a tomar as medidas necessárias para proteger a saúde das suas
populações e para lhes assegurar assistência médica em caso de doença.
Artigo 17
1. Toda a pessoa tem direito à educação.
2. Toda a pessoa pode tomar livremente parte na vida cultural da Comunidade.
3. A promoção e a protecção da moral e dos valores tradicionais reconhecidos pela Comunidade constituem um dever do
Estado no quadro da salvaguarda dos direitos do homem.
Artigo 18
1. A família é o elemento natural e a base da sociedade. Ela deve ser protegida pelo Estado que deve velar pela sua saúde
física e moral.
2. O Estado tem a obrigação de assistir a família na sua missão de guardiã da moral e dos valores tradicionais reconhecidos
pela Comunidade.
3. O Estado tem o dever de velar pela eliminação de toda a discriminação contra a mulher e de assegurar a protecção dos
direitos da mulher e da criança tal como estão estipulados nas declarações e Convenções Internacionais.
4. As pessoas idosas ou diminuídas têm igualmente direito a medidas específicas de protecção que correspondem às suas
necessidades físicas ou morais.
Artigo 19
Todos os povos são iguais; gozam da mesma dignidade e têm os mesmos direitos. Nada pode justificar a dominação de um
povo por outro.
Artigo 20
1. Todo o povo tem direito à existência. Todo o povo tem um direito imprescritível e inalienável à autodeterminação. Ele
determina livremente o seu estatuto político e assegura o seu desenvolvimento económico e social segundo a via que
livremente escolheu.
2. Os povos colonizados ou oprimidos têm o direito de se libertar do seu estado de dominação recorrendo a todas os meios
reconhecidos pela Comunidade Internacional.
3. Todos os povos têm direito à assistência dos Estados Partes na presente Carta, na sua luta de libertação contra a
dominação estrangeira, quer esta seja de ordem política, económica ou cultural.
Artigo 21
1. Os povos têm a livre disposição das suas riquezas e dos seus recursos naturais. Este direito exerce-se no interesse
exclusivo das populações. Em nenhum caso um povo pode ser privado deste direito.
2. Em caso de espoliação, o povo espoliado tem direito à legítima recuperação dos seus bens, bem como a uma
indemnização adequada.
3. A livre disposição das riquezas e dos recursos naturais exerce-se sem prejuízo da obrigação de promover uma
cooperação internacional baseada no respeito mútuo, na troca equitativa e nos princípios do direito internacional.
4. Os Estados Partes na presente Carta comprometem-se, tanto individual como colectivamente, a exercer o direito de livre
disposição das suas riquezas e dos seus recursos naturais com vista a reforçar a unidade e a solidariedade africanas.
5. Os Estados Partes na presente Carta comprometem-se a eliminar todas as formas de exploração económica estrangeira,
nomeadamente a que é praticada por monopólios internacionais, a fim de permitir que a população de cada país beneficie
plenamente das vantagens provenientes dos seus recursos nacionais.
Artigo 22
1. Todos os povos têm direito ao seu desenvolvimento económico, social e cultural no estrito respeito da sua liberdade, da
sua identidade, e ao gozo igual do património comum da humanidade.
2. Os Estados têm o dever, separadamente ou em cooperação, de assegurar o exercício do direito ao desenvolvimento.
Artigo 23
1. Os povos têm direito à paz e à segurança tanto no plano nacional como no plano internacional. O princípio de
solidariedade e de relações amistosas implicitamente afirmado na Carta da Organização da Unidade Africana deve
presidir às relações entre os Estados.
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2. Com o fim de reforçar a paz, a solidariedade e as relações amistosas, os Estados Partes na presente Carta comprometemse em proibir:
a) que uma pessoa, gozando do direito de asilo nos termos do Artigo 12 da presente Carta, empreenda uma
actividade subversiva contra o seu país de origem ou contra qualquer outro país parte na presente Carta;
b) que os seus territórios sejam utilizados como base de partida de actividades subversivas ou terroristas dirigidas
contra o povo de qualquer outro Estado Parte na presente Carta.
Artigo 24
Todos os povos têm direito a um meio ambiente satisfatório e global, propício ao seu desenvolvimento.
Artigo 25
Os Estados Partes na presente Carta têm o dever de promover e assegurar, pelo ensino, a educação e a difusão, o respeito
dos direitos e das liberdades contidos na presente Carta, e de tomar medidas para que essas liberdades e esses direitos sejam
compreendidos assim como as obrigações e deveres correspondentes.
Artigo 26
Os Estados Partes na presente Carta têm o dever de garantir a independência dos Tribunais e de permitir o estabelecimento
e o aperfeiçoamento de instituições nacionais apropriadas encarregadas de promoção e da protecção dos direitos e
liberdades garantidos pela presente Carta.
Capítulo II
DOS DEVERES
Artigo 27
1. Cada indivíduo tem deveres para com a família e a sociedade, para com o Estado e as outras colectividades legalmente
reconhecidas e para com a Comunidade Internacional.
2. Os direitos e as liberdades de cada pessoa exercem-se no respeito dos direitos de outrem, da segurança colectiva, da
moral e do interesse comum.
Artigo 28
Cada indivíduo tem dever de respeitar e de considerar os seus semelhantes sem nenhuma discriminação e de manter com
eles relações que permitam promover, salvaguardar e reforçar o respeito e a tolerância recíprocos.
Artigo 29
O indivíduo tem ainda o dever:
1. De preservar o desenvolvimento harmonioso da família e de actuar em favor da sua coesão e respeito; de
respeitar a todo o momento os seus pais, de os alimentar e de os assistir em caso de necessidade.
2. De servir a sua comunidade nacional pondo as suas capacidades físicas e intelectuais ao seu serviço.
3. De não comprometer a segurança do Estado de que é nacional ou residente.
4. De preservar e reforçar a solidariedade social e nacional, particularmente quando esta é ameaçada.
5. De preservar e reforçar a independência nacional e a integridade territorial da pátria e, de uma maneira geral, de
contribuir para a defesa do seu país, nas condições fixadas pela lei.
6. De trabalhar, na medida das suas capacidades e possibilidades, e de desobrigar-se das contribuições fixadas pela
lei para a salvaguarda dos interesses fundamentais da sociedade.
7. De velar, nas suas relações com a sociedade, pela preservação e reforço dos valores culturais africanos positivos,
num espírito de tolerância, de diálogo e de concertação e, de uma maneira geral, de contribuir para a promoção da
saúde moral da sociedade.
8. De contribuir com as suas melhores capacidades, a todo o momento e a todos os níveis, para a promoção e para a
realização da Unidade Africana.
SEGUNDA PARTE
DAS MEDIDAS DE SALVAGUARDA
Capítulo I
DAS COMPOSIÇÃO E DA ORGANIZAÇÃO DA COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS DO HOMEM E DOS
POVOS
Artigo 30
É criada junto da União Africana uma Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, doravante denominada “a
Comissão”, encarregada de promover os direitos do homem e dos povos e de assegurar a respectiva protecção em África.
Artigo 31
1. A Comissão é composta por onze membros que devem ser escolhidos entre personalidades africanas que gozem da mais
alta consideração, conhecidas pela sua alta moralidade, sua integridade e sua imparcialidade, e que possuam uma
competência em matéria dos direitos do homem e dos povos, devendo ser reconhecido um interesse particular na
participação de pessoas possuidoras de experiência em matéria de direito.
2. Os membros da Comissão exercem funções a título pessoal.

Guia de Utilização do Protocolo dos Direitos da Mulher Africana em Acções Judiciais

97

Artigo 32
A Comissão não pode compreender mais de um natural de cada Estado.
Artigo 33
Os membros da Comissão são eleitos por escrutínio secreto pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, de uma
lista de pessoas apresentadas para esse efeito pelos Estados Partes na presente Carta.
Artigo 34
Cada Estado Parte na presente Carta pode, no máximo, apresentar dois candidatos. Os candidatos devem ter a
nacionalidade de um dos Estados Partes na presente Carta. Quando um Estado apresenta dois candidatos, um deles não
pode ser nacional desse mesmo Estado.
Artigo 35
1. O Secretário-Geral da União Africana convida os Estados Partes na presente Carta a proceder, num prazo de pelo menos
quatro meses antes das eleições, à apresentação dos candidatos à Comissão.
2. O Secretário-Geral da União Africana estabelece a lista alfabética das pessoas assim apresentadas e comunica-a, pelo
menos um mês antes das eleições, aos Chefes de Estado e de Governo.
Artigo 36
Os membros da Comissão são eleitos por um período de seis anos renovável. Todavia, o mandato de quatro dos membros
eleitos quando da primeira eleição cessa ao cabo de dois anos, e o mandato de três ao cabo de quatro anos.
Artigo 37
Imediatamente após a primeira eleição, os nomes dos membros visados no Artigo 36 são sorteados pelo Presidente da
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da UA.
Artigo 38
Após a sua eleição, os membros da Comissão fazem a declaração solene de bem e fielmente exercerem as suas funções,
com toda a imparcialidade.
Artigo 39
1. Em caso de morte ou de demissão de um membro da Comissão, o Presidente da Comissão informa imediatamente o
Secretário-Geral da UA que declara o lugar vago a partir da data da morte ou da data em que a demissão produz efeito.
2. Se, por opinião unânime dos outros membros da Comissão, um membro cessou de exercer as suas funções em razão de
alguma causa que não seja uma ausência de carácter temporário, ou se se acha incapacitado de continuar a exercê-las, o
Presidente da Comissão informa o Secretário-Geral da União Africana, que declara então o lugar vago.
3. Em cada um dos casos acima previstos, a Conferência dos Chefes de Estado e de Governo procede à substituição dos
membros cujo lugar se acha vago para parte do mandato que falta perfazer, salvo se essa parte é inferior a seis meses.
Artigo 40
Todo o membro da Comissão conserva o seu mandato até à data de entrada em funções do seu sucessor.
Artigo 41
O Secretário-Geral da UA designa um Secretário da Comissão e fornece ainda o pessoal e os meios e serviços necessários
ao exercício efectivo da funções atribuídas à Comissão. A UA cobre os custos desse pessoal e desses meios e serviços.
Artigo 42
1. A Comissão elege o seu Presidente e o seu Vice-Presidente por um período de dois anos renovável.
2. A Comissão estabelece o seu regimento interno.
3. O quórum é constituído por sete membros.
4. Em caso de empate de votos no decurso das votações, o voto do Presidente é preponderante.
5. O Secretário-Geral da UA pode assistir às reuniões da Comissão, mas não participa nas deliberações e nas votações,
podendo todavia ser convidado pelo Presidente da Comissão a usar da palavra.
Artigo 43
Os membros da Comissão, no exercício das suas funções, gozam dos privilégios e imunidades diplomáticos previstos pela
Convenção sobre os Privilégios e Imunidades da União Africana.
Artigo 44
Os emolumentos e prestações dos membros da Comissão estão previstos no orçamento ordinário da União Africana.
Capítulo II
DAS COMPETÊNCIAS DA COMISSÃO
Artigo 45
A Comissão tem por missão:
1. Promover os direitos do homem e dos povos e nomeadamente:
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a)

Reunir documentação, fazer estudos e pesquisas sobre problemas africanos no domínio dos direitos do homem
e dos povos, organizar seminários, colóquios e conferências, divulgar informações, encorajar os organismos
nacionais e locais que se ocupam dos direitos do homem e, se necessário, dar pareceres ou fazer
recomendações aos governos.
b) Formular e elaborar, com vista a servir de base à adopção de textos legislativos pelos governos africanos,
princípios e regras que permitam resolver os problemas jurídicos relativos ao gozo dos direitos do homem e
dos povos e das liberdades fundamentais.
c) Cooperar com as outras instituições africanas ou internacionais que se dedicam à promoção e à protecção dos
direitos do homem e dos povos.
2. Assegurar a protecção dos direitos do homem e dos povos nas condições fixadas pela presente Carta.
3. Interpretar qualquer disposição da presente Carta a pedido de um Estado Parte, de uma instituição da União Africana ou
de uma organização africana reconhecida pela União Africana.
4. Executar quaisquer outras tarefas que lhe sejam eventualmente confiadas pela Conferência dos Chefes de Estado e de
Governo.

Capítulo III
DO PROCESSO DA COMISSÃO
Artigo 46
A Comissão pode recorrer a qualquer método de investigação apropriado; pode nomeadamente ouvir o Secretário-Geral da
UA e qualquer pessoa susceptível de a esclarecer.
DAS COMUNICAÇÕES PROVENIENTES DOS ESTADOS PARTE NA PRESENTE CARTA
Artigo 47
Se um Estado Parte na presente Carta tem fundadas razões para crer que um outro Estado Parte violou disposições desta
mesma Carta, pode, mediante comunicação escrita, chamar a atenção desse Estado sobre a questão. Esta comunicação será
igualmente endereçada ao Secretário-Geral da UA e ao Presidente da Comissão. Num prazo de três meses, a contar da
recepção da comunicação, o Estado destinatário facultará ao Estado que endereçou a comunicação explicações ou
declarações escritas que elucidem a questão, as quais, na medida do possível, deverão compreender indicações sobre as leis
e os regulamentos de processo aplicáveis ou aplicadas e sobre os meios de recurso, quer já utilizados, quer em instância,
quer ainda disponíveis.
Artigo 48
Se num prazo de três meses, a contar da data de recepção pelo Estado destinatário da comunicação inicial, a questão não
estiver solucionada de modo satisfatório para os dois Estados interessados, por via de negociação bilateral ou por qualquer
outro processo pacífico qualquer desses Estados tem o direito de submeter a referida questão à Comissão mediante
notificação endereçada ao seu Presidente, ao outro Estado interessado e ao Secretário-Geral da UA.
Artigo 49
Não obstante as disposições do Artigo 47, se um Estado Parte na presente Carta entende que um outro Estado Parte violou
disposições desta mesma Carta, pode recorrer directamente à Comissão mediante comunicação endereçada ao seu
Presidente, ao Secretário-Geral da UA e ao Estado interessado.
Artigo 50
A Comissão só pode deliberar sobre uma questão que lhe foi submetida depois de se ter assegurado de que todos os
recursos internos, acaso existam, foram esgotados, salvo se for manifesto para a Comissão que o processo relativo a esses
recursos se prolonga de modo anormal.
Artigo 51
1. A Comissão pode pedir aos Estados Partes interessados que lhe forneçam todas toda a informação pertinente.
2. No momento do exame da questão, os Estados Partes interessados podem fazer-se representar perante a Comissão e
apresentar observações escritas ou orais.
Artigo 52
Depois de ter obtido, tanto dos Estados Partes interessados como de outras fontes, todas as informações que entender
necessárias e depois de ter procurado alcançar, por todos os meios apropriados, uma solução amistosa baseada no respeito
dos direitos do homem e dos povos, a Comissão estabelece, num prazo razoável a partir da notificação referida no Artigo
48, um relatório descrevendo os factos e as conclusões a que chegou. Esse relatório é enviado aos Estados interessados e
comunicado à Conferência dos Chefes de Estado e de Governo.
Artigo 53
Quando da transmissão do seu relatório, a Comissão pode enviar à Conferência dos Chefes de Estado e de Governo a
recomendação que julgar útil.
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Artigo 54
A Comissão submete a cada uma das sessões ordinárias da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo um relatório
sobre as suas actividades.
Artigo 55
1. Antes de cada sessão, o Secretário da Comissão estabelece a lista das comunicações que não emanam dos Estados Partes
na presente carta e comunica-a aos membros da Comissão, os quais podem querer tomar conhecimento das
correspondentes comunicações e submetê-las à Comissão.
2. A Comissão apreciará essas comunicações a pedido da maioria absoluta dos seus membros.
Artigo 56
As comunicações referidas no Artigo 55, recebidas na Comissão e relativas aos direitos do homem e dos povos devem
necessariamente, para ser examinadas, preencher as condições seguintes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Indicar a identidade do seu autor mesmo que este solicite à Comissão manutenção do anonimato.
Ser compatíveis com a Carta da União Africana ou com a presente Carta.
Não conter termos ultrajantes ou insultuosos para com o Estado impugnado, as suas instituições ou a União
Africana.
Não se limitar exclusivamente a reunir notícias difundidas por meios de comunicação da massa.
Ser posteriores ao esgotamento dos recursos internos se existirem, a menos que seja manifesto para a
Comissão que o processo relativo a esses recursos se prolonga de modo anormal.
Ser introduzidas num prazo razoável, a partir do esgotamento dos recursos internos ou da data marcada pela
Comissão para abertura do prazo da admissibilidade perante a própria Comissão.
Não dizer respeito a casos que tenham sido resolvidos em conformidade com os princípios da Carta das
Nações Unidas, da Carta da União Africana ou com as disposições da presente Carta.

Artigo 57
Antes de qualquer exame quanto ao fundo, qualquer comunicação deve ser levada ao conhecimento do Estado interessado
por intermédio do Presidente da Comissão.
Artigo 58
1. Quando, no seguimento de uma deliberação da Comissão, resulta que uma ou várias comunicações relatam situações
particulares que parecem revelar a existência de um conjunto de violações graves ou maciças dos direitos do homem e
dos povos, a Comissão chama a atenção da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo sobre essas situações.
2. A Conferência dos Chefes de Estado e de Governo pode então solicitar à Comissão que proceda, quanto a essas
situações, a um estudo aprofundado e que a informe através de um relatório pormenorizado, contendo as suas
conclusões e recomendações.
3. Em caso de urgência devidamente constatada, a Comissão informa o Presidente da Conferência dos Chefes de Estado e
de Governo que poderá solicitar um estudo aprofundado.
Artigo 59
1. Todas as medidas tomadas no quadro do presente capítulo manter-se-ão confidenciais até que a Conferência dos Chefes
de Estado e de Governo decida diferentemente.
2. Todavia, o relatório é publicado pelo Presidente da Comissão após decisão da Conferência dos Chefes de Estado e de
Governo.
3. O relatório de actividades da Comissão é publicado pelo seu Presidente após exame da Conferência dos Chefes de
Estado e de Governo.
Capítulo IV
DO PRINCÍPIOS APLICÁVEIS
Artigo 60
A Comissão inspira-se no direito internacional relativo aos direitos do homem e dos povos, nomeadamente nas disposições
dos diversos instrumentos africanos relativos aos direitos do homem e dos povos, nas disposições da Carta das Nações
Unidas, da Carta da União Africana, da Declaração Universal dos Direitos do Homem, nas disposições dos outros
instrumentos adoptados pelas Nações Unidas e pelos países africanos no domínio dos direitos do homem e dos povos,
assim como nas disposições de diversos instrumentos adoptados no seio de instituições especializadas das Nações Unidas
de que são membros as partes na presente Carta.
Artigo 61
A Comissão toma também em consideração como meios auxiliares de determinação das regras de direitos, as outras
convenções internacionais, quer gerais, quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos Estados
Membros da União Africana, as práticas africanas conformes às normas internacionais relativas aos direitos do homem e
dos povos, os costumes geralmente aceites como constituindo o direito, os princípios gerais de direito reconhecidos pelas
nações africanas assim como a jurisprudência e a doutrina.

100

Guia de Utilização do Protocolo dos Direitos da Mulher Africana em Acções Judiciais

Artigo 62
Cada Estado compromete-se a apresentar de dois em dois anos, a contar da data de entrada em vigor da presente Carta, um
relatório sobre as medidas, de origem legislativa ou outra, tomadas com vista a efectivar os direitos e as liberdades
reconhecidas e garantidas pela presente Carta.
Artigo 63
1. A presente Carta ficará aberta à ratificação ou à adesão dos Estados Membros da União Africana.
2. Os instrumentos de ratificação ou de adesão à presente Carta serão depositados junto do Secretário-Geral da União
Africana.
3. A presente Carta entrará em vigor três meses depois da recepção pelo Secretário-Geral dos instrumentos de ratificação
ou de adesão da maioria absoluta dos Estados Membros da União Africana.
TERCEIRA PARTE:
DISPOSIÇÕES DIVERSAS
Artigo 64
1. Quando da entrada em vigor da presente Carta proceder-se-á a eleição dos membros da Comissão nas condições fixadas
pelas disposições dos artigos pertinentes da presente Carta.
2. O Secretário-Geral da União Africana convocará a primeira reunião da Comissão na Sede da Organização. Depois, a
Comissão será convocada pelo seu Presidente sempre que necessário e pelo menos uma vez por ano.
Artigo 65
Para cada um dos Estados que ratificar a presente Carta ou que a ela aderir depois da sua entrada em vigor, esta mesma
Carta produzirá efeito três meses depois da data do depósito por esse Estado do seu instrumento da ratificação ou de
adesão.
Artigo 66
Protocolos ou acordos particulares poderão completar, em caso de necessidade, as disposições da presente Carta.
Artigo 67
O Secretário-Geral da Organização da Unidade Africana informará os Estados Membros da União Africana do depósito de
cada instrumento de ratificação ou de adesão.
Artigo 68
A presente Carta pode ser emendada ou revista se um Estado Parte enviar, para esse efeito, um pedido escrito ao SecretárioGeral da União Africana. A Conferência dos Chefes de Estado e de Governo poderá apenas considerar a emenda preliminar
após todos os Estados Partes tenham sido tacitamente informados sobre esta e a Comissão tenha dado a sua opinião sobre a
mesma a pedido do Estado proponente. A emenda deverá ser aprovada por uma maioria simples dos Estados Partes. Deverá
entrar em vigor para cada Estado que a tenha aceitado, de acordo com seus procedimentos constitucionais, três meses após
que o Secretário-Geral receba uma notificação de sua aceitação.
Adoptada pela décima oitava Conferência de Chefes de Estado e Governo, em Junho de 1981 – Nairobi, Quénia
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Disposições Preliminares
Artigo 1º --Objectivo
1. Este Regulamento Interno regula a organização e estabelece o procedimento da Comissão Africana dos Direitos do
Homem e dos Povos de acordo com o Artigo 42 (2) Carta Africana dos Direitos do do Homem e dos Povos.
2. Na ausência de uma disposição neste Regulamento Interno ou em caso de dúvida quanto à sua interpretação, a
Comissão tomará a decisão.
Artigo 2º --Definições
Para fins deste Regulamento Interno:
“Carta Africana” refere-se à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.
“Carta da Criança Africana” refere-se à Carta Africana dos Direitos e Bem-estar da Criança.
“Comissão Africana” ou “Comissão” refere-se à Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.
“Protocolo do Tribunal Africano” refere-se ao Protocolo à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos
sobre o Estabelecimento de um Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos.
“Tribunal Africano” refere-se ao Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos.
“Emenda a uma moção proposta” é um acréscimo a, rasura ou revisão de parte dessa moção.
“Assembleia” refere-se à Assembleia dos Chefes de Estado e Governo da União Africana.
“Bureau” refere-se ao Presidente e Vice-Presidente.
“Presidente” refere-se ao Presidente da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.
“Comité dos Direitos da Criança” refere-se ao Comité Africano dos Peritos dos Direitos e Bem-estar da Criança.
“Comissário” refere-se a um membro da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.
“Dia” será entendido como um dia natural.
“Conselho Executivo” refere-se ao Conselho Executivo da União Africana.
“Estado Membro” refere-se a um Estado Membro da União Africana.
“Secretário” refere-se ao Secretário da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.
“Violações graves ou maciças ” refere-se a violações graves dos direitos do Homem conforme distinguidas por
sua escala importância.
“Sessão” refere-se a reuniões oficiais de uma Comissão. Isto inclui Sessões Ordinárias e Extraordinárias.
“Órgãos Especializados” refere-se a órgãos especializados estabelecidos pelas Nações Unidas e União Africana.
“Estado Parte” refere-se aos Estados Africanos que ratificaram a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos
Povos.
“Mecanismo Subsidiário” refere-se a qualquer mecanismo estabelecido de acordo com o Artigo 23 deste Artigo.
“Terceiros” refere-se a quaisquer outras partes que não sejam as partes em litígio.
“União” refere-se à União Africana.
“Vice-Presidente” refere-se ao Vice-Presidente da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos.
“Língua de Trabalho” refere-se às línguas de trabalho da União Africana.
Parte Um Regras Gerais
CAPÍTULO I: ESTATUTO E COMPOSIÇÃO
Artigo 3º -- Estatuto
A Comissão Africana é um órgão autónomo pactual que trabalha no quadro da União Africana para promover os
direitos do Homem e dos povos e garantir a sua protecção em África.

1.

Artigo 4º -- Composição
Em conformidade com o Artigo 31 da Carta Africana, a Comissão será composta de onze (11) membros
escolhidos de entre personalidades africanas da reputação mais alta, conhecidas por sua alta moralidade,
integridade, imparcialidade e competência em questões de direitos humanos e dos povos, sendo dada uma
consideração particular a pessoas que têm experiência jurídica.
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2.

1.
2.
3.

1.

2.

1.

2.
3.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Os membros da Comissão servirão na sua capacidade pessoal.
CAPÍTULO II: FILIAÇÃO
Artigo 5º -- Duração do Mandato
Os membros da Comissão são eleitos por seis anos e serão elegíveis à reeleição.
Se um membro da Comissão é reeleito ao fim do seu mandato, ou eleito para substituir um membro cujo
mandato expirou ou irá expirar, o mandato irá iniciar a partir dessa data do fim do mandato.
Em conformidade com o Artigo 39(3) da Carta Africana, o membro da Comissão eleito para substituir um
membro cujo mandato não expirou, irá completar o mandato do seu antecessor. Contudo, se o mandato restante
for inferior a seis meses, não haverá nenhuma substituição.
Artigo 6º -- Ordem de precedência
No cumprimento dos seus deveres, os membros da Comissão seguirão o Presidente e o Vice-Presidente
segundo a sua categoria superior no cargo. Quando existem dois ou mais membros da Comissão com a mesma
categoria superior, a precedência será dada ao mais velho.
Um membro da Comissão reeleito para um novo mandato que é continuação do seu anterior mandato reterá sua
precedência.
Artigo 7º -- Incompatibilidade
O cargo de membro da Comissão é incompatível com qualquer actividade que possa interferir com a
independência ou imparcialidade de tal membro ou exigências de um cargo como o de um membro de governo,
Ministro ou Subsecretário de Estado, representante diplomático, director de um ministério, ou um dos seus
subordinados, ou assessor jurídico de um gabinete estrangeiro ou qualquer outra função política vinculativa ou
participação em qualquer actividade cuja natureza comprometa a independência e imparcialidade.
O Bureau da Comissão garantirá que os requisitos do Artigo 7º (1) acima sejam cumpridos de acordo com os
Artigos 31 (1 & 2) e 39 (2) da Carta Africana.
No caso de incompatibilidade, o Presidente da Comissão informará o Presidente da Comissão da União
Africana, o qual irá declarar vago o cargo.
Artigo 8º -- Cessação das funções
Se na opinião unânime dos outros membros da Comissão, um membro deixou de se desincumbir de seus
deveres por qualquer motivo que não seja ausência temporária, o Presidente da Comissão informará o
Presidente da Comissão da União Africana, o qual irá declarar vago o cargo.
Um membro da Comissão pode renunciar ao seu cargo a qualquer momento. O mesmo fá-lo-á através de uma
notificação escrita endereçada ao Presidente da Comissão, o qual irá transmiti-la ao Presidente da Comissão da
União Africana.
A renúncia produzirá efeitos três meses a partir da data de submissão da carta de renúncia.
Após o recebimento da notificação, o Presidente da Comissão da União Africana irá declarar vago o cargo. A
vaga vigorará a partir da data em que a renúncia produz efeitos.
Em caso de morte de um membro da Comissão, o Presidente informará imediatamente o Presidente da
Comissão da União Africana, o qual irá declarar vago o cargo a partir da data da morte.
Cada cargo declarado vago em conformidade com o presente Artigo será ocupado de acordo com a alínea 3 do
Artigo 39 da Carta Africana.

Artigo 9º--Declaração solene
Em conformidade com o Artigo 38 da Carta Africana, antes da tomada de posse, cada membro da Comissão fará a
seguinte declaração solene numa sessão pública da Comissão: “Eu juro por minha honra que irei cumprir as minhas
tarefas com zelo e fidelidade em toda imparcialidade.”
CAPÍTULO III: BUREAU DA COMISSÃO
Artigo 10 -- Composição do Bureau
O Bureau da Comissão será composto por um Presidente e um Vice-Presidente que executará as funções
estabelecidas na Carta Africana e neste Regulamento Interno.

1.
2.

Artigo 11-- Eleição do Bureau
A Comissão elegerá dentre os seus Membros, um Presidente e um Vice-Presidente.
A eleição será feita por meio de votos secretos. Irão votar somente os Membros que estiverem presentes. O
Membro que obtiver a maioria simples dos votos dos Membros da Comissão presentes que votarem será eleito.
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Artigo 12-- Duração do mandato dos Membros do Bureau
Os Membros do Bureau da Comissão serão eleitos por um período de dois anos. Eles serão elegíveis a uma reeleição
apenas uma vez. No entanto, nenhum deles pode exercer as suas funções se deixar de ser um Membro da Comissão.

1.
2.
3.

1.
2.

1.
2.
3.
4.

Artigo 13-- Poderes e funções do Bureau
O Bureau coordenará as actividades de promoção e protecção dos Membros da Comissão.
O Bureau supervisionará o trabalho do Secretário, incluindo a preparação e a aprovação do plano de trabalho da
Comissão.
O Bureau avaliará anualmente o desempenho do Secretário. Este submeterá a sua avaliação à Comissão para a
sua consideração e decisão.
Artigo 14-- Poderes e funções do Presidente
O Presidente exercerá as funções que lhe são atribuídas pela Carta, pelo Regulamento Interno e pelas decisões
da Comissão e da Assembleia. No exercício de suas funções, o Presidente estará sob a autoridade da Comissão.
O Presidente deverá:
a. Representar e dirigir o trabalho da Comissão;
b. Presidir às reuniões da Comissão;
c. Submeter o relatório de avaliação a que se refere o Artigo13 (3) aos órgãos competentes da Comissão
da União Africana;
d. Supervisionar a preparação do orçamento pelo Secretariado e a sua adopção pela Comissão;
e. Apresentar e defender o orçamento perante os Órgãos da União Africana;
f. Apresentar um relatório à Assembleia e à Comissão sobre as actividades levadas a cabo durante o
período que medeia as sessões;
g. Exercer quaisquer outras funções que lhe podem ser conferidas no Regulamento Interno ou outras
tarefas que lhe são confiadas pela Comissão ou pela Assembleia; e
h. Delegar, se for necessário, ao Vice-Presidente ou, se o Vice-Presidente não estiver disponível, a um
outro membro da Comissão, os poderes acima mencionados.
Artigo 15-- Poderes e funções do Vice-Presidente
Se o Presidente estiver temporariamente impossibilitado de cumprir com as suas funções, o Vice-Presidente,
desempenhará as funções do Presidente.
O Vice-Presidente, desempenhando as funções do Presidente, tem os mesmos poderes e funções que os do
Presidente.
O Vice-Presidente desempenhará qualquer outra função que lhe for delegada pela Comissão ou pelo Presidente
da Comissão.
Se tanto o Presidente como o Vice-Presidente estão impossibilitados de cumprir com as funções ao mesmo
tempo, as funções do Presidente serão desempenhados por um outro membro da Comissão de acordo coma
ordem de precedência estabelecida no Artigo 6º.

Artigo 16 -- Renúncia, vaga e substituição
Se um Membro do Bureau da Comissão renunciar ao seu cargo ou deixar de ser um Membro da Comissão, o
membro que fica representará o Bureau até à próxima sessão, quando a Comissão preencher a vaga para o resto do
mandato.

1.
2.
3.
4.

CAPÍTULO IV: SECRETARIADO DO COMISSÃO
Artigo 17-- Composição, Estrutura e Estatuto do Secretariado
Sem o prejuízo do Artigo 41 da Carta Africana, a Comissão irá propor a estrutura organizacional do
Secretariado e apresentá-la à União Africana para a aprovação.
O Secretariado da Comissão é composto pelo Secretário e pelo pessoal profissional, técnico e administrativo da
Comissão.
O Secretário será nomeado pelo Presidente da Comissão da União Africana de acordo com o Artigo 41 da
Carta Africana depois de consulta ao Presidente da Comissão Africana
O Estatuto do Secretário e do pessoal é regido pelos Estatutos dos Funcionários da União Africana.

Artigo 18 -- Funções do Secretário da Comissão
O Secretário da Comissão é responsável pelas actividades do Secretariado sob a supervisão do Presidente.
Especificamente, o Secretário irá:
a. Assistir o Presidente, o Bureau da Comissão e outros membros da Comissão no exercício das suas
funções;
b. Supervisionar e coordenar o trabalho do pessoal do Secretariado;
c. Manter registos da Comissão apropriados, que devem estar devidamente organizados para fácil referência;
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d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
k.

Garantir a confidencialidade dos registos da Comissão onde for apropriado;
Submeter ao Presidente e aos membros da Comissão todos itens que serão considerados pela Comissão;
Em auscultação com o Presidente, preparar:
i. uma proposta da ordem do dia para a sessão;
ii. o plano estratégico da Comissão, o plano de trabalho anual e o orçamento anual;
iii. as directrizes das missões a serem adoptadas pela Comissão;
Apresentar um relatório escrito à Comissão no início de cada sessão sobre as actividades do Secretariado
desde a sessão precedente;
Implementar as decisões que lhe são confiadas pela Comissão ou pelo Bureau;
Disponibilizar ao público geral os documentos que não são confidenciais, incluindo os Relatórios dos
Estados, por garantir que estes sejam colocados no website da Comissão;
Garantir a manutenção e a actualização regular do website da Comissão;
Avaliar o desempenho do pessoal da Comissão.

Artigo 19-- Responsabilidade financeira
As despesas da Comissão, os emolumentos e as ajudas de custos para os membros da
Comissão e o orçamento do Secretariado serão cobertos pela União Africana, de acordo com os critérios estabelecidos
pela União Africana em auscultação com a Comissão.
Artigo 20--Procedimentos Financeiros
A implementação das disposições dos Artigos 41 e 44 da Carta será regida pelos procedimentos financeiros da União
Africana.
Artigo 21-- Propostas
Quando a Comissão considera uma proposta envolvendo as despesas, o Secretário irá preparar e apresentar aos membros
da Comissão, o mais cedo possível, um relatório descrevendo as implicações financeiras da proposta.
Artigo 22-- Confidencialidade do trabalho da Comissão
O pessoal do Secretariado deve observar o princípio de confidencialidade em todos os assuntos que a Comissão
considerar confidenciais, conforme estipulado pela Carta e pelo presente Regulamento Interno.

1.
2.
3.

CAPÍTULO V: MECANISMOS SUBSIDIÁRIOS
Artigo 23-- Relatores especiais, Comités e Grupos de Trabalho
A Comissão poderá criar mecanismos subsidiários, tais como, relatores especiais, Comités e Grupos de Trabalho.
A criação e a filiação de tais mecanismos subsidiários podem ser determinadas por consenso, sem a qual, a decisão
será tomada através de votação.
A Comissão determinará o mandato e os termos de referência de cada mecanismo subsidiário. Cada mecanismo
subsidiário apresentará um relatório sobre o seu trabalho à Comissão em cada sessão ordinária da Comissão.

Artigo 24 --Regulamento aplicável aos mecanismos subsidiários
O Regulamento Interno da Comissão será aplicável mutatis mutandis aos procedimentos de seus mecanismos
subsidiários.

1.
2.

1.
2.
3.

1.
2.

CAPÍTULO VI: SESSÕES
Artigo 25 -- Princípios gerais
A Comissão terá Sessões Ordinárias e Extraordinárias para possibilitar que ela desempenhe as suas funções de
forma satisfatória, em conformidade com a Carta Africana.
As sessões da Comissão serão realizadas em público a menos que Comissão decida o contrário ou se for indicado
nas disposições relevantes da Carta que a reunião será realizada em privado.
Artigo 26 --Sessões Ordinárias
A Comissão realizará pelo menos duas Sessões Ordinárias por ano, com cerca de duas semanas de duração cada, a
menos que Comissão decida o contrário.
As Sessões Ordinárias da Comissão serão convocadas em datas fixadas pela Comissão mediante proposta do seu
Presidente e auscultação com o Presidente da Comissão União Africana.
Em circunstâncias excepcionais, o Presidente da Comissão União Africana pode alterar a data da abertura de uma
sessão, em auscultação com o Presidente da Comissão.
Artigo 27--Sessões Extraordinárias
A Comissão realizará também Sessões Extraordinárias.
O Presidente da Comissão convocará Sessões Extraordinárias:
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3.

1.
2.

3.

4.

5.

1.

2.

a) A pedido da maioria dos Membros da Comissão; ou
b) A pedido do Presidente da Comissão da União Africana.
As Sessões Extraordinárias terão lugar numa data fixada pelo Presidente da Comissão, em auscultação com o
Presidente da Comissão da União Africana e outros membros da Comissão.
Artigo 28 --Local das reuniões
As Sessões da Comissão serão realizadas na sede da Comissão ou no território de qualquer outro Estado Parte que
convidar a Comissão.
Caso um a Estado Parte convide a Comissão para a realização de uma sessão no seu país, tal Estado Parte assinará
um acordo com a Comissão para acolher a sessão da Comissão. O acordo conferirá ao Estado Parte a
responsabilidade por todas as despesas adicionais efectuadas pela Comissão como resultado da realização da sessão
fora da sua sede, em conformidade com os Artigos relevantes da União Africana.
O Estado Parte que se oferece a acolher uma sessão da Comissão não deve estar sob qualquer suspensão pela União
Africana. Qualquer país que deseje acolher uma sessão da Comissão deve comprometer-se a respeitar as disposições
do Artigo 62, e deve agir de acordo com as recomendações da Comissão Africana, onde necessário.
A Comissão pode, em auscultação com o Presidente da Comissão da União Africana, realizar uma sessão na sede da
União Africana. A comparticipação nos custos de tal sessão será feita conforme acordado com a Comissão da União
Africana.
A Comissão pode realizar Sessões conjuntas em auscultação com o Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos
Povos, o Comité dos Peritos em Direitos e Bem-estar da Criança ou qualquer outro órgão regional dos direitos
humanos em África.
Artigo 29--Notificação da Data da Abertura das Sessões
O Secretário informará os Membros da Comissão da data e local de cada sessão. A notificação será enviada, quando
se tratar de uma Sessão Ordinária, pelo menos sessenta (60) dias antes da sessão salvo se circunstâncias
excepcionais exigirem o contrário.
No caso de uma Sessão Extraordinária, a notificação será envida, o mais cedo possível, antes do início da sessão.

Artigo 30--Quórum
Constituirão o quórum sete membros da Comissão, conforme especificado no Artigo 42 (3) da Carta.

1.
2.
3.

4.

1.
2.
3.

4.
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Artigo 31--Sessões Privadas
As Sessões Privadas da Comissão serão realizadas em particular e as deliberações serão mantidas confidenciais.
Durante uma Sessão Privada, estarão presentes o Secretário da Comissão, os membros do Secretariado e as pessoas
que prestam assistência técnica e secretarial à Comissão, salvo se a Comissão decidir o contrário.
A Comissão garantirá a confidencialidade de todos os dossiers dos casos incluindo os da defesa. Esta disposição não
será interpretada como proibindo a rápida partilha das alegações da defesa com as partes envolvidas na
Comunicação.
O Presidente da Comissão pode comunicar ao público informações gerais sobre as deliberações das Sessões
Privadas, em conformidade com as exigências do Artigo 59º da Carta e quaisquer orientações especiais da
Comissão.
CAPÍTULO VII: ORDEM DO DIA
Artigo 32--Proposta da Ordem do Dia
A Proposta da Ordem do Dia de cada Sessão Ordinária será elaborada pelo Secretário em auscultação com o Bureau
da Comissão e de acordo com as disposições da Carta e este Regulamento Interno.
A Proposta da Ordem do Dia incluirá, mas não se limitará a, pontos sobre “Comunicações dos Estados” e “Outras
Comunicações”, em conformidade com as disposições dos Artigos 48, 49, e 55 da Carta.
De acordo com a alínea 1 deste Artigo, a Proposta da Ordem do Dia pode também incluir pontos propostos por:
a. A Comissão na sessão anterior;
b. O Presidente da Comissão ou um membro da Comissão;
c. Um Estado Parte da Carta Africana;
d. Qualquer órgão da União Africana;
e. Uma organização reconhecida pela União Africana, uma instituição nacional de defesa dos direitos
humanos com estatuto de afiliado ou uma organização não governamental com estatuto de observador.
f. Uma instituição especializada das Nações Unidas da qual os Estados Partes da Carta Africana são
membros.
Os pontos a serem inclusos na Proposta da Ordem do Dia ao abrigo das subalíneas d, e e f da alínea 3 acima serão
comunicados ao Secretário, acompanhados por documentos de apoio, até ao máximo de sessenta (60) antes da
abertura da sessão em que estes pontos serão discutidos.
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6.
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A decisão da inclusão de um ponto na Proposta da Ordem do Dia é tomada pelo Bureau da Comissão. Se o pedido
for aceite, o Secretário incluirá o ponto na Proposta da Ordem do Dia da sessão e comunicará a decisão à parte que
solicitou de um mês.
A Proposta da Ordem do Dia de uma Sessão Extraordinária da Comissão incluirá somente os pontos na notificação
feita pelo Presidente.
Artigo 33--Transmissão e distribuição da Proposta da Ordem do Dia
O Secretário distribuirá a Proposta da Ordem do Dia e os documentos de trabalho relevantes aos membros da
Comissão pelo menos sessenta (60) dias antes da abertura de uma Sessão Ordinária.
O Secretário transmitirá a Proposta da Ordem do Dia e os documentos essenciais da sessão aos Estados Partes , ao
Presidente da Comissão União Africana, às instituições afiliadas e observadoras pelo menos quarenta e cinco (45)
dias antes da abertura de uma Sessão Ordinária da Comissão.
O Secretário, em auscultação com os membros da Comissão, em casos excepcionais pode distribuir a Proposta da
Ordem do Dia e os documentos essenciais relacionados a certo ponto da Ordem do Dia trinta (30) dias antes da
abertura de uma Sessão Ordinária.
O Secretário transmitirá, através de todos os meios apropriados, incluindo a colocação no website da Comissão, a
Proposta da Ordem do Dia da sessão aos Estados Partes , ao Presidente da Comissão da União Africana, às
instituições afiliadas e observadoras pelo menos quinze (15) dias antes da abertura de uma Sessão Ordinária da
Comissão.
Artigo 34 --Adopção da Ordem do Dia
No início de cada sessão, a Comissão adoptará a ordem do dia da sessão.
As propostas feitas ao abrigo do Artigo 32 (3) do presente Regulamento Interno serão incluídas na Ordem do Dia da
sessão se a maioria dos membros presentes assim o decidir.

Artigo 35-- Revisão da Ordem do Dia
A Comissão poderá, durante a sessão, rever a sua Ordem do Dia.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.

CAPÍTULO VIII: LÍNGUA
Artigo 36-- Línguas de Trabalho
As línguas de Trabalho da Comissão e todos os seus mecanismos subsidiários são as da União Africana.
Os processos da Comissão serão conduzidos em qualquer das Línguas de Trabalho da União Africana.
Qualquer pessoa que se dirija à Comissão numa língua que não seja uma das Línguas de Trabalho garantirá que haja
interpretação para uma das Línguas de Trabalho da Comissão. Os intérpretes da Comissão tomarão esta
interpretação como a língua de partida para a sua interpretação para as outras Línguas de Trabalho da Comissão.
CAPÍTULO IX: REGISTOS E RELATÓRIOS
Artigo 37-- Registos e relatórios das Sessões
O Secretário manterá os registos das actas das Sessões da Comissão e das reuniões dos mecanismos subsidiários.
O Secretário preparará um relatório sobre as actividades realizadas em cada sessão da Comissão.
O relatório a que se refere a alínea 2 do presente Regulamento Interno será adoptado pela Comissão antes da
publicação, incluindo a sua colocação no website.
Artigo 38-- Publicação e distribuição dos Relatórios das Sessões
O Relatório Final da Sessão Pública será colocado no website a menos que a Comissão decida o contrário.
O Relatório Final das Sessões Privadas da Comissão será distribuído a todos membros da Comissão.

CAPÍTULO X: PROCEDIMENTO DOS TRABALHOS
Artigo 39--Poderes adicionais do Presidente
O Presidente abrirá e encerrará cada sessão, dirigirá as discussões, assegurará a observância do presente Regulamento
Interno, concederá o direito à palavra, colocará as questões para a votação e anunciará as decisões.

1.

2.

Artigo 40-- Pontos de Ordem
No decurso de um debate sobre qualquer assunto, um membro da Comissão poderá, a qualquer momento, levantar
um ponto de ordem e o Presidente da Comissão, de acordo com o Regulamento Interno, decidirá imediatamente
sobre esse ponto de ordem. Se um membro da Comissão contestar a decisão, esta será imediatamente submetida à
votação. Se a maioria dos membros da Comissão presentes apoiar a decisão do Presidente, esta será mantida.
O membro da Comissão que levantar um ponto de ordem não pode, em seus comentários, lidar com a substância da
matéria em discussão.

Guia de Utilização do Protocolo dos Direitos da Mulher Africana em Acções Judiciais

107

Artigo 41-- Adiamento de debates
Durante a discussão de qualquer assunto, um membro da Comissão pode solicitar o adiamento do debate. Além do
proponente da moção, um membro da Comissão pode pronunciar-se a favor ou contra a moção, após o que a moção será
imediatamente submetida à votação.
Artigo 42-- Limite do Tempo concedido aos intervenientes
O Presidente da Comissão pode limitar o tempo concedido a cada interveniente sobre qualquer assunto. Quando o
interveniente exceder o tempo concedido, o Presidente da Comissão chamá-lo-á à ordem.

1.
2.

1.

2.

Artigo 43-- Fecho da lista de intervenientes
Antes do início de um debate, o Presidente da Comissão poderá ler em voz alta a lista dos intervenientes e, com o
consentimento da Comissão, declarar fechada a lista.
Todavia, o Presidente da Comissão poderá conceder o direito de resposta a qualquer interveniente caso uma
intervenção feita depois do fecho da lista torne isso desejável.
Artigo 44--Encerramento do debate
Um Membro da Comissão poderá, a qualquer altura no decurso do debate, solicitar o encerramento do debate sobre
o ponto em discussão, mesmo que os outros membros da Comissão ou representantes tenham manifestado o desejo
de tomar a palavra. A autorização para tomar a palavra em relação ao encerramento do debate será concedida apenas
a dois intervenientes contra e a favor, após o qual se procederá imediatamente à votação.
Quando o debate sobre determinado ponto for concluído, o Presidente da Comissão declarará o debate encerrado.

Artigo 45--Adiamento ou encerramento da sessão
Durante a discussão de qualquer assunto, um membro da Comissão pode propor o adiamento ou encerramento das
sessões. Não será permitida nenhuma discussão sobre tal moção e esta será imediatamente submetida à votação.
Artigo 46-- Ordem das Moções
As seguintes moções terão prioridade na seguinte ordem sobre todas as outras propostas ou moções perante a Comissão:
a. Competência da Comissão;
b. Ponto de ordem;
c. Desqualificação de um membro da Comissão por conflito de interesses;
d. Adiamento da sessão;
e. Adiamento do debate sobre o ponto em discussão;
f. Encerramento de debate sobre o ponto em discussão.
Artigo 47-- Submissão de uma moção e emenda à substância
A menos que a Comissão decida o contrário, as moções ou emendas às moções sobre assuntos substantivos feitas pelos
membros da Comissão serão submetidas por escrito ao Secretário com os documentos de apoio.
Artigo 48-- Retirada e ressubmissão de uma moção
O autor de uma moção pode retirá-la antes de esta ser submetida à votação, desde que esta não tenha sido emendada. Um
outro membro da Comissão pode voltar a submeter uma moção já retirada. Quando um membro da Comissão propõe uma
ressubmissão de uma moção, somente um membro da Comissão pode falar da moção e um contra, após o qual esta será
imediatamente submetida à votação.

ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ

ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ
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Artigo 49-- Intervenções orais
Ninguém deverá tomar a palavra numa reunião da Comissão sem a autorização do Presidente da Comissão. O
Presidente da Comissão dará a palavra aos intervenientes na ordem em que pedirem a palavra.
A intervenção oral abordará somente o assunto em discussão pela Comissão e o Presidente da Comissão chamará à
ordem qualquer interveniente que fizer observações irrelevantes.
O Presidente da Comissão pode limitar o tempo concedido aos intervenientes bem como o número de intervenções
de acordo com o presente Regulamento Interno. O limite de tempo para cada interveniente será determinado pelo
Presidente.
Artigo 50--Direito de resposta
O Presidente da Comissão pode conceder o direito de resposta a qualquer membro da Comissão ou representante de
um Estado Parte que fizer a solicitação.
Ao exercer este direito, um membro da Comissão ou representante de um Estado Parte deve respeitar o limite de
tempo de resposta fixado pelo Presidente e tomar a palavra de preferência no fim da sessão na qual fez a solicitação
do direito.
O direito de resposta será limitado a uma resposta por parte e todas as partes terão o mesmo limite de tempo de
resposta
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ʹǤ
͵Ǥ

ͳǤ
ʹǤ

ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ

CAPÍTULO XI: VOTAÇÃO
Artigo 51-- Direito ao voto
As decisões da Comissão podem ser tomadas por consenso, mas se não houver consenso a decisão será tomada por
votação.
Contudo, a pedido de um membro, qualquer proposta ou moção será submetida à votação.
Cada membro da Comissão terá um voto. No caso de empate nos votos, o Presidente da Comissão fará o voto de
desempate.
Artigo 52-- Maioria exigida
Excepto se for indicado o contrário pela Carta Africana ou pelo presente Regulamento Interno, as decisões da
Comissão serão tomadas por uma maioria simples dos membros presentes e por votação.
Para a aplicação deste Regulamento Interno, a expressão “membros presentes e por votação” significa votação dos
membros a favor ou contra. Os membros que se abstiverem da votação serão considerados membros não votantes.
Artigo 53 Método da votação
Sujeito às disposições do Artigo 56 do presente Regulamento Interno, a Comissão, a menos que decida o contrário,
votará por levantamento das mãos mas qualquer membro pode solicitar uma votação nominal, devendo esta ser feita
em ordem alfabética.
Em todos os votos nominais, cada membro responderá “sim” ou “não” ou “abstenção”. O voto de cada membro que
participa na votação será registado na acta.
A Comissão poderá optar por uma votação secreta.

Artigo 54-- Explicação do voto
Os membros podem fazer breves declarações somente com o fim de explicar os seus votos, antes do início da votação ou
depois da mesma.
Artigo 55-- Regras a observar durante a votação
A votação não será interrompida excepto se um membro levantar um ponto de ordem relacionado à forma em que a
votação é feita.
Artigo 56-- Eleições
As eleições serão realizadas pela votação em secreto, a menos que a eleição seja para uma posição para a qual apenas um
candidato foi proposto e que os membros da Comissão tenham concordado com a sua candidatura.
CAPÍTULO XII: MOÇÕES E PROPOSTAS
Artigo 57-- Divisão das propostas
As propostas numa moção podem ser separadas se um membro assim o solicitar. As partes das propostas ou emendas que
foram adoptadas serão mais tarde submetidas à votação como um todo. Se todas as partes operativas de uma moção
forem rejeitadas, a moção será considerada rejeitada como um todo.

ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ

ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ

ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ

Artigo 58-- Ordem de votação das propostas
Se forem feitas duas ou mais propostas sobre o mesmo assunto, a menos que decida o contrário, a Comissão fará a
votação das propostas na ordem em elas foram submetidas.
Depois de cada voto, a Comissão poderá decidir se ela submeterá a próxima proposta à votação.
Contudo, as moções que não são sobre a substância de uma proposta serão submetidas à votação antes de tais
propostas.
CAPÍTULO XIII: RELATÓRIOS DA COMISSÃO
Artigo 59-- Relatórios de Actividades
A Comissão submeterá a cada Sessão Ordinária da Assembleia um Relatório de Actividade, debruçando-se sobre as
suas actividades de promoção, protecção, e outras actividades.
O conteúdo do Relatório de Actividades da Comissão a ser apresentado à Assembleia pelo respectivo Presidente ou
representante será determinado pela Comissão.
Uma vez que o Relatório de Actividades tiver sido considerado pela Assembleia, o Secretário irá publicá-lo, colocálo-á no website, e transmiti-lo aos Estados Partes , órgãos da União Africana, Instituições Nacionais dos Direitos
Humanos e Organizações da Sociedade Civil.
Artigo 60-- Relatórios das Missões
Ao fim de uma Missão, dentro de trinta (30) dias, o Secretário elaborará o Relatório da Missão em conformidade
com as Directrizes da Comissão para a Elaboração de Relatórios das Missões.
O Secretário enviará a versão preliminar do Relatório da Missão a todos os membros da delegação da Comissão que
deverão submeter os seus comentários dentro de trinta (30) dias.
No caso de uma missão para actividades de promoção, depois de os membros da delegação a que se refere a alínea 2
do presente Regulamento Interno terem feito os seus comentários sobre o Relatório da Missão, o Secretário
submeterá o Relatório incorporando as observações dos membros à Comissão para a consideração e adopção na
sessão seguinte da mesma.
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ͶǤ
ͷǤ

Ǥ

ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ

O relatório da missão adoptado será enviado ao Estado Parte interessado para que faça os seus comentários, devendo
ser entregue dentro de sessenta (60) dias a partir do dia da recepção do Relatório. Depois de sessenta dias, o
Relatório será publicado com os comentários do Estado Parte, se os houver.
No caso uma missão de actividades de protecção, o Relatório da Missão será enviado aos membros da delegação a
que se refere a alínea 2 deste Regulamento Interno, e também a outras partes interessadas incluindo qualquer parte
envolvida na Comunicação que tenho sido visitada pela Missão. A Comissão irá considerar os comentários destes
membros ao finalizar o Relatório, especialmente no respeitante a qualquer proposta para um acordo amigável.
O Relatório de qualquer missão de protecção bem como os comentários do Estado Parte interessado e outras partes
interessadas, onde aplicável, serão anexos ao Relatório de Actividades da Comissão.
Artigo 61-- Distribuição dos relatórios e outros documentos oficiais
Os relatórios, as decisões, os documentos das sessões e todos os outros documentos oficiais da Comissão e seus
mecanismos subsidiários constituirão documentos de distribuição geral a menos que a Comissão decida o contrário.
Após a sua adopção pela Comissão, os relatórios serão publicados de acordo com o Artigo 59-- (2) da Carta.
Os relatórios e informações adicionais submetidos pelos Estados Partes ao abrigo do Artigo 62da Carta Africana
constituirão documentos de distribuição geral nas Línguas de Trabalho da União Africana e serão colocados no
website da Comissão logo que forem recebidos no Secretariado da Comissão;
O Secretário garantirá a publicação do Relatório de Actividades da Comissão e colocá-lo-á no website da Comissão
depois de ser considerado pela Assembleia.

CAPÍTULO XIV: RELACIONAMENTO COM OS ESTADOS PARTES , INSTITUIÇÕES
INTERGOVERNAMENTAIS, INSTITUIÇÕES NACIONAIS DOS DIREITOS HUMANOS, ORGANIZAÇÕES
NÃO GOVERNAMENTAIS E OUTROS PARCEIROS
Artigo 62-- Princípio Geral
A Comissão pode convidar qualquer Estado Parte, instituição, organização ou pessoa capaz de contribuir para o seu
esclarecimento a participar nas suas Sessões sem direitos ao voto.

ͳǤ

ʹǤ

ͳǤ
ʹǤ

Artigos 63-- Discussões sobre a Situação dos Direitos Humanos
Em conformidade com o Artigo 32 (3) do Regulamento Interno, qualquer Estado Parte, Órgão da União Africana,
agência especializada ou Órgão das Nações Unidas ou outra organização reconhecida pela União Africana,
instituições nacionais dos Direitos Humanos com o estatuto de afiliado, ou uma organização não-governamental
com o estatuto de observador, pode solicitar que a Comissão Africana inclua na sua ordem do dia para uma Sessão
Ordinária uma discussão sobre qualquer questão dos direitos humanos. Tal solicitação deve ser feita sessenta (60)
dias antes da sessão em que tal discussão terá lugar.
Onde a discussão exigir a presença de outros parceiros e partes, a parte que faz a solicitação fará a indicação disso
nos documentos que ela apresentar à Comissão de acordo com o Artigo 34(2) do presente Regulamento Interno. Se o
Bureau da Comissão decidir que a participação de mais parceiros e partes é necessária, irá convidá-los a participar
na reunião e transmitir-lhes-á toda a documentação e informações relevantes sobre a discussão proposta pela parte
que faz a solicitação.
Artigo 64-- Participação dos Estados Partes
A Comissão ou seus mecanismos subsidiários podem convidar qualquer Estado Parte a participar na discussão de
qualquer questão que seja de interesse particular de tal Estado.
Tal Estado convidado não terá nenhum direito a voto, mas pode submeter propostas que podem ser submetidas à
votação a pedido de qualquer membro da Comissão ou mecanismo subsidiário interessado.

Artigo 65-- Participação de agências especializadas, organizações intergovernamentais e órgãos das Nações Unidas
ͳǤ Agências especializadas, organizações intergovernamentais e órgãos das Nações Unidas podem participar das
Sessões Públicas da Comissão.
ʹǤ A Comissão pode permitir que representantes destes órgãos façam declarações verbais ou que submetam declarações
por escrito durante a sua sessão.
͵Ǥ De acordo com os Artigos 45(1) e 46 da Carta Africana, a Comissão pode convidar estes órgãos a submeter
relatórios sobre a Implementação da Carta Africana nas áreas de interesse comum.
ͶǤ A Comissão pode participar nas actividades das agências especializadas, das organizações intergovernamentais e dos
órgãos das Nações Unidas e concordar através de um Memorando de Entendimento sobre as áreas de interesse
comum.
ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ
ͶǤ
ͷǤ
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Artigo 66-- Doadores
Sujeito ao Artigo 41-- da Carta, a Comissão pode negociar acordos financeiros com os doadores. Estes acordos
financeiros serão assinados pelo Secretário depois de serem aprovados pelo Bureau. Cópias originais de tais acordos
estarão guardadas no Secretariado da Comissão.
A Comissão informará a Comissão da União Africana sobre qualquer proposta para aceitar fundos de qualquer
doador incluindo os detalhes do montante a ser disponibilizado, o projecto ou projectos para os quais os fundos são
procurados e qualquer condição para a recepção de tal financiamento.
Tais acordos especificarão os resultados esperados, monitoria e avaliação do projecto financiado pelo doador.
O Secretário preparará e submeterá à Comissão os relatórios sobre a Implementação do acordo em cada Sessão
Ordinária.
Os doadores podem ser convidados a assistir as Sessões da Comissão.
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ʹǤ
͵Ǥ
ͶǤ

ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ

Artigo 67-- Instituições Nacionais dos Direitos Humanos
As Instituições Nacionais dos Direitos Humanos estabelecidas pelos Estados Partes e que operam de acordo com as
normas e padrões reconhecidos a nível internacional e regional podem receber o estatuto de afiliado da Comissão.
As Instituições Nacionais dos Direitos Humanos com o estatuto de afiliado na Comissão gozarão dos direitos e
desempenharão as funções estipuladas na Resolução sobre Concessão do Estatuto de Afiliado a Instituições
Nacionais dos Direitos Humanos em África.
A Comissão Africana atribuirá o estatuto de afiliado somente a uma Instituição Nacional dos Direitos Humanos em
cada Estado Parte.
A Comissão Africana pode convidar outras Instituições Nacionais dos Direitos Humanos que não satisfazem os
critérios dispostos nas alíneas 1 e 2 do presente Regulamento Interno a assistir às Sessões como observadoras.
Artigo 68--Organizações não-governamentais
As Organizações não-governamentais que trabalham no campo dos direitos humanos em África podem receber da
Comissão o estatuto de observador.
As Organizações não-governamentais com o estatuto de observador na Comissão gozarão dos direitos e
desempenharão as funções estipuladas na Resolução sobre a Concessão do Estatuto de Observador.
As Organizações não-governamentais com o estatuto de observador na Comissão cumprirão as suas obrigações ao
abrigo da Resolução a que se refere a alínea 2 do presente Regulamento Interno.
Parte Dois Actividades de Promoção

CAPÍTULO I: DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 69-- Programa de actividades de promoção
A Comissão adoptará e levará a cabo um programa de actividades de promoção para dar efeito ao seu mandato ao abrigo
da Carta Africana, de acordo com o Artigo 45 (1).

ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ

ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ

Artigo 70-- Missões de Promoção
A Comissão levará a cabo missões de promoção aos Estados Partes.
As missões de promoção serão regidas pelas Directrizes da Comissão para as Missões bem como pelo Formato para
Relatórios Antes das Missões.
Para cada missão de promoção, a Comissão elaborará os termos de referência tendo em mente a situação dos direitos
humanos nesse país.
Artigo 71-- Outras actividades de promoção
A Comissão empreenderá outras actividades de promoção para além das missões de promoção, incluindo
seminários, conferências, simpósios, etc.
A Comissão empreenderá as actividades, tanto sozinha como em colaboração com os parceiros.
Caso a Comissão receba um convite para participar em qualquer actividade de promoção, o Secretário informará o
Bureau imediatamente, e este decidirá sobre a acção a tomar.

Artigo 72-- Relatórios de Actividades dos Comissários
Em cada Sessão Ordinária, cada membro da Comissão submeterá um Relatório escrito de suas actividades de promoção
efectuadas durante o período que medeia as sessões.

ͳǤ

ʹǤ

ͳǤ
ʹǤ
͵Ǥ

ͳǤ

Capítulo II: Procedimento dos Relatórios do Estado ao Abrigo do Artigo 62 da Carta
Artigo 73-- Conteúdos dos Relatórios do Estado
De acordo com Artigo 62 da Carta Africana e outros instrumentos legais relevantes que constituem seus
suplementos, incluindo o Protocolo da Carta Africana sobre os Direitos da Mulher em África no seu Artigo 26, os
Estados Partes submeterão relatórios de acordo com as directrizes da Comissão, sobre as medidas por eles tomadas
para o efeito das disposições da Carta Africana e sobre o progresso por eles alcançado. Os relatórios apresentarão os
desafios por eles enfrentados, se tiverem enfrentado algum desafio que afecte a implementação da Carta Africana e
seus protocolos relevantes.
O Secretário da Comissão enviará aos Estados Partes as Directrizes sobre os Relatórios do Estado.
Artigo 74-- Transmissão dos Relatórios do Estado
Ao receber um Relatório do Estado, o Secretário colocará o Relatório no website da Comissão e indicará quando o
Relatório será examinado pela Comissão.
As instituições, as organizações ou quaisquer partes interessadas que desejarem contribuir para a apreciação do
Relatório e a situação dos Direitos Humanos no país interessado, enviarão suas contribuições, incluindo relatórios
sombra, ao Secretário pelo menos 60 dias antes da apreciação do Relatório.
O Secretário pode também convidar instituições específicas a submeter informações relacionadas ao relatório do
estado dentro do tempo limite por ele especificado.
Artigo 75-- Consideração dos Relatórios
Por intermédio do Secretário, o Presidente da Comissão informará os Estados Partes da data do início e do local da
sessão em que seus respectivos relatórios serão considerados.
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ʹǤ
͵Ǥ
ͶǤ

ͷǤ

1.
2.

3.

1.
2.
3.

1.

2.
3.

Os Estados Partes serão representados nas Sessões da Comissão em que seus relatórios serão considerados.
Os representantes dos Estados Partes responderão às perguntas preparadas pela Comissão e às perguntas dos
membros da Comissão, bem como darão quaisquer outras informações solicitadas durante e depois da sessão,
quando necessário.
Se um Estados Partes falhar em mandar um representante à sessão da Comissão em que seu relatório será
examinado, a consideração do Relatório será reagendada para a sessão seguinte. Se na referida sessão, o Estado
Parte interessado, depois de devida notificação, falhar em mandar um representante, a Comissão fará a consideração
do Relatório do Estado.
Durante a consideração do relatório do estado submetido por um Estado Parte de acordo com o Artigo 62 da Carta, a
Comissão explorará toda a informação pertinente sobre a situação dos Direitos Humanos no Estado interessado,
incluindo declarações e relatórios sombra de Instituições Nacionais dos Direitos Humanos e ONGs.
Artigo 76-- Incumprimento de submissão de Relatórios
No início de cada ano, a Comissão informará os Estados Partes que não tiverem cumprido suas obrigações ao abrigo
do Artigo 62 dos prazos de submissão de seus relatórios e da data em que se espera que cumpram.
No início de cada Sessão Ordinária, o Secretário informará a Comissão de todos os casos de incumprimento de
submissão de relatórios ou de informações adicionais solicitadas pela Comissão. Em tais casos, o Presidente da
Comissão poderá enviar um lembrete através do Secretário, ao Estado Parte interessado;
O Relatório de Actividades da Comissão indicará o ponto de situação do Relatório inicial e periódico dos Estados
Partes .
Artigo77-- Observações Concludentes
Após a consideração do Relatório de um Estado Parte, a Comissão formulará as Observações Concludentes.
As Observações Concludentes da Comissão deverão estar de acordo com as directrizes da Comissão sobre as
Observações Concludentes.
As Observações Concludentes serão transmitidas ao Estado Parte interessado dentro de trinta (30) dias depois da
sessão em que forem adoptadas as Observações. Farão parte do relatório de actividades da Comissão e serão
colocadas no website da Comissão depois da adopção do Relatório de Actividades.
Artigo 78-- Monitoria da Implementação das Observações Concludentes dos Relatórios do Estado
Nas Observações Concludentes, a Comissão especificará, se necessário, as questões que requerem atenção urgente
da parte do Estados Parte. A data de apresentação do próximo Relatório Periódico pelo Estado Parte será incluída
nas Observações Concludentes.
Os Membros da Comissão garantirão a monitoria da Implementação das recomendações das Observações
Concludentes no quadro de suas actividades de Promoção aos Estados Partes interessados.
A Comissão transmitirá também à Assembleia as Observações mencionadas no Artigo 77(1), com as cópias dos
relatórios que ela recebeu dos Estados Partes bem como os comentários feitos por estes, se os houver.
Parte Três Actividades de Protecção

1.

2.
3.

1.

2.

1.
2.

112

Capítulo I Assuntos de Emergência
Artigo 79-- Decisão sobre Assuntos de Emergência
A Comissão tratará uma situação como um assunto de Emergência ao abrigo do Artigo58 (3) da Carta Africana,
quando:
a. Se trata de uma violação grave ou maciça dos Direitos Humanos;
b. Representa perigo de dano irreparável ou requer acção urgente para evitar danos irreparáveis;
Quando surge uma situação de emergência durante uma sessão da Comissão, a decisão de tratá-la como tal será
tomada pela Comissão.
Quando surge uma situação durante o período que medeia as sessões da Comissão, a decisão de tratá-la como um
assunto de emergência será tomada pelo Bureau da Comissão, que manterá os outros membros da Comissão
informados e apresentará um relatório sobre a situação na próxima sessão da Comissão.
Artigo 80-- Medidas para assuntos de emergência
Quando a Comissão tiver decidido tratar uma situação como sendo de emergência, ela:
a. Trará o assunto à atenção do Presidente da Assembleia dos Chefes de Estado e Governo da União Africana de
acordo com o Artigo 58 (3) da Carta;
b. Trará o assunto à atenção do Conselho de Paz e Segurança de acordo com o Artigo 19 do Protocolo do
Conselho de Paz e Segurança;
c. Informará o Conselho Executivo;
d. Informará o Presidente da Comissão da União Africana do assunto.
A Comissão bem como os seus mecanismos subsidiários ao abrigo da Carta e do presente Regulamento Interno
também tomarão qualquer medida apropriada, incluindo Apelos Urgentes.
Capítulo II Missões de Protecção
Artigo 81-- Disposições gerais
Se a Comissão julgar necessário e aconselhável, ela poderá efectuar uma missão de protecção a um Estado Parte.
Os Estados Partes fornecerão à Comissão um convite aberto para missões de protecção e responderão prontamente a
qualquer solicitação de autorização para que a Comissão efectue a missão de protecção.
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Qualquer missão de protecção acordada entre a Comissão e um Estado Parte será efectuada de acordo com as
Directrizes da Comissão para as Missões.
As despesas que efectuadas por uma missão feita a pedido de qualquer Órgão da UA serão suportadas por esse
órgão.

Artigo 82-- Obrigações do Estado Parte
Durante a missão de protecção da Comissão o Estado Parte interessado:
a. Comprometer-se-á a não aplicar qualquer tipo de represálias contra qualquer pessoa ou entidade que der
informações, testemunho ou provas à missão.
b. Garantirá livre a circulação dos membros da missão em todo o território do país, providenciando neste
respeito, as facilidades correspondentes, incluindo qualquer autorização interna necessária;
c. Providenciará à missão da Comissão qualquer documento que esta possa julgar necessário para a preparação
de seus relatórios;
d. Tomará medidas de segurança necessárias para proteger os membros da delegação e também para garantir
que a missão decorra suavemente.
Capítulo III: Consideração em Comunicações
Seção 1: Cláusula Geral

1.
2.

1.

2.

Artigo 83 – Registros de Comunicações Sub os Artigos 47, 48, 49 e 55 da Carta
A Comissão receberá ou anotará, conforme o caso, as comunicações ou as notificações ao abrigo dos Artigos 47, 48,
49 e 55 da Carta.
O Secretário manterá um registo de cada Comunicação, com um número de referência, os nomes dos membros, a
data do registo ou notificação, e a datada decisão ou encerramento de cada Comunicação.
Artigo 84-- Situação de violação grave ou maciça dos Direitos Humanos
Quando a Comissão considera que uma ou mais Comunicações estão relacionadas a uma série de violações graves
ou maciças dos Direitos Humanos, ela trará o assunto à atenção da Assembleia dos Chefes de Estado e Governo da
União Africana e do Conselho de Paz e Segurança da União Africana.
A Comissão pode também, em conformidade com o Artigo 5 do Protocolo do Tribunal Africano e o Artigo 118 (3)
do presente Regulamento Interno, encaminhar o assunto ao Tribunal Africano.

Artigo 85-- Outras Intervenções
A Comissão poderá decidir solicitar ou aceitar intervenções de terceiros para além do Queixoso ou Estado Acusado que
considera que poderiam fornecer-lhe informação relevante para a tomada de decisão sobre uma Comunicação.
Secção 2 Consideração das Comunicações Recebidas em Conformidade com o Artigo 47 da Carta: Comunicações
– Negociações dos Estados Partes

1.
2.
3.
4.

Artigo 86-- Submissão de uma Comunicação
Uma Comunicação ao abrigo do Artigo 47 da Carta será submetida ao Presidente, através do Secretário da
Comissão.
A Comunicação acima referida será feita por escrito e conterá uma declaração exaustiva dos factos bem como as
disposições da Carta Africana alegadamente violadas.
A notificação da Comunicação ao Estado Parte interessado, ao Presidente da Comissão da União Africana e ao
Presidente da Comissão será feita através dos meios mais práticos e confiáveis.
O Secretário da Comissão acusará em nome do Presidente a recepção da Comunicação através de uma nota verbal, e
solicitará que as partes mantenham a Comissão informada dos desenvolvimentos que podem ocorrer no quadro das
negociações contínuas.

Secção 3 Consideração das Queixas Recebidas ao Abrigo dos Artigos 48 & 49 da Carta: Comunicações – Queixas
dos Estados Partes

1.
2.

1.

Artigo 87--Atendimento da Comissão
Qualquer Comunicação ao abrigo dos Artigos 48 e 49 da Carta pode ser submetida ao Presidente da Comissão
através do Secretário por qualquer Estados Partes interessado.
A Comunicação deve conter informação sobre ou acompanhada particularmente por:
a. Medidas tomadas para resolver o assunto de acordo com o Artigo 47 da Carta Africana, incluindo o texto da
comunicação inicial e qualquer correspondência explicativa subsequente dos Estados Partes interessados
relativamente ao assunto;
b. Medidas tomadas para esgotar os procedimentos de resolução regionais ou internacionais ou bons ofícios;
c. Qualquer outro procedimento de investigação internacional ou resolução internacional a que os Estados Partes
recorreram.
Artigo 88-- Consideração da Comunicação
Onde, de acordo com os Artigos 48 e 49 da Carta Africana, uma Comunicação é apresentada à Comissão por um
Estado Parte, o Presidente da Comissão, através do Secretário, dará aviso de tal Comunicação ao Estado Parte contra
o qual a queixa é feita, e o convidará a submeter por escrito as suas observações sobre a admissibilidade da
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Comunicação à Comissão dentro de noventa (90) dias. Após a recepção das observações escritas, elas serão
comunicadas imediatamente ao Estado Parte autor da queixa, que deverá responder dentro de noventa (90) dias após
a recepção das mesmas.
A Comissão designará um ou mais dos seus membros como Relator da Comunicação.
Através do Secretário, os Relatores podem:
a. Solicitar informação relevante sobre assuntos relacionados à Comunicação aos Estados Partes interessados. Tal
informação será fornecida por ambas as partes dentro de noventa (90) dias após a recepção da solicitação;
b. Transmitir qualquer informação proveniente de uma das partes à sua contraparte para comentar. As partes terão
noventa (90) dias para responderem às observações das contrapartes.
Antes da sessão na qual a Comunicação será considerada, os Relatores prepararão um relatório sobre a
admissibilidade da Comunicação. Tal relatório deverá conter:
a. Os factos relevantes, incluindo qualquer informação ou comentários obtidos ao abrigo da alínea 3 deste Artigo;
b. A(s) disposição (ões) da Carta Africana alegadamente violadas constantes na Comunicação;
c. Uma recomendação sobre a admissibilidade e qualquer outra acção a ser tomada, conforme exigido pelo caso.
Antes de se decidir sobre a admissibilidade da Comunicação, a Comissão poderá convidar as partes a submeter mais
observações por escrito e fixará o prazo de noventa (90) dias para a submissão das mesmas. As observações escritas
serão transmitidas à parte em litígio.
A Comissão poderá também permitir que as partes façam observações adicionais oralmente.
Artigo 89-- Decisão sobre admissibilidade
A Comissão considerará o relatório dos Relatores, decidirá sobre a admissibilidade, e informará as partes
concordemente.
A Comissão fornecerá as razões da sua decisão sobre a admissibilidade.
Artigo 90-- Acordo amigável
Quando a Comissão declara que a Comunicação é admissível, ela colocará os seus bons ofícios à disposição dos
Estados Partes interessados, com o objectivo de se alcançar um acordo amigável nos termos da Carta Africana.
Para a aplicação dos bons ofícios da Comissão, o Bureau da Comissão estabelecerá um contacto com as autoridades
relevantes dos Estados Partes .
O Bureau relatará à Comissão as suas conclusões e recomendações na próxima sessão da Comissão.
Depois disso, a Comissão decidirá a acção apropriada a ser tomada, que poderá incluir o seguinte:
a.
designar um Relator;
b. convocar reuniões com o desejo de alcançar uma resolução amigável da disputa, em consulta com os Estados
Partes interessados;
c. Quando as partes aceitam o princípio de um acordo amigável, facilitar a elaboração da proposta de um
Memorando de Entendimento, contendo os termos do acordo proposto tendo em conta o progresso alcançado.
Em caso de aprovação da proposta do Memorando de Entendimento, os Estados Partes interessados assinarão o
acordo sob os auspícios da Comissão.
O Relator preparará a versão preliminar do relatório, que será submetido à Comissão para adopção na sua próxima
sessão.
Quando adoptado, o relatório será enviado aos Estados Partes interessados e comunicado à Assembleia.
A Comissão, através do Relator, seguirá com a monitorização da implementação dos termos do acordo e relatará
sobre a dita implementação em cada Sessão Ordinária subsequente da Comissão até a conclusão do acordo. Esse
relatório fará parte do Relatório de Actividades da Comissão à Assembleia.
Artigo 91-- Falha em resolver a disputa amigavelmente
Se a resolução amigável da disputa falhar, a Comissão solicitará aos Estados Partes interessados para
providenciarem as suas comunicações por escrito dentro de trinta (30) dias.
A Comissão comunicará qualquer informação obtida de uma das partes à parte em litígio para comentários. Os
Estados Partes interessados terão trinta (30) dias para responderem.
O Relator preparará um relatório contendo os factos, as conclusões e as recomendações para a consideração da
Comissão.
Antes da adopção do relatório do Relator, a Comissão poderá convocar uma audiência, onde poderá permitir que as
partes façam observações adicionais oralmente.
Artigo 92-- Decisão da Comissão
Dentro de doze meses após a recepção da Comunicação, a Comissão deve adoptar uma decisão, preparar o relatório
e fazer recomendações conforme o Artigo 53 da Carta Africana, na sequência da notificação referida no Artigo 48
da Carta Africana e no presente Regulamento Interno.
O relatório da Comissão sobre a Comunicação será comunicado aos Estados Partes interessados através do
Secretário.
O relatório da Comissão sobre a Comunicação será submetido como parte do Relatório de Actividades da Comissão
à Assembleia.
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Secção 4 Consideração das Comunicações Recebidas em Conformidade Com o Artigo 55 da Carta Africana:
Outras Comunicações
Subsecção 1--Disposições Gerais

1.
2.

3.
4.
5.

Artigo 93-- Atendimento da Comissão
Uma Comunicação submetida por qualquer pessoa natural ou jurídica ao abrigo do Artigo 55 da Carta Africana
poderá ser endereçada ao Presidente da Comissão através do Secretário
O Secretário deverá certificar-se de que a Comunicação endereçada à Comissão contenha a seguinte informação:
a. O nome, nacionalidade e assinatura da pessoa ou das pessoas que a submetem; ou no caso de o queixoso ser
uma entidade não-governamental, o nome e a assinatura do(s) seu(s) representante(s) jurídico(s);
b. Se o queixoso deseja que a sua identidade não seja revelada ao Estado;
c. O endereço para o recebimento da correspondência proveniente da Comissão e, se disponível, o número do
telefone, número do fac-símile e o endereço electrónico;
d. Um relato do acto ou situação que originou a queixa, especificando o lugar, a data e a natureza das alegadas
violações;
e. O nome da vítima, caso não seja o próprio Queixoso;
f. Qualquer autoridade pública que tenha tomado conhecimento do facto ou da alegada situação;
g. O(s) nome(s) do(s) Estado(s) alegadamente responsável(is) pela violação da Carta Africana, mesmo que não se
faça menção do artigo(s) que foram alegadamente violados;
h. Observância do período prescrito na Carta Africana para a submissão de Comunicações;
i. Quaisquer passos tomados para esgotar os recursos locais, ou se o queixoso alega a impossibilidade ou
indisponibilidade de recursos locais, a fundamentação de tal alegação; e
j. Uma indicação de que o queixoso não foi submetido a um outro processo de resolução internacional conforme
o disposto no Artigo 56 (7) da Carta Africana.
No caso onde a vítima não solicitou anonimato, e é representada por uma ONG ou por um outro agente, a vítima
deve ser o autor da queixa e o facto de ter uma representação ou uma agência deve ser reconhecido.
Onde a Comunicação não contém alguns dos documentos ou informações alistados na alínea 2 da presente Artigo, o
Secretário solicitará ao autor da queixa para fornecê-los.
Quando o Secretário estiver satisfeito de que toda a informação necessária foi fornecida, passará o dossier à
Comissão, e ela tomará a decisão quanto ao atendimento da Comunicação.

Artigo 94-- Representação
1. Os Estados Partes devem ser representados perante a Comissão pelos seus representantes.
2. Pessoas naturais ou jurídicas podem comparecer pessoalmente perante a Comissão ou ser representadas pelos seus
representantes designados.
Artigo 95-- Ordem de consideração das Comunicações
Salvo decisão contrária, a Comissão considerará as Comunicações seguindo a ordem em que foram recebidas pelo
Secretário.
Artigo 96-- Junção e disjunção das Comunicações
1. Se duas ou mais Comunicações contra o mesmo Estado Parte abordarem factos similares, ou revelarem o mesmo
padrão de violações de direitos, a Comissão poderá juntá-las e considerá-las como se se tratasse de uma única
Comunicação.
2. Não obstante a alínea 1 do presente Artigo, a Comissão poderá decidir não juntar as Comunicações, se ela for da
opinião de que juntá-las não serviria os interesses da justiça.
3. Onde, de acordo com a alínea 1 do presente Artigo, a Comissão decidir juntar duas ou mais Comunicações, ela
poderá subsequentemente decidir disjuntar as Comunicações, se achar apropriado.
Artigo 97-- Grupos de Trabalho e Relatores das Comunicações
1. A Comissão designará um Relator de entre os seus membros para cada Comunicação.
2. A Comissão poderá também estabelecer um ou mais grupos de trabalho para considerar as questões de atendimento,
admissibilidade e os méritos das de quaisquer Comunicações e fazer recomendações à Comissão.
3. A Comissão considerará as recomendações do(s) Relator(es) e/ou do(s) Grupo(s) de Trabalho e tomará a decisão.
Artigo 98-- Medidas Provisórias
1. A qualquer altura depois do recebimento da Comunicação e antes da determinação dos méritos, a Comissão poderá,
por sua própria iniciativa ou a pedido de qualquer das partes da Comunicação, solicitar ao Estado envolvido a
adopção de Medidas Provisórias para prevenir danos irreparáveis à vítima ou às vítimas da alegada violação, o mais
urgente possível conforme a situação exigir.
2. Se no momento da recepção do pedido para a tomada de Medidas Provisórias, a Comissão não estiver em sessão, o
Presidente, ou na sua ausência o Vice-Presidente, tomará a decisão em nome da Comissão e informará os seus
membros.
3. Depois de transmitir o pedido de Medidas Provisórias ao Estado Parte, a Comissão enviará a cópia da carta à vítima, à
Assembleia, ao Conselho de Paz e Segurança e à Comissão da União Africana.
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4. A Comissão solicitará ao Estado Parte envolvido um relatório de retorno sobre a implementação das Medidas
Provisórias ora solicitadas. Tal informação deve ser submetida dentro de quinze (15) dias após a recepção do pedido
de Medidas Provisórias;
5. A garantia de tais medidas e a sua adopção pelo Estado Parte envolvido, não deve constituir um pré-julgamento dos
méritos da Comunicação.
Artigo 99-- Procedimentos para audiências das Comunicações
1. Por iniciativa da Comissão ou a pedido de uma das partes, a audiência sobre a Comunicação poderá ter lugar.
2. Durante a audiência, a Comissão permitirá apresentações orais das partes envolvidas sobre factos novos ou
adicionais, argumentos ou respostas a perguntas relacionadas a todas questões da Comunicação.
3. Durante a audiência da Comunicação ou a qualquer altura antes da conclusão do assunto, o seguinte poderá ser
considerado:
a. A verificação dos factos;
b. A iniciação dum acordo amigável;
c. A consideração dos méritos; ou
d. Qualquer outro assunto pertinente à Comunicação.36
4. A parte que solicita a audiência, deverá fazê-lo com noventa (90) dias de antecedência antes do início da sessão na
qual a Comunicação será considerada.
5. O Relator da Comunicação, em consulta com o Bureau da Comissão decidirá sobre o pedido.
6. O Secretário informará ambas as partes da decisão de conceder a audiência dentro de 15 dias após a decisão referida
na alínea 5 da presente Artigo.
7. Se o pedido da audiência for aceite, a notificação da audiência incluirá as datas e o local da sessão, e o período da
sessão na qual se espera que a audiência tenha lugar.
8. As audiências das Comunicações perante a Comissão serão feitas à porta fechada. A menos que a Comissão decida o
contrário, nenhuma pessoa será admitida, excepto:
a. Partes da Comunicação ou os seus representantes devidamente mandatados;
b. Qualquer pessoa ouvida pela Comissão como testemunha ou como perito;
c. As pessoas referidas no Artigo 33(2) ou qualquer pessoa a quem a Comissão pode decidir convidar
ao abrigo do Artigo 46 da Carta Africana.
9. Se o julgar no interesse da realização apropriada da audiência, a Comissão poderá limitar o número dos representantes
ou conselheiros das partes que podem comparecer.
10. As partes devem informar a Comissão com pelo menos dez dias antes do início da audiência, os nomes e as funções
das pessoas que aparecerão a seu favor na audiência.
11. O Presidente ou o seu representante deve presidir à audiência, e verificar a identidade de qualquer pessoa antes que
ela seja ouvida.
12. Com a permissão do Presidente, qualquer membro da Comissão poderá fazer perguntas às partes ou às pessoas
ouvidas.
13. Com a permissão do Presidente, as partes envolvidas na Comunicação ou os seus representantes, podem fazer
perguntas a qualquer pessoa ouvida.
14. O Secretário é responsável pela produção de um registo textual das audiências feitas perante a Comissão. Tais
gravações fazem parte dos trabalhos internos da documentação da Comissão. Se uma das partes da Comunicação
solicitar a cópia de tais gravações, a Comissão poderá fornecê-la, a menos que do ponto de vista da Comissão isso
coloque em perigo as pessoas ouvidas.
15. O Estado Parte objecto da Comunicação assumirá um compromisso de não vitimar ou exercer represálias contra o
autor da queixa, seu representante, seus familiares ou testemunhas, por causa dos seus depoimentos perante a
Comissão.
16. A Comissão poderá receber resumos de amicus curiae sobre a Comunicação. Durante a audiência da Comunicação na
qual o resumo de amicus curiae for apresentado, a Comissão poderá permitir onde for necessário, que o autor do
resumo ou o seu representante dirija a palavra à Comissão.
Artigo 100-- Testemunhas e peritos
1. A Comissão determinará, por sua própria iniciativa ou a pedido de uma das partes, quando convidar peritos
independentes e testemunhas das partes da Comunicação a depor no determinado caso. O pedido feito por uma das
partes de convidar uma testemunha não deve ser rejeitado, a menos que a Comissão tenha boas razões para acreditar
que tal pedido constitua um abuso do processo. O convite à audiência deve indicar:
a. As partes da Comunicação;
b. Um sumário dos factos ou questões relacionadas com o que a Comissão deseja ouvir da testemunha
ou do perito.
2. Se tal pessoa não tiver um conhecimento suficiente das línguas de trabalho da Comissão, poderá ser autorizada pelo
Presidente a falar em qualquer outra língua que será interpretada numa das Línguas de Trabalho da Comissão.
3. Depois de se estabelecer a identidade das testemunhas e dos peritos, o Presidente da Comissão solicitará que façam o
seguinte juramento:
a. Testemunhas: “Eu juro/ declaro que falarei a verdade, toda a verdade e nada mais senão a
verdade.”
b. Peritos: “Eu juro/declaro que o meu depoimento será de acordo com os meus conhecimentos,
conclusões e crença sincera.”
4. O Estado Parte objecto da Comunicação assumirá um compromisso de não vitimar ou perseguir as testemunhas e os
peritos, ou exercer represálias contra eles ou seus familiares, por causa dos seus depoimentos ou peritagens perante a
Comissão.
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Artigo 101-- Incapacidade do membro da Comissão de participar na examinação da Comunicação
1. O membro da Comissão não deve estar presente e participar na consideração da Comunicação se ele ou ela:
a.
for da nacionalidade do Estado Parte em causa;
b.
tiver algum interesse pessoal no caso;
c.
estiver envolvido em quaisquer actividades políticas, administrativas ou profissionais incompatíveis
à imparcialidade;
d.
tiver participado em alguma decisão a nível nacional relacionada à Comunicação; ou
e.
tiver expressado publicamente sua opinião que poderá ser interpretada como reflectindo falta de
imparcialidade com respeito à Comunicação.
2. Qualquer questão que surgir ao abrigo da alínea 1 acima será decidida pela Comissão sem a Comunicação do membro
em causa.
Artigo 102--Retirada do Membro
1. Se por alguma razão, um Membro da Comissão considerar que não deve participar na consideração da Comunicação,
ele ou ela deve informar o Presidente da sua decisão de se retirar.
Artigo 103--Objecção preliminar
1. A parte que tenciona levantar uma objecção preliminar na fase da admissibilidade ou antes de a Comissão tomar a
decisão sobre os méritos da Comunicação, deve fazê-lo dentro de trinta (30) dias após o recebimento da notificação,
para argumentar sobre a admissibilidade ou sobre os méritos. A Comissão comunicará a objecção à outra parte dentro
de quinze (15) dias.
2. A parte que tenciona responder à objecção preliminar levantada pela contra-parte deve submeter uma resposta por
escrito dentro de trinta (30) dias após o Secretário da Comissão ter transmitido a objecção a tal parte.
3. Se não se receber nenhuma resposta à objecção preliminar dentro do período estipulado, a Comissão prosseguirá com
a consideração da objecção preliminar com base na informação disponível.
4. Quando a Comissão receber uma objecção preliminar, ela determinará primeiro a objecção antes de qualquer outra
questão relacionada com a Comunicação.
Artigo 104-- Assistência jurídica
1. A Comissão pode, quer a pedido do autor da queixa, quer por sua própria iniciativa, facultar assistência jurídica
gratuita ao autor com relação a representação do caso;
2. A assistência jurídica gratuita só será facultada se a Comissão estiver convencida de:
a. Que ela é essencial para o próprio cumprimento das obrigações da Comissão, e para certificar-se da
igualdade das partes perante si; e
b. O autor da Comunicação não tem meios suficientes para custear todas ou parte das despesas envolvidas;
3. Em caso de urgência ou quando a Comissão não estiver em sessão, o seu Presidente pode exercer os poderes
conferidos à Comissão através deste Artigo. Logo que a Comissão estiver em sessão, qualquer acção tomada ao
abrigo desta alínea deverá ser trazida à sua atenção para a confirmação.
Sub Secção 2: Procedimento sobre admissibilidade
Artigo 105--Submissões de observações
1. Quando a Comissão tiver decidido atender uma Comunicação em conformidade com o presente Regulamento, a
mesma deverá transmitir prontamente uma cópia da queixa ao Estado Visado. Simultaneamente, deverá informar o
Autor da queixa da decisão de atender a comunicação, e solicitar ao Autor da queixa a apresentar as provas e
argumentos para a sua admissibilidade dentro de dois meses.
2. Após receber as observações do Autor da queixa sobre a admissibilidade, o Secretário deverá transmitir uma cópia ao
estado visado e solicitar-lhe a fazer uma submissão escrita, contendo os seus argumentos e provas sobre a sua
admissibilidade, dentro de dois meses após a recepção do pedido da Comissão. Dentro de uma semana da recepção da
submissão do estado, o Secretário providenciará ao Autor da queixa uma cópia.
3. Após receber as observações do Estado Visado sobre a Admissibilidade, o Autor da Queixa poderá comentar sobre as
observações dentro de um mês da recepção.
4. Em conformidade com o Artigo 88(6), durante a determinação da Admissibilidade, a Comissão poderá solicitar que
as partes apresentem observações suplementares numa audiência oral.
Artigo--106 Admissibilidade das Comunicações
As Comunicações deverão cumprir com os requisitos de Admissibilidade ao abrigo do Artigo 56 da Carta que são
cumulativos.
Artigo 107-- Decisão Quanto à Admissibilidade
1. Uma vez que tiver considerado as posições das partes, a Comissão tomará uma decisão sobre a admissibilidade da
Comunicação e o Secretário deverá informar as partes concordemente.
2. Uma vez que a Comunicação tiver sido declarada admissível, a Comissão informará as partes e submeterá a
Comunicação à sessão seguinte para a consideração do seu mérito.
3. As decisões da Comissão sobre a inadmissibilidade das Comunicações será notificada às partes e anexa ao seu
Relatório de Actividades.
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4. Se a Comissão tiver declarado uma Comunicação inadmissível, esta decisão pode ser revista numa data posterior,
após a submissão de novas provas, contidas num pedido escrito à Comissão pelo autor.
Subsecção 3 Procedimento para a Consideração dos Méritos das Comunicações
Artigo-- 108 Processo
1. Uma vez que uma Comunicação tiver sido declarada admissível, a Comissão estabelecerá um prazo de sessenta (60)
dias para que o Autor da queixa submeta as observações sobre os méritos. As observações serão transmitidas ao
Estado Parte visado para que este submeta suas observações dentro de sessenta (60) dias;
2. Quaisquer declarações escritas submetidas pelo Estado Parte visado serão comunicadas, através do Secretário, ao
Autor da queixa, que poderá submeter quaisquer informações adicionais escritas ou observações dentro de trinta (30)
dias. Este prazo não pode ser prorrogado.
Artigo--109 Acordo amigável
1. Em qualquer estágio do exame da Comunicação, a Comissão, da sua própria iniciativa ou a pedido de qualquer das
partes interessadas, pode oferecer seus bons ofícios para um acordo amigável entre as partes.
2. O processo de acordo amigável será iniciado, e poderá somente continuar, com o consentimento das partes.
3. Caso a Comissão julgue necessário, a mesma poderá encarregar um ou mais dos seus membros de facilitar as
negociações entre as partes.
4. A Comissão poderá terminar a sua intervenção no processo de acordo amigável a pedido de uma ou ambas as partes,
dentro de um prazo de seis meses, renováveis apenas uma vez, quando não for alcançado nenhum acordo amigável.
5. Quando a Comissão recebe a informação das partes de que um acordo amigável foi alcançado, a Comissão deverá
garantir que tal acordo amigável:
a. Cumpre ou respeita os direitos humanos e liberdades fundamentais plasmados na Carta Africana e outros
instrumentos aplicáveis;
b. Indica que a vítima da alegada violação dos direitos humanos ou, seus sucessores, como seja o caso,
consentiram aos termos do acordo e estão satisfeitos com as condições;
c. Inclui um compromisso pelas partes no sentido de implementar os termos do acordo.
6. Quando a Comissão estiver satisfeita de que os requisitos da alínea 5 foram preenchidos, esta elaborará um relatório
que deverá conter:
a. Uma breve declaração dos factos;
b. Uma explicação do acordo alcançado;
c. Recomendações pela Comissão dos passos a serem tomados pelas partes para garantir a manutenção do
acordo;
d. Os passos a serem tomados pela Comissão para monitorar o cumprimento dos termos do acordo pelas partes.
7. Se os termos do acordo amigável não forem implementados dentro de seis meses, ou quando os termos não
cumprirem os requisitos ao abrigo da alínea 5 do presente Artigo, a Comissão solicitará que o Autor da queixa
continue a processar a Comunicação de acordo com as disposições relevantes da Carta e os Artigos relevantes do
presente Regulamento.
Artigo--110 Decisão quanto aos méritos
1. Após deliberar sobre as submissões de ambas as partes, a Comissão deverá adoptar uma decisão sobre os méritos da
Comunicação.
2. A Comissão irá deliberar sobre as Comunicação em particular, e todos os aspectos das discussões serão confidenciais.
3. A decisão da Comissão será assinada pelo Presidente e Secretário, permanecerá confidencial e não será transmitida às
partes até que a sua publicação seja autorizada pela Assembleia.
4. A decisão da Comissão será publicada no website da Comissão após a autorização para o efeito pela Assembleia.
Artigo111--Revisão da decisão da Comissão sobre os méritos
Uma vez que a Comissão tiver tomado uma decisão sobre os méritos, a mesma pode, da sua iniciativa ou a pedido
escrito de uma das partes, rever a decisão.
2. Ao determinar se vai rever a decisão sobre os méritos, a Comissão deverá ter informação satisfatória do seguinte:
a. Que o pedido se baseia na descoberta de algum facto de tal natureza que o torne num factor decisivo, do qual
nem a Comissão nem a parte que solicita a revisão tinha conhecimento, desde que tal desconhecimento não
se tenha devido à negligência;
b. Que o pedido de revisão seja feito dentro de seis meses da descoberta do novo facto;
c. Qualquer outro motivo ou situação compelente que a Comissão julgue apropriados ou relevantes para
justificar a revisão de uma Comunicação, com vista a garantir justeza, justiça e respeito pelos direitos
humanos e dos povos.
3. Nenhum pedido de revisão poderá ser feito depois de três meses da data da decisão.
1.

Artigo --112 Seguimento das recomendações da Comissão
1. Após a consideração do Relatório de Actividades da Comissão pela Assembleia, o Secretário notificará as partes
dentro de trinta (30) dias de que podem divulgar a decisão.
2. No caso de uma decisão contra um Estado Parte, as partes deverão informar a Comissão por escrito, dentro de cento e
oitenta (180) dias após terem sido informadas da decisão de acordo com a alínea um, de todas as medidas, se
aplicável, tomadas ou que estão a ser tomadas pelo Estado Parte para implementar a decisão da Comissão.
3. Dentro de noventa (90) dias da recepção da resposta escrita do Estado, a Comissão poderá convidar o Estado visado a
submeter mais informações sobre as medidas que tomou em resposta à sua decisão.
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4. Caso nenhuma resposta seja recebida do Estado, a Comissão poderá enviar um lembrete ao Estado Parte visado para
que submeta sua informação dentro de noventa (90) dias da data do lembrete.
5. O Relator da Comunicação, ou qualquer outro membro da Comissão designado para este fim, deverá monitorar as
medidas tomadas pelo Estado Parte para efectivar as recomendações da Comissão em relação a cada Comunicação.
6. O Relator poderá tomar os contactos e medidas que julgue necessários para cumprir sua designação incluindo
recomendações para que a Comissão toma medidas adicionais conforme a necessidade.
7. Em cada Sessão Ordinária, o Relator apresentará o relatório durante a Sessão Pública sobre a implementação das
recomendações da Comissão.
8. A Comissão chamará a atenção do Subcomité do Comité dos Representantes Permanentes e do Conselho Executivo
sobre a Implementação das Decisões da União Africana a quaisquer situações de incumprimento das decisões da
Comissão.
9. A Comissão incluirá informação sobre quaisquer actividades de seguimento no seu Relatório de Actividades.
Artigo --113 Prorrogação do prazo
1. Sujeito às disposições do Artigo 111, quando um prazo é estabelecido para uma submissão particular, qualquer das
partes pode requerer à Comissão a prorrogação do prazo estipulado.
2. A Comissão pode conceder uma prorrogação que não exceda um (1) mês, e não concederá mais de uma prorrogação
por parte por uma dada submissão.
Parte Quatro
Relacionamento Com O Tribunal Africano
Capítulo I Disposições Gerais

1.
2.

1.
2.
3.
4.

1.
2.

Artigo 114-- Complementaridade com o Tribunal Africano
De acordo com o Artigo 2 do Protocolo, o Tribunal complementará o mandato protector da Comissão conforme
previsto nos Artigos 30 e 45 (2) da Carta Africana.
A relação da complementaridade entre a Comissão e o Tribunal é estabelecida e organizada pelos Artigos 5, 6(1) &
(3), 8 e 33 do Protocolo.
Artigo 115-- Consultas com o Tribunal
Em conformidade com o Artigo 2 do Protocolo, a Comissão irá se reunir com o Tribuna pelo menos uma vez ao ano
e sempre que necessário para garantir uma boa relação de trabalho entre as duas instituições.
O Bureau da Comissão poderá reunir com o Bureau do Tribunal tantas vezes quantas forem necessárias para realizar
quaisquer funções que lhes são atribuídas pelas duas instituições.
As conclusões das reuniões dos Bureaus serão consideradas e se adoptadas pela Comissão, serão incluídas no
Relatório de Actividades
A Comissão fará consultas com o Tribunal antes da modificação de quaisquer dos seus Estatutos relacionados à sua
relação.
Artigo 116--Interpretação da Carta pela Comissão
Caso se solicite à Comissão para interpretar a Carta ao abrigo do Artigo 45(3), ela informará imediatamente o
Presidente do Tribunal.
Uma cópia da interpretação da Carta pela Comissão será enviada ao Presidente do Tribunal logo que for adoptada.

Artigo 117-- Parecer Jurídico
A Comissão poderá solicitar uma audiência pelo Tribunal após ser notificada pelo Tribunal de qualquer pedido de
Parecer Jurídico de acordo com o Artigo 4(1) do Protocolo.

1.

2.

3.

Artigo 118-- Atendimento do Tribunal
Se a Comissão tiver tomado uma decisão com respeito à uma comunicação submetida ao abrigo dos Artigos 48, 49
ou 55 da Carta e considera que o Estado não cumpriu ou não está disposto a cumprir com as suas recomendações
com respeito à comunicação no âmbito do disposto no Artigo 112(2), poderá submeter a comunicação ao Tribunal
Artigo 5 (1) (a) do Protocolo e informar as partes concordemente.
Se a Comissão tiver feito um pedido de Medidas Provisórias contra um Estado Parte de acordo com o Artigo 98, e
considera que o Estado não cumpriu com as Medidas Provisórias solicitadas, a Comissão pode, de acordo com o
Artigo 5 (1) (a) do Protocolo, encaminhar a comunicação ao Tribunal e informar o autor da queixa e o Estado em
causa.
A Comissão pode, de acordo com o Artigo 84(2), submeter a comunicação perante o Tribunal contra um Estado
Parte se, a seu ver, uma situação que constitui uma das violações graves ou maciças dos direitos humanos conforme
previsto ao abrigo do Artigo 58 da Carta Africana foi trazida à sua atenção.
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4.

1.

2.

A Comissão pode aceder ao Tribunal a qualquer momento da examinação de uma comunicação se o julgar
necessário.
Artigo 119--Admissibilidade ao abrigo do Artigo 6 do Protocolo
Onde, de acordo com o Artigo 6 do Protocolo, se solicita que a Comissão dê o seu parecer, sobre a admissibilidade
de uma comunicação que aguarda solução do Tribunal ou onde o Tribunal tiver transferido a comunicação à
Comissão, a mesma considerará a admissibilidade deste assunto de acordo como Artigo 56 da Carta e Artigos 105,
106 e 107 do presente Regulamento.
Após a conclusão do exame da admissibilidade da comunicação a que se refere o Artigo 6 do Protocolo, a Comissão
de imediato transmitirá ao Tribunal o seu parecer ou decisão sobre a admissibilidade.

Artigo 120--Representação da Comissão perante o Tribunal
Quando a Comissão decide submeter a comunicação ao Tribunal, de acordo com o Artigo 5(1) (a) do Protocolo e Artigo
118, poderá nomear um ou mais Comissários para representá-la perante o Tribunal. O(s) Comissário(s) designado para tal
será assistido por um ou mais Oficiais de Justiça do Secretariado da Comissão e/ou peritos que serão designados ou
nomeados pela Comissão.

1.

2.

3.

1.

2.

Artigo 121-- Conteúdo do requerimento e do processo ao Tribunal
Quando, em conformidade com Artigo 5 (1) (a) do Protocolo e Artigo 120 do presente Regulamento, a Comissão
decide trazer a comunicação perante o Tribunal, a mesma submeterá um requerimento acedendo ao Tribunal de
acordo com os Estatutos do Tribunal, acompanhado de um resumo da comunicação e o processo da comunicação. O
resumo incluirá os nomes dos representantes da Comissão, os factos da comunicação e todas as disposições
relevantes da Carta Africana que foram violadas.
Quando necessário, o resumo incluirá
a) A data em que a Comissão adoptou a sua decisão, ou adoptou e enviou o pedido de Medidas
Provisórias
b) Os factos que revelam violações graves ou maciças;
c) A data em que a decisão da Comissão foi transmitida ao Estado Parte interessado;
d) Informação respeitante ao prazo estipulado ao abrigo do Artigo 113 do presente Regulamento; e
e) As partes do processo apresentado à Comissão, se aplicável.
O dossier da comunicação junto com o resumo a ser transmitido ao Tribunal deverá conter toda a evidência,
documentos ou informação sobre a comunicação incluindo documentos relacionados a quaisquer tentativas de
assegurar uma resolução amigável, e decisão da Comissão.
Artigo 122--Transmissão das comunicações ao Tribunal e notificação das partes
O Secretário da Comissão transmitirá ao Tribunal o requerimento assinado pelo Presidente, a cópia autenticada do
dossier da comunicação e o resumo a que se refere o Artigo 121 do presente Regulamento em conformidade com o
Regulamento Interno do Tribunal. A pedido do Tribunal, a Comissão transmitirá o original do dossier da
comunicação.
O Secretário também notificará de imediato as partes que estiveram perante a Comissão sobre o encaminhamento da
comunicação ao Tribunal e transmitirá cópias do dossier da comunicação e o respectivo resumo.

Artigo 123--Lis Pendens
A Comissão não considerará nenhuma comunicação relacionada a um caso que ainda aguarda solução do Tribunal, salvo
se a queixa tiver sido formalmente retirada.
Parte Cinco
Relacionamento com outros órgãos, instituições e programas da União Africana

1.

2.

1.
2.

120

Artigo 124-- Regra Geral
A Comissão, no cumprimento do seu mandato, estabelecerá relações formais de cooperação, incluindo reuniões
conforme necessário, com todos os órgãos da União Africana, e instituições e programas que têm elementos de
direitos humanos no seu mandato.
Além disso, o Bureau da Comissão pode reunir com o Bureau destes órgãos, instituições e programas tantas vezes
quantas forem necessárias para garantir boas relações de trabalho com estes.
Artigo 125-- Relação com os órgãos políticos da União Africana
Ao apresentar o seu Relatório de Actividades de acordo com o Artigo 54 da Carta Africana, a Comissão pode
solicitar que a Assembleia tome medidas necessárias para implementar suas decisões.
A Comissão trará todas as suas recomendações à atenção do Subcomité da Implementação das Decisões da União
Africana do Comité Permanente dos Representantes.
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Artigo 126-- Cooperação com a Comissão da União Africana
Antes da nomeação do Secretário ou qualquer membro do pessoal do Secretariado da Comissão, a Comissão da
União Africana auscultará o Bureau da Comissão.
Após a transmissão do relatório da avaliação do desempenho do Secretário de acordo com o Artigo 13(3) e 14 (2)
(c) do presente Regulamento Interno, o Presidente da Comissão da União Africana pode convidar o Bureau da
Comissão Africana a um debate.
Parte Seis
Disposições Finais

Artigo 127-- Interpretação
Em conformidade com o Artigo 45(3) da Carta, a Comissão fará a interpretação da Carta.
Artigo 128-- Emenda ao Regulamento Interno
O presente Regulamento Interno pode ser emendado pela Comissão.
Artigo 129-- Disposições transitórias
Após a entrada em vigor do Protocolo sobre o Estatuto do Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos, todas as
referências feitas no presente Regulamento às disposições do Protocolo do Tribunal Africano ou Tribunal Africano, onde
aplicável, serão consideradas com que se referindo às disposições relevantes do Protocolo sobre o Estatuto do Tribunal
Africano de Justiça e Direitos Humanos ou o Tribunal Africano de Justiça e Direitos Humanos, respectivamente.
Artigo 130-- Não retroactividade
O presente Regulamento Internos não terá nenhum efeito retroactivo.
Artigo 131-- Suspensão
A Comissão pode suspender temporariamente, a aplicação de qualquer Artigo do presente Regulamento Interno, desde
que tal suspensão não seja incompatível com qualquer decisão aplicável da Comissão ou da Assembleia ou de qualquer
disposição relevante da Carta e que a proposta tenha sido submetida com 24 horas de antecedência.
Artigo 132-- Entrada em vigor do Regulamento Interno
O presente Regulamento Interno entrará em vigor três meses após a sua adopção pela maioria simples dos membros da
Comissão presentes e votação num Sessão onde a adopção do Regulamento tenha sido agendada.
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*As referências aqui feitas são ao actual Regulamento Interno da Comissão
Boletim Informativo No. 2 da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos: Directrizes para a Submissão das
Comunicações
Introdução
A maioria das pessoas que sofrem abusos de direitos humanos por vezes não sabe que os seus direitos foram violados, e
mesmo se o soubesse, não sabe onde ou a quem recorrer para obter ajuda mesmo dentro dos seus próprios países. É muito
importante que as ONGs e governos eduquem as pessoas sobre os seus direitos humanos e as informem sobre os recursos
locais e internacionais disponíveis quando os seus direitos são violados. A intervenção internacional é sempre escolhida
como último recurso quando o sistema local de administração da justiça falha em devolver os direitos da vítima.
Uma das principais funções da Comissão é atender a comunicações submetidas por indivíduos, ONGs e Estados Partes da
Carta Africana, alegando violações de direitos humanos por estes estados.
Qualquer pessoa, grupo de pessoas do Estado Parte que alegam uma violação, antes de mais devem confirmar se o Estado
que cometeu a violação ratificou a Carta, e em caso de um Estado, este deve ter ratificado a Carta antes de apresentar uma
queixa contra um outro Estado Parte da Carta.
Ao submeter uma comunicação à Comissão Africana dos Direitos Do Homem e dos Povos, as vítimas de abusos de
direitos humanos que por um ou outro motivo não puderam obter a justiça nos seus países após terem esgotado todos os
recursos legais disponíveis, podem obter ajuda.
Ao abrigo do Artigo 46 da Carta, a Comissão tem poderes para usar qualquer método apropriado para investigar as
alegações de abusos de direitos humanos abuses. Onde a Comissão constatar que ocorreram violações, esta faz
recomendações ao(s) Estado(s) em pauta; para garantir que as ocorrências são investigadas, que a(s) vítima(s) é(são)
ressarcida(s) (se necessário) e que as medidas sejam tomadas para prevenir novas ocorrências das violações.
As recomendações da Comissão são submetidas à Assembleia dos Chefes de Estado e Governo da OUA para a adopção.
A decisão da Assembleia é final.
Os Direitos e Liberdades Protegidos na Carta
É particularmente importante compreender os direitos e liberdades garantidos na Carta para a submissão de uma
comunicação uma vez que para que qualquer comunicação seja considerada pela Comissão, de uma ou de outra maneira a
mesma deve demonstrar que o Estado violou um ou alguns dos direitos plasmados na Carta. O queixoso não precisa
mencionar o Artigo da Carta específico que se alega ter sido violado, mas os factos da comunicação devem ser
apresentados de forma a que a Comissão possa tirar ilações das alegadas violações.
Duas categorias principais de direitos estão plasmadas na Carta.
1.

Direitos Individuais
Estes são os direitos e liberdades de que a pessoa goza como indivíduo e não porque a pessoa pertence a uma comunidade
particular ou grupo social ou qualquer outra associação. Estes direitos individuais estão divididos em direitos civis e
políticos, por um lado, e direitos económicos, sociais e culturais, por outro.
a. Direitos Civis e Políticos

o direito de não ser discriminado (Artigo 2)

igualdade perante a lei (Artigo 3)

o direito a dignidade inerente e liberdade de exploração, escravatura e comércio de escravos; liberdade de
tortura e formas de punição e tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes (Artigo 5)

o direito à liberdade e segurança pessoais da pessoa (Artigo 6)

o direito a um julgamento justo (Artigo 7)

liberdade de consciência, adoração e religião (Artigo 8)
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b.

2.

o direito a receber informação e liberdade de expressão (Artigo 9)
liberdade de associação (Artigo 10)
liberdade de assembleia (Artigo 11)
liberdade de circulação, incluindo o direito a deixar o seu país e entrar no mesmo e o direito a procurar e obter
asilo quando perseguido (Artigo 12)

o direito a participar no governo do seu país e o direito de igual acesso aos serviços públicos (Artigo 13)
Direitos Económicos, Sociais e Culturais

O direito à posse da propriedade (Artigo 14)

o direito a trabalhar em condições equitativas e satisfatórias e a receber remuneração igual por um trabalho
igual (Artigo 15)

o direito à saúde física e mental (Artigo 16)

o direito à educação e à liberdade para participar em actividades culturais na sua comunidade (Artigo 17)

o direito das famílias à protecção e assistência do Estado, o direito a medidas especiais de protecção para
pessoas idosas e portadoras de deficiência e a liberdade de discriminação das mulheres e crianças (Artigo18)

Direitos dos Povos
Embora os termos ‘direitos dos povos’ não tenham sido definidos na Carta, estes direitos geralmente referem-se aos
direitos de uma comunidade (seja étnica ou nacional) para determinar como deve ser governada, como suas economias e
culturas devem desenvolver-se; incluem outros direitos como o direito à paz e segurança nacionais e internacionais, o
direito a um ambiente limpo e satisfatório. Esta categoria de direitos é também designada por direitos dos grupos ou
direitos de solidariedade.
Quem pode submeter uma Comunicação à Comissão?
Qualquer pessoa, quer em nome pessoal quer em nome de outra pessoa, pode submeter uma comunicação à Comissão
denunciando uma violação dos direitos humanos. Cidadãos comuns, um grupo de indivíduos, ONGs, e Estados Partes da
Carta todos podem apresentar queixas.
O queixoso ou autor da comunicação não precisa ter qualquer tipo de relação com a vítima do abuso, mas a vítima deve
ser mencionada.
Apresentar uma queixa em favor de outra pessoa, por exemplo, um prisioneiro que não pode submeter a comunicação
pessoalmente ou que não deseja que as autoridades saibam que está fazendo uma petição é de grande ajuda.
Representação Legal
Visto que a instrução, submissão e processamento de uma comunicação é um procedimento relativamente claro, um
queixoso ou autor pode agir por conta própria sem necessidade de assistência profissional. Contudo, é sempre útil buscar
a ajuda de um jurista. Um jurista entenderia melhor os aspectos técnicos e por isso estaria em melhores condições para
aconselhar, recomendar, ajudar a interpretar os direitos que se alega terem sido violados, elaborar argumentos adicionais,
e expor o caso de uma maneira eficiente que irá demonstrar à Comissão que um ou mais direitos foram violados.
O queixoso ou seu representante legal (se houver), não precisa viajar à Sessão da Comissão para apresentar ou defender
um caso. O caso pode ser iniciado e concluído através de correspondência com o Secretariado da Comissão. Contudo,
caso o queixoso opte por estar presente em qualquer Sessão da Comissão, a Comissão conceder-lhe-á a audiência.
Deve notar-se que a Comissão não oferece assistência jurídica aos queixosos. As pessoas que precisam de tal assistência
podem dirigir-se aos vários grupos de assistência jurídica que existem na maioria dos países ou à Ordem de Advogados.
Condições para a Submissão de uma Comunicaçãoi
O Artigo 56 da Carta Africana estabelece sete condições que devem ser satisfeitas antes de a comunicação poder ser
considerada pela Comissão. São as seguintes:

a comunicação deve incluir o nome do autor mesmo se o autor deseja manter o anonimato;

a comunicação deve ser compatível com a Carta da OUA e com a presente Carta.

a comunicação não deve ser escrita numa linguagem insultuosa dirigida contra o Estado ou a OUA;

a comunicação não deve se basear exclusivamente em notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação social;

o queixoso deve ter esgotado todos os recursos jurídicos disponíveis localmente;

a comunicação deve ser submetida dentro de um período de tempo razoável desde a data em que se esgotam os
recursos internos;

i

Ver o Boletim Informativo No. 3 para uma explicação detalhada destas condições.
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a comunicação não deve lidar com um assunto que já foi resolvido por outros organismos de direitos humanos
internacionais.

Número de Violações por Comunicação
Da fraseologia do Artigo 58(1), da Carta, parece que a Comissão só pode considerar a comunicação quando a carta revela
uma série de violações graves e maciças de direitos humanos e dos povos, e somente após o pedido da Assembleia dos
Chefes de Estado e Governo. Contudo, a prática da Comissão tem sido de considerar toda a comunicação mesmo se esta
se refere apenas a uma única violação da Carta. A ideia por trás desta prática é que uma única violação ainda viola a
dignidade da vítima e é uma afronta às normas internacionais dos direitos humanos.
O que Comunicação deve incluir para ser válida
Todas as comunicações devem ser feitas por escrito, e dirigidas ao Secretário ou Presidente da Comissão Africana dos
Direitos Do Homem e dos Povos. Não haverá nenhuma forma ou formato especial que se deverá seguir, mas a
comunicação deve conter toda a informação relevante. Se a comunicação é submetida por um indivíduo ou grupo de
indivíduos, esta deve incluir o(s) nome(s) do queixoso ou queixosos, suas nacionalidades, ocupação ou profissão,
endereços e assinaturas. Se a comunicação provém de uma ONG, esta deve incluir o endereço da instituição e os nomes e
assinaturas dos seus representantes legais.
Se a comunicação provém de um Estado Parte, exigir-se-iam os nomes e assinatura do representante do Estado, junto
com o selo nacional.
Cada comunicação deve descrever a violação dos direitos humanos e/ou dos povos que ocorreu, indicar a data, hora (se
possível), e local da ocorrência. Deve também identificar o Estado interessado. A comunicação deve também incluir os
nomes das vítimas (mesmo se quiserem manter o anonimato, e em tais casos, isso deve ser mencionado), e se possível, os
nomes de qualquer autoridade familiarizada com os factos do caso.
Deve também fornecer informação indicando que todos os recursos jurídicos foram esgotados. Caso não se tenham
esgotado todos os recursos, a comunicação deve indicar os motivos pelos quais isso não foi possível.
A queixa deve também indicar se a comunicação foi ou está a ser considerada por um outro órgão internacional dos
direitos humanos, por exemplo, o comité das Nações Unidas para os direitos humanos.
Via de regra, a comunicação deve declarar os factos e não deve ser escrito numa linguagem vulgar ou insultuosa. As
queixas devem ser redigidas de uma forma clara, simples e directa, sem nenhuma retórica desnecessária. Qualquer queixa
que deixe de cumprir estes requisitos receberá uma notificação nesse sentido e quando necessário, solicitar-se-á que se dê
mais informação à Comissão.
Comunicações de Emergência
Toda a comunicação deve indicar se a vida, integridade pessoal ou saúde da vítima está em perigo iminente. Em tais
situações de emergência, a Comissão tem os poderes ao abrigo de Artigo 111 do seu Regulamento interno de adoptar
Medidas Provisórias, exortando desse modo o Estado interessado a não tomar quaisquer medidas que causem danos
irreparáveis à vítima até que o caso seja ouvido pela Comissão. A Comissão pode também adoptar outras medidas
urgentes conforme julgar apropriado.
Formato padrão para a Submissão de Comunicações
Conforme mencionado acima, não há regras rígidas ou formato para a submissão de comunicações à Comissão, mas
cumprir as seguintes directrizes simplificadas tornará muito mais fácil que os potenciais queixosos apresentem suas
comunicações.
As directrizes estão divididas em duas categorias: (comunicações inter-estatais) e outras (ou comunicações individuais)
A. Directrizes para a submissão de uma comunicação ao abrigo de Artigo 48 e 49 (Comunicações dos Estados)
1. O(s) Estado(s) queixoso(s) (deve, entre outras coisas, declarar o seu nome, língua oficial, e ano em que
ratificou a Carta).
2. O Estado Parte acusado da violação (declarar o ano em que o Estado ratificou a Carta Africana, sua língua
oficial).
3. Factos que constituem a violação (Queira explicar com maior detalhe factual possível o que aconteceu,
especificando o local, a hora e as datas da violação, se possível).
4. Exaustão dos recursos locais (indicar as medidas que foram tomadas para resolver a questão de forma
amigável, o motivo da falha das medidas, ou o motivo pelo qual não foram usadas. Indicar também as
medidas tomadas para esgotar os recursos locais. Queira anexar todos os documentos relevantes)
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5.
6.
7.

Os recursos jurídicos domésticos que ainda não foram abordados (queira apresentar os motivos pelos quais
isso não foi feito)
Outros fóruns internacionais (declarar se o caso também foi encaminhado a qualquer órgão internacional
para a resolução, quer na ONU quer dentro do sistema da OUA).
As queixas submetidas ao Secretário-geral da OUA e aos Estado acusado. Estas cartas de reclamação
devem ser acompanhadas por qualquer resposta destas duas fontes.

B. Directrizes para a submissão de uma comunicação de acordo com o Artigo 5 da Carta (outras comunicações)
1. Queixa(s) (queira indicar se agiu em seu nome pessoal ou em nome de outrem. Indicar também na sua
comunicação se se trata de uma ONG e se deseja manter o anonimato).

Nome

Idade

Nacionalidade

Ocupação e/ou Profissão

Endereço

Telefone/Fax
2. Governo acusado de Violação (queira se certificar de que se trata de um Estado Parte da Carta Africana).
3. Factos que constituem a alegada violação (Explique com maior detalhe factual possível o que
aconteceu, especificando o local, a hora e datas da violação).
4. Urgência do caso (Será que é um caso que poderia resultar em perda de vida /vidas ou dano físico grave
se não for resolvido imediatamente? Declarar a natureza do caso e o motivo para acreditar que merece
acção imediata da Comissão).
5. Disposições da Carta que se alega terem sido violadas (em caso de incerteza dos Artigos específicos,
favor não mencionar nenhum).
6. Nomes e títulos das autoridades governamentais que cometeram a violação. (Se se tratar de uma
instituição governamental queira dar o nome da instituição assim como o do chefe)
7. Testemunha da violação (incluir o endereço e se possível os números de telefone das testemunhas)
8. Provas documentais da violação (anexar por exemplo, cartas, documentos legais, fotos, autópsias,
gravações em fita etc., para mostrar a prova da violação)
9. Recursos jurídicos domésticos procurados (Indicar também por exemplo, os Tribunais a que recorreu,
anexar cópias dos julgamentos dos tribunais, mandados de habeas corpus etc.
10. Outro Fórum Internacional (Queira declarar se o caso já foi decidido ou está a ser ouvido por algum
outro órgão internacional de direitos humanos; especificar o órgão e indicar o estágio em que o caso está
agora).
Para mais informação, favor contactar: Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos
PO Box 673, Banjul, Gâmbia
Tel: 220 392962
Fax: 220 390764
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*As referências aqui feitas são ao antigo Regulamento Interno
Boletim Informativo No. 3 da Comissão Africana dos Direitos Do Homem e dos Povos: Procedimento das Comunicações
Introdução
Uma das principais funções da Comissão é proteger os direitos e liberdades garantidos na Carta nas condições nela
estabelecidas.
Para o efeito, a Comissão tem poderes para, entre outras coisas, receber e considerar:

Comunicações submetida por um Estado alegando que um outro Estado Parte da Carta violou uma ou mais
disposições da Carta (Artigos 48-49); e

Outras Comunicações de pessoas singulares e organizações alegando que um Estado Parte da Carta violou uma
ou mais direitos nela plasmados, (Artigo 55).
Outras comunicações submetidas à Comissão de acordo com o Artigo 55 da Carta são consideradas no quadro de um
procedimento escrito (ver Artigos 102-120 do Regulamento Interno da Comissão). O autor da comunicação pode retirar a
sua queixa a qualquer momento. Em tais caso, a Comissão descontinuará o processo sem tomar nenhuma decisão escrita.
Segundo o Artigo 111 do presente Regulamento interno, antes de enviar suas decisões finais (recomendações) sobre a
comunicação ao Estado Parte em pauta, a Comissão pode informar esse Estado se considera medidas interinas desejáveis
para prevenir danos irreparáveis à vítima.
Registo das Comunicações
As comunicações destinadas à Comissão Africana normalmente são enviadas ao Secretariado da Comissão que está
baseado em Banjul, Gâmbia. Uma vez que a comunicação é recebida, esta é registada sob um número de dossier no Livro
de Registos Oficiais das Comunicações da Comissão guardado no Secretariado da Comissão. O Secretariado acusa a
recepção da carta de reclamação do autor. Se for necessária mais informação, o autor será informado concordemente.
O número da comunicação é escrito de uma forma que reflecte o número total das comunicações recebidas pela
Comissão, e o ano em que essa comunicação particular foi recebida. Assim, se a comunicação é enumerada, 18/90, “18”
significará que é a 18ª comunicação a ser recebida pela Comissão desde o início de suas actividades e “90” representará
o ano em que a 18ª comunicação foi recebida. Contudo, deve notar-se que o registo de uma comunicação não é garantia
de que a Comissão a atenderá.
Onde os factos da queixa revelam que esta não é contra um Estado Parte da Carta, a queixa não será registada e o autor
será informado concordemente. O Secretariado acusará a recepção da queixa enviando ao autor uma carta padrão
contendo em anexo qualquer informação vital sobre o funcionamento da Comissão incluindo o texto da Carta.
Atendimento
Uma vez que a comunicação é registada, a Comissão deve ser notificada desta. O Artigo 55 da Carta prevê que “Antes de
cada Sessão da Comissão, o Secretário da Comissão prepara uma lista de todas comunicações submetidas ao
Secretariado, com a excepção das dos Estados Partes… e as transmite aos membros da Comissão, os quais indicarão que
comunicações serão consideradas pela Comissão”.
O Artigo 102 (2) do Regulamento interno da Comissão prevê ainda que “Nenhumas comunicações respeitantes a um
Estado que não é parte da Carta serão recebidas pela Comissão ou colocadas na lista …”
Portanto, quando o Secretariado da Comissão recebe uma comunicação de acordo com o Artigo 55 contra um Estado
Parte da Carta, logo que esta é registada, faz-se um resumo da mesma e esta é distribuída a todos os Comissários.
Escreve-se uma carta ao queixoso acusando a recepção da comunicação. Nenhuma carta é enviada ao Estado Parte em
pauta nesta fase. O Secretariado tem de aguardar a resposta de pelo menos sete dos onze membros para indicar que
recebeu a comunicação e aprovou o seu atendimento.
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Alternativamente, se o Secretariado não receber o mínimo de sete respostas, a comunicação será apresentada a todos os
Comissários na próxima Sessão da Comissão.
Nesta Sessão, a Comissão decidirá se atenderá a comunicação determinando se esta alega alguma violação da Carta à
primeira vista, ou se esta é submetida de forma apropriada segundo as disposições do Artigo 55 da Carta. O Artigo 55 (2)
da Carta prevê que “A comunicação será considerada pela Comissão se uma maioria simples dos seus membros assim o
decidir.”
Se a maioria simples dos Comissários (neste caso seis) decidir que a Comissão deve atender a comunicação, então pedirse-á que o Secretariado informe as partes (o queixoso e o Estado interessado) de que a comunicação será considerada
quanto à sua admissibilidade na sua próxima Sessão, e que as mesmas devem submeter os comentários para esse efeito
num prazo de três meses a partir da data da carta.
É somente nesta fase que o Estado Parte é notificado da comunicação.
Condições da admissibilidade da comunicação
O Artigo 56 da Carta estipula os critérios de admissibilidade a serem aplicados a comunicações individuais e similares da
seguinte maneira:


A comunicação deve indicar o(s) nome(s) do(s) autor(es) mesmo se estes solicitarem anonimato.1 A pessoa que
submete a queixa deve, como questão de princípio, indicar o seu nome.

Se a pessoa deseja manter o anonimato, deve dizê-lo e a comunicação receberá uma letra do alfabeto, por exemplo B. Daí
em diante será designada por B v.s. Estado Parte em pauta. O autor não precisa apresentar os motivos de desejar manter
o anonimato. Se o autor for uma ONG, os nomes dos representantes da ONG serão exigidos. O nome e endereço também
facilitam a correspondência entre o autor e a Comissão. Se não houver nenhum nome ou endereço na queixa, esta não
será considerada.


A comunicação deve ser compatível com a Carta da OUA ou com a presente Carta.2 A Comunicação deve
invocar as disposições da Carta Africana que se alega terem sido violadas e/ou os princípios consagrados na
Carta da OUA.

A comunicação que não ilustra uma violação à primeira vista da Carta de Banjul ou alguns dos princípios básicos da
Carta da OUA, como a “liberdade, igualdade, justiça e dignidade”, não será examinada.


A comunicação não deve ser escrita numa linguagem degradante ou insultuosa dirigida contra o Estado em
pauta e suas instituições3 ou da OAU.

O autor deve declarar os factos da sua causa sem insultar ninguém. A retórica política e linguagem vulgar não
necessárias. A linguagem insultuosa torna a comunicação inadmissível, independentemente da gravidade da queixa.


A comunicação não se baseia exclusivamente em notícias divulgadas pelos meios de comunicação social.4 O
autor deve ser capaz de investigar e verificar a veracidade dos factos antes de solicitar a intervenção da
Comissão.



A comunicação é enviada após esgotar os recursos locais, caso existam, salvo se ficar óbvio que este
procedimento está a ser protelado desnecessariamente. 5

1
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O autor deve ter levado o assunto a todos os recursos internos disponíveis. Por outras palavras, ele/ela deve ter levado o
caso ao tribunal supremo do país.
Contudo, se tais recursos não estiverem disponíveis, ou se estiverem disponíveis mas o processo está a ser protelado
indevidamente, por exemplo, por numerosos adiamentos e adiamentos desnecessários, o queixoso pode submeter a
queixa à Comissão.


A comunicação deve ser submetida à Comissão dentro de um período razoável de tempo deste o tempo em que
se esgotam os recursos locais. Depois da exaustão dos recursos locais, ou quando o queixoso percebe que tais
recursos serão protelados indevidamente, pode submeter a queixa à Comissão imediatamente. A Carta não
estabelece um limite de tempo mas fala de um tempo razoável e. é sempre aconselhável submeter a queixa o
mais cedo possível.



A comunicação não lida com casos que já foram resolvidos de acordo com os princípios da Carta das Nações
Unidas6 ou Carta da OUA ou disposições da presente Carta.

A comunicação não pode ter sido, ou estar a ser analisada por outro organismo internacional, como a Comissão de
Direitos Humanos da ONU, ou mesmo algum órgão da OUA.
Admissibilidade da Comunicação
Uma vez que a comunicação tiver sido atendida pela Comissão, será tomada uma decisão quanto à sua admissibilidade. O
Artigo 56 da Carta estabelece sete requisitos que devem ser cumpridos a fim de que a comunicação recebida de acordo
com o Artigo 55 seja considerada. A admissibilidade de uma comunicação é, portanto, uma determinação pela Comissão
para ver se estes requisitos foram cumpridos.
Como questão de princípio, todas as condições devem ser satisfeitas para que a comunicação seja declarada admissível.
Caso contrário, se um dos requisitos não tiver sido cumprido, a comunicação será declarada inadmissível e o caso
encerrado.
Esta decisão sobre a admissibilidade só pode ser tomada depois de o texto da comunicação ou seu resumo ter sido
transmitido ao Estado Parte interessado e de este ter tido a oportunidade de fazer suas observações.
O Estado Parte e o autor da comunicação têm prazos de três meses para submeterem seus comentários.
Após examinar os argumentos apresentados por ambas as partes, e tendo em conta os princípios do direito internacional
sobre os direitos humanos, que basicamente visa a protecção de indivíduos contra abusos do Estado, a Comissão pode
então tomar uma decisão.
Quando se toma uma decisão sobre a admissibilidade de uma comunicação, este facto é transmitido tanto ao queixoso
como ao Estado interessado. Em princípio, a decisão sobre a admissibilidade é final. Por exemplo, se a comunicação é
declarada inadmissível, os motivos da inadmissibilidade serão indicados e isto automaticamente encerrará a consideração
da comunicação. Contudo, a comunicação declarada inadmissível pode ser revista numa data posterior se o queixoso tem
como prover a informação a ponto de já não existirem os motivos da inadmissibilidade.
Por outro lado, se a comunicação for declarada admissível, as partes serão informadas e solicitar-se-á que enviem suas
observações sobre o mérito do caso.
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$3Ç1',&()5HVROXomRVREUHRV&ULWpULRSDUDD&RQFHVVmRH
8VXIUXWRGR(VWDWXWRGH2EVHUYDGRUD2UJDQL]Do}HV1mR
*RYHUQDPHQWDLVTXH7UDEDOKDPQR&DPSRGH'LUHLWRV+XPDQRV
-XQWRGD&RPLVVmR$IULFDQDGRV'LUHLWRV'R+RPHPHGRV3RYRV
A Comissão Africana dos Direitos Do Homem e dos Povos, reunida na sua 25ª Sessão ordinária, realizada em
Bujumbura, Burundi, de 26 de Abril a 5 Maio de 1999,
Considerando as disposições do Artigo 45 Carta Africana dos Direitos Do Homem e dos Povos, que estabelece a
competência e determina o mandato da Comissão;
Considerando a declaração e plano de acção de Grand Baie (Ilhas Maurícias), adoptados na 1ª Conferência Ministerial
Africana sobre os Direitos Humanos (12-16 de Abril de 1999), que «reconhece a contribuição feita pelas ONGs africanas
para a promoção e protecção dos direitos humanos em África;
Considerando as disposições do Capítulo XIII (Artigos 75 e 76) do Regulamento interno da Comissão com respeito à
representação e auscultação das ONGs pelas Comissão Africana dos Direitos Do Homem e dos Povos;
Considerando que desde o seu estabelecimento em Outubro de 1987, 231 organizações não governamentais africanas e
internacionais receberam o estatuto de observador junto da Comissão Africana dos Direitos Do Homeme dos Povos;
Considerando a decisão AHG/dec.126 (XXXIV) da Assembleia dos Chefes de Estado e Governo que solicita que a
Comissão Africana dos Direitos Do Homem e dos Povos a «empreenda uma revisão dos critérios para o estatuto de
observador junto da Comissão, com vista a uma melhor eficiência e cooperação, e suspenda a concessão do referido
estatuto até à adopção dos novos critérios;
Convencida da necessidade de fortalecer sua cooperação e parceria com as ONGs que trabalham no campo dos direitos
humanos;
Adopta os novos critério para a concessão e gozo do estatuto de observador, cujo texto está anexo à presente resolução;
Decide que os novos critérios entrem em vigor imediatamente;
Solicita que o Secretário da Comissão apresente um relatório a cada Sessão ordinária sobre a implementação da presente
resolução.
ANEXO – CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO E MANUTENÇÃO DO ESTATUTO DE OBSERVADOR
JUNTO DA COMISSÃO AFRICANA DOS DIREITOS DO HOMEM E DOS POVOS
Capítulo I
Todas as Organizações não Governamentais que requererem o estatuto de observador junto da Comissão Africana dos
Direitos Do Homem e dos Povos deverão submeter um pedido documentado ao Secretariado da Comissão, com vista a
mostrar a sua vontade e capacidade para a materialização dos objectivos da Carta Africana dos Direitos Do Homem e dos
Povos.
Por conseguinte, todas as organizações que requererem o estatuto de observador junto da Comissão Africana deverão:

Ter objectivos e actividades em harmonia com os princípios fundamentais e objectivos enunciados na Carta da
OUA e na Carta Africana dos Direitos Do Homem e dos Povos;

Ser organizações que trabalham no campo dos direitos humanos

Declarar os seus recursos financeiros
Para o efeito, tal Organização deverá providenciar:

Um pedido por escrito dirigido ao Secretariado declarando suas intenções, pelo menos três meses antes da
Sessão ordinária da Comissão que decidirá sobre o pedido, a fim de dar ao Secretariado tempo suficiente para
processar tal pedido

Seus estatutos, prova de existência legal, uma lista dos seus membros, seus órgãos constituintes, suas fontes de
financiamento, sua última demonstração financeira, bem como um relatório de suas actividades.
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O relatório de actividades deverá cobrir as actividades passadas e presentes da Organização, seu plano de acção
e qualquer outra informação que possa ajudar a determinar a identidade da organização, seu propósito e
objectivos, assim como o seu campo de actividades.
Nenhum pedido do Estatuto de observador será submetido ao exame da Comissão sem ter sido previamente
processado pelo Secretariado.
O Bureau da Comissão designará um relator para examinar os dossiers. A decisão da Comissão será notificada
sem demora à ONG que apresentou a queixa.

Capítulo II: PARTICIPAÇÃO DE OBSERVADORES NAS SESSÕES DA COMISSÃO AFRICANA

Todos os observadores serão convidados a estar presentes nas Sessões de abertura e encerramento de todas as
Sessões da Comissão Africana.

Um observador acreditado pela Comissão não participará nas sessões de nenhumas outras maneiras que não
sejam as previstas no Regulamento interno que rege o procedimento das Sessões da Comissão Africana.

Todos os observadores terão acesso aos documentos da Comissão contanto que tais documentos:
a) não sejam de natureza confidencial;
b) lidem com questões de relevância para os seus interesses.

A distribuição de documentos de informação geral da Comissão Africana será gratuita; a distribuição de
documentos especializados será mediante pagamento, excepto onde se aplicam acordos mútuos.

Os observadores podem ser convidados de forma especial a assistir Sessões fechadas que lidam com questões
de interesse particular para eles.

Os observadores podem ser autorizados pelo Presidente da Comissão Africana a fazer uma intervenção sobre
um assunto que os preocupa, contanto que o texto da intervenção tenha sido providenciado com a devida
antecedência ao Presidente da Comissão através do Secretário da Comissão.

O Presidente da Comissão pode dar a palavra aos observadores para responderem às questões que lhes são
dirigidas pelos participantes.

Os observadores podem solicitar que as questões de interesse particular para eles sejam incluídas na Proposta
da Ordem do Dia da Comissão Africana, de acordo com as disposições do Regulamento Interno.
Capítulo III: RELAÇÕES ENTRE A COMISSÃO AFRICANA E OS OBSERVADORES

As organizações que gozam do estatuto de observador obrigar-se-ão a estabelecer relações estreitas de
cooperação com a Comissão Africana e a participar em consultas regulares com a mesma em todos os assuntos
de interesse comum.

ONGs que gozem do estatuto de observador apresentarão o seu Relatório de Actividades à Comissão de dois
em dois anos.

Mecanismos administrativos serão feitos, sempre que necessário, para determinar as modalidades desta
cooperação.
Capítulo IV: DISPOSIÇÕES FINAIS
As disposições da Convenção Geral sobre os privilégios e imunidades da OUA e as do Acordo da Sede da Comissão
Africana não serão aplicáveis aos observadores excepto no que tange à concessão de vistos. A Comissão reserva-se o
direito a tomar as medidas seguintes contra as ONGs que deixam de cumprir com as suas obrigações:

não participação nas Sessões

recusa de documentos e informação

recusa da oportunidade de propor itens a serem incluídos na Ordem do Dia da Comissão e participar no seu
processo

Estatuto de observador pode ser suspenso ou retirado de qualquer organização que não reúne os presentes
critérios, após deliberações pela Comissão.
Bujumbura, 5 de Maio de 1999
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Os Estados Membros da União Africana a seguir designada UA, Estados Partes à Carta Africana dos Direitos do Homem
e dos Povos,
Considerando a Carta da União Africana nos termos da qual a liberdade, a igualdade, a justiça a paz e a dignidade são
objectivos essenciais para a realização das aspirações legítimas dos povos africanos;
Notando que a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos reafirma a adesão aos princípios dos Direitos do
Homem e dos Povos, às liberdades bem como às obrigações contidas nas declarações e outros instrumentos adoptados
pela União Africana e outras Organizações Internacionais;
Reconhecendo o duplo objectivo da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos é, por um lado, garantir a
promoção e, por outro, a protecção dos Direitos do Homem e dos Povos, das liberdades e obrigações;
Reconhecendo ainda os esforços envidados pela Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos em matéria de
Promoção e protecção dos Direitos do Homem e dos Povos, desde a sua criação em 1987;
Evocando a Resolução AHG/Res. 230 (XXX) adoptada pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, em Junho
de 1994, em Tunes, Tunísia, que solicita ao Secretário-Geral que convoque uma reunião de peritos governamentais para
reflectir, conjuntamente com Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos sobre as formas de reforçar a
eficiência da Comissão e, em particular considerar a criação de um Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos
Povos;
Notando a primeira e segunda reuniões de Peritos Juristas Governamentais realizadas respectivamente na Cidade do
Cabo, África do Sul (Setembro de 1995) e em Nouakchott, Mauritânia (Abril de 1997), e a terceira reunião de Peritos
Juristas Governamentais realizada em Adis Abeba, Etiópia (Dezembro de 1997), alargada a Diplomatas;
Firmemente convencidos de que para se alcançarem os objectivos da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos
Povos, é necessária a criação de um Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos, para complementar e
reforçar a missão da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos;
ACORDARAM NO SEGUINTE:
Artigo 1: Criação do Tribunal
É criado no seio da União Africana um Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos a seguir designada “o
Tribunal” cuja organização, competência e funcionamento são regidos pelo presente Protocolo.
Artigo 2: Relação Entre O Tribunal e a Comissão
O Tribunal, tendo presente as disposições do presente Protocolo, completa as funções de protecção que a Carta Africana
dos Direitos do Homem e dos Povos (a seguir denominada “a Carta”) confere à Comissão Africana dos Direitos do
Homem e dos Povo (a seguir denominada “a Comissão”).
Artigo 3: Competências do Tribunal
1. A jurisdição do Tribunal estende-se a todos os casos e disputas que lhe forem submetidos relativamente à
interpretação e aplicação da Carta, do presente Protocolo e de qualquer outro instrumento pertinente dos Direitos do
Homem ratificado pelos Estados interessados.
2. Em caso de contestação quanto à competência ou não do Tribunal cabe a este decidir.
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Artigo 4: Pareceres Consultivos
1. A pedido dum Estado Membro da UA, de qualquer dos seus órgãos ou de qualquer organização africana reconhecida
pela UA, o Tribunal pode emitir um parecer sobre qualquer questão jurídica relativa à carta ou a qualquer outro
instrumento pertinente, desde que esta questão não seja relacionada com um assunto sendo examinado pela Comissão.
2. O Tribunal pode apresentar razões para justificar os seus pareceres consultivos, desde que seja dado aos juízes o
direito de emitir uma opinião em separado ou em contrário.
Artigo 5: Queixa ao Tribunal
1. Poderão submeter casos ao Tribunal:
a) a Comissão;
b) o Estado Parte que tiver apresentado uma queixa à Comissão;
c) o Estado Parte contra o qual foi apresentado uma queixa na Comissão;
d) o Estado Parte cujo cidadão é vítima de violação dos direitos do homem;
e) Organizações Intergovernamentais Africanas.
2. O Estado Parte que considere ter um interesse jurídico num caso, pode submeter um pedido ao Tribunal para nele
intervir.
3. O Tribunal pode permitir às organizações não-governamentais (ONGs) dotadas do estatuto de observador junto da
Comissão ou a indivíduos submeterem directamente os seus casos ao Tribunal, em conformidade com o Artigo 34(6)
deste Protocolo.
Artigo 6: Outras Formas de Submissão de Casos ao Tribunal
1. O Tribunal, antes de decidir da admissibilidade de um caso submetido em aplicação do Artigo 5(3) do presente
Protocolo, solicita o parecer da Comissão que deve emiti-lo o mais depressa possível.
2. O Tribunal decide se o caso é admissível ou não, tendo em conta as disposições enunciadas no Artigo 56 da Carta.
3. O Tribunal pode analisar o caso ou transferi-lo à Comissão.
Artigo 7: Direito Aplicável
O Tribunal aplica as disposições da Carta, bem como de qualquer outro instrumento pertinente relativo aos Direitos do
Homem, ratificado pelos Estados interessados.
Artigo 8: Consideração de Casos
O Regulamento Interno do Tribunal define as condições detalhadas em que o Tribunal deve considerar os casos que lhe
forem submetidos, tendo presente a complementaridade entre a Comissão e o Tribunal.
Artigo 9: Resolução Amigável
O Tribunal pode procurar resolver amigavelmente os casos que lhe forem submetidos, em conformidade com as
disposições da Carta.
Artigo 10: Audiências e Representação
1. As audiências do Tribunal são públicas. O Tribunal pode, todavia, realizar as suas audiências à porta fechada, nos
termos do preceituado no seu Regulamento Interno.
2. Qualquer parte numa questão tem o direito de se fazer representar por um representante legal de sua escolha. Uma
representação ou uma assistência judiciária pode ser assegurada gratuitamente nos casos em que o interesse da justiça o
exija.
3. Qualquer pessoa testemunha ou representante das partes que devem comparecer ao Tribunal goza da protecção e das
facilidades reconhecidas pelo Direito Internacional, necessárias para o cumprimento das suas funções, da suas tarefas e
das suas obrigações relativamente ao Tribunal.
Artigo 11: Composição
1. O Tribunal compreende onze juízes, nacionais dos Estados Membros da UA, eleitos a título pessoal de entre os juristas
que gozam de uma alta autoridade moral e de uma competência e experiência jurídica e judiciária ou académica
reconhecida no domínio dos Direitos do Homem e dos Povos.
2. O Tribunal não pode ser composto por mais de um juiz da mesma nacionalidade.
Artigo 12: Candidaturas
1. Cada Estado Parte ao Protocolo pode apresentar até três candidatos, dos quais pelo menos dois devem ser nacionais do
Estado que os apresenta.
2. Durante a apresentação das candidaturas, ter-se-á em devida conta a representação adequada de ambos os sexos.
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Artigo 13: Lista dos Candidatos
1. Com a entrada em vigor do presente Protocolo, o Secretário-Geral da UA convida os Estados Partes ao Protocolo a
apresentarem, num prazo de noventa dias, os seus candidatos a juízes do Tribunal.
2. O Secretário-Geral da UA elabora a lista alfabética dois candidatos apresentados e comunica-a aos Estados Membros
da UA, pelo menos trinta dias antes da sessão seguinte da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da UA (a
seguir denominada “a Conferência”).
Artigo 14: Eleições
1. Os juízes do Tribunal são eleitos por voto secreto, pela Conferência, com base na lista referida no Artigo 13 (2) do
presente Protocolo.
2. A Conferência garante que os juízes nomeados para o Tribunal representem equitativamente as principais regiões da
África e as suas principais tradições jurídicas.
3. Durante as eleições, será dada uma atenção especial à representação adequada de ambos os sexos.
Artigo 15: Mandato dos Juízes
1. Os juízes do Tribunal são eleitos por um período de seis anos e são reelegíveis uma única vez. Todavia, o mandato de
quatro juízes eleitos durante a primeira eleição termina após dois anos, e o mandato de quatro outros termina no fim de
quatro anos.
2. Os juízes cujo mandato termina no fim dos períodos iniciais de dois e quatro anos, são tirados à sorte pelo SecretárioGeral da UA, imediatamente após a primeira eleição.
3. O juiz eleito para substituir um outro juiz, cujo mandato não chegou ao fim, termina a porção do mandato não
cumprido pelo seu predecessor.
4. Todos juízes, com a excepção do Presidente, exercem as suas funções em tempo parcial. Contudo, a Conferência
pode modificar esta decisão, se ela o considerar necessário.
Artigo 16: Juramento
Após a sua eleição os juízes prestam o juramento de exercer as suas funções com imparcialidade e lealdade.
Artigo 17: Independência
1. A independência dos juízes é plenamente garantida, em conformidade com Direito Internacional.
2. Os juízes não podem intervir em nenhum caso em que tenham participado anteriormente como agentes, conselheiros
ou advogados de uma das partes, como membros de um tribunal nacional ou internacional, de uma comissão de
inquérito ou em qualquer outra capacidade. Qualquer dúvida sobre este ponto é resolvida pelo tribunal.
3. A partir da sua eleição e durante toda a duração do seu mandato, os juízes gozam dos privilégios e imunidades
reconhecidos em Direito Internacional ao pessoal diplomático.
4. Os juízes não podem, em momento algum, ser responsabilizados por qualquer decisão ou opinião emitida no exercício
das suas funções.
Artigo 18: Incompatibilidade
As funções de juiz no Tribunal são incompatíveis com quaisquer outras actividades que possam afectar a independência
ou a imparcialidade do juiz ou as exigências das suas funções, em conformidade com o Regulamento interno do Tribunal.
Artigo 19: Fim do Mandato do Juiz
1. Um juiz só pode ser suspenso ou demitido das suas funções, se os outros membros do Tribunal acharem
unanimemente que ele deixou de preencher os requisitos necessários.
2. O julgamento do tribunal é definitivo, a menos que a Conferência decida de outra forma, durante a sua sessão seguinte.
Artigo 20: Vacaturas
1. Em caso de morte ou demissão de um juiz do Tribunal, o Presidente do Tribunal informa imediatamente o SecretárioGeral da UA, que declara o lugar vago a partir da data de morte ou da data em que a demissão seja efectiva.
2. A Conferência substitui o membro cujo lugar ficou vago, a menos que o período remanescente do mandato seja
inferior a cento e oitenta dias.
3. Os mesmos procedimentos e considerações estipulados pelos Artigos 12, 13 e 14 aplicam-se para o preenchimento de
vacaturas.
Artigo 21: Presidência do Tribunal
1. O Tribunal elege o seu Presidente e o seu Vice-Presidente, por um período de dois anos, renováveis uma só vez.
2. O Presidente exerce as suas funções judiciais em tempo integral. Ele reside no país onde está a Sede do Tribunal.
3. As funções do Presidente e do Vice-Presidente são estipuladas no Regulamento Interno do Tribunal.
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Artigo 22: Exclusão
Caso um juiz possua a nacionalidade de um Estado que seja parte num caso submetido ao Tribunal, ele não ouve o
mesmo.
Artigo 23: Quórum
Para a análise de cada questão que lhe for submetida, o Tribunal reúne-se com, pelo menos, sete juízes.
Artigo 24: Repartição do Tribunal
1. O Tribunal designa o seu Escrivão e outros funcionários de entre nacionais dos Estados Membros da UA, em
conformidade com o Regulamento interno.
2. A Secretaria e a residência do escrivão situam-se no país onde se encontra Sede do Tribunal.
Artigo 25: Sede do Tribunal
1. O Tribunal tem a sua Sede no lugar escolhido pela Conferência, de entre os Estados Partes deste Protocolo. O
Tribunal poderá, todavia, reunir-se no território de qualquer Estado Membro da UA, desde que a maioria dos seus
membros esteja de acordo e haja um consentimento prévio do Estado em questão.
2. A Conferência pode decidir, após o parecer do Tribunal, mudar a Sede deste.
Artigo 26: Provas
1. O Tribunal analisa as intervenções de todas as partes e, se for necessário, efectua um inquérito. Os Estado em Questão
fornecem todas as facilidades necessárias para o tratamento eficiente do caso.
2. O Tribunal pode receber provas escritas e orais, inclusive o testemunho de peritos; ele toma as suas decisões com base
nessas provas.
Artigo 27: Decisões
1. Quando ele estima que houve violação de um direito do Homem ou dos Povos, o Tribunal ordena todas as medidas
apropriadas para remediar a situação, inclusive o pagamento de uma indemnização ou reparação.
2. Em casos de gravidade extrema ou de urgência, e quando se torna necessário evitar danos irreparáveis a pessoas, o
Tribunal adopta as medidas provisórias que julgar pertinentes.
Artigo 28: Sentença
1. O Tribunal toma a sua decisão nos noventa dias que se seguem ao encerramento da instrução.
2. A sentença do Tribunal tomada por maioria é definitiva e não pode ser objecto de apelo.
3. Sem prejuízo do parágrafo 2 acima, o Tribunal pode rever a sua decisão à luz de novas provas e nas condições
estabelecidas no Regulamento Interno.
4. O Tribunal pode interpretar a sua própria decisão.
5. A sentença do Tribunal é anunciada em audiência pública, devendo as partes estar devidamente informadas.
6. A sentença do Tribunal deve ser fundamentada.
7. Se sentença do Tribunal não exprimir, totalmente ou em parte, a decisão unânime dos juízes, qualquer juiz tem o
direito de dar uma opinião individual ou diferente.
Artigo 29: Notificação da Sentença
1. A sentença do Tribunal é notificada às partes em causa e transmitida aos Estados Membros da UA, bem como à
Comissão.
2. As sentenças do Tribunal são igualmente notificadas ao Conselho de Ministros, que vela pela sua execução em nome
da Conferência.
Artigo 30: Execução da Sentença
Os Estados Partes ao presente Protocolo comprometem-se a aceitar as decisões tomadas pelo Tribunal em qualquer litígio
onde estejam em causa, dentro do período estipulado pelo Tribunal e garantir a sua execução.
Artigo 31: Relatório
O Tribunal submete, em cada Sessão Ordinária Conferência, um relatório anual sobre as suas actividades. Esse relatório
especifica, em particular, casos em que um Estado não tenha dado cumprimento à sentença do Tribunal.
Artigo 32: Orçamento
As despesas do Tribunal, os emolumentos e subsídios dos juízes, inclusive o orçamento da Secretaria são fixados e
suportados pela UA, em conformidade com os critérios estabelecidos por esta, em consulta com o Tribunal.
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Artigo 33: Regulamento Interno
O Tribunal elabora o seu Regulamento e determina os seus próprios procedimentos. O Tribunal consulta a Comissão,
sempre que necessário.
Artigo 34: Ratificação
1. O presente Protocolo é aberto à assinatura, ratificação ou adesão dos Estados Partes à Carta.
2. Os instrumentos de ratificação ou de adesão ao presente Protocolo são depositados junto do Secretário-Geral da UA.
3. O Protocolo entra em vigor trinta dias após terem sido depositados quinze instrumentos de ratificação ou adesão.
4. Relativamente a um Estado Parte que o ratifique ou a ele adira posteriormente, o presente Protocolo entra em vigor na
data do depósito dos instrumentos de ratificação ou adesão.
5. O Secretário-Geral da UA informa a todos os Estados Membros da UA da entrada em vigor do presente Protocolo.
6. Na altura da ratificação do presente Protocolo ou qualquer outra altura, o Estado deve fazer uma declaração aceitando a
competência do Tribunal de receber casos ao abrigo do Artigo 5(3) deste Protocolo. O Tribunal não recebe qualquer
petição ao abrigo do Artigo 5(3) envolvendo um Estado Parte que não tenha feito uma tal declaração.
7. As declarações feitas ao abrigo do parágrafo 6 acima são depositadas junto do Secretário-Geral da UA que transmite
suas cópias aos Estados Partes.
Artigo 35: Emendas
1. O presente Protocolo pode ser emendado se um Estado Parte envia, a esse respeito, um pedido escrito ao SecretárioGeral da UA. A Conferência dos Chefes de Estado e de Governo pode aprovar, por maioria simples, o projecto de
emenda, quando todos os Estado Parte ao presente Protocolo tiverem sido devidamente informados e após parecer do
Tribunal.
2. O Tribunal pode, igualmente, se julgar necessário, propor emendas ao presente Protocolo, por intermédio do
Secretário-Geral da UA.
3. A emenda entra em vigor para cada Estado Parte que a tenha aceite trinta dias depois de o Secretário-Geral da UA ter
recebido a notificação da aceitação.

Aprovada pela Assembleia dos Chefes de Estado e de Governos da antigua Organização de Unidade Africano em
Ougadougou, Burkina Faso, em junho de 1998
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Os Estados Membros da União Africana, Partes do presente Protocolo,
EVOCANDO os objectivos e os princípios enunciados no Acto Constitutivo da União Africana, adoptado em Lomé,
Togo, a 11 de Julho de 2000, nomeadamente o compromisso para a resolução de diferendos através de meios pacíficos;
TENDO PRESENTE o empenho na promoção da paz, segurança e estabilidade no Continente e na protecção dos
Direitos do Homem e dos Povos, em conformidade com a Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, assim
como com outros instrumentos pertinentes relativos aos Direitos Humanos;
CONSIDERANDO que o Acto Constitutivo da União Africana prevê a criação de um Tribunal de Justiça encarregue de
apreciar, entre outros, quaisquer questões relativas à interpretação ou aplicação do referido Acto ou de qualquer outro
Tratado, adoptado no quadro da União Africana;
CONSIDERANDO AINDA as Decisões da Assembleia/AU/Dec. 45 (III) e Assembleia/AU/Dec.83 (V) da Assembleia
da União, adoptadas nas suas Terceira e Quinta Sessões Ordinárias (6-8 de Julho de 2004, em Adis Abeba, Etiópia) e (4-5
de Julho de 2005, em Sirte, Líbia), respectivamente, sobre a fusão do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos
Povos e do Tribunal de Justiça da União Africana, num único Tribunal.
FIRMEMENTE CONVENCIDOS que a criação de um Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos permitirá
a concretização dos objectivos prosseguidos pela União Africana e que a realização dos objectivos da Carta Africana dos
Direitos do Homem e dos Povos exige o estabelecimento de um órgão judiciário para complementar e reforçar a missão
da Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos e do Comité Africano de Especialistas em matéria dos
Direitos e do Bem-estar da Criança;
TOMANDO DEVIDAMENTE EM CONSIDERAÇÃO o Protocolo à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos
Povos, relativo à criação de um Tribunal Africano dos Directos do Homem e dos Povos, adoptado pela Conferência dos
Chefes de Estado e de Governo da Organização da Unidade Africana, a 10 de Junho de 1998, em Ouagadougou,
Burquina Faso, que entrou em vigor a 25 de Janeiro de 2004;
DE IGUAL MODO, TOMANDO EM DEVIDA CONTA o Protocolo do Tribunal de Justiça da União Africana,
adoptado pela Conferência da União em Maputo, Moçambique, a 11 de Julho de 2003;
EVOCANDO o seu empenho na tomada de todas as medidas necessárias para o reforço das suas instituições comuns e
na dotação de poderes e recursos necessários, para lhes permitir o cumprimento eficaz das suas missões;
CIENTES do Protocolo à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos relativo aos Direitos da Mulher em África,
e dos compromissos consignados na Declaração Solene sobre a Igualdade entre os Homens e as Mulheres em África
(Assembly/AU/Decl.12 (III) adoptados pela Conferência da União durante as suas Segunda e Terceira Sessões
Ordinárias, em Julho de 2003 e 2004, de Maputo (Moçambique) e Adis Abeba (Etiópia), respectivamente;
CONVENCIDOS que o presente Protocolo é complemento do mandato e dos esforços de outros órgãos do Tratado
continental, assim como as instituições nacionais na protecção dos direitos humanos;
ACORDAM NO SEGUINTE:
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CAPÍTULO I
FUSÃO ENTRE O TRIBUNAL AFRICANO DOS DIREITOS DO HOMEM E DOS POVOS E O TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DA UNIÃO AFRICANA
Artigo 1: Revogação dos Protocolos de 1998 e 2003
O Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos do Homem e dos Povos relativo à criação de um Tribunal Africano dos
Direitos do Homem e dos Povos, adoptado a 10 de Junho de 1998 em Ouagadougou, Burquina Faso, que entrou em vigor
a 25 de Janeiro de 2004, e o Protocolo do Tribunal de Justiça da União Africana, adoptado a 11 de Julho de 2003, em
Maputo, Moçambique, são substituídos pelo presente Protocolo e os respectivos Estatutos em anexo, parte integrante
deste, sob reserva das disposições dos Artigos 5, 7 e 9 do presente Protocolo.
Artigo 2: Criação de um Tribunal Único
O Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos e o Tribunal de Justiça da União Africana estabelecido pelo
Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos do Homem e dos Povos relativo ao estabelecimento de um Tribunal
Africano dos Directos do Homem e dos Povos e o Tribunal de Justiça da União Africana, estabelecido pelo Acto
Constitutivo da UA, são fundidos num único tribunal e estabelecido como “Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos
Humanos”.
Artigo 3:Referência ao Tribunal Único no Acto Constitutivo
As referências feitas ao “Tribunal de Justiça” no Acto Constitutivo da União Africana são interpretadas como referências
ao Tribunal Africano de Justiça e dos Directos Humanos instituído pelo Artigo 2 do presente Protocolo.
CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 4: Mandato dos Juízes do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos
O mandato dos Juízes do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos termina na data das eleições dos Juízes
do Tribunal Africano de Justiça e dos Directos Humanos. Porém, os Juízes permanecem em função até a tomada de posse
dos Juízes eleitos do Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos.
Artigo 5: Petições em instância no Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos
As petições em instância no Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos,
cuja apreciação não tenha sido concluída antes da entrada em vigor do presente Protocolo, serão transferidos para à
Secção dos Direitos do Homem do Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos. Estas petições devem ser
analisadas de acordo com as disposições do Protocolo relativo a Carta africana sobre os Direitos do homem e dos Povos
para criação do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos.
Artigo 6: Cartório do Tribunal
O Escrivão do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos permanece em funções até a nomeação do
Escrivão do Tribunal de Justiça e dos Direitos Humanos.
Artigo 7: Validade Transitória do Protocolo de 1998
O Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos do Homem e dos Povos relativo à criação de um Tribunal Africano dos
Direitos do Homem e dos Povos permanece em vigor durante um período transitório não superior a um ano ou um outro
período fixado pela Conferência, após a entrada em vigor do presente Protocolo, de modo a permitir ao Tribunal Africano
dos Direitos do Homem e dos Povos tomar as medidas apropriadas para a transferência das suas prerrogativas,
património, direitos e obrigações para o Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 8: Assinatura, Ratificação e Adesão
1. O presente Protocolo está aberto à assinatura, ratificação ou adesão dos Estados Membros segundo os seus respectivos
procedimentos constitucionais.
2. Os instrumentos de ratificação ou de adesão ao presente Protocolo são depositados junto do Presidente da Comissão da
União Africana.
3. Qualquer Estado Parte pode, no momento da assinatura, depositado seu instrumento de ratificação ou adesão ou em
qualquer outro momento depois de entrada em vigor deste Protocolo, fazer uma declaração de aceitação da
competência do Tribunal para receber petições enunciadas no artigo 30 concernente um Estado Parte que não faz parte
desta declaração.
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Artigo 9: Entrada em Vigor
1. O presente Protocolo e os Estatutos anexos entram em vigor trinta (30) dias após o depósito dos instrumentos de
ratificação de quinze (15) Estados Membros.
2. Para qualquer Estado-membro que ratificar ou aderir do presente Protocolo, entrará em vigor a partir da data do
depósito do instrumento de ratificação ou de adesão.
3. O Presidente da Comissão informa os Estados Membros da entrada em vigor do presente Protocolo.

ADOPTADO PELA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CONFERÊNCIA DA UNIÃO EM SHARM EL SHEIKH,
A 1 DE JULHO DE 2008



138

Guia de Utilização do Protocolo dos Direitos da Mulher Africana em Acções Judiciais

ANEXO
ESTATUTOS DO TRIBUNAL AFRICANO DE JUSTIÇA E DOS DIREITOS
HUMANOS
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1: Definições
Nos presentes Estatutos, salvo indicação em contrário, entende-se por:
“Carta Africana”, Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos;
“Comissão Africana”, Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos;
“Comité Africano de Peritos”, Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e Bem-estar da Criança;
“Organizações Inter-governamentais Africanas”, Organização, criada com vista a integração socioeconómica, à qual
alguns Estados Membros atribuíram certas competências para agir em seu nome, assim como em nome de outras
Organizações Sub-regionais, Regionais ou Inter-africanas;
“Organizações Não-governamentais Africanas”, são organizações não-governamentais aos níveis sub-regional,
regional e inter-africano, bem como as que se encontram na diáspora, tal como poderão ser definidas pelo Conselho
Executivo.
“Agente”, pessoa física com mandato, por escrito, para representar uma das partes
perante o Tribunal;
“Conferência”, Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da União;
“Câmara(s)” Câmara criada ao abrigo do Artigo 19 do presente Estatuto;
“Acto Constitutivo “ Acto Constitutivo da União Africana;
“Comissão”, Comissão da União;
“Tribunal”, Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos bem como as Secções e Câmaras;
“Conselho Executivo”, Conselho Executivo dos Ministros da União;
“Sessão Plenária”, Sessão conjunta da Secção dos Assuntos Gerais e da Secção dos Direitos do Homem;
“Secção dos Direitos Humanos” a Secção dos Direitos do Homem e dos Povos do Tribunal;
“Juiz”, um Juiz do Tribunal;
“Estado-membro”, Estado Membro da União;
“Instituições Nacionais dos Direitos Humanos”, as instituições públicas estabelecidas pelo Estado para promover e
proteger os direitos humanos;
“Presidente”, o Presidente do Tribunal eleito em conformidade com o Artigo 22(1) dos Estatutos;
“Protocolo”, o Protocolo relativo aos Estatutos do Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos;
“Escrivão”, pessoa designada ao abrigo do Artigo 22 (4) dos presentes Estatutos;
“Regulamento”, o Regimento Interno do Tribunal;
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“Secção”, a Secção dos Assuntos Gerais ou a Secção dos Direitos Humanos do Tribunal;
“Juiz Sénior” a pessoa definida como tal no Regulamento Interno do Tribunal;
“Estados Partes” os Estados Membros que ratificaram ou aderiram ao presente Protocolo;
“Estatutos”, os presentes Estatutos;
“União”, a União Africana criada pelo Acto Constitutivo;
“Vice-presidente”, o Vice-presidente do Tribunal eleito em conformidade com o Artigo 22 (1) dos Estatutos.
Artigo 2: Atribuições do Tribunal
1. O Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos é o Principal Órgão Judicial da União Africana.
2. O Tribunal é constituído e funciona em conformidade com as disposições dos presentes Estatutos.
CAPÍTULO II
ORGANIZAÇÃO DO TRIBUNAL
Artigo 3:Composição
1. O Tribunal é composto por quinze (16) Juízes, nacionais dos Estados Parte. Sob recomendação do Tribunal, a
Conferência poderá rever o número de Juízes.
2. Em nenhum momento o Tribunal integrará mais de um juiz proveniente do mesmo Estado Membro.
3. Cada região geográfica do continente , tal como definida pelas decisões da Conferência, é representada quando
possível, por três (3) juízes, a excepção da Região Ocidental que será representada por quatro (4) Juízes.
Artigo 4: Qualificações dos Juízes
O Tribunal é composto por magistrados imparciais e independentes, eleitos entre personalidades de alto respeito moral,
que reúnem as condições exigidas para o exercício das mais altas funções judiciárias nos respectivos países, e/ou que
sejam juristas de reconhecida competência e experiência em matéria de Direito Internacional e/ou dos Direitos Humanos.
Artigo 5: Apresentação de Candidaturas
1. A partir da entrada em vigor do Protocolo relativo aos presentes Estatutos, o Presidente da Comissão solicitará a cada
Estado Parte que submeta, por escrito, num período de noventa (90) dias, candidaturas para postos de Juízes do
Tribunal.
2. Cada Estado Parte poderá apresentar até dois (2) candidatos e, no processo de nomeação, deve ter em conta a
necessidade de uma representação equitativa do género.
Artigo 6; Listas de Candidatos
1. Para efeitos de eleição, o Presidente da Comissão elaborará duas listas, por ordem alfabética, dos candidatos
apresentados:
(i) Lista A, contendo os nomes dos candidatos de reconhecida competência e experiência no domínio do
direito internacional; e
(ii) Lista B, contendo os nomes dos candidatos de reconhecida competência e experiência jurídica no
domínio dos direitos humanos.
2. Os Estados Parte que apresentam os candidatos possuidores de competências exigidas para figurar nas duas listas,
devem escolher a lista em que os seus candidatos são integrados.
3. Durante a primeira eleição, oito (8) juízes são eleitos dentre os candidatos constantes da lista A e oito (8) dentre os que
figuram na lista B. As eleições são organizadas de maneira a manter-se a mesma proporção de Juízes eleitos nas duas
listas.
4. O Presidente da Comissão deverá comunicar as duas listas aos Estados Membros, pelo menos trinta (30) dias antes da
Sessão Ordinária da Conferência ou do Conselho, durante a qual as eleições terão lugar.
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Artigo 7: Eleição de Juízes
1. Os Juízes são eleitos pelo Conselho Executivo e nomeados pela Conferência.
2. Os Juízes do Tribunal são eleitos por voto secreto, por uma maioria de dois terços dos Estados Membros com direito a
voto, entre os candidatos referidos no Artigo 6 dos presentes Estatutos.
3. São considerados eleitos os candidatos que tenham obtido a maioria de votos dos Estados Membros referidos no
parágrafo anterior. Caso seja necessário proceder a várias voltas do escrutínio, serão eliminados sucessivamente os
candidatos que obtiverem o menor número de votos.
4. A Conferência deve assegurar que a composição do Tribunal como um todo reflicta uma repartição geográfica
equitativa das regiões, bem como as principais tradições jurídicas do Continente.
5. Durante as eleições dos Juízes, a Conferência deverá assegurar que existe uma representação equitativa do género.
Artigo 8: Duração do Mandato
1. Os Juízes são eleitos por um período de seis (6) anos, e são reeleitos uma única vez. Todavia, o mandato de oito (8)
Juízes, quatro (4) para cada secção, eleitos durante o primeiro escrutínio terminará depois de transcorridos os quatro
(4) anos.
2. Os Juízes cujos mandatos terminam depois do período inicial de quatro (4) anos, para cada secção, são sorteados pelo
Presidente da Conferência ou pelo Conselho Executivo, imediatamente após a primeira eleição.
3. O Juiz que for eleito em substituição de um outro membro cujo mandato não tenha expirado, completa o mandato do
seu predecessor.
4. Todos os Juízes, excepto o Vice-presidente, desempenham as suas funções a tempo parciais.
Artigo 9: Demissão, Suspensão e Exoneração do Juiz
1. Um Juiz pode solicitar a demissão do seu cargo por carta endereçada ao Presidente e submetida posteriormente ao
Presidente da Conferência, através do Presidente da Comissão.
2. Um juiz só poderá ser suspenso ou demitido das suas funções se, por recomendação de uma maioria de dois terços dos
outros membros, caso ele/a deixe de reunir as condições exigidas para desempenhar o cargo de Juiz.
3. O Presidente submete a recomendação de suspensão ou desvinculação de um Juiz ao Presidente da Conferência,
através do Presidente da Comissão.
4. Tal recomendação do Tribunal é definitiva, após a sua adopção pela Conferência.
Artigo 10: Vacatura do Posto
1. Um cargo é considerado vago nas seguintes condições:
(a) Morte;
(b) Demissão;
(c) Desvinculação do cargo.
2. Em caso de morte ou pedido de demissão de um Juiz, o Presidente deve informar imediatamente ao Presidente da
Conferência, através do Presidente da Comissão, que declarará posteriormente o posto vago.
3. Para preenchimento das vagas devem ser observados os mesmos procedimentos utilizados para a eleição de um Juiz.
Artigo 11: Declaração Solene
1. Os Juízes eleitos depois da primeira eleição deverão, na primeira sessão do Tribunal e, na presença do Presidente da
Conferência, fazer uma declaração solene com o seguinte teor:
“Eu.................. juro (ou afirmo ou declaro) solenemente que exercerei com lealdade os deveres inerentes ao meu cargo
como Juiz do Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos da União Africana e, de forma imparcial e
consciente, sem receio ou indulgência, afeição ou má-fé e que preservarei a integridade do Tribunal”.
2. A declaração é feita na presença do Presidente da Conferência ou do seu representante devidamente credenciado.
3. Para os Juízes eleitos posteriormente, a declaração solene é feita perante o Presidente do Tribunal.
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Artigo 12: Independência
1. A independência dos juízes deve ser cabalmente assegurada em conformidade com o direito internacional.
2. O Tribunal deverá actuar com imparcialidade, equidade e justiça.
3. No desempenho das funções e deveres judiciais, o Tribunal e os Juízes não poderão ser sujeitos ao controlo de
qualquer pessoa ou entidade.
Artigo 13: Conflito de Interesses
1. As funções de um Juiz são incompatíveis com quaisquer outras actividades susceptíveis de interferir na independência
ou imparcialidade da sua profissão. Em caso de dúvida, o Tribunal decide.
2. Um Juiz não poderá exercer funções de agente, conselheiro ou advogado em nenhum caso que tenha sido submetido ao
Tribunal.
Artigo 14: Condições para a Participação dos Membros do Tribunal na Resolução de um Específico Caso
1. Quando um Juiz constatar, ao seu nível, um conflito de interesses na solução de um diferendo, deve declará-lo. Em
todo caso, não deverá participar na apreciação do caso ao qual anteriormente tenha intervindo como agente conselheiro
ou advogado ou na qualidade de membro de um tribunal nacional ou internacional, comissão de inquérito ou mesmo
outra qualquer qualidade.
2. Se o Presidente entendeu que um Juiz não deve participar na apreciação de um caso ele/ela, deve notificar o facto ao
Juiz em causa. Esta notificação do Presidente, ouvido o Tribunal, excluirá a participação do Juiz em causa para a
apreciação do caso em questão.
3. O Juiz de nacionalidade de um dos Estados Parte sujeita a uma instancia constituída em Plenária do Tribunal ou em
uma das suas Secções será impedido de participar no julgamento.
4. Caso subsistam dúvidas sobre estes pontos, o Tribunal decide.
Artigo 15: Privilégios e Imunidades
1. Depois da sua eleição e durante todo o seu mandato, os Juízes gozam dos privilégios e imunidades concedidos aos
diplomatas, de acordo com o directo internacional.
2. Os Juízes gozam de imunidade de jurisdição em relação aos actos ou omissões cometidos no desempenho das suas
funções oficiais.
3. Os Juízes continuam a gozar da imunidade após a cessação das suas funções em relação aos actos praticados durante o
exercício das suas funções oficiais.
Artigo 16: Secções do Tribunal
O Tribunal é dividido em duas (2) secções: Secção dos Assuntos Gerais, composta por oito (8) Juízes; e Secção dos
Direitos Humanos, composta por oito (8) Juízes.
Artigo 17: Distribuição das petições pelas Secções
1. A Secção dos Assuntos Gerais aprecia todos os casos apresentados ao abrigo do Artigo 28 dos presentes Estatutos, à
excepção daqueles relacionados com questões dos direitos do homem e/ou dos povos.
2. A Secção dos Direitos do Homem aprecia assuntos relativos aos Direitos do Homem e/ou dos Povos.
Artigo 18: Distribuição das Petições à Plenária do Tribunal
Quando a Secção do Tribunal for notificada de uma petição, ela poderá, se julgar necessário, remetê-la à consideração da
Plenária do Tribunal.
Artigo 19: Câmaras
1. A Secção dos Assuntos Gerais e a dos direitos humanos pode, a qualquer momento, constituir uma ou várias câmaras.
2. O quórum necessário para a constituição dessas Câmaras deverá ser determinado no Regimento do Tribunal.
3. Todo o julgamento feito por uma secção ou câmara deverá ser considerado como um acto do Tribunal.
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Artigo 20: Sessões
1. O Tribunal reúne-se em sessões ordinárias ou extraordinárias.
2. Todos os anos, o Tribunal fixa os períodos das suas Sessões Ordinárias.
3. As Sessões Extraordinárias são convocadas pelo Presidente ou a pedido da maioria dos Juízes.
Artigo 21: Quórum
1. O quórum para as deliberações do Tribunal, em Plenária, é de nove (9) Juízes.
2. O quórum para as deliberações da Secção dos Assuntos Gerais é de cinco (5) Juízes.
3. O quórum para as deliberações da Secção dos Direitos do Homem e dos Povos é de cinco (5) juízes.
Artigo 22: Presidência, Vice-presidência e Cartório
1. Aquando da Primeira Sessão Ordinária, logo após à eleição dos Juízes, o Tribunal, constituído em Sessão Plenária,
elege o Presidente e o seu Vice-Presidente, na base de listas diferentes por um período de três (3) anos. O Presidente e
o Vice-Presidente são reeleitos uma vez.
2. O Presidente preside todas as Sessões Plenárias do Tribunal. No caso de impedimento, ele ou ela serão substituído pelo
Vice-presidente. Ele preside igualmente as sessões da sessão donde proveio e em caso de impedimento será substituído
pelo decano dos Juízes desta Secção
3. O Vice-presidente preside todas as reuniões da sua Secção. Em caso de impedimento, é substituído pelo decano
daquela secção.
4. O Tribunal nomeia o seu Escrivão e poderá proceder à nomeação de outros funcionários que julgar necessário.
5. O Presidente, o Vice-Presidente, assim como o Escrivão residem no lugar da Sede do Tribunal.
Artigo 23: Remuneração dos Juízes
1. O Presidente e o Vice-Presidente recebem um salário anual e outros subsídios.
2. Os outros Juízes recebem uma senha de presença por cada dia em que exercem as suas funções.
3. Os salários, senhas de presença e subsídios são fixados pela Conferência, mediante proposta do Conselho Executivo.
Eles não podem ser reduzidos durante o mandato dos Juízes.
4. Os regulamentos adoptados pela Conferência, sob proposta do Conselho Executivo, fixam as condições de pagamento
das pensões de reforma aos Juízes, bem como as modalidades de reembolso das despesas de viagem.
5. Os salários, senhas de presença e subsídios acima mencionados, estão isentos de todo o tipo de impostos.
Artigo 24: Condições de Trabalho do Escrivão e do Pessoal do Cartório
Os salários e as condições de trabalho do Escrivão e de outros funcionários do Tribunal são fixados pela Conferência, sob
proposta do Tribunal, por intermédio do Conselho Executivo.
Artigo 25: Sede e Carimbo do Tribunal
1. A Sede do Tribunal é a do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos. O Tribunal poderá, todavia,
estabelecer a sua sede num outro Estado Membro, caso as circunstâncias o exijam, e com o consentimento do Estado
Membro em causa. A Conferência poderá mudar a Sede do Tribunal após consultas com este último.
2. O Tribunal dispõe de um carimbo com a seguinte inscrição “Tribunal Africano de Justiça e dos Direitos Humanos”.
Artigo 26: Orçamento
1. O Tribunal elabora o seu projecto de orçamento anual e submete-o à aprovação da Conferência, por intermédio do
Conselho Executivo.
2. O orçamento do Tribunal é suportado pela União Africana.


Guia de Utilização do Protocolo dos Direitos da Mulher Africana em Acções Judiciais

143

3. O Tribunal deverá responder pela execução do seu orçamento e submeter os respectivos relatórios ao Conselho
Executivo, em conformidade com o Regulamento Financeiro da União Africana.
Artigo 27: Regulamento
1. O Tribunal adopta, através de um regimento, as modalidades do exercício das suas atribuições e aplicação dos
presentes Estatutos, deverá particularmente aprovar o seu próprio regulamento.
2. Na elaboração do seu Regulamento, o Tribunal deverá ter presente as relações de complementaridade com a Comissão
Africana e o Comité Africano de Peritos.
CAPÍTULO III
COMPETÊNCIAS DO TRIBUNAL
Artigo 28: Competência Material do Tribunal
As competências do Tribunal estendem-se a todos os assuntos e diferendos de natureza jurídica que lhe são submetidos
ao abrigo dos presentes Estatutos, tendo como objecto:
a) A interpretação e aplicação do Acto Constitutivo;
b)

A interpretação, aplicação ou validação de outros tratados da União e outros instrumentos jurídicos emergentes
adoptados no quadro da União ou da Organização da Unidade Africana;

c)

A interpretação ou aplicação da Carta Africana, a Carta Africana dos Direitos e do Bem-Estar da Criança, do
Protocolo à Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos relativo aos Direitos da Mulher ou de todos
outros instrumentos jurídicos relativos aos Direitos Humanos aos quais os Estados interessados são Partes;

d)

Quaisquer assuntos de Direito Internacional;

e)

Todos os Actos, Decisões, Regulamentos e Directivas dos órgãos da União;

f)

Quaisquer questões especificamente previstas em outros acordos assinados entre os Estados Partes ou com a
União, atribuindo competências ao Tribunal;

g)

A existência de qualquer facto que, quando provado, constituirá uma violação a uma obrigação para um Estado
Parte ou a União;

h)

A natureza ou o montante contra da compensação decorrente do não cumprimento de ruptura de uma obrigação
internacional.

Artigo 29: Entidades Autorizadas a Intervir no Tribunal
1. As entidades que se seguem estão autorizadas a apresentar no Tribunal qualquer caso ou diferendo previstos no Artigo
28:
a) Os Estados Partes ao presente Protocolo;
b)

A Conferência, o Parlamento e outros Órgãos da União, com o aval da Cimeira;

c)

Um membro do pessoal da União em recurso num litígio nos limites e condições definidas nos Estatutos e no
Regulamento do Pessoal da União.

2. O Tribunal não está aberto aos Estados Não-membros da União e não tem competência para deliberar sobre um
diferendo que envolve um Estado Membro que não é Parte dos presentes Estatutos.
Artigo 30: Outras Entidades Autorizadas a Intervir no Tribunal
As entidades que se seguem podem interpor no Tribunal qualquer caso de violação de um direito que lhes é garantido
pela Carta Africana, a Carta dos Direitos e Bem-estar da Criança, o Protocolo à Carta Africana dos Direitos do Homem e
dos Povos relativo aos Direitos da Mulher, ou por outros instrumentos jurídicos relevantes aos Directos Humanos aos
quais são Partes os Estados interessados:
a) Os Estados Partes do presente Protocolo;
b)

A Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos;
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c)

O Comité Africano de Peritos sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança;

d)

Organizações inter-governamentais africanas acreditadas junto da União ou seus órgãos;

e)

Instituições Nacionais Africanas dos Direitos Humanos;

f)

Pessoas físicas ou Organizações Não-governamentais relevantes acreditadas na União Africana ou
junto dos seus órgãos são sujeitas as disposições do artigo 8 do Protocolo.

Artigo 31: Direito Aplicável
1. No exercício das suas funções, o Tribunal deverá lidar com o seguinte:
a) O Acto Constitutivo;
b)

Os Tratados internacionais, gerais ou especiais, aos quais os Estados em litígio são Partes;

c)

O costume internacional, como prova de uma prática geral, aceite como de direito;

d)

Os princípios gerais do direito reconhecidos universalmente ou pelos Estados Africanos;

e)

Sob reserva das disposições do parágrafo (1) do Artigo 47 dos presentes Estatutos, as decisões
judiciárias e a doutrina dos autores mais qualificados de diferentes países, assim como os
regulamentos, directivas e decisões da União como meios auxiliares de determinação das normas de
Direito;

f)

Qualquer outra lei relevante para a apreciação.

2. O presente artigo não atenta contra a faculdade do Tribunal, apreciar segundo o princípio ex-aequo et bono, caso as
Partes assim acordarem.
CAPÍTULO IV
PROCEDIMENTOS
Artigo 32: Línguas Oficiais
As línguas oficiais e de trabalho do Tribunal são as da União.
Artigo 33: Apresentação de petições na Secção dos Assuntos Gerais
1. A apresentação de casos ao Tribunal, em conformidade com o Artigo 29 dos presentes Estatutos, será feita ao
Escrivão, por escrito. O objecto do litígio deve ser mencionado, assim como os fundamentos jurídicos da petição.
2. O Escrivão deve notificar imediatamente da petição a todas as Partes interessadas.
3. O Escrivão deve notificar igualmente, por intermédio do Presidente da Comissão, os Estados Membros e, se for o caso,
os órgãos da União cujas decisões são questionadas.
Artigo 34: Apresentação de uma petição na Secção dos Direitos do Homem
1. A apresentação de petições no Tribunal relativas a uma alegada violação de um Direito do Homem ou dos Povos será
feita por carta endereçada ao Escrivão. A queixa deve mencionar os direitos supostamente violados e, tanto quanto
possível, a disposição ou disposições da Carta Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, da Carta dos Direitos e
do Bem-Estar da Criança, do Protocolo à Carta Africana sobre os Direitos do Homem e dos Povos relativo aos Direitos
da Mulher em África ou outro instrumento jurídico relativo aos Direitos do Homem, dos quais os Estados interessados
são signatários, que constituem o fundamento da aludida queixa.
2. O Escrivão deve notificar imediatamente da petição todas as Partes interessadas assim como o Presidente da Comissão.
Artigo 35: Medidas Preventivas
1. Quando julgar que as circunstâncias o exigem, o Tribunal tem a prerrogativa de indicar, por iniciativa própria ou a
pedido de uma das Partes, quais as medidas preventivas dos respectivos direitos das Partes devem ser provisoriamente
tomadas.
2. Enquanto se aguarda pela decisão definitiva, dessas medidas preventivas devem ser notificadas imediatamente às
Partes interessadas, bem como o Presidente da Comissão, que as informará à Conferência.
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Artigo 36: Representação das Partes
1. Os Estados Partes de um litígio são representados pelos respectivos agentes.
2. As Partes poderão, caso necessário, ser assistidas por Conselheiros ou Advogados.
3. Os Órgãos da União Africana autorizados a intervir no Tribunal são representados pelo Presidente da Comissão ou
pelo seu/sua Representante.
4. A Comissão Africana, o Comité Africano de Peritos, as Organizações Intergovernamentais acreditadas junto da União
ou os seus Órgãos e instituições africanas nacionais dos Direitos Humanos autorizadas a intervir no Tribunal, são
representados por qualquer pessoa designada para o efeito.
5. As pessoas físicas e as Organizações Não-governamentais, acreditadas junto da União ou dos seus órgãos podem ser
representadas ou assistidas por qualquer agente da sua escolha.
6. Os agentes e outros representantes das Partes no Tribunal, os seus Conselheiros e/ou Advogados, as testemunhas,
assim como outras pessoas cuja presença é exigida gozam de privilégios e imunidades necessários para o exercício
independente das suas funções ou para o bom funcionamento do Tribunal.
Artigo 37: Comunicações e Notificações
1. As comunicações e notificações enviadas aos representantes ou conselheiros das Partes no litígio são consideradas
como dirigidas às Partes interessadas.
2. Nos avisos ou notificações a fazerem-se a outras pessoas que não Sejas representantes, conselheiros ou advogados o
Tribunal deve enviá-los directamente ao Governo do país em cujo território as comunicações ou avisos produzem
efeito.
3. É idêntico o procedimento para a produção de provas no terreno.
Artigo 38: Processos submetidos ao Tribunal
Os procedimentos do Tribunal são definidos pelo Regulamento, tendo em conta a complementaridade entre o Tribunal e
outros órgãos da União.
Artigo 39: Anúncio das Audiências
As audiências do Tribunal são públicas, a menos que, o Tribunal, por iniciativa própria ou a pedido das Partes, decida
que as Sessões decorram à porta fechada.
Artigo 40: Actas das Audiências
1. De cada audiência do Tribunal lavrar-se-á uma Acta, assinada pelo Escrivão e pelo Juiz que preside à Sessão.
2. Essa acta é autêntica.
Artigo 41: Julgamento à Revelia
1. Quando uma das Partes não comparece ou não se dispõe a defender-se, o Tribunal procede a apreciação e lavra a sua
sentença.
2. O Tribunal, devendo fazer, deve assegurar-se de que não apenas tem competência para tal, nos termos dos Artigos 28,
29 e 30 dos presentes Estatutos, mas também que as suas deliberações se baseiem em factos e na lei e que outra Parte
tomou das circunstâncias a devida nota.
3. A decisão do Tribunal é susceptível de recurso num prazo de noventa (90) dias, contados a partir da data da notificação
à Parte interessada. Salvo decisão contrária, o recurso não suspende a execução da decisão tomada a revelia.
Artigo 42: Maioria Requerida para as Decisões do Tribunal
1. Sem prejuízo das disposições do Artigo 51 (4) destes Estatutos, as decisões do Tribunal são tomadas pela maioria dos
Juízes presentes.
2. Em caso de empate de votos, o voto do Presidente da Sessão é qualitativo.
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Artigo 43: Fundamentação da Decisão
1. O Tribunal deve proferir a sua sentença noventa (90) dias após que se seguem ao fim das audiências
2. Todas as sentenças devem ser fundamentadas.
3. A decisão contém os nomes dos Juízes que tomaram parte nas deliberações.
4. A sentença é assinada por todos os Juízes e autenticada pelo Presidente da Sessão e pelo Escrivão. É lida em sessão
pública, com a presença dos representantes das Partes previamente notificados.
5. A sentença do Tribunal é notificada às Partes em causa e transmitida aos Estados Membros e à Comissão.
6. O Conselho Executivo, é notificado da sentença e acompanhará a sua execução, em nome da Conferência.
Artigo 44: Opiniões Dissidentes
Quando a decisão não exprime no seu todo ou em parte, a opinião unânime dos Juízes, qualquer destes tem o direito de
dar a sua opinião individual ou dissidente.
Artigo 45: Indemnização
Sem prejuízo da sua liberdade de deliberar sobre questões de compensação a pedido de uma Parte nos termos do
Parágrafo 1 (h) do Artigo 28, (h) dos presentes Estatutos, o Tribunal pode, logo que decida que houve violação do Direito
do Homem e dos Povos, tomar todas as medidas apropriadas com vista a remediar a situação, incluindo o pagamento de
uma indemnização justa.
Artigo 46: Força Obrigatória e Execução das Decisões
1. A decisão do Tribunal é apenas obrigatória para Partes em litígio.
2. Sob reserva das disposições do parágrafo (3) do artigo 41 do presente Estatuto, a decisão do Tribunal é definitiva.
3. As Partes devem conformar-se às decisões tomadas pelo Tribunal sobre qualquer litígio em que estiverem envolvidas e
garantir a sua execução dentro do prazo fixado.
4. Se uma das Partes não respeitar uma decisão, o Tribunal poderá submeter a questão à Conferência, que decidirá sobre
as medidas a tomar com vista a fazer prevalecer a decisão.
5. A Conferência tem a prerrogativa de impor sanções nos termos do Artigo 23 (2) do Acto Constitutivo.
Artigo 47: Interpretação
Em caso de contestação do conteúdo ou da abrangência de uma decisão, compete ao Tribunal proceder a clarificação, a
pedido de qualquer Parte.
Artigo 48: Revisão
1. A revisão de uma decisão perante o Tribunal somente poderá ter lugar com fundamento num facto superveniente capaz
de ter uma influência decisiva e que, antes do pronunciamento da decisão, não era do conhecimento do Tribunal ou da
Parte que solicitou a revisão, sem ter havido negligência da sua parte.
2. O processo de revisão é iniciado por uma decisão do Tribunal, donde expressamente conste o facto novo que em lugar
ao pedido de revisão, e declare a sua aceitação.
3. O Tribunal pode subordinar o início do processo de revisão à execução prévia da decisão.
4. O pedido de revisão deve ser apresentado o mais tardar num prazo de seis (6) meses depois da descoberta do novo
facto.
5. Nenhum pedido de revisão será aceite depois de esgotado o prazo de dez (10) anos, contados a partir da data da tomada
da decisão.
Artigo 49: Intervenção
1. Quando um Estado Membro ou um Organismo da União Africana julgar que, num diferendo, está a ser posto em causa
um interesse de natureza jurídica, o mesmo tem a prerrogativa de solicitar a sua intervenção e o Tribunal decide.
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2. Quando um Estado Membro ou um Organismo da União exerce a liberdade que lhe é oferecida pelo nº1 do presente
Artigo, a interpretação contida na decisão é-lhe igualmente obrigatória.
3. No interesse de uma boa administração da justiça, o Tribunal pode convidar qualquer Estado Membro não-parte no
litígio, qualquer órgão da União ou outras pessoas interessadas, que não seja o requerente, a fazer observações, por
escrito, ou a participar nas audiências.
Artigo 50: Intervenção num caso relativo à interpretação do Acto Constitutivo
1. Quando, num determinado caso, é posta em causa a interpretação do Acto Constitutivo que afecta outros Estados
Membros não-partes do litígio, o Escrivão deve avisá-los, o mais cedo possível, assim como aos órgãos da União.
2. Todos têm o direito de intervir no processo.
3. As decisões do Tribunal sobre a interpretação e a aplicação do Acto Constitutivo têm carácter obrigatório em relação
aos Estados Membros, assim como em relação aos Órgãos da União, não obstante as disposições do Artigo 46 (1) dos
presentes Estatutos.
4. Qualquer decisão tomada nos termos do presente Artigo sê-lo-á por maioria qualificada de pelo menos dois (2) votos e
em presença de pelo menos dois terços dos Juízes.
Artigo 51: Intervenção num caso relativo à interpretação de outros Tratados
1. No que concerne a interpretação de outros Tratados são Partes os Estados Membros não Partes no diferendo, o
Escrivão deve adverti-los de imediato, assim como aos órgãos da União.
2. Todos têm o direito de intervir no processo. Neste caso, a interpretação do conteúdo da decisão é-lhes igualmente
obrigatória.
3. As disposições do presente Artigo não são aplicáveis aos casos relativos a uma alegada violação de um Direito do
Homem ou dos Povos, submetidos ao abrigo dos Artigos 29 ou 30 dos presentes Estatutos.
Artigo 52: Custas Judiciais
1. Salvo decisão em contrário do Tribunal, cada Parte no litígio suporta as suas custas judiciais.
2. Quando o interesse da justiça o exigir, pode ser garantida uma assistência judiciária ao autor de uma queixa pessoal,
nas condições a serem definidas no Regulamento do Tribunal.
CAPÍTULO V
PARECERES CONSULTIVOS
Artigo 53: Pedido de Pareceres Consultivos
1. O Tribunal pode dar, com aval da Conferência, Parlamento, Conselho Executivo, Conselho de Paz e de Segurança,
Conselho Económico, Social Jurídico e Cultural de instituição (ECOSOCC) financeiras e de qualquer Órgão da União
um parecer consultivo sobre qualquer questão.
2. As questões sobre as quais o parecer consultivo é solicitado devem ser expostas ao Tribunal, por escrito, e formuladas
com precisão. O pedido poderá fazer-se acompanhar de qualquer documento pertinente.
3. O pedido de parecer consultivo não deve referir-se a um caso em instância na Comissão Africana ou no Comité
Africano de Peritos.
Artigo 54: Notificações
1. O Escrivão notifica imediatamente o pedido do parecer consultivo a todos os Estados e Órgãos autorizados a intervir
no Tribunal, nos termos do Artigo 30 dos presentes Estatutos.
2. Além disso, o Escrivão deve informar, de uma forma especial e directa, a qualquer Estado e Órgão autorizados a
intervir no Tribunal, assim como a qualquer Organização Inter-governamental considerados capazes de fornecer dados
sobre o caso, que o Tribunal está aberto para receber declarações escritas, dentro do prazo fixado pelo Presidente, ou
para ouvir exposições orais durante uma audiência pública reservada para o efeito.
3. Quando um Estado, que não tenha recebido a comunicação especial referida no parágrafo 2 do presente Artigo,
exprime o desejo de submeter uma exposição escrita ou ser ouvido, o Tribunal toma uma decisão sobre o assunto.
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4. Os Estados e/ou Organizações que tiverem apresentado exposições escritas ou orais estão autorizados a participar nos
debates das apresentações feitas por outros Estados ou Organizações nas modalidades, medida e prazos, para cada caso
fixados, pelo Tribunal ou pelo Presidente. Para o efeito, o Escrivão deve enviar, na devida altura, as outras exposições
aos Estados e Organizações interessados.
Artigo 55: Emissão sobre o parecer Consultivo
O Tribunal emite os pareceres consultivos em audiência pública, na presença do Presidente da Comissão, dos Estados
Membros, bem como de outras Organizações Internacionais directamente interessadas.
Artigo 56: Aplicação, por analogia, das disposições dos Estatutos aplicáveis ao contencioso
No exercício das suas atribuições consultivas, o Tribunal inspirar-se-á, quando necessário, nas disposições dos presentes
Estatutos aplicáveis ao contencioso.
CAPÍTULO VI
RELATÓRIO PARA A CONFERÊNCIA
Artigo 57: Relatório Anual de Actividades
O Tribunal submete à Conferência, um relatório anual das suas actividades. Este relatório faz referência, em particular, a
casos em que uma Parte não tenha executado as suas decisões.
CAPÍTULO VII
PROCEDIMENTOS PARA EMENDA
Artigo 58: Proposta de Emendas provenientes de um Estado Parte
1. Os presentes Estatutos poderão ser emendados a pedido escrito de um Estado Parte, dirigido ao Presidente da
Comissão que, por seu turno, deve enviar cópias aos Estados Membros, trinta (30) dias depois da recepção do pedido.
2. A Conferência poderá adoptar o projecto de emenda por maioria absoluta, com base no parecer do Tribunal sobre a
emenda proposta.
Artigo 59: Propostas de Emendas provenientes do Tribunal
O Tribunal tem a prerrogativa de propor à Conferência as emendas que julgar necessárias aos presentes Estatutos, por
comunicação, dirigida ao Presidente da Comissão para efeitos de análise, em conformidade com as disposições do Artigo
58 do presente Estatuto.
Artigo 60: Entrada em vigor das Emendas
As emendas entram em vigor para cada Estado que as tenha aceite, em conformidade com as normas constitucionais,
trinta (30) dias depois da notificação desta aceitação pelo Presidente da Comissão.
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PREÂMBULO
Os Estados africanos Membros da União Africana, partes da presente Carta, intitulada “Carta Africana dos Direitos e do
Bem-Estar da Criança”,
Considerando que a Carta da União Africana reconhece a importância primordial dos direitos do homem e que a Carta
Africana dos Direitos do homem e dos povos proclamou e estabeleceu que qualquer pessoa pode gozar de todos os
direitos e liberdades reconhecidos e garantidos na dita Carta sem nenhuma distinção de raça, grupo étnico, cor, sexo,
língua, religião, convicção política ou outra opinião, origem nacional ou social, fortuna, nascimento ou de outro estatuto.
Evocando a Declaração sobre os Direitos e o Bem-Estar de Criança Africana (AHG/ST.4 (XVI) Rev.1, adoptada pela
Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo reunida em Monróvia (Libéria), de 17 a 20 de Julho de 1979, através da
qual reconhece necessário tomar todas as medidas apropriadas para promover e proteger os direitos e o bem-estar de
criança africana.
Notando com inquietação que a situação de numerosas crianças africanas devido apenas a factores socioeconómicos,
culturais, tradicionais, de catástrofes naturais, explosão demográfica, conflitos armados bem como às circunstâncias de
desenvolvimento, exploração, fome e de deficiências, permanece crítica e que a criança por razões da sua imaturidade
física e mental necessita de protecção e cuidados especiais,
Reconhecendo que a criança ocupa um lugar único e privilegiado na sociedade africana e que para assegurar o
crescimento integral e harmonioso da sua personalidade a criança deveria crescer num meio familiar, numa atmosfera de
felicidade, amor e compreensão,
Reconhecendo que a criança, tendo em conta necessidades ligadas ao seu desenvolvimento físico e mental, necessita de
cuidados particulares para o seu desenvolvimento corporal, física, mental, moral e social e que necessita de uma
protecção legal nas condições de liberdade, dignidade e de segurança,
Considerando as virtudes da sua herança cultural, seu passado histórico e os valores da civilização africana que deveriam
inspirar e guiar a sua reflexão em matéria de direitos e de protecção à criança,
Considerando que a promoção e a protecção dos direitos e do bem-estar da criança pressupõem igualmente que todos se
ocupem dos seus deveres,
Reafirma a sua adesão aos princípios dos direitos e da protecção da criança, consagrados na declarações, convenções e
outros instrumentos adoptados pela Organização da Unidade Africana e pela Organização das Nações Unidas,
nomeadamente a Convenção das Nações Unidas sobre os direitos da criança e a Declaração dos Chefes de Estado e de
Governo sobre os Direitos e o Bem-Estar da Criança Africana,
ACORDAM NO QUE SE SEGUE:
Primeira Parte: Direitos e deveres
CAPÍTULO PRIMEIRO
DIREITOS E PROTECÇÃO DA CRIANÇA
Artigo 1: OBRIGAÇÕES DOS ESTADOS MEMBROS
1. Os Estados Membros da União Africana, Partes da presente Carta reconhecem os direitos, liberdades e deveres
consagrados na presente Carta e comprometem-se a tomar todas as medidas necessárias, em conformidade com os seus
procedimentos constitucionais, com as disposições da presente Carta, para adoptar todas as medidas legislativas ou
outras necessárias à efectivação das suas disposições.
2. Qualquer disposição da presente Carta não tem efeito sobre qualquer outra disposição mais favorável na realização dos
direitos e na protecção à criança que figure na legislação de um Estado Parte ou em qualquer outra Convenção ou
Acordo Internacional em vigor no dito Estado.
3. Qualquer costume, tradição, prática cultural ou religiosa incompatível com os direitos, deveres e obrigações
enunciados na presente Carta deve ser desencorajado na medida dessa incompatibilidade.
Artigo 2: DEFINIÇÃO DA CRIANÇA
Nos termos da presente Carta entende-se por “Criança” qualquer ser humano com idade inferior a 18 anos.
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Artigo 3: NÃO DISCRIMINAÇÃO
Qualquer criança tem direito de gozar de todos os direitos e liberdades reconhecidos e garantidos pela presente Carta,
sem distinção de raça, grupo étnico, cor, sexo, língua, religião, convicção política ou outra opinião, origem nacional e
social, económica, nascimento, ou de outro estatuto e sem distinção da mesma ordem para seus pais ou seu tutor legal.
Artigo 4: INTERESSE SUPERIOR DA CRIANÇA
1. Em qualquer acção respeitante á criança, empreendida por qualquer pessoa ou autoridade, o interesse da criança será
considerado primordial.
2. Em qualquer processo judicial ou administrativo que afecte a criança capaz de se comunicar proceder-se-á de maneira
a que os pontos de vista da criança possam ser ouvidos, quer directamente quer através de um representante imparcial
que tomará parte no processo e os seus pontos de vista serão tomados em consideração pela autoridade competente de
acordo com as disposições das leis aplicáveis na matéria.
Artigo 5: SOBREVIVÊNCIA E DESENVOLVIMENTO
1. Qualquer criança tem direito à vida. Esse direito é imprescritível. Esse direito é protegido pela lei.
2. Os Estados Parte da presente Carta asseguram, na medida do possível, a sobrevivência, a protecção e o
desenvolvimento da criança.
3. A pena de morte não é pronunciada por crimes cometidos pelas crianças.
Artigo 6: NOME E NACIONALIDADE
1. Qualquer criança tem direito a um nome desde o seu nascimento.
2. Qualquer criança deverá ser registada imediatamente após o seu nascimento.
3. Qualquer criança tem direito a adquirir uma nacionalidade.
4. Os Estados Parte da presente Carta empenham-se a velar para que as suas legislações reconheçam o princípio segundo
o qual a criança tem direito a adquirir a nacionalidade do Estado do território no qual ele/ela tenha nascido, uma vez
que no momento do seu nascimento ele/ela não possa pretender, de conformidade com essas leis, a nacionalidade de
um outro Estado.
Artigo 7: LIBERDADE DE EXPRESSÃO
Qualquer criança capaz de se comunicar deverá ver garantido o direito de exprimir livremente as suas opiniões em todos
os domínios e fazer conhecer as suas opiniões, sob reserva das restrições previstas pela lei:
Artigo 8: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO
Qualquer criança tem o direito à livre associação e à liberdade de reunião pacifica em conformidade com a lei.
Artigo 9: LIBERDADE DE PENSAMENTO, DE CONSCIÊNCIA E DE RELIGIÃO
1. Qualquer criança tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião.
2. Os pais e, se for o caso, o tutor legal deverão dar conselhos e orientações no exercício destes direitos de maneira
compatível com a evolução das capacidades e superior interesse da criança.
3. Os Estados Partes da presente Carta deverão respeitar a obrigação dos pais e, se for o caso, do tutor de dar conselhos e
orientações no gozo desses direitos em conformidade com as leis e políticas nacionais aplicáveis na matéria.
Artigo 10: PROTECÇÃO DA VIDA PRIVADA
Nenhuma criança poderá ser submetida à ingerência arbitrária ou ilegal na sua vida privada, sua família, seu lar ou sua
correspondência ou a atentados à sua honra ou reputação, entendendo-se entretanto que aos pais é reservado o direito de
exercer um controlo razoável sobre a conduta da criança. A criança tem direito à protecção da lei contra tais ingerências
ou atentados.
Artigo 11: EDUCAÇÃO
1. Qualquer criança tem direito à educação.
2. A educação da criança visa:
a) Promover e desenvolver a personalidade da criança, os seus talentos bem como as suas capacidades mentais e
físicas até o seu completo crescimento;
b) Encorajar o respeito dos direitos do homem e das liberdades fundamentais, nomeadamente dos que estão
enunciados nas disposições dos diversos instrumentos africanos relativos aos direitos do homem e dos povos e
nas declarações e convenções internacionais sobre os direitos do homem;
c) Preservar e reforçar os valores morais, tradicionais e culturais africanos positivos;
d) Preparar a criança para levar uma vida responsável numa sociedade livre, num espírito de compreensão,
tolerância, diálogo, respeito mútuo e de amizade entre os povos e entre os grupos étnicos, as tribos e as
comunidades religiosas;
e) Preservar a independência nacional e a integridade territorial;


Guia de Utilização do Protocolo dos Direitos da Mulher Africana em Acções Judiciais

151

f)
Promover e instaurar a unidade e a solidariedade africanas;
g) Suscitar o respeito pelo meio ambiente e pelos recursos naturais;
h) Promover a compreensão dos cuidados primários de saúde pela criança
3. Os Estados Partes da presente Carta tomarão todas as medidas apropriadas com vista a prosseguir a plena realização
desse direito e, em particular, comprometem-se a:
a) Garantir um ensino de base gratuito e obrigatório;
b) Encorajar o desenvolvimento de ensino secundário sob diferentes formas e torná-lo progressivamente gratuito
e acessível a todos;
c) Tornar, por todos os meios apropriados, o ensino superior acessível a todos, tendo em conta as capacidades e as
aptidões de cada um;
d) Tomar medidas para encorajar a frequência regular dos estabelecimentos escolares e reduzir a deserção escolar;
e) Tomar medidas especiais que garantam que as crianças do sexo feminino, de todas as camadas sociais, dotadas
e desfavorecidas, tenham igual acesso à educação.
4. Os Estados Partes da presente Carta respeitarão os direitos e deveres dos pais e, se for caso, os do tutor legal de
escolher para suas crianças um estabelecimento escolar que não os criados pelas autoridades públicas, desde que esta
esteja conforme com as normas mínimas aprovadas pelo Estado para assegurar a educação religiosa e moral da criança
de maneira compatível com a evolução das suas capacidades.
5. Os Estados Partes da presente Carta tomarão todas as medidas apropriadas para garantir que uma criança submetida à
disciplina de um estabelecimento escolar ou dos seus pais seja tratada com humanidade e com respeito pela dignidade
a ela inerente e em conformidade com a presente Carta.
6. Os Estados Partes da presente Carta tomarão todas as medidas apropriadas para assegurar às meninas (que
engravidem) antes de terem terminado os seus estudos tenham a possibilidade de os prosseguir tendo em conta as suas
aptidões individuais.
7. Nenhuma disposição do presente artigo poderá ser interpretada como favorecendo a liberdade de um indivíduo ou de
uma instituição de criar e dirigir um estabelecimento de ensino, sob reserva dos princípios enunciados no parágrafo 1
do represente artigo serem respeitados e que o ensino ministrado neste estabelecimento respeite as normas mínimas
fixadas pelo Estado competente.
Artigo 12: LAZER, ACTIVIDADES RECREATIVAS E CULTURAIS
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, o direito de praticar jogos e actividades
recreativas de acordo com a sua idade e de participar livremente na vida cultural e artística.
2. Os Estados Partes respeitarão e favorecerão o direito da criança a participar plenamente na vida cultural e artística
favorecendo o desabrochar de actividades culturais, artísticas, recreativas e de lazer apropriadas e acessíveis a todos.
Artigo 13: CRIANÇAS DEFICIENTES
1. Qualquer criança que seja mental ou fisicamente deficiente tem direito a medidas especiais de protecção
correspondentes às suas necessidades físicas e morais e nas condições que garantam a sua dignidade, favoreçam a sua
autonomia e a sua participação activa na vida comunitária.
2. Os Estados Partes da presente Carta empenham-se na medida dos recursos disponíveis, a prestar à criança deficiente e
aos que são responsáveis pela sua manutenção a assistência que tenha sido solicitada e que seja útil, tendo em conta a
condição da criança e velarão nomeadamente para que a criança deficiente tenha efectivamente acesso à formação,
preparação para a vida profissional e às actividades recreativas de modo a assegurar a sua mais plena integração social,
crescimento individual e seu desenvolvimento cultural e moral.
3. Os Estados Partes à presente Carta utilizam os recursos de que dispõem com vista a garantir progressivamente
completa comunidade de movimento aos deficientes mentais e físicos e permitir-lhes acesso aos edifícios públicos
construídos em elevações e noutros lugares aos quais os deficientes poderão legitimamente pretender ter acesso.
Artigo 14: SAÚDE E SERVIÇOS MÉDICOS
1. Qualquer criança tem direito a gozar o melhor estado de saúde física, mental e espiritual possível.
2. Os Estados Partes à presente Carta comprometem-se a prosseguir o pleno exercício desse direito nomeadamente
tomando medidas com os seguintes fins:
a) Reduzir a mortalidade pré-natal e infantil,
b) Assegurar a prestação de assistência médica e os necessários cuidados de saúde a todas as crianças, incidindo
no desenvolvimento dos cuidados primários de saúde,
c) Assegurar o fornecimento de uma alimentação adequada e água potável,
d) Lutar contra a doença e a má nutrição no quadro dos cuidados primários de saúde mediante a aplicação de
técnicas apropriadas,
e) Dispensar cuidados apropriados às mulheres grávidas e às mães que amamentam,
f) Desenvolver a profilaxia, a educação e os serviços de planeamento familiar,
g) Integrar os programas de serviços de saúde de base nos planos de desenvolvimento nacional,
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h)

i)
j)

Velar para que todos sectores da sociedade, em particular, os pais, os responsáveis das comunidades infantis e
os agentes comunitários sejam informados e encorajar a utilização dos conhecimentos alimentares em matéria
de saúde e nutrição da criança: as vantagens do aleitamento natural higiene e higiene do meio e prevenção dos
acidentes domésticos e outros.
Associar activamente as organizações não governamentais, as comunidades locais e as populações beneficiárias
à planificação e à gestão dos programas de serviços de base para as crianças,
Apoiar através de meios técnicos e financeiros a mobilização de recursos das comunidades locais em favor do
desenvolvimento dos cuidados primários de saúde para as crianças.

Artigo 15: TRABALHO INFANTIL
1. A criança é protegida contra toda a forma de exploração económica e exercício de trabalho que provavelmente
comporte perigos ou que tende a perturbar a educação da criança ou comprometer a sua saúde ou o seu
desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social.
2. Os Estados Partes à presente Carta tomarão todas as medidas legislativas e administrativas adequadas para assegurar a
plena aplicação do presente artigo que visa tanto o sector oficial e informal como o sector paralelo do emprego, tendo
em conta as disposições pertinentes dos instrumentos da Organização Internacional do Trabalho relativos às crianças.
As Partes comprometem-se nomeadamente:
a) A fixar, por lei própria, a idade mínima requerida para ser admitido ao exercício deste ou daquele
emprego,
b) A adoptar regulamentos apropriados referentes às condições de emprego,
c) A prever penas apropriadas ou outras sanções para garantir a aplicação efectiva do presente artigo,
d) A favorecer a difusão de informações sobre os riscos para todos os sectores da comunidade que o
emprego de uma mão-de-obra infantil comporta.
Artigo 16: PROTECÇÃO CONTRA O ABUSO E MAUS TRATOS
1. Os Estados Partes à presente Carta tomarão medidas legislativas, administrativas, sociais e educativas específicas para
proteger a criança contra qualquer forma de torturas, tratamentos desumanos e degradantes e em particular, qualquer
forma de atentado ou de abuso físico ou mental, negligência ou maus tratos, incluindo sevícia sexual, enquanto
estiverem sob a responsabilidade de um parente, de um tutor legal, da autoridade escolar ou de qualquer outra pessoa a
quem tenha sido confiado a guarda da criança.
2. As medidas de protecção previstas em virtude do presente artigo compreendem procedimentos efectivos para a criação
de organismos especiais de vigilância encarregados de fornecer à criança e àqueles que os têm a seu cargo, o apoio
necessário bem como outras formas de medidas preventivas e para detectar e assinalar os casos de negligência ou de
maus tratos infringidos à uma criança, mover uma acção judiciária e promover inquérito a esse respeito, o tratamento
do caso e o seu seguimento.
Artigo 17: ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA PARA MENORES
1. Qualquer criança acusada ou declarada culpada de ter transgredido a lei penal tem direito a um tratamento especial
compatível com o sentido que tem da sua dignidade e do seu valor e próprio à reforçar o respeito da criança pelos
direitos do homem e pelas liberdades fundamentais dos outros.
2. Os Estados Partes à presente Carta devem em particular:
a) Velar para que nenhuma criança detida ou presa ou que esteja de qualquer outro modo desprovida da sua
liberdade não seja submetida à tortura ou a tratamentos ou castigos desumanos ou degradantes,
b) Velar para que as crianças sejam separadas dos adultos nos lugares de detenção ou de prisão,
c) Velar para que qualquer criança acusada de ter transgredido a lei penal,
i) seja presumida inocente até que seja devidamente reconhecida culpada,
ii) seja atempadamente informada e em detalhe das acusações feitas contra ela e beneficie dos serviços
de um interprete caso não possa compreender a língua utilizada,
iii) receber assistência judiciária ou outra apropriada para preparar e apresentar a sua defesa,
iv) veja o seu caso solucionado tão rapidamente quanto possível por um tribunal imparcial e, se for
reconhecida culpada, tenha a possibilidade de apelar a um tribunal de instância superior, não seja
forçada a testemunhar ou a reconhecer-se culpada,
d) proibir à imprensa e ao público de assistir o processo.
3. O objectivo essencial do tratamento da criança durante o processo é, mesmo se for declarada culpada de ter
transgredido a lei penal, a sua correcção, sua reintegração no seio da família e sua reabilitação social.
4. Uma idade mínima deve ser fixada, aquém da qual se presume que não têm responsabilidade perante a lei penal.
Artigo 18: PROTECÇÃO DA FAMÍLIA
1. A família é a célula de base natural da sociedade. Ela deve ser protegida e apoiada pelo Estado na sua instalação e
desenvolvimento.
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2. Os Estados Partes da presente Carta tomarão medidas apropriadas para assegurar a igualdade de direitos e
responsabilidade dos cônjuges perante as crianças durante o casamento e durante a sua dissolução. Em caso de
dissolução, disposições deverão ser tomadas para assegurar a protecção das crianças.
3. Nenhuma criança poderá ser privada de meios para sua manutenção em razão do estatuto matrimonial dos seus pais.
Artigo 19: CUIDADOS E PROTECÇÃO PELOS PAIS
1. Qualquer criança tem direito à protecção e aos cuidados dos seus pais e, se possível, residir com estes últimos.
Nenhuma criança poderá ser separada dos seus pais contra a sua vontade, salvo se a autoridade judiciária decidir,
conforme as leis aplicáveis na matéria, que essa separação é no próprio interesse da criança.
2. Qualquer criança separada de um dos seus pais ou dos dois, tem direito a manter regularmente relações pessoais e
contactos directos com os seus dois pais.
3. Caso a separação resulte da acção de um Estados Partes, esse Estado deverá fornecer à criança ou em vez desta, a um
outro membro da família, informações necessárias concernentes ao local exacto de residência do ou dos membros
ausentes da família. Os Estados Partes velarão igualmente para que a interposição de tal pedido não tenha
consequências adversas para a (s) pessoa (s) que tenha(m) sido objecto desse pedido.
4. Caso uma criança seja apreendida por um Estado Parte os seus pais ou o seu tutor deverão ser informados o mais
rapidamente pelos Estados Partes, sobre o sucedido.
Artigo 20: RESPONSABILIDADE DOS PAIS
1. Os pais ou outra pessoa responsável pela criança são os principais responsáveis pela sua educação e crescimento e têm
o dever:
a) De velar para que tenham sempre presentes os interesses da criança,
b) De assegurar, tendo em conta as suas aptidões e capacidades financeiras, as condições de vida indispensáveis ao
crescimento da criança,
c) De velar para que a disciplina doméstica seja administrada de maneira a que a criança seja tratada com humanidade
com o devido respeito pela dignidade humana.
2. Os Estados Partes à presente Carta, tendo em conta os seus meios e a sua situação nacional, tomarão todas as medidas
apropriadas para:
a) Assistir os pais ou outras pessoas responsáveis pela criança e, em caso de necessidade, prover programas de
assistência material e de apoio nomeadamente no que concerne à nutrição, saúde, educação, vestuário e
habitação,
b) Assistir os pais ou outras pessoas responsáveis pela criança para ajudá-los a desempenhar as suas tarefas em
relação à criança e assegurar o desenvolvimento de instituições que se encarreguem dos cuidados infantis.
c) Velar para que as crianças de famílias cujos pais trabalham, beneficiem de instalações e de serviços de
creches.
Artigo 21: PROTECÇÃO CONTRA PRATICAS SOCIAIS E CULTURAIS NEGATIVAS
1. Os Estados Partes à presente Carta tomarão todas as medidas apropriadas para abolir os costumes e práticas negativas,
culturais e sociais que prejudicam o bem-estar, a dignidade, o crescimento e o desenvolvimento normal da criança e em
particular:
a) Os costumes e práticas prejudiciais à saúde e mesmo à vida da criança,
b) Os costumes e práticas que constituem discriminação em relação a certas criança por razões de sexo ou
outras.
2. O casamento de criança e a promessa ao casamento de meninas e rapazes são interditas e, medidas efectivas, incluindo
legais, serão tomadas para especificar que a idade mínima requerida para o casamento é 18 anos e para tornar
obrigatório o registo de todos os casamentos numa lista oficial.
Artigo 22: CONFLITOS ARMADOS
1. Os Estados Partes à presente Carta comprometem-se a respeitar e a fazer respeitar as regras do Direito Internacional
Humanitário aplicáveis em caso de conflitos armados que afectem particularmente às crianças.
2. Os Estados Partes da presente Carta tomarão todas as medidas necessárias para velar para que nenhuma criança tome
directamente parte nas hostilidades e, em particular, que nenhuma criança seja alistada.
3. Os Estados Partes da presente Carta, devem, segundo as obrigações que lhes são incumbidas no âmbito do direito
internacional humanitário, proteger a população civil em caso de conflito armado e tomar todas as medidas possíveis
para assegurar a protecção e cuidados às crianças afectadas pelos conflitos armados. Estas disposições aplicam-se
também às crianças submetidas a situações de conflitos armados internos, de tensões ou de tumultos civis.
Artigo 23: CRIANÇAS REFUGIADAS
1. Os Estados Partes da presente Carta tomarão todas as medidas apropriadas para garantir que crianças que pretendam
obter o estatuto de refugiado, ou que sejam consideradas como refugiadas em virtude do direito internacional ou
nacional aplicável na matéria, possam receber, quer estejam acompanhadas ou não de seus pais, tutor legal ou de um
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parente próximo, a protecção e assistência humanitária que pretenderem no exercício dos direitos que lhes são
reconhecidos pela presente Carta e por qualquer outro instrumento internacional relativo aos direitos do homem e ao
direito humanitário, do qual os Estados são signatários.
2. Os Estados Partes ajudam as organizações internacionais encarregadas de proteger e de assistir os refugiados, nos seus
esforços para proteger e assistir as crianças citadas no parágrafo l do presente artigo, a reencontrarem os pais ou os
parentes próximos das crianças refugiadas não acompanhadas com vista a obter as informações necessárias para as
remeter à família.
3. Se nenhum parente, tutor legal ou parente próximo for encontrado, a criança beneficiará da mesma protecção como
qualquer outra criança privada, temporariamente ou permanentemente, do seu meio familiar qualquer que seja o
motivo.
4. As disposições do presente artigo aplicam-se mutatis mutandis às crianças deslocadas no interior de um país, seja em
consequência de uma catástrofe natural, de um conflito interno, de perturbações civis, económicas e sociais,
desmoronamento de edifícios, ou por qualquer outra causa.
Artigo 24: ADOPÇÃO
Os Estados Partes que reconheçam o sistema da adopção devem velar para que o interesse da criança prevaleça em todos
os casos e comprometem-se particularmente a:
a) Criar instituições competentes para decidir sobre questões da adopção e garantir que esta seja efectuada de
acordo com as leis e procedimentos aplicáveis na matéria, e na base de todas as informações pertinentes e
fiáveis, disponíveis, que permitam saber se a adopção pode ser autorizada, tendo em conta o estatuto da criança
em relação aos seus pais, parentes próximos e do seu tutor se for necessário, caso as pessoas relacionadas
tenham consentido, com conhecimento de causa, na adopção, após terem sido aconselhadas de maneira
conveniente;
b) Reconhecer que a adopção transnacional sobre os direitos da criança nos países que ratificaram a Convenção
Internacional, ou a presente Carta ou a ela aderiram, pode ser considerada como um último recurso para
assegurar a manutenção da criança, se ela não pode ser colocada numa família de acolhimento ou uma família
adoptiva, ou se é impossível cuidar-se da criança de uma maneira apropriada no seu país de origem;
c) Velar para que a criança afectada a uma adopção transnacional goze de uma protecção de normas equivalentes
às existentes no caso de uma adopção nacional;
d) Tomar todas as medidas apropriadas para que em caso de adopção transnacional, a colocação não dê lugar a um
tráfico com ganhos financeiros inapropriados para procurar uma criança;
e) Promover os objectivos do presente artigo, efectuando acordos bilaterais ou multilaterais e interessar-se, para
que, dentro deste quadro, a colocação de uma criança, num outro país seja realizada a bom termo pelas
autoridades ou organismos competentes;
f) Criar um mecanismo que se encarregue de vigiar o bem-estar da criança adoptada.
Artigo 25: SEPARAÇÃO DE JUNTO DOS PAIS
1. Toda a criança privada permanentemente ou temporariamente do seu ambiente familiar, seja porque razão for, tem
direito a uma protecção e uma assistência especiais.
2. Os Estados Partes da presente Carta comprometem-se a velar para que:
a) Um criança órfã, ou que esteja temporária ou permanentemente privada do seu ambiente familiar, ou cujo
interesse exige que ela seja retirada desse meio, recebe cuidados familiares de recolocação, que poderiam
compreender particularmente a colocação num lar de acolhimento, ou a colocação numa instituição conveniente
que assegure os cuidados infantis.
b) Que todas as medidas necessárias sejam tomadas para reencontrar e reconciliar a criança com os pais, lá onde a
separação é causada por um deslocamento interno ou externo provocado por conflitos armados ou catástrofes
naturais.
3. Se se prevê colocar uma criança numa estrutura de acolhimento ou de adopção, considerando o interesse da criança,
não se perderá de vista o desejo de assegurar uma continuidade na educação da criança e não se perderá de vista as
origens étnicas, religiosas e linguísticas da criança.
Artigo 26: PROTECÇÃO CONTRA O APARTHEID E A DISCRIMINAÇÃO
1. Os Estados Partes da presente Carta comprometem-se, individual e colectivamente, a conceder prioridade máxima às
necessidades especiais das crianças que vivem sob o regime do apartheid.
2. Os Estados Partes da presente Carta comprometem-se, além disso, individual e colectivamente, a conceder prioridade
máxima às necessidades especiais das crianças que vivem sob regimes que pratiquem a discriminação racial, étnica,
religiosa ou qualquer forma de discriminação, assim como nos Estados sujeitos à desestabilização militar.
3. Os Estados Partes comprometem-se a fornecer, sempre que possível, uma assistência material a estas crianças e a
orientar os seus esforços no sentido da eliminação de todas as formas de discriminação e apartheid do continente
africano.
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Artigo 27: EXPLORAÇÃO SEXUAL
1. Os Estados Partes da presente Carta comprometem-se a proteger a criança contra toda a forma de exploração ou de
maus tratos sexuais e empenham-se particularmente a tomar as medidas para impedir:
a) A incitação, a coerção ou o encorajamento de uma criança a envolver-se em qualquer actividade sexual;
b) A utilização de crianças para fins de prostituição ou qualquer outra prática sexual;
c) A utilização de crianças em actividades e cenas ou publicações pornográficas.
Artigo 28: CONSUMO DE DROGAS
Os Estados Partes da presente Carta devem tomar todas as medidas apropriadas para proteger a criança contra o uso
ilícito de substâncias narcóticas e psicotrópicas tais como as definidas nos tratados internacionais pertinentes e para
impedir a utilização das crianças na produção e tráfico destas substâncias.
Artigo 29: VENDA, TRÁFICO, RAPTO E MENDICIDADE
Os Estados Partes da presente Carta devem tomar as medidas apropriadas para impedir o seguinte:
a) o rapto, a venda ou o tráfico de crianças seja para que fim for ou sob qualquer forma, seja por quem for,
incluindo parentes ou tutor legal;
b) a utilização de crianças na mendicidade.
Artigo 30: CRIANÇAS DE MÃES PRISIONEIRAS
1.Os Estados Partes à presente Carta devem prever um tratamento especial para as mulheres grávidas e mães que aleitem
jovens que tenham sido acusadas ou julgadas culpadas de infracção à lei penal, e devem empenhar-se particularmente
a:
a) velar para que uma pena diferente da pena de prisão seja considerada preferencialmente em todos os seus
aspectos aquando da aplicação da sentença contra estas mães;
b) estabelecer e promover medidas que substituam a prisão pela reabilitação destas mães;
c) criar instituições especiais para assegurar a detenção destas mães;
d) garantir que uma mãe não seja encarcerada com a sua criança;
e) garantir que uma sentença de morte não seja pronunciada contra estas mães;
f) velar para que o sistema penitenciário tenha essencialmente por finalidade a reforma, a reintegração da mãe no
seio da sua família e a reabilitação social.
Artigo 31: RESPONSABILIDADES DAS CRIANÇAS
Toda a criança tem responsabilidades perante a família, a sociedade, o Estado e qualquer outra comunidade reconhecida
legalmente, assim como perante a comunidade internacional. A Criança segundo a sua idade e suas capacidades, e sob
reserva de restrições contidas na presente Carta, tem o dever de:
a) trabalhar para a coesão da sua família, respeitar seus pais, seus superiores e as pessoas idosas em todas as
circunstâncias e de as assistir em caso de necessidade;
b) servir a sua comunidade nacional colocando as suas capacidades físicas e intelectuais à sua disposição;
c) preservar e reforçar a solidariedade da sociedade e da nação;
d) preservar e reforçar os valores culturais africanos nas suas relações com os outros membros da sociedade, num
espírito de tolerância, diálogo e consulta, e de contribuir para o bem-estar moral da sociedade;
e) preservar e reforçar a independência nacional e a integridade do seu país;
f) contribuir no melhor das suas capacidades, em todas as circunstâncias e em todos os níveis para promover e
realizar a unidade africana.
SEGUNDA PARTE
CAPÍTULO 2
CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE UM COMITÉ SOBRE OS DIREITOS E O BEM-ESTAR DA CRIANÇA
Artigo 32: O COMITÉ
Um comité africano de peritos sobre os direitos e o bem-estar da criança acima denominado “O Comité” é criado junto
da União Africana para promover e proteger os direitos e o bem-estar da criança.
Artigo 33: COMPOSIÇÃO
1. O Comité é composto por onze membros possuindo as mais altas qualidades de moral, de integridade, de
imparcialidade, e de competência para todas as questões respeitantes aos direitos e ao bem-estar da criança.
2. Os membros do Comité ocupam um cargo a título pessoal.
3. O Comité não pode ter mais do que um membro pertencente ao mesmo Estado.
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Artigo 34: ELEIÇÃO
Logo após a entrada em vigor da presente Carta, os membros do Comité são eleitos em escrutínio secreto pela
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo através de uma lista de pessoas apresentada para o efeito pelos Estados
Partes da presente Carta.
Artigo 35: CANDIDATOS
Cada Estado Parte da presente Carta pode apresentar dois candidatos ou mais. Os candidatos devem ser cidadãos de um
dos Estados Partes da presente Carta. Quando dois candidatos são apresentados por um Estado, um dos dois não pode ser
nacional deste Estado.
Artigo 36:
1. O Secretário-geral da União Africana convida os Estados Parte da presente Carta a proceder dentro de um prazo, de
pelo menos seis meses antes das eleições, a apresentação dos candidatos ao Comité.
2. O Secretário-Geral da União Africana elabora a lista alfabética dos candidatos e comunica aos Chefes de Estado e de
Governo, pelo menos dois meses antes das eleições.
Artigo 37: DURAÇÃO DO MANDATO
1. Os membros do Comité são eleitos por um mandato de cinco anos e não podem ser reeleitos. Todavia, o mandato de
quatro dos membros eleitos pela ocasião da primeira eleição terminará no fim dos dois anos, e o mandato dos seis
outros, no fim de quatro anos.
2. Imediatamente após a primeira eleição, os nomes dos membros visados na alínea l do presente artigo, são tirados à
sorte pelo Presidente da Conferência.
3. O Secretário-geral da União Africana convoca a primeira reunião do Comité na Sede da Organização, nos seis meses
seguintes, à eleição dos membros do Comité e seguidamente, o Comité reúne-se, cada vez que for necessário segundo
a convocação do seu Presidente, pelo menos uma vez por ano.
Artigo 38: BUREAU
1. O Comité estabelece o seu regulamento interno.
2. O Comité elege a sua Mesa por um período de dois anos.
3. O quórum é constituído por sete membros do Comité
4. Em caso de divisão igual dos votos, O Presidente tem um voto preponderante.
5. As línguas de trabalho do Comité são as línguas oficiais da UA.
Artigo 39:
Se um membro do Comité deixa o seu posto livre por qualquer razão, antes do fim do seu mandato, o Estado que tiver
designado este membro designará um outro entre os seus nacionais para servir durante o período restante do mandato
respectivo, sob reserva de aprovação da Conferência.
Artigo 40: SECRETARIADO
1. O Secretário-geral da União Africana designa um Secretário do Comité.
Artigo 41: PRIVILÉGIOS E IMUNIDADES
No exercício das suas funções, os membros do Comité desfrutam de privilégios e imunidades previstas na Convenção
Geral sobre os privilégios e imunidades da União Africana.
CAPÍTULO 3 MANDATO E PROCEDIMENTOS DO COMITÉ
Artigo 42: MANDATO
O Comité tem por missão:
a) promover e proteger os direitos consagrados na presente Carta e nomeadamente:
i.
Reunir os documentos e as informações e proceder a avaliações inter-disciplinares respeitantes aos
problemas africanos no domínio dos direitos e da protecção da criança; organizar reuniões, encorajar
as instituições nacionais e locais competentes em matéria de direitos e de protecção da criança e, se
for necessário, dar a conhecer os seus pontos de vista e apresentar recomendações aos Governos.
ii.
Elaborar e formular os princípios e regras visando proteger os direitos e o bem-estar da criança em
África;
iii.
Cooperar com outras instituições e organizações africanas internacionais e regionais que se ocupam
da promoção dos direitos e do bem-estar da criança.
b) seguir a aplicação dos direitos consagrados na presente Carta, e velar para que sejam respeitados.
c) Interpretar as disposições da presente Carta a pedido dos Estados Partes, das instituições da União Africana ou
de todas outras instituições reconhecidas por esta organização ou por um Estado membro.
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d)

Desempenhar qualquer outra função que lhe poderá ser confiada pela Conferência dos Chefes de Estado e de
Governo, pelo Secretário-geral da UA ou por qualquer outro órgão da UA.

Artigo 43: SUBMISSÃO DE RELATÓRIOS
1. Todo Estado Parte da presente Carta compromete-se a submeter ao Comité por intermédio do Secretário-Geral da
União Africana, relatórios sobre as medidas adoptadas para tornar efectivas as disposições da presente Carta, assim
como sobre os progressos realizados no exercício desses direitos;
a) Dentro de dois anos da entrada em vigor da Carta pelo Partido Estado em questão
b) E depois disso, cada treis anos.
2. Todos os relatórios em virtude do presente artigo deve:
a) Conter informações suficientes sobre a implementação da presente Carta no aludido país;
b) Indicar se for caso disso, os factores e as dificuldades que entravam o respeito das obrigações previstas pela
presente Carta.
3. Um Estado Parte que tenha apresentado um primeiro relatório completo ao Comité não terá necessidade, nos relatórios
que apresentará ulteriormente em aplicação do parágrafo a) do presente artigo, de repetir as informações de base que
ele terá fornecido anteriormente.
Artigo 44: COMUNICAÇÕES
1. O Comité está habilitado a receber comunicações respeitantes a qualquer questão tratada pela presente Carta, de
qualquer indivíduo, grupo ou organização não governamental reconhecida pela União Africana, por um Estado
membro, ou pela Organização das Nações Unidas.
2. Toda a comunicação endereçada ao Comité deverá conter o nome e os endereços do autor e será analisada de forma
confidencial.
Artigo 45: INVESTIGAÇÕES
1. O Comité pode recorrer a qualquer método apropriado para inquirir sobre questões relevantes da presente Carta,
solicitar aos Estados Partes toda a informação pertinente sobre a sua aplicação e recorrer a métodos apropriados para
inquirir sobre as medidas adoptadas por um Estado Parte na aplicação da presente Carta.
2. O Comité submete em cada uma das Sessões Ordinárias da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo um
relatório sobre as suas actividades.
3. O Comité publica o seu relatório após a análise pela Conferência dos Chefes de Estado e de Governo.
4. Os Estados Partes asseguram uma larga difusão aos relatórios do Comité nos seus países.
CAPÍTULO 4: DISPOSIÇÕES DIVERSAS
Artigo 46: FONTES DE INSPIRAÇÃO
O Comité inspira-se no direito internacional relativo aos direitos do homem, nomeadamente nas disposições da Carta
Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, na Carta da União Africana, na Declaração Universal dos Direitos do
Homem, na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e outros instrumentos adoptados pela Organização das
Nações Unidas e pelos países africanos no domínio dos direitos do homem assim como nos valores do património
tradicional e cultural africano.
Artigo 47: ASSINATURA, RATIFICAÇÃO E ADESÃO, ENTRADA EM VIGOR
1. A presente Carta está aberta à assinatura dos Estados Membros da União Africana.
2. A presente Carta será submetida à ratificação ou adesão dos Estados Membros da UA. Os instrumentos de ratificação
ou adesão da presente Carta serão depositados junto do Secretário-geral da União Africana.
3. A presente Carta entrará em vigor nos 30 dias seguintes, à recepção pelo Secretário-geral da União Africana dos
instrumentos de ratificação ou de adesão de 15 Estados Membros da União Africana.
Artigo 48: EMENDA E REVISÃO
1. A presente Carta pode ser emendada ou revista se um Estado Parte enviar para o efeito um pedido escrito ao
Secretário-geral da União Africana. Sob a reserva de a emenda proposta ser submetida à conferência dos Chefes de
Estado e de Governo para análise, depois que todos os Estados Partes sejam devidamente avisados e que o Comité
tenha dado a sua opinião sobre a emenda proposta.
2. Toda emenda será adoptada pela maioria simples dos Estados Partes.
Adoptada pela Vigésima Sexta Sessão ordinária da Assembleia dos Chefes de Estado e de Governo da OUA, Adis
Abeba, Etiópia – Julho de 1990.
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Os Estado Membros na presente Convenção,
Considerando que a Carta das Nações Unidas reafirma a fé nos direitos fundamentais Humanos, na dignidade e no valor
da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulheres;
Considerando que a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma o princípio da não discriminação e proclama
que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos e que cada pessoa pode prevalecer-se de
todos os direitos e de todas as liberdades aí enunciados, sem distinção alguma, nomeadamente de sexo;
Considerando que os Estados Membross nos pactos internacionais sobre direitos Humanos têm a obrigação de assegurar
a igualdade de direitos dos homens e das mulheres no exercício de todos os direitos económicos, sociais, culturais, civis e
políticos;
Considerando as convenções internacionais concluídas sob a égide da Organização das Nações Unidas e das instituições
especializadas com vista a promover a igualdade de direitos dos homens e das mulheres;
Considerando igualmente as resoluções, declarações e recomendações adoptadas pela Organização das Nações Unidas e
pelas instituições especializadas com vista a promover a igualdade de direitos dos homens e das mulheres;
Preocupados, no entanto, por constatarem que, apesar destes diversos instrumentos, as mulheres continuam a ser objecto
de importantes discriminações;
Lembrando que a discriminação contra as mulheres viola os princípios da igualdade de direitos e do respeito da
dignidade humana, que dificulta a participação das mulheres, nas mesmas condições que os homens, na vida política,
social, económica e cultural do seu país, que cria obstáculos ao crescimento do bem-estar da sociedade e da família e que
impede as mulheres de servirem o seu país e a Humanidade em toda a medida das suas possibilidades;
Preocupados pelo facto de que em situações de pobreza as mulheres têm um acesso mínimo à alimentação, aos serviços
médicos, à educação, à formação e às possibilidades de emprego e à satisfação de outras necessidades;
Convencidos de que a instauração da nova ordem económica internacional baseada na equidade e na justiça contribuirá
de forma significativa para promover a igualdade entre os homens e as mulheres;
Sublinhando que a eliminação do apartheid, de todas as formas de racismo, de discriminação racial, de colonialismo, de
neocolonialismo, de agressão, de ocupação e dominação estrangeiras e de ingerência nos assuntos internos dos Estados é
indispensável ao pleno gozo dos seus direitos pelos homens e pelas mulheres;
Afirmando que o reforço da paz e da segurança internacionais, o abrandamento da tensão internacional, a cooperação
entre todos os Estados, sejam quais forem os seus sistemas sociais e económicos, o desarmamento geral e completo, em
particular o desarmamento nuclear sob controlo internacional estrito e eficaz, a afirmação dos princípios da justiça, da
igualdade e da vantagem mútua nas relações entre países e a realização do direito dos povos sujeitos a dominação
estrangeira e colonial e a ocupação estrangeira à autodeterminação e à independência, assim como o respeito da soberania
nacional e da integridade territorial, favorecerão o progresso social e o desenvolvimento e contribuirão em consequência
para a realização da plena igualdade entre os homens e as mulheres;
Convencidos de que o desenvolvimento pleno de um país, o bem-estar do mundo e a causa da paz necessitam da máxima
participação das mulheres, em igualdade com os homens, em todos os domínios;
Tomando em consideração a importância da contribuição das mulheres para o bem-estar da família e o progresso da
sociedade, que até agora não foi plenamente reconhecida, a importância social da maternidade e do papel de ambos os
pais na família e na educação das crianças, e conscientes de que o papel das mulheres na procriação não deve ser uma
causa de discriminação, mas de que a educação das crianças exige a partilha das responsabilidades entre os homens, as
mulheres e a sociedade no seu conjunto;
Conscientes de que é necessária uma mudança no papel tradicional dos homens, tal como no papel das mulheres na
família e na sociedade, se se quer alcançar uma real igualdade dos homens e das mulheres;
Resolvidos a pôr em prática os princípios enunciados na Declaração sobre a Eliminação da Discriminação contra as
Mulheres e, com tal objectivo, a adoptar as medidas necessárias à supressão desta discriminação sob todas as suas formas
e em todas as suas manifestações.
Acordam no seguinte:
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PARTE I
Artigo 1.º
Para os fins da presente Convenção, a expressão «discriminação contra as mulheres» significa qualquer distinção,
exclusão ou restrição baseada no sexo que tenha como efeito ou como objectivo comprometer ou destruir o
reconhecimento, o gozo ou o exercício pelas mulheres, seja qual for o seu estado civil, com base na igualdade dos
homens e das mulheres, dos direitos Humanos e das liberdades fundamentais nos domínios ,político, económico, social,
cultural e civil ou em qualquer outro domínio.
Artigo 2.º
Os Estados Membros condenam a discriminação contra as mulheres sob todas as suas formas, acordam em prosseguir,
por todos os meios apropriados e sem demora, uma política tendente a eliminar a discriminação contra as mulheres e,
com este fim, comprometem-se a:
a) Inscrever na sua constituição nacional ou em qualquer outra lei apropriada o princípio da igualdade dos
homens e das mulheres, se o mesmo não tiver já sido feito, e assegurar por via legislativa ou por outros
meios apropriados a aplicação efectiva do mesmo princípio;
b) Adoptar medidas legislativas e outras medidas apropriadas, incluindo a determinação de sanções em caso
de necessidade, proibindo toda a discriminação contra as mulheres;
c) Instaurar uma protecção jurisdicional dos direitos das mulheres em pé de igualdade com os homens e
garantir, por intermédio dos tribunais nacionais competentes e outras instituições públicas, a protecção
efectiva das mulheres contra qualquer acto discriminatório;
d) Abster-se ,de qualquer acto ou prática discriminatórios contra as mulheres e actuar por forma que as
autoridades e instituições públicas se conformem com esta obrigação;
e) Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação praticada contra as mulheres por uma
pessoa, uma organização ou uma empresa qualquer;
f) Tomar todas as medidas apropriadas, incluindo disposições legislativas, para modificar ou revogar
qualquer lei, disposição regulamentar, costume ou prática que constitua discriminação contra as mulheres;
g) Revogar todas as disposições penais que constituam discriminação contra as mulheres.
Artigo 3.º
Os Estados Membros tomam em todos os domínios, nomeadamente nos domínios político, social, económico e cultural,
todas as medidas apropriadas, incluindo disposições legislativas, pana assegurar o pleno desenvolvimento e o progresso
das mulheres, com vista a garantir-lhes o exercício e o gozo dos direitos Humanos e das liberdades fundamentais, com
base na igualdade com os homens.
Artigo 4.º
1 - A adopção pelos Estados Membros de medidas temporárias especiais visando acelerar a instauração de uma igualdade
de facto entre os homens e as mulheres não é considerada como um acto de discriminação, tal como definido na
presente Convenção, mas não deve por nenhuma forma ter como consequência a manutenção de normas desiguais ou
distintas; estas medidas devem ser postas de parte quando os objectivos em matéria de igualdade de oportunidades e de
tratamento tiverem sido atingidos.
2 - A adopção pelos Estados Membros de medidas especiais, incluindo as medidas previstas na presente Convenção que
visem proteger a maternidade, não é considerada como um acto discriminatório.
Artigo 5.º
Os Estados Membros tomam todas as medidas apropriadas para:
a) Modificar os esquemas e modelos de comportamento sociocultural dos homens e das mulheres com vista a
alcançar a eliminação dos preconceitos e das práticas costumeiras, ou de qualquer outro tipo, que se
fundem na ideia de inferioridade ou de superioridade de um ou de outro sexo ou de um papel estereotipado
dos homens e das mulheres;
b) Assegurar que a educação familiar contribua para um entendimento correcto da maternidade como função
social e para o reconhecimento da responsabilidade comum dos homens e das mulheres na educação e
desenvolvimento dos filhos, devendo entender-se que o interesse das crianças é consideração primordial
em todos os casos.
Artigo 6.º
Os Estados Membros tomam todas as medidas apropriadas, incluindo disposições legislativas, para suprimir todas as
formas de tráfico das mulheres e de exploração da prostituição das mulheres.
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PARTE II
Artigo 7.º
Os Estados Membros tomam todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra as mulheres na vida
política e pública do país e, em particular, asseguram-lhes, em condições de igualdade com os homens, o direito:
a) De votar em todas as eleições e em todos os referendos públicos e de ser elegíveis para todos os
organismos publicamente eleitos;
b) De tomar parte na formulação da política do Estado e na sua execução, de ocupar empregos públicos e de
exercer todos os cargos públicos a todos os níveis do governo;
c) De participar nas organizações e associações não governamentais que se ocupem dia vida pública e
política do país.
Artigo 8.º
Os Estados Partes tomam todas as medidas apropriadas para que as mulheres, em condições de igualdade com os homens
e sem nenhuma discriminação, tenham a possibilidade de representar os seus governos à escala internacional e de
participar nos trabalhos das organizações internacionais.
Artigo 9.º
1 - Os Estados Partes concedem às mulheres direitos iguais aos dos homens no que respeita à aquisição, mudança e
conservação da nacionalidade. Garantem, em particular, que nem o casamento com um estrangeiro nem a mudança de
nacionalidade do marido na constância do casamento produzem automaticamente a mudança de nacionalidade da
mulher, a tornam apátrida ou a obrigam a adquirir a nacionalidade do marido.
2 - Os Estados Partes concedem às mulheres direitos iguais aos dos homens no que respeita à nacionalidade dos filhos.
PARTE III
Artigo 10.º
Os Estados Partes tomam todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra as mulheres com o fim de
lhes assegurar direitos iguais aos dos homens no domínio da educação e, em particular, para assegurar, com base na
igualdade dos homens e das mulheres:
a) As mesmas condições de orientação profissional, de acesso aos estudos e de obtenção de diplomas nos
estabelecimentos de ensino de todas as categorias, nas zonas rurais como nas zonas urbanas, devendo esta
igualdade ser assegurada no ensino pré-escolar, geral, técnico, profissional e técnico superior, assim como
em qualquer outro meio de formação profissional;
b) O acesso aos mesmos programas, aos mesmos exames, a um pessoal de ensino possuindo qualificações do
mesmo nível, a locais escolares e a equipamento da mesma qualidade;
c) A eliminação de qualquer concepção estereotipada dos papéis dos homens e das mulheres e a todos os
níveis e em todas as formas de ensino, encorajando a coeducação e outros tipos de educação que ajudarão
a realizar este objectivo, em particular revendo os livros e programas escolares e adaptando os métodos
pedagógicos,
d) As mesmas possibilidades no que respeita à concessão de bolsas e outros subsídios para os estudos;
e) As mesmas possibilidades de acesso aos programas de educação permanente, incluindo os programas de
alfabetização para adultos e de alfabetização funcional, com vista, nomeadamente, a reduzir o mais cedo
possível qualquer desnível de instrução que exista entre os homens e as mulheres;
f) A redução das taxas de abandono feminino dos estudos e a organização de programas para as raparigas e
as mulheres que abandonarem prematuramente a escola;
g) As mesmas possibilidades de participar activamente nos desportos e na educação física;
h) O acesso a informações especificas de carácter educativo tendentes a assegurar a saúde e o bem-estar das
famílias, incluindo a informação e o aconselhamento relativos ao planeamento da família.
Artigo 11.º
1 - Os Estados Partes comprometem-se a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra as
mulheres no domínio do emprego com o fim de assegurar, com base na igualdade dos homens e das mulheres. os
mesmos direitos, em particular:
a) O direito ao trabalho, enquanto direito inalienável de todos os seres humanos;
b) O direito às mesmas possibilidades & emprego, incluindo a aplicação dos mesmos critérios de selecção
em matéria de emprego;
c) O direito à livre escolha da profissão e do emprego, o direito à promoção, à estabilidade do emprego e a
todas as prestações e condições de trabalho e o direito à formação profissional e a reciclagem, incluindo a
aprendizagem, o aperfeiçoamento profissional e a formação permanente;
d) O direito à igualdade de remuneração, incluindo prestações, e à igualdade de tratamento para um trabalho
de igual valor, assim coma à igualdade de tratamento no que respeita à avaliação da qualidade do trabalho;
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e)
f)

O direito à segurança social, nomeadamente às prestações de reforma, desemprego, doença, invalidez e
velhice ou relativas a qualquer outra perda de capacidade de trabalho, assim como o direito a férias pagas;
O direito à protecção da saúde e à segurança nas condições de trabalho, incluindo a salvaguarda da função
de reprodução.

2 - Com o fim de evitar a discriminação contra as mulheres por causa do casamento ou da maternidade e de garantir o seu
direito efectivo ao trabalho, os Estados Partes comprometem-se a tomar medidas apropriadas para:
a) Proibir, sob pena de sanções, o despedimento por causa da gravidez ou de gozo do direito a um período de
dispensa do trabalho por ocasião da maternidade, bem como a discriminação nos despedimentos fundada
no estado matrimonial;
b) Instituir a concessão do direito a um período de dispensa do trabalho por ocasião da maternidade pago ou
conferindo direito a prestações sociais comparáveis, com a garantia da manutenção do emprego anterior,
dos direitos de antiguidade e das vantagens sociais;
c) Encorajar o fornecimento dos serviços sociais de apoio necessários para permitir aos pais conciliar as
obrigações familiares com as responsabilidades profissionais e a participação na vida pública, em
particular favorecendo a criação e o desenvolvimento de uma rede de estabelecimentos de guarda de
crianças;
d) Assegurar uma protecção especial às mulheres grávidas cujo trabalho é comprovadamente nocivo.
3 - A legislação que visa proteger as mulheres nos domínios abrangidos pelo presente artigo será revista periodicamente
em função dos conhecimentos científicos e técnicos e será modificada, revogada ou alargada segundo as
necessidades.
Artigo 12.º
1 - Os Estados Partes tomam todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra as mulheres no domínio
dos cuidados de saúde, com vista a assegurar-lhes, com base na igualdade dos homens e das mulheres, o acesso aos
serviços médicos, incluindo os relativos ao planeamento da família.
2 - Não obstante as disposições do parágrafo 1 deste artigo, os Estados Partes fornecerão às mulheres durante a gravidez,
durante o parto e depois do parto serviços apropriados e, se necessário, gratuitos, assim como uma nutrição adequada
durante a gravidez e o aleitamento.
Artigo 13.º
Os Estados Partes comprometem-se a tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra as
mulheres em outros domínios da vida económica e social, com o fim de assegurar, com base na igualdade dos homens e
das mulheres, os mesmos direitos, em particular:
a) O direito a prestações familiares;
b) O direito a empréstimos bancários, empréstimos hipotecários e outras formas de crédito financeiro;
c) O direito de participar nas actividades recreativas, nos desportos e em todos os aspectos da vida cultural.
Artigo 14.º
1 - Os Estados Partes têm em conta os problemas particulares das mulheres rurais e o papel importante que estas
mulheres desempenham para a sobrevivência económica das suas famílias, nomeadamente pelo seu trabalho nos
sectores não monetários da economia, e tomam todas as medidas apropriadas para assegurar a aplicação das
disposições da presente Convenção às mulheres das zonas rurais.
2 - Os Estados Partes tomam todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação contra as mulheres nas zonas
rurais, com o fim de assegurar, com base na igualdade dos homens e das mulheres, a sua participação no
desenvolvimento rural e nas suas vantagens e, em particular, assegurando-lhes o direito:
a) De participar plenamente na elaboração e na execução dos planos do desenvolvimento a todos os níveis;
b) De ter acesso aos serviços adequados no domínio da saúde, incluindo a informação, aconselhamento e
serviços em matéria de planeamento da família;
c) De beneficiar directamente dos programas de segurança social;
d) De receber qualquer tipo de formação e de educação, escolares ou não, incluindo em matéria de
alfabetização funcional, e de poder beneficiar de todos os serviços comunitários e de extensão,
nomeadamente para melhorar a sua competência técnica;
e) De organizar grupos de entreajuda e cooperativas com o fim de permitir a igualdade de oportunidades no
plano económico, quer se trate de trabalho assalariado ou de trabalho independente;
f) De participar em todas as actividades da comunidade;
g) De ter acesso ao crédito e aos empréstimos agrícolas, assim como aos serviços de comercialização e às
tecnologias apropriadas e de receber um tratamento igual nas reformas fundiárias e agrárias e nos
projectos de reordenamento rural;
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h)

De beneficiar de condições de vida convenientes, nomeadamente no que diz respeito a alojamento,
saneamento, fornecimento de electricidade e de água, transportes e comunicações.

PARTE IV
Artigo 15.º
1 - Os Estados Partes reconhecem às mulheres a igualdade com os homens perante a lei.
2 - Os Estados Partes reconhecem às mulheres em matéria civil, capacidade jurídica idêntica à dos homens e as mesmas
possibilidades de exercício dessa capacidade. Reconhecem-lhes, em particular, direitos iguais no que respeita à
celebração de contratos e à administração dos bens e concedem-lhes o mesmo tratamento em todos os estádios do
processo judicial.
3 - Os Estados Partes acordam em que qualquer contrato e qualquer outro instrumento privado, seja de que tipo for, que
vise limitar a capacidade jurídica da mulher deve ser considerado como nulo.
4 - Os Estados Partes reconhecem aos homens e às mulheres os mesmos direitos no que respeita à legislação relativa à
livre circulação das pessoas e à liberdade de escolha de residência e domicílio.
Artigo 16.º
1 - Os Estados Partes tomam todas as medidas necessárias para eliminar a discriminação contra as mulheres em todas as
questões relativas ao casamento e às relações familiares e, em particular, asseguram, com base na igualdade dos
homens e das mulheres:
a) O mesmo direito de contrair casamento;
b) O mesmo direito de escolher livremente o cônjuge e de só contrair casamento de livre e plena vontade;
c) Os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades na constância do casamento e aquando da sua
dissolução;
d) Os mesmos direitos e as mesmas responsabilidades enquanto pais, seja qual for o estado civil, para as
questões relativas aos seus filhos; em todos os casos, o interesse das crianças será a consideração
primordial;
e) Os mesmos direitos de decidir livremente e com todo o conhecimento de causa do número e do
espaçamento dos nascimentos e de ter acesso à informação, à educação e aos meios necessários para
permitir o exercício destes direitos;
f)
Os mesmos direitos e responsabilidades em matéria de tutela, curatela, guarda e adopção das crianças, ou
instituições similares, quando estes institutos existam na legislação nacional; em todos os casos, o
interesse das crianças será a consideração primordial;
g) Os mesmos direitos pessoais ao marido e à mulher, incluindo o que respeita à escolha do nome de família,
de uma profissão e de uma ocupação;
h) Os mesmos direitos a cada um dos cônjuges em matéria de propriedade, aquisição, gestão, administração,
gozo e disposição dos bens, tanto a titulo gratuito como a título oneroso.
2 - A promessa de casamento e o casamento de crianças não terão efeitos jurídicos e todas as medidas necessárias,
incluindo disposições legislativas, serão tomadas com o fim de fixar uma idade mínima para o casamento e de tornar
obrigatório o registo do casamento num registo oficial.
PARTE V
Artigo 17.º
1 - Com o fim de examinar os progressos realizados na aplicação da presente Convenção, é constituído um Comité para a
Eliminação da Discriminação contra as Mulheres (em seguida denominado Comité), que se compõe, no momento da
entrada em vigor da Convenção, de dezoito e, depois da sua ratificação ou da adesão do 35.· Estado Parte, de vinte e
três peritos de uma alta autoridade moral e de grande competência no, domínio abrangido pela presente Convenção.
Os peritos são eleitos pelos Estados Partes de entre os seus nacionais e exercem as suas funções a titulo pessoal,
devendo ter-se em conta o principio de uma repartição geográfica equitativa e de representação das diferentes formas
de civilização, assim como dos principais sistemas jurídicos.
2 - Os membros do Comité são eleitos por escrutínio secreto de entre uma lista de candidatos designados pelos Estados
Partes. Cada Estado Parte pode designar um candidato escolhido de entre os seus nacionais.
3 - A primeira eleição tem lugar seis meses depois da data da entrada em vigor da presente Convenção. Pelo menos três
meses antes da data de cada eleição, o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas dirige uma carta aos
Estados Partes para os convidar a submeter as suas candidaturas num prazo de dois meses. O Secretário-Geral elabora
uma lista alfabética de todos os candidatos, indicando por que Estado foram designados, lista que comunica aos
Estados Partes.
4 - Os membros do Comité são eleitos no decurso de uma reunião dos Estados Partes convocada pelo Secretário-Geral
para a sede da Organização das Nações Unidas. Nesta reunião, em que o quórum é constituído por dois terços dos
Estados Partes, são eleitos membros do Comité os candidatos que tenham obtido o maior número de votos e a maioria
absoluta dos votos dos representantes dos Estados Partes presentes e votantes.
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5 - Os membros do Comité são eleitos para um período de quatro anos. No entanto, o mandato de nove dos membros
eleitos na primeira eleição termina ao fim de dois anos; o presidente do Comité tira à sorte os nomes destes nove
membros imediatamente depois da primeira eleição.
6 - A eleição dos cinco membros adicionais do Comité realiza-se nos termos das disposições dos parágrafos 2, 3 e 4 do
presente artigo, a seguir à 35.ª ratificação ou adesão. O mandato de dois dos membros adicionais eleitos nesta ocasião
termina ao fim de dois anos; o nome destes dois membros é tirado à sorte pelo presidente do Comité.
7 - Para suprir eventuais vagas, o Estado Parte cujo perito tenha cessado de exercer as suas funções de membro do
Comité nomeia um outro perito de entre os seus nacionais, sob reserva da aprovação do Comité.
8 - Os membros do Comité recebem, com a aprovação da Assembleia Geral, emolumentos retirados dos fundos da
Organização das Nações Unidas, nas condições fixadas pela Assembleia, tendo em conta a importância das funções
do Comité.
9 - O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas põe à disposição do Comité o pessoal e os meios materiais que
lhe são necessários para o desempenho eficaz das funções que lhe são confiadas pela presente Convenção.
Artigo 18.º
1 - Os Estados Partes comprometem-se a apresentar ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas, para exame
pelo Comité, um relatório sobre as medidas de ordem legislativa, judiciária, administrativa ou outra que tenham
adoptado para dar aplicação às disposições da presente Convenção e sobre os progressos realizados a este respeito:
a) No ano seguinte à entrada em vigor da Convenção para o Estado interessado;
b) Em seguida, de quatro em quatro anos, e sempre que o Comité o pedir.
2 - Os relatórios podem indicar os factores e dificuldades que afectam a medida em que são cumpridas as obrigações
previstas pela presente Convenção.
Artigo 19.º
1 - O Comité adopta o seu próprio regulamento interior.
2 - O Comité elege o seu secretariado para um período de dois anos.
Artigo 20.º
1 - O Comité reúne normalmente durante um período de duas semanas no máximo em cada ano para examinar os
relatórios apresentados nos termos do artigo 18.· da presente Convenção.
2 - As sessões do Comité têm lugar normalmente na sede da Organização das Nações Unidas ou em qualquer outro lugar
adequado determinado pelo Comité.
Artigo 21.º
1 - O Comité presta contas todos os anos à Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, por intermédio do
Conselho Económico e Social, das suas actividades e pode formular sugestões e recomendações gerais fundadas no
exame dos relatórios e das informações recebidas dos Estados Partes. Estas sugestões e recomendações são incluídas
no relatório do Comité, acompanhadas, sendo caso disso, das observações dos Estados Partes.
2 - O Secretário-Geral transmite os relatórios do Comité à Comissão do Estatuto das Mulheres para informação.
Artigo 22.º
As instituições especializadas têm o direito de estar representadas aquando do exame da aplicação de qualquer disposição
da presente Convenção que entre no âmbito das suas actividades. O Comité pode convidar as instituições especializadas a
submeter relatórios sobre a aplicação da Convenção nos domínios que entram no âmbito das suas actividades.
PARTE VI
Artigo 23.º
Nenhuma das disposições da presente Convenção põe em causa as disposições mais propícias à realização da igualdade
entre os homens e as mulheres que possam conter-se:
a) Na legislação de um Estado Parte;
b) Em qualquer outra convenção, tratado ou acordo internacional em vigor nesse Estado.
Artigo 24.º
Os Estados Partes comprometem-se a adoptar todas as medidas necessárias ao nível nacional para assegurar o pleno
exercício dos direitos reconhecidos pela presente Convenção.
Artigo 25.º
1 - A presente Convenção está aberta à assinatura de todos os Estados.
2 - O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas é designado como depositário da presente Convenção.
3 - A presente Convenção está sujeita a ratificação e os instrumentos de ratificação são depositados junto do SecretárioGeral da Organização das Nações Unidas.
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4 - A presente Convenção está aberta à adesão de todos os Estados. A adesão efectua-se pelo depósito de um instrumento
de adesão junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
Artigo 26.º
1 - Qualquer Estado Parte pode pedir em qualquer momento a revisão da presente Convenção, dirigindo uma
comunicação escrita para este efeito ao Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
2 - A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas decide das medidas a tomar, sendo caso disso, em relação a
um pedido desta natureza.
Artigo 27.º
1 - A presente Convenção entra em vigor no 30.· dia a seguir à data do depósito junto do Secretário-Geral da Organização
das Nações Unidas do 20.º instrumento de ratificação ou de adesão.
2 - Para cada um dos Estados que ratifiquem a presente Convenção ou a ela adiram depois do depósito do 20.·
instrumento de ratificação ou de adesão, a mesma Convenção entra em vigor no 30.º dia a seguir à data do depósito
por esse Estado do seu instrumento de ratificação ou de adesão.
Artigo 28.º
1 - O Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas recebe e comunica a todos os Estados o texto das reservas que
forem feitas no momento da ratificação ou da adesão.
2 - Não é autorizada nenhuma reserva incompatível com o objecto e o fim da presente Convenção.
3 - As reservas podem ser retiradas em qualquer momento por via de notificação dirigida ao Secretário-Geral da
Organização das Nações Unidas, o qual informa todos os Estados Partes na Convenção. A notificação tem efeitos na
data da recepção.
Artigo 29.º
1 - Qualquer diferendo entre dois ou mais Estados Partes relativamente à interpretação ou à aplicação da presente
Convenção que não seja resolvido por via de negociação é submetido a arbitragem, a pedido de um de entre eles. Se
nos seis meses a seguir à data do pedido de arbitragem as Partes não chegarem a acordo sobre a organização da
arbitragem, qualquer delas pode submeter o diferendo ao Tribunal Internacional de Justiça, mediante um
requerimento nos termos do Estatuto do Tribunal.
2 - Qualquer Estado Parte pode, no momento em que assinar a presente Convenção, a ratificar ou a ela aderir, declarar
que não se considera vinculado pelas disposições do parágrafo 1 do presente artigo. Os outros Estados Partes não
estão vinculados pelas mesmas disposições nas suas relações com um Estado Parte que tiver formulado uma tal
reserva.
3 - Qualquer Estado Parte que tenha formulado uma reserva conformemente às disposições do parágrafo 2 do presente
artigo pode em qualquer momento retirar essa reserva por uma notificação dirigida ao Secretário-Geral da
Organização das Nações Unidas.
Artigo 30.º
A presente Convenção, cujos textos em inglês, árabe, chinês, espanhol, francês e russo fazem igualmente fé, é depositada
junto do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas.
Em Fé do que, os abaixos assinados, devidamente autorizado, assinaram esta Convenção.
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Lista de verificação para o uso do Protocolo dos Direitos da Mulher a nível interno
Ao apresentar uma queixa de violação de direitos ao abrigo do Protocolo dos Direitos da Mulher os queixosos talvez
desejem fazer referência a esta lista de verificação para garantir que o Protocolo dos Direitos da Mulher seja aplicável e
possível de executar:
 Será que o Estado Parte ratificou o Protocolo dos Direitos da Mulher e depositou o instrumento de ratificação
junto da União Africana?
 Em caso afirmativo, a violação ocorreu depois de o Protocolo dos Direitos da Mulher ter sido ratificado pelo
Estado Parte?
 Em caso afirmativo, o sistema jurídico do Estado Parte exige uma legislação facilitadora para que o Protocolo
dos Direitos da Mulher seja aplicável (geralmente nos sistemas de direito comum) ou o Protocolo dos Direitos
da Mulher é automaticamente aplicável após a ratificação (geralmente nos sistemas de direito civil)?
 Se se exige uma legislação facilitadora, será que tal legislação já foi promulgada e será que a violação ocorreu
depois da promulgação de tal legislação?
 Se a legislação facilitadora ainda não foi promulgada, será que os tribunais domésticos já fizeram uma nota
judicial do Protocolo dos Direitos da Mulher?
 Se o Protocolo dos Direitos da Mulher é aplicável, será que o Estado Parte designou uma autoridade
competente (judicial ou administrativa) para prover recursos para violações do Protocolo dos Direitos da
Mulher?
 Se o Estado não ratificou o Protocolo dos Direitos da Mulher, há alguma violação da Carta Africana
(assumindo que a Carta Africana é aplicável) onde o Protocolo dos Direitos da Mulher pode ser usado como
ferramenta interpretativa?
 Será que o Estado ratificou outros instrumentos internacionais como a CEDAW ou CRC que também podem
ser citados?
Lista de verificação para a submissão de comunicações à Comissão Africana
 Indicou o autor da comunicação (e vítima, se for diferente) e deu a informação de contacto?
 Está a vida da vítima, sua integridade pessoal ou saúde em perigo iminente? Se for, solicitou medidas
provisórias temporárias?
 Solicitou o anonimato da vítima, se ela o desejar?
 Será que o Estado contra o qual se apresenta a queixa é parte signatária do instrumento que se diz ter violado?
 A comunicação define de forma clara e específica a(s) alegada(s) violação (violações) dos direitos da vítima ao
abrigo da Carta Africana e/ou do Protocolo dos Direitos da Mulher, por acção ou omissão da parte do Estado?
 Descreveu claramente os factos do caso?
 A comunicação indica a autoridade governamental responsável pela violação?
 A comunicação baseia-se em eventos decorridos dentro da jurisdição do Estado Parte?
 A comunicação baseia-se em eventos decorridos após a entrada em vigor da Carta Africana ou do Protocolo
dos Direitos da Mulher (conforme aplicável), ou eventos que continuaram a ocorrer ou cujos efeitos continuam
após a entrada em vigor da Carta Africana ou do Protocolo dos Direitos da Mulher (conforme aplicável)?
 Certificou-se de que a comunicação não contém linguagem depreciativa ou ofensiva?
 Certificou-se de que a comunicação não se baseia exclusivamente em notícias veiculadas pelos órgãos de
comunicação?
 Indicou que se esgotaram todos os recursos locais, ou especificou uma excepção à regra de exaustão de
recursos aplicável ao seu caso?
 Caso se tenham esgotado os recursos internos, descreveu o processo jurídico a nível nacional e anexou todos os
documentos relevantes, indicando que o assunto foi concluído a nível nacional?
 Está a submeter a comunicação dentro do tempo razoável depois de se esgotarem os recursos locais?
 Certificou-se de que nenhum outro mecanismo internacional ou regional tomou uma decisão sobre o mérito da
causa ou está no processo de considerar a queixa?
 Incluiu todas as provas em apoio à queixa?
 A comunicação está a ser submetida em inglês ou francês?
 Indicou os tipos específicos de recursos de que está à procura?
Vide Apêndice D—Directrizes da Comissão Africana para a Submissão de Comunicações
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Acordo amigável
Logo que uma comunicação é declarada admissível, a Comissão coloca-se à disposição das Partes em litígio num esforço
para alcançar um acordo amigável da disputa. A Comissão oferece os seus Bons Ofícios para um acordo amigável em
qualquer fase do processo. Se ambas as Partes expressarem a vontade de resolver o assunto amigavelmente, a Comissão
designará um relator, normalmente o Comissário que vem cuidando do caso, ou um Comissário responsável pelas
actividades promocionais no Estado em pauta ou um grupo de comissários. Se se alcançar um acordo amigável, um
relatório contendo os termos do acordo é apresentado à Comissão na sua sessão. Isto automaticamente marcará o
encerramento do caso. Por outro lado, se nenhum acordo for alcançado, um relatório é apresentado concordemente à
Comissão pelo(s) comissário(s) em pauta e a Comissão tomará uma decisão sobre o mérito do caso.
Evidência e Ónus da Prova
Para fins de atendimento e admissibilidade, o autor da comunicação pode limitar-se a apresentar um caso prima facie e a
satisfazer as condições estabelecidas no Artigo 56 da Carta. O autor deve também fazer alegações precisas dos factos
anexando documentos relevantes, se possível, e evitar fazer alegações em termos gerais. Igualmente, uma rejeição das
alegações por um Estado não é suficiente. O Estado parte deve apresentar respostas específicas e evidência a refutar as
alegações.
Consideração do Mérito
Uma vez que a comunicação é declarada admissível, a Comissão procederá à consideração das matérias substantivas do
caso. Isto significa que examina as alegações feitas pelo queixoso e a resposta do Estado visado com o devido respeito
pelas disposições da Carta e outras normas internacionais de direitos humanos.
O Secretariado da Comissão prepara uma proposta do veredicto sobre o mérito da causa levando em conta todos os factos
em seu poder. Isto visa orientar os Comissários nas suas deliberações. As Partes em litígio são notificadas da decisão
final tomada pela Comissão.
Durante a sessão, as Partes em litígio têm a liberdade de fazer apresentações orais ou escritas à Comissão. Alguns
Estados enviam emissários às sessões da Comissão para refutar as alegações feitas contra eles. As ONGs e indivíduos
também recebem a permissão para fazer apresentações orais perante a Comissão. A Comissão coloca em pé de igualdade
os queixosos e os Estados que se alega terem violado os direitos humanos e /ou dos povos durante todo o processo.
A decisão quanto ao mérito da causa é uma aplicação do direito internacional em matérias de direitos humanos e uma
interpretação da Carta vis-à-vis as alegações feitas pela vítima. É um exame destas alegações e de todos os argumentos
apresentados pelas Partes em litígio no contexto da Carta Africana, em particular, e do direito internacional em matérias
de direitos humanos, em geral.
Normalmente há casos em que um Estado ignora por completo a necessidade de responder às alegações feitas pelo
queixoso, recusando-se desse modo a cooperar com a t Comissão. Em tal situação, a Comissão não tem nenhuma opção
senão recorrer aos factos em seu poder para tomar sua decisão final.
Contudo, o facto de que as alegações do queixoso não foram contestadas, ou foram parcialmente contestadas pelo Estado
não significa que a Comissão irá aceitar sua veracidade. A Comissão pode invocar os poderes que lhe foram conferidos
pelo Artigo 46 para “recorrer a qualquer método apropriado de investigação ….” Para examinar tais queixas
oficiosamente, pode obter informação de fontes alternativas e de terceiros.
Depois de um estudo minucioso dos factos e argumentos apresentados por ambas as partes, a Comissão pode então
decidir se houve ou não uma violação da Carta. Se constatar uma violação, faz recomendações ao Estado Parte em pauta.
Recomendações (ou Decisões) da Comissão
As decisões finais da Comissão chamam-se recomendações. As recomendações são feitas após considerar os factos
apresentados pelo autor, a queixa, as observações do Estado parte (se os houver) e as questões e a acta perante a
Comissão.
Esta acta normalmente contém a decisão sobre a admissibilidade, uma interpretação das disposições da Carta invocadas
pelo autor, uma resposta à pergunta sobre se os factos conforme apresentados revelam uma violação da Carta, e caso se
constate uma violação, a medida necessária que o Estado parte deve tomar para remediar a violação. O mandato da
Comissão é quasi-judicial e como tal, suas recomendações finais não são em si juridicamente vinculativas aos Estados
em pauta.
Estas recomendações são incluídas nos Relatórios Anuais das Actividades do Comissário, submetidos à Assembleia dos
Chefes de Estado e Governo da OUA em conformidade com o Artigo 54 da Carta. Se forem adoptadas, tornam-se
vinculativas aos Estados Partes e são publicadas.
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Seguimento das recomendações da Comissão
A Comissão não estabeleceu nenhum procedimento para supervisionar a implementação de suas recomendações.
Contudo, o Secretariado envia cartas de lembretes aos Estados que foram considerados como violando as disposições da
Carta apelando-lhes a honrar suas obrigações ao abrigo do Artigo 1 da Carta “… de reconhecer os direitos, deveres e
liberdades consagrados nesta Carta e … adoptar todas as medidas legislativas e outras necessárias para efectivar as
disposições da [Carta]”. Estas cartas são enviadas imediatamente após a adopção do Relatório Anual das Actividades da
Comissão pela Assembleia dos Chefes de Estado e Governo da OUA e cartas subsequentes são enviadas tantas vezes
quantas forem necessárias.
O principal problema, porém, é o da aplicação das recomendações. Não existe nenhum mecanismo que possa compelir os
Estados a seguir estas recomendações. Muito depende da boa vontade dos Estados.
Procedimentos para comunicações inter-estatais
A submissão de comunicações à Comissão por Estados Signatários da Carta alegando que um outro Estado Parte violou
as disposições da Carta é regida por dois procedimentos preceituados nos Artigos 48-53 da Carta Africana e Regras 93 a
101 das Regras de Procedimento da Comissão.
O primeiro procedimento contido no Artigo 48 atribui um mandato à Comissão para receber e considerar uma
comunicação de um Estado somente depois de o Estado ter tentado resolver a disputa com o outro Estado sem sucesso.
Se depois de três meses a disputa não for resolvida, qualquer dos Estados pode submeter a comunicação à Comissão
através do Presidente, e notificar o outro Estado.
O Segundo procedimento permite que um Estado que não deseja entrar em negociações bilaterais com o Estado acusado
encaminhe o assunto das violações dos direitos humanos directamente à Comissão, dirigindo a comunicação ao
Presidente da Comissão, Secretário-Geral da OUA e ao outro Estado visado.
Diferente do procedimento com respeito a ‘outras comunicações’, ao abrigo destes dois procedimentos, a Carta requer
que a Comunicação seja dirigida especificamente ao Presidente da Comissão, e também obriga o Estado queixoso a
notificar o outro Estado por si, em vez de a Comissão ter de fazer isso.
Ao abrigo dos dois procedimentos, a Comissão pode proceder à consideração da comunicação somente depois de ter
verificado que todos os recursos locais foram esgotados, a menos que seja óbvio à Comissão que o procedimento de
alcançar estes recursos poderia ser indevidamente protelado.
A Comissão pode, se julgar necessário, pedir aos Estados para lhe darem toda a informação relevante; e ao considerar o
assunto, pode convidar os Estados a fazer apresentações orais ou escritas. O objectivo primário da Comissão em qualquer
dos dois procedimentos é garantir um acordo amigável.
Contudo, depois de ter tentado todos os meios apropriados para alcançar uma solução amigável baseada no respeito pelos
direitos humanos de dos povos, a Comissão preparará um relatório dentro de um período razoável de tempo, para os
Estados visados e comunicará o relatório à Assembleia da OUA. No seu relatório à Assembleia, a Comissão pode indicar
as recomendações que julgar serem úteis.
Para mais informação, queira contactar: A Comissão Africana dos Direitos do Homem e dos Povos, P O Box 673, Banjul,
Gâmbia, Tel: 220 392962, Fax: 220 390764
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