CARTA DO g7+
Os Governos do Afeganistão, Burundi, República Centro-Africana, Chade, Comores, Costa
do Marfim, República Democrática do Congo, Guiné, Guiné-Bissau, Haiti, Libéria, Papua
Nova Guiné, Serra Leoa, Somália, Ilhas Salomão, São Tomé e Príncipe, Sudão do Sul, TimorLeste, Togo e Iémen (os “Estados Membros”):
Preâmbulo
•

Tendo aprendido as lições difíceis comuns a todos os estados em situação de conflito ou
de pós-conflito, e procurando a transição para a etapa seguinte de desenvolvimento;

•

Sabendo que os estados em situação de conflito ou de pós-conflito têm a ganhar com a
partilha entre si destas experiências difíceis;

•

Unidos sob a visão de “Caminhos em direcção à resiliência” e de “Voluntarismo, Solidar
iedade e Cooperação”, e trabalhando sob o lema de “Nada sobre nós, sem nós”;

•

Reconhecendo a necessidade de uma visão de construção da paz e de construção de es
tado, conforme definido na Declaração do g7+ em Díli, Timor-Leste, a 10 de Abril de
2010, o Roteiro da Monróvia sobre a Construção da Paz e do Estado em Julho de 2010,
e a Declaração de Haiti em Novembro de 2012;

•

Procurando reformar a forma como a comunidade internacional trabalha com estados
afetados por conflitos, conforme articulado no ‘New Deal’ para o envolvimento em
estados frágeis;

•

Desejando trabalhar de forma concertada com os parceiros de desenvolvimento
internacionais, o sector privado, a sociedade civil, os meios de comunicação social
e as populações dos países, fronteiras e regiões, com vista a reformar o envolvimento
internacional em prol do desenvolvimento em Estados Membros;

•

Lembrando a reunião inaugural do g7+ a 10 de Abril de 2010, em Díli, Timor-Leste,
na qual os membros do g7+ se reuniram pela primeira vez para expressar a vontade
dos estados membros enquanto organização internacional, bem como as reuniões
ministeriais conduzidas em Juba, Sudão do Sul (Outubro de 2011) e em Port-au-Prince,
Haiti (Novembro de 2012) desde a criação do g7+; e
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•

Acreditando que é importante para o g7+ formalizar a sua constituição enquanto organi
zação internacional, de modo a melhor precaver a sua operação futura e a obter
reconhecimento internacional pleno para os seus órgãos constituintes,

ARTIGO I
Estatuto Jurídico
1.

O g7+ é confirmado por este meio como organização internacional e intergovernamen
tal com personalidade jurídica.

2.

O g7+ é composto pelo Afeganistão, República Democrática do Congo, Haiti, Libéria,
Sudão do Sul, Serra Leoa e Timor-Leste, como membros fundadores, a que se juntam
o Burundi, República Centro-Africana, Chade, Comores, Costa do Marfim, Guiné, 		
Guiné-Bissau, Haiti, Papua Nova Guiné, Ilhas Salomão, Somália e Togo, bem como 		
quaisquer outros países em situação de conflito ou de pós-conflito que venham a ser
admitidos por consenso dos Estados Membros.

ARTIGO II
Finalidade
A finalidade do g7+ é servir como plataforma para:
1. Facilitar a partilha de ensinamentos extraídos e de boas práticas de Construção da Paz
e Construção do Estado entre estados em situação de conflito ou de pós-conflito, de
modo a fomentar as metas comuns de estabilidade, paz, boa governação assente
em princípios democráticos liderados pela nação em causa, crescimento económico
e desenvolvimento sustentável segundo os princípios de Voluntarismo, Solidariedade
e Cooperação no caminho em direcção à resiliência;
2.

Promover cooperação entre Estados Membros, pertencente aos países e liderada por
estes, através da prestação de pareceres e do intercambio de conhecimentos e de
ensinamentos extraídos;

3.

Defender políticas de gestão de ajuda com base nos princípios de envolvimento eficaz
adaptado aos contextos dos Estados Membros e respeitando a liderança nacional destes,
bem como da transparência e a responsabilização mútua;
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4.

promover boa governação e instituições eficazes, bem como a ajuda mútua em prol
do desenvolvimento dos nossos Estados Membros nas áreas da política, administração
pública, descentralização, recursos naturais, economia e finanças; e

5.

promover sociedades estáveis e pacíficas a fim de permitir a transição para a etapa 		
seguinte do desenvolvimento económico, ao mesmo tempo que se reconhece a
soberania e liderança dos países em questão.

ARTIGO III
O Fórum Ministerial
1.

O órgão decisório preeminente do g7+ será o Fórum Ministerial. Cada Estado Membro
deverá nomear um delegado a nível ministerial para o Fórum Ministerial.

2.

O Fórum Ministerial tomará decisões com base nos princípios de consulta e consenso.

3.

O Fórum Ministerial reunir-se-á pelo menos uma vez por ano. O Fórum Ministerial
poderá também, mediante aviso ao presidente do Fórum Ministerial, convocar reuniões
em qualquer altura. As reuniões do Fórum Ministerial consideram-se devidamente
constituídas quando haja quórum de membros.

4.

O Fórum Ministerial deverá escolher uma pessoa que seja um Ministro de um Estado
Membro ou uma pessoa com qualificações relevantes equivalentes às de um Ministro
para agir como Presidente do Fórum Ministerial. O mandato deste Presidente é de dois
anos, com possibilidade de reeleição. A Presidência do Fórum Ministerial deverá rodar
entre os Estados Membros. O Fórum Ministerial deverá igualmente designar um
Vice-Presidente.

5.

O Fórum Ministerial poderá convidar observadores a estar presente nas suas reuniões,
porém estes observadores só terão direito a intervir nas reuniões caso tal lhes seja
solicitado.
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ARTIGO IV
O Comité de Assessoria
1.

O Fórum Ministerial terá um Comité de Assessoria que será responsável por prestar
pareceres e por aconselhar o Fórum Ministerial, de modo consistente com os princípios
de Voluntarismo, Solidariedade e Cooperação.

2.

O Fórum Ministerial pode, mediante consenso de Ministros num Fórum Ministerial,
nomear membros do Comité de Assessoria de entre pessoas com qualificações
relevantes para emitir pareceres e dar conselhos.

3.

O Comité de Assessoria reunir-se-á pelo menos uma vez por ano. O Fórum Ministerial
e o Presidente do g7+ poderão chamar um ou mais membros do Comité de
Assessoria para prestar pareceres ou conselhos numa base extraordinária ou numa
reunião geral do Comité de Assessoria. O Comité de Assessoria deverá igualmente
assistir o Secretariado, caso tal lhe seja solicitado.

ARTIGO V
Estabelecimento do Secretariado do g7+
1.

O g7+ terá um secretariado conhecido como o Secretariado do g7+ (doravante “o
Secretariado”).

2.

A sede do Secretariado será em Díli, Timor-Leste. O Secretariado será responsável
por estabelecer todos os acordos necessários com o Governo de Timor-Leste para
a provisão de todos os meios necessários para a boa organização e funcionamento
do Secretariado e para permitir ao Secretariado levar a cabo as suas actividades.

3.

O Secretariado e os seus funcionários beneficiarão dos mesmos privilégios e
imunidades concedidos aos Estados Membros segundo as provisões do Artigo X.

4.

O Secretariado estabelecerá ainda gabinetes regionais de ligação em Kinshasa,
República Democrática do Congo, em Nairobi, Quénia, e em Nova Iorque, Estados 		
Unidos da América, bem como noutros territórios conforme decidido ocasionalmente
pelo Fórum Ministerial. Em cada caso, o Secretariado será responsável por estabelecer
acordos com o Estado relevante para a provisão de todas as instalações necessárias para
a boa organização e funcionamento do Secretariado, bem como para permitir ao
Secretariado desenvolver as suas actividades e beneficiar de privilégios e imunidades
relevantes concedidos a organizações intergovernamentais segundo o direito
internacional, incluindo práticas e protocolos diplomáticos.
4

ARTIGO VI
Nomeação dos Funcionários do Secretariado
1.

Os funcionários do Secretariado (doravante “os Funcionários”) consistirão num
Secretário-Geral, num Secretário-Geral Adjunto e noutros funcionários que
venham a ser nomeados pelo Secretário-Geral segundo o presente Artigo.

2.

O Secretário-Geral será nomeado pelo Presidente para um mandato de 2 (dois) anos.
O Secretário-Geral incumbente poderá ser reconduzido no final do seu mandato.
O Secretário-Geral Adjunto e outros funcionários serão nomeados pelo Secretário
Geral. Caso por algum motivo o posto de Secretário-Geral fique vago, o Presidente
do Fórum Ministerial solicitará ao Secretário-Geral Adjunto que assuma as funções
do Secretário-Geral com carácter interino, até que a posição seja preenchida mediante
consenso dos Estados Membros.

ARTIGO VII
Funções do Secretário-Geral
1.

O Secretário-Geral agirá como secretário do Fórum Ministerial. O Secretário-Geral
agirá igualmente como secretário em reuniões Ministeriais e do Comité de Assessoria,
bem como noutros conselhos, comités ou grupos de trabalho que venham a ser
estabelecidos pelo Fórum Ministerial.

2.

O Secretário-Geral será responsável, em coordenação estreita com o Presidente e o
Vice-Presidente, por definir a agenda das reuniões do Fórum Ministerial e por
coordenar as respostas dos Estados Membros. O Secretário-Geral desempenhará
igualmente outras funções e deveres, conforme instruído pelo Fórum Ministerial,
pelo Presidente e pelo Vice-Presidente. Quando apropriado, o Secretário-Geral agirá
segundo os pareceres e em consulta com o Comité de Assessoria e outros conselhos,
comités ou grupos de trabalho que venham a ser estabelecidos pelo Fórum Ministerial.

3.

O Secretário-Geral será responsável pela gestão do Secretariado.

4.

O Secretário-Geral terá poder para agir juridicamente em nome do g7+ para fins
consistentes com os termos da presente Carta, ou de acordo com instruções do
Fórum Ministerial.
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ARTIGO VIII
Funções do Secretariado
1.

As funções do Secretariado serão levadas a cabo pelo Secretário-Geral, pelo
Secretário-Geral Adjunto e pelos Funcionários.

2.

O papel principal do Secretariado consiste em prestar pareceres e assegurar
coordenação e assistência na implementação das decisões do Fórum Ministerial, apoiar
o Presidente do g7+ e coordenar as actividades dos Estados Membros, agindo como
ligação para cada grupo de Ministérios dos Estados Membros (tais como o grupo
composto por Ministérios das Finanças ou o grupo composto por Ministérios dos
Negócios Estrangeiros).

3.

Sujeito à orientação do Fórum Ministerial e dos Estados Membros, o Secretariado
deverá igualmente:

3.1.
		
		

Seguir os princípios do Voluntarismo, Solidariedade e Cooperação, e trabalhar
para consolidar e aprofundar os laços entre Estados Membros de acordo com
os objectivos do g7+;

3.2.
		

Promover a identidade e actividades do g7+ e promover o interesse comum
dos Estados membros em relação à Construção da Paz e à Construção do Estado;

3.3.
		

Trabalhar para fomentar parcerias entre Estados Membros e estados em situação
de conflito ou de pós-conflito;

3.4.
		
		
		

Trabalhar com organizações de parceiros de desenvolvimento multilaterais,
regionais e bilaterais visando a promoção do alinhamento das políticas destas
organizações relativamente ao envolvimento nos Estados Membros segundo
os princípios do ‘New Deal’ para o envolvimento em estados frágeis;

3.5.
		
		

Conceber e estabelecer notas para orientar as organizações de parceiros de
desenvolvimento multilaterais, regionais e bilaterais no seu envolvimento em
prol do desenvolvimento dos Estados Membros;

3.6.
		

Representar o g7+ em diversos fóruns institucionais com vista a manter a
visibilidade e a aumentar o impacto do trabalho do g7+;

3.7.

Operar o orçamento e reportar sobre as finanças do g7+;
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3.8.
		

Trabalhar de acordo com qualquer protocolo do Secretariado aprovado pelo Fórum
Ministerial; e

3.9. Levar a cabo quaisquer outras actividades que sejam necessárias para a
concretização dos objectivos do g7+.
4.

O Secretariado trabalhará em cooperação e coordenação com outras organizações
intergovernamentais, governamentais, privadas e de caridade, a fim de facilitar reformas
ao modo como as intervenções de ajuda são geridas, concebidas e ministradas em
estados em situação de conflito ou de pós-conflito.

5.

Sob a orientação do Fórum Ministerial, do Comité de Assessoria e do Secretário-Geral,
o Secretariado desenvolverá um protocolo a ser aprovado pelo Fórum Ministerial
referente à regulação da condução das actividades do Secretariado.

ARTIGO IX
Pontos Focais
Cada Estado Membro deverá nomear um ou mais Pontos Focais para agirem como
seus representantes. Cada Ponto Focal assegurará a ligação entre o Estado Membro
e o g7+ e os seus órgãos, bem como a distribuição de informações dentro do seu
Estado Membro.

ARTIGO X
Financiamento do g7+ e dos seus órgãos

1.

Cada Estado Membro será encorajado a fazer contribuições financeiras ao g7+ para
financiar as suas actividades e em particular para permitir o bom funcionamento do
Secretariado. O nível destas contribuições será determinado segundo uma
metodologia a estabelecer pelo Fórum Ministerial com base num protocolo a
desenvolver pelo Secretariado e pelo Comité de Assessoria. Este protocolo incluirá
normas e procedimentos financeiros de acordo com as melhores práticas internacionais.

2.

O Secretariado será responsável por administrar todos os fundos pertencentes ao g7+
de acordo com as normas de conduta administrativa do Secretariado, ou conforme
determinado pelo Fórum Ministerial.

3.

O Secretariado garantirá que os fundos do g7+ são devidamente administrado e
manterá contas que serão auditadas por um auditor independente de renome, segundo
padrões internacionais reconhecidos.
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Artigo XI
Privilégios e Imunidades
1.

O g7+ desfrutará no território de cada Estado Membro dos privilégios e imunidades
habituais para uma organização intergovernamental ao abrigo do direito internacional,
incluindo sob práticas e protocolos diplomáticos, e na medida do que possa ser
acorda do entre o Estado Membro e o Secretariado para permitir ao g7+ cumprir os
seus objectivos e desempenhar as suas funções. Os Estados Membros deverão
desenvolver todas as medidas necessárias para conferir tais privilégios e imunidades
ao g7+ em linha com a sua legislação doméstica. Quando apropriado, estes privilégios
e imunidades poderão ser definidos em acordos separados entre o g7+ e os Estados 		
Membros relevantes.

2.

Quando solicitado pelo Secretariado os Estados Membros tomarão medidas em linha
com as suas leis domésticas para conceder todas as imunidades apropriadas a
representantes que participem em reuniões do g7+, no Fórum Ministerial, em reuniões
do Comité de Assessoria e em reuniões de outros conselhos, comités e grupos de
trabalho, incluindo imunidade contra acções judiciais e processos legais, bem
como inviolabilidade em relação aos seus documentos oficiais.

ARTIGO XII
Assinatura, Ratificação e Entrada em Vigor
1.

Esta Carta será aberta para ser assinada por parte dos Governos do Afeganistão,
Burundi, República Centro-Africana, Chade, Comores, Costa do Marfim, República
Democrática do Congo, Guiné, Guiné-Bissau, Haiti, Libéria, Papua Nova Guiné, São
Tomé e Príncipe, Serra Leoa, Somália, Ilhas Salomão, Sudão do Sul, Timor-Leste, Togo
e Iémen e será ratificada pelos Estados Membros de acordo com as suas leis nacionais
respectivas.

2.

A presente Carta é redigida em dois originais, em inglês e francês, sendo ambos os
textos igualmente válidos, e será depositada junto do Secretário-Geral, o qual enviará
cópias autenticadas da mesma a todos os Estados Membros.

3.

A presente Carta entrará em vigor imediatamente assim que o Secretário-Geral receba
os instrumentos da ratificação da mesma por parte de dois ou mais Estados Membros.
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ARTIGO XIII
Registo da Carta
Aquando da entrada em vigor da Carta, o Secretário-Geral deverá registá-la junto do
Secretário-Geral das Nações Unidas.

ARTIGO XIV
Adesão e Acesso
1.

Qualquer país em situação de conflito ou de pós-conflito poderá a qualquer momento
notificar o Secretário-Geral da sua intenção de aderir ou aceder a esta Carta.

2.

Ao receber essa notificação, o Secretário-Geral deverá enviar cópias a todos os Estados
Membros. A admissão será decidida através de consenso entre os Estados Membros.

3.

No seguimento da aceitação por parte dos Estados Membros, o estado candidato será
admitido mediante a apresentação ao Secretário-Geral de uma ratificação da Carta,
de acordo com as leis internas do estado em questão.

ARTIGO XV
Término do Estatuto de Membro
Qualquer Estado que pretenda deixar de ser um Estado Membro deverá, com um mês
de antecedência, enviar uma notificação escrita desse facto ao Secretário-Geral,
o qual informará prontamente os outros Estados Membros.
ARTIGO XVI
Emendas à Carta
A presente Carta poderá ser emendada mediante consenso entre os Estados Membros.
Qualquer Estado Membro poderá requerer a emenda da Carta, apresentando para tal
uma solicitação escrita ao Secretário-Geral. A emenda proposta não poderá ser
considerada até que todos os Estados Membros tenham sido devidamente informados
do teor da mesma.
ARTIGO XVII
Diversos
1.

Os idiomas oficiais do g7+ e de todas as suas instituições serão o inglês e o francês.
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2.

Todos os acordos, concordatas, declarações, protocolos e outros instrumentos redigidos
por ou entre o g7+ e os seus Estados Membros relativamente à matéria de facto e que
vigorem antes da entrada em vigor da presente Carta continuarão a ser válidos, excepto
na medida em que sejam na totalidade ou em parte suplantados pelas provisões desta
Carta. Em quaisquer casos de inconsistência prevalecerão os termos da presente Carta.

EM TESTEMUNHA DE QUE os abaixo-assinados, [devidamente autorizados para tal pelos
seus respectivos Governos,] assinam esta Carta.

PÁGINAS DE ASSINATURAS

PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA
ISLÂMICA DO 		
AFEGANISTÃO

PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA DO
BURUNDI
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PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA CETROAFRICANA

PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA DO 		
CHADE

PELA UNIÃO DAS
COMORES
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PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA DA
COSTA DO MARFIM

PELO GOVERNO DA
REPÚBLICA 			
DEMOCRÁTICA
DO CONGO

PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA DA
GUINÉ
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PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA DA
GUINÉ-BISSAU

PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA DO
HAITI

PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA DA
LIBÉRIA
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PELO GOVERNO
DO
ESTADO
INDEPENDENTE DA
PAPUA NOVA GUINÉ

PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA 			
DEMOCRÁTICA DE
SÃO TOMÉ E
PRÍNCIPE

Minister of Finance and Public
Administration

PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA DA
SERRA LEOA
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PELO GOVERNO
DAS
ILHAS SALOMÃO

PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA FEDERAL
DA SOMÁLIA

PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA DO 		
SUDÃO DO SUL
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PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA 			
DEMOCRÁTICA DE
TIMOR-LESTE

PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA DO 		
TOGO

PELO GOVERNO
DA
REPÚBLICA DO
IÉMEN
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