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SENHORAS E SENHORES . os membros da Conferência Europeia dos Tribunais Constitucionais,
Gostaria de agradecer sinceramente aos membros da Conferência, chefiados pelo Presidente, pela honra que
me prestam ao convidar-me, na minha qualidade de Presidente da Conferência das Jurisdições Constitucionais
Africanas, para este 18º Congresso, que marca um passo importante na a vida da sua organização e
associando-me a esta solene cerimónia de abertura.
Vossa Excelência, Senhor Presidente, deu um importante passo no sentido de fortalecer a cooperação entre as
Instituições que temos a honra de servir e que partilham o ideal da Criação, cada uma na sua área.
intervenção, espaço de diálogo entre as jurisdições constitucionais com vista à manutenção de uma ordem
democrática, bem como à preservação e consolidação de uma cultura de Estado de direito.
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É verdade que as jurisdições constitucionais que compõem o CECC têm uma história e um passado diferentes
dos membros do CJCA. Também é verdade que o contexto político, econômico, social e cultural no qual as
jurisdições membros de nossas duas organizações operam pode ser diferente.
Mas estas jurisdições partilham os mesmos valores e têm em comum a vontade de se unirem para poder
avançar ao mesmo tempo na construção de um espaço onde sejam promovidos os princípios que sustentam o
Estado de Direito e a democracia. .
Gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer algumas palavras sobre o contexto em que nasceu a
Conferência das Jurisdições Constitucionais Africanas. A criação da nossa Organização resulta de uma resolução
da União Africana, adoptada por iniciativa da Argélia e que pretendia constituir um espaço complementar aos
diversos mecanismos instituídos pela União Africana para estabelecer o Estado de direito, a democracia e os
direitos humanos . A nossa organização, desde a sua criação, tem como missão, em particular, promover a
solidariedade e a ajuda mútua entre os seus membros e promover o intercâmbio de experiências e informações
no domínio da justiça constitucional.

Senhoras e senhores, participantes,
No momento em que vos falo, a Conferência reúne quarenta e seis (46) membros das jurisdições constitucionais
africanas e três (3) membros não africanos, com estatuto de Observador: Brasil, Rússia e Turquia.
Várias ações são realizadas para a popularização da cultura constitucional na África, podemos citar, entre
outras:
1- Realização, a cada dois anos, de simpósios científicos sobre temas jurídicos, com tradução e publicação de
todas as apresentações;
2- O lançamento de um site, que funciona nas quatro línguas de trabalho do CJCA, a saber: Inglês, Árabe,
Francês e Português;
3- A publicação bimestral de uma “Newsletter” que nos permite acompanhar a actividade da nossa associação,
bem como as notícias constitucionais e os desenvolvimentos em África.
4- O lançamento de um "Prêmio de Tese" e de um Jornal Africano de Justiça Constitucional ... etc
No âmbito internacional, a CJCA firmou diversos acordos de parceria e cooperação com organizações
semelhantes.
De referir que o CJCA, desde a sua criação em 2011, tem realizado cinco Congressos, o último deles realizado
em Luanda, Angola em junho de 2019 e o próximo que deverá decorrer no próximo mês de abril em Marrocos
foi adiado, devido ao persistência da pandemia Covid-19, em 2022.
Senhoras e senhores, desejo muito sucesso em seu trabalho.

Hon. Dr. Manuel Miguel Da Costa Aragão
Presidente do Tribunal Constitucional de Angola
Presidente da Conferência das Jurisdições Constitucionais da África - CJCA
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Atividades da CJCA
Egito: Participação da CJCA na 5ª reunião dos presidentes dos tribunais
supremos e constitucionais africanos
O CJCA participou, como observador, na 5ª Reunião dos
Presidentes dos Tribunais Supremos e Constitucionais da
África, que foi realizada online no Cairo em 20 de fevereiro
de 2021.
O tema desta Conferência organizada pelo Supremo
Tribunal Constitucional do Egito, sob o alto patrocínio do
Presidente da República do Egito, Abdelfattah Essissi, é
"Justiça eletrônica na África pós-COVID 19"

República Tcheca: Participação do Presidente do CJCA na 18ª Conferência dos
Tribunais Constitucionais Europeus
O Presidente da CJCA, Sr. Manuel Aragão, participou
dos trabalhos da 18ª Conferência dos Tribunais
Constitucionais Europeus, que foi realizada online em
Praga em 25 de fevereiro de 2021.
Na sua intervenção de abertura, o Sr. Aragão, depois de
dar um panorama sobre a criação da cjca, sublinhou a
necessidade de intensificar a cooperação com espaços
semelhantes, como o CECC ...

Veja o video: https://drive.google.com/file/d/1ky06CryQgLpEBu4renkG1tOjAcftmWZh/view?usp=sharing

Argélia: Visita do Embaixador do Sudão na Argélia, à sede da CJCA
H.E. o Embaixador do Sudão na Argélia fez uma visita de cortesia à sede da CJCA em 28 de fevereiro de 2021.
Foram-lhe prestados esclarecimentos sobre o
funcionamento da Secretaria-Geral e o
funcionamento da sede, sobre os objetivos da CJCA,
seus órgãos e fontes de financiamento.
Este é o lugar para lembrar que, desde a assinatura
do "acordo de sede" em 16 de abril de 2016, a sede
da CJCA goza de status diplomático, como outras
representações diplomáticas credenciadas em Argel.
Como um lembrete, o Tribunal Constitucional do Sudão é um membro fundador do CJCA.
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Notícias de Tribunais e Conselhos
Burundi: Renovação do Tribunal Constitucional
Valentin Bagorikunda, ex-Procurador-Geral da República do Burundi até agosto de 2016, atual
Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Pensões,
acaba de ser eleito por unanimidade Presidente
do Tribunal Constitucional pelo Senado do
Burundi.
Sr. Valentin Bagorikunda, torna-se assim o novo
presidente do Tribunal Constitucional,
substituindo Charles Ndagijimana; enquanto o
ex-ministro da Defesa, Emmanuel Ntahomvukiye
se torna seu vice-presidente.

Burkina Faso: Nomeação de novos membros para o Conselho Constitucional
Os três novos membros do Conselho Constitucional são:
Véronique Bayili é magistrada de categoria excepcional,
que já fez parte do Conselho Constitucional, completando
o mandato de Bamitié Michel Karama, falecido em 12 de
maio de 2019.
Moctar Tall foi nomeado pelo presidente do Faso, do
qual era até então o conselheiro especial encarregado
dos assuntos jurídicos. Professor aposentado, o Sr. Tall
foi, entre outras coisas, diretor da Escola Nacional de
Administração e Judiciário (ENAM) de 2001 a 2012.
Sophie Sow, quanto a ela, foi nomeada pelo Presidente da Assembleia Nacional. Ela ocupou vários cargos
importantes, incluindo o de embaixador do Burkina em vários países.
Recorde-se que os três novos membros têm um mandato único de nove anos .

Quênia: Seleção de candidatos ao cargo de Chefe de Justiça
Dez candidatos foram selecionados para o cargo de Chief Justice (CJ) antes de suas entrevistas em abril.
A Comissão do Serviço Judicial disse em um comunicado
que recebeu 13 candidatos para o cargo de CJ e que havia
pré-selecionado dez.
Todos os atuais juízes da Suprema Corte, incluindo a juízachefe interina Philomena Mwilu, se abstiveram de solicitar
a substituição do ex-presidente-chefe David Maraga.
O público foi convidado a dar sua opinião sobre os
candidatos antes de 3 de março para apreciação.
O JSC é o órgão estatutário responsável por recrutar um juiz principal e todos os magistrados.
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Notícias de Tribunais e Conselhos
Quênia: O presidente da Suprema Corte, David Maraga, se aposenta
Seu nome chegou às manchetes da mídia em todo o mundo, em setembro de 2017, David Maraga, então chefe
da Suprema Corte do Quênia, anulou a reeleição
de Uhuru Kenyatta contra seu oponente Raila
Odinga e ordenou que uma nova votação fosse
realizada presidencial.
Descrito como histórico, sua decisão foi saudada
por várias vozes na África e em todo o mundo.
Desde então, David Maraga conquistou grande
notoriedade tanto dentro de sua instituição
como em todo o país. O homem de 70 anos se
aposentou na segunda-feira, 11 de janeiro de 2021, após quatro anos à frente do sistema de justiça queniano.
Durante a cerimônia de encerramento do serviço, o juiz Maraga tirou o manto para simbolizar o encerramento
do mandato. Ele entregou propriedades do governo, incluindo seu carro oficial, uma bandeira nacional e a placa
CJ1, para o escrivão judicial. A cerimônia foi transmitida ao vivo pelas redes sociais.
"A estabilidade política neste país só pode ser garantida se o Estado de Direito prevalecer. Sem o Estado de
Direito, ninguém estará seguro neste país. Diga NÃO à impunidade e defenda o Estado de Direito." David
Maraga disse em sua despedida Fala.
Em 2019, David Maraga criticou o governo por "maltratar e desrespeitar" o sistema de justiça depois que o
executivo ordenou cortes no orçamento da justiça. David Maraga está deixando o cargo após 18 anos de
serviço no sistema de justiça queniano.
Leia mais : https://fr.africanews.com/2021/01/11/kenya-le-juge-david-maraga-prend-sa-retraite/

Egito: Eleição do ex-presidente do Supremo Tribunal Constitucional,
Presidente do Parlamento
Em 12 de janeiro de 2021, o Conselheiro Hanafi al-Jabali foi eleito Presidente do Parlamento por um período de
5 anos.
A Conselheira Hanafi Al-Jebali ocupou os cargos
de Conselheira Adjunta na Autoridade dos
Comissários do Tribunal Constitucional em 1983,
antes de ser nomeada Conselheira desta
Autoridade em 1988, e então Presidente da
mesma Autoridade em 1996..
Ele foi nomeado vice-presidente do Supremo
Tribunal Constitucional em 2001,
Eleito secretário-geral da União dos Tribunais e Conselhos Constitucionais Árabes em 2011.
Jebali presidiu o Supremo Tribunal Constitucional de 23 de junho de 2018 a julho de 2019.
Jebali, chefiou a delegação do Supremo Tribunal Constitucional do Egito ao V Congresso da CJCA que se realizou
em Luanda - Angola em junho de 2019.
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Notícias de Tribunais e Conselhos
R D Congo: substituição de três membros do Tribunal Constitucional
Para substituir três membros do Tribunal Constitucional, e assim completar seu quadro de funcionários
finalmente reduzido a seis membros em vez de nove,
foram nomeados três novos juízes, neste caso o Juiz
Dieudonné KALUBA DIBWA, professor de Direito Público
da Ordem dos Advogados, Juiz Alphonsine KALUME
ASENGO CHEUSI, magistrado de carreira do Conselho de
Estado, após ter passado pelo falecido Supremo Tribunal
de Justiça, e o Juiz Dieudonné KAMULETA BADIBANGA,
proveniente do Tribunal de Cassação.
Desde a prestação de juramento destes três juízes, o
Tribunal Constitucional está lotado. Enquanto se aguarda a eleição de seu novo Presidente, o interino será
assegurado pelo Sr. Évariste-Prince FUNGA MOLIMA MWATA.

Argélia: Participação do Conselho Constitucional, nas 3ª entrevistas científicas
a peritos eleitorais
O Conselho Constitucional, representado pela Sra. Salima MOUSSERATI, membro do Conselho, participou nas
3ªs entrevistas científicas de peritos eleitorais,
organizadas conjuntamente pela Comissão de
Veneza do Conselho da Europa e pela
Autoridade Eleitoral Permanente da Roménia.
Os debates deste ano centraram-se na
“Acessibilidade do processo eleitoral”, essencial
para a implementação do sufrágio universal um dos princípios fundamentais do direito
eleitoral.
O evento aconteceu no dia 16 de fevereiro de
2021, via Internet, de Bucareste.

Benin: construção e reforma da sede do Tribunal Constitucional
A aceitação provisória dos novos edifícios do Tribunal Constitucional teve lugar no dia 19 de fevereiro na
presença do Chefe de Estado e do Presidente do
Tribunal, Senhor Joseph Djogbénou.
A construção e renovação da sede do CC foram
financiadas pelo orçamento nacional em cerca
de dois mil milhões de francos CFA. O novo
quadro assim colocado à disposição dos Sábios
do Tribunal Constitucional e dos trabalhadores
desta administração permitirá responder a
vários desafios.
Com efeito, trata-se de permitir que o tribunal superior cumpra com eficácia e nas melhores condições as
missões que lhe são confiadas. Depois, graças a este novo quadro, o Tribunal Constitucional pode agora
oferecer aos seus utilizadores um quadro de acolhimento adequado e boas condições de acessibilidade.
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Desenvolvimentos eleitores
Argélia: revisão da lei orgânica relativa ao regime eleitoral
O projecto de revisão da lei orgânica relativa ao sistema eleitoral, elaborado pela comissão de Laraba e
submetido aos partidos políticos para parecer,
apresenta algumas novidades, algumas das quais
significativas, face ao texto de 2016, ainda em vigor.
Para além da alteração relativa ao sistema eleitoral, a
comissão propôs a paridade nas listas, entre homens e
mulheres, a presença obrigatória de jovens (um terço)
e disposições para o controlo financeiro das
campanhas eleitorais.
Se no texto atual é "proporcional" que se exige, a comissão propõe ajustes. O eleitor elege uma lista, mas, ao
mesmo tempo, escolhe seus candidatos na mesma lista.
A lógica de "cabeça da lista" desapareceu assim. Se alguma vez a proposta for adotada, será, portanto, uma
"votação proporcional de vários membros" com um método de quociente e lista livre. O objetivo seria acabar
com a lógica da “venda de cargos”, em particular do “chefe da lista”, prática presa às legislativas de 2017.

República Centro-Africana: Atualização sobre as eleições legislativas e
presidenciais
A votação para o primeiro turno das eleições presidenciais e legislativas combinadas ocorreu na República
Centro-Africana em 27 de dezembro de 2020 em um contexto difícil devido às hostilidades desencadeadas em
várias prefeituras e em torno de Bangui por uma coalizão de grupos armados (PCC) apoiada pelo ex-presidente
François BOZIZE e parte da oposição, o ex-presidente havia se retirado para o sertão pouco antes da invalidação
de sua candidatura presidencial pelo Tribunal Constitucional de 3 de dezembro de 2020.
O Tribunal Constitucional teve de cumprir o seu papel de regulador do funcionamento dos poderes e instituições
públicas e de juiz do processo eleitoral, muito certamente, pelas decisões tomadas, contribuiu para um relativo
apaziguamento, mas sobretudo para garantir que o voto possa no entanto para ficar.
Após o exame dos candidatos, o segundo passo foi o exame de um novo pedido da oposição de adiamento da
votação.
Com efeito, embora as candidaturas já tivessem sido
examinadas, os partidos da oposição voltaram a apelar ao
adiamento das eleições com base no artigo 115.º do Código
Eleitoral.
O Tribunal Constitucional constatou uma contradição entre
este artigo do Código Eleitoral e os prazos constitucionais
para a realização do voto presidencial; na véspera da
votação, o Tribunal decidiu a favor da Constituição, aplicando o princípio da hierarquia das normas e
privilegiando as disposições constitucionais. O Tribunal, portanto, confirmou a realização da votação para 27 de
dezembro de 2020.
O presidente Faustin Archange TOUADERA foi reconduzido para um novo mandato de 5 anos com 53,16% dos
votos válidos, sendo a taxa de participação de 35,25% levando em consideração que as prefeituras não
puderam votar por causa das ações dos grupos armados.
O segundo turno das eleições legislativas será realizado no dia 14 de março, assim como as parciais referentes
aos círculos eleitorais onde as eleições não puderam ser realizadas. A posse do Presidente da República terá
lugar no dia 30 de março.
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Desenvolvimentos eleitores
Congo Brazzaville: eleições presidenciais, sete candidaturas validadas
O Tribunal Constitucional do Congo-Brazzaville rejeitou em 17 de fevereiro a candidatura de um oponente e
validou a de outras sete personalidades na eleição presidencial marcada para 21 de março. A candidatura do
presidente cessante, Denis Sassou Nguesso, foi
aceite.
A candidatura de Michel Mboussi Ngouari, que
afirma ser oposição moderada, não foi aceita,
segundo Auguste Iloki, presidente do Tribunal
Constitucional. Ele é acusado de não ter
apresentado, nomeadamente, "um atestado
médico emitido por médicos juramentados e
uma declaração de moral fiscal".
O Tribunal constatou também "uma incoerência entre a assinatura aposta no final da sua declaração de
candidatura e o exemplar da que consta do processo".
Foram validadas as candidaturas de outras sete personalidades, incluindo o caso do presidente cessante Denis
Sassou Nguesso, de 77 anos, que pretende um quarto mandato, e há 36 anos à frente do Congo.

Desenvolvimentos constitucionais
Líbia: Referendo sobre a nova Constituição
Os membros do Comitê Constitucional mais conhecido pelo nome de “Comitê dos sessenta” pelo número de
seus membros (60) divididos igualmente entre as três regiões da Líbia concordaram em um documento para
realizar o referendo sobre o projeto. em 24 de
dezembro de 2021.
Este órgão constitutivo constituinte, localizado
em Al-Bayda, é o órgão encarregado de preparar
uma nova constituição para a Líbia após os
eventos de fevereiro de 2011
O novo texto do projeto de Constituição prevê,
entre outras coisas, a criação de um Tribunal Constitucional.

Uganda: Tribunal Constitucional anula lei usada para proibir protestos
o Tribunal Constitucional de Uganda declarou em 26 de
fevereiro de 2021, a seção 8 da Lei de Gestão da Ordem
Pública de Uganda de 2013 como ilegal e inconstitucional.
Este di, a lei de ordem pública de Uganda, deu à polícia
poderes excessivos para proibir reuniões e manifestações
públicas.
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Desenvolvimentos constitucionais
Gabão: Adoção de um novo projeto de revisão da Constituição
Por parecer de 28 de dezembro de 2020 relativo ao controlo da constitucionalidade do projeto de revisão da
Constituição da República Gabonesa, os 9
juízes do Tribunal Superior validaram a
conformidade do projeto com todos os
artigos da Lei fundamentais que lhe
conferem valor constitucional.
De acordo com o projeto de lei aprovado,
em caso de vacância do cargo, o chefe de
Estado interino é assegurado por um
colégio constituído pelos presidentes das
duas câmaras do Parlamento e pelo
Ministro da Defesa.
Na atual Constituição, essa prerrogativa é do Presidente do Senado.
O projeto incorpora a noção de “indisponibilidade temporária” do Presidente da República. Esta disposição não
existia na Constituição atual. Recorde-se que há dois anos, quando o presidente Ali Bongo sofreu um acidente
vascular cerebral, o Tribunal Constitucional não declarou a vacância do poder. Ela falou de "indisponibilidade
temporária", que a oposição contestou veementemente.
Em caso de indisponibilidade temporária, é o mesmo trio que exercerá as funções de Presidente da República.
Outra alteração é o artigo 78, que estabelece que, uma vez que ele tenha deixado o cargo, o chefe de Estado
não pode ser julgado, procurado, detido ou condenado por atos cometidos durante sua gestão.

Jurisprudência do Tribunais e Conselhos
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África do Sul: A partir de agora, candidatos independentes podem se
candidatar às eleições

s Tribunais e Conselhos

O Tribunal Constitucional da África do Sul decidiu que a lei eleitoral atual, que não permite que candidatos
independentes se candidatem às eleições, é inconstitucional.
Até agora, apenas membros de partidos
políticos podiam se candidatar. Nas próximas
votações, o campo estará, portanto, aberto a
candidatos independentes.
Alguns críticos dizem que a África do Sul se
tornou de fato uma democracia de três
partidos, o ANC no poder e os partidos de
oposição, a Aliança Democrática e os lutadores
pela liberdade econômica.
O Parlamento Sul-Africano tem dois anos para alterar a legislação.
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Benin: Nenhuma violação da Constituição ao remover a possibilidade de os
cidadãos apelarem diretamente ao Tribunal Africano dos Direitos Humanos.

s Tribunais e Conselhos

O Tribunal Constitucional do Benin, em 21 de janeiro de 2021, rejeitou os recursos de inconstitucionalidade
contra a decisão do Benin de retirar sua declaração
aceitando a jurisdição do Tribunal Africano dos
Direitos Humanos e dos Povos (ACHPR) para receber
petições individuais.
Benin não violou a Constituição ao retirar a
possibilidade de seus cidadãos apelarem
diretamente ao Tribunal Africano. Este é o resultado
de um veredicto proferido pelo mais alto tribunal
constitucional. Este veredicto segue várias petições
sobre a decisão de Benin de retirar a capacidade de seus cidadãos de reclamar ao Tribunal Africano.
Segundo os sete reis magos, no que diz respeito aos artigos 144 e 146 da Constituição, a decisão do Benin não
viola nenhum princípio. Estes artigos dispõem que, na condução das relações internacionais do Estado, as
prerrogativas de que goza o Presidente da República do Benin são exclusivas.
Consequentemente, demonstra o Tribunal Constitucional, a decisão do Benin de retirar aos seus cidadãos a
possibilidade de apreender diretamente a CADHP escapa ao controlo da constitucionalidade.

Zimbábue: A recitação obrigatória de 'promessa nacional' nas escolas é
inconstitucional
O Tribunal Constitucional do Zimbábue decidiu em 20 de janeiro de 2021 que “o compromisso nacional do
país” era uma violação inconstitucional do direito dos alunos à liberdade de consciência e dos direitos dos pais.
A decisão do tribunal vem quatro anos depois de
Mathew Sogolani apelar para o tribunal com base na
inconstitucionalidade do compromisso nacional. O pai
de três filhos argumentou que o compromisso nacional
equivalia a "propaganda fascista". O peticionário foi
representado por Advogados dos Direitos Humanos do
Zimbabué, que apresentou a petição de Sogolani em
abril de 2016. A petição pedia ao tribunal que
suspendesse a recitação obrigatória do juramento nas
escolas. O compromisso nacional entrou em vigor em maio de 2016.
Sogolani desafiou a promessa de incluir o termo “Deus Todo-Poderoso” em um compromisso secular.
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Benin: Falta de jurisdição para decidir sobre a extensão do mandato do
presidente

s Tribunais e Conselhos

O Tribunal Constitucional do Benin declarou a sua incompetência para decidir sobre a extensão do mandato do
presidente do país, Patrice Talon.
“Após o exame de recurso formulado por cidadão
contra a prorrogação do mandato do presidente, o
Tribunal declarou-se incompetente para controlar a
vontade do constituinte”, indicou em sua decisão.
De acordo com os argumentos desenvolvidos por este
cidadão, o fim do mandato do Sr. Talon está previsto
para 5 de abril de 2021 à meia-noite e a transferência do poder com seu sucessor deve ocorrer imperativamente
no dia seguinte, de acordo com as disposições da Constituição de 1990 em em que o chefe de estado foi
empossado.
Nos últimos dias, uma polêmica tomou conta da opinião pública sobre a validade ou não da prorrogação de 45
dias do mandato do atual presidente.
Em novembro de 2019, os legisladores haviam definido um prazo conjunto para o término dos mandatos
eletivos atuais ou futuros, ou seja, 2026. Para tanto, o mandato dos vereadores eleitos em 2020 foi estendido
para seis anos, o do os deputados que serão eleitos em 2023 prorrogaram-se por três anos e o mandato do
atual Presidente da República, prorrogado por 45 dias, para chegar a mandato conjunto em 2021.

Zâmbia: decisão do Tribunal Constitucional será aplicada no futuro
Os Conselheiros (Eleitos) que renunciaram mas anularam as suas decisões continuarão a exercer as suas
funções apesar da decisão do Tribunal Constitucional que orientou a matéria porque a lei não pode ser aplicada
retroativamente.
O Tribunal afirmou que a ausência de disposição
expressa na Constituição a este respeito implica que
o Conselheiro não tem a possibilidade de reverter a
decisão de renúncia com o prazo de antecedência.
Em 5 de fevereiro de 2021, o Tribunal Constitucional
decidiu que não havia nenhuma disposição legal que
permitisse a um Conselheiro que renunciasse reverter
sua decisão de deixar o cargo.
O Chefe do Escritório Eleitoral da Comissão Eleitoral da Zâmbia (ECZ), disse que a comissão não poderia
implementar a decisão do tribunal sobre os vereadores que renunciaram e mudaram de opinião, mas que o
fariam no futuro
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Atividades futuras
Angola: Adiamento da 13ª Sessão da Mesa Executiva da CJCA
Devido às estritas restrições impostas pela pandemia do coronavírus, a 13ª sessão do Gabinete Executivo da
CJCA, que seria realizada online a partir de Luanda,
Angola, a 18 de fevereiro de 2021, foi adiada para maio
próximo.
Esta sessão será consagrada, entre outras coisas, à
revisão e aprovação do relatório de atividades, ao
encerramento do exercício de 2020 e à adoção do
orçamento estimado para 2021.
O Tribunal Constitucional de Angola preside o CJCA
desde junho de 2019.

Moçambique: Realização do 3º Simpósio Internacional da CJCA
A CJCA e o Conselho Constitucional de Moçambique vão organizar o 3º Simpósio Internacional MaputoMoçambique durante o último trimestre de 2021, sob o
tema “Justiça eleitoral: transparência, inclusão e
integridade do processo”
Recorde-se que o CJCA realiza Simpósio entre dois
Congressos. A primeira teve lugar em Cotonou em 2014
com o tema: “O juiz constitucional e o poder político” e a
segunda teve lugar em Argel em 2017, com o tema: “O
acesso das pessoas à justiça constitucional”.

Angola: Participação do Presidente da CJCA, na sessão da Mesa da
Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional -WCCJ
O Sr. Manuel Aragão, Presidente da CJCA, representará a CJCA nos trabalhos da 16ª reunião do Bureau da
Conferência Mundial sobre Justiça Constitucional - WCCJ a
ser realizada online em 20 de março de 2021, a partir de
Estrasburgo.
Durante esta sessão, o Bureau discutirá, entre outras
coisas, a preparação do 5º Congresso da WCCJ, a ser
realizado em Bali-Indonésia de 4 a 7 de outubro de 2022
com o tema “Justiça e Paz Constitucional”.
Deve-se lembrar que a WCCJ reúne 117 Cortes
Constitucionais e Conselhos e Cortes Supremas da África, Américas, Ásia e Europa e que a CJCA é membro ex
officio do Bureau da WCCJ nos espaços regionais.
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NB /: O "Boletim CJCA" é uma publicação sua, não hesite em nos enviar suas observações e
suas propostas, bem como qualquer informação relativa à atividade do seu Tribunal e que
você queira compartilhar com o outro.
O endereço de e-mail é: contact@cjca-conf.org

Bd, 11 Décembre 1960, El Biar - Alger, Algérie
www.cjca-conf.org

contact@cjca-conf.org

http://www.cjca-conf.org/fr/contact/

: +213 23 25 38 36
: +213 21 92 28 41

