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Prefácio 
 
O Relatório sobre a Integração Africana baseado na Situação da Integração Regional 
no continente é um documento de referência importante para os decisores políticos. 
Durante a 1ª Reunião de Coordenação entre a UA e as CER, realizada a 8 de Julho 
de 2019 em Niamey, Níger, os Chefes de Estado e de Governo recomendaram que 
a Comissão da União Africana elaborasse um relatório anual sobre a Situação da 
Integração Regional em África. O presente Relatório - o Relatório sobre a Integração 
Africana - acompanha os progressos da Comissão da União Africana e das CER 
relativos à implementação da agenda da integração africana. Desde então, a CUA 
tem elaborado anualmente o Relatório sobre a Integração Africana com o objectivo 
de apresentar o progresso do processo de integração nas Comunidades Económicas 
Regionais e a nível continental, e de realizar uma análise sobre algumas das questões 
emergentes relacionadas com a integração. O Relatório serve como documento de 
trabalho da Cimeira de Coordenação Semestral. 
 
A integração regional tem sido uma ambição económica e política fundamental em 
África. A formação da Organização de Unidade Africana (OUA) em 1963 proporcionou 
um grande impulso intercontinental para a visão de um continente africano 
verdadeiramente independente e integrado, onde as barreiras trazidas pelas 
fronteiras coloniais são derrubadas para criar uma experiência partilhada do que é ser 
africano.  
 
O presente Relatório surge num momento difícil para o continente devido à pandemia 
da COVID-19. A COVID-19 expôs os desafios que o continente enfrenta; mas também 
trouxe à superfície os seus pontos fortes e a sua resiliência. Quando as cadeias de 
abastecimento globais foram perturbadas, os vizinhos tornaram-se a fonte das 
importações; a integração regional tornou-se a solução. Deixemos que o Continente 
se baseie nisto porque, de facto, a integração regional é essencial para a recuperação 
pós-COVID do continente. No entanto, isso exigirá mais trabalho; a União Africana, 
as CER, os Estados, o Sector Privado e a Sociedade Civil têm todos um papel 
importante a desempenhar. 
 
As respostas coordenadas continentais e regionais à COVID-19, incluindo a liderança 
da UA nos esforços para assegurar vacinas, realçam ainda mais o que pode ser 
alcançado quando o continente trabalha em conjunto. O Centro Africano de Controlo 
e Prevenção de Doenças (CDC África) activou o seu Centro de Operações de 
Emergência para a COVID-19 em 27 de Janeiro de 2020, depois de pelo menos 
quatro países asiáticos terem anunciado casos. As acções estratégicas começaram 
com a elaboração da Estratégia Conjunta Continental Africana para o Surto de 
Coronavírus e a formação de um Grupo de Trabalho Multidisciplinar e Multissectorial 
Africano para o Coronavírus. Foram então organizadas reuniões semanais de 
coordenação virtual com os Centros de Colaboração Regional do CDC África, 
Ministérios da Saúde e instituições nacionais de saúde pública, para além de informes 
regulares à imprensa e informes semanais, para assegurar a divulgação atempada 
de informação sobre a rápida evolução do surto. A comunicação foi reforçada nas 
cinco regiões da UA pelos Centros de Colaboração Regional, o que permitiu a 
verificação dos alertas e relatórios dos países. Os dados partilhados pelos países e 
monitorizados pela equipa de vigilância baseada em eventos do CDC África são 
canalizados para um “painel de controlo” em tempo real que fornece informações 
actualizadas sobre a evolução da pandemia em todos os Estados-membros da UA. 
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Uma das mensagens importantes emergentes do Relatório sobre a Integração 
Africana de 2021 é que embora o ritmo de integração regional tenha sido geralmente 
lento em algumas CER, foram feitos progressos significativos em várias áreas 
temáticas, tais como a livre circulação de pessoas, uniões aduaneiras, barreiras 
tarifárias e não tarifárias, corredores de transporte e infra-estruturas regionais. É 
encorajador que o Relatório mostre que é possível promover a integração regional 
para a transformação socioeconómica do continente, com um número significativo de 
CER a fornecerem histórias práticas de sucesso baseadas em estratégias e iniciativas 
que podem ser facilmente adoptadas por outras CER. 
 
É importante salientar que a viabilidade e eficácia da integração regional é, em última 
análise, determinada pelos pontos fortes e fracos internos dos Estados-membros e 
pelo seu nível de empenho no processo. Isto significa que os Estados deveriam ir 
além da assinatura de acordos para a sua ratificação e implementação. Para 
começar, a implementação do acordo actualmente operacional da Zona de Comércio 
Livre Continental Africana (ZCLCA) é fundamental para a recuperação económica 
pós-pandémica. 
 
O presente Relatório deve, portanto, servir como uma referência importante para os 
decisores a fim de promover a integração regional em África e enfrentar os desafios 
remanescentes, bem como os desafios emergentes para a transformação 
socioeconómica do Continente. 
 
 
 
 

Moussa Faki Mahamat 
Presidente 

Comissão da União Africana 
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ANTECEDENTES E CONTEXTO 

Introdução 
 
Todos os Estados africanos participam na integração regional através da adesão a 
uma das várias organizações regionais e sub-regionais, as Comunidades 
Económicas Regionais e a União Africana. Os Estados concordam em cooperar 
através da criação de instituições comuns e de regras comuns para criar estabilidade, 
desenvolver as suas economias, melhorar a eficiência do mercado, partilhar os custos 
de bens públicos ou grandes projectos de infra-estruturas e abordar outras questões 
tais como epidemias e pandemias, bem como a paz e a segurança. A integração 
regional pode também fortalecer as vozes das pequenas nações que muitas vezes 
enfrentam desvantagens ao lidar com o resto do mundo devido ao seu baixo poder 
de negociação e aos elevados custos de negociação e é por isso que é tão importante 
para os Estados pequenos e fragmentados de África. Apesar destes benefícios, 
assistimos a um progresso lento na integração africana, apesar das muitas 
intervenções e projectos para fazer avançar a integração regional ao longo dos anos. 
 
A terceira edição do Relatório sobre a Integração Africana surge numa altura em que 
a doença do vírus Corona de 2019 (COVID-19) continua a devastar as economias de 
todo o mundo e o continente não é excepção. O impacto económico da pandemia no 
continente africano já é evidente: a primeira recessão em 25 anos, com a actividade 
económica a cair mais de 3% em 2020, de acordo com um relatório recente do Banco 
Mundial. O regresso do mundo a qualquer tipo de 'normal' reconhecível levará anos.1 
2 3 
 
Em África, a integração regional tem sido desde há muito encarada como um 
catalisador para a prosperidade a longo prazo. Com a COVID-19 a exercer uma forte 
pressão sobre as economias de todo o continente, a coordenação regional pode ser 
um quadro eficaz para gerir a resposta e promover a recuperação pós-pandémica. A 
Zona Africana de Comércio Livre Continental (ZCLCA) que foi agora 
operacionalizada, criou uma plataforma e um diálogo para a apoiar. Num ambiente 
marcado pela COVID-19 que foi definido pelo encerramento das fronteiras nacionais 
e pelo colapso das cadeias de abastecimento globais, o continente tornar-se-á mais 
interdependente do que nunca. 
 
Embora a COVID-19 tenha abrandado a integração regional, o continente africano 
não estava a ter um bom desempenho mesmo antes da pandemia, tal como 

                                                           
1 https://www.worldbank.org/en/region/afr/overview 
2 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/08/world-bank-confirms-economic-downturn-in-sub-saharan-
africa-outlines-key-polices-needed-for-recovery 
3 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/03/31/amid-recession-sub-saharan-africa-poised-for-recovery 

Nenhum Estado africano independente tem hoje, por si só, a oportunidade de seguir um curso 

independente de desenvolvimento económico e muitos de nós que tentamos fazer isto ficamos quase 

arruinados ou tivemos que regressar ao rebanho das antigas potências coloniais. Esta posição não 

mudará, a menos que tenhamos uma política unificada a funcionar a nível continental. 

Kwame Nkrumah, 1963 
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documentado nos anteriores Relatórios de Integração Africana. De acordo com o 
Relatório Regional da África de 2020 e até mesmo de 2021, o nível de integração no 
continente é globalmente baixo. 
 
Este Relatório apresenta as evoluções significativas no processo de integração 
regional e as ambições da UA e das Comunidades Económicas Regionais (CER) e 
os desafios enfrentados durante o ano passado. A UA expressou maiores ambições 
para a sua agenda de integração regional e lançou grandes iniciativas continentais - 
os projectos emblemáticos - que constam da Agenda 2063, assim como revitalizou o 
seu trabalho no sentido de alcançar os objectivos do Tratado de Abuja através da 
ZCLCA. 
 
Ao avaliar o processo de integração, este Relatório capta as oportunidades e os 
desafios que acompanham estes grandes desenvolvimentos na agenda da integração 
regional africana.  
 
O Relatório apresenta uma revisão abrangente e estruturada sobre a situação da 
integração e apresenta recomendações políticas inovadoras para acelerar o processo 
de integração regional em curso. É uma iniciativa dos Chefes de Estado e de Governo 
africanos para reorientar o discurso sobre a integração e questões emergentes 
relacionadas, e para fazer recomendações para alcançar uma "frica integrada, 
próspera e pacífica, representando uma força dinâmica no concerto das nações”.4 
 
Por mais numerosos que sejam os desafios da integração africana, o relatório mostra 
que África está a avançar no sentido de atingir este objectivo e, em última análise, de 
criar a Comunidade Económica Africana. A Comissão da União Africana (CUA) e as 
Comunidades Económicas Regionais (CER) partilharam a sua experiência para a 
preparação conjunta do relatório, e esta abordagem de colaboração acrescentou um 
valor considerável. A preparação do relatório lança luz sobre as barreiras técnicas e 
institucionais que exigem acção por parte dos líderes africanos para acelerar o 
processo de integração regional. 
 
O objectivo do Relatório sobre a Integração Africana 
 
O Relatório sobre a Integração Africana é um contributo para preencher a lacuna no 
rastreio e medição dos progressos alcançados na integração regional no continente. 
Este Relatório é um documento de trabalho para a Cimeira de Coordenação semestral 
da UA-CER e destina-se a ajudá-los a tomar decisões baseadas em provas, a fim de 
acelerar o processo de integração tanto no seio das CER como a nível continental.  
 
Os objectivos do Relatório são os seguintes: 
 

 Apresentar uma avaliação analítica do processo de integração regional no 
continente baseado na ARMII 

 Elaborar um estudo analítico aprofundado sobre questões actuais relacionadas 
com o processo de integração africana 

 Apresentar os resultados obtidos pelos Estados-membros, pelas CER e pela 
CUA. De acordo com os respectivos mandatos, o relatório identifica e informa 

                                                           
4 Visão da União Africana 
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sobre a situação das iniciativas e acordos que foram instituídos para a 
implementação da agenda de integração;  

 Rever os desafios que dificultam o processo de integração africana. A 
abordagem aqui é considerar estes desafios como oportunidades que os 
países e instituições africanas responsáveis pela integração podem aproveitar 
para acelerar o processo de criação da CEA e promover a transformação 
estrutural necessária para combater a pobreza, as desigualdades e a 
marginalização de África a nível internacional;  

 Analisar as perspectivas em termos de integração para os Estados-membros, 
as CER e a CUA. Novas visões de integração são abordadas com soluções 
inovadoras que servem de recomendações para estimular uma nova dinâmica 
no processo de integração.  

 Ajudar os líderes africanos na sua tomada de decisão a acelerar o processo 
de integração. 

O relatório ajuda os decisores políticos a aprofundar uma série de questões. Alguns 
deles são:   
 

 Quais são as características dos processos de integração regional em África?  

 Quais são as etapas dos processos de integração regional?  

 Quais são os objectivos dos processos de integração regional?  

 Quais são os requisitos para que estes processos de integração regional sejam 
bem-sucedidos?  

 Quais são os programas e projectos?  

 Que acordos e compromissos - leis, directivas e decisões - foram alcançados?  

 Que instituições existem ou são obrigadas a implementar estes programas e 
projectos, bem como as directivas e decisões legislativas?  

 Poderíamos também fazer mais duas perguntas a nós próprios: Onde estamos 
no processo de integração?  

 O que é que os CER precisam de fazer e o que é que os Estados precisam de 
fazer para atingir os nossos objectivos?  

 Estas questões ajudam a compreender a eficácia da União Africana e das CER 
na concretização dos seus objectivos declarados. 

 
O Relatório ajuda ainda a lançar luz sobre o impacto das preferências políticas da UA 
e das CER no cidadão comum e sobre a medida em que estas trazem 
desenvolvimento e redução da pobreza. A resposta a estas questões depende 
crucialmente da disponibilidade de dados e indicadores de alta qualidade. Sem estes 
instrumentos analíticos básicos, torna-se virtualmente impossível para os decisores 
políticos monitorizar o impacto das iniciativas de integração regional existentes e 
avaliar até que ponto as expectativas foram cumpridas e se os ajustamentos políticos 
podem ser justificados.  Além disso, um forte conjunto de indicadores baseados em 
resultados pode ajudar a esclarecer os custos e benefícios de iniciativas políticas, 
informando assim o público em geral sobre reformas complementares. 

 
Abordagem Técnica e Metodologia 
 
Introdução 
 
A metodologia adoptada para cumprir os objectivos, consistiu principalmente numa 
compilação dos relatórios produzidos a nível de cada CER com base em análises 
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documentais dos projectos e programas levados a cabo pelas várias CER e pela CUA. 
Sempre que possível, os relatórios e informações fornecidas foram complementados 
por entrevistas e intercâmbios com os peritos das CER e da CUA. Além disso, as 
CER estiveram envolvidas na validação de cada fase de elaboração do Relatório. 
 
O Índice Africano Multidimensional de Integração Regional (AMRII) serve como 
ferramenta básica para avaliar o processo de integração no Continente.5 Este índice 
estabelece uma avaliação baseada nas estratégias, programas e impacto das 
iniciativas tomadas em matéria de integração regional no seio das CER. A avaliação 
é feita em 3 fases: uma avaliação global que dá uma breve percepção do nível de 
integração, depois uma avaliação dimensional baseada nos domínios de integração 
seleccionados durante a concepção do AMRII e finalmente uma análise comparativa 
do nível de integração dentro dos limiares estabelecidos. 
 
Índice Africano de Integração Multidimensional Regional: 
 
O índice Africano de Integração Multidimensional Regional é composto por oito (8) 
dimensões e trinta e três (33) indicadores; limiares para cada um dos indicadores. As 
dimensões são: 
 

1. Livre circulação de pessoas 
2. Integração Social 
3. Integração Comercial 
4. Integração Financeira 
5. Integração Monetária 
6. Integração de infra-estruturas 
7. Integração Ambiental 
8. Integração Política e Social 

 
Selecção de Indicadores 
 
Para cada uma das 8 dimensões, foram devidamente definidos indicadores para 
avaliar o nível de progresso das CER para estas diferentes dimensões. Existem 2 
tipos de indicadores:  

(i) Indicadores qualitativos e.  
(ii) Indicadores quantitativos.  

 
Os indicadores qualitativos descrevem os instrumentos e acordos que devem ser 
implementados durante o processo de integração, enquanto os indicadores 
quantitativos referem-se a objectivos directamente quantificáveis para os quais são 
obtidos valores durante a recolha de dados. 
 
 
AMRII: 
 

i. Identifica os indicadores e os resultados para cada dimensão, e depois liga-os 
aos objectivos/prioridades da Agenda de Integração Africana, conforme 
delineado no Tratado de Abuja e na Agenda 2063. 
 

                                                           
5 https://au.int/sites/default/files/documents/40069-doc-amrii_feb1.pdf 
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ii. Define a metodologia de cálculo dos Indicadores de Integração Regional e os 
Limiares em relação aos quais os Indicadores devem ser medidos a fim de 
avaliar o desempenho, bem como avaliar o progresso tendo em conta os sub-
passos para alcançar os instrumentos, acordos, iniciativas e objectivos de 
integração mencionados na Agenda de Integração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimensões e Indicadores do AMRII, Fonte: CUA, 2021 

 
Mais informação sobre o AMRII consta do anexo. 
 
 
 
 
 
 
Passos principais na análise 
 
O estudo passou pelas seguintes etapas: 
 

 Passo 1: Estudo do ambiente de trabalho e desenvolvimento de questionários 

 Passo 2: Administração de Questionários 
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 Passo 3: Cálculo dos Indicadores 

 Passo 4: Cálculo dos Limiares 

 Passo 5: Resumo dos Cálculos 

 Passo 6: Análise, Elaboração e Validação do Relatório 
 
A Estrutura do Relatório sobre a Integração Africana de 2021 
 
O Relatório sobre a Integração Africana de 2021 mantém o formato de relatório 
tradicional com duas partes:  
 

(i) PARTE 1 - Secção Avaliação: A primeira parte dá uma avaliação do Estado 
da Integração Regional no Continente com base no AMRII. Esta secção: 
 

a. Avalia o nível de integração no continente com referência ao Tratado de 
Abuja e à Agenda 2063. 

b. Apresenta boas práticas e experiências das diferentes CER das quais 

as outras CER poderiam aprender. 
(ii) PARTE 2 - Secção Analítica: Aborda um conjunto de temas sobre a 

integração regional em África que foram selecionados pela CUA e pelas CER. 
Os temas principais para o Relatório de 2021 são: 

 
Eis o esquema dos Capítulos: 
 
PARTE I: Esta secçãoo é composta por dois Capítulos 

AMRII... 

 AMRII é um índice composto desenvolvido pela CUA e pelas CER em colaboração 
com as Agências Nacionais de Estatística e os Bancos Centrais Africanos e que 
permite avaliar os esforços de integração das CER em relação aos objectivos e 
prioridades da Agenda 2063, do Tratado de Abuja e dos Tratados regionais das CER. 

 O AMRII é composto por 8 dimensões e 33 indicadores. Estas oito dimensões são: 
Livre circulação de pessoas, integração social, integração comercial, integração de 
infra-estruturas, integração financeira, integração monetária, integração ambiental e 
integração política e institucional. 

 O AMRII considera as diferentes fases de implementação dos instrumentos e acordos 
de integração previstos no Tratado de Abuja e na Agenda 2063. As diferentes etapas 
consideradas são a consulta, negociação, assinatura, ratificação e domesticação. 
Para cada um dos indicadores, a pontuação das CER é obtida através da verificação 
da conclusão de cada uma destas 5 etapas. 

 O AMRII tem em conta indicadores quantitativos cujos valores recolhidos são 
comparados com os valores contidos nos objectivos da Agenda 2063 e do Tratado 
de Abuja. 

 O AMRII considera limiares fixos que servem de painel de instrumentos para 
utilizadores, académicos e decisores. Estes limiares são definidos com base nos 
objectivos definidos e nos cronogramas da Agenda 2063 e do Tratado de Abuja. 

 O AMRII é o principal instrumento para a elaboração do relatório anual da integração 
regional africana, que é um dos documentos de trabalho da reunião de coordenação. 
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 Capítulo 1: Avaliação da Integração Regional em África - ARMII 2021: Este 
Capítulo analisa a Situação da Integração Regional no Continente utilizando o 
Índice Africano Multidimensional de Integração Regional (AMRII II Revisto).  

 Capítulo 2: Lições e Tendências da MRII 2021: Este Capítulo destaca as 
lições que podem ser aprendidas com as Tendências no processo de 
integração, tanto a nível Continental como a nível das CER. 
 

PARTE II: Esta Secção é composta por quatro Capítulos e a Conclusão 

 Capítulo 3: Livre circulação de pessoas para a integração africana: Este 
capítulo considera que é necessário ir além da ZCLCA e abordar a livre 
circulação de pessoas como um passo essencial para a realização da 
Comunidade Económica Africana. Considera que a livre circulação de 
mercadorias, serviços, capitais, pessoas é essencial para a integração africana 
e se reforça colectivamente. 

 Capítulo 4: O papel da integração regional na recuperação pós-COVID-19 
em África: Este capítulo aborda os desafios de África no Ecossistema 
Económico/Financeiro Global que foram agora exacerbados pela COVID-19 e, 
em seguida, faz recomendações sobre como a Integração Regional pode 
ajudar África a Construir Melhor. 

 Capítulo 5: A necessidade de inclusão no Processo de integração: 
Género e Juventude: Este Capítulo apela a uma maior inclusão no processo 
de integração africana. Aborda o papel do género e da juventude na integração 
africana; incluindo na ZCLCA e na recuperação pós-COVID no continente. A 
inclusão dos sectores da sociedade, de outra forma marginalizados, é 
essencial para o desenvolvimento do continente. 

 Capítulo 6: Financiamento da Integração Regional em África: 
Operacionalização do Fundo de Integração Africana: Este Capítulo baseia-
se no 2020AIR e dá os passos fundamentais necessários para a 
operacionalização do Fundo de Integração Africana. 
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DIMENSÕES 
DO AMRII 
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Figura: Adesão às CER, UA 2021 

AMU

•Argélia, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Tunísia

EAC

•Burundi, Quénia, Ruanda, Sudão do Sul, Tanzânia, Uganda

CEEAC

•Angola, Burundi, Camarões, República Centro-Africana, Chade,
República Democrática do Congo, Guiné Equatorial, Gabão, República
do Congo, São Tomé e Príncipe

CEDEAO

•Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana,
Guiné, Guiné Bissau, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa
e Togo.

SADC

•Angola, Botswana, Comores, República Democrática do Congo,
eSwatini, Lesoto, Madagáscar, Malawi, Maurícia, Moçambique,
Namíbia, Seychelles, África do Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe

IGAD

•Jibuti , Eritreia , Etiópia , Quénia , Somália , Sudão do Sul, Sudão e
Uganda

CEN-SAD

•Benim, Burkina Faso, República Centro-Africana, Chade, Comores,
Côte do Marfim, Djibuti, Egito, Eritreia, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau,
Líbia, Mali, Mauritânia, Marrocos, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa,
Somália, Sudão, Togo e Tunísia

COMESA

•Burundi, Comores, República Democrática do Congo, Djibuti, Egito,
eSwatini, Eritreia, Etiópia, Quénia, Líbia, Madagáscar, Malawi, Maurícia
, Ruanda , Seychelles , Somália , Sudão , Tunísia, Uganda, Zâmbia,
Zimbabwe
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CAPÍTULO 1  AVALIAÇÃO E TENDÊNCIAS DA INTEGRAÇÃO REGIONAL EM 

ÁFRICA 
 

1.1. Introdução 
 

A Integração Regional é fundamental nas economias crescentes de África; isto explica 
porque é uma busca importante do continente. Desde a independência nos anos 60, 
a integração regional tem sido parte integrante das estratégias de desenvolvimento 
de África; de facto, a integração regional tem sido o objectivo mais importante do 
continente durante as últimas seis décadas. A agenda de desenvolvimento de África, 
tal como defendida pela União Africana, baseia-se na integração regional e na 
formação de uma Comunidade Económica Africana (CEA). Isto foi estipulado no 
Tratado de Abuja de 1991 e agora, na Agenda 206.6 7 O roteiro de integração regional 
de África considera as Comunidades Económicas Regionais (CER) como os 
elementos de base da CEA, que se previa vir em seis fases ao longo de um período 
de 34 anos.  
 
Este capítulo analisa as tendências da integração regional no Continente, dando uma 
visão das dinâmicas em causa, dos marcos atingidos, das principais lições, desafios 
e recomendações. 
 
1.2. Situação global da integração regional em África 
 
Ao longo dos anos, têm sido desenvolvidos programas e projectos continentais para 
a realização da visão continental. Da iniciativa da Organização de Unidade Africana 
(OUA) à Agenda 2063, a vontade dos líderes africanos de harmonizar as políticas dos 
Estados é reforçada ano após ano.  
 
Esta secção centra-se na avaliação do processo de integração a nível continental 
utilizando o Índice Africano Multidimensional de Integração Regional (AMRII). 
Adoptado em Setembro de 2018, o AMRII é utilizado para compreender o progresso, 
bem como os desafios do processo de integração tanto nas CER como a nível 
continental.  
 
Sucessos: Principais realizações continentais em 2020-2021 
 
O processo de integração no continente registou progressos, em algumas dimensões, 
durante o ano passado. Em termos de comércio, o lançamento do comércio ao abrigo 
da Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) teve início a 1 de Janeiro 

                                                           
6 OUA (1991) Tratado de Abuja. Disponível em: https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-
_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf 
7 CUA (2015), Agenda 2063: A África que Queremos. Disponível em: 33126-doc-01_background_note.pdf (au.int) 

Todos queremos uma África unida, unida não só no nosso conceito do que a unidade conota, mas unida 
no nosso desejo comum de avançarmos juntos no tratamento de todos os problemas que melhor podem 
ser resolvidos apenas numa base continental.   

Kwame Nkrumah 

 

https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/33126-doc-01_background_note.pdf
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de 2021. Nos termos do acordo comercial, os direitos aduaneiros sobre 90% das 
mercadorias serão gradualmente eliminados no prazo de dez anos.  
 
A nível sanitário, a situação pandémica tornou necessário que o continente 
desenvolvesse uma política harmonizada para a gestão da COVID-19. Após várias 
reuniões de alto nível, os Ministros da Saúde adoptaram uma estratégia continental 
para combater a COVID-19. A UA coordenou igualmente com os Estados-membros 
para garantir vacinas a um preço mais baixo que é negociado em conjunto.  
 
A nível financeiro, os Estados Africanos nomearam o Chefe de Estado do Gana como 
Promotor das Instituições Financeiras para ajudar a Comissão na defesa dos Estados 
africanos, a fim de acelerar a ratificação e a implementação de instituições financeiras 
pan-africanas. 
 
Em Fevereiro deste ano, a UA realizou com sucesso eleições para a Comissão da UA 
sob a nova estrutura proposta nas reformas em curso.  
 
Alguns destes sucessos, bem como outros, são abordados em maior detalhe mais 
adiante, neste capítulo. 
 
Avaliação continental baseada no AMRII 
 
A integração regional pode ser promovida através de políticas comuns, bem como de 
infra-estruturas físicas e institucionais. Especificamente, a integração regional requer 
cooperação entre Estados no comércio e investimento, transportes, tecnologias de 
informação e comunicação e infra-estruturas energéticas, políticas macroeconómicas 
e financeiras, gestão de recursos naturais partilhados ou transfronteiriços, segurança, 
educação e mesmo instituições financeiras e políticas. A cooperação nestas áreas 
pode assumir diferentes formas institucionais, com diferentes níveis de compromissos 
políticos e prioridades, e ter diferentes níveis de autoridade partilhada. O AMRII 
identifica oito (8) áreas de cooperação - dimensões - e trinta e três (33) indicadores. 
Define igualmente os limiares para cada um dos indicadores. As dimensões são: (i). 
Livre Circulação de Pessoas; (ii). Integração Social; (iii). Integração Comercial; (iv). 
Integração Financeira; (v). Integração Monetária, (vi). Integração de infra-estruturas, 
(vii). Integração Ambiental; e, (viii) Integração Política e Institucional. Alguns dos 33 
indicadores associados às 8 dimensões são: um passaporte comunitário, inexistência 
de visto entre países, direito de estabelecimento, direito de residência, acesso ao 
mercado de trabalho, acesso à terra, existência de uma zona de comércio livre, 
existência de uma tarifa externa comum, exportações intra-regionais, importações 
intra-regionais, proporção de voos regionais, existência de programa regional de infra-
estruturas, custos de itinerância nas regiões, sistema de pagamento regional, bolsa 
de valores regional, normas macroprudenciais, câmara de compensação regional, 
número de moedas, proporção de intra-comércio liquidado em moeda local/regional 
e um critério de convergência; entre outros. 
 
O Índice de Integração Regional Multidimensional Africana que é composto por 8 
dimensões e 33 AMRII tem sido utilizado para avaliar os processos de integração 
regional e continental. Esta secção apresenta a análise no nível continental.  
 
Análise geral das Comunidades Económicas Regionais 
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Gráfico: Pontuações totais do AMRII por cada CER, CUA 2021 

 
O resultado global da avaliação do processo de integração no continente é de 0.62 
numa escala de 0 a 1. 
 
As pontuações globais da AMRII para cada uma das CER são a média aritmética das 
pontuações obtidas nas 8 dimensões do índice. Estas pontuações são um reflexo dos 
esforços envidados em cada uma das CER. 
 
As CER que estão a fazer o maior esforço são a CEA, CEDEAO, COMESA, SADC e 
CEEAC. Em geral, têm pontuações superiores a 0,6 num intervalo de classificação 
entre 0 e 1. Por outro lado, a IGAD, o CEN-SAD e a UVA estão pouco acima do valor 
médio de 0.5. O facto de não ter planos ou programas definidos em certas dimensões 
da integração, tais como a livre circulação, a integração financeira e monetária, é uma 
das razões do fraco desempenho global destas CER.  
 
1.3. Avaliação Continental por Dimensão 
 
Esta subsecção aborda a avaliação continental a partir de uma perspectiva 
dimensional. As pontuações dimensionais são calculadas com base nas pontuações 
obtidas anteriormente para cada uma das CER. A pontuação dimensional continental 
é a média aritmética das pontuações dimensionais regionais das 8 CER.  
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Gráfico: Pontuação Continental por Dimensão, CUA 2021 

 
A nível continental, os melhores resultados estão na dimensão da livre circulação e 
do comércio. Estas duas dimensões têm pontuações respectivas de 0,68 e 0,66, num 
intervalo de avaliação entre 0 e 1. 
 
Excluindo estas duas dimensões, África consegue resultados encorajadores em 
geral. Isto significaria que os esforços médios feitos pelos CER estão a um nível de 
desempenho aceitável. No entanto, a existência de disparidades nos esforços de CER 
individuais é uma realidade que deve ser abordada.  
 
Análise Dimensional 
 
Livre Circulação de Pessoas 
 
Os progressos médios das CER em termos de implementação do processo de livre 
circulação de pessoas são moderados. O valor médio do índice de AMRII para esta 
dimensão é de 0.68 numa escala de classificação entre 0 e 1. 
 
No entanto, as CER têm avaliações variadas. Com efeito, a CEDEAO e a CEA 
alcançaram quase plenamente os instrumentos tomados em consideração pelo 
AMRII. Assim, destacam-se de outras CER nas avaliações com as respectivas 
classificações da CEDEAO (100%) e EAC (96%); todas as outras CER pontuam 
abaixo dos 65%. Isto pode ser explicado pelas dificuldades enfrentadas quer na 
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implementação dos protocolos regionais de livre circulação quer na abolição dos 
vistos nos seus Estados-membros. 
   

 
CUA, 2021 

 
 
Integração Social 
 

 
CUA, 2021 

 
A integração social é uma dimensão que serve para aprofundar a livre circulação de 
pessoas. Em média, as CER têm uma progressão média de 58%. Tal como acontece 
com a livre circulação de pessoas, os valores obtidos com a avaliação permitem ter 2 
categorias nas CER: (i) a CEDEAO e a CEA que têm bons desempenhos e (ii) as 
outras CER que atingem pontuações baixas. A teoria de que uma melhor política de 
integração social ajuda a acelerar a livre circulação parece manter-se verdadeira 
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quando comparamos as 2 dimensões: livre circulação de pessoas e integração social. 
Isto poderia ser explicado pelo facto de a maioria dos indicadores de integração social 
estarem contidos nos protocolos para a livre circulação de pessoas. É o caso dos 
indicadores relativos ao direito de residência e ao direito de estabelecimento.  
 
Integração Comercial 
 
Em termos de integração comercial, as CER que melhor se apresentam com base na 
avaliação do ARMII são a CEDEAO, a COMESA e a CEA com resultados superiores 
a 75%. Estas CER conseguiram implementar os principais instrumentos identificados 
no ARMII como as etapas essenciais para a integração comercial. Estes instrumentos 
são a zonas de comércio livre e uma pauta externa comum, entre outros. 
 
As outras CERs têm pontos fortes que devem ser capitalizados. De facto, a CEEAC 
e a SADC têm no seu seio organizações sub-regionais - CEMAC na CEEAC e SACU 
na SADC - que estão mais avançadas na implementação dos marcos de integração 
anteriormente mencionados. Deve também acrescentar-se que a SADC e o COMESA 
têm sido capazes de apoiar a integração comercial através de vários mecanismos 
para a criação de instituições de apoio ao comércio intra-regional. 
 

 
CUA, 2021 

 
Integração de infra-estruturas 
 
A nível das infra-estruturas, as CER têm desenvolvimentos quase semelhantes. Isto 
realça o problema geral das infra-estruturas em África que não podem apoiar 
eficazmente o processo de integração. Com uma progressão média de 63%, 
nenhuma CER destaca-se realmente em termos de realizações e progressos 
realizados. 
 
Os desafios relacionados com o financiamento de infra-estruturas e, de um modo 
mais geral, a lentidão na implementação de projectos de infra-estruturas regionais 
são as principais razões. A isto há que acrescentar a má qualidade destas infra-
estruturas em certas regiões.  
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África foi afectada de forma desproporcionada devido a lacunas políticas e estruturais 
que expuseram a sua falta de capacidade de resistência a tais choques. Este facto 
afectou e continuará a afectar negativamente o plano do continente de alcançar os 
tão desejados objectivos e aspirações de desenvolvimento em muitas áreas, 
incluindo, no nosso contexto, a realização de objectivos fundamentais de infra-
estruturas continentais. 
 

 
CUA, 2021 

 
Integração Financeira  
 
A integração financeira é uma das dimensões importantes para apoiar as zonas de 
comércio livre, as uniões aduaneiras e mesmo os mercados comuns, sejam eles a 
nível regional ou continental. Trata-se de um passo fundamental que permite a 
mobilização de recursos, facilitando o intercâmbio de bens e serviços. Os principais 
passos que caracterizam o processo de integração financeira são a harmonização 
das políticas financeiras a nível regional e a criação de uma instituição reguladora, 
entre outros. 
 
Para esta dimensão, a SADC e o COMESA são as CER que envidaram mais esforços 
para alcançar a integração financeira. CER como a CEDEAO, CEEAC e CEN-SAD 
têm certamente pontos fortes como a adesão de alguns dos seus Estados-membros 
a outras organizações com avanços assinaláveis no domínio das finanças, mas estes 
pontos fortes ainda não foram capitalizados.  
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CUA, 2021 

 
Integração Monetária 
 
A dimensão da integração monetária é uma das dimensões do AMRII onde as CER 
ainda lutam para avançar de acordo com o Tratado de Abuja. 
 
O gráfico abaixo mostra os resultados do processo de avaliação nas CER 
reconhecidas pela União Africana. As pontuações mostram que a SADC e a CAO são 
as CER que estão a fazer o melhor progresso para uma verdadeira integração 
monetária. Estas duas CER dispõem de instituições preparatórias para a integração 
monetária, tais como um Instituto Monetário e um comité para a harmonização dos 
critérios de convergência. A CEDEAO e a CEEAC têm certamente a União Monetária 
e Económica da África Ocidental (UEMOA) e a Comunidade Económica e Monetária 
da África Central (CEMAC), respectivamente, mas existe uma dificuldade real em 
capitalizar os esforços das organizações sub-regionais a nível regional. A pontuação 
acima da média da IGAD é o resultado da adesão de alguns dos seus Estados-
membros à CAO.  
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CUA, 2021 

 
Integração Ambiental 
 
A integração ambiental é uma área emergente no processo de integração. Com o 
desafio das alterações climáticas e os numerosos impactos sobre as populações, o 
ambiente tornou-se um factor essencial no processo de integração regional. A sua 
inclusão no AMRII centrou-se em instrumentos primários tais como políticas e 
instituições regionais postas em prática para a protecção e gestão do ambiente. 
 
O gráfico abaixo apresenta as pontuações das CER no domínio ambiental. A CEEAC, 
SADC, CEDEAO e COMESA têm pontuações acima dos 60%. Estes CER têm sido 
capazes de desenvolver planos e programas centrados na protecção ambiental. A 
CEEAC está ainda mais avançada com várias instituições envolvidas na gestão 
ambiental.  
 

 
CUA, 2021 
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Integração Política e Institucional 
 
A integração institucional e política destaca-se como o passo final no processo de 
integração regional. Para muitas áreas ou regiões bastante integradas em qualquer 
parte do mundo, esta etapa é apresentada como opcional. De facto, este é o passo 
que exige absolutamente uma cedência ou mais mutualização da soberania do 
Estado, especialmente no que diz respeito aos aspectos políticos.  
 

 
CUA, 2021 

 
Para além da CEDEAO e da CAO que criaram várias instituições ligadas à integração 
política e institucional, como o Tribunal de Justiça e um parlamento regional, as outras 
CER ainda estão a evoluir lentamente. Isto deve-se ao facto de este passo não fazer 
parte das prioridades das CER, ou de este passo necessitar que o mercado comum 
seja eficaz antes do início da sua aplicação na prática. Além disso, precisamos 
igualmente de avaliar melhor os papéis específicos das várias instituições, uma vez 
que as instituições não contribuem também para a integração política. 
1.4. Um Registo Misto para a Integração Regional em África 
 

Cerca de 60 anos desde a criação da OUA e dos programas adicionais ao longo dos 
anos, as realizações são inegáveis. As fortes taxas de crescimento observadas no 
continente, especialmente desde o início do novo milénio, são provas palpáveis disso. 
Várias regiões conseguiram dar passos importantes na criação da Comunidade 
Económica Africana (CEA). O continente alcançou um desempenho encorajador no 
comércio intra-africano através do estabelecimento de zonas regionais de comércio 
livre e agora, a operacionalização da ZCLCA. A circulação de populações dentro das 
regiões e do continente é cada vez mais facilitada por protocolos de livre circulação. 
A harmonização das políticas financeiras, monetárias e ambientais registou 
progressos notáveis em mais Comunidades Económicas Regionais (CER).  
 
No entanto, há desafios e atrasos no cumprimento dos prazos; e há muitos casos 
disso. Em oposição a uma imagem clara, uma avaliação da integração regional no 
continente produz, portanto, um registo misto.  Várias CER foram incapazes de 
avançar no espírito do Tratado de Abuja. Os desafios do financiamento, conflitos, 
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terrorismo, pluriactividade, falta de vontade política e infra-estruturas deficientes 
atrasaram consideravelmente a implementação da agenda da integração africana.  
 
A estes desafios, temos de acrescentar a pandemia do vírus corona (COVID-19) que 
tem afectado o mundo desde o início de 2020. As dificuldades sociais enfrentadas 
pelos Estados aumentaram com os efeitos desastrosos da COVID-19 sobre o 
emprego, as empresas e os intercâmbios. Para fazer face a esta pandemia, vários 
Estados foram obrigados a recorrer aos pedidos de reestruturação da sua dívida. Os 
resgates sócioeconómicos foram observados em todos os Estados. De acordo com o 
BAD, África entrou em recessão em 2020 com uma taxa de crescimento de -2.6%.8 
O desemprego no continente aumentou com milhões de perdas de emprego, segundo 
a Organização Internacional do Trabalho (OIT).9 Sectores como o turismo, hotéis e 
aviação sofreram enormes perdas. Portanto, se não for aplicada uma política de 
estímulo coerente, a crise pandémica corre o risco de aniquilar os progressos feitos 
nas últimas décadas.  
 
Considerando que as Comunidades Económicas Regionais (CER) fizeram enormes 
progressos em termos de implementação dos principais programas de integração: o 
Tratado de Abuja e a Agenda 2063, os estudos mostram que, em geral, as CER não 
conseguiram atingir os objectivos estabelecidos nestes programas e muito resta ainda 
por fazer.10 As CER devem, por conseguinte, trabalhar para resolver os desafios de 
financiamento e infra-estruturas e incentivar os decisores políticos a traduzir o seu 
desejo de integração na ratificação de tratados e protocolos fundamentais em todas 
as áreas e a ir mais longe na implementação dos compromissos assumidos. 
 
Para que a integração regional proporcione os benefícios previstos no comércio, 
investimento, paz, segurança e, sobretudo, transformação económica e 
desenvolvimento sustentável, as instituições continentais, as CER e os Ministérios, 
Departamentos e Agências responsáveis a nível nacional precisam de ter a 
capacidade e competência necessárias. Estas instituições devem ser capazes de 
identificar e compreender as principais questões e constrangimentos e depois 
formular e coordenar estratégias e políticas adequadas, e implementar com sucesso 
os diferentes projectos e programas de desenvolvimento regional. As instituições de 
apoio relacionadas e outros intervenientes, tais como o sector privado e a sociedade 
civil também precisam de desempenhar o seu papel de forma eficaz. Isto requer a 
capacidade humana e institucional adequada e suficiente, gestão do conhecimento, 
quadro jurídico, apoio do sector privado e da população e os recursos financeiros 
necessários para montar as infra-estruturas necessárias e para implementar os 
projectos e programas.  
 
 
 
1.5. Desafios e Oportunidades para a Integração Continental 
 

                                                           
8 https://www.afdb.org/en/news-and-events/press-releases/african-economic-outlook-2021-africas-growth-prospects-bullish-
despite-covid-19-constraints-and-debt-burden-42692 
9 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767028.pdf 
10 CUA  (2020), Relatório de Integração Africana: Relatório sobre a situação da integração regional em África. Adis Abeba, 
Etiópia 
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O papel da integração como catalisador do desenvolvimento, da coexistência pacífica, 
do crescimento económico e do isolamento de choques globais, como a COVID-19, 
torna a integração regional ainda mais atractiva para África. Os 55 Estados do 
continente, muitos dos quais são escassamente povoados e fragmentados, e cujas 
economias são frequentemente isoladas, fazem da integração regional um caso 
convincente. As economias africanas têm de integrar-se regionalmente para 
ganharem em termos de eficiência, explorar economias de escala e reduzir a 
dimensão das fronteiras, facilitando a livre circulação de bens e pessoas.  
 
Por conseguinte, a integração regional é essencial para que África possa enfrentar 
eficazmente outros desafios de desenvolvimento internos. Estes incluem os desafios 
de conflitos generalizados que impõem enormes custos aos países envolvidos, bem 
como aos países vizinhos e às CER; a contenção da COVID-19 e outros desafios de 
saúde, bem como emergências humanitárias e mesmo a poluição ambiental, que não 
respeitam fronteiras. A COVID-19 salientou igualmente a necessidade urgente de 
cooperação na investigação e tecnologia, que têm economias de escala significativas 
e podem ser demasiado dispendiosas para os Estados africanos individualmente. O 
desenvolvimento de infra-estruturas económicas básicas - transportes, comunicações 
e energia - poderia igualmente ser realizado através de uma abordagem coordenada 
de investimento regional. A tensão económica prevalecente é exacerbada pela 
elevada dívida e aqui, África precisa de uma maior integração regional para uma 
frente comum e uma voz mais forte para envolver o resto do mundo na remodelação 
dos sistemas económicos, financeiros e políticos globais.  
 
Dada a natureza das economias do continente, a cooperação e a integração regionais 
são importantes para facilitar o processo de integração. O êxito da União Europeia 
(UE) desde a década de 1950 dá um forte testemunho dos potenciais benefícios da 
integração regional. Se for devidamente concebida e implementada, a integração 
regional oferece inúmeras vantagens às economias em desenvolvimento. Relações 
comerciais mais estreitas entre essas economias têm o potencial de fortalecer sua 
capacidade de participar do comércio mundial. Os países podem assim ultrapassar 
obstáculos causados pela dimensão relativamente pequena dos mercados 
domésticos, oferecendo aos produtores oportunidades de realizar maiores economias 
de escala e beneficiar do estabelecimento de infra-estruturas regionais. Uma 
abordagem regional nas principais áreas estruturais, tais como redução e 
harmonização tarifária, reformas legais e regulamentares, racionalização dos 
sistemas de pagamentos, reforma do sector financeiro, incentivo ao investimento e 
harmonização do sistema fiscal, e reforma do mercado de trabalho, entre outras, 
permite aos países participantes reunir os seus recursos e tirar partido dos recursos 
institucionais e humanos regionais. A abordagem regional permite igualmente que os 
países tenham uma frente comum para afirmar os seus interesses a partir de uma 
posição mais forte e mais confiante no mercado global e nas relações económicas 
internacionais. 
 
1.5.1. A agenda da integração tem vindo a enfrentar os seguintes desafios 
 
Falta de vontade política e de capacidade de implementação 
 
O entusiasmo do continente pela integração regional não foi correspondido por uma 
vontade política proporcional e pelo empenho dos Estados-membros em implementar 
eficazmente os acordos alcançados ao abrigo de vários acordos de integração. 
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Poucos países do continente parecem estar preparados para a rendição parcial e o 
agrupamento da soberania, o que é fundamental para o sucesso de qualquer 
esquema de integração regional. Muitos protocolos foram assinados mas continuam 
por implementar, devido à ausência de sanções eficazes contra os Estados-membros 
em falta e à fraca capacidade de execução e implementação. A falta de vontade 
política e de empenho tem-se reflectido na incapacidade de cumprir as datas fixadas 
para a realização dos objectivos.  
 
O processo de integração no continente também é limitado pela alta incidência de 
conflitos entre os Estados-membros. Os conflitos dificultam a integração e o 
desenvolvimento, restringindo as actividades económicas, destruindo infra-estruturas 
e constituindo um sério obstáculo ao fluxo de comércio e investimento. A eficácia do 
processo está igualmente a ser limitada pela multiplicidade de esquemas, o que 
impõe uma enorme carga sobre as limitadas capacidades administrativas e 
financeiras dos Estados em causa e conduz a obrigações conflituosas. Isto explica 
porque é que a maioria dos Estados-membros tem dificuldade em cumprir 
adequadamente as obrigações financeiras para com os esquemas de integração e o 
fracasso de tais esquemas na implementação eficaz dos seus programas, políticas e 
projectos. 
 

 
Figura: Capacidade para proporcionar uma integração regional bem-sucedida 

 
O processo de integração regional de África também foi atrasado pela má concepção 
e sequência dos mecanismos. Isto reflecte-se na forte ênfase da maioria dos 
esquemas na liberalização do comércio e integração do mercado sem grande 
consideração pela promoção da integração da produção e complementaridades 
regionais ou pelo desenvolvimento de infra-estruturas regionais - especialmente 
transportes e comunicações - para impulsionar a integração do mercado; a 
incapacidade de lidar adequadamente com questões relacionadas com os direitos 
humanos, boa governação, responsabilidade e transparência, que são vitais para a 
estabilidade política, paz e segurança e necessárias para a consecução dos 
objectivos económicos da integração; a ausência de mecanismos de auto-
financiamento para as organizações de integração regional; a inadequação de 
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mecanismos para assegurar que os benefícios da integração sejam equitativamente 
distribuídos entre os Estados-membros; a falta de envolvimento do sector privado e 
da sociedade civil no processo de integração; e o tempo desproporcionado atribuído 
às questões relacionadas com o conflito, que tem implicações significativas para as 
aptidões e competências exigidas pelas CER. 
 
A operacionalização da ZCLCA implica que África está preparada para o negócio. No 
entanto, é necessário fazer mais para que a ZCLCA funcione; isto vai além da 
ratificação. Os bens a serem comercializados, as infra-estruturas e um ambiente 
propício devem estar em vigor. O continente necessita de integração regional para 
alargar o seu mercado e atrair investimentos estrangeiros. O fracasso da África em 
atrair uma parte justa do investimento global, apesar da sua rica dotação de recursos 
naturais, deve-se em grande parte à percepção do continente como o lugar mais 
arriscado do mundo para fazer negócios. Os elevados riscos de fazer negócios 
derivam não só da elevada incidência de conflitos e instabilidade política, e do défice 
de boa governação, mas também dos elevados custos empresariais associados à 
inadequação das infra-estruturas de transportes, comunicações e energia. Um 
processo de integração regional bem concebido e implementado de forma eficaz pode 
ajudar a resolver estes problemas. 
 
A lista abrangente de desafios que impedem a União Africana, as CER e os Estados 
de realizarem as suas aspirações de integração do continente, enumerada na figura 
abaixo:  
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Vários desafios impedem a União Africana, as CER e os Estados de realizarem as suas 
aspirações de integração do continente. Alguns deles são: 
  

 Falta de vontade política para integrar os compromissos e acordos regionais nos planos 
nacionais, a fim de garantir o sucesso do processo.  

 Instituições nacionais e regionais fracas que resultam numa coordenação deficiente e 
na implementação deficiente de projectos e programas.  

 Capacidade humana e institucional fraca ou inadequada para a concepção e 
implementação de políticas, programas e projectos regionais.  

 Elevados incidentes de conflito que levaram a uma afectação desproporcionada de 
recursos altamente tendenciosa a favor de questões relacionadas com o conflito, em 
oposição a questões de cooperação e integração económica. O conflito também 
perturba as actividades produtivas e destrói infra-estruturas essenciais, impedindo 
assim a produção de bens, bem como a livre circulação de bens e pessoas. 

 Falta de coordenação e harmonização das políticas económicas.  

 Falta de complementaridade das estruturas de produção dos países membros.  

 Má adição de valor e falta de cadeias de valor desenvolvidas, levando a uma 
concorrência desnecessária e/ou dependência de mercados fora do continente para a 
venda de matérias-primas e importação de bens manufacturados. 

 Má perceção e avaliação dos custos e benefícios associados ao processo. Estes 
incluem a perda de receitas públicas devido à redução de tarifas; a falta de garantia 
dos benefícios da integração do mercado para cada Estado-membro; uma distribuição 
desigual dos benefícios da integração; e benefícios a longo prazo contra perdas a curto 
prazo.  

 Concepção deficiente e sequência inadequada de acordos de integração regional. 

 Multiplicidade e sobreposição de membros de sistemas e mandatos de integração 
regional. 

 Financiamento inadequado do processo de integração regional e das instituições afins. 

 Fraco envolvimento do sector privado e da sociedade civil no processo de integração.  

 Infra-estruturas inadequadas. 

 Falta de financiamento e a consequente dependência dos doadores que distorcem 
então as prioridades.  

 Falta de estruturas de monitorização ou de fraca qualidade. 
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Líbia: Instabilidade interna e tráfico de 
pessoas em todo o Mediterrâneo para 

a Europa 

 

Mali: Instabilidade Política 

 

Moçambique: Extremismo volante no 
norte de Moçambique com 
repercussões para a região 

 

Está encerrada a fronteira terrestre 

entre a Argélia e Marrocos 

Elevada incidência de conflitos  
 
O processo de integração no continente é também limitado pela elevada incidência 
de conflitos entre os Estados-membros. Os conflitos dificultam a integração e o 
desenvolvimento, restringindo as actividades económicas, destruindo as infra-
estruturas e constituindo um sério obstáculo ao fluxo do comércio e dos 
investimentos. 

 
Conflitos e Emergências Humanitárias em África 
Têm um impactos negativo na Integração Regional 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

Sahel - A ameaça de Boko Haram 
e outros grupos violentos 

envolvidos em assassinatos, 
raptos e deslocação de 

populações na Nigéria, Níger, 

Mali, Chade e Camarões 

RDC: Conflito duradouro sobre 
recursos e deslocação maciça de 
pessoas. A explosão do vulcão 

Nyiragongo aumenta o sofrimento 

Camarões: Conflito e deslocação na 

região anglófona 

Desafios da governação e conflito 
civil no Chade, na República 

Centro-Africana e na República 

Democrática do Congo 

Corno de África: Tensões no 
Sudão e Sudão do Sul. Conflito 
interno na região de Tigray da 
Etiópia e instabilidade de longa 

data na Somália. Mortes e 

deslocações transfronteiriças. 

Moçambique: Efeitos do Ciclone 

Idai ainda são evidentes 

 
COVID-19 

Todo o continente afectado. Sistemas 
de saúde esticados até ao limite, 
muitas mortes, perda de meios de 
subsistência devido a bloqueios e 

restrições à mobilidade e 
encerramentos de fronteiras, queda 

do comércio e colapso das cadeias de 
valor, economias em recessão, 

elevados níveis de endividamento, 
fraco acesso a vacinas. 
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1.5.2. As oportunidades para fazer melhor dependem do seguinte 
 
A capacidade deve ser reforçada 
 
Fraca capacidade institucional, fracos mecanismos de investigação e gestão do 
conhecimento e falta de pessoal competente nos Secretariados/Comissão das CER 
e noutras instituições regionais, bem como nas unidades de integração dos 
Ministérios responsáveis pela integração regional a nível nacional, são alguns dos 
factores que foram identificados como estando a atrasar os processos de integração 
regional no continente.11 Isto manifesta-se de várias formas, tanto a nível regional 
como nacional, sendo a sua execução deficiente, lenta ou total, ou a não execução 
do que foi acordado. Tudo isto aliado à necessidade de uma utilização eficiente dos 
recursos requer sistemas internos fortes nas CER para uma melhor coordenação e 
facilitação dos Estados-membros na implementação dos compromissos regionais. 
Assim, para que as CER contribuam para o resultado e impacto da integração regional 
através do seu mandato, a necessidade de serem apoiadas em áreas de planeamento 
estratégico, gestão financeira, gestão de desempenho e no monitorização e 
avaliação. 
 
 

Figura: CER e Estados com melhor capacidade para uma integração regional bem-sucedida 
 

Instituições e Liderança 
Partindo da experiência da integração europeia, e tendo em conta os actuais desafios 
de África, um dos principais obstáculos que impede uma integração mais profunda 
em África é a relutância dos Estados-membros em cederem a soberania a órgãos 

                                                           
11 Masinde, Wanyama (2018) Reforçar a capacidade de Organizações Regionais e Instituições para Formulação e Análise 
de Políticas. Notas de Lições sobre Desenvolvimento de Capacidades em África. Harare, Fundação Africana para o 
Reforço de Capacidades (ACBF). 
Mangeni, Francis (2011) Integração regional no COMESA - Ponto da situação e desafios 

Instituições fortes de 
capacidade bem 
desenvolvidas

Melhor prestação -
Políticas melhor 
formuladas, 
projectos e 
programas mais bem 
concebidos e 
implementados 

Melhores e mais 
eficazes UA, CER e 
Estados na condução 
da integração regional 
conducente ao 
desenvolvimento e 
melhores padrões de 
vida para a população

É necessário reforçar os quadros institucionais para atingir os objectivos das CER. Actualmente, a maioria das 
CER baseia-se na coordenação intergovernamental assistida por Secretariados fracos que não têm poder de 
decisão e implementação supranacional. Isto é agravado pela falta de clareza em muitos dos protocolos 
negociados pelos CER, uma vez que são discretos quanto às obrigações e à forma como devem ser 
implementados. Dar mais poder aos secretariados para fazer cumprir os compromissos regionais e 
responsabilizar os Estados-membros pelo incumprimento poderia reforçar a integração. 
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fundamentais da União. Nas suas fases iniciais de integração, a UE enfrentou os 
mesmos problemas. No entanto, o  
 
Os Estados devem criar instituições regionais que sejam adequadas ao fim a que se 
destinam. Actualmente, muitas CER têm Secretariados que são responsáveis pela 
coordenação da implementação da agenda de integração regional, mas têm 
dificuldade em cumprir as suas responsabilidades mandatadas porque têm fraca 
capacidade institucional, capacidade inadequada de recursos humanos e estão com 
poucos recursos e muito dependentes do financiamento dos doadores.  
 
Além disso, os Estados nem sempre consideraram que as organizações regionais 
têm um melhor desempenho sob líderes bem informados e inspiradores para 
identificar prioridades, mobilizar a sua equipa e os Estados-membros para alcançar 
os objectivos pretendidos. Os Estados devem nomear pessoas qualificadas para 
liderar as CER. Olhando para a integração europeia nos primeiros tempos, a liderança 
visionária exercida por Robert Schuman de França e Konrad Adenauer da Alemanha, 
que avançou uma nova abordagem da política baseada no "método comunitário" 
supranacional em vez do modelo tradicional de equilíbrio de poderes, desempenhou 
um papel central. África está ainda por criar campeões dedicados, suficientemente 
poderosos para influenciar a agenda de integração de África. O hábito da União 
Africana de abandonar bons projectos sem grande reflexão continua a ser um desafio. 
Em igual medida, a aversão dos governos africanos a instituições e leis fortes é um 
obstáculo-chave para seguir os passos das melhores práticas da UE.  
 
Algumas CER não realizam reuniões regulares da Cimeira ou do Conselho de 
Ministros; como pode a agenda ser conduzida se os órgãos deliberativos não se 
reunirem. Além disso, a maior parte da implementação é feita pelos Estados-membros 
e a sua incapacidade de se encontrarem nega-lhes a oportunidade de apreciarem as 
questões e prioridades existentes, o que impede o progresso. A AMU e a CEN-SAD 
enfrentam neste momento sérios desafios institucionais; sem CER eficazes e 
Secretariados das CER em funcionamento, a integração continental sofre e não 
apenas a integração nestas CER. 
 
Recursos adequados e dependência de doadores 
 
Ao longo dos anos, os doadores e as instituições de financiamento internacionais 
contribuíram em grande parte para o financiamento das atividades da maioria das 
CER e da União Africana. Isto significa que embora a maioria dos Estados-membros 
sejam independentes há 50 anos ou mais, continuam a depender principalmente de 
doadores europeus para financiar a sua agenda de integração. A dependência dos 
doadores distorce mesmo as prioridades, uma vez que influenciam quais os projectos 
a financiar, bem como a elaboração de programas e a formulação de políticas, o que 
significa então que as CER/Estados africanos implementam as prioridades 
doador/europeu em vez das suas próprias prioridades. Não é de admirar que a 
maioria das infra-estruturas financiadas por doadores conduza aos portos de 
exportação de matérias primas para a Europa. 
  
 
 
Organizações Sub-Regionais bem-sucedidas dentro das CER que não têm o 
mesmo desempenho 
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Enquanto a CEEAC e a SADC devolvem boas pontuações ao AMRII, o seu 
desempenho recebe um impulso das realizações das organizações sub-regionais 
dentro delas:  a Comunidade Económica e Monetária da África Central (CEMAC), 
uma organização sub-regional que está aninhada na CEEAC, e a União Aduaneira 
da África Austral (SACU) que está dentro da SADC. A CEMAC, que conta com seis 
membros - Gabão, Camarões, República Centro-Africana (RCA), Chade, República do 

Congo e Guiné Equatorial - conseguiu alcançar numerosos marcos. Mas isto não foi replicado 
na CEEAC maior que também compreende Angola, Burundi, República Democrática do 
Congo (RDC) e São Tomé e Príncipe. É importante aprofundar e explicar por que razão é 
mais difícil desenvolver as realizações da CEMAC ou coordenar políticas com os membros 
adicionais não membros da CEMAC, apesar de Angola e a RDC serem economias e 
populações muito maiores para além de Angola e São Tomé e Príncipe serem de língua 
portuguesa e a RDC ter desafios internos, mas que alguns membros da CEMAC também 
enfrentam. 

 
1.6. Lições das CER: Instituições, Livre Circulação, Paz e Segurança e 

Financiamento 
 
Algumas CER alcançaram enormes realizações, algumas de uma forma muito 
inovadora, que vale a pena replicar. Esta 'melhor prática' é visível em todo o 
continente. Por exemplo, a CEDEAO realizou realizações significativas nas áreas da 
livre circulação de pessoas; o desenvolvimento de mecanismos inovadores para o 
financiamento de programas e projectos de integração através da aplicação rigorosa 
de uma taxa comunitária; a adopção de protocolos de boa governação e democracia 
e o estabelecimento de mecanismos para a manutenção da paz e segurança 
regionais, incluindo os Sistemas Nacionais de Alerta Rápido. Sendo a CAO a CER 
mais avançada, não só operacionalizou uma União Aduaneira e um Mercado Comum, 
como também está em vias de alcançar uma União Monetária e uma Confederação 
Política. Do mesmo modo, o COMESA tem feito muito para aprofundar a integração 
comercial, desenvolvendo instrumentos inovadores em áreas de harmonização 
aduaneira, tais como ASYCUDA, e restrições à livre circulação de bens e serviços, 
bem como estabelecendo instituições financeiras fortes como o Banco de Comércio 
e Desenvolvimento (TDB) e ZEP-RE para facilitar o comércio dentro da região do 
COMESA. Estes poucos exemplos são dignos de menção por parte dos outras CER. 
 
Estas medidas, actualmente adoptadas em cada uma destas CER individuais, devem 
ser escalonadas em todas as CER. Não é absolutamente necessário "reinventar a 
roda". Isto não poupará apenas recursos limitados, mas também ajudará a acelerar o 
processo de integração de África. Alguns bons exemplos assinaláveis são dignos de 
menção, incluindo a CEDEAO e a CAO, onde a utilização de Cartões de Identidade 
reforçaram a livre circulação de pessoas.  
 
Tais boas iniciativas são dignas de menção porque podem mudar fundamentalmente 
para melhor a dinâmica da livre circulação de bens, serviços, trabalho e mesmo 
capital num sentido regional ou continental mais amplo. Estas nobres iniciativas 
também ajudam a eliminar as barreiras artificiais ao comércio e à circulação. A este 
respeito, a rápida ratificação e aplicação do Protocolo relativo à livre circulação de 
pessoas não pode ser sobresublinhada. Em termos de livre circulação de pessoas, a 
CEDEAO e a CAO são as CER que fizeram mais progressos não só na adopção de 
quadros legais como a abolição de vistos, a criação de passaportes comunitários e a 
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facilitação da livre circulação de pessoas, mas também na sua assinatura, ratificação 
e implementação efectiva. 
 
 Alguns dos sucessos são discutidos mais detalhadamente abaixo: 
 
COMESA: Sucesso na Construção de Instituições Regionais para apoiar a 
Facilitação do Comércio  
 
O COMESA estabeleceu uma Zona de Comércio Livre em 2000. Para reforçar a 
integração comercial, o COMESA concebeu e implementou vários programas e 
instrumentos relacionados com o comércio transfronteiriço e a facilitação do trânsito, 
incluindo a gestão coordenada das fronteiras através de postos fronteiriços únicos; a 
resolução de barreiras não tarifárias ao comércio; o comércio livre digital; 
instrumentos aduaneiros eficazes como o ASYCUDA; e a simplificação da 
documentação aduaneira.  
 
Esta CER é um líder na criação de instituições e esquemas regionais bem-sucedidos 
que facilitem o comércio. O elevado desempenho do COMESA na integração 
financeira e monetária justifica-se pelo facto de a região ter criado instituições e 
esquemas regionais funcionais que facilitam o comércio, tais como a Câmara de 
Compensação do COMESA, a Companhia de Resseguros PTA (ZEP-RE), o Banco 
de Comércio e Desenvolvimento (TDB) e o Sistema Regional de Pagamento e 
Liquidação que funcionam bastante bem; e apoiam o comércio na região. O alcance 
das instituições financeiras do COMESA está agora para além da região. O COMESA 
tem também uma Comissão de Concorrência operacional, o Cartão Amarelo que 
facilita a circulação de veículos através da região. 
 
A CER está também a implementar um Plano de Desenvolvimento e Estabilidade do 
Sistema Financeiro para a região. O COMESA continua a trabalhar no sentido de 
assegurar a harmonização do sistema financeiro e monetário. 
 
CEDEAO: Líder em Livre Circulação e Integração Social 
 
A CEDEAO definiu a livre circulação de pessoas como uma prioridade desde a sua 
criação. Esta visão foi apoiada pela criação de um quadro favorável à circulação das 
populações. Com o novo cartão biométrico, esta visão de uma CEDEAO dedicada à 
integração social é reforçada. Muitos programas sobre género, educação, saúde, 
juventude e empoderamento das mulheres foram desenvolvidos para apoiar a 
integração social na região. 
 
Com efeito, logo após a sua criação, a CEDEAO assinou o Protocolo relativo à Livre 
Circulação de Pessoas, ao Direito de Residência e ao Estabelecimento em Maio de 
1979. Os quadros jurídicos subsequentes, como o Protocolo de Cidadania (Maio de 
1982, Cotonou), o Protocolo do Direito de Residência (Julho de 1986) e o Protocolo 
do Banjul (Maio de 29, 1990), relativos ao direito de estabelecimento, avançaram 
ainda mais o nível de livre circulação e de integração social registado na região. Estas 
decisões deram origem ao passaporte comunitário da CEDEAO, que foi seguido em 
2016 pelo cartão de identidade biométrica da CEDEAO.  
 
Paz e Segurança: Um Sector de Importância Histórica para a IGAD 
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A IGAD está no Corno de África; uma parte do continente que sofreu numerosos 
conflitos. Uma avaliação da IGAD na dimensão da paz e da segurança de revela que 
a CER criou um quadro para a prevenção e gestão dos conflitos e da violência na 
região. O Mecanismo de Alerta Rápido e Resposta a Conflitos da IGAD (CEWARN) 
foi criado em 2002. O mandato do CEWARN é receber e partilhar informações 
relativas a conflitos potencialmente violentos, bem como ao seu surto e escalada na 
região da IGAD; realizar e partilhar análises dessa informação; desenvolver cenários 
de casos e formular opções de resposta; partilhar e comunicar análises de informação 
e opções de resposta; e, realizar estudos sobre tipos e áreas específicas de conflito 
na região da IGAD. Além disso, outra instituição dedicada à luta contra o extremismo 
violento - o Centro de Excelência IGAD para a Prevenção e Combate ao Extremismo 
Violento (ICEPCVE) está em funcionamento. 
 
A CER desenvolveu igualmente uma ampla estratégia de paz e segurança na região, 
abrangendo o periodo 2016-2020. Este programa visa a Gestão e Resolução de 
Conflitos, Ameaças de Segurança Transnacional, Governação, Democracia, Estado 
de Direito e Direitos Humanos, Reconstrução e Desenvolvimento Pós-Conflito e 
Assuntos Humanitários e a Coordenação e Questões Transversais. 
 
Financiamento da Integração Regional: Lições da CEDEAO 
 
Uma das principais razões para a execução lenta ou fracassada de projectos e 
programas regionais é a falta de recursos. Embora os Estados tenham sido acusados 
de não comprometerem recursos para financiar projectos e programas regionais, por 
vezes, estes recursos não estão simplesmente disponíveis. Sem recursos garantidos, 
não é possível planear o futuro; um problema que a UA e as CER enfrentam. 
 
Ao contrário de outras CER e mesmo da UA, a CEDEAO conseguiu cumprir melhor 
os seus objectivos devido ao seu melhor mecanismo de financiamento que 
proporciona à Comunidade recursos garantidos. A fim de angariar fundos para a 
execução de projetos e programas regionais, a CEDEAO utiliza o Protocolo 
Comunitário de Levy de 1996. A imposição comunitária é a principal fonte de 
financiamento da CEDEAO; representa 70% do rendimento da comunidade. Os 
recursos mobilizados pelos Parceiros de Desenvolvimento representam apenas cerca 
de 27% do rendimento da CEDEAO. A taxa é um imposto de 0,5% que é aplicado aos 
bens importados para a região provenientes de Estados não membros da CEDEAO.  
 
Isto é importante uma vez que algumas CER, como a CAO, angariam até 70% dos 
recursos dos Parceiros de Desenvolvimento, o que não é sustentável. Além disso, 
enquanto a maioria das outras CER como o COMESA, a CAO e a SADC têm 
Unidades de Mobilização de Recursos, os seus recursos estão dispersos em vários 
cestos. Por exemplo, a CAO tem o seu Fundo de Parceria  e o Fundo de 
Desenvolvimento; entre outros. A multiplicidade de potes de financiamento devido a 
diferentes razões resulta numa má coordenação, em mais custos de gestão e canais 
de informação para as CER e mesmo em ineficiências na utilização.   
 
 
As principais lições do exemplo da CEDEAO são: 

 A apropriação do processo de integração é com o povo. Não são os Estados-
membros que financiam o processo de integração, mas o povo; o povo é 
tributado directamente, e os Estados apenas recolhem, depositam e remetem. 



  

38 
 

Por conseguinte, a sensibilização do público para o processo de integração é 
elevada. 

 A Comunidade é capaz de planear bem, uma vez que as suas receitas estão 
quase asseguradas e sob o seu controlo, em oposição à dependência 
excessiva de doadores cujas prioridades podem mudar e sobre os quais a 
Comunidade não tem qualquer controlo. 

 O financiamento garantido leva a um planeamento e implementação mais 
eficazes dos projectos e programas regionais - as CER bem financiadas têm 
um melhor desempenho. 

 Os Secretariados das CER devem ser fortalecidos e dada a capacidade de 
executar. A CEDEAO é gerida por uma Comissão, a única entre as CER, à 
qual são confiados os recursos da região que utilizam para o bem da região. 

 
1.7. Integração Regional no Magrebe: Inércia na União do Magrebe Árabe  
 

Algumas CER enfrentam o desafio de acelerar a integração de acordo com a visão 
da Agenda 2063 e os objectivos do Tratado de Abuja de 3 de Junho de 1991.  Espera-
se que as orientações contidas no comunicado final da Sessão Extraordinária da 
Conferência dos Chefes de Estado e de Governo do CEN-SAD (N'Djamena, Abril de 
2019) possam contribuir para isso através de um Plano de Acção para a integração. 
 
No entanto, esta secçãoo centrar-se-á na União do Magrebe Árabe, onde a integração 
regional está quase paralisada. O que foi conseguido em cada país do Magrebe 
separadamente é importante, mas os esforços conjuntos no âmbito da União do 
Magrebe Árabe ainda se encontram num impasse.  
 
O Magrebe, no Norte de África, é o exemplo perfeito de uma região cujos países não 
foram capazes de encontrar o caminho para uma integração mais profunda. Apenas 
o nível mais básico de cooperação existe entre os cinco Estados da região - Argélia, 
Líbia, Mauritânia, Marrocos e Tunísia - apesar do facto de a União Árabe do Magrebe 
ter sido criada há mais de 25 anos com o objectivo de construir um poderoso bloco 
económico na região. A AMU tem um grande potencial mas ainda há um longo 
caminho a percorrer antes de activar as instituições da União do Magrebe e obter 
resultados tangíveis no terreno em benefício dos cidadãos do Magrebe - a União do 
Magrebe é lenta a activar as suas instituições por razões políticas. A crise que o 
mundo atravessa hoje terá inevitavelmente um impactos a longo prazo no 
desenvolvimento dos nossos grupos regionais. 
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Para conseguir uma integração mais 
frutuosa e mais profunda, os países do 
Magrebe devem trabalhar em estreita 
colaboração para implementar a livre 
circulação de mercadorias, pessoas, 
serviços e capitais. Isto começa com a 
abertura de fronteiras entre vizinhos. As 
fronteiras entre a Argélia e Marrocos - os 
dois maiores países da região - estão 
encerradas desde 1994 e a circulação entre 
estes países só é possível através de voos 
diários entre Casablanca e Argel. É 
lamentável que as mercadorias precisem de 
transitar entre estes vizinhos através do 
porto francês de Marselha, quando 
poderiam simplesmente atravessar por 
terra. Uma infra-estrutura eficaz e integrada 
entre os países, especialmente ferroviários 
e rodoviários, será fundamental para o 
sucesso deste objectivo - e não pode ser 
bem-sucedida, evidentemente, sem a 
eliminação de tarifas, barreiras comerciais e quotas, a fim de se ter um verdadeiro 
mercado único. 
 
A AMU deve igualmente envolver-se com o resto do continente; não se deve isolar do 
resto do continente. Os países do Magrebe não devem virar as costas à África 
Subsaariana, que é por vezes vista pela região como uma ameaça em termos de 
migração, crime e ideologia política. O resto do continente é uma terra de 
oportunidades e um parceiro viável para uma cooperação económica e política 
sustentável e pode ser um parceiro digno para encontrar soluções para os problemas 
do Magrebe. Embora os Estados do Magrebe sejam grandes financiadores da União 
Africana, a sua participação e empenho na integração africana no que diz respeito à 
ratificação e implementação de acordos continua a não ter brilho. 
 
O potencial da região é enorme, especialmente se os Estados trabalharem juntos. No 
entanto, o comércio entre os países do Magrebe representa apenas 4,8% do seu 
volume comercial, de acordo com a Comissão Económica para África das Nações 
Unidas - e representa menos de 2% do produto interno bruto (PIB) combinado da sub-
região, de acordo com o Banco Mundial. Esta região é um dos blocos comerciais de 
menor desempenho do mundo. Se os cinco Estados do Magrebe fossem integrados, 
cada um ganharia um aumento mínimo de 5% no PIB. Um relatório do Banco Mundial 
sobre a integração económica no Magrebe estimou que uma integração mais 
profunda, incluindo a liberalização dos serviços e a reforma das regras de 
investimento, teria aumentado o PIB real per capita entre 2005 e 2015 em 34% para 
a Argélia, 27% para Marrocos e 24% para a Tunísia. 
 
1.8. Início das transacções comerciais ao abrigo do Acordo da ZCLCA 
 
Introdução e Antecedentes 
 

O potencial da região é enorme, 
especialmente se os Estados puderem 
trabalhar juntos. No entanto, o comércio 
entre os países do Magrebe representa 
apenas 4,8% do seu volume comercial, de 
acordo com a Comissão Económica para 
África das Nações Unidas - e representa 
menos de 2% do produto interno bruto (PIB) 
combinado da sub-região, de acordo com o 
Banco Mundial. Esta região é um dos blocos 
comerciais de menor desempenho do 
mundo. Se os cinco Estados do Magrebe 
fossem integrados, cada um ganharia um 
aumento mínimo de 5% no PIB. Um relatório 
do Banco Mundial sobre a integração 
económica no Magrebe estimou que uma 
integração mais profunda, incluindo a 
liberalização dos serviços e a reforma das 
regras de investimento, teria aumentado o 
PIB real per capita entre 2005 e 2015 em 
34% para a Argélia, 27% para Marrocos e 
24% para a Tunísia. 
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Neste momento, existe um empenho crescente na integração regional e um maior 
reconhecimento de que a acção de colaboração e as abordagens regionais são 
fundamentais para alcançar os objectivos de desenvolvimento de África. Este impulso 
é demonstrado, por exemplo, pela revelação do Acordo que estabelece a Zona 
Africana de Comércio Livre Continental (ZCLCA) - um dos projectos emblemáticos do 
Continente - na Cimeira de Kigali em 2018, e o seu posterior lançamento em Niamey 
em 2019 e a sua operacionalização a partir de 1 de Janeiro deste ano é uma 
oportunidade histórica para aprofundar a integração do Continente.12  
 
A ZCLCA prepara o caminho para os Estados africanos impulsionarem o comércio 
entre si, o que por sua vez impulsionará o crescimento económico e o 
desenvolvimento do continente. A ZCLCA cria uma oportunidade para a África reunir 
os seus 55 pequenos e fragmentados mercados e renova a fé da sua população na 
integração regional. Por conseguinte, o impulso não deve perder-se. A criação da 
Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) é um marco importante na 
longa marcha da integração africana. Tal como previsto no Tratado que institui a 
Comunidade Económica Africana (Tratado de Abuja). 
 
A ZCLCA pretende liberalizar o comércio entre os países africanos em todo o 
continente e aproveitar os consideráveis sucessos já alcançados nas Comunidades 
Económicas Regionais (CER) de África. Ao fazê-lo, a ZCLCA pretende facilitar o 
comércio intra-africano; fomentar cadeias de valor regionais que possam facilitar a 
integração na economia global; e dinamizar a industrialização, competitividade e 
inovação - e assim contribuir para o progresso e desenvolvimento económico e social 
africano.  
 
A abordagem de desenvolvimento da ZCLCA está solidamente alicerçada nas 
realidades da economia política africana e nos desafios do desenvolvimento. Uma 
iniciativa ambiciosa para o segundo maior continente do mundo, a ZCLCA 
compreende os 55 Estados membros da União Africana (UA) e 8 CER reconhecidas 
pela UA com quadros legais de liberalização comercial variáveis, mais uma iniciativa 
de integração comercial tripartida para 3 dessas regiões.. 
 
Início das transacções comerciais no âmbito da ZCLCA 
 
O comércio ao abrigo da ZCLCA iniciou-se em 1 de Janeiro de 2021. A tarefa crítica 
agora é combinar a ambição com a implementação.  
 
A ZCLCA é mais do que um acordo tradicional de comércio livre e contém vários 
elementos de um mercado único. O âmbito do Acordo da ZCLCA abrange o comércio 
de bens e serviços, investimento, direitos de propriedade intelectual e política de 
concorrência; enquanto que um acordo tradicional de comércio livre exigiria 
frequentemente apenas a eliminação de tarifas e quotas sobre o comércio de bens. 
Por exemplo, as normas e regulamentos relativos aos serviços são normalmente 
harmonizados quando se cria um mercado único. A inclusão de serviços para 
negociação ao lado do comércio de mercadorias reconhece que, nos dias de hoje, as 
cadeias de valor, os serviços são factores críticos para a produção do comércio de 
mercadorias. O sector dos serviços contribui já com uma parte substancial para a 
produção da maioria das economias africanas.  
 

                                                           
12 https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf 
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No cerne da ZCLCA está uma abordagem de desenvolvimento que reconhece a 
necessidade de prosseguir a liberalização do comércio e, ao mesmo tempo, abordar 
as capacidades de abastecimento e promover a transformação estrutural. Esta 
abordagem não só não é convencional como também contorna muitos aspectos do 
calendário cuidadosamente definido da progressão do Tratado de Abuja em prol da 
Comunidade Económica Africana.  
 

 

 
ACORDO DA ZCLCA 

 
Quadro de Resultados  

Assinatura e ratificações pelos Estados-membros da UA 
  

54 Estados-membros da UA assinaram o Acordo da ZCLCA 

 
 
     
   1 estado ainda 
 não assinou 
 
                    
                        17 Estados assinaram, mas não ratificaram 
                                                                                                             37 Estados ratificaram 
                                                                                                 e depositou os seus instrumentos de 
                                                                                                           Ratificação com a CUA 

  
 
 

 
 

Com o início da implementação da ZCLCA, a África iniciou uma ousada viagem que 
irá coser economias, práticas comerciais e regras actualmente desajustadas e facilitar 
o fluxo de bens e serviços através das 55 economias do continente. A ZCLCA é um 
compromisso monumental para criar a maior zona de comércio livre do mundo. Se 
executado de acordo com o plano, o acordo irá impulsionar o crescimento económico, 
produzir emprego, criar e melhorar infra-estruturas e fomentar as externalidades 
socioculturais positivas que normalmente emanam da ligação e integração 
económicas. Para que isto aconteça, a UA, as CER e os Estados-membros, que se 
destacaram na criação de iniciativas para o desenvolvimento, devem prosseguir até 
à sua implementação. Os que ainda não ratificaram o acordo devem fazê-lo para que 
o continente se mova em conjunto como um só. 
 
1.9. A Ponte de Kazungula facilita a circulação e reduz o custo de fazer 

negócios na SADC 
 
Introdução 
 
A deficiência de infra-estruturas é um dos argumentos mais fortes para a fraca 
integração regional em África. Isto é compreensível, dada a grande lacuna e 
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deficiência de infra-estruturas no continente.  Os custos de transporte em África foram 
considerados um dos mais elevados do mundo, apenas 30% tem acesso à 
electricidade, a menor penetração telefónica de 14% em comparação com a média 
mundial de 52%, e a menor penetração da Internet de 3% em comparação com a 
média mundial de 14%.13 Actualmente, a navegação dentro de África é mais cara em 
comparação com a navegação de fora da região e alguns voos que ligam alguns 
países africanos ainda voam para fora do 
continente para chegar ao destino final.  
 
Um dos principais objectivos das infra-
estruturas regionais de transportes de África é 
aumentar a competitividade dos seus países, 
especialmente dos que estão sem litoral. A 
melhoria das infra-estruturas, tanto duras - 
físicas - como imateriais - políticas/serviços - 
impulsionaria o comércio intra-africano. A 
maioria dos programas regionais de infra-
estruturas no continente têm aspectos de 
facilitação do comércio e dos transportes que 
lidam com barreiras não físicas aos 
transportes e ao comércio. É necessária uma 
combinação de infra-estruturas 
transfronteiriças fortes e serviços de 
transporte eficientes. As iniciativas de 
facilitação do comércio de África são vitais 
para lidar com os aumentos previstos no 
comércio.  
 
Estas iniciativas estão em conformidade com 
as disposições do acordo da OMC sobre 
facilitação do comércio, que trata de questões 
relativas à liberação e desalfandegamento de 
mercadorias, cooperação entre agências 
fronteiriças, e formalidades relacionadas com importação, exportação e trânsito, entre 
outras coisas. 
 
África é actualmente o continente menos integrado, com o mais baixo nível económico 
de intercâmbio intra-regional e a menor quota no comércio mundial. A ineficiência das 
infra-estruturas custa biliões de dólares por ano e dificulta o crescimento.  
 
Para que a África realize o seu potencial, todos os países e todas as partes 
interessadas devem trabalhar em conjunto na agenda comum para que as questões 
relacionadas com o lançamento e implementação de projectos de infra-estruturas 
regionais sejam abordadas. 
Este objectivo está actualmente a ser impulsionado pelo Programa da União Africana 
para o Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (PIDA) liderado pela Agência 
de Desenvolvimento da União Africana (AUDA-NEPAD). 
 
A Ponte Kazungula e o Posto Fronteiriço de Paragem Única 

                                                           
13 Plane, Patrick (2021), Quais são os factores que determinam os custos de transporte e logística em África? Journal of 
African Economies, ejaa019, https://doi.org/10.1093/jae/ejaa019 

A ponte Kazungula que atravessa o rio 
Zambeze ligando o Botswana e a Zâmbia foi 
aberta pelos Chefes de Estado dos dois 
países em Maio de 2021. A construção da 
ponte, que substitui o serviço de ferry boat 
de longa data e lento através do rio, significa 
que os camiões nas rotas regionais podem 
agora atravessar o rio em poucas horas, ou 
menos, em vez dos três dias a uma semana 
anteriores. Significa também que podem 
evitar utilizar a maior travessia entre os 
portos e fábricas da África do Sul e o resto 
da África Austral, Beit Bridge, que é também 
uma das fronteiras mais congestionadas de 
África. Um posto fronteiriço na ponte 
permitirá uma via mais fácil. Este projecto 
encarna os benefícios que as boas infra-
estruturas e a burocracia conjunta oferecem 
ao comércio regional, ambos geralmente 
com pouca oferta. Mais de 250 camiões por 
dia deveriam ser capazes de atravessar o 
Zambeze em vez dos poucos que já o 
podiam fazer, baixando os custos, 
aumentando a segurança da carga e 
fornecendo uma rota alternativa para o 
comércio para o mar para os mercados 
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A Ponte de Kazungula e o Posto Fronteiriço de Uma Paragem que liga o Botswana à 
Zâmbia foi inaugurado a 10 de Maio de 2021, marcando a conclusão de um projecto 
multimilionário que visa facilitar o congestionamento nos postos fronteiriços e 
impulsionar o comércio no corredor mais movimentado de África - o corredor Norte-
Sul que se estende desde o porto de Durban, na África do Sul, até à República 
Democrática do Congo. A ponte curva que se estende por 923 metros sobre o rio 
Zambeze proporciona uma ligação rodoviária e ferroviária muito necessária para bens 
e pessoas e espera-se que abra vias para o aumento do comércio em toda a região 
da África Austral.14 A Ponte de Kazungula e o Posto Fronteiriço de Uma Paragem 
destaca o papel das infra-estruturas e o seu impacto transformador na integração 
africana e mais especificamente na circulação de bens e pessoas no continente; neste 
caso, trata-se também de sustentar os meios de subsistência e garantir o acesso 
seguro das pessoas a vários serviços. 
 

Fotografia: A Ponte Kazungula. Fonte: Ministério dos Transportes e Comunicações, República do Botsuana 

 
O habitualmente congestionado Posto Fronteiriço de Beitbridge na fronteira entre a 
África do Sul e Zimbabwe deve agora ver filas mais curtas graças a uma nova rota. A 
Ponte deverá ter um impacto significativo na África do Sul, aliviando o 
congestionamento na passagem da fronteira de Beitbridge para os camionistas de 
carga. Os cargueiros do porto de Durban e de outros locais da África do Sul têm agora 
a opção de viajar para Lusaka ou para a República Democrática do Congo via 
Botswana, com a abertura da Ponte de Kazungula. A Ponte Kazungula permite que 
os camiões de e para a África do Sul contornem totalmente o Zimbabwe. 
 
Isto marca o fim do Kazungula Ferry que tem transportado camiões, pequenos 
veículos e pessoas através dos 400m de largura do rio ao longo dos anos.  Cenas de 
comerciantes, viajantes, pescadores e mulheres que atravessam o rio Zambeze, 

                                                           
14 https://www.afdb.org/en/news-and-events/kazungula-bridge-project-expand-regional-integration-and-trade-across-
southern-africa-43688 
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infestado de crocodilos e hipopótamos, em pranchas flutuantes, ferry-boats, barcos 
de pesca e canoas serão agora uma coisa do passado - a ponte eliminou estes 
perigos e abriu a região para a circulação segura de pessoas. 
 
Os postos fronteiriços de paragem única em ambos os extremos asseguram que os 
viajantes serão processados uma vez no ponto de saída. Isto poupará tempo quando 
comparado com a prática anterior em que os viajantes faziam paragens tanto no 
Botswana como na Zâmbia para serem tramitados pelos funcionários da imigração. 
Isto visa reforçar o comércio intraregional na Comunidade para o Desenvolvimento 
da África Austral (SADC), com a ponte que liga o comércio do porto de Durban ao 
Botswana, Zâmbia, Malawi, Moçambique, Zimbabwe, Tanzânia e à República 
Democrática do Congo.  
 
A ponte irá igualmente aliviar o congestionamento do tráfego e reduzir os tempos de viagem 
para as pessoas que têm utilizado o posto fronteiriço da ponte Beit da África do Sul para o 

Zimbabwe com destino a outros Estados da SADC. 
Fotografia: A Ponte Kazungula e o Posto Fronteiriço de Paragem Única - Fonte:: Ministério 

dos Transportes e Comunicações, República do Botsuana 

 
Na inauguração, o Presidente da Zâmbia, Edgar Lungu, disse que a ponte irá baixar 
o custo de fazer negócios, o que levará a um aumento do comércio e da 
competitividade, criação de emprego, turismo e outros efeitos positivos da ondulação. 
 
O Presidente do Botswana Mokgweetsi Masisi disse que a ponte abriria caminhos 
para a melhoria do comércio, acrescentando que o seu país considerava a Zâmbia 
como um parceiro estratégico fundamental no desenvolvimento, acrescentando que 
o projecto era uma demonstração da continuação do crescimento das relações. 
 
A construção da Ponte Kazungula, no valor de 259 milhões de USD e do Posto 
Fronteiriço de Paragem Única, começou em Dezembro de 2014, co-financiada pelo 
Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), a Agência de Cooperação Internacional 
do Japão (JICA), governos regionais e outras subvenções. Este projecto encarna os 
benefícios que as boas infra-estruturas e a burocracia conjunta oferecem ao comércio 
regional, ambos geralmente com pouca oferta e que necessitam de ser ampliados no 
continente. Mais de 250 camiões por dia deveriam ser capazes de atravessar o 
Zambeze em vez dos poucos que já o podiam fazer, baixando os custos, aumentando 
a segurança da carga e fornecendo uma rota alternativa para o comércio para o mar 
para os mercados interiores. As pessoas que vivem nas proximidades poderão 
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atravessar o rio de forma mais rápida e segura; uma vantagem para uma circulação 
segura e livre. 
 
O nosso pensamento e a forma como vemos a infra-estrutura e a conectividade 
necessitam de uma mudança. A integração regional implica conectividade e 
intercâmbios que são impulsionados pela livre circulação de bens, serviços, capital, 
pessoas e ideias; são necessárias infra-estruturas para impulsionar estes factores. A 
conectividade competitiva é a corrida ao armamento do século XXI. A competitividade 
de um país já não se refere à riqueza de recursos naturais - minerais, terra, habitat, 
vida selvagem, praias. Trata-se da conectividade - quão bem um país está ligado a 
outros países. Não há investimento melhor do que conectividade, sábio em termos de 
prioridade. Parag Khanna escreve, "A transição para além do crescimento liderado 
pelas exportações para serviços e consumo de maior valor acrescentado começa com 
o investimento em infra-estruturas".15 E prossegue, afirmando que "As fronteiras 
dizem-nos quem está dividido de quem por geografia política. A infra-estrutura diz-
nos quem está ligado a quem através da geografia funcional. Como as linhas que nos 
ligam ultrapassam as fronteiras que nos dividem, a geografia funcional está a tornar-
se mais importante do que a geografia política". Para Khanna, "o factor primordial 
para determinar a importância de um Estado não é a sua localização ou população, 
mas a sua ligação - física, económica, digital - aos fluxos de recursos, capital, dados, 
talento e outros bens valiosos".  
 
1.10. Recomendações e Conclusão 
 
Recomendações 
 
Abaixo estão algumas recomendações de acção em diferentes níveis no processo de 
integração: A nível da UA, das CER e dos Estados-membros. 

 
Os Estados-membros da UA devem: 
 

 Acelerar  aassinatura e ratificação dos acordos, protocolos e tratados da UA, 
especialmente os relacionados com a Livre Circulação e Comércio. 

 Contribuir para o reforço dos sistemas de saúde a nível nacional, regional e 
continental através do financiamento, da investigação e da integração do 
sector da saúde. 

 Explorar os meios de mobilização de recursos internos no continente através 
de uma redução dos fluxos financeiros ilícitos, uma reestruturação da 
fiscalidade e a formulação de uma política bancária e financeira mais atractiva. 

 Repensar a formalização do sector informal através da implementação de 
políticas progressivas que transformarão o sector. 

 
As CER devem: 
 

 Reforçar a sua colaboração com os Estados-membros e a CUA a fim de alinhar 
os seus projectos, programas e políticas em termos de integração no sector 
económico, saúde e livre circulação de pessoas 

                                                           
15 Parag Khanna, Conectografia: Mapeamento do Futuro da Civilização Global (2016) "Mercados, Globalização e Revisão 
do Desenvolvimento: Vol.4: N.º 4, artigo 3.º. 
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 Trabalhar com os seus Estados-membros para desenvolver uma abordagem 
harmonizada e coordenada das medidas restritivas que estão a ser aplicadas, 
de modo a que os efeitos económicos possam ser mitigados. 

 Criar ou apoiar centros regionais de investigação no domínio da saúde para 
combater as doenças infecciosas. 

 Repensar a recuperação pós-COVID das economias nas suas regiões, 
estimulando e coordenando a formulação de melhores políticas, especialmente 
no financiamento da economia, da industrialização e da governação. 

 Criar mecanismos regionais ou unidades especializadas para a monitorização 
e avaliação de acordos, protocolos e tratados dedicados à sensibilização e 
promoção dos instrumentos acima mencionados. 

 
A CUA deve: 
 

 Incentivar os Estados-membros a prosseguir o combate à COVID-19, bem 
como a formular medidas de recuperação económica num espírito de unidade, 
alinhando-se com uma posição africana comum 

 Acelerar a execução de projectos destinados a reforçar o sistema continental 
de saúde 

 Criar uma unidade continental de monitorização e avaliação para acompanhar 
acordos, protocolos e tratados que terão o papel principal de sensibilizar e 
promover os instrumentos acima mencionados a nível continental 

 Repensar e propor aos Estados-membros, bem como às CER, um plano 
coerente de recuperação económica pós-COVID, baseado no aumento do 
financiamento interno, uma política de industrialização mais ambiciosa e uma 
política de governação mais eficaz. 

 Acelerar a implementação do Plano de Acção Prioritário do PIDA para a 
década de 2021-2030, tal como adoptado pelos Chefes de Estado e de 
Governo da União Africana em Fevereiro de 2021. 

 
Conclusão 
 
Ao avaliar o processo de integração, este relatório capta as oportunidades e os 
desafios que acompanham estes grandes desenvolvimentos na agenda da integração 
regional africana. Embora seja necessário reconhecer as várias realizações 
alcançadas na integração africana, deve-se igualmente recordar que ainda há muito 
a fazer. A lenta ou total falta de implementação das políticas, projectos e programas 
continentais e regionais é um grande e recorrente desafio no continente 
 
A viabilidade e eficácia da integração regional é, em última análise, determinada pelos 
pontos fortes e fracos internos dos Estados-membros e pelo seu nível de empenho 
no cumprimento das obrigações legais. A integração regional requer Estados eficazes 
que cumpram as suas funções centrais.  
 
A UA e as CER têm-se distinguido na criação de iniciativas para o desenvolvimento. 
No entanto, faltam o seguimento e a implementação. É necessário um maior 
empenho, paixão e uma abordagem orientada para os resultados no sentido de 
mobilizar a população e impulsionar os esforços de desenvolvimento.  
 
O investimento genuíno dos Estados-membros na integração regional é essencial. 
Embora nem sempre politicamente conveniente, os governos nacionais seriam 
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sensatos em colocar o objectivo a longo prazo de cooperação acima das prioridades 
internas mais imediatas. Mais importante, para que a integração seja bem-sucedida, 
os governos e o público devem acreditar que é do seu interesse nacional vital. Sem 
tal empenho, os agrupamentos regionais desmoronar-se-ão ao primeiro choque no 
longo caminho rumo à integração. África precisa de um compromisso político contínuo 
e consistente para a integração regional, a fim de cumprir as suas prioridades. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar, gerir, envolver e obter o apoio de todas as partes interessadas 
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CAPÍTULO 2  AVALIAÇÃO DA INTEGRAÇÃO NAS COMUNIDADES ECONÓMICAS 
REGIONAIS 
 

2.1. Introdução 
 
A agenda de desenvolvimento continental baseia-se na integração regional e na formação de 
uma Comunidade Económica Africana (CEA). Isto foi estipulado no Tratado de Abuja de 1991 
e exposto de forma mais detalhada na Agenda 2063.16 17 O roteiro de integração regional de 
África considera as Comunidades Económicas Regionais (CER) como os elementos de base 
da CEA, que se previa vir em seis fases ao longo de um período de 34 anos. Uma das 
preocupações recorrentes da integração africana é o desafio associado à falta de 
monitorização e avaliação eficazes da implementação da agenda de integração que inclui o 
Tratado de Abuja, a Agenda 2063 e outras iniciativas. Isto reflecte-se na incapacidade de 
acompanhar e medir com precisão os progressos de modo a capitalizar as oportunidades e 
ajudar os vários segmentos do processo de integração africana a fazer face aos desafios. O 
Índice Africano de Integração Regional Multidimensional (AMRII) foi desenvolvido para 
responder a este desafio.  
 
Este capítulo abrange a avaliação do processo de integração regional nas CER utilizando o 
AMRII. 
 
A monitorização é importante para a elaboração de políticas, uma vez que ajuda-nos a avaliar 
se estamos no caminho certo com os nossos objectivos e se estamos realmente integrados 
ou não. Indica-nos igualmente como estamos a integrar-nos, os desafios enfrentados, e quais 
poderiam ser as possíveis soluções. Isto é especialmente importante para África onde existe 
um consenso generalizado de que a implementação das iniciativas de integração existentes 
tem sido geralmente inadequada, de tal modo que o potencial de desenvolvimento económico 
e de redução da pobreza do comércio intra-regional alargado permaneceu inexplorado. 
Embora o fraco historial de realizações possa ser largamente atribuído a factores de 
economia política e restrições de recursos. As sensibilidades políticas, a pressão dos grupos 
de interesse e a rigidez burocrática têm muitas vezes contrariado a mudança política. O 
número crescente de organizações regionais e o seu âmbito político cada vez maior pressiona 
fortemente as capacidades técnicas das administrações governamentais.  
 
Numa perspectiva de elaboração de políticas, um melhor acompanhamento tem a capacidade 
de tornar as políticas de integração mais eficazes e os processos de integração mais 
transparentes; envolvendo um maior grau de participação e legitimidade, portanto, tornando 
os processos mais sustentáveis. Processos de monitorização eficazes poderiam ajudar a 
aumentar o perfil dos défices de implementação prevalecentes e fornecer aos decisores 
políticos a nível nacional, regional e continental, bem como ao sector privado e à sociedade 
civil, as informações necessárias para exercer pressão no sentido de uma acção correctiva.   
 
Comunidades Económicas Regionais (CER)  

As CER são agrupamentos regionais de Estados africanos e são os pilares da UA. Todos 
foram formados antes do lançamento da UA e desenvolveram-se individualmente e têm 
papéis e estruturas diferentes. O objectivo das CER é facilitar a integração económica 
regional entre os membros de cada região e através da Comunidade Económica Africana 
(CEA) mais ampla, que foi estabelecida ao abrigo do Tratado de Abuja (1991). Este Tratado, 
que está em vigor desde 1994, procura em última análise criar um Mercado Comum Africano 
utilizando as CER como blocos de construção. 

                                                           
16 OUA (1991) Tratado de Abuja. Disponível em: https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-
_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf 
17 CUA (2015), Agenda 2063: A África que Queremos. Disponível em: 33126-doc-01_background_note.pdf (au.int) 

https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/treaties/37636-treaty-0016_-_treaty_establishing_the_african_economic_community_e.pdf
https://au.int/sites/default/files/documents/33126-doc-01_background_note.pdf
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As CER estão estreitamente integradas no trabalho da UA e servem como seus blocos de 
construção. AA relação entre a UA e as CER é regida pelo Tratado de Abuja e pelo Acto 
Constitutivo da União Africana e orientada pelo Protocolo sobre as Relações entre as CER e 
a UA (2008); e o Memorando de Entendimento (MdE) sobre a Cooperação no domínio da 
Paz e da Segurança entre a UA, as CER e os Mecanismos de Coordenação das Brigadas 
Regionais de Intervenção da África Oriental e Setentrional.18 19 20 Este capítulo apresenta uma 
avaliação da integração regional nas CER. Embora algumas CER tenham feito progressos 
significativos, outras estão longe de alcançar as suas visões e objectivos, tal como 
especificado nos seus tratados fundadores. A sobreposição de membros em muitas CER 
continua a representar um desafio significativo e continua a ser um obstáculo intransponível 
a uma integração regional e continental mais profunda. A sobreposição de membros não só 
agrava os problemas persistentes de financiamento e capacidade humana no apoio a 
programas regionais, mas também conduz a desafios de coordenação eficaz de políticas e 
programas para promover uma integração regional e continental mais estreita. O papel 
potencial da harmonização das CER na abordagem dos desafios trazidos pela multiplicidade 
dos membros deve ser realçado. A harmonização poderia ser feita através da coordenação 
inter-CER onde iniciativas como o Tripartido COMESA-EAC-SADC deveriam ser estimuladas. 

Embora alguns progressos tenham sido alcançados, existem obstáculos significativos a uma 
integração mais profunda, incluindo mercados estreitos, redes de infra-estruturas deficientes, 
procedimentos administrativos pesados que impedem a integração comercial, em bases de 
produção diversificadas aliadas a ligações fracas atrasadas e futuras entre a agricultura e a 
indústria, bem como mecanismos institucionais e legais fracos para a implementação de 
programas e projectos regionais e continentais. Além disso, a relutância dos Estados-
membros em cederem a soberania a órgãos importantes da União Africana constitui um 
obstáculo a uma integração africana acelerada. Os conflitos persistentes na África Central, 
no Corno de África, no Norte de África e na África Ocidental também apresentam desafios à 
integração. 

Este capítulo utiliza o AMRI para avaliar o processo de integração regional nas oito CER que 
são reconhecidas pela UA. As CER são: 
 

1. A União do Magrebe Árabe (UMA)  
2. O Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA) 
3. A Comunidade dos Estados do Sahel- Sahara (CEN- SAD)  
4. A Comunidade da África Oriental (CAO)  
5. A Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC)  
6. A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO)  
7. A Autoridade Inter-governamental para o Desenvolvimento (IGAD)  
8. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) 

 
 

  

                                                           
18 Acto constitutivo da União Africana: https://au.int/sites/default/files/pages/34873-file-constitutiveact_en.pdf 
19 Protocolo sobre as relações entre a União Africana e as Comunidades Económicas Regionais: 
https://archives.au.int/handle/123456789/1621 
20 Memorando de Entendimento sobre Cooperação no domínio da Paz e Segurança entre a UA, as CER e os Mecanismos 
de Coordenação das Brigadas Regionais de Intervenção da África Oriental e Setentrional: www.peaceau.org/uploads/mou-
au-rec-eng.pdf 
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2.2. União do Magrebe Árabe (UMA) 
 
A União do Magrebe Árabe (UMA) foi 
criada em 1989 pela Argélia, Líbia, 
Mauritânia, Marrocos e Tunísia numa 
reunião em Marraquexe, Marrocos, 
onde foi assinado o Tratado que 
institui a União do Magrebe Árabe. 
Com apenas cinco Estados-
membros, a AMU tem o menor 
número de Estados-membros para 
qualquer Comunidade Económica 
Regional do continente.  
 
A AMU surgiu de várias antigas 
organizações criadas para os 
interesses comuns dos países do 
Magrebe. Assim, no âmbito do 
combate à ocupação, os Estados 
fundaram uma comissão para a 
libertação do Magrebe em 1927 no 
Cairo. Cerca de vinte anos mais 
tarde, em 1945, foi instituída uma 
conferência de movimentos 
nacionais no Norte de África. 
Posteriormente, em 1958, realizou-
se em Tânger a reunião entre os 
chefes dos movimentos nacionais de 
Marrocos, Argélia e Tunísia com o 
objectivo de dar início à criação 
desta união. A 17 de Fevereiro de 1989, o Tratado Constitutivo da União do Magrebe Árabe 
foi assinado no palácio real em Marraquexe pelos cinco Chefes de Estado, após a reunião de 
10 de Junho de 1988 em Zéralda que o tinha preparado. 
 
Informações Breves sobre a UMA 
 

Área 5.7 milhões de km2 

População 103.4 milhões). 

PIB 630 biliões de USD 

Sede Rabat, Marrocos 

Criação 1989 

Língua Oficial Francês, Árabe 

Presidente do Conselho 
da Presidência 

Líbia 

Secretário-geral Honoré Taieb Baccouche, da Tunísia 

Fonte: AMU, 2021 
 
Visão, prioridades e objectivos 
 
Desde a cimeira constituinte, foram realizadas seis outras cimeiras do seu Conselho da 
Presidência e foram adoptados 34 acordos centrados em diferentes sectores. Tudo isso foi 
orientado para o cumprimento do objectivo inicial de construir a unidade económica e política 
entre os Estados do Magrebe Árabe no Norte de África.  
 
Os Estados-membros da UMA pretendem trabalhar progressivamente para a realização da 
livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais entre eles. A estratégia comum de 

Recomendações: A região da AMU tem um 
enorme potencial, mas os obstáculos políticos 
dificultaram a organização de acelerar o 
processo de integração. Ainda há muito a fazer 
para que os Estados-membros da AMU 
consigam a integração regional. Para 
impulsionar a integração, os Estados-membros 
da UMA deveriam: concentrar-se na unidade 
como sendo do maior interesse do povo, pondo 
de lado as suas diferenças como forma de 
reforçar a integração económica do Magrebe; 
reunir esforços para combater a insegurança e 
o terrorismo na região; acelerar a ratificação de 
acordos e protocolos a nível regional; acelerar 
a implementação dos programas já adoptados 
e realizar uma cimeira para acordar uma nova 
visão para a UMA. De facto, quando se trata de 
financiamento, a UMA tem a maior parte dos 
financiadores da União Africana; os recursos 
não deveriam, portanto, ser um problema para 
esta região; a componente em falta poderia ser 
o compromisso com o processo de integração 
da UMA. 
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desenvolvimento da UMA que foi aprovada pelo Conselho da Presidência em Março de 1991 
continua a ser o plano para a realização da integração económica do Magrebe. O objectivo 
desta estratégia é alcançar o interesse comum de todos os membros, fornecer a capacidade 
necessária para servir objectivos federais e incentivar as instituições nacionais e bilaterais a 
dar uma dimensão do Magrebe a todas as suas actividades.  
 
Avaliação da integração regional na AMU 
 
O processo de integração regional na UMA tem décadas de existência. Com os muitos 
objectivos perseguidos pela UMA, é mais frequentemente necessário realizar uma avaliação 
para compreender as realizações e dificuldades que a Comunidade enfrenta. 
 
Assim, esta secção é dedicada à avaliação do processo de integração regional na UMA em 
8 áreas de integração regional, tal como definido pelo Índice Africano de Integração Regional 
Multidimensional (AMRII)). 

 
Gráfico: Pontuação da avaliação de 2021 do processo de integração na UMA, CUA 2021 

 
O processo em geral é classificado em 0,51 numa escala de classificação entre 0 e 
1. Esta é uma pontuação geral que mostra o nível médio de integração da 
comunidade. 
 
A pontuação em infra-estruturas e livre circulação estão acima da média, 
respectivamente 0,58 e 0,54. É importante salientar que as finanças, o social e o 
ambiente são sectores que não têm registado progressos a nível regional.  
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Figura: Desempenhos da UMA em termos de integração regional, CUA 2021 

 
Embora a UMA não tenha concluído a implementação do seu protocolo de livre 
circulação, alguns dos seus membros têm acordos bilaterais que facilitam a circulação 
dos seus cidadãos.  
 
Avaliação das etapas da integração regional na UMA 
 
A avaliação em cada uma das dimensões da integração exigiu uma abordagem mais 
detalhada para compreender onde residem os pontos fortes e os desafios do 
processo de integração da UMA. Por conseguinte, esta secção apresenta uma 
avaliação baseada em 3 fases específicas do processo de integração. Estas três 
etapas são consideradas para cada uma das dimensões. Nomeadamente: (i) o nível 
de prioridade, (ii) o desenvolvimento dos instrumentos jurídicos e (iii) o impacto dos 
instrumentos.  
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Gráfico: Avaliação pormenorizada das medidas tomadas para facilitar a integração regional 

na UMA, CUA 2021 

As áreas da integração comercial, livre circulação de pessoas, infra-estruturas e 
ambiente têm maior prioridade do que as outras dimensões da integração. Os 
instrumentos e acordos que a UMA conseguiu pôr em prática tiveram algum impacto 
na região, a fim de contribuir para a realização dos objectivos da União. No entanto, 
o impacto é muito baixo e a UMA não conseguiu mobilizar os Estados-membros no 
sentido de concretizar a sua visão, tal como definida no Tratado Constitutivo.  
 
Comparação entre as pontuações e os limiares 
 
O quadro de monitorização e avaliação baseado no AMRII definiu limiares de 
avaliação com base nas prioridades e objectivos definidos tanto a nível regional como 
continental. Estes limiares servem como árbitro independente entre o que foi feito e o 
que foi planeado fazer. O limiar representa o valor da pontuação se o cronograma 
estabelecido for respeitado.  
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Gráfico: Pontuações e limiares de avaliação de 2021 na UMA, CUA 2021 

 
No que diz respeito à comparação apresentada no gráfico acima, deve lembrar-se 
que a UMA não alcançou nenhuma das suas iniciativas previstas. A União não foi 
capaz de atingir os objectivos que estabeleceu para si própria no seu Tratado 
Constitutivo e no seu plano estratégico.  
 
Comparação entre as pontuações de 2020 e 2021 
 
Esta secção é dedicada a uma análise da avaliação das pontuações de avaliação de 
2020 a 2021. Este exercício ajuda a compreender o progresso, as dificuldades, bem 
como a determinar as razões para as mesmas.  
 

 
Gráfico: Pontuação das avaliações de 2020 e 2021 da AMU, CUA 2021 

 
Para as 8 dimensões em que as avaliações foram realizadas durante os dois anos 
considerados, as pontuações para 2021 são superiores às obtidas em 2020, excepto 
a do ambiente. 
 
Esta diferença está longe de ser atribuível às realizações do ano passado no seio da 
AMU. Com efeito, a avaliação do processo de integração pela AMRII é uma actividade 
recente e está a aperfeiçoar todo o processo de avaliação. Para o ano de 2021, a 
recolha de dados foi o mais inclusiva possível, dando aos peritos das CER a latitude 
para enviar os dados na sua posse, para que a avaliação revele tanto quanto possível 
a realidade do processo de integração na região. 
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O potencial e os desafios da integração regional na UMA 
 
A AMU tem um grande potencial e fez, de facto, alguns progressos louváveis com 
base nos seus objectivos do Tratado. Por exemplo, os Ministros do Comércio da UMA 
assinaram o Acordo de Comércio Livre (ACL). No entanto, a região da UMA enfrenta 
desafios de instabilidade política, insegurança, cooperação limitada entre os Estados-
membros e ligações infra-estruturais limitadas. Durante vários anos, o facto de a UMA 
ter tido uma cooperação limitada com a CUA colocou outro desafio fundamental. 
Como recomendação, os Estados-membros da UMA devem aplicar estratégias para 
fazer face a estes desafios, incluindo trabalhar em estreita colaboração com outras 
CER para replicar as suas lições, tais como o método de auto-financiamento da 
CEDEAO. De facto, quando se trata de financiamento, a UMA tem a maior parte dos 
financiadores da União Africana; os recursos não deveriam, portanto, ser um 
problema para esta região; a componente em falta poderia ser o compromisso com o 
processo de integração da UMA. 
 
A instabilidade política na Líbia aliada às diferenças geopolíticas entre a Argélia e 
Marrocos tiveram um impacto negativo na integração regional no Norte de África. 
Tornou ainda mais difícil a realização de uma Cimeira do seu órgão máximo, o 
Conselho Presidencial. 
Outros desafios são descritos na matriz abaixo: 
 

Dimensão Desafios  

Livre Circulação de 

Pessoas 

 Falta de coordenação política 

 Não aprovação de certos acordos assinados por 
todos os países 

 Falha na actualização das leis e regulamentos que 
regem os organismos da UMA 

 Supressão lenta dos vistos entre os Estados-
membros 

 Imigração clandestina na região subsaariana 

Integração Comercial  Ausência de harmonização de normas e normas 

 Harmonização lenta dos regulamentos comerciais, 
aduaneiros, de transporte, de intercâmbio, etc.  

 O fracasso da criação de uma zona de comércio 
livre do Magrebe representa um desafio para a 
integração comercial da União do Magrebe 

Integração de infra-

estruturas 

 Custos elevados persistentes dos transportes e 
telecomunicações intra-Magrebe 

Desafios ao processo de integração dentro da UMA, CUA, 2021 

A segurança e a cooperação política entre o Magrebe e a África a sul do Sahara é essencial 
para transformar África numa zona estável, segura e livre de conflitos. A UMA serve como 
rota de saída para os imigrantes para a Europa e a cooperação é essencial para abordar o 
bem-estar da população do Continente e para prevenir as travessias perigosas no Mar 
Mediterrâneo. 
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A segurança e a cooperação política entre o Magrebe e a África do Sul do Sahara são 
essenciais para transformar África numa zona estável, segura e livre de conflitos. A 
UMA serve de via de saída para os imigrantes para a Europa e a cooperação é 
essencial para abordar o bem-estar dos povos do continente e para evitar as 
travessias perigosas no Mar Mediterrâneo.  
 
Apesar da grande visão apresentada na sua criação, a UMA enfrenta vários 
obstáculos que estão a travar ou a abrandar o processo de integração. Embora a 
região tenha conseguido fazer progressos em algumas áreas, a implementação da 
sua estratégia, que deverá conduzir à integração de todos os seus Estados 
constituintes, foi confrontada com numerosos desafios. 
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Fotografia: Comércio na época da COVID-19: Uma remessa de bananas atravessa a 
fronteira do Uganda para a República Democrática do Congo, no Posto Fronteiriço de 

Bunagana, para entrega aos Comerciantes de Pequena Escala. Fonte: COMESA 
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2,3. Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA) 
 
Introdução 

Com 21 Estados-membros, o COMESA atravessa o continente desde Eswatini na 
África Austral até à Tunísia, na costa mediterrânica no Norte de África. É a segunda 
maior Comunidade Económica Regional (CER) em termos de adesão. Com uma 
população de mais de 586 milhões de habitantes, um Produto Interno Bruto de 805 
mil milhões de USD, um comércio global de exportação/importação de bens no valor 
de 346 mil milhões de USD, o COMESA constitui um importante mercado tanto para 
o comércio interno como externo. O COMESA cobre quase dois terços do continente 
africano com uma área de 12 milhões de km2. 
 
O Mercado Comum para a África Oriental e Austral (COMESA), composto por 21 
Estados-membros, foi fundado em Dezembro de 1994 para substituir a Zona de 
Comércio Preferencial (PTA). De acordo com o Tratado do COMESA, a sua prioridade 
é a criação de um mercado comum. Por conseguinte, o COMESA pretende 
harmonizar e estruturar as políticas nacionais com vista à adopção de políticas 
regionais nos domínios do comércio, das infra-estruturas, do sector produtivo, do 
sector social e da cooperação financeira e monetária. 
 
Factos rápidos sobre o COMESA 
 

Área  12 milhões de km2 

População 586 milhões). 

PIB 805 mil milhões de USD 

Taxa de crescimento 
económico 

0,6% 

Taxa de inflação 63.6% - 9HCPI por ano) 

Comércio Intra-regional 7% 

Número de Estados-
membros 

21 

Número de Moedas 21 

Sede Lusaka, Zâmbia 

O COMESA prossegue os seus objectivos de integração em conformidade com a Agenda 
Pan-Africana de Integração, tal como estabelecido no Tratado de Abuja e na Agenda 2063. 
O COMESA continua a aprofundar a integração económica através da implementação de 
vários programas de facilitação do comércio e de promoção do investimento. No entanto, 
a região sofreu um abrandamento do crescimento num passado recente devido à redução 
dos preços das mercadorias nos mercados globais e aos efeitos adversos da pandemia 
da COVID-19. O plano estratégico do COMESA para o período 2021-2025 centra-se em 
quatro pilares estratégicos: Integração de Mercado, Integração/Conectividade Física, 
Integração Produtiva e Género e Integração Social. Os pilares cumprem a missão do 
COMESA que é "tentar alcançar um progresso económico e social sustentável em todos 
os Estados-membros através de uma maior cooperação e integração em todos os 
domínios do desenvolvimento, particularmente no comércio, serviços aduaneiros e 
monetários, transportes, comunicação e informação, tecnologia, indústria e energia, género, agricultura, 
ambiente e recursos naturais". 
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Criado (como 
COMESA) 

1993 

Criado (como PTA) 1981 

Língua Oficial Inglês, Francês, Árabe 

Presidente, Autoridade 
do COMESA (Chefes de 
Estado e de Governo) 

Presidente Andry Nirina Rajoelina de 
Madagáscar 

Secretário-Geral, 
Secretariado do 
COMESA 

Sra. Chileshe Mpundu Kapwepwe da 
Zâmbia 

Fonte: COMESA, 2021 

 
 
Origens do COMESA  
 
A decisão de criar uma comunidade económica sub-regional para as regiões da África 
Oriental e Austral foi recomendada em Março de 1978 numa reunião de Ministros do 
Comércio, Finanças e Planeamento em Lusaca, Zâmbia. A abordagem sequencial 
adoptada previa a implementação de uma zona de comércio preferencial sub-regional 
que seria gradualmente actualizada durante um período de dez anos, tendo em vista 
um mercado comum e uma verdadeira comunidade económica. Para o efeito, a 
reunião adoptou a "Declaração de Intenção e Compromisso de Lusaka para a Criação 
de uma Zona de Comércio Preferencial para a África Oriental e Austral (PTA)" e 
também criou uma Equipa Intergovernamental de Negociação sobre o Tratado para 
a criação da PTA. A reunião também aprovou um calendário indicativo para os 
trabalhos da Equipa Intergovernamental de Negociação.  
 
Em 21 de Dezembro de 1981, os Chefes de Estado e de Governo da África Oriental 
e Austral assinaram o Tratado de PTA. O Tratado entrou em vigor a 30 de Setembro 
de 1982, depois de ter sido ratificado por mais de sete Estados Signatários, tal como 
previsto no artigo 50º do Tratado. É importante sublinhar o facto de que a criação da 
PTA e a sua transformação no Mercado Comum da África Oriental e Austral 
(COMESA), estava em conformidade com os objectivos do Plano de Acção de Lagos 
(LPA) e a Lei Final de Lagos (FAL) da Organização da Unidade Africana (OUA). Os 
dois quadros de cooperação regional (LPA e FAL) previram um processo evolutivo na 
integração económica do continente no qual as comunidades económicas regionais 
seriam elementos essenciais, com vista à eventual criação de uma Comunidade 
Económica Africana (CEA).  
 
A 5 de Novembro de 1993, foi assinado em Kampala, Uganda, o Tratado sobre a 
Transformação da PTA numa Comunidade Económica Regional e, a 8 de Dezembro 
de 1994, o Tratado foi ratificado por 12 dos 21 Estados-membros que marcaram a 
criação do COMESA em vigor. 
 
Visão, prioridades e objectivos do COMESA 
 
A visão do COMESA é "ser uma comunidade económica regional plenamente 
integrada e competitiva internacionalmente, com elevados padrões de vida para toda 
a sua população pronta a fundir-se numa Comunidade Económica Africana". Além 
disso, a sua missão é "alcançar um progresso económico e social sustentável em 
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todos os Estados-membros através de uma maior cooperação e integração em todos 
os domínios da actividade económica". 
 
O COMESA tem mais de dez instituições especializadas que o ajudam a concretizar 
eficazmente a sua visão nos diferentes sectores de integração. 
 
As metas e objectivos gerais do COMESA são;  

 Alcançar um crescimento e desenvolvimento sustentável dos Estados-
membros, promovendo um desenvolvimento mais equilibrado e harmonioso 
das suas estruturas de produção e comercialização;  

 Promover o desenvolvimento conjunto em todos os domínios da actividade 
económica e a adopção conjunta de políticas e programas macro-económicos 
para elevar o nível de vida dos seus povos e fomentar relações mais estreitas 
entre os seus Estados-membros;  

 Cooperar na criação de um ambiente favorável ao investimento estrangeiro, 
transfronteiriço e interno, incluindo a promoção conjunta da investigação e 
adaptação da ciência e tecnologia para o desenvolvimento;  

 Cooperar na promoção da paz, da segurança e da estabilidade entre os 
Estados-membros, a fim de reforçar o desenvolvimento económico da região;  

 Cooperar no reforço das relações entre o mercado comum e o resto do mundo 
e na adopção de posições comuns nas instâncias internacionais; e 

 Contribuir para o estabelecimento, o progresso e a realização dos objectivos 
de África  
 

Integração regional do COMESA 
 
Para determinar o estado de integração de forma precisa e regular nas CER, a CUA, 
em colaboração com as CER, os bancos centrais e os institutos nacionais de 
estatística desenvolveram um quadro de monitorização e avaliação baseado no Índice 
Africano Multidimensional de Integração Regional (AMRII). 
 
Esta secção é dedicada à avaliação feita com base no AMRII.  
 
O gráfico abaixo ilustra o processo de integração dentro do COMESA para o ano 
2021. O gráfico apresenta o ponto da situação da integração regional no COMESA. 
Mostra uma evolução variada de uma dimensão para outra. A pontuação global é de 
0,67 num intervalo de avaliação entre 0 e 1. 
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Gráfico: Avaliação do processo de integração regional do COMESA, CUA 2021 

 
O COMESA tem a melhor pontuação quando se trata de instituições, comércio, 
finanças, livre circulação de pessoas e infra-estruturas. As pontuações registadas 
nestas dimensões são superiores a 0,65 numa escala de comparação entre 0 e 1. 
 

 
Figura: Desempenho do COMESA em termos de integração regional, CUA 2021 

 
No entanto, em áreas como a integração social, monetária e ambiental, o COMESA 
pontua abaixo da média na escala do AMRII. Esta avaliação não permite, a priori, 
identificar os desafios que o COMESA enfrenta para identificar as fases de integração 
em que o COMESA é ou não bem-sucedido.  
 
Avaliação das etapas da integração regional no COMESA 
 
O processo de integração do COMESA foi visto como um movimento preciso de 3 
passos. Por conseguinte, para cada uma das dimensões, esta secção serve para 
avaliar o COMESA em cada uma das etapas. As 3 etapas são: O nível de prioridade, 
a aplicação dos instrumentos e acordos e o impactos. 
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As 3 fases identificadas permitem-nos conhecer com mais profundidade a razão do 
desempenho do COMESA em cada uma das suas dimensões. 
 
Geralmente, e globalmente, esta nova etapa de avaliação mostra se o processo de 
integração é uma verdadeira prioridade dentro do COMESA com uma pontuação 
global do nível de prioridade igual a 0,78. Os instrumentos e acordos implementados 
para alcançar a integração regional são avaliados em 0,59. Que é uma pontuação 
média e que o COMESA deveria desenvolver mais instrumentos para que o processo 
seja levado a cabo e para que o seu impacto seja ainda mais perceptível. Com um 
impacto médio abaixo da classificação média, o COMESA poderia fazer mais para 
utilizar o processo para melhorar significativamente a vida das pessoas na região.  
 

 
Gráfico: Avaliação das etapas da integração regional no COMESA, CUA 2021 

 
A figura abaixo resume a mesma avaliação em cada uma das 8 dimensões do AMRII. 
Assim, a dimensão que parece ser menos prioritária ou mesmo considerada como um 
projecto futuro dentro do COMESA é o sector monetário. Contudo, é necessário 
sublinhar a criação do Instituto Monetário do COMESA que terá de lançar os alicerces 
e as bases de uma união monetária. 
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Gráfico: Avaliação pormenorizada das etapas da integração regional do COMESA, CUA 2021 

 
Esta avaliação revela que nos domínios da política, instituições políticas, moeda, livre 
circulação; o COMESA não foi capaz de criar as principais instituições que podem 
permitir a integração dentro da região. 
 
A maioria das instituições do COMESA preocupa-se com o comércio e o investimento, 
à excepção do Tribunal de Justiça do COMESA de Cartum, que responde à 
necessidade de resolver questões relacionadas com a implementação do Tratado. Só 
nos últimos anos é que esta CER fez da governação uma prioridade devido à estreita 
ligação entre desenvolvimento e paz, segurança e governação. No entanto, a 
integração política não é uma prioridade para o COMESA e, por conseguinte, não se 
pode esperar que crie instituições para apoiar esta dimensão. 
 

 
Gráfico: Avaliação detalhada das etapas da integração regional no COMESA, CUA 2021 
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Comparação entre as avaliações de 2020 e 2021 
 
Nesta secção, é efectuada uma análise comparativa entre as pontuações obtidas em 
2021 e as obtidas em 2020.  
 
O processo de recolha de dados foi revisto para permitir que as CER enviem dados 
à CUA para que esta, por sua vez, não utilize dados de outras fontes que possam não 
reflectir claramente o nível de integração das CER. 
 

 
Gráfico: Pontuação das Avaliações para os anos 2020 e 2021 no âmbito do COMESA, CUA em 2021 

 
A figura acima revela que as pontuações do COMESA melhoraram ligeiramente em 
todas as áreas excepto a integração monetária. Longe de serem o resultado de um 
grande sucesso alcançado pelo COMESA durante este ano, estas pontuações teriam 
sido apreciadas devido à revisão dos dados utilizados para levar a cabo a avaliação 
de 2021.  
 
Avaliação de 2021 e os Limiares de 2021 
 
Os limiares que são calculados como parte da implementação do instrumento de 
monitorização e avaliação das CER são utilizados para compreender se o actual nível 
e ritmo de integração nas CER está de acordo com os objectivos estabelecidos a nível 
regional, bem como a nível continental. 
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Gráfico: Pontuação da avaliação 2021 e limiares 2021, CUA 2021 

 
O COMESA conseguiu ou quase alcançou os seus objectivos nos domínios de 
instituições, finanças, comércio e infra-estruturas. Por outro lado, nos domínios da 
integração social e da livre circulação de pessoas e do ambiente, os objectivos não 
foram atingidos. Estes objectivos são os fixados a nível regional e continental para a 
aceleração do processo de integração regional.  
 
Realizações da integração regional do COMESA 
 
Em termos de principais realizações, o COMESA desenvolveu várias iniciativas que 
abrangem a integração comercial: 
criação de uma zona de comércio livre 
através da eliminação de barreiras 
tarifárias e não tarifárias (BNT), 
incluindo a eliminação de restrições 
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simplificado, criou os Comités Nacionais de Monitorização de BNT, o sistema de 
mensagens curtas para a elaboração de relatórios e monitorização da eliminação de 
BNT; iniciou a zona de comércio livre digital - comércio electrónico, legislação 
electrónica e logística electrónica; o sistema de cartão amarelo, o Sistema Regional 
de Garantia de Obrigações Aduaneiras, instrumentos aduaneiros eficazes como o 
ASYCUDA e a simplificação da documentação aduaneira.  
 
O COMESA lançou uma união aduaneira em 2009, embora ainda não esteja 
operacional. Até à data, os Estados-membros registaram um alinhamento global 
médio dos regulamentos de gestão aduaneira (CMR) de 98.33%.  Por outro lado, 18 
Estados-membros alinharam uma média de 69% da sua Nomenclatura Tarifária 
Comum (CTN) com o CTN do COMESA (baseada na Versão do SH de 2012). 
 
Para facilitar o comércio transfronteiriço durante o advento da Pandemia da COVID-
19, o COMESA desenvolveu directrizes para facilitar a circulação de bens e serviços 
essenciais em toda a região, salvaguardando simultaneamente a saúde. O COMESA 
criou igualmente uma plataforma virtual com o objectivo de partilhar informações 
sobre a disponibilidade de bens e serviços na região, especialmente bens e serviços 
essenciais. 
 
Em termos de integração financeira, o COMESA tem feito progressos assinaláveis. 
Criou várias instituições e acordos importantes, tais como o Banco de Comércio e 
Desenvolvimento do COMESA (TDB), a Agência Africana de Seguros Comerciais 
(ATI), a Câmara de Compensação do COMESA, um sistema de pagamento regional 
e a Companhia de Resseguros do COMESA (ZEP-RE). O COMESA implementa o 
Plano de Desenvolvimento e Estabilidade do Sistema Financeiro para a região. 
 
O rápido crescimento das instituições financeiras do COMESA permite à CER servir 
os Estados-membros para além da região do COMESA e, portanto, contribuirá 
imensamente para a realização da integração continental nessa área. 
 
Relativamente à integração social, o COMESA desenvolveu e lançou uma plataforma 
digital para apoiar as mulheres nas actividades empresariais em todos os Estados-
membros através do acesso à informação sobre serviços financeiros e não 
financeiros, e oportunidades de criação de redes, acesso aos mercados e 
desenvolvimento de capacidades. O COMESA continua a promover a implementação 
da Política de Género, da Carta Social e das iniciativas de envolvimento da 
Juventude. 
 
Principais restrições e desafios 
 
Embora o progresso alcançado pelo COMESA seja louvável, esta CER ainda enfrenta 
alguns desafios que incluem elevados custos empresariais, baixo nível de 
complementaridade comercial, limitações do lado da oferta, infra-estruturas 
inadequadas e ligações dispendiosas, Multiplicidade de Membros a várias CER, 
informação limitada sobre oportunidades de mercado disponíveis e potencial dentro 
da região elevada dependência dos doadores no financiamento de programas 
essenciais de integração regional, vulnerabilidade macroeconómica persistente; 
coordenação política limitada; e limitações da capacidade humana.  Alguns destes 
desafios são abordados a seguir: 
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Execução lenta das decisões  
 
A questão da implementação das decisões tomadas pelos órgãos deliberativos do 
COMESA continua a ser um grande desafio. Uma vez tomadas as decisões, a sua 
implementação é confrontada com as realidades nacionais dos Estados-membros, o 
que atrasa a ratificação/domesticação de algumas dessas decisões. Entre estas 
realidades e interesses dos Estados, há também a sua filiação em várias CER. Isto é 
uma coisa que os torna um pouco mais dispersos em termos de implementação da 
agenda da integração, embora alguns defensores desta adesão múltipla façam 
avançar os diferentes interesses dos países com cada uma das CER a que os países 
pertencem. 
 
Não existe um verdadeiro mecanismo vinculativo para o COMESA integrar os seus 
programas nos programas nacionais dos Estados-membros. Há uma falha em incluir 
objectivos, planos e programas de integração em esquemas/planos nacionais de 
desenvolvimento. A ausência de tal poder supranacional para o COMESA contribui 
para a má aplicação dos protocolos de integração económica. De facto, não existe 
qualquer sanção em caso de não aplicação dos protocolos assinados a nível regional. 
Por conseguinte, é de salientar que as parcerias e os acordos nacionais que os países 
realizam tornam a tarefa mais complicada no COMESA. As cláusulas destes acordos 
diferem na sua maioria da visão do COMESA, o que dificulta a implementação 
efectiva dos planos e programas do COMESA.   
 
Alta dependência do doador 
 
A organização é altamente financeiramente dependente de parceiros. Em média, os 
parceiros da cooperação financiaram mais de 70% do orçamento para a execução 
dos programas do COMESA. O financiamento dos Estados-membros tem aumentado 
gradualmente, mas a um nível muito inferior ao dos parceiros de cooperação. Este 
cenário representa uma ameaça à sustentabilidade que precisa de ser abordada 
através de formas inovadoras de implementação do programa. A este respeito, em 
Novembro de 2018, foi apresentado ao Conselho um projecto de estratégia de 
mobilização de recursos do COMESA, que ainda está em fase de elaboração.  
 
Défice de infra-estruturas 
  
Apesar dos esforços envidados na facilitação do comércio, o nível de comércio intra-
COMESA permaneceu baixo, em parte devido à má rede de transportes, à 
instabilidade do abastecimento de electricidade e água, bem como à existência de 
barreiras não tarifárias.  
 
Vulnerabilidade macroeconómica 
 
Embora o sector financeiro tenha permanecido estável e sólido em alguns países, os 
mercados financeiros caracterizam-se por baixas taxas de poupança, mercados 
obrigacionistas subdesenvolvidos, uma base de investidores limitada, a ausência de 
um sistema de pagamentos modernizado em alguns países, a falta de supervisão 
transfronteiriça das transacções financeiras, etc. 
 
As economias do COMESA estão sujeitas a choques relativamente grandes e 
assimétricos, incluindo termos de intercâmbio e choques cambiais, que têm 
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consequências para a economia real. A existência de um choque assimétrico seria 
um desafio para a implementação eficaz da política monetária na área. Alguns países 
estavam fortemente dependentes de uma ajuda imprevisível para financiar uma parte 
substancial das despesas governamentais. A utilização desses fluxos de ajuda para 
apoio orçamental limita a realização do critério do défice orçamental em relação ao 
PIB (excluindo subvenções) de uma forma sustentável.  
 
O cumprimento sustentável dos critérios de convergência continua a ser um sério 
desafio para a maioria dos países. Os critérios relativos ao défice orçamental e à 
inflação permaneceram os mais difíceis de cumprir. Além disso, a maioria dos 
Estados-membros não integrou os critérios do COMESA nas suas demonstrações 
orçamentais e políticas económicas. Existe uma fraca coordenação das políticas 
fiscais e monetárias. Na ausência de uma coordenação política eficaz, a instabilidade 
financeira poderia resultar em elevadas taxas de juro, pressões cambiais e inflação 
rápida. Além disso, uma fraca coordenação política poderia ser um desafio para a 
sustentabilidade fiscal. O quadro de vigilância macroeconómica multilateral do 
COMESA ainda não foi implementado. 
 
As cotações e transacções em moedas nacionais do COMESA por bancos de 
depósito e casas de câmbio permaneceram limitadas devido à ausência de taxas de 
câmbio estáveis e à ausência de um mecanismo de compensação e liquidação das 
posições longas acumuladas pelos bancos. 
 
Para facilitar uma melhor avaliação do processo de integração e para efeitos de 
comparação de indicadores de convergência entre os Estados-membros, é 
necessária informação estatística fiável, actualizada e harmonizada. Este é um 
desafio actual para o COMESA. Há também falta de uma mão-de-obra 
suficientemente formada para aplicar normas internacionalmente aceites para a 
integração monetária. 
 
Desafios sociais  
 
O COMESA enfrenta enormes desafios sociais devido à migração interna no âmbito 
do COMESA, que levanta questões de segurança e saúde pública, ressentimento 
entre as populações locais e extrema pressão sobre os sistemas de gestão das 
fronteiras e asilo. Estas preocupações levaram a políticas de imigração restritivas e a 
controlos fronteiriços mais rigorosos que tiveram consequências desastrosas para 
vários governos africanos e migrantes, incluindo a exploração e o abuso dos direitos 
dos migrantes. Controlos fronteiriços mais rigorosos e políticas e sistemas de vistos 
restritivos implementados por muitos governos africanos tendem a minar os seus 
esforços e o seu potencial para estimular o comércio intra-africano, atrair investimento 
directo estrangeiro e turismo, bem como o destacamento de pessoal expatriado 
dentro e fora do continente, incluindo o envolvimento de africanos na diáspora 
(diáspora africana).  
 
Os desafios emergentes, como a proliferação de epidemias e pandemias, estão a 
dificultar o progresso do COMESA no sentido da plena integração regional. Epidemias 
e pandemias como a COVID-19 afectaram fortemente as economias do COMESA, a 
mobilidade e os meios de subsistência.  
Comendações 
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No que diz respeito a restrições financeiras, recomenda-se que o COMESA empreste 
uma folha à CEDEAO no desenvolvimento de fontes de financiamento sustentáveis. 
Dado que o COMESA é um enorme mercado, recomenda-se também que os 
Estados-membros dêem prioridade à melhoria das cadeias de valor e também ao 
investimento em indústrias que possam melhorar significativamente o processamento 
através de processos de adição de valor 
 
Uma maior prioridade deve ser dirigida ao desenvolvimento da economia azul, que 
tem um grande potencial de crescimento e diversificação económica de mais de 
metade dos membros do COMESA.  
 
A economia digital e a consolidação dos programas tripartidos no comércio, 
industrialização, desenvolvimento de infra-estruturas e livre circulação de pessoas 
constituirão outra área de enfoque para os próximos três anos. Serão igualmente 
envidados esforços para fazer face aos desafios críticos da dependência dos 
doadores, da lenta implementação das decisões, bem como da cooperação inter-
regional para acelerar a implementação da agenda continental, tais como a livre 
circulação de pessoas e a zona de comércio livre continental. 
 
Há também a necessidade de reforçar os quadros institucionais para alcançar os 
objectivos do COMESA. Actualmente, o COMESA baseia-se na coordenação 
intergovernamental assistida por um Secretariado que não tem poder supranacional 
de decisão e de implementação. Isto é agravado pela falta de clareza em muitos dos 
protocolos do COMESA sobre obrigações e como estas devem ser implementadas. 
Dar mais poder ao Secretariado do COMESA para fazer cumprir a agenda regional e 
responsabilizar os países pelo incumprimento poderia reforçar a integração. 
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Fotografia: A nova sede provisória da CEN-SAD em N'Djamena, no Chade, Fonte: CEN-

SAD 
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2.4. Comunidade dos Estados do Sahel e do Sahara (CEN-SAD) 
 
Introdução 
 
A Comunidade dos 
Estados do Sahel-
Sahara (CEN-SAD) 
é a maior CER em 
termos do número 
de Estados-
membros. Foi criada 
a 4 de Fevereiro de 
1998 em Tripoli, 
Líbia, no final de 
uma Cimeira que 
reuniu os Chefes de Estado da Líbia, Burkina Faso, Mali, Níger, Sudão e Chade. A 
CEN-SAD tornou-se uma Comunidade Económica Regional reconhecida pela UA 
durante a 36ª Cimeira Ordinária da Organização da Unidade Africana (OUA) em 
Lomé, Togo, em Julho de 2000. Actualmente, a CEN-SAD tem 25 Estados-membros 
e tem a sua sede em Tripoli, Líbia. Contudo, devido aos desafios sociopolíticos que a 
Líbia enfrenta neste momento, a sede da CER foi temporariamente transferida para 
N'Djamena, no Chade.  
 
Factos rápidos sobre a CEN-SAD 
 

Área  13.58 milhões de km2 

População 640 milhões). 

PIB 1,248.7 biliões de USD  

Taxa de Crescimento 
Económico 

10.18% (2018/2019)21 

Comércio Intra-regional Exportação intra-CEN-SAD: 7.6 %; 
Importações da CEN-SAD: 5.5%22 

Sede (Provisória) N’Djamena, Chade 

Sede (Permanente) Trípoli, Líbia 

Criada 1998 

Língua Oficial Francês, Inglês, Árabe 

Secretário Executivo, 
Secretariado Executivo 

Emb. Ibrahim Sani Abani do Níger 

 Fonte: CUA, 2020  

 
Objectivos, Prioridades, Visão da CEN-SAD 
 
De acordo com o Tratado da CEN-SAD, a sua prioridade é a criação de uma União 
Económica baseada na implementação de um plano de desenvolvimento comunitário 
que complemente os planos de desenvolvimento local dos Estados-membros e que 
compreenda os vários campos do desenvolvimento socioeconómico sustentado na 
agricultura, indústria, energia, social, cultura e saúde. 
 

                                                           
21 Calculado com base nos dados do "Anuário Estatístico para África" que fornece DPs a preços correntes de mercado. 
22 ibid 

A CEN-SAD tem enfrentado numerosas dificuldades operacionais desde a 
crise sócio-política da Líbia em 2011. Não foi realizada nenhuma cimeira de 
Chefes de Estado e de Governo desde 2013. A CEN-SAD já não ocupa a 
sua sede desde 2011. Isso dificultou as operações diárias do Secretariado 
da CEN-SAD - agora mudou-se para N'Djamena, no Chade. Existe 
actualmente o desafio de revitalizar a CEN-SAD através de um 
envolvimento significativo dos Estados-membros na implementação dos 
programas e planos por ela adoptados.  
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O primeiro Tratado, o Tratado que institui a Comunidade dos Estados Sahel-Sahara, 
especificava os seguintes objectivos: 
 

a) Criação de uma União Económica Abrangente baseada numa estratégia 
implementada de acordo com um plano de desenvolvimento que seria 
integrado nos planos nacionais de desenvolvimento dos Estados-membros. 
Inclui investimentos nos domínios agrícola, industrial, social, cultural e 
energético. 

b) Eliminação de todos os obstáculos que impeçam a unidade dos seus Estados-
membros através da adopção de medidas que garantam o seguinte: facilitar a 
livre circulação de indivíduos, capitais e satisfação dos interesses dos cidadãos 
dos Estados-membros; liberdade de residência, trabalho, apropriação e 
actividade económica; liberdade de circulação de bens, mercadorias e serviços 
nacionais; incentivo ao comércio externo através da elaboração e 
implementação de uma política de investimento para os Estados-membros; 
valorização e melhoria dos transportes terrestres, aéreos e marítimos e das 
telecomunicações entre os Estados-membros através da implementação de 
projectos conjuntos; e, o consentimento dos Estados-membros da comunidade 
para dar aos cidadãos dos Estados-membros os mesmos direitos e privilégios 
previstos na constituição de cada Estado-membro. 

c) Coordenação dos sistemas pedagógicos e educativos nos diferentes níveis 
educativos, bem como nos domínios cultural, científico e técnico. 

 
O Tratado revisto da CEN-SAD, que foi adoptado em 13 de Fevereiro de 2013 e 
entrou em vigor em 2019, altera o foco e os objectivos da CEN-SAD.23 
 
A Comunidade centra agora a sua acção em duas áreas principais: segurança 
regional e desenvolvimento sustentável. Para o efeito, a Comissão prossegue os 
seguintes objectivos: 
 

a) Preservação e consolidação da paz, segurança e estabilidade na região da 
CEN-SAD; 

b) Promoção do diálogo político e combate à criminalidade transfronteiriça com 
os seus flagelos conexos, tais como o tráfico de drogas, armas, seres 
humanos, branqueamento de capitais e terrorismo; 

c) Combate à desertificação, seca e alterações climáticas através da preservação 
dos recursos naturais e da investigação no domínio das energias renováveis; 

d) Cooperação económica, comercial, científica e sociocultural; 
e) Desenvolvimento de infra-estruturas; 
f) Promoção da livre circulação de pessoas, bens e serviços. 

 
Estes objectivos devem ser alcançados através da formulação e implementação de 
políticas sectoriais comunitárias adoptadas pela Conferência de Chefes de Estado e 
de Governo e por meio de protocolos adicionais; entre outras formas. 
 
 
 
 
Avaliação do processo de integração regional da CEN-SAD 
 

                                                           
23 Artigo 2.º do novo Tratado da CEN-SAD 
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O processo de integração dentro da CEN-SAD tem alcançado resultados mistos. Esta 
secção centra-se na avaliação do processo de integração regional com base no Índice 
Africano Multidimensional de Integração Regional (AMRII).  
 

 
Gráfico: Avaliação do processo de integração naCEN-SAD, CUA 2021 

 
O processo de integração regional da CEN-SAD é classificado em 0,53, numa escala 
de 0 a 1. Isto reflecte os resultados mistos do CEN-SAD. As realizações nos domínios 
comercial, financeiro e monetário são atribuíveis às realizações do COMESA, 
CEDEAO e CEEAC, onde muitos Estados-membros da CEN-SAD também fazem 
parte.24 Assim, os progressos alcançados por esta CER no seu processo de 
integração foram tidos em conta na avaliação da CEN-SAD. A lógica por detrás desta 
abordagem é que em todas estas áreas seria mais fácil para a CEN-SAD aproveitar 
as realizações destes Estados-membros que pertencem às outras CER.  
 
No entanto, na área financeira, a CEN-SAD criou um banco comercial, o Banco de 
Investimento e Comércio Sahelo-Sahariano - Banque Sahélo-Saharienne pour 
l'Investissement et le Commerce (BSIC), que continua a expandir-se e já está 
presente em catorze Estados-membros. 
 
Em termos de livre circulação de pessoas, integração social e integração comercial, 
a CEN-SAD aspira à integração, mas a implementação é muito lenta. Assim, as 
pontuações são muito baixas e inferiores a 0,55. Ainda assim, a Comunidade está a 
tomar algumas medidas nesta dimensão. Por exemplo, a Conferência de Chefes de 
Estado e de Governo da CEN-SAD   tomou uma decisão sobre uma isenção selectiva 
de vistos que foi adoptada por dezassete Estados-membros; está em vigor desde 
Maio de 2019. Esta importante decisão é obviamente o primeiro marco na 
implementação de um plano para a livre circulação de pessoas na região do Sahel-
Sahara.  
 

                                                           
24 CEDEAO: Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra 
Leoa e Togo; COMESA = Egipto, Jibuti, Somália, Comores, Eritreia, Líbia, Sudão e Tunísia; ECCAS = Chade e República 
Centro-Africana. 
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Figura: Desempenho da CEN-SAD em matéria de integração, CUA 2021 

 
O desempenho da CEN-SAD é médio em todas as áreas excepto na área das infra-
estruturas onde há uma pontuação mais alta (0,66). Isto é atribuível ao Programa de 
Desenvolvimento de Infra-estruturas em África da União Africana (PIDA). É também 
necessário destacar o projecto da grande muralha verde que é considerada como um 
projecto emblemático da CEN-SAD. Metade dos Estados-membros da CEN-SAD 
aderiu ao Mercado Único Africano de Transporte Aéreo (SAATM). 
 
Por outro lado, a CEN-SAD não tem qualquer plano no que diz respeito ao comércio, 
finanças e integração monetária neste momento. A acção mantém-se ao nível dos 
estudos realizados ou dos estudos incompletos.   
 
As dificuldades sociopolíticas experimentadas pelos Estados da região com o 
terrorismo e os conflitos armados não permitiram à CEN-SAD lançar as bases para a 
integração política e institucional.  
 
Avaliação das etapas da integração regional no seio da CEN-SAD 
 
O processo de integração na CEN-SAD pode ser dividido em 3 fases: nível de 
prioridade; criação de instrumentos jurídicos e o impacto da implementação dos 
instrumentos. Seguindo esta abordagem, esta secção avalia os esforços feitos pela 
CEN-SAD para realizar cada uma das dimensões. 
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Gráfico: Avaliação das etapas de integração na CEN-SAD, CUA 2021 

 
O gráfico abaixo mostra que o nível de prioridade em todas as áreas permanece baixo 
(menos de 0,75). No que diz respeito aos instrumentos no local e ao impacto, as 
pontuações atingidas estão abaixo da média. Isto é ilustrado mais adiante no 
diagrama abaixo: 
 

 
Gráfico: Desempenho da CEN-SAD nas 3 fases de integração 
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Desempenho e limiares da CEN-SAD  
 
O quadro de monitorização e avaliação baseado no AMRII tem limiares que permitem 
que as pontuações obtidas após a avaliação da CEN-SAD sejam avaliadas tão 
objectivamente quanto possível. A objectividade desta abordagem reside no facto de 
a CEN-SAD ser comparado com a sua visão e os seus objectivos.  
 

 
Gráfico: Pontuações e limiares da CEN-SAD na Avaliação 2021, CUA 2021 

 
De acordo com o gráfico acima, a CEN-SAD permanece abaixo dos seus objectivos 
regionais e continentais definidos nos planos e programas definidos. Isto revela a 
necessidade de a CEN-SAD proceder a uma reestruturação das prioridades e 
objectivos tendo em conta a pluriactividade e as novas prioridades continentais.  
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Comparação entre as avaliações de 2020 e 2021 
 

 
Figura: Comparação das pontuações da CEN-SAD para 2020 e 2021, CUA 2021 

 
A avaliação para o ano de 2021 mostra um ligeiro aumento das pontuações na maior 
parte das dimensões da AMRII. Contudo, isto não se baseia na melhoria do 
desempenho, mas na utilização de novos dados exclusivamente fornecidos pela 
CEN-SAD, em oposição aos dados do ano passado, que também vieram de fontes 
externas. As questões em aberto nos instrumentos de recolha de dados também 
permitiram apreciar o anúncio bilateral, bem como outros esforços multilaterais dos 
Estados-membros.  
 
Desafios do Processo de Integração Regional dentro da CEN-SAD 

 
Em termos de desafios, falta a CEN-SAD os fundos necessários para financiar os 
seus ambiciosos programas e projectos de integração regional. A sua forte 
dependência de doadores para financiar projectos importantes torna o progresso 
imprevisível e perturbador. Os actuais desafios de segurança na Líbia e os incidentes 
terroristas causados por Boko Haram e ISIS colocam sérios desafios ao 
aprofundamento da integração dentro da região da CEN-SAD. Em termos de 
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As muitas crises que surgiram nos vários países da CEN-SAD não só prejudicaram a paz e 
a segurança, como também exacerbaram o fenómeno da migração irregular e do tráfico de 
seres humanos na região. É crucial para os países da CEN-SAD definir uma estratégia para 
erradicar este fenómeno, cujas consequências são desastrosas para os Estados. 
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recomendações principais, é urgente redefinir as prioridades da CEN-SAD para cinco 
ou dez anos, de acordo com a sua visão e a nova dinâmica na região, e conceber 
meios de abordar os problemas de segurança prolongados.  
 
Challenges and Opportunities for Integration in CEN-SADDesafios e 
Oportunidades de Integração na CEN-SAD 
 
A CEN-SAD foi criada com muitas ambições para o novo milénio sob a liderança do 
antigo líder líbio. Tinha a visão de acelerar o desenvolvimento socioeconómico da 
região, assegurando e garantindo ao mesmo tempo a paz e a segurança. Assim, a 
Comunidade não perdeu tempo em desenvolver iniciativas para alcançar esta visão. 
Os resultados mostram que a CEN-SAD tem sido capaz de fazer numerosas 
realizações. No entanto, há ainda várias acções a serem tomadas para atingir os 
objectivos que estabeleceu para si própria, nomeadamente a ZCL e a União 
Aduaneira; entre outras. 
 
Mas ao implementar as estratégias que desenvolveu para acelerar a integração na 
região, a CEN-SAD é constantemente confrontada com enormes desafios e 
obstáculos. Alguns deles são: 
 
Desafios organizacionais e operacionais 
 
A CEN-SAD tem enfrentado numerosas dificuldades operacionais desde a crise 
sócio-política da Líbia em 2011. Não foi realizada nenhuma cimeira de Chefes de 
Estado e de Governo desde 2013. A CEN-SAD já não ocupa a sua sede desde 2011. 
Isto torna as operações diárias do Secretariado da CEN-SAD difíceis de levar à sua 
deslocalização para o Chade. Existe actualmente o desafio de revitalizar a CEN-SAD 
através do envolvimento significativo dos Estados-membros na implementação dos 
programas e planos por ela adoptados. 
 
A CEN-SAD está sujeita às dificuldades associadas à adesão múltipla dos seus 
Estados-membros a outras CER. Isto constitui um verdadeiro desafio, especialmente 
quando se trata do estabelecimento de certos instrumentos de integração, tais como 
a ZCL e a União Aduaneira. 
 
Desafios Financeiros 
 
O financiamento da CEN-SAD tornou-se um enorme desafio que impede a 
Comunidade no seu compromisso de implementar as suas estratégias definidas. 
Várias actividades estão em perigo, uma vez que o financiamento foi interrompido por 
parceiros ou devido ao não pagamento de contribuições por parte dos Estados-
membros que têm as suas lealdades concentradas em outras CER. A CEN-SAD tem 
um desafio de mobilização de recursos para a implementação de projectos de infra-
estruturas e para a realização dos seus objectivos estatutários de integração.  Os 
problemas na Líbia diminuíram consideravelmente os seus recursos e a sua fonte de 
financiamento. 
 
Desafios políticos, de paz e de segurança 
 
Os grandes desafios políticos, de paz e de segurança hoje exigem liderança que 
promova o compromisso político a nível dos Chefes de Estado e de Governo. Há 
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necessidade de redefinir as prioridades da CEN-SAD, de acordo com a sua visão e 
com a nova dinâmica da região. Em seguida, será necessário definir novas 
estratégias para implementar planos e programas que possam revitalizar a 
organização. Existe o desafio de encontrar um lugar no Secretariado Executivo da 
Comunidade o mais rapidamente possível para melhorar o seu desempenho. 
 
As muitas crises que surgiram nos vários países da CEN-SAD não só prejudicaram a 
paz e a segurança, como também exacerbaram o fenómeno da migração irregular e 
do tráfico de seres humanos na região. É crucial para os países da CEN-SAD definir 
uma estratégia para erradicar este fenómeno, cujas consequências são desastrosas 
para os Estados. 
 
O terrorismo é um enorme desafio que afecta o funcionamento e o desenvolvimento 
da CEN-SAD. Com as crises na Líbia, Mali e Burkina Faso e Chade, a região assistiu 
ao surgimento de uma série de grupos armados e extremistas/terroristas. O terrorismo 
foi implantado na região. Vários países enfrentam um grande problema de tráfico de 
armas que não é favorecido pelo aumento do nacionalismo e do extremismo religioso 
entre os seus povos. Há necessidade de definir programas regionais para combater 
os diferentes flagelos que contribuem não só para o enfraquecimento da integração 
regional, mas também para abrandar a CEN-SAD na implementação dos seus 
projectos. 
 
Desafios Administrativos e outros Desafios Institucionais 
 
Em termos de agricultura e ambiente, a CEN-SAD está ameaçada pela seca e aridez 
e as suas consequências ecológicas, socioeconómicas e políticas são numerosas nos 
Estados-membros. 
 
A CEN-SAD enfrenta desafios na sua missão de desenvolvimento conjunto dos 
recursos, energia e potenciais minerais na sua região. De facto, estes recursos são 
fortemente cobiçados por outros intervenientes a nível mundial que não hesitam em 
suscitar conflitos e crises internas e provocar outros para imporem as suas regras do 
jogo. 
 
O Secretariado Executivo também enfrenta uma falta de capacidade de recursos 
humanos e há uma necessidade urgente de recrutamento em massa para preencher 
a lacuna existente para ajudar na implementação da sua agenda. 
 
A CEN-SAD há pouco mais de cinco anos que regista uma falta de entusiasmo por 
parte de alguns Estados-membros. Isto já resultou na saída de alguns Estados-
membros, como o Quénia. É altamente recomendável que a "CEN-SAD" enfrente 
estes desafios de modo a permitir-lhe recuperar a sua unidade e o seu brilho do 
passado. 
 
Apesar de todas estas dificuldades que minam o processo de integração regional no 
seio da CEN-SAD, este continua ligado à sua visão, que é a essência da sua criação 
e existência. Assim, a CEN-SAD para os próximos anos tem uma série de 
perspectivas definidas na estratégia designada: A nova CEN- SAD. Esta estratégia, 
que representa a nova visão da Comunidade, foi definida pela Declaração de 
N'Djamena e pelo Tratado revisto de Fevereiro de 2013. Articula-se em torno de duas 
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áreas: promoção da paz e da segurança na região do Sahel-Sahara e promoção do 
desenvolvimento sustentável. 
 
O processo de integração na CEN-SAD abrandou desde a eclosão da crise líbia em 
2011. Não obstante a ambição alimentada pela organização no seu início, os vários 
obstáculos resultantes deste período continuam a ter impacto na integração nesta 
comunidade. 
 
À medida que a CEN-SAD emerge desta longa hibernação, conta com o apoio 
institucional e técnico da Comissão da União Africana para a ajudar a responder aos 
seus desafios e a restabelecer a ligação com o seu papel de impulsionador do 
processo de integração regional. 
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Fotografia: O Ministro dos Negócios Estrangeiros da Tanzânia e da Cooperação da África 

Oriental, Liberata Mulamula, dirige-se à Mesa Redonda Nocturna dos Directores Executivos 
do Conselho Empresarial da África Oriental sobre o Reforço da Integração e Oportunidades 

Emergentes na África Oriental, em Dar es Salaam, Tanzânia, a 11 de Junho de 2021. 
Fonte: CEA 

 
 

 
Fotografia: Paul Koyi (à esquerda), presidente da Câmara de Comércio, Indústria e 
Agricultura da Tanzânia , apresenta um documento político, em nome dos líderes 

empresariais, contendo os seus desafios ao Secretário-Geral da Comunidade da África 
Oriental Peter Mathuki. Fonte: CAO 

  



  

82 
 

2.5. Comunidade da África Oriental (CAO) 
 
Introdução 
 
A Comunidade da África Oriental (CAO) é 
composta por seis Estados-membros: Burundi, 
Quénia, Ruanda, Sudão do Sul, Tanzânia Sra. 
Uganda. A África Oriental tem uma longa história 
de cooperação que começou com a união 
aduaneira entre o Quénia e o Uganda em 1917, 
à qual a Tanganyika aderiu em 1927. A União 
Aduaneira forneceu uma tarifa externa comum, 
moeda e correio postal. A União Aduaneira foi 
seguida pela Alta Comissão da África Oriental 
(EAHC), de 1948 a 1961, e pela Organização 
dos Serviços Comuns da África Oriental 
(EACSO), de 1961 a 1967. A terceira tentativa 
de integração regional da África Oriental começou em 1 de Dezembro de 1967, com 
a entrada em vigor do Tratado de Cooperação da África Oriental que substituiu a 
EACSO. A CAO entrou em colapso em 1977 principalmente devido à percepção e 
preocupações legítimas da partilha injusta dos custos e benefícios da integração e da 
falta de uma política para corrigir a situação. A CAO foi revitalizada a 30 de Novembro 
de 1999, quando o Quénia, a Tanzânia e o Uganda assinaram o Tratado para a 
Criação da Comunidade da África Oriental (CAO), que entrou em vigor em Julho de 
2000. A CAO foi alargada em 2007 com a admissão da República do Burundi e da 
República do Ruanda; e, mais tarde em 2016 com a admissão da República do Sudão 
do Sul. A República Democrática do Congo (RDC) é agora um Estado candidato à 
adesão à CAO e o Secretariado da Comunidade da África Oriental iniciou o processo 
de verificação em Junho de 2021. 
 
Factos sobre a CAO 
 

Superfície do terreno 1.8 milhões de km2 

População 177 milhões (2019) 

PIB (preços correntes do 
mercado) 

193.7 biliões de USD 

Taxa de Crescimento 
Económico 

5,9%(2019) 

Comércio Intra-regional 3,2 biliões de USD (2019) 

Número de Moedas 6 

Sede Arusha, Tanzânia 

Recuperado 2000 

Colapsado 1977 

Criado pela primeira vez 1967 

Língua Oficial Inglês, Kiswahili, Francês 

Presidente, Cimeira da 
CAO 

Presidente Uhuru Muigai 
Kenyatta da República do 
Quénia 

Secretário-geral Dr. Peter Mutuku Mathuki do 
Quénia 

Fonte: CAO, 2021 

 
A CAO está relativamente bem 
integrada. Tem um desempenho 
mais forte na dimensão da livre 
circulação de pessoas e no 
comércio. Contudo, para aumentar 
o nível do comércio intra-regional, a 
industrialização terá de ser uma 
prioridade fundamental contínua. A 
CAO eliminou as tarifas entre os 
seus membros.  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tanganyika
https://en.wikipedia.org/wiki/Customs_union
https://en.wikipedia.org/wiki/Customs_union
https://en.wikipedia.org/wiki/Common_external_tariff
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=East_African_High_Commission&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=East_African_Common_Services_Organization&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=East_African_Common_Services_Organization&action=edit&redlink=1


  

83 
 

 
Devido a esta longa história, a CAO é considerada a mais antiga das 8 Comunidades 
Económicas Regionais (CER) reconhecidas pela União Africana (UA). 
 
VISÃO, PRIORIDADES, OBJETIVOS DA CAO 
 
A visão da CAO é ser uma África Oriental próspera, competitiva, segura, estável e 
politicamente unida.  
 
A cooperação e a integração regionais previstas na CAO têm uma base ampla.  O nº 
1 do artigo 5º do Tratado para a Criação da Comunidade da África Oriental estipula 
que "os objectivos da Comunidade consistem em desenvolver políticas e programas 
destinados a alargar e aprofundar a cooperação entre os Estados Parceiros nos 
domínios político, económico, social e cultural, investigação e tecnologia, defesa, 
segurança e assuntos jurídicos e judiciais para seu benefício mútuo". Desde então, a 
União Aduaneira da CAO, criada em Março de 2005, registou progressos 
significativos. Em 2010, a CAO criou um mercado comum e assinou a União 
Monetária em 2013, que entrará em vigor em 2023. A CAO tenciona criar uma 
Federação Política como o seu objectivo final. No entanto, a curto prazo, está em 
curso um trabalho de preparação para a Confederação Política como fase de 
transição. 
 
Para o período 2017-2021, as prioridades da CAO, conforme delineadas na 5ª 
Estratégia de Desenvolvimento da CAO, são: 

 

Figura: Prioridades da CAO para o período 2017-2021, Fonte: CAO 

 
NÍVEL REGIONAL NA CAO 
 
A CAO tem feito várias realizações desde a sua criação. Ao mesmo tempo, existem 
várias iniciativas a nível continental no sentido de alcançar a integração com o 

1
•Consolidação do Território Aduaneiro Único (SCT)

2
•Desenvolvimento de Infra-estruturas na Região

3
•Melhorar a livre circulação de todos os factores de produção nos Estados parceiros

4
•Melhoria do Desenvolvimento Industrial Regional

5
•Melhoria da produtividade agrícola e da adição de valor

6
•Promoção da Paz, Segurança e Boa Governação Regional

7
•Transformação institucional ao nível dos Estados Regionais e de Parceiros
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objectivo de criar a Comunidade Económica Africana. Quais são as realizações da 
CAO? A CAO alcançou os objectivos estabelecidos a nível regional e continental? 
Quais são as lacunas entre o que a CAO planeou fazer e o que tem sido capaz de 
fazer?  

 
Esta secção é dedicada à avaliação do processo de integração regional no seio da 
CAO. 
 
Avaliação da integração nível de CAO 
 
A avaliação dimensional fornecida pelo quadro de monitorização e avaliação da União 
Africana baseia-se no Índice Multidimensional de Integração Regional Africana 
(AMRII). Esta avaliação centra-se em 8 dimensões principais da integração que são 
(i) livre circulação de pessoas, (ii) integração social, (iii) integração comercial, (iv) 
integração de infra-estruturas, (v) integração financeira, (vi) integração monetária, (vii) 
integração ambiental, e (viii) integração política e institucional.  
O gráfico abaixo mostra as pontuações obtidas na sequência da avaliação do 
processo de integração no âmbito da CAO.  
 

 
Gráfico: Avaliação da Integração Regional do AMRII na CAO por Dimensão, CUA 2021 

 
No geral, a CAO atingiu um desempenho notável na maioria das 8 dimensões do 
ARMII. Em todas as dimensões, a CAO atingiu valores superiores a 0.65 numa escala 
de classificação entre 0 e 1. A pontuação geral para o nível de integração na CAO 
é de 0.75.  
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O movimento de pessoas dentro da CAO é uma realidade fundamentada no Protocolo 
do Mercado Comum da África Oriental. No entanto, embora todos os Estados tenham 
assinado e ratificado este protocolo, as leis nacionais ainda não estão totalmente 
harmonizadas para se conformarem com ele. Os africanos da África Oriental podem 
circular pela região sem necessidade de vistos, excepto no caso do membro mais 
recente do Sudão do Sul que ainda se encontra em processo de adequação. No 
entanto, existem acordos bilaterais entre alguns Estados. Existe uma migração 
contínua do passaporte nacional para um passaporte na CAO, mas nem todos os 
Estados estão a emitir o passaporte regional. 
 
Os cidadãos da CAO do Quénia, Ruanda e Uganda circulam livremente entre os 3 
países utilizando os seus bilhetes de identidade nacionais ou o passaporte da CAO. 
Isto é resultado da eliminação das restrições à mobilidade decretadas pelos Chefes 
de Estado em 2013. Por outro lado, a Tanzânia e o Burundi exigem um passaporte 
para os africanos orientais. A livre circulação permitiu à CAO realizar progressos 
significativos no domínio da integração social. Quénia, Ruanda e Uganda também 
facilitaram o direito de estabelecimento, o direito de residência e o acesso ao mercado 
de trabalho dos seus cidadãos nos três estados.  
 
Para mostrar o seu empenho em alcançar uma maior integração social, a CAO 
desenvolveu programas e planos sobre vários aspectos sociais tais como Saúde, 
Género, Migração, Juventude e Educação.  
 
Em termos de integração comercial, a União Aduaneira está operacional no seio da 
CAO - excepto no Sul do Sudão, que ainda não satisfaz plenamente os requisitos de 
adesão à CAO. Foi adoptado o quadro do conjunto de ferramentas do quadro de 
ferramentas electrónicas da CAO CETe os procedimentos do Território Aduaneiro 
Único (TSC) foram simplificados e harmonizados. No entanto, as barreiras não-
tarifárias (PTN) continuam a ser um grande obstáculo ao comércio da África Oriental. 
Quatro Estados - Burundi, Quénia, Ruanda e Uganda - ratificaram o Acordo de Zona 
de Comércio Livre Tripartida do COMESA-CAO-SADC. 
 
A nível monetário e financeiro, a CAO tem uma pontuação inferior à da Livre 
Circulação e do Comércio. As pontuações respectivas para a integração financeira e 
integração monetária são 0,66 e 0,65. O Protocolo da União Monetária da África 
Oriental foi adoptado em conformidade com o Tratado da CAO e assinado a 30 de 
Novembro de 2013; lança as bases para uma união monetária no prazo de 10 anos 
e prevê que os Estados Parceiros da CAO converjam progressivamente as suas 
moedas para uma moeda única na Comunidade. A CAO está, portanto, a construir a 
sua união monetária, o que poderia explicar estes resultados. 
 
Nos últimos anos, a CAO considerou as infra-estruturas como um importante pilar na 
realização da sua integração. As infra-estruturas são um dos facilitadores mais 
críticos para uma integração regional bem-sucedida, tendo em conta a sua 
importância para facilitar actividades como o comércio, a agricultura, o turismo e a 
circulação de mão-de-obra e outros recursos. A CAO considera cinco aspectos de 
infra-estruturas: Estradas, Caminhos-de-ferro, Aviação, Comunicações e Vias 
navegáveis interiores. A pontuação da avaliação de 0,7 reflecte a importância dada a 
esta dimensão. Um total de 35 dos 286 projectos identificados pelos Chefes de Estado 
da Comunidade da África Oriental como projectos prioritários de desenvolvimento de 
infra-estruturas foram concluídos e estão agora operacionais. Entre os projectos 
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concluídos encontram-se: a reabilitação da linha ferroviária Malaba-Kampala de 270 
km; a construção da linha ferroviária Mombasa-Nairobi de 472 km; o desenvolvimento 
dos portos do Lago Nyasa - Itungi, Kiwira e Ndumbi; a construção dos 454 km de 20 
polegadas de diâmetro (linha principal de 450 km e linha da rampa KOSF para PS1 
de 4 km) Mombasa - Nairobi oleoduto de produtos petrolíferos refinados e a 
reabilitação e construção de uma nova pista de táxi paralela semi plena, reabilitação 
e expansão da placa de estacionamento, renovação do edifício do Terminal de 
Passageiros no Aeroporto Internacional Kilimanjaro, Tanzânia.  
 

 
Figura: Desempenho da CAO em termos de integração, CUA 2021 

 
A CAO é um exemplo em muitos aspectos da integração. Contudo, tal como indicado 
no Tratado para a Criação da CAO e nas prioridades da CAO, existem áreas cuja 
importância só recentemente foi reconhecida. Entre eles está o meio ambiente, cuja 
necessidade surgiu como uma necessidade no seio da CAO de acompanhar a 
integração produtiva. No seio da CAO, o progresso ambiental foi avaliado em 0.58. 
Os Estados parceiros da CAO concordaram em envidar esforços conjuntos para 
cooperar na gestão eficiente desses recursos. Os impactos desta Agenda não são 
muito visíveis.  
 
Avaliação das Diferentes Etapas de Integração dentro da CAO 
 
Ao considerar o processo de integração na CAO em 3 etapas: i) consideração das 
prioridades da estrutura, ii) criação de estruturas/instrumentos/ acordos, iii) impactos 
das estruturas/instrumentos/ acordos, foi efectuada uma avaliação. O objectivo é 
ajudar a identificar com precisão os desafios relacionados com o processo.  
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Gráfico: Avaliação das etapas do processo de integração na CAO, CUA 2021 

 
Este gráfico mostra que a integração é realmente uma prioridade dentro da CAO. As 
pontuações obtidas no AMRII mostram que os resultados não são independentes da 
política de integração regional da CAO. O processo de integração é planeado de 
forma coerente, dando prioridade aos 4 marcos - União Aduaneira, Mercado Comum, 
União Monetária e Federação Política - que são os alicerces da Comunidade. Em 
termos de instrumentos e acordos, a CAO evolui em estreita ligação com o seu 
Tratado e a sua Visão. Para os instrumentos da União Aduaneira e do Mercado 
Comum, a CAO desenvolveu numerosos instrumentos e acordos.  
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Comparação entre as avaliações de 2020 e 2021 
 

 
Figura: Avaliação da CUA em 2020 e 2021 

 
A avaliação de 2021 reconsiderou alguns dados do Secretariado da CAO. Esses 
dados sugerem que a avaliação de 2020 subestimou os esforços da CAO termos de 
integração. Na avaliação de 2021, foram tidos em conta os numerosos instrumentos 
criados no domínio do comércio, da integração financeira e monetária. 
 
Comparação entre os limiares e as pontuações 
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Figura: Avaliação dos limiares da CAO em 2021 

 
Este gráfico reflecte ainda o facto de a CAO ser coerente com o seu Tratado e acordos 
a nível continental. As pontuações da CAO estão acima dos limiares do AMRII em 
todas as áreas excepto na integração ambiental, bem como na integração política e 
institucional. Tal desempenho reflecte o facto de a CAO encontrar-se num processo 
que reflecte os compromissos assumidos e os objectivos fixados. A CAO está, 
portanto, na senda da sua União Comunitária e da Comunidade Económica Africana. 
 
Desafios do de Integração Regional na CAO 
 

DIMENSÃO  DESAFIOS 

Livre Circulação de Pessoas  Ausência de uma resposta regional coordenada à 
COVID-19 que afectou a circulação de bens e 
pessoas 

 Enquanto o Sudão do Sul aderiu à CAO em 2016, 
nem todos os cidadãos da CAO podem viajar 
livremente para o Sudão do Sul e vice-versa. Esta 
questão tem sido parcialmente abordada 
bilateralmente, mas a adesão plena à União 
Aduaneira da CAO ou ao Mercado Comum ainda 
não se verificou. 

 A livre circulação está associada à paz e à 
segurança - o conflito no Sudão do Sul deve ser 
enfrentado na íntegra para que as pessoas possam 
circular de forma pacífica 

Integração Social  A Pandemia da COVID 19 perturbou a circulação 
de carga e passageiros 

 Ausência de uma resposta regional coordenada à 
COVID-19 que afectou a circulação de bens e 
pessoas 

 As medidas coordenadas a nível regional devem 
ser uma estratégia importante a longo prazo para 
evitar ondas recorrentes da pandemia devido à 
elevada mobilidade dentro da região. 

Integração Comercial  Barreiras tarifárias e não tarifárias (ENT) nas 
alfândegas e nos balcões de imigração em alguns 
Estados Parceiros. Esta situação não deve ocorrer 
no âmbito de uma união aduaneira 

 A Pandemia da COVID 19 perturbou a circulação 
de carga e passageiros 

 Insuficiência dos recursos financeiros e atrasos nos 
desembolsos das contribuições financeiras dos 
Estados parceiros, especialmente durante os dois 
primeiros trimestres de exercícios financeiros. 

Integração Financeira  Utilização de Recursos Financeiros 

Integração Monetária  A criação das instituições necessárias para apoiar 
a União Monetária está atrasada em relação ao 
calendário previsto.  Por exemplo, o Instituto 
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Monetário da África Oriental (AAMI), que deveria 
ser criado em 2015, ainda não foi criado 

Integração de infra-
estruturas 

 Falta de financiamento suficiente, particularmente 
para estudos de viabilidade e de concepção 
detalhados para projectos de infra-estruturas 
prioritárias. 

Integração Ambiental  Os gafanhotos estão a devastar grandes áreas de 
terra na África Oriental, destruindo culturas na 
Somália, Etiópia, Quénia, Uganda e Tanzânia. 
Mais de 12 milhões de pessoas correm o risco de 
fome. 

Integração Política e 
Institucional 

 Não cumprimento dos prazos estabelecidos para a 
realização dos principais marcos e não 
cumprimento dos protocolos assinados: Apesar da 
consciência do impacto da implementação de 
iniciativas de integração como o protocolo do 
mercado comum, o secretariado da CAO afirmou 
que alguns Estados parceiros ainda não 
harmonizaram as suas leis, políticas e sistemas 
nacionais, tornando assim os protocolos ineficazes. 

 Dada a sua importância para a paz e a segurança 
regionais, a situação do Sul do Sudão merece uma 
menção especial 

 Não realização de reuniões regulares pelos órgãos 
deliberativos 

 Longos processos de tomada de decisão: O 
processo de tomada de decisão do bloco foi 
considerado longo, aborrecido e algo 
desnecessário. 

 Falta de consciência dos cidadãos e fraco 
envolvimento das partes interessadas na tomada 
de decisões 

 Inadequação dos recursos financeiros devido ao 
atraso das remessas por parte dos Estados-
membros: Isto resultou em atrasos nos projectos e 
programas, bem como na dependência excessiva 
dos parceiros de desenvolvimento 

 A capacidade dos Estados parceiros de responder 
individual e colectivamente aos desafios de 
segurança na região deve ser reforçada. Por 
exemplo, o Sudão do Sul que está na CAO tem 
vários desafios de paz e segurança, mas a solução 
reside na IGAD; uma CER diferente. Este facto 
também realça os desafios da sobreposição de 
membros. 

 
O nível limitado/baixo de enquadramento e implementação de quadros e acordos 
regionais a nível nacional, especialmente os relacionados com o Protocolo do 
Mercado Comum, deve ser abordado. 
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As dificuldades financeiras que não permitem ao Secretariado planificar devidamente 
e ter pessoal suficiente e competente para dinamizar e divulgar informações sobre a 
agenda da integração regional devem ser abordadas com urgência. Os atrasos na 
remessa de fundos pelos Estados devem ser resolvidos. 
 
Há também necessidade de reforçar os quadros institucionais para alcançar os 
objectivos da Comunidade da África Oriental. Actualmente, a CAO baseia-se numa 
coordenação intergovernamental assistida por um Secretariado que não dispõe de 
poder supranacional de decisão e de execução. Isto é agravado pela falta de clareza 
em muitos dos protocolos do EAC sobre obrigações e como estas devem ser 
implementadas. A atribuição de mais poderes ao Secretariado da CAO para fazer 
cumprir a agenda regional e responsabilizar os Estados Parceiros da CAO pelo seu 
não cumprimento poderia reforçar a integração. O debate sobre a reforma institucional 
da CAO prolongou-se por demasiado tempo sem uma acção concreta. 
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Fotografia: Emb. O Presidente da Comissão da CEEAC, Gilberto da Piedade Verrissimo, 
reúne-se com o Prof. Daniel Ona Ondo, Presidente da Comissão da CEMAC, para discutir a 
colaboração e harmonização de políticas e projectos comunitários. Fonte: CEEAC 
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2,6. Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) 
 
Introdução 

A Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) - uma das 8 CER 
reconhecidas pela União Africana - foi criada em Outubro de 1983 e reúne onze 
Estados-membros. Neste momento, a CEAAC está no meio de um processo de 
reforma institucional que levou à transformação do seu Secretariado numa Comissão.  
 
A visão da CEEAC é a paz e prosperidade para os povos da África Central e um futuro 
comum, num ambiente de paz, segurança e estabilidade construído sobre o 
desenvolvimento sustentável, boa 
governação, melhoria do nível de vida dos 
cidadãos, liberdade e Justiça. Trata-se de 
promover e reforçar uma cooperação 
harmoniosa e um desenvolvimento 
equilibrado e auto-sustentável nos 
domínios da actividade económica e social, 
em particular nos domínios da indústria, 
transportes e comunicações, energia, 
agricultura, recursos naturais, comércio, 
alfândegas, questões monetárias e 
financeiras, recursos humanos, turismo, 
educação, desenvolvimento, cultura, 
ciência e tecnologia e a circulação de 
pessoas para alcançar a auto-suficiência 
colectiva, elevar o nível de vida das 
populações, aumentar e manter a 
estabilidade das relações económicas, 
reforçar as relações pacíficas mais 
estreitas entre os Estados-membros, e 
contribuir para o progresso e 
desenvolvimento do continente africano. 
 
A missão da nova Comissão da CEEAC é 
promover o desenvolvimento A nova 
Comissão da CEEAC visa promover o 
desenvolvimento socioeconómico 
harmonioso da região, através da 
integração das economias e sociedades 
dos Estados-membros, a boa governação 
e o desenvolvimento de um ambiente de 
paz, segurança e estabilidade duradoura, 
para que a região se destaque como um 
espaço comum relevante nas relações internacionais e na economia global. As seis 
áreas seleccionadas são:  

A Comunidade Económica e Monetária 
da África Central (CEMAC) foi criada em 
1994 como sucessora da União 
Económica e Aduaneira da África Central 
(UDEAC). A CEMAC é composta por 
seis Estados produtores de petróleo: 
Gabão, Camarões, República Centro-
Africana (CAR), Chade, República do 
Congo e Guiné Equatorial. Com uma 
população total de cerca de 37 milhões 
de habitantes, abrange uma superfície 
total de cerca de 3 milhões de km2 
Juntamente com a Comunidade 
Económica dos Estados da África 
Central (CEEAC) e a Comunidade 
Económica dos Países do Grande Lago 
(CEPGL), a CEMAC apresenta uma das 
Comunidades Regionais da África 
Central criada para promover a 
cooperação e o intercâmbio entre os 
seus membros.   A principal missão da 
CEMAC é promover o desenvolvimento 
harmonizado nos seus estados 
membros, no quadro de um mercado 
comum. A sub-região da CEMAC usao 
franco CFA da África Central como 
moeda comum. Existe livre circulação de 
mercadorias intra-CEMAC e uma tarifa 
externa comum (CET) cobrada sobre as 
importações provenientes do exterior da 
zona aduaneira comum, 
independentemente do mercado de 
destino.  

 

As questões essenciais actualmente abordadas pela CEEAC são a pandemia do Coronavírus e as suas 
repercussões no desenvolvimento socioeconómico dos Estados-membros; a Reforma Institucional da CEEAC em 
curso e a satisfação das expectativas dos cidadãos da Região; e, a resolução dos estrangulamentos e restrições 
que impedem o bom funcionamento da instituição, em particular o problema do não pagamento das contribuições 
estatutárias. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Africa
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Africa
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(i) Cooperação política, paz e segurança; 
(ii) Integração económica e comercial;  
(iii) Desenvolvimento de infra-estruturas e ligações regionais;  
(iv) Integração ambiental e desenvolvimento rural;  
(v) Desenvolvimento humano e social; e.  
(vi) Prosseguimento das reformas institucionais. 

 
Seis países da CEEAC pertencem a uma organização sub-regional mais integrada, a 
Comunidade Económica e Monetária da África Central (CEMAC). 
 
Factos Breves sobre a CEEAC 

Área 6,667,000 Km2 

População 200 milhões 

PIB 235 biliões de USD  

Comércio Intra-regional 3% 

Número de Moedas 6 

Sede Libreville, Gabão 

Criada 1983 

Língua Oficial Francês, Português, Espanhol 

Presidente, Conferência 
de Chefes Chefes de 
Estado e de Governo 

Presidente Denis Sassou Nguesso, 
da República do Congo 

Presidente, Comissão da 
CEEAC 

Emb. Gilberto da Piedade Verrissimo 

Fonte: ECCAS, 2021 
 

Nível de integração na CEEAC 
 
O Índice Multidimensional de Integração Regional Africana (AMRII) é a ferramenta 
para monitorizar e avaliar o processo de integração no seio das CER. Permite fazer 
um balanço do processo de integração em 8 dimensões principais que são a livre 
circulação, comércio, social, infra-estruturas, finanças, moeda, ambiente, bem como 
a integração política e institucional. 
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Gráfico: Avaliação do processo de integração na CEEAC, CUA 2021 

 
Com um nível global de integração de 0,62, a CEEAC alcançou pontuações muito 
moderadas em todas as dimensões da integração. A nível ambiental, a pontuação é 
bastante elevada e isto deve-se ao facto de a CEEAC ter criado estratégias e políticas 
nesta área; criou igualmente instituições especializadas tais como a Comissão 
Florestal da África Central (COMIFAC) e o Centro de Aplicação e Previsão Climática 
para a África Central (CAPC-AC) para garantir o acompanhamento. De facto, devido 
aos seus muitos recursos naturais, a CEEAC rapidamente tomou consciência do 
importante papel do ambiente. A África Central é o berço da Bacia do Congo, a 
segunda maior floresta do mundo depois da Amazónia. Para além das suas florestas, 
na África Central abundam recursos naturais importantes, incluindo uma diversidade 
de recursos mineiros, de peixes e de vida selvagem.  
 
Noutras dimensões, incluindo a livre circulação, integração financeira, integração 
monetária e integração comercial, a CEEAC tem na realidade um fraco desempenho. 
Contudo, as pontuações médias expressas no AMRII são o resultado dos esforços da 
CEMAC, a organização sub-regional na CEEAC. É uma organização que fez 
progressos notáveis e visíveis no processo de integração dos Estados-membros. 
Estas realizações são uma base sólida para a CEEAC na sua ambição de alcançar a 
integração nos seus 11 Estados-membros. A tomada em consideração destes 
avanços na avaliação da integração da CEEAC justifica-se pelo facto de as 2 
organizações da África Central terem empreendido durante vários anos uma estreita 
colaboração para examinar as possibilidades de consolidar as realizações da CEMAC 
e aplicá-las ao nível da CEEAC.  
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Figura: Desempenhos da CEEAC em termos de integração regional, CUA 2021 

 
No entanto, deve reconhecer-se que a CEEAC dispõe de um quadro jurídico bem 
estabelecido. Este quadro jurídico provém do Tratado que institui a Comunidade, 
datado de 1983 e revisto em 2019; o principal desafio é a lenta implementação. 
 
Avaliação das etapas da integração regional na CEEAC 
 
O processo de integração no seio da CEEAC ressente-se de uma falta de vontade 
política que levou à não implementação e operacionalização dos Tratados, protocolos 
e acordos adoptados pelos Estados-membros Esta lentidão na implementação está 
reflectida no gráfico abaixo. O gráfico mostra claramente que todas as dimensões do 
AMRII são uma prioridade para a CEEAC, uma vez que existem acordos e protocolos 
existentes, mas os mesmos devem ser implementados de modo a que a região possa 
obter os benefícios previstos. 

 
Gráfico: Avaliação das etapas da integração regional na CEEAC 
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Comparação entre a pontuação de 2020 e 2021 

 
Gráfico: Pontuação das avaliações de 2020 e 2021 com base no AMRII, CUA 2021 

 
A consideração de novos dados da CEEAC reduziu as pontuações nas dimensões de 
livre circulação, integração financeira e integração política. Por outro lado, nas 5 
outras áreas, as pontuações de avaliação para o ano 2021 são mais altas do que as 
de 2020. Estas diferenças de pontuação não podem ser atribuídas às alterações ou 
iniciativas do CER num ano, mas seriam o resultado de um ajustamento dos dados. 
 
Pontuações e limiares da Avaliação de 2021 
 
Os limiares definidos no quadro de monitorização e avaliação do índice AMRII são 
utilizados para dar uma ideia do nível de integração com os objectivos e 
compromissos das CER, tanto a nível regional como continental.  
 

 
Figura: Comparação entre pontuações e limiares dentro da CEEAC, CUA 2021 
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Para além da dimensão da integração ambiental, a CEEAC alcançou certamente 
realizações inegáveis mas que continuam a ser insuficientes para cumprir os 
objectivos anteriormente estabelecidos no seio da Comunidade. Há necessidade de 
avançar rapidamente para uma aceleração da implementação de instrumentos e 
acordos dentro dos seus 11 Estados-membros. O nível de integração regional da 
CEMAC é certamente um trunfo, mas não constitui o processo de integração dentro 
da CEEAC. A CEEAC deveria inspirar-se nesta questão para implementar a sua 
integração, começando por áreas como a livre circulação e o comércio. 
 
Desafios do Processo de Integração Regional dentro da CEEAC 
 

Dimensão Desafios 

Livre Circulação de 

Pessoas 

 O quadro jurídico necessário para o direito de 
estabelecimento existe porque faz parte do Protocolo 
relativo à livre circulação e ao direito de 
estabelecimento. No entanto, a sua implementação 
não teve lugar desde que os instrumentos para a sua 
implementação ainda não foram discutidos e 
adoptados pelos Estados-membros. 

Integração Social  Aquisição de dados actuais, consistentes, disponíveis 
e fiáveis. 

 Definir os meios para implementar os seus planos e 
acelerar o desenvolvimento humano e social. 

 A ausência de políticas e programas suficientemente 
fortes, suscetíveis de obter apoio sincronizado, de 
todas as partes interessadas para proporcionar 
clareza. 

Integração Comercial  Dois grandes desafios dizem respeito às questões 
aduaneiras e ao compromisso político de traduzir as 
decisões comunitárias em acções; é o caso da ZCL 
que deveria ter entrado em vigor há uma década, mas 
cujas disposições ainda não foram implementadas a 
nível dos Estados-membros 

 Relativamente às questões aduaneiras, a dificuldade 
enfrentada pelo processo de negociação da CET da 
África Central é a adesão de dois dos seus Estados-
membros (Ruanda e Burundi) à União Aduaneira da 
Comunidade da África Oriental, para a qual a CET é 
eficaz. 

 No entanto, foi elaborado um projecto de Código 
Aduaneiro Comunitário harmonizado entre a CEEAC 
e a CEMAC, que está a ser negociado a nível de 
peritos dos Estados-membros. 

Integração de infra-

estruturas 

 A CEEAC deve facilitar a construção de estradas para 
todas as condições meteorológicas, a fim de ligar 
todas as capitais dos Estados-membros 

 A CEEAC deve reforçar a livre circulação de pessoas 
e mercadorias, através da criação de instrumentos de 
facilitação  
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 A CEEAC deve garantir a segurança aérea: A 
capacidade e a eficiência da navegação aérea, a 
segurança e a facilitação do ar, o desenvolvimento 
económico dos transportes aéreos e...proteção do 
ambiente na aviação deverão ser abordadas. 

 Para um desenvolvimento harmonioso das infra-
estruturas digitais, a CEEAC deve enfrentar os 
seguintes desafios: (i) a eliminação dos obstáculos 
regulamentares para atrair investidores privados e o 
estabelecimento de infra-estruturas transfronteiriças, 
(ii) o reforço das capacidades humanas no seio da 
comissão para assegurar a coordenação dos 
projectos de infra-estruturas transfronteiriças 

Integração Financeira  O desafio consiste em alargar as conquistas da 
CEMAC a outros países da região 

Integração Monetária  O desafio consiste em alargar as conquistas da 
CEMAC a outros países da região 

Integração Ambiental  Implementar as decisões dos Chefes de Estado da 
Comunidade sobre a economia verde destinadas a 
conciliar a protecção do ambiente, em particular a luta 
contra as alterações climáticas e o desenvolvimento 
económico 

 Operacionalizar todas as iniciativas e decisões sub-
regionais dos Chefes de Estado 

 Erradicar a caça furtiva e a exploração ilegal de 
recursos naturais (madeira, minerais, etc.) 

 Reorganizar o quadro institucional do ambiente sub-
regional em termos de ambiente 

 Institucionalizar o quadro institucional e de 
governança para a implementação de programas 
ambientais comunitários 

 Aumentar a parte do ambiente no PIB da sub-região 

 Operacionalizar e estruturar o sistema de economia 
verde na África Central a nível regional e nacional, em 
particular através da implementação de 33 programas 
de desenvolvimento sectorial e da promoção da 
economia verde 

 Garantir o desenvolvimento e a promoção da 
economia azul na África Central e os seus 24 
programas sectoriais 

 Garantir a operacionalização do Plano de Acção 
Regional sobre a implementação das Contribuições 
Nacionais Determinadas adoptadas em 2016 em 
Kinshasa 

 Implementação do roteiro para a promoção das 
energias renováveis na África Central 

 Implementação de projectos da África Central 
apresentados ao Conselho de Administração da 
Iniciativa de Energias Renováveis de África sob a 
coordenação do Chade 
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Integração Política e 

Institucional 

 O domínio do paradigma económico da integração, 
seguindo as origens da CEEAC como instituição 
estabelecida para reforçar a cooperação 
socioeconómica entre os seus Estados-membros 

 Dificuldades financeiras que não permitem ao 
Secretariado e à Comissão dispor de pessoal 
suficiente e competente para trabalhar na formulação 
e implementação de uma agenda substancial de 
integração regional 

 Falta de consciência regional e comunitária entre 
cidadãos e dirigentes dos Estados-membros 

 Deverão ser fornecidos recursos e apoio adequados 
para garantir o êxito da reforma institucional em curso. 
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Fotografia: Abertura da Primeira Sessão Ordinária da Quinta Legislatura do Parlamento da 

CEDEAO em 27 de Maio de 2021, em Abuja, Nigéria. Fonte: CEDEAO 
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2.7. Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) 
 
Introdução 

A CEDEAO é a CER que há mais tempo persegue o objectivo da livre circulação de 
pessoas. Não admira, pois, que o melhor desempenho dos países da CEDEAO esteja 
na dimensão da livre circulação de pessoas, testemunho da implementação e 
realização da sua visão de criar uma região sem fronteiras. No entanto, apenas o 
Níger ratificou o Protocolo Africano de Livre Circulação de Pessoas. 

A CEDEAO é composta por 15 Estados-membros e a sua área geográfica é a África 
Ocidental. Criada em 1975, é uma das 8 CER reconhecidas pela União Africana em 
conformidade com o Tratado de Abuja de 1991.  
 
Factos rápidos sobre a CEDEAO 

Área (incl Água) 5,114, 240 km2 

População 387 milhões (2019) 

PIB (preços correntes do 
mercado) 

688 biliões de USD  

Taxa de Crescimento 
Económico 

3.9% (12019) 

Taxa de inflação  9.5% (2019) 

Sede Abuja, Nigéria 

Criada 1975 

Língua Oficial Inglês, Francês, Português 

Presidente, Autoridade 
dos Chefes de Estado e 
de Governo da CEDEAO 

Presidente Nana Akufo-Addo da 
República do Gana 

Presidente, Comissão da 
CEEAC 

Dr. Jean-Claude Kassi Brou da 
Costa do Marfim 

Fonte: CUA, 2021 

 
Após mais de 40 anos de existência, as novas prioridades da CEDEAO foram 
resumidas no seu relatório intitulado "Visão 2020 da CEDEAO: Rumo a uma 
Comunidade Democrática e próspera". De facto, perante os desafios clássicos e 
emergentes que a CEDEAO enfrenta e tendo em conta a adopção da visão "CEDEAO 
dos Povos" pelos Chefes de Estado e de Governo em 2007, a comunidade concordou 
em redefinir as suas prioridades para os próximos anos. O ritmo lento do processo de 
integração, a desigualdade de género, a pressão demográfica sobre os recursos, as 
infra-estruturas inadequadas, a insegurança humana e o elevado custo das 

Ter um protocolo de livre circulação plenamente implementado nos Estados-membros, ter uma Pauta Externa 

Comum, ter estabelecido instituições importantes em termos de governação, paz e segurança são as razões 

que permitem à CEDEAO obter estas pontuações elevadas nestas dimensões. 
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transacções comerciais, entre outros factores, são os desafios que levaram a esta 
adopção de uma nova Visão para a CEDEAO.  
 
As principais prioridades emergentes desta nova Visão da “CEDEAO dos povos” são 
as seguintes:  
 

(i) Uma região sem fronteiras onde as pessoas têm acesso a recursos 
abundantes e são capazes de os explorar, criando oportunidades num 
ambiente sustentável; 

(ii) Uma região integrada na qual a população goza de liberdade de circulação, 
tem acesso a educação e saúde de qualidade, participa em actividades 
económicas e vive com dignidade num ambiente de paz e segurança; e 

(iii) Uma região governada de acordo com os princípios da democracia, do 
Estado de Direito e da boa governação. 

 
O nível de integração regional em conformidade com o Tratado de Abuja 
 
No processo de integração continental, todas as CER desempenham um papel 
crucial. É por isso que o Tratado de Abuja os considera como os pilares do processo; 
assim, um certo número de etapas a partir das 6 etapas previamente definidas no 
cronograma do Tratado. Estas medidas são acrescentadas às prioridades e 
objectivos específicos da CEDEAO para definir o seu processo de integração 
regional. Esta secção analisa, portanto, os resultados obtidos com base no Índice 
Africano de Integração Regional Multidimensional (AMRII). 
 
A avaliação do processo de integração na CEDEAO de acordo com as 8 dimensões 
do índice do AMRII está resumida no gráfico abaixo. O processo de integração da 
CEDEAO é alcançado com uma pontuação regional de 0.74 numa escala de 0 a 1. 
A pontuação regional é a média aritmética das pontuações dimensionais obtidas para 
cada uma das dimensões. Embora o processo esteja a progredir relativamente bem, 
uma análise aprofundada a nível das diferentes dimensões revela uma série de 
aspectos.  
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Gráfico: Nível de Integração na CEDEAO nas 8 Dimensões da AMRII, 2021 

 
A CEDEAO obtém fortes resultados de desempenho nos domínios da livre 
circulação, integração social, integração comercial e integração institucional e 
política. Com pontuações acima de 0,75, estas 4 dimensões do quadro de avaliação 
da UA reflectem mais ou menos as prioridades da CEDEAO. Ter um protocolo de 
livre circulação plenamente implementado nos Estados-membros, ter uma Pauta 
Externa Comum, ter estabelecido instituições importantes em termos de governação, 
paz e segurança são as razões que permitem à CEDEAO obter estas pontuações 
elevadas nestas dimensões.  
 
As pontuações elevadas para estas dimensões acima mencionadas dizem respeito 
à capacidade da CEDEAO de ter traduzido os quadros jurídicos definidos e 
adoptados em instrumentos. A implementação bem-sucedida dos vários protocolos 
e iniciativas justifica que a CEDEAO não se tenha ficado pelo desenvolvimento de 
quadros, mas tenha ido além disso.   
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Figura: Desempenhos da CEDEAO baseados em AMRII, CUA 2021 

 
Quanto às outras dimensões tais como finanças, moeda, infra-estruturas e ambiente, 
a CEDEAO atinge um desempenho inferior em comparação com as das áreas acima 
mencionadas. De facto, as pontuações poderiam ter sido mais baixas se a CEDEAO 
não tivesse englobado a UEMOA, que é uma comunidade sub-regional composta por 
8 dos 15 Estados da CEDEAO. As realizações da UEMOA em termos de finanças e 
moeda são numerosas e constituem um verdadeiro trunfo para a CEDEAO. Tendo a 
avaliação tido em conta estas realizações multilaterais, a CEDEAO saiu certamente 
com um desempenho mais baixo, mas aceitável. Um dos factores explicativos para 
estas pontuações da CEDEAO é que a CER encontra dificuldades na implementação 
de protocolos, planos e programas relacionados com finanças, infra-estruturas e 
moeda. É certo que existem iniciativas, mas por várias razões, a implementação é 
lenta.  

 
Figura: Pontuação das 3 etapas do processo de integração na CEDEAO, CUA 2021 
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Ao considerar as 3 fases fases principais para cada uma das dimensões, a CEDEAO 
é instada a fazer mais para assegurar que todos os acordos sejam cumpridos até ao 
desenvolvimento de instrumentos jurídicos e, além disso, até à sua plena 
implementação por todos os Estados-membros 
 

 
Gráfico: Pontuação das 3 etapas do processo de integração na CEDEAO, CUA 2021 

 
Em geral, observamos, através deste gráfico, que a CEDEAO dá prioridade a 
praticamente todas as dimensões, mesmo que o nível de prioridade seja diferente de 
uma dimensão para outra. Os instrumentos e acordos, por outro lado, são fixados na 
ordem dos 70%. A diferença entre as prioridades e os instrumentos jurídicos justifica-
se pelo facto de, para as finanças, a moeda e as infra-estruturas, existir uma 
divergência entre vontade e ação. As instituições, responsáveis pela implementação 
das várias agendas, projectos e programas são retardados por vários 
constrangimentos. Por último, o impactos dos instrumentos e acordos implementados 
no processo de integração é de 45%. De facto, é bom ter prioridades e desenvolver 
os instrumentos para acelerar o processo de integração, mas é igualmente 
importante avaliar o impacto dos instrumentos criados. Esta avaliação responde às 
seguintes perguntas: Quanto é que o CET aumentou o comércio intra-regional? 
Como contribuiu o passaporte intra-comunitário para a livre circulação de pessoas? 
 
No caso da CEDEAO, os impactos são mais perceptíveis ao nível da livre circulação, 
integração social com direito de residência, direito de estabelecimento, e integração 
institucional e política com as muitas realizações tangíveis em termos de governação, 
paz e segurança. 
 
A comparação das pontuações obtidas em 2021 com as de 2020 estabelece os 
seguintes gráficos. As alterações negativas observadas para algumas dimensões 
devem-se ao facto de a recolha de dados ter sido revista. Durante o ano 2020, os 
dados em falta foram obtidos de outras fontes, no entanto, os dados de 2021 provêm 
exclusivamente dos departamentos da CEDEAO. Esta nova avaliação poderia, por 
conseguinte, ser considerada como uma revisão do relatório de 2020.  
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0.93

0.70
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Gráfico: Pontuação das Avaliações para 2020 e 2021 

 
Comparação das pontuações com os limiares de 2021 
 
O quadro de monitorização e avaliação desenvolvido pela Comissão da União 
Africana em colaboração com as CER tem limiares em relação aos quais as 
pontuações obtidas na avaliação das CER são comparadas. Portanto, esta secção é 
dedicada a esta comparação.  
 
O gráfico abaixo resume as pontuações e os limiares para o ano de 2021 na 
CEDEAO.  
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Figura: Pontuações e Limiares da CEDEAO, CUA 2021 

 
Este gráfico mostra que existe um carácter misto no registo de integração dentro da 
CEDEAO. Atinge os objectivos estabelecidos pelo cronograma da Agenda da 
Integração Continental nos domínios da livre circulação de pessoas, integração 
institucional, integração social e integração comercial. Por outro lado, em todas as 
outras áreas, apesar destas pontuações relativamente elevadas, a CEDEAO não 
atingiu os objectivos estabelecidos tanto na Agenda 2063 como no Tratado de Abuja. 
 
A nível da integração financeira e monetária, os esforços desenvolvidos pela 
CEDEAO têm visto a criação de uma Bolsa de Valores Regional, de um Banco Central 
Regional e de uma moeda única. No entanto, estes ainda se situam abaixo do limiar 
continental.  
 
Desafios da integração na CEDEAO 
 
O processo de integração produziu certamente enormes ganhos, mas muitos desafios 
impedem-no de alcançar e estar à altura da agenda continental. Assim, os desafios 
são resumidos abaixo: 
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Livre Circulação de Pessoas  Falta de sanções e de mecanismos 
de execução em caso de 
incumprimento por parte de um 
Estado-membro 

 Falta de execução por parte dos 
Estados-membros (vontade política) 
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Estados na aplicação de textos 
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Integração Comercial  Capacidade humana inadequada, 
falta de capacidade humana 

 A natureza única da região apresenta 
desafios variados à integração 
comercial 

 Níveis não semelhantes de 
desenvolvimento económico 

 Diferentes níveis de aplicação e 
aplicação dos textos comunitários a 
nível nacional 

Integração Financeira  Falta de financiamento adequado 
para assegurar a interligação entre os 
sistemas existentes (UEMOA e 
WAMZ), bem como para criar a infra-
estrutura necessária. 

Integração Monetária  Falta de vontade política e 
capacidade entre os Estados-
membros para iniciar e alcançar uma 
convergência macroeconómica 
sólida, numa base sustentável, 
necessária para construir uma base 
sólida para uma moeda única. 

Integração de infra-estruturas  Falta de financiamento dos projectos. 
Há processos bastante longos para 
garantir recursos, principalmente no 
domínio de transporte rodoviário 

Integração Ambiental  O ambiente não está na lista de 
prioridade superior para muitos 
Estados 

Integração Política e Institucional  Soberania insuficiente para o 
funcionamento normal 
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Fotografia: O Secretário Executivo da IGAD, Workneh Gebeyehu (centro), em Lodwar, 
Norte do Quénia, para o Centro das Terras Fronteiriças de África, a 11 de Fevereiro de 

2021. Fonte: IGAD 
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2.8. Autoridade Inter-governamental para o Desenvolvimento (IGAD) 
 
Introdução 
 
As secas recorrentes e graves e outras catástrofes 
naturais entre 1974 e 1984 causaram fome 
generalizada, degradação ecológica e dificuldades 
económicas na região da África Oriental. Embora 
cada país tenha feito esforços substanciais para 
enfrentar a situação e recebido um apoio generoso 
da comunidade internacional, a magnitude e a 
extensão do problema defenderam fortemente uma 
abordagem regional para complementar os 
esforços nacionais. Isto informou a criação da 
Autoridade Intergovernamental sobre Seca e 
Desenvolvimento (IGADD) por Jibuti, Etiópia, 
Quénia, Somália, Sudão e Uganda em 1986. A 
Eritreia aderiu em 1993, depois de ter alcançado a 
sua independência.  
 
Embora a IGAD tenha sido originalmente concebido para coordenar os esforços dos 
Estados-membros no combate à seca e à desertificação, tornou-se cada vez mais 
evidente que a Autoridade constituía um fórum regular onde os líderes dos Estados 
do Corno de África podiam abordar outras questões políticas e socioeconómicas num 
contexto regional. Assim, a Cimeira da IGAD de 18 de Abril de 1995, decidiu expandir 
o mandato da IGAD e fez uma declaração para revitalizar a IGAD e expandir a 
cooperação entre os estados membros. A IGAD revitalizada foi então renomeada 
Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD). A nova e revitalizada 
IGAD foi lançada durante a 5ª Cimeira da Assembleia de Chefes de Estado e de 
Governo da IGAD que teve lugar em Novembro de 1996 em Jibuti A Cimeira aprovou 
a decisão de reforçar a cooperação regional em três áreas prioritárias: segurança 
alimentar e protecção ambiental; cooperação económica, integração regional e 
desenvolvimento social; e paz e segurança. A sede também foi transferida de Adis 
Abeba para Jibuti O Sudão do Sul ingressou na IGAD sobre a sua independência. 
Neste momento, a Eritreia suspendeu a sua participação na organização. 
 
Factos rápidos sobre a IGAD 
 

Área 5.2 milhões de km2 

População 282.7 milhões). 

PIB  275 milhões de USD (2019) 

Taxa de Crescimento 
Económico 

Média 3% 

Taxa de inflação Média de 14% (2019/2020) 

Número de Moedas 8 

Sede Jibuti 

Criada (como IGADD) 1986 

Criado (como IGAD) 1996 

Língua Oficial Inglês, Francês 

O Corno de África onde 
está localizado a IGAD 
enfrenta múltiplos desafios 
de segurança. Para 
enfrentar estes conflitos, a 
IGAD construiu uma vasta 
competência em questões 
de paz e segurança e a 
organização tornou-se 
sinónimo de manutenção 
da paz e da segurança. 
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Presidente, Conferência 
de Chefes Chefes de 
Estado e de Governo  

Primeiro-Ministro Abdalla 
Hamdock, do Sudão 

Secretário Executivo, 
Secretariado da IGAD 

Dr. Workneh Gebeyehu da Etiópia 

Fonte: IGAD, 2021 

 
Objectivos, Prioridades, Visão da IGAD 
 
Os líderes fundadores da IGAD foram motivados por uma visão em que a população 
da região desenvolveria uma identidade regional, viveria em paz e desfrutaria de um 
ambiente seguro, aliviando a pobreza através de programas de desenvolvimento 
sustentável adequados e eficazes. A Visão da IGAD será a principal Comunidade 
Económica Regional (CER) para alcançar a paz e o desenvolvimento sustentável na 
região. E a sua missão é promover a cooperação e integração regionais para 
acrescentar valor aos esforços dos Estados-membros na consecução da paz, 
segurança e prosperidade. 
 
Avaliação da integração regional na IGAD 
 
Esta secção utiliza o Índice Africano Multidimensional de Integração Regional (AMRII) 
para avaliar a integração regional no âmbito da IGAD. A avaliação é realizada em 8 
dimensões principais.  
 
O gráfico abaixo resume as pontuações da avaliação do processo de integração na 
região da IGAD. Estas pontuações indicam que a IGAD tem feito progressos 
moderados na maioria dos campos de integração. O processo de integração, como 
um todo, é classificado em 0,53 numa escala de classificação entre 0 e 1.  
 

 
Gráfico: Avaliação da integração regional da IGAD, CUA 2021 
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As pontuações mais baixas da IGAD são nas áreas da integração social, integração 
comercial e integração financeira com pontuações inferiores a 0,5. Isto poderia ser 
explicado pela falta de instrumentos sólidos dentro da IGAD em termos de integração 
comercial. Quanto à inclusão social, a avaliação não incluiu alguns progressos feitos 
pela IGAD em áreas como a migração, saúde e género. Durante o ano passado, a 
IGAD também teve um desempenho considerável na mobilização dos seus estados 
membros para uma acção conjunta sobre a pandemia da COVID-19. 
 

Contudo, na área da moeda, a elevada pontuação da IGAD é atribuível à adesão de 

alguns dos seus estados membros (Quénia, Uganda e Sudão do Sul) à Comunidade 

da África Oriental, que conseguiu alguns progressos nesta área, embora muito lentos. 

Os outros cinco Estados, que são a maioria, têm sido lentos na integração monetária 

e financeira. 
Trata-se, portanto, de um activo real para a IGAD. A IGAD beneficia igualmente dos 
adiantamentos do COMESA nos sectores financeiro e monetário. 
 

 
Figura: Desempenho da IGAD, CUA 2021 

 
Avaliação das diferentes etapas da Integração Regional na IGAD 
 
Uma outra avaliação baseada no AMRII foi realizada nesta secção com vista a 
identificar as verdadeiras razões para o desempenho da IGAD. O gráfico abaixo, que 
é o resultado do aprofundamento da avaliação, apresenta os esforços da IGAD em 
cada dimensão sob três aspectos: Prioridade, Instrumentos Jurídicos e Impactos.  
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Gráfico: Avaliação das etapas da integração na IGAD, CUA 2021 

 
A IGAD priorizou algumas áreas sobre outras. A livre circulação de pessoas tem maior 
prioridade do que a integração comercial. Os instrumentos jurídicos para a livre 
circulação incluem o protocolo e o roteiro que foram adoptados. O impacto ainda não 
é visível, na livre circulação. Relativamente à integração comercial, para além do 
Fórum Empresarial da IGAD, e do Plano Director do Turismo, a IGAD ainda não 
dispõe de um plano de integração comercial. Finanças, moeda e comércio não são 
prioridades máximas para a IGAD. Embora a longo prazo, a IGAD planeia 
desenvolver a cooperação entre os seus Estados-membros sobre questões 
financeiras e económicas, as decisões, protocolos e outros acordos nesta área 
continuam a ser mínimos. Para o comércio, a vontade política de criar uma zona de 
comércio livre é fraca. De facto, os Estados-membros argumentam que a integração 
comercial será facilitada no âmbito do COMESA, se todos eles pertencem ou não ao 
COMESA. 
 
Por outro lado, os numerosos programas e planos no domínio social, das infra-
estruturas, do ambiente, da livre circulação e da paz e segurança devem ser 
mencionados na avaliação das fases de integração. Estas incluem a Iniciativa de 
Resiliência e Sustentabilidade em Casos de Seca da IGAD (IDDRSI), o Programa de 
Migração e o Portal de Governação da Terra, que são iniciativas notáveis. 
 
Comparação entre as avaliações de 2020 e 2021  
 
As avaliações de 2021 tiveram em conta certas realidades existentes em cada uma 
das dimensões da integração em curso na IGAD. Acrescente-se ainda que os dados 
foram actualizados conjuntamente pela IGAD e pela CUA, a fim de obter uma 
avaliação que reflicta, tanto quanto possível, o processo de integração em curso na 
região. 
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Figura: Avaliação da integração regional da IGAD em 2020 e 2021, CUA 2021 

 
A revisão do processo de integração, incluindo a recolha de dados, teve um impacto 
nos resultados da avaliação. Nos domínios da livre circulação, integração comercial, 
integração de infra-estruturas, integração ambiental e integração política; houve uma 
melhoria nas pontuações obtidas na avaliação do AMRII. Sem negar os esforços 
feitos pela IGAD entre estes 2 anos de comparação, deve considerar-se que esta 
melhoria seria atribuível às disposições tomadas para recolher dados provenientes 
exclusivamente da IGAD.   
 
Nível de Integração Regional e os limiares de 2021 
 
O quadro de monitorização e avaliação do processo de integração contém limiares 
definidos por Peritos das CER, da CUA, dos bancos centrais e dos Institutos 
Nacionais de Estatística. Estes limiares actuam como árbitro entre o que foi planeado 
para a acção e o que foi realmente feito. Por conseguinte, servem para avaliar a forma 
como as CER evoluíram e se estão em conformidade com os seus próprios 
objectivos, bem como com os estabelecidos a nível continental. 
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Figura: Pontuações e limiares da Avaliação 2021, CUA 2021 

 
As realizações da IGAD em todas as áreas ficam aquém do que a CER planeou fazer 
e do que está nos seus planos, bem como dos estabelecidos a nível da UA. Por 
conseguinte, a IGAD não cumpriu os seus compromissos continentais especificados 
na Agenda 2063 e no Tratado de Abuja. Há um atraso bastante considerável da CER 
no cumprimento dos objectivos da integração regional. 
 
IGAD: Sucessos e Desafios 
 
 A IGAD tem sido bem-sucedida no estabelecimento de uma arquitectura eficaz de 
paz e segurança para a resolução de conflitos. A IGAD tinha feito progressos 
louváveis em infra-estruturas regionais, para mencionar o corredor LAPPSETT, a 
zona livre internacional de Jibuti, a barragem de reconhecimento da Etiópia e muito 
mais. Foram também registados progressos notáveis em questões ambientais e de 
segurança alimentar.  
 
Quando se trata de comércio, a IGAD tem: 

 Revitalisou o Fórum Empresarial da IGAD  

 Formou a Associação de Camionistas da IGAD 

 Lançado o Sistema de Recibos do Armazém para melhorar a logística do 
comércio 

 
Vários Estados-membros da IGAD ainda enfrentam desafios como a instabilidade 
devido ao conflito armado que tem produzido muitos refugiados e pessoas deslocadas 
internamente. A aridez da região da IGAD coloca desafios significativos, incluindo 
condições climáticas extremas que continuam a ter um impacto negativo na 
agricultura e na sustentabilidade da biodiversidade, o que é crítico para a 
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sobrevivência humana. Como recomendação, nunca é demais sublinhar a 
necessidade de conceber estratégias regionais para superar estes desafios.  
 
 

Dimensão Desafios 

Livre Circulação de Pessoas  Terrorismo e preocupações de segurança 

 Tráfico ilícito de mercadorias e.  

 Migração ilegal 

Integração Social  Capacidades limitadas de recursos financeiros e 
humanos para implementar políticas, estratégias 
e programas 

 Surto repentino de doenças e outras crises 
naturais e provocadas pelo homem, tais como 
conflitos, provocando deslocações maciças, 
refugiados e migrações. 

 Falta de oportunidades de implementação e 
geração de renda  

Integração Ambiental  Falta de fundos 

 Baixa implementação/enquadramento de 
políticas, protocolos e estratégias regionais 

 Actividades não coordenadas entre diferentes 
instituições na região, por exemplo, IGAD e 
PNUA, IGAD e CUA/AUDA, IGAD e outras 
organizações da ONU e Parceiros de 
Desenvolvimento 

Integração Política e 

Institucional 

 Os conflitos inter e intra-estatais na região da 
IGAD dificultam a integração política. 

 Falta de acordo entre os Estados-membros para 
elaborar uma estratégia de integração política. 

 
Recomendações: 
 
A IGAD deve: 
 

 Acelerar a implementação de projetos emblemáticos continentais e regionais para 
melhorar a integração económica e social em África.  

 Iniciar novos projectos regionais e continentais que promovam a integração 
económica e social em África. 

 Analisar e implementar novos mecanismos de financiamento. 

 Promover a boa governação, o Estado de direito, a responsabilização e a 
transparência como quadro para uma paz e segurança sustentáveis. 

 Reconhecer e aplicar o papel da sociedade civil, das ONG e do sector privado na 
política e no desenvolvimento económico. 
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Fotografia: O Presidente do Botswana Mokgweetsi Masisi corta a fita para abrir oficialmente 
a ponte Kazungula do lado do Botswana enquanto outros Chefes de Estado e o Secretário 
Executivo da SADC olham para o lado. Fonte: Ministério dos Transportes e Comunicações, 

República do Botsuana 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



  

119 
 

2.9. Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) 
 
Introdução 
 
A SADC é um organismo regional composto 
por 16 Estados-membros da África Oriental, 
Central e Austral e algumas Ilhas do Oceano 
Índico. Foi criada como Conferência de 
Coordenação do Desenvolvimento (SADCC) 
em 1980 e transformada em comunidade de 
desenvolvimento em 1992. É uma 
organização intergovernamental cujo 
objectivo é promover o crescimento 
económico sustentável e equitativo e o 
desenvolvimento socioeconómico através de 
sistemas produtivos eficientes, cooperação e 
integração mais profundas, boa governação e 
paz e segurança duradouras entre os 
Estados-membros.  
 
A SADC é composta por 16 Estados-
membros: Angola, Botswana, Comores 
(desde 2017), República Democrática do 
Congo, Eswatini (antiga Suazilândia), Lesoto, 
Madagáscar, Malawi, Maurícias, 
Moçambique, Namíbia, Seychelles, África do 
Sul, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe. 
 
Factos rápidos sobre a SADC 
 

Superfície 556,781km2 

População 360 milhões). 

PIB 633 biliões de USD 

Comércio Intra-regional 23% 

Número de Moedas  15 

Sede Gaborone, Botswana 

Criada (como SADC) 1980 

Criada (como SADC) 1992 

Língua Oficial Inglês, Francês, Português 

Presidente, Cimeira de 
Chefes Chefes de Estado e 
de Governo 

Presidente Filipe Jacinto Nyusi 
da República de Moçambique 

Secretário Executivo, 
Secretariado da SADC 

Dr. Stergomena Lawrence, 
Autoridade Tributária da 
Tanzânia 

Fonte: SADC, 2021 
 

 
 
 
 

Apesar da rica dotação de recursos, a 
maioria das economias dos Estados-
membros da SADC são de baixo 
rendimento - exportadores baseados na 
indústria extractiva e de produtos 
primários e não diversificados com 
apenas um desenvolvimento industrial 
incipiente. Individualmente, a maioria 
das economias dos Estados-membros 
da África Austral são subdesenvolvidas, 
pequenas, limitadas e caracterizadas 
por elevados níveis de desemprego e 
pobreza. As economias são igualmente 
pouco diversificadas, não sendo 
capazes de atrair o investimento 
financeiro necessário e as 
transferências de tecnologia para apoiar 
a industrialização e diversificação 
sustentadas, o crescimento e o 
desenvolvimento e subsequentemente 
a erradicação da pobreza.  

 

https://www.sadc.int/member-states/
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Criação, Prioridades e Visão da SADC 
 
As fundações da SADC, substituindo o Movimento dos Estados da Linha da Frente e 
a Conferência de Coordenação para o Desenvolvimento da África Austral, estão 
enraizadas no desejo de: promover a independência política e económica; alcançar a 
paz e a segurança duradouras; erradicar a pobreza; forjar ligações intra-regionais a 
fim de criar uma integração regional genuína e equitativa; mobilizar os recursos dos 
Estados-membros para promover a implementação de políticas nacionais; para 
políticas inter-estatais e regionais; e, colectivamente, agir para assegurar a 
cooperação internacional no âmbito da estratégia de libertação económica. 
 
Ao passar da SADCC para a SADC, os Chefes de Estado e de Governo quiseram 
alcançar a integração regional e o desenvolvimento económico na região da África 
Austral. De acordo com o Tratado da SADC, os seus principais objectivos são os 
seguintes: alcançar o desenvolvimento e crescimento económico, aliviar a pobreza, 
melhorar o padrão e a qualidade de vida das pessoas da África Austral e apoiar os 
socialmente desfavorecidos através da integração regional; desenvolver valores 
políticos, sistemas e instituições comuns; promover e defender a paz e a segurança; 
promover o desenvolvimento auto-sustentável com base na auto-suficiência colectiva 
e a interdependência dos Estados-membros; conseguir complementaridade entre 
estratégias e programas nacionais e regionais; promover e maximizar o emprego 
produtivo e a utilização dos recursos da região; conseguir uma utilização sustentável 
dos recursos naturais e uma protecção eficaz do ambiente; reforçar e consolidar as 
afinidades e laços históricos, sociais e culturais de longa data entre os povos da 
região.25  
 
Os objectivos da SADC, que também constam da Agenda Comum da SADC, são o 
desenvolvimento económico e o crescimento, a paz e a segurança, o alívio da 
pobreza e a melhoria do padrão e da qualidade de vida dos povos da África Austral.26 
Estes objectivos devem ser alcançados através de uma maior integração regional 
construída sobre princípios democráticos, o Estado de direito, e o desenvolvimento 
equitativo e sustentável. 
 
A Visão da SADC é de um Futuro Comum que garantirá o bem-estar económico, 
melhores padrões de vida e qualidade de vida, liberdade e justiça social e paz e 
segurança para o povo da África Austral. A Visão da SADC é construir uma região em 
que haverá um elevado grau de harmonização e racionalização, para permitir o 
agrupamento de recursos para alcançar a auto-suficiência colectiva, a fim de melhorar 
o nível de vida das pessoas da região. 
 
A Missão da SADC é promover o crescimento económico sustentável e equitativo e 
o desenvolvimento socioeconómico através de sistemas produtivos eficientes, 
cooperação e integração mais profundas, boa governação, e paz e segurança 
duradouras para que a região surja como um actor competitivo e eficaz nas relações 
internacionais e na economia mundial. 
 
Também referida como a Agenda Comum, os objectivos da SADC conferiram ao 
organismo regional um maior enfoque na integração económica regional, bem como 
a abertura a novas áreas de cooperação como a paz e a segurança.  

                                                           
25 Artigo 5.º do Tratado da SADC 
26 Nº 1 do Artigo 5º do Tratado da SADC 
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Na sua Cimeira de 1992, os Chefes de Estado da SADC salientaram a importância 
de criar acordos regionais de paz e segurança e o subsequente Tratado previa um 
Órgão de Cooperação Política, Defesa e Segurança da SADC (OPDSC). Para além 
dos objectivos relacionados com a criação de estabilidade na região, cooperação na 
prevenção, gestão e resolução de conflitos, desenvolvimento de um pacto de defesa, 
gestão da corrupção, crimes contra a vida selvagem ilegal, refugiados e requerentes 
de asilo, facilitação da circulação de pessoas e cooperação em torno do policiamento, 
o Órgão tem a tarefa de facilitar e apoiar o desenvolvimento de instituições e práticas 
democráticas dentro dos estados membros, bem como encorajar a implementação 
dos direitos humanos em toda a região. O Órgão de Cooperação em Política, Defesa 
e Segurança foi considerado importante neste esforço, tornando-se formalmente um 
organismo da SADC residente no Secretariado. 
 
Dada a Visão, Missão e Objectivos acima referidos, a SADC definiu marcos de 
integração e prazos para ajudar a comunidade económica regional e os seus 
parceiros a medir e acompanhar os progressos que estão a ser feitos em prol da sua 
agenda de integração regional com vista a acelerar a erradicação da pobreza e a 
consecução de outros objectivos de desenvolvimento económico e não económico. 
Os objectivos e prazos para os Marcos de Integração foram estabelecidos da seguinte 
forma: 
 

 Formação da Zona de Comércio Livre da SADC para apoiar o comércio inter-
regional até 2008. 

 Criação de uma União Aduaneira com tarifas externas comuns para a Zona de 
Comércio Livre até 2010. 

 Realização de um Mercado Comum através de um acordo sobre políticas 
comuns de regulamentação da produção até 2015. 

 Realização da União Monetária através da convergência macroeconómica até 
2016. 

 Aceitação de uma moeda única e tornar-se uma União Económica até 2018. 
 
A SADC alcançou o estatuto de ZCL em 2008 e desde então não tem prosseguido o 
seu calendário definido para a integração regional, conforme delineado acima, mas 
tem procurado primeiro consolidar a ZCL através da prossecução de uma abordagem 
de desenvolvimento da integração que se centra na cooperação sectorial, 
industrialização e desenvolvimento de infra-estruturas de modo a permitir a 
exploração sustentável dos recursos naturais, a edição e beneficiação de valores, e 
a competitividade como condições prévias e necessárias para que o comércio e a 
integração regional sejam significativos. Tendo isto em conta, e para actualizar a sua 
Visão, Missão e Objectivos, a SADC concebeu uma Agenda Comum que consiste em 
políticas e estratégias, que são operacionalizadas através de uma série de Protocolos 
e Planos Estratégicos de Desenvolvimento.  
 
Contra o anterior, a SADC formulou em 2005 e tem vindo a implementar o Plano 
Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional (RISDP 2005-2020), que é um 
quadro global que orienta a cooperação económica e a agenda de desenvolvimento 
da região. O RISDP estipula quatro áreas prioritárias interdependentes, 
nomeadamente: desenvolvimento industrial e integração de mercados; 
desenvolvimento de infra-estruturas de apoio à integração regional; cooperação para 
a paz e segurança; e programas especiais de dimensão regional. As duas primeiras 
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prioridades visam a realização dos objectivos de desenvolvimento e crescimento, 
enquanto as duas últimas proporcionam o ambiente propício.  
 
Para concentrar esforços e recursos nestas áreas prioritárias, a SADC formulou mais 
planos estratégicos no âmbito de cada área prioritária a fim de orientar a 
implementação do RISDP e a realização dos objectivos do organismo regional.  
 
Os protocolos são documentos juridicamente vinculativos que consagram os 
objectivos da Comunidade, fornecendo códigos de procedimento e de prática sobre 
várias questões, tal como acordado pelos Estados-membros. Actualmente, a SADC 
tem 29 Protocolos, cada um cobrindo uma área específica de integração. Em alguns 
casos, os Protocolos foram subsumidos ou são reforçados por Cartas, Declarações, 
Acordos e Memorandos de Entendimento sobre aspectos específicos da cooperação 
e integração dos Estados-membros.  
 
Os Planos Estratégicos são quadros de desenvolvimento abrangentes que orientam 
a implementação da agenda de integração da SADC e a realização dos Objectivos, 
Visão e Missão do organismo regional, tal como consagrado no Tratado e na Agenda 
Comum da SADC. No total, a SADC tem 32 Planos Estratégicos que cobrem 
diferentes aspectos da integração regional, conforme acordado pelos Estados-
membros Entre estes Planos Estratégicos, figuram entre os mais importantes: 
 

(i) O Plano Indicativo Estratégico para o Órgão (SIPO) sobre Política, Defesa 
e Cooperação de Segurança, cujo objectivo central é criar um ambiente 
político e de segurança pacífico e estável através do qual a região 
concretize os seus objectivos de desenvolvimento e crescimento 
socioeconómico, paz e segurança, redução da pobreza, integração regional 
e melhoria do padrão e qualidade de vida dos povos da África Austral;  

(ii) A Estratégia de Industrialização e o Roteiro da SADC (2015-2063), que 
procura alcançar a transformação económica e tecnológica na região, em 
conformidade com a Agenda 2063 da UA;  

(iii) A Política Agrícola Regional (RAP) da SADC, que procura "definir 
objectivos e medidas comuns acordados para orientar, promover e apoiar 
acções a nível regional e nacional no sector agrícola dos Estados Membros 
da SADC em contribuição para a integração regional e para a realização da 
Agenda Comum da SADC". A fim de tornar o RAP operacional, a SADC 
concebeu um Plano Regional de Investimento Agrícola (RAIP) (2017 - 
2022); e 

(iv) O Plano Director de Desenvolvimento de Infra-estruturas Regionais da 
SADC (RIDMP) que apela a acções específicas sobre como desenvolver 
as infra-estruturas necessárias para catalisar a industrialização, e 
desenvolver corredores na abordagem de questões relacionadas com a 
facilitação do comércio, barreiras não tarifárias e circulação de 
competências e inovação. 

 
Em Junho de 2012, na Reunião Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo 
realizada em Luanda, Angola, a Cimeira aprovou o desenvolvimento de uma visão a 
longo prazo da SADC (SADC Vision 2050). Consequentemente, o Secretariado da 
SADC formulou a visão a longo prazo, que está actualmente em processo de 
aprovação. Ao mesmo tempo, o Secretariado desenvolveu um plano de 
desenvolvimento estratégico sucessor para o RISDP 2015-2020. O plano de 
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desenvolvimento sucessor, que combina o RISDP e a SIPO num único plano de 
desenvolvimento integrado, será denominado RISDP para o período de 2020-2030.     
 
Em Junho de 2012, na Reunião Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo 
realizada em Luanda, Angola, a Cimeira aprovou o desenvolvimento de uma visão a 
longo prazo da SADC (SADC Vision 2050). Consequentemente, o Secretariado da 
SADC formulou a visão a longo prazo, que está actualmente em vias de ser aprovada. 
Ao mesmo tempo, o Secretariado desenvolveu um plano de desenvolvimento 
estratégico sucessor para o RISDP 2015-2020. O plano de desenvolvimento 
sucessor, que combina o RISDP e a SIPO num único plano de desenvolvimento 
integrado, será denominado RISDP para o período 2020-2030.     
 

A Visão2050 baseia-
se numa região 
pacífica, estável, 
segura e governada 

democraticamente. 
Por conseguinte, a 
paz e a segurança 
são os pré-

requisitos 
fundamentais para 
a realização dos 
três pilares. 
Baseia-se em 
provas empíricas e 
factos que, a 
menos que a 
região seja 
pacífica, estável e 
segura, enfrentará 

desafios 
significativos para 
atingir os objetivos 
dos três pilares. A 
SADC apoiará 

assim os seus Estados-membros a promoverem e a manterem a paz e a segurança 
e a garantirem a estabilidade da região. Significa isto ir além da ausência de conflitos 
violentos nos e entre os Estados-membros para os apoiar na defesa e respeito do 
Estado de direito, dos direitos humanos, da boa governação e da ordem 
constitucional.  
 
A Visão da SADC até 2050 é articulada sobre uma região pacífica, estável e segura. 
Para alcançar uma região competitiva, pacífica, inovadora, de rendimento médio 
inclusivo, industrializada, resistente ao clima e ambientalmente sustentável até 2050, 
a SADC identifica três prioridades centrais: Desenvolvimento Industrial e Integração 
de Mercados; Desenvolvimento de Infra-estruturas de Apoio à Industrialização e 
Integração Regional; e Desenvolvimento de Capital Social e Humano de Apoio à 
Industrialização e Integração Regional. As questões de género, juventude, alterações 
climáticas e urbanização são sustentadas como questões transversais e integradas 
em todas as três áreas prioritárias.  
 

Visão da SADC até 

Desenvolvi

mento 

Industrial e 

Integração 

de 

Mercado 

Desenvolvime

nto de Infra-

estruturas em 

Apoio à 

Industrializaçã

o e à 

Integração 

Regional 

Desenvolvim

ento do 

Capital Social 

e Humano em 

Apoio à 

industrializaç

ão e à 

Paz, Segurança e Boa Governação 

 

“Uma região industrializada pacífica, inclusiva, de rendimento médio a alto, 

onde todos os cidadãos e Estados-membros gozam de bem-estar 

económico sustentável, justiça e liberdade”. 

Questões transversais - Género, Juventude, Alterações Climáticas e 

Urbanização 
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O RISDP 2020-2030 baseia-se numa região pacífica, estável, segura e governada 
democraticamente, como base para a realização das suas três prioridades centrais. 
Por conseguinte, a paz e a segurança são os pré-requisitos fundamentais para a 
realização dos três pilares. A SADC apoiará assim os seus Estados-membros a 
promoverem e a manterem a paz e a segurança e a garantirem a estabilidade da 
região. Significa isto ir além da ausência de conflitos violentos nos e entre os Estados-
membros para os apoiar na defesa e respeito do Estado de direito, dos direitos 
humanos, da boa governação e da ordem constitucional.  
 
A SADC pretende igualmente abordar os desafios emergentes das alterações 
climáticas, e abraçar as oportunidades das economias verde e azul, da economia 
digital e da Quarta Revolução Industrial (4IR), assegurando ao mesmo tempo um 
crescimento e desenvolvimento inclusivo. Isto, a SADC procura alcançar com o pleno 
reconhecimento de um enfoque restrito na abordagem do desafio da implementação, 
que tem sido destacado como um factor crucial que poderia minar a credibilidade de 
toda a agenda de integração regional.  
 
Foi igualmente tomado o cuidado de alinhar as áreas de acção das aspirações dos 
pilares RISDP 2020-2030 com as áreas prioritárias do SDG e da Agenda 2063 da UA 
para assegurar que os programas e projectos regionais estejam alinhados com as 
aspirações de desenvolvimento global e continental. Os Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) foram revistos na Conferência das Nações 
Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (ou conferência "Rio+20") em Junho de 
2012, no Brasil.  
 
Nível de Integração Regional 
 
A pontuação global obtida com a média das pontuações das diferentes dimensões é 
de 0,64 sobre um intervalo de pontuação incluído em 0 e 1. 
 
Integração financeira, integração infra-estrutural, integração comercial e integração 
ambiental são as dimensões em que a SADC atinge um desempenho notável, tal 
como reflectido pelo AMRII. Em termos de comércio, a SADC certamente não 
implementou plenamente instrumentos como a Zona de Comércio Livre regional e 
não avançou para a actualização da União Aduaneira de acordo com o calendário 
previsto A elevada taxa de comércio intra-regional (23% do comércio total com o resto 
do mundo) é a prova de que vários acordos bilaterais ou multilaterais contribuem para 
alcançar o objectivo final da integração comercial. Quando se trata de integração 
financeira, o estabelecimento de um quadro formal e de instituições financeiras dentro 
da região é um factor importante para a realização da integração financeira. Entre 
outras instituições tais como o Comité de Supervisão do Sistema de Pagamentos 
(PSOC) e o Subcomité do Sistema de Pagamentos, no âmbito do Comité dos 
Governadores dos Bancos Centrais da SADC (CCBG), são organismos que 
trabalham para acelerar a integração financeira. Além disso, a SADC tem um 
operador de sistema de compensação regional que foi criado para facilitar a 
compensação dos pagamentos comerciais.  Além disso, para impulsionar o 
desenvolvimento de um mercado regional harmonizado, integrado e credível de 
títulos/mercado de capitais capaz de mobilizar recursos nacionais para enfrentar os 
desafios de sustentabilidade dos mercados nacionais mais pequenos e aliviar as 
desigualdades, a SADC criou o Comité da Bolsa de Valores da SADC, que serve 
também como um quadro de cooperação entre as Bolsas de Valores da SADC.  A 
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SADC criou igualmente o Mecanismo de Preparação e Desenvolvimento de Projectos 
para apoiar o desenvolvimento de infra-estruturas na região, enquanto a plena 
operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) está em curso.  
 
Os diferentes programas e planos adoptados nas dimensões infra-estrutural e 
ambiental são factores importantes nas altas pontuações da SADC. Por exemplo, a 
SADC Infrastructure Vision 2027 foi concebida em 2007 com o objectivo de 
estabelecer um quadro estratégico para orientar o desenvolvimento de infra-
estruturas transfronteiriças sem descontinuidades e rentáveis. A Visão de Infra-
estruturas da SADC 2027 está ancorada em seis pilares que consistem em energia, 
transportes, tecnologias de informação e comunicação (TIC), meteorologia, recursos 
hídricos transfronteiriços e turismo (áreas de conservação transfronteiriças), que 
constituem o Programa de Desenvolvimento de Infra-estruturas Regionais da SADC. 
A SADC elaborou igualmente um plano denominado "Estratégia de Economia Verde 
e Plano de Acção para o Desenvolvimento Sustentável" que contribui para a mitigação 
das alterações climáticas, adaptação às alterações climáticas e desenvolvimento 
sustentável.  
 
Politicamente, a pontuação obtida pela SADC é baixa devido à inexistência de certas 
instituições, tais como o Tribunal de Justiça e o Parlamento Regional que são 
indicadores do quadro de avaliação. No entanto, temos de reconhecer a existência 
de um Fórum Parlamentar27 e os muitos esforços no domínio da paz e segurança da 
SADC. Trata-se entre outros de: esforços para a realização de eleições democráticas 
regulares, as Missões de Observação Eleitoral da SADC destacadas com base nos 
Princípios e Directrizes estabelecidos, a Brigada de Intervenção da Força destacada 
para a RDC para ajudar a garantir a paz e a segurança, a Força de Reserva da SADC 
estabelecida, o Depósito Logístico Regional da SADC em construção, Mediação bem 
sucedida para a estabilização política conduzida em Madagáscar e Lesoto.   
 
No plano ambiental, a SADC tem um número significativo de programas e planos. 
Estes afectam a biodiversidade, a desflorestação, a governação florestal, a 
conservação transfronteiriça e projectos conjuntos (inserir caixa de texto para indicar 
projectos específicos na região), o crescimento verde e o clima.  
 
A nível monetário, evidentemente, ainda não surgiram instituições tangíveis no seio 
da SADC, mas existe a Lei Modelo do Banco Central que foi desenvolvida e aprovada 
pelos Ministros das Finanças da SADC em 2009. Foi concebido para estabelecer 
quadros harmonizados para o controlo das políticas cambiais, procedimentos e 
sistemas bancários. A SADC tem ainda um Comité de Governadores dos Bancos 
Centrais e um Secretariado com sede no Banco de Reserva da África do Sul.  O 
Comité de Governadores dos Bancos Centrais é responsável por supervisionar e 
liderar a integração monetária no estabelecimento das instituições monetárias 
relevantes.  Existe igualmente um programa de convergência macroeconómica para 
orientar os Estados-membros a convergir para políticas económicas orientadas para 
a estabilidade, num esforço para alcançar uma estabilidade macroeconómica 
sustentada como condição prévia para uma união monetária na região.   
    

                                                           
27 O Fórum Parlamentar da SADC desempenha um papel de coordenação para a harmonização dos protocolos 
(Sr. Hobby deverá melhorar) 
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Gráfico: Avaliação da integração regional da SADC pelo AMRII, CUA 2021 

 
A SADC conseguiu, no entanto, menos em termos de livre circulação, integração 
social, institucional e política. Com pontuações inferiores a 0,6 num intervalo entre 0 
e 1, o AMRII mostra através desta avaliação que a SADC está a ter um fraco 
desempenho nestas áreas. A principal razão para as baixas pontuações na livre 
circulação e inclusão social é a não implementação do Protocolo sobre a Facilitação 
da Circulação de Pessoas. No âmbito do Protocolo, os EM estão a implementar 
diferentes aspectos, incluindo isenções de VISTO entre os Estados-membros, com 
alguns Estados-membros a isentarem todos os Estados-membros da SADC, por 
exemplo, a República do Zimbabwe. Algumas das iniciativas incluem; isenção de 
vistos de 90 dias, acordos bilaterais para harmonizar o horário de trabalho fronteiriço, 
direito de estabelecimento e residência consagrado na legislação nacional. A SADC 
não tem um passaporte comunitário. Exclusivamente no sector social , a SADC é 
talvez a única CER com um protocolo sobre Cultura, Informação e Desporto em que 
os Estados-membros cooperam na formulação e harmonização das políticas culturais 
dos Estados Partes, bem como asseguram que a cultura desempenhe um papel 
significativo no desenvolvimento económico da Região.  
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Figura: Desempenho da integração regional da SADC pela AMRII, CUA 2021 

 
Avaliação das fases de integração na SADC 
 
Para uma explicação mais aprofundada da avaliação, esta secção apresenta a 
análise de três aspectos do processo de integração em cada uma das dimensões. 
Com efeito, todo o processo de integração foi dividido em três partes: (i) o nível de 
prioridade, (ii) os instrumentos jurídicos/ acordos e (iii) o impacto dos instrumentos/ 
acordos. O nível de prioridade é se a dimensão da integração foi considerada nas 
aspirações, nos Tratados ou nas Decisões da SADC. Os instrumentos/acordos 
jurídicos são o conjunto de planos, programas e estratégias adoptados para acelerar 
o processo de integração. O impactos é o resultado da aplicação de instrumentos e 
acordos jurídicos .   
 
O gráfico abaixo mostra a situação de cada uma das etapas em cada uma das 
dimensões da integração.  
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Gráfico: Avaliação das etapas da integração na SADC, CUA 2021 

 
A prioridade dada às dimensões das finanças, comércio, infra-estruturas e ambiente 
através da sua consideração nos programas regionais da SADC explica as 
pontuações acima mencionadas. Em geral, quando a questão não é de alta prioridade 
para a CER e estamos a testemunhar um grande impacto, é necessário referir-se a 
iniciativas bilaterais ou a esforços envidados por comunidades sub-regionais que 
compreendem os Estados-membros da SADC; este é o caso da SACU, que contribui 
em grande medida para o comércio da SADC.  
 
Comparação das avaliações para os anos de 2020 e 2021 
 
Uma comparação de pontuações para 2020 e para 2021 é resumida no gráfico 
abaixo. Geralmente, estas pontuações diferem de ano para ano. Relativamente às 
dimensões da livre circulação e integração social, a inclusão de dados actualizados 
pela SADC mostrando a lenta implementação do protocolo sobre a emissão, a 
existência de vistos entre certos Estados-membros da Comunidade e a inexistência 
de passaporte comunitário são elementos que justificam, entre outros aspectos, que 
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as novas pontuações sejam inferiores às do ano passado. Embora o protocolo sobre 
a Facilitação da Circulação de Pessoas tenha sido adoptado, o problema da 
ratificação e domesticação é um grande obstáculo à concretização da livre circulação 
no seio da SADC.  
 
No que diz respeito à integração comercial, integração financeira, integração 
monetária e infra-estruturas, a avaliação de 2021 reconsiderou os vários programas, 
planos e instituições para reavaliar a SADC. Sendo este o caso, a SADC dispõe de 
vários instrumentos que, à partida, não são tidos em conta por certos indicadores. 
 

 
Gráfico: Pontuação das avaliações de 2020 e 2021 da SADC, CUA 2021 

 
Pontuações e limiares de 2021 
 
As secções anteriores descreveram o desempenho da SADC de acordo com as 
avaliações do AMRII. Contudo, é incerto se as realizações da SADC satisfazem as 
expectativas que surgem, tanto nos seus objectivos como nos objectivos continentais. 
Para tal, o principal elemento do quadro de monitorização e avaliação do AMRII que 
o permite é o limiar. Os limiares foram definidos com base nos objectivos fixados nas 
CER e ao nível continental em cada um dos domínios de integração. Esta 
comparação deixa claro se os esforços da SADC estão de acordo com as suas 
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prioridades definidas e prioridades continentais. O gráfico abaixo apresenta esta 
comparação. 
 

 
Figura: Comparação entre Pontuações e Limiares na CEEAC, CUA 2021 

 
Para além das dimensões das infra-estruturas e das finanças, as outras dimensões 
apresentam resultados inferiores aos limiares. Isto significaria que, nestas dimensões, 
os esforços da SADC são insuficientes e não permitiram alcançar os objectivos 
definidos na sua Visão e os do Tratado de Abuja e da Agenda 2063. A inexistência 
de um passaporte comunitário, de uma pauta externa comum, do Tribunal de Justiça, 
bem como de certas instituições financeiras e monetárias são realidades que mostram 
que a SADC deveria ainda fazer mais para cumprir os objectivos do processo de 
integração, tanto a nível regional como continental. 
 
Merece especial atenção os desafios e obstáculos ao processo de integração da 
SADC.  
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barreiras não tarifárias que ainda persistem e impedem um maior crescimento no 
comércio intra-regional. 
 
Outros desafios específicos são destacados na matriz abaixo: 
 

DIMENSÃO DESAFIOS 

Livre Circulação de 
Pessoas 

 Nível limitado/baixo de enquadramento e 
implementação dos referidos quadros regionais, 
acordos a nível nacional 

 Lento ritmo de integração social, por exemplo, visto 
regional para facilitar a circulação de estudantes, 
peritos, investigadores, etc. dentro da região.  

Integração Comercial  Necessidade de lidar com os obstáculos à baixa 
implementação da decisão através da industrialização 
do carregamento frontal  

 O aprofundamento da integração regional na SADC 
dependerá também em parte da capacidade dos 
países membros de aumentar as suas fontes na região 
para criar mais valor para as exportações. É 
necessário o acesso a produtos a preços e condições 
competitivos. Contudo, o baixo desenvolvimento 
actual das cadeias de valor regionais reflecte a 
tendência dos governos para desenvolver e seguir as 
estratégias industriais e sectoriais semelhantes que 
são influenciadas pelas políticas comerciais e 
proteccionistas. 

 A liberalização do comércio de serviços poderia fazer 
face à escassez de competências e aumentar a 
competitividade das empresas, o que poderia ter um 
impacto positivo na actividade económica e no bem-
estar das pessoas em diferentes países. 

Integração Social  Nível limitado/baixo de enquadramento e 
implementação dos referidos quadros regionais, 
acordos a nível nacional 

 Lento ritmo de integração social, por exemplo, visto 
regional para facilitar a circulação de estudantes, 
peritos, investigadores, etc. dentro da região 

 Durante a COVID-19 tem sido difícil destacar peritos 
médicos e responder a países com situações de 
emergência. É necessário facilitar o acesso aos 
corredores humanitários durante as epidemias 

 É crucial prestar atenção à baixa disponibilidade de 
mão-de-obra qualificada, que se traduz numa fraca 
capacidade de gerir toda a cadeia de abastecimento 
em diferentes sectores.  

Integração de infra-
estruturas 

 Os países da SADC também devem investir em 
tecnologias e infra-estruturas simples e robustas de 
informação e comunicação para abordar a questão da 
falta de competências e da não conformidade.  

 O Plano Director Regional de Desenvolvimento de 
Infra-estruturas da SADC (RIDMP) reconhece que a 
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redução dos custos de transação para a indústria e o 
comércio é essencial para melhorar a integração 
regional, mas a qualidade e quantidade das infra-
estruturas de transporte permanecem baixas. A 
harmonização de políticas entre os países membros 
reduzirá o custo dos transportes. Portanto, o objectivo 
é expandir as infra-estruturas disponíveis, actualizar 
sempre que necessário e melhorar a qualidade.  

 Investimento inadequado do setor privado em projetos 
de infra-estruturas regionais 

 Projectos insuficientes de financiamento 

 Capacidade (competências) insuficiente nos Estados-
membros para preparar projectos para financiar 

 Planificação não coordenada ou descoordenada de 
projectos de infra-estruturas regionais 

Integração Financeira  Em Maio de 2020, em conformidade com a Directiva 
(UE) 2015/849, a Comissão Europeia adoptou um 
novo Regulamento Delegado (UE) 2020/2801 em 
relação aos países terceiros que apresentam 
deficiências estratégicas nos seus regimes de 
AML/CFT que representam ameaças significativas 
para o sistema financeiro da União ("países terceiros 
de alto risco"). Nos termos do artigo 2º do presente 
regulamento, três Estados-membros da SADC, 
nomeadamente Botswana, Maurícias e Zimbabwe 
foram acrescentados pela Comissão Europeia a uma 
nova lista de países que representam riscos 
financeiros para a União Europeia devido a 
deficiências no combate ao branqueamento de 
capitais e ao financiamento do terrorismo. A data de 
entrada em vigor do Artigo 2° do presente regulamento 
é 1 de Outubro de 2020. Contudo, é importante notar 
que os Estados-membros afectados já concordaram 
em implementar um Plano de Acção detalhado dentro 
de um prazo acordado com o GAFI, a ser retirado da 
lista do GAFI e subsequentemente da lista da UE 

Integração Monetária  Crise financeira mundial 

 Fraco crescimento económico global 

 Condições climáticas adversas/eventos, por exemplo, 
secas, inundações e ciclones 

 Surtos de doenças por exemplo COVID-19, malária, 
VIH e surtos de Ébola 

Integração Ambiental  O lento processo de ratificação do Protocolo Gestão 
Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável (2014) 
pelos Estados-membros para que esteja em vigor, e 
fornecer o quadro jurídico para todas as estratégias e 
programas ambientais relevantes que estão a ser 
implementados na região 

 Financiamento limitado para implementar vários 
programas nos Estados-membros que irão reforçar a 
integração ambiental 
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 Recursos humanos técnicos e qualificados limitados 
para abordar aspetos ambientais 

 Pobreza, incluindo a fome, e elevada dependência dos 
recursos naturais que obrigam as comunidades a fazer 
uma utilização insustentável dos recursos ambientais, 
para a sua sobrevivência 

 Baixo nível de desenvolvimento económico da região 

Integração Política e 
Institucional 

 Terrorismo e extremismo violento nas zonas costeiras 
do Norte de Moçambique e do Sul da Tanzânia. Se 
não for resolvida, a frágil situação a norte de 
Moçambique poderá levar a uma catástrofe humana 
muito maior e alastrar aos Estados vizinhos.  A 
escalada do conflito envolvendo rebeldes fortemente 
armados resultou em deslocações, mortes e, em geral, 
em sofrimento humano grave.  

 Há também necessidade de reforçar os quadros 
institucionais para alcançar os objectivos da SADC. 
Actualmente, o SADC baseia-se na coordenação 
intergovernamental assistida por um Secretariado que 
não tem poder supranacional de decisão e de 
implementação. Isto é agravado pela falta de clareza 
em muitos dos protocolos do SADC sobre obrigações 
e como estas devem ser implementadas. Conferir 
mais poderes ao Secretariado da SADC para aplicar a 
agenda regional e responsabilizar os países pelo não 
cumprimento poderia reforçar a integração 

 A revisão da arquitectura de paz e segurança da 
SADC deve ser levada a cabo tendo em consideração 
as tendências identificadas e as ameaças emergentes 
à soberania e ao bem-estar dos Estados-membros. 

 A capacidade dos Estados-membros para responder 
individual e colectivamente aos desafios de segurança 
na região deve ser reforçada.  

 Os líderes tradicionais e comunitários devem ser 
envolvidos para que a SADC beneficie de 
conhecimentos indígenas africanos sobre questões de 
paz e segurança. 

 Poderá também ser necessária uma unidade que 
facilite a geração e divulgação de informações sobre 
ameaças à paz e à segurança entre os Estados-
membros. 

 
É necessário aprofundar a integração na SADC, a fim de realizar todo o potencial da 
região que, por sua vez, permitirá à SADC enfrentar os desafios complexos e 
sistémicos com que se defronta o seu povo.  
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África será um continente onde a livre 
circulação de pessoas, capitais, bens e 

serviços resultará em aumentos significativos 
do comércio e dos investimentos entre os 
países africanos, que atingirão níveis sem 

precedentes e reforçarão o lugar da África no 
comércio global. 

 
Agenda 2063 da UA - A África que Queremos 
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CAPÍTULO 3  LIVRE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS NO CONTINENTE 
 
3.1. Introdução 
 
Este capítulo considera a livre circulação de pessoas (LCP) como um passo essencial 
para a consecução da Comunidade Económica Africana (CEA). A visão da LCP pode 
ser rastreada até à criação da Organização de Unidade Africana (OUA) em 1963 e 
implica a promoção e facilitação da mobilidade sem entraves devido às fronteiras 
coloniais que separavam artificialmente os povos africanos. O preâmbulo da Carta da 
OUA deu expressão à convicção dos líderes fundadores da então OUA quando 
declarou que “todos os Estados africanos devem doravante unir-se para que o bem-
estar do seu povo possa ser assegurado”.28 O factor fundamental para a 
concretização de uma África unida, próspera e pacífica, desempenhando um papel 
importante nos assuntos globais, é a integração económica do continente. Por outro 
lado, a livre circulação de pessoas é fundamental para a integração económica do 
continente. O tão almejado desenvolvimento auto-suficiente em África só pode ser 
alcançado através da utilização eficaz dos recursos mais valiosos do continente, 
sobretudo entre eles, o seu povo. Uma livre circulação funcional do regime de 
pessoas em África tem o potencial de trazer uma contribuição significativa para o 
desenvolvimento económico e social do continente para a realização da CEA.   
 
Por conseguinte, o Capítulo analisa: 
 

 O papel da LCP na integração regional e africana e os seus benefícios em alcançar 
as outras dimensões da integração, tais como o comércio, a integração financeira 
e económica. 

 Os desafios da  LCP resultam na lentidão da assinatura e ratificação do Protocolo 
da UA sobre a LCP pelos Estados-membros e concluem com recomendações 
sobre a melhor forma de abordar a LCP no Continente. 

  
3.2. Antecedentes e Contexto - Principais Instrumentos Jurídicos e Políticos 
 

Foi apenas em 1980 que a LCP chamou a atenção com o Plano de Acção de Lagos 
para o Desenvolvimento Económico de África, 1980-2000. A OUA previu, como parte 
do Plano de Acção de Lagos, "preparar o projecto do tratado que institui a 
Comunidade Económica Africana e tomar medidas que conduzam à concretização 
das suas metas e objectivos".29 O principal instrumento que norteia a integração 
continental é o Tratado de Abuja de 1991. O Tratado de Abuja definiu uma via para 
a realização da Comunidade Económica Africana através de fases sucessivas, que 
harmonizaria e integraria as Comunidades Económicas Regionais (CER) existentes 
e futuras, e os seus vários níveis de integração regional. As CER constituem os 
pilares e blocos de construção da CEA e a harmonização dos seus quadros de 
integração regional, tais como as zonas de comércio livre e os protocolos de livre 
circulação de pessoas, foram concebidos para construir a CEA. Durante a quinta 
fase de implementação do Tratado de Abuja, seria estabelecido o Mercado Comum 
Africano, o qual permitiria os direitos de entrada, residência e estabelecimento. O 
artigo 4º do Tratado enfatizava a eliminação gradual dos obstáculos às BPF entre os 
Estados-membros como sendo inerentes à realização dos objectivos da 

                                                           
28 A Carta da Organização da União Africana de 1963 (Alínea a) do artigo 3º ) 
29 Tratado da Comunidade Económica Africana (Tratado de Abuja de 1991) 



  

136 
 

Comunidade, que incluem o desenvolvimento económico e a integração das 
economias africanas. A integração económica regional exige mobilidade laboral e 
outras formas de compromisso económico que exigem a circulação de pessoas. 
Espera-se, portanto, que a mobilidade reforçada aprofunde a integração continental 
em África. O artigo 6º do Tratado prevê, entre outros aspectos, as modalidades para 
a criação da CEA: 
 

1. A Comunidade será estabelecida através de seis (6) fases de duração variável 
ao longo de um período de transição não superior a trinta e quatro (34) anos. 

2. 6 e) prevê que a quinta fase seja executada num prazo não superior a quatro 
(4) anos - estabelecimento de um mercado comum 

3. 6 f) prevê a sexta fase que deve ser executada num prazo não superior a cinco 
(5) anos. A fase diz respeito à consolidação e ao reforço do mercado comum, 
incluindo a livre circulação de pessoas, o direito de residência e o direito de 
estabelecimento. 

 No artigo 43º, os Estados-membros acordam em adoptar, individualmente, a nível 
bilateral ou regional, as medidas necessárias para realizar progressivamente a livre 
circulação de pessoas e para assegurar o gozo do direito de residência e do direito 
de estabelecimento dos seus nacionais no interior da Comunidade. Para este efeito, 
acordam, no nº 2 do artigo 43º, celebrar um "Protocolo sobre a livre circulação de 
pessoas, o direito de residência e o direito de estabelecimento".   
 
O Acto Constitutivo que criou a União Africana (UA) em 2002 renovou o ímpeto para 
a integração do continente. Um dos objectivos enumerados no artigo 3° é "o alcance 
de uma maior unidade e solidariedade entre os países e povos africanos" (alínea a) 
do artigo 3°). Outros objectivos pertinentes do artigo 3.º são os seguintes: "acelerar a 
integração política e socioeconómica do continente (alínea c do artigo 3.º); promover 
a cooperação em todos os domínios da actividade humana para elevar o nível de vida 
dos povos africanos (alínea k); e coordenar e harmonizar as políticas entre as actuais 
e futuras Comunidades Económicas Regionais....". (3L).  

A LCP em África tornou-se um programa emblemático do organismo continental no 
contexto africano que queremos até 2063 (Agenda 2063) e tem como objectivo 
melhorar o aproveitamento da ligação regional, a integração do comércio mais amplo, 
a migração laboral. É uma das afirmações da visão africana, enquadrada numa 
previsão colectiva em que os Estados-membros da Aspiração 2 comprometeram-se 
a: "Um continente integrado politicamente unido e baseado nos ideais do Pan-
Africanismo e na visão para o Renascimento de África". Aspiramos que até 2063, 
África será: Um continente sem fronteiras e de gestão dos recursos transfronteiriços 
através do diálogo (parágrafo 20). Para este ideal, África será um continente onde a 
livre circulação de pessoas, capitais, bens e serviços resultará em aumentos 
significativos no comércio e investimento entre os países africanos, elevando-se a 
níveis sem precedentes e reforçando o lugar da África no comércio global (parágrafo 
24). No nº do parágrafo 7, consta um Apelo à Acção: Introduzir um Passaporte 
Africano, emitido pelos Estados-membros, capitalizando a migração global para os 
passaportes electrónicos e com a abolição dos requisitos de visto para todos os 
cidadãos africanos em todos os países africanos até 2018. 
 
A livre circulação de pessoas em África defende um continente africano integrado 
onde as barreiras criadas pelas fronteiras coloniais são derrubadas para criar uma 
experiência partilhada de identidade africana e integração africana. 
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3.3. Protocolo sobre a Livre Circulação de Pessoas 
 
Para concretizar estes desejos, bem como para se juntar aos esforços positivos de 
integração que são empreendidos por outros organismos continentais na gestão da 
noção de migração e livre circulação de pessoas, a União Africana adoptou o 
Protocolo ao Tratado que institui a Comunidade Económica Africana Relativa à Livre 
Circulação de Pessoas, Direito de Residência e Direito de Estabelecimento em 
Janeiro de 2018. É um passo ousado ao estabelecer um quadro jurídico para a gestão 
da migração e da mobilidade no continente. O Protocolo reconhece a própria essência 
dos elementos de integração contidos nas leis codificadas e suas realizações, nas 
várias CER do continente no âmbito da livre circulação de pessoas. De facto, os 
elementos do Protocolo reforçam a facilitação da livre circulação, seja temporária ou 
no estabelecimento de pessoas noutros países africanos, o que permite a afirmação 
de uma Identidade Africana. O Anexo ao Protocolo é um Roteiro de Implementação 
que tem em conta a geometria variável em termos de nível de livre circulação em 
diferentes regiões do continente. Abrange os artigos e os três principais aspectos do 
Protocolo - abolição dos vistos de entrada, residência e estabelecimento, com início 
em 2018 após a adopção, assinatura e ratificação do Protocolo. O Roteiro de 
Implementação elabora igualmente medidas de salvaguarda que cobrem as 
preocupações de segurança expressas pelos Estados-membros durante as 
negociações.  
 
O Roteiro de Implementação também tomou disposições para que as CER colaborem 
e façam avançar a implementação do protocolo através de um acordo que oferecerá 
as mesmas oportunidades concedidas aos cidadãos de países dentro das suas 
respectivas CER. Estas disposições são compatíveis com o artigo 19.º do Acordo da 
ZCLCA, desde que os Estados Partes da ZCLCA "que são membros de outras 
comunidades económicas regionais, acordos comerciais regionais e sindicatos 
personalizados, que tenham atingido entre si níveis mais elevados de integração 
regional do que os previstos no presente acordo, manterão entre si esses níveis mais 
elevados. O nº 2 do artigo 8º do Protocolo sobre o Comércio de Mercadorias 
estabelece que "os Estados Partes que sejam membros de outras CER, que tenham 
atingido entre si níveis mais elevados de eliminação de direitos aduaneiros e barreiras 
comerciais do que os previstos no presente Protocolo, deverão manter e, sempre que 
possível, melhorar esses níveis mais elevados de liberalização do comércio entre si. 
 
3.4. Disposições da Zona de Comércio Livre Continental Africana sobre a 
Circulação de Pessoas  
 

O Acordo-Quadro da Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) que 
abrange o Comércio de Bens e Serviços, Investimento, Direitos de Propriedade 
Intelectual e Política de Concorrência entrou em vigor e o comércio nos termos 
preferenciais da ZCLCA teve início a 1 de Janeiro de 2021. Os Protocolos sobre o 
Comércio de Mercadorias e o Comércio de Serviços têm, cada um deles, vários 
anexos que abrangem disciplinas substantivas e estão a ser negociados na Fase 1, 
questões pendentes que deverão ser concluídas até Junho de 2021. Um dos 
principais objetivos da ZCLCA é a criação de um mercado único continental para bens 
e serviços, com livre circulação de pessoas e investimentos empresariais. A 
correlação directa entre a ZCLCA e a LCP está nas áreas dos bens e serviços, uma 
vez que a ZCLCA requer a LCP para o seu sucesso. No entanto, embora exista um 
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calendário claro de 5-10 anos para eliminar 90% das tarifas sobre mercadorias; prevê-
se uma liberalização progressiva através de sucessivas rondas de negociações para 
os serviços.  
 
No entanto, o comércio de serviços (incluindo os trabalhadores independentes e os 
que prestam serviços no comércio) requer mais livre circulação do que os bens. O 
comércio de serviços continua a contribuir significativamente para o crescimento da 
economia africana e da integração regional. Por exemplo, o secor dos serviços é 
responsável por mais de metade do PIB do COMESA e por mais de um terço do 
emprego, superando os setores da indústria transformadora e da agricultura em 
termos de geração de crescimento, rendimento e emprego. O valor acrescentado dos 
serviços representa, em média, 52.5% do Produto Interno Bruto e contribui com 
37.2% do emprego total em 2018.30 Na verdade, uma quantidade significativa de 
comércio de serviços requer a proximidade física entre produtores e consumidores e 
a mobilidade é importante para as operações dos prestadores de serviços, 
independentemente de estarem fisicamente presentes noutros países ou fornecerem 
serviços remotamente através das fronteiras internacionais. Por conseguinte, é 
necessário reduzir as restrições e/ou liberalizar os sectores dos serviços para facilitar 
a circulação de trabalhadores e profissionais, como pessoal médico, engenheiros e 
técnicos além fronteiras.31 
 
3.5. O Papel e os Benefícios da Livre Circulação na Integração Regional e 
Africana  
 
Consideremos o seguinte sobre a dinâmica da população e da migração em África e 
por que razão o PMF deve ser promovido para aproveitar os seus recursos mais vitais 
- o capital humano. A maioria dos africanos migra para outro país em África e 
representa 4 dos 5 migrantes africanos, ou seja, mais de 80% dos migrantes africanos 
permanecem no continente. Na verdade, a migração no continente é bastante 
significativa, com a proporção a mover-se na mesma sub-região perto dos 90% na 
África Ocidental, dos 65% na África Austral, dos 50% na África Central, dos 47% na 
África Oriental e dos 20% no Norte de África32. Em 2019, África era o continente mais 
jovem para os migrantes internacionais. Com uma idade média de 33,8 anos, os 
migrantes na América Latina e Caraíbas foram os segundos mais jovens, seguidos 
pela Ásia (35,6), Europa (42,7), Oceânia (42,9) e América do Norte (43,5). Dentro de 
África, os migrantes na África Oriental são os mais jovens com uma idade média de 
27,0 anos, seguidos pela África Central (31,1), África do Norte (31,2), África Ocidental 
(32,1) e África Austral (33,8). A percentagem de migrantes internacionais com menos 
de 30 anos variou entre 56% na África Oriental e 39% na África Austral.33 O quadro 
3.1 abaixo apresenta, durante quase uma década, a taxa de crescimento anual da 
população, da mão-de-obra e dos trabalhadores migrantes nas regiões geográficas 
do continente. Mostra que a possibilidade de circular livremente dentro do continente 
pelo recurso mais valioso de África - os jovens deveriam fazer parte das medidas para 
realizar o dividendo demográfico e a integração do continente 
. 

                                                           
30 Benedict Musengele e Jane Kibiru (2020) COMESA: O comércio de serviços é o maior contribuinte para o PIB regional: porque é que os estados devem amortecer o impacto da COVID-19 

no sector.  Secretariado do COMESA, 20 de Junho de 2020.  Reproduzido a partir de https://www.tralac.org/  

31 Ibid 
32 Governação da MIgração Laboral para o Desenvolvimento e Integração em África: Uma iniciativa ousada 
33 Dados da UNDESA e publicados no Relatório Africano das Migrações 2019. 
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Tabela 3,1:  Taxa média anual de crescimento da população, da mão-de-obra, dos migrantes 
internacionais e do número de trabalhadores migrantes em África, por sub-região geográfica, 
2008-17 (%)34 

Região População Força de 
Trabalho 

Migrantes 
Internacionais 

Trabalhadores 
Migrantes 

África Central 3.6 4.3 6.6 6.8 

África Oriental 2.8 2.9 9.9 9.8 

África do Norte 2.0 1.7 5.9 5.8 

África Austral 2.6 2.6 13.3 13.4 

África 
Ocidental 

3.1 2.7 3.0 2.6 

África 2.8 2.7 7.5 7.5 

Fonte: Relatório da UA sobre Estatísticas de Migração Laboral em África, segunda edição 
(2017) p.37 

 
O PMF será um catalisador para a integração socioeconómica e política do 
continente, o que equivale a uma verdadeira perspetiva de aproveitar os vastos 
recursos do continente, facilitando e impulsionando o comércio, em benefício das 
pessoas. Actualmente, África é responsável por 3% da economia mundial, o que só 
se espera que aumente 1% até 2035.35 Os peritos projectam que o grau de integração 
das economias emergentes de África nas cadeias de valor e padrões comerciais 
regionais e globais terá um impacto significativo no seu crescimento futuro, bem como 
nas trajectórias de desenvolvimento que, por sua vez, requerem conectividade para 
facilitar os fluxos de bens, serviços, pessoas e ideias através das fronteiras. Uma 
integração regional mais profunda pode ajudar os países africanos a dar prioridade 
ao investimento em sectores onde têm vantagens comparativas relativamente aos 
seus pares. Além disso, pode fomentar o estabelecimento ou a promoção de 
indústrias nas quais as empresas africanas têm potencial para participar e competir 
nos mercados globais.36 
 
A livre circulação de pessoas facilita também a circulação daqueles que lidam com o 
comércio transfronteiriço informal. Com efeito, é evidente que o comércio 
transfronteiriço aumenta significativamente o nível das trocas comerciais em muitas 
Comunidades Económicas Regionais. Isto é predominante particularmente na SADC 
e na CEDEAO. A livre circulação irá diminuir os rigorosos requisitos em matéria de 
viagens interafricanas, eliminando a necessidade de um visto para visitas curtas, mas 
exigindo ainda uma autorização de trabalho para a residência prevista ou para outra 
estadia prolongada ou emitindo vistos à chegada.37 
 

                                                           
34 UA (2019). Relatório sobre as Estatísticas da Migração do Trabalho em África, segunda edição (2017) p. 37. Publicado 
em Dezembro de 2019 
35 J. Bello-Schunemann, j. Villiers, Z Donnenfeld, C. Aucoin e A. Porter, “Futuro africano: Principais Tendências”, 26 de 
Junho de 2017. Disponível em  ISS Africa. 
36 AU-IOM: “Estudo sobre o benefício e os desafios da livre circulação de pessoas em África, 2018. 
37 Ibid 
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Talvez seja necessário salientar que aqueles que se envolvem no sector comercial 
informal são muito maiores do que no setor formal. Está acordado que esta é uma 
caraterística significativa do comércio regional e da mobilidade internacional38 , bem 
como uma importante fonte de rendimento para cerca de 43% da população 
africana.39 
 
 O PMF melhora e impulsiona a indústria turística. Nas Seychelles, o turismo foi 
avaliado em 7% por ano entre 2009 e 2014, quando o país aboliu os vistos para os 
nacionais africanos. Em 2015, graças ao aumento das receitas do turismo, tornou-se 
num país de elevado rendimento com indústrias prósperas do setor imobiliário, da 
aviação e de outros serviços. Do mesmo modo, mais africanos viajam para o Ruanda 
e aumentaram em 22% desde que o país flexibilizou os seus requisitos de visto em 
2013. Além disso, o comércio transfronteiriço de Ruanda com o Quénia e o Uganda 
aumentou 50% no mesmo periodo. Tudo isto são provas de que a livre circulação do 
trabalho e o capital impulsionam as actividades económicas.40  
 
Para que o continente se transforme, terá de embarcar no reforço das capacidades 
humanas e da capacidade da sua população para realizar um crescimento inclusivo. 
A educação, o intercâmbio de competências técnicas e as transferências estão no 
centro do reforço da capacidade humana. Portanto, a facilitação de uma agenda de 
livre circulação no continente, particularmente a dos estudiosos, estudantes e aqueles 
que estão na busca do conhecimento, tornou-se a âncora para isso. É de salientar 
que mais de 40% da população africana tem menos de 15 anos e outros 20% têm 
entre 15 e 24 a definição de juventude41 que se traduz no facto de mais de 60% dos 
africanos serem jovens.42 O Protocolo de LCP da UA prevê um mecanismo 
harmonizado para a compatibilidade e comparabilidade do ensino superior em África. 
Esse quadro promove o reconhecimento transfronteiriço de qualificações e 
credenciais com base em normas internacionalmente reconhecidas. Isso serve como 
um factor crítico de habilitação para capacitar os jovens. 
 
A mobilidade laboral é também uma condição prévia essencial para a integração 
económica. A livre circulação de mão-de-obra procura, entre outros, colmatar o fosso 
entre o excedente de competências e o défice entre os Estados-membros da UA. 
Também facilita a transferência de competências essenciais e únicas, a inovação e a 
utilização óptima dos recursos humanos em África. O Programa Conjunto de 
Migração Laboral (JLMP), que foi adoptado pela UA em 2015, promove áreas críticas 
para facilitar a livre circulação de trabalhadores como meio de fazer avançar a 
integração e o desenvolvimento regional. As principais áreas de actividade do JLMP 
incluem a portabilidade de competências e o reconhecimento mútuo de qualificações, 
bem como o desenvolvimento de um Quadro de Qualificações Africano. A maioria dos 
países africanos enfrenta escassez de mão-de-obra e de competências em sectores 
específicos, ao mesmo tempo que lutam contra o desemprego e o aumento do 
número de jovens. O agrupamento regional de competências possibilitado pela 
mobilidade pode ajudar a enfrentar este desafio e a atribuir mão-de-obra onde ela é 

                                                           
38 O Programa de Migração da África Austral e o Centro Internacional de Migração. Calibração do 
comércio transfronteiriço informal na África Austral, 2015: 1 - Programa de Migração da África Austral. 
Cape Town. 
39 J.G.K. Afrika e C. Ajumbo "Comércio transfronteiriço informal em África: Implicações e 
Recomendações Políticas do Informe Económico Africano do BAD, 2012,10:1 
40 Ver Grupo BAD, "Relatório de Abertura de Vistos de África 2016". 
41 Vide, Juventude Africana, BAD: O Banco Africano de Desenvolvimento e o dividendo demográfico.  
42 K. Ighobor, “Juventude de África: Uma bomba-relógio ou uma oportunidade (África Renovável) 
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mais produtiva e necessária. Para ajudar à mobilidade laboral, o JLMP está também 
a trabalhar em Sistemas de Informação do Mercado de Trabalho (LMIS), previsão de 
competências e estatísticas de migração laboral que apoiam colectivamente o 
desenvolvimento de competências impulsionado pelo mercado e o agrupamento de 
competências em todo o continente.  
 
Ao mesmo tempo, a livre circulação de pessoas em África "contribuirá para reforçar a 
identidade pan-africana, aprofundar a integração social e tomar como ponto de partida 
a promoção e protecção dos direitos económicos, sociais e culturais e das 
necessidades materiais dos povos. Dará prioridade a acções conjuntas para enfrentar 
desafios comuns tais como o aproveitamento e a gestão da diversidade crescente 
promovendo a integração social, optimizando a migração laboral excedentária e 
respondendo ao desafio conexo de reduzir o custo e o peso das remessas intra-
africanas para os trabalhadores migrantes e itinerantes.43  
 
O fluxo de remessas é outra razão pela qual a LCP deve ser promovido no continente, 
uma vez que o aumento do volume e a frequência do fluxo de remessas são 
indicadores da existência de elevada migração e mobilidade da mão-de-obra, bem 
como da necessidade de reduzir o custo das remessas para cumprir o objectivo do 
SDG 10c de 3%. Em 2017, o fluxo de remessas intra-África foi de 12,77 biliões de 
USD, enquanto os números aumentaram para 18,27 biliões de USD em 2018.44 Estes 
números deveriam ser muito mais elevados, uma vez que a maioria das transações 
intra-africanas é informal. Os dados só captam transacções formais em que os 
Bancos são os principais fornecedores oficiais de dados devido a restrições 
regulamentares. Muitas transacções são feitas por comerciantes e o transporte de 
dinheiro (a COVID-19 teve impacto nisso) é o método mais comum e não através dos 
canais bancários formais. Os métodos de transporte de dinheiro são particularmente 
prevalecentes através das fronteiras terrestres e onde os países não permitem a 
participação de migrantes em situação irregular nos serviços financeiros formais. 
 
Deve salientar-se que embora os fluxos de remessas da Europa e da América do 
Norte sejam maiores do que os fluxos intra-africanos (que está gradualmente a 
recuperar com melhores medições), as remessas dentro de África são pequenas 
quantidades (estimadas em cerca de 80 USD pelos operadores móveis) e 
regularmente numa base mensal, visando as necessidades sociais dos destinatários. 
Para muitas famílias africanas, as remessas constituem uma parte significativa do seu 
rendimento (cerca de 65%),45 reduzindo a pobreza e estimulando o crescimento 
inclusivo, bem como uma porta de entrada para a inclusão financeira. Com efeito, as 
remessas intra-africanas são mais fiáveis do que as da Europa e da América do Norte.   
 
Apesar do enorme fluxo de remessas no e para o continente, existem desafios como 
o elevado custo das remessas, quadros jurídicos e regulamentares que inibem a 
concorrência, baixo nível de acesso financeiro, e dados inadequados que poderiam 
facilitar a introdução de novas tecnologias pelo sector privado, bem como serviços de 
remessas seguros e eficientes. De acordo com a base de dados de preços das 

                                                           
43 AU-IOM: “Estudo sobre o benefício e os desafios da livre circulação de pessoas em África, 2018. 
44 Números de Associados do Mercado em Desenvolvimento (DMA) Global, Londres e Instituto 
Africano de Remessas (AIR), Nairobi 
45 Ponsot, F., D. Terry, B. Vásquez and P. de Vasconcelos 2017. Envio de dinheiro para casa: 
Contribuindo para os ODS, uma família de cada vez. Fundo Internacional para o Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA), Roma. Disponível em www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39407416. 

http://www.ifad.org/en/web/knowledge/publication/asset/39407416
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remessas, Enviar Dinheiro para África,46 Enviar Dinheiro para e dentro de África é 
muito dispendioso, com um custo médio das remessas a rondar os 9% em 
comparação com a média global de 7%.47 Isto está longe do ODS 10c e da Agenda 
de Acção de Adis Abeba de 2015 , que visam reduzir o custo das remessas para 3% 
até 2030, sem que haja corredores a mais de 5%. Os contratos de exclusividade entre 
bancos e agências internacionais de transferência de fundos que servem corredores 
africanos parecem ser um fator importante que contribui para a falta de concorrência 
no mercado de remessas, resultando num elevado custo de transferência de 
remessas. No entanto, isto está a mudar com a introdução da tecnologia móvel e com 
a criação do Instituto Africano das Remessas (AIR) pela União Africana.  
 
Para ajudar a enfrentar estes desafios e a alavancar as remessas para o 
desenvolvimento social e económico, o AR foi concebido no âmbito da Parceria UA-
UE sobre Migração, Mobilidade e Emprego (MME) da Estratégia Conjunta África-UE 
(AES) adoptada em Lisboa em 2007. O AR é baseado na Escola de Estudos 
Monetários do Quénia, em Nairobi. A África percorreu um longo caminho para reduzir 
o custo das remessas de cerca de 14% em 2008. Existe uma grande perspectiva de 
que África atinja nos próximos anos o objectivo de 3% de redução do custo das 
remessas, uma vez que alguns corredores de remessas no continente já são 
inferiores a 3% (corredores no Egipto e Sudão), embora o corredor da África do Sul 
continue a ser de cerca de 15,76%.48 O PMF impulsionará o fluxo de remessas e uma 
maior participação dos migrantes no sistema financeiro, mas deverá ser 
acompanhado por alterações nos regulamentos relativos às remessas e por melhores 
medições por parte dos bancos centrais em todo o continente. 
 
O continente continua a enfrentar "infra-estruturas de desenvolvimento transfronteiras 
e partilhadas inadequadas (dentro e entre países), que constituem um obstáculo a 
uma conectividade mais profunda e ao desenvolvimento económico.49 Na verdade, a 
revista do Banco Mundial afirma que os custos comerciais intra-regionais eram mais 
elevados na África do Sul do Sara  
Do que em qualquer outro lugar do mundo, estimar estes custos com um nível 50% 
superior ao da Ásia Oriental devido, entre outros, a infra-estruturas partilhadas 
inadequadamente.50 Além disso, existem outras barreiras não-tarifárias ao comércio 
que limitam o fluxo de bens, pessoas e capitais através das fronteiras em África, tais 
como procedimentos regulamentares que frequentemente impõem custos imprevistos 
e acrescentam incerteza ao comércio intra-regional.51 Por outras palavras, uma 
agenda de livre circulação servirá de catalisador, ao aumentar o nível de gestão das 
zonas fronteiriças em todo o continente. Ao mesmo tempo, contribui também para a 
infra-estrutura física, como a construção de ligações rodoviárias e ferroviárias 
internacionais, como acontece na região da CEDEAO. Levará também a um ponto 
único de gestão de fronteiras, como se viu nas fronteiras Livingston-Victoria (Zâmbia-
Zimbabwe) e Karake-Seme (Benin-Nigéria). 
 

                                                           
46  Base de dados do Instituto Africano de Remessas (AIR), Nairobi 
47 Banco Mundial, 2018. Remittance Prices Worldwide. Issue 28. Disponível em 
https://remittanceprices.worldbank.org//sites/default/files/rpw_report_december_2018.pdf. 
48 Ibid 
49 Programa de Integração Mínima da União Africana, 2009 
50 Banco Mundial, "Aprofundar a Integração em África Intra-africana para o Desenvolvimento e 
Redução da Pobreza". 
51 J Bello-Schunemann et al: "Futuros Africanos: Principais Tendências", ISS Africa. 

https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_december_2018.pdf
https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_december_2018.pdf
https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_december_2018.pdf


  

143 
 

Por último, espera-se que uma melhor gestão das fronteiras e da identidade beneficie 
o Estado de direito, os direitos humanos e a saúde pública de várias formas. A 
necessidade de ancorar informações sobre uma fonte de dados comum ajudará e 
melhorará consideravelmente a qualidade dos recursos para preocupações de 
segurança. Isto ajudará o Estado de direito e salvará os direitos humanos dos 
cidadãos africanos.52 Isto é através da criação de documentos de identidade seguros 
que estão à disposição de todas as redes de segurança nacional que servem de base 
à santidade dos documentos de viagem e outros documentos de identidade. Assim, 
com uma melhor gestão das fronteiras, espera-se que o Estado de direito seja 
mantido e que os direitos dos cidadãos sejam protegidos. Sem sistemas de dados 
padrão nas fronteiras, as listas de vigilância criminal não podem funcionar 
adequadamente e os traficantes conhecidos ou suspeitos não podem ser detidos e 
as intervenções atempadas para detectar e resgatar as vítimas são grandemente 
facilitadas por uma melhor gestão das fronteiras. 
 
3.6. Situação da Livre Circulação de Pessoas entre as CER em África  
 
3.6.1 Coordenação entre a UA e as CER 

 

As Comunidades Económicas Regionais desempenham um papel central de 

coordenação para a implementação da Livre Circulação, em conformidade com o 

Protocolo. O papel de coordenação que existe entre a CUA e as CER é na 

prossecução dos valores e aspirações comuns do Pan-Africanismo e do 

Renascimento Africano; unidade e integração; paz, segurança e estabilidade; bem 

como desenvolvimento e prosperidade é destacado na Agenda 2063. É também 

destacado no Tratado de Abuja de 1991, bem como no Protocolo da UA sobre Livre 

Circulação, como se segue: 

 

Artigo 27º do Protocolo 

relativo à livre circulação 

(Papel dos Estados-

membros) 

Artigo 28º do Protocolo 

relativo à livre circulação 

(Papel das CER) 

Artigo 29º do Protocolo relativo 

à livre circulação 

(Papel da Comissão da UA) 

                                                           
52 OIM/UA: “Estudo sobre as vantagens e os desafios da livre circulação de pessoas em África, 2018. 
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1. Implementação do 

Protocolo 

1. Ponto Focal para promover o 

acompanhamento e avaliação 

da implementação do Protocolo 

e relatar os progressos 

alcançados em matéria de livre 

circulação de pessoas nas suas 

respectivas regiões 

1. A Comissão acompanhará e 

avaliará a implementação do 

presente Protocolo por parte dos 

Estados-membros e, através dos 

respectivos Subcomités, 

apresentará relatórios periódicos ao 

Conselho Executivo sobre o estado 

de implementação. 

2. Adoptar as medidas 

legislativas e administrativas 

necessárias para implementar 

e dar efeito ao Protocolo 

2. Cada CER apresentará 

relatórios periódicos à 

Comissão sobre o progresso da 

implementação do Protocolo na 

sua respectiva região 

2. Juntamente com os Estados-

membros desenvolver e aplicar um 

mecanismo continental de 

acompanhamento e coordenação 

para avaliar o estado de 

implementação do Protocolo 

3. Harmonizar todas as leis, 

políticas, acordos e 

procedimentos de imigração 

para assegurar o cumprimento 

do Protocolo 

3. As CER devem harmonizar 

os seus protocolos, políticas e 

procedimentos de livre 

circulação de pessoas com o 

Protocolo 

3. O mecanismo de 

acompanhamento e coordenação 

incluirá a recolha e análise de 

dados a nível nacional e regional 

para avaliar a situação da livre 

circulação de pessoas 

 
É importante recordar a visão e as aspirações dos líderes fundadores que apelaram 
a uma maior unidade africana, através da instrumentalidade das comunidades 
económicas regionais como blocos de construção da CEA, na interacção dos povos 
do continente em áreas de comércio, serviços partilhados, compromissos 
educacionais e outras áreas de interacção. Apercebemo-nos de que o nosso passado 
colonial nos fez mudar de um passado que nos permitiu beneficiar plenamente das 
vantagens de unirmos e reunirmos os nossos recursos. Por conseguinte, é 
encorajador que o nível a que se desenvolveram as organizações sub-regionais, 
através das comunidades económicas do continente, tenha contribuído para o 
crescimento e para uma maior integração em África. Isto levou a progressos em todas 
as CER nas áreas de desenvolvimento dos recursos humanos, industrialização, 
comércio intra-africano, finanças, agricultura, recursos naturais, energia e infra-
estruturas, incluindo a flexibilização das restrições às migrações de mão-de-obra. Por 
conseguinte, é importante analisar o desenvolvimento da agenda da livre circulação 
no continente desde o seu início formal na África Ocidental, em 1979, até onde o 
continente se encontra hoje. Na Tabela 3.2 abaixo apresenta-se a situação da 
ratificação dos tratados e protocolos sobre a LCP nas CER. 
 
Tabela 3.2: Situação da Ratificação dos Tratados e Protocolos sobre a livre circulação nas 
CER 

Tratados ou Protocolos que regem a livre 
circulação nas Comunidades Económicas 
Regionais (Ano de Estabelecimento) 

Situação da ratificação por 
parte dos países 

Tratado da CEDEAO (1975) e o seu Protocolo 
relativo à livre circulação de pessoas e 
mercadorias, ao direito de residência e de 
estabelecimento (1979) 

Ratificada pelos 15 países 
membros 

Tratado da Comunidade Económica dos 
Estados da África Central (1983) 

4 dos 11 países ratificaram 
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Tratado da União do Magrebe Árabe (1989) Ratificado por 3 de 5 membros 

Tratado da CEN-SAD (1989) e Protocolo relativo 
à livre circulação 

em curso 

Tratado da SADC (1992) e o seu Protocolo sobre 
a Facilitação da Circulação de Pessoas 

4 dos 16 países a ratificaram53. É 
necessário um mínimo de 11 
países (dois terços da sua 
adesão) para que o protocolo 
entre plenamente em vigor 

Tratado da Comunidade da África Oriental 
(1992) 

Ratificado pelos cinco países 
membros 

Tratado do COMESA (1994) e o seu Protocolo 
sobre a livre circulação (2001)54 

12 países ratificaram o tratado, de 
21 países membros. Apenas um 
país ratificou o Protocolo.  

Tratado da IGAD (1996) e Protocolo relativo à 
livre circulação 

em curso 

Acordo de livre circulação da CEMAC (2017) Aprovado por seis países da África 
Central (Camarões, República 
Centro-Africana, Congo, Gabão, 
Guiné Equatorial, Chade) 

 
O Tratado da CEDEAO prevê "90 dias de visto - estadia gratuita, um passaporte da 
CEDEAO e a eliminação de formalidades fronteiriças rígidas e estipula a exigência de 
autorização de residência".55 Até 2000, os Chefes de Estado e de Governo da 
CEDEAO reuniram-se para discutir rapidamente os objectivos do tratado. Um dos 
principais objectivos da reunião foi a criação de uma "sub-região sem fronteiras".56 
Este feito na altura, devia ser alcançado através, entre outros, da remoção de todos 
os pontos de controlo nas auto-estradas internacionais dentro da CEDEAO - visto 
como uma antítese à livre circulação de pessoas - e da redução dos procedimentos 
nas fronteiras.57 Outro marco importante na reunião foi a questão de ter um 
passaporte regional. A reunião acordou em racionalizar as caraterísticas de cada um 
dos passaportes nacionais da Comunidade, de modo a refletir uma norma e um 
desenho comuns do documento da CEDEAO. Através destas ações e de outras, 
incluindo o advento do sistema de seguro automóvel de cartão marrom da CEDEAO, 
desenvolvido em 1982 para "fornecer uma cobertura mínima comum do seguro para 
veículos que viajam estados participantes,"58 em outras palavras, a LCP está sendo 
realizado lentamente. Outro desenvolvimento significativo foi um acordo em 2014 
pelos Estados-membros da CEDEAO para substituir o antigo Certificado de Viagem 
da CEDEAO, aprovado em 1985 para "viagens intra-ECOWAS em substituição de um 
passaporte, por um cartão de viagem biométrico melhorado, denominado Cartão 
Nacional de Identidade Biométrica (NBIC), em vigor a partir de 2015. Este 

                                                           
53 Instituto Internacional de Estudos de Segurança: Liberdade de circulação na África Austral - https://issafrica.org/research/southern-africa-report/freedom-of-movement-in-southern-africa-a-

sadc-pipedream 

54 A COMESA promulgou dois instrumentos jurídicos nos termos do artigo 164.º do seu tratado, que constituem a base da Agenda COMESA para a Livre Circulação de Pessoas. Estes dois 

instrumentos são o protocolo relativo à flexibilização gradual e à eventual eliminação dos requisitos em matéria de vistos (a seguir designado "protocolo COMESA Visa")(1984) e o protocolo 

relativo à livre circulação de pessoas, do trabalho, dos serviços, do direito de estabelecimento e da residência (a seguir designado " LCP no COMESA")(2001). 

55 H. Klavert, "Quadros da União Africana para as Migrações: Questões e perguntas atuais para o futuro" Documento de Discussão ECDPM nº 108, 2011 de junho de 13 

56 A. Adepoju, "Operacionalização do Protocolo da CEDEAO sobre a livre circulação de pessoas: Perspetiva para o Comércio Sub-Regional e o Desenvolvimento. 2011:3 

57 Ibid, 

58 Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e do Sahel e do Clube da África Ocidental, "Desafios Regionais da África Ocidental para as Migrações Africanas e 

Perspetivas Europeias" 2009:32 

https://issafrica.org/research/southern-africa-report/freedom-of-movement-in-southern-africa-a-sadc-pipedream
https://issafrica.org/research/southern-africa-report/freedom-of-movement-in-southern-africa-a-sadc-pipedream
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desenvolvimento também coloca a CEDEAO em conformidade com as normas 
internacionais, incluindo as estabelecidas pela ICAO.59 
 
A CEA também deu passos notáveis na realização da livre circulação de pessoas na 
região. A região foi mais longe com a realização da União Aduaneira. O Tratado que 
institui a CEA prevê que "os Estados Parceiros acordam em adoptar medidas, realizar 
a livre circulação de pessoas, mão-de-obra e serviços e assegurar o gozo do direito 
de estabelecimento e residência dos seus cidadãos na comunidade.60 O Protocolo da 
CEA sobre o Mercado Comum prevê a cooperação dos Estados Parceiros para 
alcançar a livre circulação de mercadorias, pessoas, trabalho, serviços e capitais, e 
para assegurar o gozo dos direitos de estabelecimento e residência do nacional na 
Comunidade.61 É conveniente dizer que todos os Estados-membros já aplicaram o 
direito de entrada, mas outros elementos do Protocolo estão a ser gradualmente 
aplicados. Para facilitar a implementação,  Quénia, Ruanda e Uganda adoptaram o 
princípio da geometria variável.62 
 
A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) introduziu em 2005 
um projecto de Protocolo sobre a Livre Circulação de Pessoas, com o objectivo geral 
de "desenvolver políticas destinadas à eliminação progressiva dos obstáculos à 
circulação de pessoas na Região"..63 Uma vez que o Protocolo ainda não está em 
vigor e só foi ratificado por quatro Estados-membros, a maioria dos Estados Membros 
da SADC celebraram acordos bilaterais que permitem aos seus respectivos cidadãos 
a entrada sem visto.64 O Protocolo da SADC prevê "a entrada, para fins legais e sem 
visto, no território de outro Estado Parte por um período máximo de noventa (90) dias 
por ano para visitas de boa-fé e em conformidade com as leis do Estado Parte em 
questão; residência permanente e temporária no território de outro Estado Parte; e 
estabelecimento de si próprio e trabalho no território de outro Estado Parte". A SADC 
também adotou um Protocolo sobre Emprego e Trabalho, bem como um Quadro de 
Política de Migração do Trabalho e um Sistema de Informação sobre o Mercado de 
Trabalho.  Além disso, o Protocolo da SADC sobre Educação procura facilitar a 
mobilidade dos estudantes dentro da região. Um Quadro Regional de Qualificações 
foi desenvolvido pela SADC para permitir a mobilidade das qualificações dentro da 
SADC.  
 
O Tratado de 1983 que institui a Comunidade Económica dos Estados da África 
Central (CEEAC) e o Protocolo anexo relativo à livre circulação e ao direito de 
estabelecimento de nacionais dos Estados-membros constituem a base jurídica para 
a livre circulação de pessoas na África Central. O Protocolo faz uma distinção entre 
turistas e empresários. Para estes últimos, são obrigados a obter um certificado 
especial emitido pela câmara nacional de comércio.65 No entanto, observa-se que a 
implementação tem sido um processo lento entre os estados membros da região. 
 

                                                           
59 OIM/UA: “Estudo sobre as vantagens e os desafios da livre circulação de pessoas em África, 2018. 

60 Tratado da CEA, Artigo 104.º. 

61 Protocolo comum do mercado da CEAC, adoptado em 2009, artigo 5.º. 

62 J.B. Kanyangoga. "Integrar a migração com o desenvolvimento na CEA: Desafios políticos e recomendações", Documento de Pesquisa, Cortes Internacionais, Centro de Recursos de 

Genebra, 2010. 

63 Artigo 2.º do Protocolo da SADC de 2005 sobre a livre circulação de pessoas 

64 LCP  Apresentação pelo Representante da SADC na Reunião de Peritos dos Estados-membros da União Africana sobre o Projecto de Protocolo sobre Livre Circulação de Pessoas", Acra, 

Gana 20-24 de Março de 2017.  

65 Emmerentia Erasmus & e Loksan Harley "Desenvolvimento do Protocolo da UA sobre a livre circulação de pessoas: Origens, Objectivos e Principais Preocupações" '. 

afcfta.altadvisory.africa 



  

147 
 

O COMESA adoptou o Protocolo relativo à flexibilização gradual e à eventual 
eliminação dos vistos em 1984 e o Protocolo relativo à livre circulação de pessoas, 
do trabalho, dos serviços, do direito de estabelecimento e da residência em 1998. 
Trata-se de protocolos destinados a facilitar a livre circulação de pessoas na região. 
No entanto, a livre circulação não está claramente prevista nos respetivos protocolos. 
O protocolo sobre a livre circulação sublinha a importância de garantir que os 
cidadãos possam circular livremente, aceitar ofertas de emprego, prestar serviços, 
prosseguir o auto-emprego e criar/gerir empresas sem discriminação.66O Conselho 
Empresarial do COMESA negociou a implementação e a facilidade de circulação das 
pessoas que viajam em negócios na região.67 
 
As disposições de livre circulação da União do Magrebe Árabe (AMU) e da 
Comunidade dos Estados do Sahel-Sahara (CEN-SAD) são rudimentares. O Tratado 
da UMA de 1989, tal como outros instrumentos fundadores das CERs, prevê uma 
região onde as pessoas se deslocam livremente através dos seus Estados-
Membros.68 No entanto, dos três Estados-membros que adotaram o Protocolo relativo 
à liberdade de circulação, a Tunísia é a única que abriu totalmente as suas fronteiras 
aos outros Estados-membros, enquanto os outros Estados continuam a exigir vistos 
de viagem.  Da mesma forma, no CEN-SAD, embora partilhar a visão do PMF na 
região69 tem estado "estagnado"70 durante muito tempo, garantindo a livre circulação, 
residência e estabelecimento apenas através de acordos bilaterais temporários, como 
o entre o Sudão e a Líbia.  
 
O tratado que institui a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento 
(IGAD) em 1996, constitui a única base jurídica para iniciativas de livre circulação na 
IGAD. No entanto, está em curso um projecto de quadro para um Protocolo relativo à 
Livre Circulação. O projecto de protocolo aguarda com expetativa disposições que 
harmonizem a política de migração com os direitos de estabelecimento e de 
residência, bem como com a gestão das fronteiras.      
 
Para além da IGAD e da CEN-SAD, a eliminação de um grande obstáculo à 
integração na maior parte das CER é a criação de zonas de comércio livre. Trata-se 
de um grande desenvolvimento, facilitando o comércio informal que também 
beneficiará com o PMF nestas regiões. Prevê-se que este desenvolvimento seja 
melhorado de modo a incluir a União Aduaneira, tal como previsto no âmbito da Zona 
de Comércio Livre Continental Africana. 
 
3.7. Enfrentar os desafios da livre circulação de pessoas em África 
 
Apesar dos progressos alcançados e da dinâmica dos últimos anos, a África continua 
a ser uma das regiões do mundo com as mais elevadas exigências de vistos de 
entrada e é mais restrita para os africanos que viajam dentro de África, em 
comparação com os europeus e os norte-americanos. A LCP deve alinhar-se com a 
implementação do Acordo de Comércio Livre Continental Africano que começou no 
início de 2021, com o comércio de bens e serviços, bem como com a integração 
financeira e económica. Segundo o BAD "Permitir a liberdade de movimento 

                                                           
66 Ibid 

67 Artigo 2.º do Tratado que institui a União do Magrebe Árabe. 

68 Ver Comissão Económica das Nações Unidas para África, "UMA - Livre circulação de pessoas". 

69 Artigo 1.º do Tratado que institui A CEN-SAD. 

70 Vide UNECA, "Livre Circulação de Pessoas da CEN-SAD", Disponível no website da CEA. 
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significará que os investidores e empresários africanos, incluindo os jovens, poderão 
aceder a informação, competências e tecnologia para capitalizar estas 
oportunidades".71 
 
A UA adoptou o Protocolo da LCP ao Tratado que institui a Comunidade Económica 
Africana relativo à livre circulação de pessoas, direito de residência, direito de 
estabelecimento. O Anexo ao Protocolo é um Roteiro de Implementação que toma 
conhecimento da geometria variável em termos de nível de livre circulação em 
diferentes regiões do continente e detalha o que precisa de ser realizado em cada 
fase. O protocolo tem três fases de implementação - direito de entrada e abolição de 
vistos; direito de residência; e direito de estabelecimento. Além disso, o protocolo 
contém disposições sobre a livre circulação dos trabalhadores, a livre circulação de 
investigadores e estudantes, bem como o reconhecimento mútuo das qualificações. 
Contém também outras disposições que incluem matérias como documentos de 
viagem, o passaporte africano e a utilização de veículos.72 
 
Apesar de a aspiração expressa de alcançar um BPF continental e do facto de o BPF 
estar bastante avançado em algumas CER, apenas 33 dos 55 Estados-membros da 
UA assinaram o Protocolo do BPF, enquanto apenas 4 países - Mali, Níger, Ruanda 
e São Tomé e Príncipe - ratificaram o Protocolo. O Protocolo requer 15 ratificações 
para entrar em vigor. É pertinente recordar que durante as negociações do Protocolo 
sobre a LCP em 2017, os Estados-membros destacaram os seguintes desafios 
fundamentais à livre circulação de pessoas em África:73 Segurança nacional e 
ameaças à ordem pública, incluindo extremismo violento e terrorismo; crime 
transfronteiriço, tráfico de seres humanos, proliferação de armas ligeiras e 
contrabando de droga; condições socioeconómicas nos Estados-membros com 
recursos cada vez menores; e epidemias de Saúde, como ilustrado pelo surto de 
Ébola em 2014-15 e da COVID-19 em 2020. Estes desafios ainda são válidos como 
eram em 2017 e talvez expliquem a relutância em assinar e ratificar o Protocolo.  
 
Um grande desafio para muitos Estados-membros da UA no que diz respeito à 
implementação da LCP está em torno de preocupações de segurança e ameaças à 
ordem pública. Os Estados-membros consideraram que são necessárias 
salvaguardas adequadas para a autenticidade do Protocolo, sublinhando ao mesmo 
tempo a necessidade de assegurar a aplicação de medidas eficazes para evitar 
situações em que a manutenção da liberdade de circulação de pessoas não conduza 
a situações em que a ."74chegada e fixação de migrantes num país de acolhimento 
crie ou exacerbe as desigualdades ou constitua desafios à paz e à segurança". A 
preocupação em torno do extremismo violento e do terrorismo foi salientada como 
sinais luminosos a considerar. A necessidade de partilhar a informação necessária 
entre todos os aparelhos de segurança dos países parece ser menos aliciante para 
muitos Estados-membros, apesar de esta ter sido uma grande preocupação para 
eles.  

                                                           
71 Relatório sobre a abertura de vistos do BAD em África, 2020 
72 Não-papel da UE: Possível cooperação entre a UE e a UA na área da livre circulação no âmbito do Diálogo entre 
Continentes sobre Migração e Mobilidade. 2019 
73 CUA (2017). Reunião de peritos dos Estados-membros sobre o projecto de protocolo relativo à livre circulação de 
pessoas, ao direito de residência e ao direito de estabelecimento em África. Relatório dos relatores, 20 – 24 de Março de 
2017: Acra, Gana 
74 Vide o Relatório da CUA (2017). Reunião de peritos dos Estados-membros sobre o projecto de protocolo relativo à livre 
circulação de pessoas, ao direito de residência e ao direito de estabelecimento em África. Relatório dos relatores, 20 – 24 
de Março de 2017: Acra, Gana 
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Há que reconhecer que o ambiente de segurança em África é frágil, com uma vasta 
gama de ameaças contínuas e emergentes, incluindo ameaças não estatais. As 
facções de milícias e bandos armados estão omnipresentes nas guerras civis do 
continente, lutando tanto a favor como contra os governos africanos. Também 
desenvolveu-se um nexo entre grupos criminosos organizados envolvidos em crimes 
organizados transnacionais como o terrorismo, rapto, tráfico de seres humanos, 
contrabando de migrantes, tráfico de armas ligeiras e de pequeno calibre, etc. 
Coincidentemente, grandes grupos terroristas como Al-Shabaab e Boko-
Haram/ISWAP operam em regiões de África (África Oriental e Ocidental) com um 
elevado nível de LCP. No entanto, os rebeldes armados e os grupos terroristas 
também estão activos e operam em regiões com baixa implementação de LCP.  
 
Também no contexto das preocupações de segurança está o padrão e a integridade 
dos documentos de viagem internacionais. O consenso nas negociações foi que a 
integridade destes documentos deve ser garantida a todo o momento. No entanto, 
sentiu-se que alguns países não cumpriram as normas exigidas pelos regulamentos 
da ICAO, incluindo a biometria, que estão disponíveis apenas em alguns Estados-
membros. Nem cumpriram as suas actuais obrigações internacionais de manter a 
integridade dos seus documentos de viagem. Tais obrigações encontram-se nos 
artigos 12º e 13º do Protocolo de Palermo sobre Contrabando de Migrantes75, do qual 
43 Estados-membros da UA são Estados Partes.76 Ligado a este aspecto está o 
estabelecimento de sistemas eficazes de registo civil que constituirão a base de 
documentos de identidade e de viagem fiáveis e verificáveis, do tamanho de um 
passaporte ou de um bilhete de identidade, conformes com as normas da ICAO.77 Foi 
neste contexto que os Ministros responsáveis pela Migração, Refugiados e 
Deslocados Internos, na sua segunda reunião ordinária em Kigali, em Outubro de 
2017, solicitaram à CUA "a convocação de uma reunião dos Chefes de Imigração dos 
Estados-membros para conceberem orientações e especificações para a concepção, 
produção, emissão e utilização do Passaporte Africano, tal como lançado pelos 
Chefes de Estado e de Governo em Julho de 2016 em Kigali, Ruanda".78 A via a 
seguir é melhorar o investimento do governo e dos doadores no registo civil e reforçar 
a cadeia de identidade, e aumentar a atenção e o investimento em documentos de 
viagem para as áreas de livre circulação.79 
 
Outro grande desafio é a questão da gestão das fronteiras e dos sistemas de 
informação. Os desafios e as pressões nas fronteiras podem ser avassaladores. Os 
agentes fronteiriços devem proteger as fronteiras de serem utilizados por grupos 
criminosos organizados e terroristas para obter entrada noutros países, refrear o 
contrabando de bens e pessoas, e combater a migração irregular. A livre circulação 
de pessoas aumentará definitivamente o calor que a gestão das fronteiras já enfrenta. 

                                                           
75 O Protocolo relativo ao Contrabando de Migrantes por Terra, Mar e Ar, que complementa a 
Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção TOC), foi 
adoptado em Novembro de 2000. 
76 Em 2021 de Março  , 43 Estados-embros da UA são Estados Partes. Quatro (4) Estados-membros 
da UA são signatários e ainda não ratificam, nomeadamente: Congo, Guiné Equatorial, Guiné Bissau 
e Uganda; enquanto sete (7) não aderiram desde a entrada em vigor do Protocolo em 28 de Janeiro 
de 2003, nomeadamente Chade, Comores, Eritreia, Marrocos, Somália, Sudão do Sul e Zimbabwe. 
77 OIM/UA: “Estudo sobre as vantagens e os desafios da livre circulação de pessoas em África, 2018. 
78 Decisões e Recomendações da Reunião Ministerial da Segunda Sessão Ordinária do CTE de 
Refugiados Migratórios e PDI, Kigali, 20-21 de Outubro de 2017. Document AU/STC/MRIDP/Dec.(II) 
79 Ibid 
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Há necessidade de harmonizar a gestão das fronteiras no continente e de harmonizar 
os processos entre Estados-membros e a nível nacional em todas as fronteiras - 
controlo das fronteiras terrestres, marítimas e aéreas. 
 
Assim, embora as preocupações de segurança dos Estados-membros sejam 
legítimas e devam ser reconhecidas, não existe uma correlação clara entre a livre 
circulação de pessoas e a crescente insegurança. As evidências sobre a narrativa 
prevalecente sobre as ligações entre a livre circulação e a segurança continuam a ser 
em grande parte anedóticas. Deve também reconhecer-se que o Conselho de Paz e 
Segurança da UA, na sua 661ª Reunião de 23 de Fevereiro de 2017, sublinhou o facto 
de os benefícios da livre circulação de pessoas, bens e serviços superarem os 
desafios reais e potenciais de segurança e económicos que podem ser percebidos ou 
gerados.  
 
Acrescida às preocupações de segurança está a vontade dos Estados de manter a 
sua soberania, tendo controlo sobre aqueles que entram no seu território. A protecção 
do mercado de trabalho dentro dos países é também um dos elementos evocados 
pelos Estados para continuarem a controlar a entrada no seu território. Na realidade, 
as fronteiras naturais dos Estados africanos dificultam o controlo das entradas e 
saídas em todo um território. Contudo, geralmente o conceito de livre circulação de 
pessoas é frequentemente mal compreendido, incluindo por funcionários 
governamentais, pelo sector privado e pelo público em geral. Existe a concepção 
errada de que avançar para a livre circulação no contexto da união africana implica a 
remoção de fronteiras e levará à circulação irregular descontrolada de pessoas 
através das fronteiras. Não é este o caso, uma vez que a visão articulada na Agenda 
2063 é uma de um continente de "fronteiras sem fronteiras" onde pessoas, bens e 
serviços podem circular mais livremente. As medidas contidas no Protocolo relativo à 
LCP e no seu plano de implementação são muito rigorosas e, se forem devidamente 
implementadas, dissiparão o mal-entendido detectado. 
 
Há também o desafio social e político que a livre circulação de pessoas traz na sua 
esteira. É digno de nota que a livre circulação de pessoas se estende a esses direitos 
em torno da residência e do estabelecimento, dando assim origem a preocupações 
quanto à criação de emprego e ao desemprego dos jovens. Há também preocupações 
sobre as medidas nacionais de protecção social que estão a ser disponibilizadas aos 
migrantes e a portabilidade da segurança social. Uma das estratégias recomendadas 
pelo Quadro de Política Social da UA (SPF) de 2007 é a promoção da integração 
regional e a colaboração dos regimes de segurança social nos países africanos, a fim 
de assegurar a portabilidade dos direitos e benefícios da segurança social dos 
trabalhadores que atravessam as fronteiras. No entanto, o mecanismo de 
financiamento continua a não ser amplamente aplicado pelos Estados-membros. A 
feroz competição pelo emprego e a diminuição dos recursos para os serviços sociais 
para os desempregados que por vezes levam à agitação, violência e ataques 
xenófobos contra migrantes e estrangeiros fala do facto de muitos países serem 
tímidos em abraçar o Protocolo relativo à LCP.  
 
Epidemias como o vírus do Ébola na África Ocidental em 2014-2015 e a pandemia da 
COVID-19 em 2020 têm implicações significativas para a mobilidade e a livre 
circulação de bens e serviços. A reacção inicial dos Estados-membros é 
frequentemente de aplicar instrumentos de migração para lidar com emergências de 
saúde pública, incluindo o controlo de entrada e saída de passageiros que partem e 
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chegam aos portos de entrada. Por vezes, a aplicação destes instrumentos de 
migração ultrapassa frequentemente o âmbito prescrito no Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI, 2005).80 A pandemia sem precedentes da COVID-19 resultou em 
encerramentos de fronteiras, restrições de viagem, proibições de voo e confinamentos 
por países africanos para refrear a propagação do vírus. Os desafios fronteiriços 
existentes foram exacerbados pela Covid-19. Por exemplo, devido às operações da 
Covid-19 nos pontos fronteiriços de paragem única da CEA (OSBP), a circulação ficou 
praticamente paralisada com os Estados-membros da CEA a sofrerem 
engarrafamentos sem precedentes de camiões pesados. Atrasos importantes no 
desembaraço nas OSBP foram ocasionados por restrições rigorosas por parte dos 
Estados-membros que, por vezes, incluem o encerramento das fronteiras, testes 
obrigatórios e quarentena, e a falta de harmonização dos requisitos de viagem. Estes 
desafios têm o efeito de atrasar o fornecimento de bens essenciais, tais como o 
fornecimento de alimentos, porque o desembaraço dos camiões diminuiu para menos 
de 50%, causando despesas adicionais aos camionistas e proprietários e 
aumentando as hipóteses de propagação do vírus nas cidades fronteiriças. 
 
Assim, a implicação da pandemia da COVID-19 na circulação de pessoas, bens e 
serviços tem sido a redução da mobilidade continental devido ao encerramento das 
fronteiras, restrições de viagem e novos requisitos de viagem, pelo menos a curto e 
médio prazo, até que uma vacina esteja amplamente disponível e acessível para a 
maioria da população; e o vírus está totalmente sob controlo. Felizmente, os Centros 
Africanos de Controlo e Prevenção de Doenças (Africa CDC) e a CUA têm uma 
ferramenta em linha - Trusted Travel, que procura simplificar a verificação da 
documentação de saúde pública para os viajantes durante a saída e entrada através 
das fronteiras dos Estados-membros. No entanto, a lição é clara: é o vírus que deve 
ser isolado e não as pessoas, bens e serviços. 
 
3.8. Recomendações: Estratégia para Acelerar a Livre Circulação de 
Pessoas da UA  
 
O Protocolo relativo à LCP requer um total de 15 ratificações para a sua entrada em 
vigor. Neste momento, atraiu 33 assinaturas e 4 ratificações. Isto seguiu-se a uma 
popularização e promoção mínimas por parte da CUA para impulsionar a mensagem 
no sentido da realização da agenda da integração africana. Há necessidade de uma 
defesa renovada e concertada da popularização, ratificação e entrada em vigor do 
Protocolo, bem como de gerar um impulso (semelhante ao da ZCLCA) para a sua 
implementação. É neste contexto que são propostas as seguintes recomendações:It 
is in this context that the following recommendations are proposed: 
 

1. Elevar a estratégia para popularizar e promover o Protocolo a nível regional, 
fazendo com que as duas regiões que implementaram a agenda da livre 
circulação implementem conjuntamente o Protocolo, "aceitando" formalmente 
o Protocolo. Prevê-se que se o conjunto da CEDEAO e os Estados-membros 
da CEA seguirem devidamente o processo de "aceitação" do Protocolo, este 
poderá então entrar em vigor. Além disso, o roteiro de implementação previa 
que as CER colaborassem e fizessem avançar a implementação do protocolo 
através de um acordo que oferecesse as mesmas oportunidades concedidas 

                                                           
80 Vide Partes I & III, em particular os artigos 2,15-17 do Regulamento Sanitário Internacional (IHR 2005) 2ª edição.   OMS, 
Genebra 
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aos cidadãos dos países dentro das suas respectivas CER. A CEDEAO e a 
CEA também podem dar este passo." 

2. No entanto, é desejo dos nossos líderes fundadores que a aplicação do 
Protocolo seja a nível continental. É a este respeito que as actividades de 
popularização e promoção devem ser realizadas. Tais actividades serão ao 
mais alto nível, através da utilização dos bons ofícios de um Chefe de Estado 
ou de Governo líder como o Promotor, apoiado por um Enviado a ser nomeado 
pelo Presidente da Comissão. Espera-se que o Chefe de Estado acelere a 
promoção do Protocolo ao seu mais alto nível, lidere a advocacia e exerça 
pressão, a fim de ter uma influência eficaz nos Estados-membros, levando à 
assinatura e ratificação do Protocolo. Outras actividades de popularização sob 
a égide do Promotor, incluirão actividades em vários estratos da sociedade que 
trazem a ideia da livre circulação para a realidade do povo. O Promotor deverá 
não só liderar a ratificação do Protocolo mas também promover a sua 
implementação eficaz a nível regional e continental. 

3. A coordenação é muito importante para a implementação dos elementos do 
Protocolo. Existe, portanto, a necessidade de estabelecer um ponto focal 
nacional e regional que coordene a ratificação e implementação do Protocolo 
a nível do país e seja capaz de alimentar os requisitos regionais e os requisitos 
continentais sem descontinuidades. Tais mecanismos de coordenação serão 
apoiados pela Comissão da UA para reforçar a colaboração, partilha de 
conhecimentos e boas práticas entre todos os principais interessados na 
implementação da livre circulação de pessoas. 

4. Unidade Técnica Especializada dentro da CUA para implementação e 
coordenação. O Protocolo previa uma implementação gradual e faseada, 
baseada no princípio da geometria variável, começando pelo menor 
denominador comum até ao maior denominador comum. É pertinente recordar 
que na Segunda Sessão Ordinária do CTE de Refugiados de Migração e PDI, 
em Outubro de 2017 em Kigali, os Ministros solicitaram à CUA "que apresente 
aos órgãos políticos competentes, uma proposta de criação de uma unidade 
técnica especializada que prestará assistência técnica para a realização do 
Roteiro de Implementação anexo ao Protocolo e que acompanhe a 
implementação do Protocolo após a sua adopção.”81 Espera-se que a CUA 
continue a ser o alicerce na implementação do programa. Esta é uma tarefa 
muito importante para a Comissão. Esta última trabalhará com pontos focais a 
nível nacional e regional para ultrapassar os desafios anteriormente 
identificados.  A implementação do Protocolo relativo à LCP requer muitos 
recursos, incluindo recursos financeiros, materiais e humanos/técnicos a todos 
os níveis. Um aspecto fundamental da tarefa da Unidade Técnica 
Especializada é a mobilização de recursos. Contudo, um passo crítico é o 
estabelecimento de uma Unidade Técnica Especializada de pleno 
funcionamento no seio da Comissão, tal como foi dirigida pelos Ministros 
responsáveis pela Migração, Refugiados e Deslocados Internos e aprovada 
pelo Conselho Executivo da UA em Janeiro de 2018.  

5. Recomenda-se que a Comissão ponha em prática uma estratégia para 
promover a entrada em vigor e a implementação do protocolo. As 
recomendações acima devem fazer parte da referida estratégia.  A estratégia 

                                                           
81 Decisões e Recomendações da Reunião Ministerial da Segunda Sessão Ordinária do CTE de Refugiados Migratórios e 
PDI, Kigali, 20-21 de Outubro de 2017. Document AU/STC/MRIDP/Dec.(II) 
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deve prever medidas a curto, médio e longo prazo dirigidas a intervenientes 
específicos a nível nacional, regional e continental que terão um impacto 
directo na ratificação e implementação final do protocolo. A estratégia deve, 
portanto, abranger todos os aspectos do Protocolo - Direito de Entrada, Direito 
de Residência e Direito de Estabelecimento. Espera-se que a Comissão da UA 
cumpra a sua obrigação, tal como estabelecida no corpo do Protocolo, de 
coordenar e assegurar a implementação da estratégia a nível nacional, 
regional e continental, o que inclui a comunicação e a gestão do conhecimento. 

6. Durante as reuniões preparatórias para o início do comércio ao abrigo da 
ZCLCA realizadas de 16-20 de Novembro de 2020, o Chefe de Estado e de 
Governo da UA exortou os Estados-Membros a prepararem estratégias 
nacionais para utilizar e beneficiar da ZCLCA. É importante incluir nestas 
estratégias nacionais o papel e a implementação do PMF. Além disso, a 
Conferência da UA deverá mandatar o Conselho de Ministros do Comércio e 
o Fórum de Negociação da ZCLCA para estabelecer o Protocolo sobre a LCP 
como um compromisso central nos Protocolos sobre o Comércio de Bens e 
Serviços da Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) e para os 
Estados Partes na ZCLCA preverem compromissos específicos nos seus 
Calendários para o Comércio de Bens e Serviços do Acordo da ZCLCA.   

7. A CUA, as CER e os Estados-membros devem garantir uma coordenação 
eficaz na harmonização e alinhamento das leis nacionais e dos instrumentos 
regionais com o Protocolo, uma vez que é fundamental para o êxito da sua 
implementação. Devem realizar estudos, sobre as formas mais viáveis de 
coordenação e harmonização das leis, políticas e procedimentos. Devem 
atribuir recursos adequados para a implementação eficaz do Protocolo e 
garantir mecanismos conjuntos de mobilização de recursos que permitam a 
popularização e implementação do Protocolo. 
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CAPÍTULO 4  INTEGRAÇÃO REGIONAL ESSENCIAL PARA A RECUPERAÇÃO 
ECONÓMICA PÓS-COVID  

4.1. Introdução 
 
A Pandemia do Coronavirus (COVID-19) teve um impacto maciço no comércio 
regional e global. Como é que isso está a afectar a integração regional? Estarão as 
instituições regionais a evoluir para tornarem-se mais autónomas ou mesmo blocos 
económicos proteccionistas à medida que o sistema de comércio liberal se 
enfraquece? Ou são bastiões do comércio livre e da abertura? De um modo mais 
geral, terão eles aproveitado a oportunidade de usar a sua posição única para liderar 
as respostas económicas e de política pública nas suas regiões? Para compreender 
este aspecto, precisamos primeiro de analisar os diferentes tipos de respostas 
comerciais e de política económica à COVID-19 e como estas se relacionam com a 
integração regional.82 
 
Em África, a integração regional tem sido desde há muito encarada como um 
catalisador para a prosperidade a longo prazo. Com a COVID-19 a colocar uma 
grande tensão nas economias de todo o continente, a coordenação regional pode ser 
uma abordagem eficaz para gerir a resposta e promover a recuperação pós-
pandémica. A Zona Africana de Comércio Livre Continental (ZCLCA) que foi agora 
operacionalizada, criou uma plataforma e um diálogo para a apoiar. Num ambiente 
de COVID-19 que foi definido pelo encerramento das fronteiras nacionais e pelo 
colapso das cadeias de abastecimento globais, o continente tem mais probabilidades 
de se tornar mais interdependente do que nunca. 
 
A COVID-19, tal como colocada, expôs as deficiências que o Continente enfrenta; 
mas também trouxe à superfície as suas forças e resiliência. Quando as cadeias de 
abastecimento globais foram perturbadas, os vizinhos tornaram-se a fonte das nossas 
importações; a integração regional tornou-se a solução. Que o Continente se baseie 
nisto porque, de facto, a integração regional é essencial para a recuperação pós-
COVID do Continente. Isto exigirá mais trabalho - a União Africana, as CER, os 
Estados, o Sector Privado e a Sociedade Civil têm todos um papel a desempenhar, 
tal como salientado no presente Relatório 
 
As barreiras aumentaram durante o ano passado; o comércio e as viagens 
internacionais foram forçosamente restringidas numa tentativa de gerir a pandemia 

                                                           
82 Holden, Patrick (2020) Integração Regional e Comércio na Era da COVID-19: Um primeiro olhar. Bruges: UNU-CRIS 

A COVID-19 continua a devastar economias em todo o mundo e o continente africano não é excepção. 
Embora África tenha feito relativamente bem para se proteger do pior da crise sanitária, as taxas de 
infecção em muitos países continuam a aumentar. Entretanto, o impacto económico da COVID-19 no 
continente africano já é dolorosamente claro: uma primeira recessão em 25 anos, com a actividade 
económica a cair mais de 3% em 2020, de acordo com um relatório recente do Banco Mundial. O regresso 
do mundo a qualquer tipo de 'normal' reconhecível levará anos. Mesmo assim, há formas de África poder 
acelerar a sua recuperação económica - e pode construir um ambiente pós-COVID mais forte, mais robusto 
e mais competitivo para as empresas, o crescimento e a criação de emprego. Para tal, a integração regional 
é essencial. 
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da COVID-19. O comércio mundial de bens deverá situar-se entre 13 e 32%.83 Em 
todo o mundo, os governos têm sido rápidos a impedir que os abastecimentos 
essenciais deixem o país, ao mesmo tempo que fazem tudo o que podem para atrair 
esses mesmos bens de outros locais. A acção nacional descoordenada é ineficiente 
e corre o risco de países mais pequenos serem retirados dos mercados globais e foi 
aqui que África se encontrou durante o último ano. 
 
4.2. África desde o início da COVID-19 
 
A Covid-19 apresentou ao continente três desafios principais: 
 

1. Prevenir infecções e salvar vidas 
2. Proteger os pobres e os vulneráveis, e. 
3. Recuperação: Vacinação e reconstrução e construção de edifícios melhores. 

 
Medidas restritivas aplicadas pelos Estados 

 
Algumas medidas restritivas tomadas pelos países africanos no contexto da luta 
contra a pandemia e apresentam o seu impacto nas economias africanas. 
 
Para responder à COVID-19, muitos Estados-membros da UA têm vindo a utilizar 
uma combinação de medidas de contenção e mitigação para atrasar um surto em 
casos que poderiam sobrecarregar a disponibilidade de camas hospitalares, ao 
mesmo tempo que protegem os doentes medicamente vulneráveis, tais como os 
idosos e aqueles com comorbilidades. No final de Março de 2020, a maioria dos 
países tinha imposto proibições de viagem aos países asiáticos e europeus mais 
afectados e tinha instituído períodos de quarentena obrigatória para a maioria dos 
viajantes. Durante os meses de Abril e Maio, mais de 40 países fecharam as suas 
fronteiras, permitindo apenas a carga, o frete e a expatriação de cidadãos 
estrangeiros. Foram também implementadas medidas de mitigação, incluindo 
restrições à circulação, reuniões públicas e escolas. Já em 20 de Março de 2020, os 
Estados-membros da UA que tinham relatado menos de 100 casos estavam a impor 
bloqueios e recolher obrigatório para impedir mais transmissões COVID-19 dentro 
das suas fronteiras. Provavelmente devido a estes esforços iniciais, alguns Estados-
membros da UA viram uma redução do crescimento médio diário dos casos.84 
 
Medidas de distanciamento físico aplicadas para limitar o acesso restrito à 
transmissão a serviços de saúde essenciais que não estejam sujeitos a COVID-19. 
Como se viu em anteriores surtos de doença do vírus do Ébola, perturbações nos 
programas existentes de tuberculose, vírus da imunodeficiência humana, malária e 
doenças evitáveis por vacinação causarão danos colaterais duradouros no 
continente.85 
 

                                                           
83 OMC (2020) O comércio vai mergulhar à medida que a pandemia da COVID-19 aumenta a economia global. Na OMC | 
2020, Comunicados de Imprensa - O comércio vai mergulhar à medida que a pandemia da COVID-19 aumenta a economia 
global - Press/855 
84 Massinga Loembé, M. , Tshangela, A. , Salyer , S. J. et al COVID-19 em África: A propagação e a resposta. Nat Med 26, 
999–1003 (2020). https://doi.org/10.1038/s41591-020-0961-x 
85 Parpia, A. S., Ndeffo-Mbah, M. L., Wenzel, N. S. & Galvani, A. P. Emerg. Infect. Des. 22, 433-441 (2016). 
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De acordo com a Comissão Económica para África das Nações Unidas, cada mês de 
encerramento coloca em risco até 2,5% do produto interno bruto africano.86  
 

 
Figura: Muitos países africanos restringiram as exportações e liberalizaram as importações em resposta à 

COVID-19, Fonte: Centro de Comércio Internacional (2020) 

 
4.3. Lições da COVID-19: Integração da 
saúde para reforçar os sistemas de saúde 
 
Respostas continentais à COVID-19: O que é 
que a União Africana/CDC África fez? 
 
Como agência técnica da UA responsável pela 
segurança sanitária continental, o Centro de 
Controlo e Prevenção de Doenças de África 
(Africa CDC) iniciou a monitorização dos relatórios 
de pneumonia provenientes de Wuhan no início de 
Janeiro de 2020. O CDC África activou o seu 
Centro de Operações de Emergência para a 
COVID-19 em 27 de Janeiro de 2020 depois de 
pelo menos quatro países asiáticos terem 
anunciado casos. Foram posteriormente 

organizadas reuniões semanais de coordenação virtual com os Centros de 
Colaboração Regional do CDC África, os ministérios da saúde e as instituições 
nacionais de saúde pública, para além de reuniões regulares de imprensa e briefings 
semanais, para assegurar a divulgação atempada de informação sobre a rápida 
evolução do surto. A comunicação foi reforçada nas cinco regiões da UA pelos 

                                                           
8686 Comissão Económica das Nações Unidas para África. https://www.uneca.org/publications/covid-19-lockdown-exit-
strategies-africa (2020). 

A União Africana através do CDC África 
desenvolveu a Estratégia Conjunta 
Continental Africana para o Surto da 
COVID-19 e também criou o Grupo de 
Trabalho África para o Coronavírus 
(AFTCOR). A estratégia e o grupo de 
trabalho foram aprovados pelos 
Ministros Africanos da Saúde numa 
reunião em Fevereiro de 2020 e 
aprovados pela Mesa dos Chefes de 
Estado e de Governo da União Africana 
em Março de 2020. Deu orientações 
para todas as outras iniciativas da União 
Africana. 
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Centros de Colaboração Regional, o que permitiu a verificação dos alertas e relatórios 
dos países. Os dados partilhados pelos países e monitorizados pela equipa de 
vigilância baseada em eventos do CDC África são canalizados para um "painel de 
controlo" ao vivo que fornece uma visão em tempo real da evolução da pandemia em 
todos os Estados-membros. 
 
As acções estratégicas começaram com o desenvolvimento da Estratégia Continental 
Conjunta para o Surto de Coronavírus em África e a formação de um Grupo de 
Trabalho Multisectorial Multisectorial para o Coronavírus em África 
 
A União Africana através do CDC África desenvolveu a Estratégia Conjunta 
Continental Africana para o Surto da COVID-19 e também criou o Grupo de Trabalho 
África para o Coronavírus (AFTCOR). A estratégia e o grupo de trabalho foram 
aprovados pelos Ministros Africanos da Saúde numa reunião em Fevereiro de 2020 
e aprovados pela Mesa dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana em 
Março de 2020. Deu orientações para todas as outras iniciativas da União Africana. 
 
Para garantir uma coordenação eficaz, o Gabinete de Chefes de Estado e de Governo 
da UA tem convocado regularmente reuniões quinzenais para discutir o estatuto da 
COVID-19 no continente, a estratégia continental para responder à pandemia da 
COVID-19, os progressos na implementação, e os desafios. A 26 de Março de 2020, 
a Mesa enfatizou a colaboração através da coordenação e comunicação, e aprovou 
a AFTCOR, estabeleceu um Comité de Coordenação a nível ministerial, e criou o 
Fundo Africano para fazer face à COVID-19. 
 
A Comissão da União Africana convocou uma Reunião Ministerial Conjunta virtual 
dos Ministros da Saúde e das Finanças a 03 de Junho de 2020 para debater os 
progressos alcançados e o ponto de o situação sobre os esforços em curso para 
estabilizar a curva pandémica e fazer face aos choques sociais e económicos em 
África relacionados com a COVID-19. A reunião teve como objectivo proporcionar 
uma abordagem coordenada para apoiar os países africanos na protecção das vidas 
e dos meios de subsistência dos africanos, e garantir que África fale com uma só voz 
na sua abordagem continental para mobilizar recursos para a investigação médica, 
incluindo sistemas de conhecimento indígenas; negociar com credores multilaterais, 
bilaterais e privados para o alívio da dívida; mobilizar recursos para a recuperação 
económica e pacotes de estímulo; e reconstruir as economias sustentáveis africanas 
após a COVID-19. 
 
Respostas regionais à COVID-19: O que fizeram os CER? 
 
Como é que as CER e os Estados trabalharam com a CDC África para abordar a 
pandemia? Desde a declaração do surto da COVID-19 em Dezembro de 2019, a 
União Africana, através do CDC África, implementou várias iniciativas estratégicas 
para apoiar os Estados-membros na sua preparação e resposta.  
 
O apoio aos Estados-membros foi uma prioridade e tem assumido a forma de 
fornecimento de conjuntos de teste e outros fornecimentos médicos, e formação em 
várias áreas técnicas, incluindo laboratório, gestão de casos, prevenção e controlo de 
infecções, comunicação de riscos e envolvimento da comunidade, e gestão da cadeia 
de fornecimento. Através das reuniões semanais da AFTCOR e outros fóruns 
semelhantes, o CDC África reuniu parceiros para dar orientações de resposta em todo 
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o continente e aconselhar os Estados-membros sobre questões-chave. O CDC África 
mobilizou recursos financeiros, técnicos e materiais para apoiar os Estados Membros 
e continua a fornecer orientação conforme necessário. 
 
Trabalhando em estreita colaboração com os Governos dos Estados-membros, OMS, 
sectores privados e vários parceiros, os Centros Africanos de Controlo e Prevenção 
de Doenças (CDC África), com os seus Centros Regionais de Colaboração (CCR), 
continuam a apoiar os Estados-membros nas suas actividades de preparação e 
resposta. O CDC África está a alavancar as capacidades políticas, políticas e de 
advocacia da UA para responder à pandemia. 
 
A via para a auto-suficiência: A COVID-19 Deixa África por sua conta 
 
A COVID-19 levou a uma produção local emergente e a uma cooperação regional 
reforçada que precisa de ser sustentada. A pandemia da COVID-19 também mostrou 
aos africanos que o futuro do continente está nas suas próprias mãos tanto 
literalmente - com lavagem das mãos - como figurativamente - fechada e deixada por 
si própria - o coronavírus varrido por todo o mundo. Os esforços locais devem, 
portanto, ser reconhecidos.  
 
À medida que a pandemia atingiu o continente, o Banco Africano de Desenvolvimento 
(BAD) e o Banco Africano de Exportação-Importação lançaram fundos 
multimilionários. Num esforço coordenado com outras instituições financeiras 
regionais, incluindo a Corporação Financeira Africana (AFC), o Banco de Comércio e 
Desenvolvimento (TDB), e a África50, lançaram iniciativas dos sectores público e 
privado que ajudaram a reforçar as cadeias de abastecimento e a apoiar o próprio 
CDC África. 
 
Até agora, África tem tido muito menos casos do que o esperado, mas o impacto 
económico tem sido amplamente sentido. Com pessoas que não conseguem ganhar 
a vida devido aos confinamentos, existe o risco de uma crise económica se tornar 
uma crise política. As poderosas instituições económicas e de desenvolvimento de 
África estão fortemente concentradas na abordagem das consequências económicas 
e no planeamento para uma África pós-COVID. 
 
A ruptura na cadeia de abastecimento global tem um lado positivo. A dependência 
das importações provenientes da China e da Europa tornou-se excessiva para os 
países africanos. Uma interrupção do aumento das importações obriga e obriga os 
países a encontrarem estratégias alternativas. Os fabricantes regionais terão de estar 
à altura do desafio e preencher o vazio deixado pela redução das importações 
chinesas e europeias, não só para este período de crise mas também para o futuro. 
Neste contexto, a crise está a reforçar a importância do mercado africano e a urgência 
da implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana. É louvável que 
as empresas têxteis africanas tenham aproveitado a oportunidade para produzir 
máscaras e outro equipamento de protecção pessoal; outras empresas estão a 
produzir sanitizantes e até ventiladores - a necessidade é a mãe da invenção e é de 
facto uma oportunidade para a produção africana emergir e crescer. 
 
África demonstrou a sua resiliência. Os cidadãos africanos tinham uma sensação 
crescente de que estavam por sua conta. Se houvesse um salvador, seriam os 
próprios africanos. 
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4.4. A Via para a Recuperação Pós-COVID 
 
Além disso, a crise de saúde, os desafios e ameaças colocados pela COVID-19 em 
África são muitos: 

 Muitos países estão cada vez mais expostos à economia global através do 
comércio - a ruptura das cadeias de abastecimento continuará a ter um 
impacto negativo importante nos parques industriais e nas exportações de 
horticultura/floricultura. 

 Mesmo antes da COPVID-19, os governos enfrentavam níveis de dívida 
insustentáveis - a crise serviu para tornar ainda mais apertado o espaço fiscal. 

 Devido às alterações climáticas e à actual praga de gafanhotos no Corno de 
África, a região tem uma situação precária de segurança alimentar que se 
agravou com a pandemia. 

 Alguns países são altamente dependentes dos sectores dos serviços, que 
contribuem com quase 50% do PIB. Por exemplo, o sector hoteleiro tem sido 
fortemente afectado pela pandemia. 

 
Então - o que deve ser feito para lidar com a crise e sustentar o crescimento 
económico? 

 Mobilizar mais investimento através de recursos internos. 
 Investir mais na saúde pública, que até agora não tem sido uma prioridade 

em muitos países africanos. O confinamento garantiu que as pessoas não 
poderiam procurar assistência médica fora do país. 

 Expansão das medidas de protecção social - com melhor cobertura dos 
pobres urbanos e do sector informal. 

 Reforço da integração regional através da implementação da ZCLCA (isto 
pode criar maiores oportunidades para os fabricantes regionais preencherem 
o vazio deixado pela redução das importações da China e da Europa). 

 Além disso, os efeitos do colapso dos preços do petróleo sobre as nações 
africanas dependentes das exportações de mercadorias mostram mais uma 
vez a importância da diversificação económica. Isto só pode ser realizado 
através de um comércio rico entre vizinhos, o que ajudará os países 
actualmente dependentes de mercadorias a alargar as oportunidades de 
fabrico de valor acrescentado.  

 
Pós-COVID-19, fazer progressos sustentáveis nestes exigirá os esforços combinados 
dos governos, do sector privado, e dos parceiros de desenvolvimento.  A recuperação 
de África da COVID-19 deveria ser uma oportunidade para criar um continente mais 
forte, mais resistente, e mais conectado.  
 
Nos bons tempos, com a Europa a representar cerca de 30% do comércio africano, 
houve pouca apetência para perturbar a situação. Em tempos de mal-estar 
económico, as nações africanas, como muitas em todo o mundo, tenderam a retirar-
se para dentro de si próprias em vez de prosseguirem opções comerciais mais 
amplas. Repetindo este padrão durante uma geração, as nações africanas têm 
historicamente cedido o poder económico a actores externos, permanecendo como 
responsáveis pelos preços e esforçando-se por desenvolver as suas próprias 
soluções em tempos de crise. No entanto, a mudança está em curso no ar. A COVID-
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19 está entre uma confluência de factores que 
estão a alinhar-se para desviar África da antiga 
forma de fazer as coisas e conduzir o continente 
para uma maior prosperidade e resiliência.  
 
Questões importantes a abordar: 
 
A pandemia indica-nos uma série de sectores 
que exigem a atenção do continente: 
 

 Construção de estradas resilientes: As 
estradas são extremamente 
importantes tanto para as comunidades 
locais como para os países. Por 
exemplo, no Uganda, transportam 95% 
do tráfego de mercadorias e 99% do 
tráfego de passageiros e contribuem 
com 3% do PIB do país. Estradas 
sustentáveis também ligam as pessoas 
ao emprego, educação e saúde, 
impulsionam a integração regional, 
ligam as comunidades aos mercados 
geradores de rendimentos, expandem o 
crescimento económico e diminuem a 
pobreza. Garantir o futuro implica 
manter a prestação de serviços críticos 
e construir estradas, caminhos-de-ferro 
e mesmo companhias aéreas 
resistentes. 

 Infra-estruturas digitais: Relativamente 
à digitalização, a COVID-19 tem 
catalisado a adopção de tecnologias 
digitais que estão a ajudar a ligar 
empresas com clientes e fornecedores, 
ligar alunos a professores, e reunir 
famílias e amigos. Embora alguma 
desta ligação do tecido social e 
económico estivesse a acontecer antes 
da COVID-19, o potencial digital de 
África continua largamente inexplorado.  
Um relatório recente da IFC e Google 
estima que a economia da Internet em 
África poderá atingir 5,2% do produto 
interno bruto do continente até 2025, 
contribuindo com quase 180 biliões de 
USD para a sua economia. Hoje em dia, 
no entanto, África continua a ser o 
continente menos ligado e apenas 10 
dos 45 países africanos rastreados 
cumprem o padrão de acessibilidade da 
Internet, tal como recomendado pela 

 
 

África deve passar de Policiamento de 
Fronteiras para Gestão Abrangente de 

Fronteiras 

 
Os efeitos adversos das medidas de 
contenção da COVID-19 para a economia 
global são significativos. Em África, a 
pandemia salientou a urgência da produção 
local. A ruptura nas cadeias de 
abastecimento globais fez com que os 
países africanos se apercebessem de que 
tinham de confiar uns nos outros, uma vez 
que só podiam abastecer-se de 
mercadorias através das suas fronteiras. 
Mas como é a mobilidade a nível 
transfronteiriço africano?  Até que ponto os 
bens e as pessoas têm conseguido circular 
no Continente?  A pandemia expôs uma 
série de desafios. Em primeiro lugar, é 
evidente que grande parte de África carece 
de infra-estruturas para apoiar relações 
internas dinâmicas de comércio. A segunda 
questão prende-se com as fronteiras e a 
gestão das fronteiras. A natureza evolutiva 
da ameaça de uma doença infecciosa com 
potencial de transmissão levou ao 
encerramento das fronteiras (terra, mar e 
ar), excepto no que diz respeito às 
mercadorias. Quando as fronteiras foram 
reabertas, o movimento foi restringido e 
foram testemunhadas longas filas de 
espera. Destacou outro problema: que as 
fronteiras em África foram construídas para 
manter as pessoas fora e não para facilitar 
a livre circulação. Restrições à circulação de 
pessoas na região africana e controlos 
fronteiriços mais apertados perturbaram as 
actividades económicas através da redução 
do comércio e da perturbação das cadeias 
de abastecimento regionais, o que se 
repercutiu como substituto das 
perturbações a nível global. Além disso, as 
zonas fronteiriças estão localizadas nas 
margens; as regiões fronteiriças em África 
estão alienadas do Estado; a maioria das 
comunidades fronteiriças carece de 
comodidades básicas, tais como água 
portátil, escolas e centros de saúde. As 
multidões nas fronteiras durante as 
restrições da COVID-19 foram expostas a 
estas condições difíceis que são "super-
disseminadores" do vírus. Esta situação 
expõe as comunidades fronteiriças a 
desafios de saúde e segurança, entre 
outros. A situação nas fronteiras evidencia 
as contradições na elaboração de políticas; 
por exemplo, no caso da África Austral, 

https://twitter.com/intent/tweet?text=While+some+of+this+binding+of+the+social+and+economic+fabric+was+happening+before+COVID-19,+Africa’s+digital+potential+remains+largely+untapped&url=https://blogs.worldbank.org/voices/three-pillars-africas-covid-19-recovery/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=While+some+of+this+binding+of+the+social+and+economic+fabric+was+happening+before+COVID-19,+Africa’s+digital+potential+remains+largely+untapped&url=https://blogs.worldbank.org/voices/three-pillars-africas-covid-19-recovery/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=While+some+of+this+binding+of+the+social+and+economic+fabric+was+happening+before+COVID-19,+Africa’s+digital+potential+remains+largely+untapped&url=https://blogs.worldbank.org/voices/three-pillars-africas-covid-19-recovery/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=While+some+of+this+binding+of+the+social+and+economic+fabric+was+happening+before+COVID-19,+Africa’s+digital+potential+remains+largely+untapped&url=https://blogs.worldbank.org/voices/three-pillars-africas-covid-19-recovery/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=worldbank
https://twitter.com/intent/tweet?text=While+some+of+this+binding+of+the+social+and+economic+fabric+was+happening+before+COVID-19,+Africa’s+digital+potential+remains+largely+untapped&url=https://blogs.worldbank.org/voices/three-pillars-africas-covid-19-recovery/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_EN_EXT&via=worldbank


  

161 
 

Comissão de Banda Larga das Nações Unidas. Será, portanto, crucial que os 
governos, o sector privado e outros parceiros trabalhem em conjunto para 
construir infra-estruturas digitais, fazer avançar o desenvolvimento de 

competências digitais e cultivar o talento tecnológico para levar os benefícios 
da tecnologia digital a mais milhões de pessoas em toda a África.    

 Covid-19 e Inovação: Embora a COVID-19 possa ter recuado em África, não 
reduziu o apetite do continente pela inovação e crescimento. Na batalha 
contra a COVID-19, muitos países africanos tomaram acções ousadas e 
inovadoras para ajudar a travar a propagação do coronavírus, salvar vidas, 
proteger os seus cidadãos, e criar empregos. Alfaiates de todo o continente 
estão a fazer máscaras salva-vidas, transferências de dinheiro estão a apoiar 
algumas das famílias mais pobres e mais vulneráveis de África, e o teatro está 
a ser utilizado em países como o Burundi e o Gana para promover medidas 
de saúde e segurança. 

 Produção Local e Fabrico Local: A partir do que precede, a COVID-19 
sublinhou ainda mais a urgência da produção local. Além disso, a integração 
regional, tanto a nível continental como dentro de cada um dos principais 
blocos económicos - AMU, COMESA, CEA, CEDEAO, CEEAC, COMESA, 
IGAD e SADC para citar alguns - pode ajudar a África a acelerar o progresso 
e os ganhos económicos. De facto, tem ajudado a abastecer os mercados 
quando as cadeias de abastecimento globais entraram em colapso. 

 Produção Alimentar: O continente tem sido afectado de forma única pelo 
impacto da pandemia nas cadeias de abastecimento alimentar, revelando 
vulnerabilidades subjacentes que ameaçam trazer uma crise diferente e 
deixando o espectro da fome a pairar sobre vários países africanos. Mesmo 
antes do início da pandemia global da COVID-19, a insegurança alimentar era 
uma séria preocupação em toda a África subsaariana. Este ano, um surto de 
gafanhotos sem precedentes que está a devastar partes do Corno de África 
poderia resultar em 8,5 mil milhões de dólares em perdas de colheitas e gado, 
colheitas severamente reduzidas, e menos comida nos mercados. Os 
choques climáticos, que têm vindo a aumentar em número e gravidade nos 
últimos anos, podem também prejudicar a produção agrícola. Estas múltiplas 
crises, desdobrando-se ao mesmo tempo, ameaçam engrossar as fileiras das 
pessoas famintas e vulneráveis de África. O que será necessário para os 
países africanos darem prioridade aos sistemas alimentares e agrícolas como 
um serviço essencial? Esta deve ser uma área prioritária.  

 Infra-estruturas urbanas: A urbanização também está a transformar o 
continente. As suas principais cidades estão a crescer rapidamente, com 
milhões a procurarem oportunidades em Joanesburgo, Abidjan, Kinshasa, 
Lagos, Nairobi, e em centros de crescimento rápido mas mais pequenos, tais 
como Lilongwe e Niamey. A urbanização está a criar nova procura de bens e 

A ZCLCA cria um enorme mercado continental - mas este mercado não é para o seu próprio 
bem. Temos de aproveitar as oportunidades que isso traz consigo. Temos de produzir para 
este mercado. Devemos também criar as infra-estruturas - tanto duras como suaves - para 
facilitar este comércio: para produzir, pagar e transportar os bens para os consumidores. 
Os governos não fazem negócios - facilitam. As empresas devem continuar a aprender 
sobre as oportunidades disponíveis, os papéis que podem desempenhar e a explorá-las. 

 



  

162 
 

serviços, apoiando novas ideias e iniciativas, e atraindo investidores para 
ajudar a criar mercados mais competitivos, inovadores e eficientes. Os 
benefícios da urbanização só serão realizados se os habitantes urbanos 
puderem contar com serviços essenciais como energia, água, esgotos, 
habitação, e transportes. As cidades que os fornecem, seja através de 
fornecedores públicos, privados, ou uma combinação de fornecedores, são 
mais susceptíveis de serem forças positivas para o crescimento económico, 
a redução da pobreza e o desenvolvimento humano. 

 Financiamento para Empresas: O financiamento de negócios também é 
essencial para ajudar as empresas a recuperar. 

 O financiamento de risco é crítico para a recuperação da COVID-19: A 
transição pós-pandémica para a consolidação fiscal é importante para 
melhorar a sustentabilidade da dívida, mas, para África, é fundamental que 
os países reforcem a sua resiliência financeira a choques futuros.  

 
África precisa da ZCLCA para transformar as suas economias 
 
Segundo o Banco Mundial, a implementação do Acordo de Comércio Livre 
Continental Africano aumentaria as receitas da África em 450 biliões de USD até 2035 
(um ganho de 7 por cento).87  África é ambiciosa com os seus planos para um 
comércio mais fácil e mais livre, embora o comércio além fronteiras continue a ser um 
desafio em muitas partes do continente.   
 
Com base numa trajectória de uma década para uma maior integração continental e 
relações comerciais mais diversificadas, a ratificação da Zona de Comércio Livre 
Continental Africana (ZCLCA) tem agora a capacidade de eliminar as barreiras ao 
comércio intra-africano e estabelecer uma cooperação económica de grande alcance. 
Esta é a realidade que enfrenta a África ao desenrolar o seu projecto emblemático, a 
Zona Africana de Comércio Livre Continental (ZCLCA), que começou a negociar ao 
abrigo do acordo em Janeiro de 2021. A iniciativa reúne um mercado potencial de 
mais de biliões de pessoas e tem uma grande ambição de aumentar o comércio intra-
africano de menos de 20% actualmente para mais de 30% em apenas alguns anos, 
atraindo investimentos para a indústria transformadora, agricultura e outros sectores 
e construindo cadeias de valor regionais. 
 
O comércio intra-africano é muito inferior ao de outras regiões como a Europa (68%) 
e a Ásia (59%) apesar de anos de facilitação do comércio, da existência de um 
conjunto de zonas de comércio livre e de uniões aduaneiras e de um elevado 
crescimento em muitas economias. De acordo com a Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento, o comércio em África é de melhor qualidade do 
que o seu comércio com o resto do mundo. O primeiro tem um maior conteúdo de 
fabrico (46,3%), e um conteúdo de média e alta tecnologia (27,1%), assim como uma 
maior diversidade de produtos do que o segundo. Por conseguinte, por extensão, a 
zona de comércio livre pode ajudar os países africanos a transformarem-se através 
da expansão da capacidade produtiva interna, permitindo-lhes avançar na cadeia de 
valor e diversificar a produção local e de exportação.88 
 

                                                           
87 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/07/27/african-continental-free-trade-area 
88 CNUCED, Relatório sobre o Desenvolvimento Económico em África 2019, https://unctad.org/press-material/facts-figures-
0    

https://unctad.org/press-material/facts-figures-0
https://unctad.org/press-material/facts-figures-0
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Espera-se que a perda potencial de 4,1 biliões de USD em receitas tarifárias para os 
governos nacionais seja compensada pelo aumento do emprego e melhor utilização 
dos recursos internos para aumentar a produção de novos bens e serviços, entre 
outros benefícios. Em qualquer caso, as perdas de receitas tarifárias são 
relativamente contidas para a maioria dos países africanos, dados os baixos níveis 
de comércio entre eles. 
 
Essa é a teoria. Contudo, as realidades actuais são susceptíveis de contrariar as 
expectativas de que a ZCLCA seja uma espécie de bala de prata que transformará a 
África, varrendo décadas de disfunções e desafios embutidos. O espírito do comércio 
livre está bem representado em fóruns públicos em toda a África. Mas as políticas e 
acções a nível nacional tendem a pintar um quadro que se caracteriza por um fracasso 
dos líderes na implementação dos acordos que assinam uma vez que a fanfarra tenha 
morrido. 
 
Sem dúvida, a ZCLCA tem gozado de um compromisso político significativo até à data 
e há várias bolsas de burocratas do comércio a tratar dos pormenores nos bastidores. 
Mas não está a começar do zero. O continente é amplamente coberto por oito 
Comunidades Económicas Regionais oficialmente reconhecidas e muitas das 
questões técnicas já foram tratadas em zonas de comércio livre existentes. A Covid-
19 pode ter introduzido muitos novos problemas para os países enfrentarem, mas 
também proporcionou um ponto de inflexão para os decisores políticos decidirem se 
vai ser uma situação normal uma vez abortada a pandemia, ou se serão aplicados 
mais esforços para tornar as economias mais auto-suficientes e resilientes.   
 
A ZCLCA não é um acontecimento, mas um processo longo, lento e complexo que 
levará anos a ganhar tracção, dada a escala de desafios no terreno que podem minar 
o seu progresso e potencial. Mas sem dúvida que criou um quadro de mudança e deu 
a possibilidade de um novo impulso continental melhor.  
 
Oportunidades em abundância 
 
As oportunidades de um comércio mais integrado e diversificado em todo o continente 
são evidentes a partir dos benefícios já acumulados para um grupo seleccionado de 
pioneiros. Na África Ocidental francófona, a harmonização da moeda e da 
regulamentação tem demonstrado o que a cooperação regional pode alcançar. Já 
surgiram centros comerciais como a Costa do Marfim e o Senegal (medidos como 
uma parte do total das importações regionais). 
 
No entanto, é do lado anglófono que reside o maior centro comercial. Só a África do 
Sul é a fonte de cerca de 35% de todas as importações intra-regionais em África (e 
cerca de 40% das importações intra-regionais de fabrico). 
 
A dimensão nem sempre é importante. A Argélia, Egipto e Nigéria, que representam 
colectivamente cerca de metade do PIB total de África, representam em conjunto 
apenas 11% do comércio continental. Em contraste, os 3 principais exportadores 
intra-africanos em 2015-2017 foram Eswatini, Namíbia, e Zimbabwe - os três, nações 
de dimensão limitada, mas que lideram a África nas contribuições de exportação. É 
importante notar que todos os três são membros da SADC. 
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A experiência bem-sucedida destes países mostra que uma integração mais estreita 
pode ser um quadro vital para a construção de economias de valor acrescentado.  
 
África deve passar do Policiamento de Fronteiras para a Gestão de Fronteiras  
 
Outra questão é sobre fronteiras e gestão de fronteiras. A natureza evolutiva da 
ameaça de uma doença infecciosa com potencial de transmissão levou ao 
encerramento das fronteiras (terra, mar e ar), excepto no que diz respeito às 
mercadorias. Quando as fronteiras foram reabertas, o movimento foi restringido e 
foram testemunhadas longas filas de espera. Destacou outro problema: que as 
fronteiras em África foram construídas para manter as pessoas fora e não para facilitar 
a livre circulação. Restrições à circulação de pessoas na região africana e controlos 
fronteiriços mais apertados perturbaram as actividades económicas através da 
redução do comércio e da perturbação das cadeias de abastecimento regionais, o 
que se repercutiu como substituto das perturbações a nível global. Além disso, as 
zonas fronteiriças estão localizadas nas margens; as regiões fronteiriças em África 
estão alienadas do Estado; a maioria das comunidades fronteiriças carece de 
comodidades básicas, tais como água portátil, escolas e centros de saúde. As 
multidões nas fronteiras durante as restrições da COVID-19 foram expostas a estas 
condições difíceis que são “super-disseminadores” do vírus. Esta situação expõe as 
comunidades fronteiriças a desafios de saúde e segurança, entre outros. A situação 
nas fronteiras evidencia as contradições na formulação de políticas; por exemplo, no 
caso da África Austral, onde existe um elevado volume de mão-de-obra imigrante, os 
Estados permitem a entrada de bens essenciais mas mantêm de fora os técnicos que 
eram necessários para reparar a maquinaria e manter a produção. A coordenação 
política parecia ter faltado ou não ter sido bem pensada. Talvez seja tempo de 
repensar a facilitação do comércio e a gestão das fronteiras em África. É tempo de o 
continente passar do policiamento das fronteiras para uma gestão abrangente das 
fronteiras. A COVID e as fronteiras não devem tornar-se novas BNT que depois 
empurram as pessoas, especialmente os pequenos comerciantes que são em grande 
parte mulheres e jovens, das rotas oficiais para as mãos de contrabandistas e outras 
práticas ilícitas. As pessoas em circulação não são melhores transmissores de 
infecções - são as condições em que se deslocam que as colocam a elas e a todas 
as outras pessoas em risco; vamos proporcionar melhores condições para a 
mobilidade transfronteiriça. 
 
Não é sem armadilhas potenciais. Uma delas é o congestionamento que 
provavelmente irá desenvolver-se no posto fronteiriço de Martin's Drift, actualmente 
uma alternativa ao principal posto fronteiriço de Gaborone para o Botswana, à medida 
que a procura aumenta. E secções das estradas ao longo desta rota comercial 
principal, parte integrante do Corredor Norte-Sul, necessitam de reparação urgente, 
por exemplo, várias centenas de quilómetros de uma auto-estrada de duas vias 
através do Botswana até Kazungula, com ombros erodidos, buracos profundos e gado 
a vaguear pelas bermas sem vedação. Os desafios da circulação no continente vão 
para além das fronteiras. Viajar por estrada através de África pode ser uma 
experiência sóbria, caracterizada por atrasos, ineficiência e burocracia 
excessivamente zelosa. Existe uma gama de buracos literais e figurativos que são 
grandes constrangimentos ao comércio. Mesmo quando os camiões lutam com 
estradas degradadas e postos fronteiriços congestionados, também precisam de 
navegar numa série de outras questões, tais como bloqueios de estradas concebidos 
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principalmente para extorquir dinheiro aos condutores. Os custos de transporte fazem 
de África uma das regiões menos competitivas para as exportações e o comércio. 
 

A dependência das importações do continente e os padrões de comércio colonial 
reflectem-se nos movimentos de trânsito - camiões carregados de minerais e outras 
matérias-primas dirigem-se para o mar, regressando vazios ou carregados com 
importações. Esta é a realidade que África enfrenta como o início do comércio no 
âmbito da ZCLCA. A iniciativa reúne um mercado potencial de mais de biliões de 
pessoas e tem uma grande ambição de aumentar o comércio intra-africano de menos 
de 20% actualmente para mais de 30% em apenas alguns anos, atraindo 
investimentos para a indústria transformadora, agricultura e outros sectores e 
construindo cadeias de valor regionais. 

O trabalho acaba de começar; a ZCLCA não é um acontecimento, mas um processo 
longo, lento e complexo que levará anos a ganhar tracção, dada a escala de desafios 
no terreno que podem minar o seu progresso e potencial. Mas sem dúvida que criou 
um quadro de mudança e deu a possibilidade de um novo impulso continental melhor.  

Papel para o Sector Privado 
 
Os governos e as instituições financeiras comerciais têm um papel a desempenhar 
neste projecto: apoiar as empresas com potencial para se envolverem no comércio 
transfronteiriço, dando-lhes os instrumentos para aumentarem a escala e construírem 
uma posição de liderança regional. O seu papel é também o de construção de 
estradas - literalmente. 
 
Grande parte da África carece de infra-estruturas para apoiar relações comerciais 
internas dinâmicas, tendo passado décadas fixadas nas importações e exportações 
europeias. Como tal, é frequente encontrar países com um aeroporto internacional 
mas sem estradas ou caminhos-de-ferro para os seus vizinhos regionais imediatos. 
Medidas simples como a construção de estradas seguras e bem situadas, sistemas 
ferroviários e infra-estruturas de base tecnológica poderiam transformar a interacção 
e abrir novos mercados para um conjunto mais diversificado de bens. 
 
A Zona de Comércio Livre Continental Africana identifica correctamente estes 
obstáculos históricos ao comércio livre intra-africano e o auge das suas ambições 
corresponde adequadamente a um momento em que a população jovem e cada vez 
mais próspera de África está bem colocada para dar início a um período de rápido 
crescimento. 
 
4.5. Inclusão no Processo de Integração Africana: Mulher e Juventude 
 
Um dos desafios da integração regional em África é a sensibilização e o envolvimento 
inadequados das partes interessadas. Os cidadãos devem estar plenamente 
envolvidos, uma vez que no fim de contas são eles os beneficiários do processo de 
integração; são eles que devem aproveitar as oportunidades que a integração traz e 
o comércio além fronteiras. Vejamos o caso das mulheres e dos jovens que 
historicamente têm estado à margem de muitos processos no continente. Vejamos o 
caso das mulheres e dos jovens que historicamente têm estado à margem de muitos 
processos no continente.  
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É fácil defender as mulheres e os jovens como intervenientes principais no 
desenvolvimento económico de África, pois o sector informal africano representa 85% 
da actividade económica total do continente; e enquanto as mulheres representam 
90% da força de trabalho no sector informal, elas constituem 70% dos comerciantes 
informais. Além disso, 60% da população de África tem menos de 25 anos, tornando 
África o continente mais jovem do mundo.89 90 91 
 
Foram também os mais afectados pela pandemia da COVID-19. Tem havido muitas 
perdas de emprego e os jovens são as maiores vítimas. A pandemia resultou em 
confinamentos e sendo os maiores participantes no comércio informal transfronteiriço, 
as mulheres viram-se incapazes de atravessar as fronteiras para vender os seus 
produtos. Os encerramentos fronteiriços, medidas rigorosas e testes dispendiosos 
levaram as mulheres à esquerda sem sustento. Outros têm sido pressionados a 
utilizar canais ilegais que os expõem a funcionários corruptos, traficantes de pessoas 
e outros criminosos. 
 
As mulheres comerciantes transfronteiriças informais continuam a sofrer de 
invisibilidade, estigmatização, violência, assédio, más condições de trabalho e falta 
de reconhecimento da sua contribuição económica. Ao ignorarem as actividades 
comerciais informais das mulheres, os países africanos estão a negligenciar uma 
proporção significativa do seu comércio. Há necessidade de abordar a questão da 
informalidade na elaboração da principal política comercial e de reforçar a noção de 
que as mulheres comerciantes informais são também um cliente importante dos 
Ministérios do Comércio e das comunidades económicas regionais. As mulheres e os 
jovens devem ser apoiados para terem acesso ao financiamento, às redes de 
produção e aos mercados. Há uma clara necessidade de estabelecer mecanismos 
eficazes através dos quais as mulheres e os jovens possam participar, moldando a 
direcção e o ritmo da integração regional em África a todos os níveis.  
 
Tendo em conta esta situação, existe uma clara necessidade de estabelecer 
mecanismos eficazes através dos quais os cidadãos comuns e outros actores não 

                                                           
89 https://www.africa.undp.org/content/rba/en/home/blog/2017/8/7/africa_defining_challenge.html 
90 https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627189/lang--en/index.htm; 
91 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_737670.pdf 

As mulheres e os jovens desempenham um papel significativo no comércio em África e serão 
essenciais para o sucesso do continente em aproveitar todo o potencial da ZCLCA. A maioria 
dos empresários em África são mulheres, mas as mulheres continuam a enfrentar desafios e 
obstáculos que limitam a sua competitividade e tornam as suas empresas menos produtivas do 
que as que pertencem aos homens. As mulheres incluem também a grande maioria dos 
comerciantes transfronteiriços informais em África, embora estas mulheres sejam 
desproporcionadamente afectadas por barreiras não tarifárias (BNT), incluindo corrupção, 
assédio, desinformação sobre procedimentos e regulamentos aduaneiros e confisco de 
mercadorias. As restrições relacionadas com a COVID-19 também as afectaram de forma 
desproporcionada. Para concretizar o seu potencial transformador, a Zona Africana de 
Comércio Livre Continental (ZCLCA) precisa de apoiar a criação de empregos decentes, reduzir 
as desigualdades e promover um desenvolvimento sustentável e inclusivo. Promover a 
igualdade de género é fundamental para alcançar estes objectivos.  
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estatais possam participar na definição da direcção e do ritmo da integração regional 
em África. No entanto, como já foi referido, muitos governos do continente poderão 
não favorecer necessariamente uma tal iniciativa. Em África, a experiência sugere 
que a maioria dos governos está determinada a manter o seu status quo, controlando 
especialmente as organizações da sociedade civil através de legislação.92 
 
As mulheres e os jovens desempenham um papel significativo no comércio em África 
e serão essenciais para o sucesso do continente em aproveitar todo o potencial da 
ZCLCA. A maioria dos empresários em África são mulheres, mas as mulheres 
continuam a enfrentar desafios e obstáculos que limitam a sua competitividade e 
tornam as suas empresas menos produtivas do que as que pertencem aos homens. 
As mulheres incluem também a grande maioria dos comerciantes transfronteiriços 
informais em África, embora estas mulheres sejam desproporcionadamente 
afectadas por barreiras não tarifárias (BNT), incluindo corrupção, assédio, 
desinformação sobre procedimentos e regulamentos aduaneiros e confisco de 
mercadorias. As restrições relacionadas com a COVID-19 também as afectaram de 
forma desproporcionada. Para concretizar o seu potencial transformador, a Zona 
Africana de Comércio Livre Continental (ZCLCA) precisa de apoiar a criação de 
empregos decentes, reduzir as desigualdades e promover um desenvolvimento 
sustentável e inclusivo. Promover a igualdade de género é fundamental para alcançar 
estes objectivos.  
 
Algumas CER têm implementado programas para promover mulheres e jovens. Por 
exemplo, a IGAD tem uma Estratégia Regional e um Plano de Acção para a 
Integração da Perspectiva de Género das CER, enquanto o COMESA desenvolveu e 
lançou uma plataforma digital para apoiar as mulheres nas empresas em todos os 
Estados-membros através do acesso à informação sobre serviços financeiros e não 
financeiros, e oportunidades de criação de redes, acesso aos mercados e 
desenvolvimento de capacidades. O COMESA continua a promover a implementação 
da Política de Género, da Carta Social e das iniciativas de envolvimento da 
Juventude. Por seu lado, a SADC compreendeu que os seus objectivos de aprofundar 
a integração regional e reforçar a construção da comunidade só podem ser realizados 
através da eliminação das desigualdades de género e da marginalização. Para 
conseguir isto, a SADC tem um Protocolo sobre Género e Desenvolvimento. 
 
O Acordo da ZCLCA reconhece explicitamente a importância da igualdade de género. 
A alínea e) do artigo 3° especifica que a ZCLCA visa "promover e alcançar o 
desenvolvimento socioeconómico sustentável e inclusivo, a igualdade de género e a 
transformação estrutural". Do mesmo modo, a alínea d) do Artigo 27º do Protocolo da 
ZCLCA sobre Comércio de Serviços faz referência explícita à melhoria da capacidade 
de exportação dos fornecedores de serviços formais e informais, com particular 
atenção aos micro, pequenos e médios operadores e "mulheres e jovens 
fornecedores de serviços". Embora reconhecendo o papel das mulheres no Acordo 
da ZCLCA, devemos continuar a defender a representação igualitária das mulheres 
em todos os aspectos da integração africana.93 
 

                                                           
92 Malipula, M. e Kitigwa, M. (2014). Reforço da participação das organizações da sociedade civil na integração regional: 

Uma Pesquisa Experimental para a Adopção da Comunidade da África Oriental. Obtido de https://www.academia.edu 

93 https://au.int/sites/default/files/treaties/36437-treaty-consolidated_text_on_cfta_-_en.pdf 
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4.6. Conclusões e Recomendações 
 
Uma das lições aprendidas é que quando surgem pandemias, estas têm efeitos 

desproporcionados em certos sectores. No caso da pandemia da COVID-19, os 
sectores do turismo, transportes e entretenimento foram os mais duramente atingidos 
e levarão muito tempo a recuperar enquanto as medidas de bloqueio e contenção 
permanecerem em vigor. Outra questão é que a actual crise de saúde é que alguns 
grupos vulneráveis da nossa sociedade, especialmente as mulheres, os jovens, os 
idosos e os deficientes, foram desproporcionadamente afectados pela pandemia da 
COVID-19.  
 
Por conseguinte, os decisores políticos devem aplicar estratégias de mitigação 
inclusivas e medidas políticas que visem especificamente as mulheres, os jovens, os 
idosos e os deficientes. Inclui políticas económicas sensíveis ao género e medidas de 
protecção social que removem barreiras para o pleno envolvimento e participação das 
mulheres e dos jovens e outros grupos vulneráveis na economia. 
 
Como via a seguir, gostaria de fazer as seguintes recomendações: 
 

(i) As medidas políticas de recuperação económica pós-COVID deveriam 
reconstruir melhor e promover economias e sociedades iguais, inclusivas e 
sustentáveis que sejam resistentes a choques.  

(ii) Reforçar as instituições e proporcionar ambientes favoráveis para que as 
empresas possam voltar a construir e inovar. Isso inclui políticas económicas 
sensíveis ao género e medidas de protecção social que removem barreiras 
para o pleno envolvimento e participação na economia das mulheres e dos 
jovens e outros grupos vulneráveis; 

(iii) Desenvolver, abrir e aprofundar um ambiente favorável para promover cadeias 
de valor integradas e complementares em apoio à recuperação económica e 
ao reforço e aceleração da implementação da Zona de Comércio Livre 
Continental Africana (ZCLCA);   

(iv) Implementar políticas macroeconómicas que promovam a estabilidade 
macroeconómica; incluindo a elevação dos actuais níveis da dívida para um 
nível sustentável e a expansão das medidas de protecção social - 
especialmente as que visam os pobres urbanos e os do sector informal;  

(v) Investir de forma criativa em projectos fundamentais de infra-estruturas, 
especialmente estradas regionais, linhas ferroviárias, transporte marítimo e 
tecnologias de informação e comunicação (TIC) para facilitar a circulação de 
mercadorias, serviços e empresários; 

(vi) Envolver e investir fortemente na infra-estrutura digital, que é uma ferramenta 
e plataforma essencial para ligar empresas com clientes e fornecedores, 
empresas com empresas, e estudantes com os seus professores;  

O continente requer um mecanismo dedicado e seguro para financiar a integração regional. 
Para que o continente africano avance para o próximo nível de desenvolvimento, é 
necessário um fluxo sustentado de recursos financeiros significativos para a implementação 
de programas de desenvolvimento a nível nacional, regional e continental. É altura de 
operacionalizar o Fundo Africano de Integração. 

 



  

169 
 

(vii) Desenvolver mecanismos eficazes de financiamento de risco, especialmente 
para as PMEs, especialmente as que são propriedade das mulheres e dos 
jovens; e 

(viii) Concepção de medidas de resposta a crises também com vista a reforçar os 
sistemas de protecção social a médio e longo prazo. 
 

CAPÍTULO 5  OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO DE INTEGRAÇÃO AFRICANA 
 
5.1. Introdução 
 

Este capítulo propõe medidas para operacionalizar o Fundo de Integração Africana. 
Ao longo dos anos, as ambições crescentes de África em matéria de integração 
regional assistiram a um alargamento dos mandatos da maioria das organizações 
regionais com uma multiplicação dos compromissos, estratégias e programas 
declarados; isto foi necessariamente acompanhado por uma expansão dos 
orçamentos. No entanto, os Estados-membros e mesmo o próprio povo africano, 
expressam frequentemente frustração com o fosso entre o que foi acordado a nível 
da União Africana ou CER, e o que realmente se passa no terreno. A implementação 
lenta ou falhada de projectos e programas reduz a confiança do povo africano nas 
suas instituições regionais e continentais, uma vez que são vistos como não sendo 
capazes de cumprir as suas promessas. Parafraseando a ex-Presidente da Comissão 
da União Africana, Nkosazana Zuma, "África não é de políticas curtas; o problema é 
a implementação". Por exemplo, o desempenho de África no aumento da 
conectividade das infra-estruturas no ano passado ficou aquém dos objectivos 
esperados; ficou apenas a 29% do valor-alvo de 2019.94 O desafio, portanto, é 
abordar os factores subjacentes que impedem o progresso na integração regional.  
 
Uma das principais razões para a execução lenta ou fracassada de projectos e 
programas regionais é a falta de recursos. Embora os Estados tenham sido acusados 
de não comprometerem recursos para financiar projectos e programas regionais, por 
vezes estes recursos não estão simplesmente disponíveis. Sem recursos garantidos, 
não é possível planear o futuro; um problema que a UA e as CER enfrentam. 
 
O Continente necessita de um mecanismo dedicado e seguro para o financiamento 
da integração regional. O debate sobre o financiamento da integração africana é 
longo; agora é o momento de agir. A União Africana explorou várias formas de 
financiar a integração continental. Neste momento, a Comissão da União Africana e 
o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), em estreita colaboração com a 
Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA) e a Agência de 
Desenvolvimento da União Africana - NEPAD, estão a desenvolver um "Roteiro e 
Guia para o Financiamento e Mobilização de Recursos Nacionais da Agenda 2063".95 
A União Africana já tinha anteriormente o Painel de Alto Nível liderado pelo Sr. 
Obasanjo sobre fontes alternativas de financiamento da União Africana (HLPASF); 
outros esforços tiveram lugar antes e entre si. 
 
Em 2013, foi realizado um estudo de viabilidade para a criação do Fundo de 
Integração Africana (FIA), através da assistência técnica e financeira do PNUD, mas 

                                                           
94 https://au.int/sites/default/files/documents/38060-doc-agenda_2063_implementation_report_en_web_version.pdf 
95 https://au.int/sites/default/files/documents/38060-doc-agenda_2063_implementation_report_en_web_version.pdf 
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até à data não muito foi feito.96 O Relatório sobre a Integração Africana de 2020 
abordou a necessidade de operacionalizar este Fundo e este Relatório de 2021 
propõe a via a seguir. 
 
5.2. Fundo de Integração Africana 
 
O FIA destina-se a ajudar a financiar os Programas de Integração Regional e foi 
adoptada durante a Quarta Conferência dos Ministros Africanos responsáveis pela 
Integração (COMAI IV) de 7-8 de Maio de 2009 em Yaoundé-Camarões. A génese da 
proposta de criação do FIA, um dos muitos veículos destacados pela CUA, foi uma 
resposta ao baixo nível de fluxo de fundos para apoiar o processo de integração no 
sentido de alcançar os objectivos do Tratado de Abuja.  
 
A proposta de criação do Fundo foi um reconhecimento da evolução significativa no 
processo de integração regional e das ambições da UA e das Comunidades 
Económicas Regionais (CER) desde a articulação, em 2009, do Programa de 
Integração Mínima (PIP). Desde então, a UA expressou ambições reforçadas para a 
sua agenda de integração regional e lançou importantes iniciativas continentais tais 
como a Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) e outros projectos 
emblemáticos e a Agenda 2063 da UA. Em segundo lugar, embora o ritmo da 
integração regional tenha sido relativamente lento em geral ao nível das CER, foi 
alcançado algum grau de realização em muitas áreas temáticas de integração 
regional, tais como a livre circulação de pessoas, uniões aduaneiras, barreiras 
tarifárias/barreiras não tarifárias (BT/BNT), corredores de transporte e infra-estruturas 
regionais; entre outras. Consequentemente, o FIA deve ser recontextualizado o FIA 
para prestar contas sobre estes importantes desenvolvimentos na agenda da 
integração regional africana, incluindo o apoio aos projectos emblemáticos 
continentais. 
 
O FIA será um mecanismo financeiro com duas janelas: uma janela de assistência 
técnica e uma janela de subvenção e uma janela comercial. A janela de assistência 
técnica e subvenção oferecerá subvenção, assistência técnica, serviços de 
consultoria e apoio institucional, enquanto a janela comercial implicará um fundo de 
investimento e financiamento comercial, a prestação de garantias parciais de 
empréstimos e subvenções correspondentes, o que deverá permitir a alavancagem 
de recursos adicionais de instituições financeiras nacionais, regionais e 
internacionais.  
 
5.3. A incapacidade de financiar a integração regional distorce as 
prioridades de África 
 
É motivo de grande preocupação que o continente não disponha de um fundo 
dedicado para financiar a sua agenda mais importante: Integração Regional. Para que 
o continente africano passe para o próximo nível de desenvolvimento, exige um fluxo 
sustentado de recursos financeiros significativos para a implementação do Tratado 
de Abuja e da Agenda 2063. É tempo de operacionalizar o Fundo de Integração 
Africana. 
 

                                                           
96 Fundo Africano de Integração, CUA-PNUD (2013): Um Fundo Continental Especial ou a implementação do Programa de 
Integração Mínima da Comissão da União Africana 
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O financiamento para a integração regional no continente é lamentavelmente 
insuficiente. O grau de dependência da UA, das CER e dos Estados-membros em 
relação aos doadores, em combinação com a qualidade da ajuda e da parceria dos 
doadores que exige harmonização, responsabilização e alinhamento, levanta 
numerosas questões, como a apropriação das prioridades em curso. A qualidade, o 
volume e a orientação da ajuda correm o risco de distorcer a definição da agenda das 
organizações regionais da UA e das CER e a sua implementação. Através da 
afectação de fundos e do financiamento específico de projectos, as preferências dos 
doadores tornam-se mais centrais na agenda das organizações regionais em 
oposição às CER, aos Estados-membros ou às próprias prioridades do povo. O grau 
de dependência dos doadores reflecte-se na percentagem de financiamento para o 
orçamento total das CER. Em princípio, os Estados-membros tentam cobrir os custos 
operacionais da UA e das CER, mas na realidade, isto só acontece para a UA e 
CEDEAO. Muitos Estados-membros não pagam as suas contribuições anuais 
estatutárias à UA e às CER, deixando os doadores a preencher os défices de 
financiamento nos orçamentos operacionais e a cobrir a maior parte dos orçamentos 
dos programas. A UA e algumas das CER envidaram esforços especiais para 
aumentar as contribuições dos Estados-membros, mas até agora, estes têm tido um 
sucesso mínimo.  
 
5.4. Tentativas de Autofinanciamento de África: O Relatório de Obasanjo 
 
Apesar de serem os doadores que financiam a maioria dos projectos e programas de 
integração regional em África, as fontes alternativas de financiamento têm recebido 
atenção inadequada ou mesmo resistência. Por exemplo, o Relatório do Sr. Obasanjo 
recomendava 2 USD por estadia em hotel e 10 USD em bilhetes de avião para entrar 
e sair de África; excelentes propostas que suscitaram alguma objecção. Bem, sem 
financiamento, África perde os benefícios da integração; e sem controlo dos recursos, 
África perde mesmo o controlo da agenda.  
 
O Painel de Alto Nível liderado pelo Sr. Obasanjo apresentou o seu relatório final em 
Maio de 2015 na Cimeira de Aniversário da União Africana em Adis Abeba.97 O Painel 
propôs as seguintes opções de mobilização de recursos para a integração africana: 

(i) Taxa de Importação: Impor um imposto de 0.2% sobre bens consumíveis. Os 
montantes acumulados serão recolhidos pelos Serviços Aduaneiros dos 
Estados-membros em nome da União Africana - uma lição da CEDEAO; 

(ii) O sector privado e outras contribuições: Uma certa percentagem das 
receitas provenientes de actividades realizadas pelo sector privado e 
organizações não-governamentais sob a orientação da União Africana poderia 
ser afectada ao financiamento de projectos específicos de assistência social, 
tais como o combate a pandemias (VIH/SIDA, etc.) ou atribuída a algumas 
acções humanitárias de grande escala no âmbito da União Africana; 

(iii) Taxa sobre os prémios de seguro: Impor um imposto mínimo de 0,2% sobre 
qualquer apólice de seguro subscrita por um cidadão africano ou uma empresa 
a operar em África, que deve ser cobrado pelas companhias de seguros em 
nome da União Africana; 

(iv) Direitos sobre viagens internacionais: Impor uma taxa de 5 USD por 
passagem aérea nos voos de e para África. Os fundos acumulados devem ser 
recolhidos com a ajuda da IATA das suas filiais. No caso de empresas não 

                                                           
97 CUA (2015), Relatório do Painel de Alto Nível sobre Fontes Alternativas de Financiamento da União Africana 
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filiadas na IATA, os Estados teriam de recolher os fundos acumulados e 
transferi-los para a conta da UA; 

(v) Turismo e hotelaria: Recolher entre USD1-10 para cada estadia em hotéis 
africanos. 

O Painel de Alto Nível observou que a implementação de cada proposta teria um 
impacto mínimo nas economias dos Estados-membros da União Africana e que os 
instrumentos propostos são viáveis e sustentáveis como uma fonte alternativa de 
rendimento para a União Africana. O relatório do Painel demonstra ainda que a 
implementação destas quatro últimas opções geraria receitas de 1,4 biliões de USD. 
Além disso, se a taxa sobre passagens aéreas fosse aumentada para 10 USD por 
bilhete e a taxa sobre a hotelaria fosse aumentada para 1 USD, as receitas adicionais 
de 762 milhões de USD seriam angariadas sem repercussões nas economias dos 
Estados-membros. 
 
O sector privado precisa de aumentar a sua participação no desenvolvimento de infra-
estruturas. Novos modelos de parcerias público-privadas serão úteis, tal como 
plataformas de alto nível para interacção entre o sector público e privado e consultas 
regulares. A poupança interna deve ser promovida, o grande sector informal 
incentivado a funcionar mais dentro do sistema bancário formal, e uma abordagem 
sub-regional ao desenvolvimento dos mercados de capitais deve ser vigorosamente 
promovida. É necessária uma melhor administração fiscal, bem como a expansão da 
base tributária. Se geridas e habilitadas eficazmente, as agências de receitas 
autónomas, como amplamente demonstrado pelos Serviços Tributários da África do 
Sul, poderiam gerar resultados notáveis. 
 
Por outro lado, é necessário um quadro comum para a reforma das leis que regem o 
investimento dos fundos de pensões públicos e devem ser incentivados os esforços 
em curso para enfrentar os fluxos financeiros ilícitos, uma vez que a África perdeu 
cerca de 854 biliões de USD durante o período entre 1970 e 2008. 
 
Embora o continente tenha beneficiado muito com o financiamento dos doadores, isto 
não irá proporcionar um crescimento e desenvolvimento sustentável em África. O 
continente tem a base de recursos para apoiar o desenvolvimento e a implementação 
das prioridades continentais. No entanto, isto não significa que as fontes de 
financiamento de múltiplos doadores devam ser eliminadas. A UA poderia também 
criar um único fundo fiduciário de vários doadores para financiar a integração regional 
no Continente. Isso poderia assumir a forma de uma instalação multi-recipiente 
abrangente para mobilizar e distribuir recursos de fundos fiduciários agrupados em 
benefício da UA e das CER. 
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5.5. Lição das CER: Taxa Comunitária da CEDEAO 

O exemplo dado pela CEDEAO, no entanto, tem alguma esperança; a taxa 
comunitária da CEDEAO está a funcionar com sucesso, rendendo mais de 600 
milhões de USD Não é por acaso que a CEDEAO está no topo do desempenho das 
CERs à escala dos MRII. A CEDEAO tem conseguido cumprir melhor os seus 
objectivos do que as outras CER devido ao seu melhor mecanismo de financiamento 
que fornece à Comunidade recursos garantidos.  
 
A taxa comunitária é a principal fonte de financiamento da CEDEAO; representa 70% 
das receitas da Comunidade. Os recursos mobilizados pelos Parceiros de 
Desenvolvimento representam apenas cerca de 27% do rendimento da CEDEAO. Isto 
é importante uma vez que algumas CER, como a CAO, angariam até 70% dos 
recursos dos Parceiros de Desenvolvimento, o que não é sustentável. O Relatório de 
Obasanjo recorreu a um grande empréstimo no caso da CEDEAO. 
 
5.6. Fundamentação para o Fundo de Integração Africana 
 
A operacionalização de um veículo dedicado ao financiamento da Agenda 2063 e de 
outros projectos e programas prioritários como a ZCLCA é essencial pelas seguintes 
razões: 
 

 Progressos lentos na implementação do Tratado de Abuja: O progresso 
no sentido da realização dos objectivos do Tratado de Abuja continua a ser 
lento, dados os desafios de desenvolvimento regional prevalecentes e as 
pressões exercidas pelo ambiente internacional sobre os países africanos. 
Assim sendo, acelerar o processo de integração regional, através de um 
veículo de financiamento dedicado, é de importância vital para o futuro de 
muitos países africanos e para o continente como um todo.  

 Fundamentação Económica: A integração regional pode levar a um ambiente 
empresarial e clima de investimento mais atractivo, fomentar a concorrência, 
promover o acesso a um mercado mais vasto, promover o IDE e o investimento 
local e promover um investimento e produção maiores e diversificados, e 
promover a estabilidade socioeconómica e política e o poder de negociação 
para os países envolvidos.  

 Preencher lacunas de financiamento: Recorde-se que a proposta para 
estabelecer o FIA foi em resposta ao baixo nível de fluxo de fundos para apoiar 
o processo de integração. De facto, os recursos financeiros inadequados foram 
citados como o principal problema que impede a implementação dos 

TAXA DE IMPORTAÇÃO DA CEDEAO - UMA HISTÓRIA DE SUCESSO NO FINANCIAMENTO DA 
INTEGRAÇÃO REGIONAL 

A CEDEAO tem conseguido cumprir melhor os seus objectivos do que as outras CER devido ao seu melhor 
mecanismo de financiamento que fornece à Comunidade recursos garantidos. A fim de angariar fundos 
para a execução de projetos e programas regionais, a CEDEAO utiliza o Protocolo Comunitário de Levy de 
1996. A taxa é um imposto de 0,5% que é aplicado aos bens importados para a região provenientes de 
Estados não membros da CEDEAO. O direito comunitário é a principal fonte de financiamento da CEDEAO; 
representa 70% das receitas da Comunidade. Os recursos mobilizados pelos Parceiros de 
Desenvolvimento representam apenas cerca de 27% do rendimento da CEDEAO. Isto é importante uma 
vez que algumas CER, como a CAO, angariam até 70% dos recursos dos Parceiros de Desenvolvimento, 
o que não é sustentável. O Relatório de Obasanjo recorreu a um grande empréstimo no caso da CEDEAO. 
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programas da maioria das CER, incluindo aqueles que criaram um mecanismo 
de autofinanciamento (CEDEAO). Além disso, a quase totalidade das CER e 
da CUA dependem dos parceiros de desenvolvimento para financiar os seus 
programas e actividades prioritárias. Assim, a mobilização de recursos é 
necessária para financiar a Agenda 2063 e a ZCLCA. 

 Veículo de mobilização de recursos colectivos: A mobilização de recursos 
é vital para abordar a política, integração física e económica (acordo/protocolo 
legal, quadro político harmonizado, infra-estruturas físicas, capacidade 
produtiva, infra-estrutura de facilitação do comércio, etc.). Os requisitos 
financeiros para responder a estas enormes necessidades de recursos 
financeiros estão, até agora, para além dos recursos das CER e de cada 
Estado-membro. Um fundo de integração facilitará a mobilização colectiva de 
recursos financeiros e técnicos e o seu agrupamento para planificar, financiar 
e implementar decisões, programas e projectos relacionados com a integração 
regional da CUA, das CER e dos Estados-membros.  

 Pessoal: A CUA e as CER têm uma forte falta de pessoal. Isto afecta 
negativamente a sua capacidade de planificar, coordenar e implementar 
políticas, programas e projectos de integração regional. O FIA poderia facilitar 
a contratação de recursos técnicos específicos do projecto para a CUA, CER 
e Estados-membros em vez de depender do seu apoio por parte dos doadores.  

 Apoio aos esforços de mobilização de recursos das CER e dos Estados-
membros: As CER que ainda não desenvolveram uma estratégia abrangente 
de mobilização de recursos, também começaram a reflectir sobre a criação das 
suas próprias fontes alternativas de financiamento. O FIA ajudará a conceber 
tais estratégias de mobilização de recursos através do apoio financeiro e da 
facilitação da partilha das melhores práticas para as CER e para os Estados-
membros  

 Relação e coordenação melhoradas entre a CUA e as CER: O FIA da CUA 
iniciada ajudará a CUA a construir uma forte relação com as CER como blocos 
de construção da CEA através do apoio financeiro a ser oferecido pelo FIA.  

 Execução de projectos conjuntos: O FIA facilitará o financiamento de 
programas e projectos que envolvam mais do que uma CER; programas que 
teriam dificuldades em mobilizar recursos das CER individuais e dos seus 
Estados-membros.  

 Coordenação entre parceiros de desenvolvimento: O FIA, que será um 
fundo fiduciário de vários doadores que se centrará exclusivamente na agenda 
de integração regional da UA e das CER, promoverá a coesão e a coordenação 
entre os parceiros de desenvolvimento. A criação do FIA permitirá aos CER 
libertar parte dos seus recursos limitados e redireccioná-los para outros 
projectos e programas prioritários.  

 Visibilidade dos programas de integração regional: Porque facilita a 
implementação da Agenda 2063, o FIA irá incutir uma maior visibilidade na 
implementação da agenda da integração regional e continental. Além disso, a 
divulgação de histórias de sucesso da agenda de integração regional africana 
e a partilha das melhores práticas entre as CER dará maior visibilidade ao 
processo e clarificará a relação entre as partes interessadas ou actores em 
termos de coordenação e harmonização de políticas.  

 
Para além da lógica acima referida, a criação do FIA trará os seguintes benefícios 
para a causa da integração regional:  
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 Maior ritmo de integração regional: O principal benefício do FIA reside no facto 
de apoiar a implementação da Agenda 2063 e, os programas e projectos 
prioritários de integração regional que fazem avançar a implementação do 
Tratado de Abuja, tais como a ZCLCA que conduz à CEA (Comunidade 
Económica Africana).  

 Financiamento sinergético e complementar: Em todas as circunstâncias, o FIA 
será complementar a todos os outros fundos ou processos de mobilização de 
recursos disponíveis (por exemplo, os Fundos Temáticos da UA existentes, 
Fundos das CER, etc.) com os quais procurará cooperação. 

 
5.7. Benefícios do Fundo de Integração Africana 
 
A União Africana deve, portanto, considerar a revitalização desta iniciativa e criar o 
Fundo de Integração Africana, que será benéfico das seguintes formas: 
 

(i) Apropriação: Ajudará a aumentar a apropriação dos programas e projectos 
por parte das UA e das CER. Permitirá também que a UA e as CER financiem 
as suas necessidades prioritárias - contra situações em que os doadores 
colocam ênfase nas suas próprias prioridades.  

(ii) Abordagem à escolha da cereja: Ajudará a garantir que os doadores não 
escolham os seus projectos favoritos e a garantir o financiamento de projectos 
desactualizados, mas cruciais, do processo de integração regional. 

(iii) Custos de transacção: Tem o potencial de reduzir os custos de transacção e 
os encargos administrativos para a CUA e para as CER.  

(iv) Reforma: A articulação de estratégias coordenadas de doadores e planos de 
acção terá um efeito positivo na capacidade da UA, das CER e dos Estados-
membros em empreender as reformas previstas e os projectos prioritários.  

(v) Coordenação dos doadores e diálogo político entre a UA e as CER: 
Facilitará a coordenação e harmonização dos doadores, proporcionando 
simultaneamente uma plataforma para o diálogo político entre os doadores e 
entre os doadores e a UA e as CER.  

(vi) Mobilizando recursos: Um Fundo Fiduciário de Múltiplos Doadores incentiva 
uma série de doadores multilaterais, doadores bilaterais e actores do sector 
privado a empenharem recursos.  

 
 
5.8. Fundo Administrado pela UA - Operacional e para o Desenvolvimento 
 
A União Africana tem uma série de fundos. Alguns estão operacionais enquanto 
outros estão a ser desenvolvidos. Estão listados na figura abaixo: 
 

1. Fundo de Intervenção da União Africana para a COVID-19: O Fundo foi 
criado pela Comissão da União Africana a 26 de Março de 2020 com o 
objectivo de reforçar a resposta do continente à COVID-19. 

2. Fundo para a Paz e Segurança: O Fundo foi criado em 1993 como o principal 
instrumento de financiamento das actividades de paz e segurança da OUA e 
foi lançado a 17 de Novembro de 2018 em Adis Abeba. O Fundo para a Paz é 
um dos cinco pilares da Arquitectura Africana de Paz e Segurança. 

3. Criação de um Fundo Africano de Desenvolvimento Estatístico em África: 
Este esforço permanece inactivo - ainda não está plenamente realizado desde 
a sua formulação em 2008. 
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4. Fundo Monetário Africano: O Fundo visa facilitar a integração das economias 
africanas através da eliminação das restrições comerciais e de uma maior 
integração monetária. Espera-se que sirva como um fundo comum para o 
financiamento das reservas do banco central e das moedas nacionais. 

5. Fundo da Mulher Africana: O Fundo da Mulher Africana presta apoio a 
pequenas organizações de mulheres de base comunitária em África. É gerido 
pela Direcção das Mulheres, Género e Desenvolvimento da Comissão da UA. 

6. Fundo de Assistência Jurídica para os órgãos de Direitos Humanos da 
União Africana: Os estatutos foram adoptados pela 26ª Sessão Ordinária da 
Cimeira realizada em Adis Abeba, Etiópia, a 31 de Janeiro de 2016. 

7. Fundo para Infra-estruturas de Financiamento: A UA está a desenvolver um 
fundo para financiar a construção de estradas, caminhos-de-ferro e centrais 
eléctricas no continente. A estrutura jurídica e financeira do Fundo de Infra-
estruturas, que será administrado pela NEPAD-AUDA, está a ser 
desenvolvida. 

 
Enquanto a CEDEAO confia na taxa comunitária, a UA tem múltiplos fundos, tal como 
a maioria das CER como o COMESA, a CEA e a SADC têm Unidades de Mobilização 
de Recursos e os seus recursos estão dispersos em vários cestos. Por exemplo, a 
CAO tem o seu Fundo de Parceria e o Fundo de Desenvolvimento; entre outros. A 
multiplicidade de fontes de financiamento devido a diferentes razões resulta numa má 
coordenação, em mais custos de gestão e canais de informação para as CER e 
mesmo em ineficiências na utilização.   
 

5.9. Recomendações: Passos Importantes na Operacionalização do FIA 
 
A Comissão da União Africana deve agora tomar as medidas que estão enumeradas 
na figura abaixo para operacionalizar o Fundo de Integração Africana. Ao realizar esta 
tarefa, os Relatórios da UA existentes serão um ponto de partida importante.98 99 100  
 

                                                           
98 A UA deveria trabalhar com as CER para garantir a cooperação e não a concorrência, uma vez que todos têm uma 
participação direta nesta questão. 
99 Fundo Africano de Integração, CUA-PNUD (2013): Um Fundo Continental Especial ou a implementação do Programa de 
Integração Mínima da Comissão da União Africana 
100 CUA (2015), Relatório do Painel de Alto Nível sobre Fontes Alternativas de Financiamento da União Africana 
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É necessário um maior empenho, paixão e uma abordagem orientada para os 
resultados no sentido da implementação da agenda de integração regional e ter um 
mecanismo de financiamento operacional fiável será inestimável. 
  

•A CUA deve criar uma Equipa de Trabalho
(Equipa de Peritos) para formular o Quadro
Jurídico e a Estrutura Institucional do Fundo
de Integração Africana com funções e
responsabilidades claramente atribuídas

1

•O Quadro Jurídico e a Estrutura Institucional
devem ser apresentados na próxima reunião
do Comité Técnico Especializado de Finanças,
Questões Monetárias, Planeamento
Económico e Integração para revisão e
adopção

2

•A Equipa de Trabalho deve também propor os
mecanismos para angariar o financiamento de
sementes, bem como uma Estratégia de
Mobilização de Recursos para a geração de
receitas a longo prazo

3

•A CUA deve realizar consultas com as CER e
os Estados-membros sobre a Estratégia de
Mobilização de Recursos proposta

4

•O próximo CTE deverá propor os prazos de
implementação e apresentar um relatório à 4ª
Reunião de Coordenação

5
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ANEXOS 
 
O Índice Africano de Integração Regional Multidimensional - AMRII 
 
Em Setembro de 2018, em Kampala (Uganda), peritos das Comunidades Económicas 
Regionais (CER) e da CUA adoptaram o Índice de Integração Regional 
Multidimensional Africana (AMRII) como instrumento de monitorização e avaliação do 
processo de integração em África tanto a nível regional como a nível continental. Este 
índice é o resultado do trabalho que começou em Dezembro de 2016 em Dakar 
(Senegal) durante o Fórum sobre a Integração Africana organizado pela Comissão da 
União Africana e pelo UN-IDEP.  
 
O objectivo do estudo que chegou à produção do AMRII foi a criação de um quadro 
de monitorização e avaliação complementar ao índice de integração regional africana 
(ARII) que foi desenvolvido conjuntamente pela CUA, o BAD e a UNECA em 2016. 
ARII foi alvo de críticas logo após a sua libertação. As CER estavam preocupadas 
com a falta de inclusão durante o desenvolvimento do ARII. Os peritos sublinharam 
igualmente a fraqueza metodológica do ARII.  
 
Objectivo do AMRII 
 
O AMRII tem por objectivo monitorizar e avaliar o nível de integração das CER com 
base em 2 grandes programas de integração regional: O Tratado de Abuja e a Agenda 
2063. O índice tem como objectivo:   
 

(i) Captar e avaliar o nível de evolução das CER,  
(ii) Comparar o desempenho das CER de acordo com os limiares 

estabelecidos  
(iii) Detectar os pontos fortes e fracos das CER, a fim de atrair a atenção dos 

decisores para uma tomada de decisão mais eficaz.  
 
RESUMO DA ABORDAGEM DE CONCEPÇÃO DO AMRII 
 
A abordagem metodológica utilizada para conceber o índice pode ser dividida em 2 
sub-abordagens:  
 

(i) a metodologia de cálculo científico 
(ii) a metodologia científica da inclusão.  

 
A CUA, em colaboração com as CER, tomou como base o Tratado de Abuja e a 
Agenda 2063. O estudo analisou os cronogramas, programas emblemáticos e 
prioridades estabelecidas com base nestas duas visões para alcançar uma África 
unida. A inclusão do estudo é claramente verificada, tendo em conta o facto de as 
dimensões, indicadores e limiares terem sido determinados conjuntamente com os 
Peritos das CER, Institutos Nacionais de Estatística, Bancos Centrais e outros Peritos 
independentes. Deve acrescentar-se que foram organizadas 6 reuniões do grupo de 
peritos durante todo o estudo; o que permitiu considerar as opiniões das partes 
interessadas.  
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APRESENTAÇÃO DO AMRII 
 
O AMRII é um quadro de monitorização e avaliação concebido como um índice 
composto compreendendo 8 dimensões de integração, 33 indicadores e limiares para 
cada um dos indicadores.  
 
Dimensões do AMRII 
 
Com base na análise do processo clássico de integração, tendo em conta as 
deficiências do primeiro índice do ARII e a análise do Tratado de Abuja e da Agenda 
2063, são as 8 dimensões consideradas pelo estudo: 
 

(i) Livre Circulação de Pessoas 
(ii) Integração Comercial  
(iii) Integração Financeira 
(iv) Integração Monetária 
(v) Integração Social 
(vi) Integração de infra-estruturas 
(vii) Integração Institucional e Política  
(viii) Integração Ambiental 

 
Indicadores do AMRII 
 
Para cada uma das 8 dimensões, foram devidamente definidos indicadores para 
avaliar o nível de progresso das CER. 
 
Existem 2 tipos de indicadores: Indicadores qualitativos e quantitativos: 
 

(i) Os indicadores qualitativos descrevem os instrumentos e acordos adoptados 
que devem ser implementados durante o processo de integração. 

(ii) Os indicadores quantitativos referem-se a objectivos directamente 
quantificados para os quais são obtidos valores durante a recolha de dados. 

                         
Indicadores do AMRII 

Dimensões Indicadores Tipo 

Livre Circulação 
de Pessoas 

Passaporte Comunitário/Regional Qualitativo  

Não existência de vistos entre países Qualitativo 

Passaporte de livre circulação Qualitativo 

Integração 
Social 

Direito de Estabelecimento Qualitativo 

Direito de Residência Qualitativo 

Acesso ao mercado de trabalho Qualitativo 

Acesso à terra Qualitativo 

Integração 
Comercial 

Existência de uma ZCL Qualitativo 

Existência de CET Qualitativo 

Exportações intra-regionais Quantitativo 

Importações intra-regionais Quantitativo 

Integração de 
infra-estruturas 

Proporção de voos regionais  Quantitativo 

Existência de um programa regional (para PIDA 
ou outro) 

Qualitativo 

Custos de Itinerância nas regiões Quantitativo 

Sistema de pagamento regional Qualitativo 
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Integração 
Financeira 

Bolsa de valores regional Qualitativo 

Normas macro-prudenciais Qualitativo 

Câmara de compensação regional Qualitativo 

Integração 
Monetária 

Número de Moedas 
 

Quantitativo 

Proporção de intra-comércio liquidada em 
moeda local/regional 

Quantitativo 

Critérios de convergência Quantitativo  

Integração 
Ambiental 

Plano Regional de Gestão Ambiental Qualitativo 

Imposto Comunitário sobre o Carbono Qualitativo 

Plano Comunitário para a Gestão Integrada dos 
Recursos Hídricos (GIRH) 

Qualitativo 

Organização Regional da GIRH Qualitativo 

Centro Regional de Recolha de Dados 
Geoespaciais sobre Recursos Hídricos 

Qualitativo 

Integração 
Institucional e 
Política 

Parlamento Regional Qualitativo 

Tribunal Regional de Justiça Qualitativo 

Exército Regional Qualitativo 

Banco Central Regional Qualitativo 

Universidade Regional / Instituição de Formação Qualitativo 

 
Cálculo dos Indicadores 
 
A metodologia de cálculo do AMRII segue estas etapas: 
 
Indicadores Qualitativos  
 
Os indicadores qualitativos representam instrumentos de integração cuja 
implementação segue um processo generalizado em 5 fases: Consultas, 
Negociações, Assinatura, Ratificação e Domesticação. 
 

 Primeira Fase: Consultas (C), Negociações (N), Assinatura (S) 

 Segunda Fase: Ratificação (R) e Domesticação (D) 
 
Cada uma destas 2 fases é responsável por metade de todo o processo, o que dá 
uma ponderação de ½ a cada uma delas. Dentro de cada fase, as sub-fases têm as 
mesmas ponderações. 
 

Em seguida:  
Iq= 0.5 *     (1/3*C+1/3*N+1/3*S)         +        0.5 *    (1/2*R+1/2*D) 

 
Sendo R a razão entre o número (k) de Estados que ratificaram o instrumento e o 
número total (T) de Estados dentro das CER.     
      

 R=k/T  
 

E D é a razão entre o número (p) de Estados que domesticaram o instrumento e o 
número total de estados dentro da CER.                 

D=p/T 
 



  

181 
 

**A subfase da domesticação só começa quando os Estados atingem o quórum 
de ratificação, permitindo a entrada em vigor do instrumento. 
 
Por conseguinte:   
 

Iq= 0.5 *     (1/3*C+1/3*N+1/3*S)         +        0.5 *    (1/2* k/T +1/2* p/T) 

 
Indicadores Quantitativos. 
 
Para estes indicadores que já são números, é utilizado um método de cálculo para 
harmonizar todos os números no intervalo [0; 1]. Os métodos de harmonização são a 
padronização, o cálculo da variabilidade entre os diferentes estados membros do CER 
ou o cálculo do rácio.  
 
Os valores-alvo que existem no Tratado de Abuja e na Agenda 2063 são utilizados 
para avaliar o défice entre eles e os valores recolhidos nas CER. Este desvio é 
utilizado para a normalização dos valores no intervalo 0 e 1.  
 
Cálculo dos Limiares 
 
O cálculo dos limiares segue a lógica utilizada no cálculo dos indicadores. Estes 
limiares derivam dos objectivos e metas contidos no Tratado de Abuja e na Agenda 
2063. Para um dado indicador, o estudo procura os objectivos a ele associados em 
programas essenciais de integração. Este objectivo é então dividido em fases ou é 
distribuído equitativamente ao longo do tempo para saber o que precisa de ser 
alcançado em cada ano para que o instrumento ou meta seja alcançado. 
 
Após ter calculado os limiares ao nível dimensional, calculando a média dos limiares 
para cada indicador que compõem a dimensão dada, o AMRII oferece o limiar regional 
que se baseia na média dos limiares dimensionais. Este limiar calculado é o limiar 
regional global. É utilizado para comparar com o valor global obtido para cada um das 
CER. 
 
Posteriormente, para se ter uma ideia do nível médio das CER, calcula-se um valor 
médio continental com os 8 valores obtidos das 8 CER. Este valor médio é comparado 
com o limiar continental, que é o mesmo limiar mantido ao nível das CER.  Para cada 
um dos indicadores, foi feita uma avaliação com 2018 como ano de base.  
 

Indicadores Metas/Objectivos Limiares 

Protocolo relativo 
à livre circulação 
de pessoas nas 
CER 

Todos os protocolos relativos à 
livre circulação de pessoas em 
cada CER são incorporados na 
legislação nacional até 2018 

0.75 
 

Passaporte 
Comunitário 

A livre circulação de bens, serviços 
e capitais terá lugar e as pessoas 
que viajam em qualquer Estado-
membro poderão obter um visto no 
momento da entrada 

0.75 

Requisitos de 
vistos entre os 
Estados-

A livre circulação de bens, serviços 
e capitais terá lugar e as pessoas 
que viajem em qualquer Estado-

0.75 
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membros das 
CER 

membro poderão obter um visto no 
ponto de entrada 

Tarifa Externa 
Comum 

A União Aduaneira Africana, o 
Mercado Comum Africano e a 
União Monetária Africana estarão 
operacionais até 2023 

0.75 
 

Exportações 
intracomunitárias 
de mercadorias 
(em % das 
exportações 
totais de 
mercadorias) 

O comércio intra-africano aumenta 
de 10,1% em 2012 para 60% em 
2063 
 

0.8  
NB: Embora o incremento 
anual para a meta definida 
seja de 1.2%, não é realista 
alcançar um crescimento 
linear em circunstâncias 
normais (1/1.2) 

Importações 
intracomunitárias 
de bens (em % 
do total das 
importações de 
bens) 

O comércio intra-africano aumenta 
de 10,1% em 2012 para 60% em 
2063 
 

0.8  
NB: Embora o incremento 
anual para a meta definida 
seja de 1.2%, não é realista 
alcançar um crescimento 
linear em circunstâncias 
normais (1/1.2) 

Exportações 
intracomunitárias 
de serviços (em 
% do total das 
exportações de 
serviços) 

O comércio intra-africano aumenta 
de 10,1% em 2012 para 60% em 
2063 
 

0.8  
NB: Embora o incremento 
anual para a meta definida 
seja de 1.2%, não é realista 
alcançar um crescimento 
linear em circunstâncias 
normais (1/1.2) 

Importações de 
serviços (% do 
total de 
importações de 
serviços) 

O comércio intra-africano aumenta 
de 10,1% em 2012 para 60% em 
2063 
 

0.8  
NB: Embora o incremento 
anual para a meta 
estabelecida seja de 1,2%, 
não é realista alcançar um 
crescimento linear em 
circunstâncias normais. 
recomenda-se 1% ao ano 
(1/1.2) 

Comércio 
intracomunitário 
de electricidade 

Grupos energéticos regionais 
impulsionados por um aumento de 
pelo menos 50% na produção de 
energia - pela barragem de Inga - 
estarão operacionais e 
contribuirão para a electrificação 
para a transformação industrial do 
continente e para o conforto dos 
seus cidadãos até 2023 

0.64 
 
NB: Embora o incremento 
anual para a meta 
estabelecida seja de 
12,5%, não é realista 
alcançar um crescimento 
linear em circunstâncias 
normais. recomenda-se 
8% ao ano (8/12.5) 

Proporção de 
voos 
intracomunitários 

O espaço aéreo africano será 
aberto a todas as companhias 
aéreas africanas 

0.25 
 
NB: Isto deve estar em 
conformidade com a 
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implementação da Decisão 
de Yamoussoukro  

Custos do 
itinerância  

 0.25 

Índice de 
Desenvolvimento 
de Infra-
estruturas 

Conclusão de todas as infra-
estruturas rodoviárias, aéreas, 
marítimas e de interconexão 
electrónica até 
2025 e ferroviário até 2040 

0.65 
 
NB: Referência ao índice 
de infra-estruturas 
regionais do BAD 

Direito de 
estabelecimento 

A União Aduaneira Africana, o 
Mercado Comum Africano e a 
União Monetária Africana estarão 
operacionais até 2023 
Livre Circulação de Pessoas, 
Direitos de Residência e de 
Estabelecimento (2019-2023), 5ª 
Etapa do Tratado de Abuja 

0.6 
 

Direito de 
residência 
 

A União Aduaneira Africana, o 
Mercado Comum Africano e a 
União Monetária Africana estarão 
operacionais até 2023 

 Livre Circulação de Pessoas, 
Direitos de Residência e de 
Estabelecimento (2019-2023), 5ª 
Etapa do Tratado de Abuja 

0.6 

Acesso ao 
mercado de 
trabalho 

A União Aduaneira Africana, o 
Mercado Comum Africano e a 
União Monetária Africana estarão 
operacionais até 2023 
Livre Circulação de Pessoas, 
Direitos de Residência e de 
Estabelecimento (2019-2023), 5ª 
Etapa do Tratado de Abuja 

0.6 
 
 

Acesso à terra A União Aduaneira Africana, o 
Mercado Comum Africano e a 
União Monetária Africana estarão 
operacionais até 2023 
 

0.6 

Sistema de 
Pagamento 
Regional 

Implementação de um Sistema 
Regional de Pagamentos dentro 
das CER até 2023 

0.6 
 

Bolsa de Valores 
Regional 

Implementação de um Sistema 
Regional de Pagamentos nas CER 
até 2023 

0.6 
 

Câmara de 
Compensação 
Regional 

Implementação de uma Câmara 
de Compensação Regional nas 
CER até 2023 

0.6 
 
 

Taxa de inflação Nenhuma alteração da Taxa de 
Inflação nas CER até 2023 

3% 
 
 



  

184 
 

Normas macro-
prudenciais 

Implementação de Normas Macro-
prudenciais nas CER até 2023 

0.6 
 
 

Existência de 
uma rede 
bancária regional 
(a ser revista) 

Implementação da rede bancária 
regional nas CER até 2023 

0.6 
 
 

Número de 
moedas 
reconhecidas 
nas CER  

Criação de uma moeda única até 
2025 

0.6 
 

Proporção de 
trocas 
intracomunitárias 
liquidadas em 
moedas 
comunitárias 
(moedas 
nacionais) 

Pagamento de todas as trocas 
intracomunitárias em moeda 
regional até 2025 

0.6 
 
 

Plano Regional 
de Gestão 
Ambiental 

Programas de certificação de 
sustentabilidade regionais e 
continentais implementados até 
2020 
 
Acordos vinculativos para uma 
gestão justa, equitativa e 
sustentável da exploração dos 
recursos naturais transfronteiriços 
(água, parques, oceanos) em vigor 
até 2020 

0.75 
 
 

Autoridade 
reguladora para 
actividades de 
protecção 
ambiental 

Um Fundo Africano para o Clima 
(ACF) para abordar as questões 
de adaptação e mitigação das 
alterações climáticas do 
continente, incluindo o 
desenvolvimento tecnológico em 
vigor até 2025 

0.7 
 
 

Imposto 
Comunitário 
sobre o Carbono 

Acordos vinculativos para uma 
gestão/exploração justa, equitativa 
e sustentável dos recursos 
naturais transfronteiriços (águas, 
parques, oceanos) em vigor até 
2020 

0.75 
 

Plano 
Comunitário para 
a Gestão 
Integrada dos 
Recursos 
Hídricos (GIRH) 

Programas de certificação de 
sustentabilidade regionais e 
continentais implementados até 
2020 

0.75 
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Organização 
Regional da 
GIRH 

Consolidar ou criar instituições 
dedicadas à gestão 
transfronteiriça da água até 2023 

0.6 
 

Centro Regional 
de Recolha de 
Dados 
Geoespaciais 
sobre Recursos 
Hídricos 

Uma Agência Espacial Africana 
criada até 2023 

0.6 
 
 

Parlamento 
Regional 

Instituição do Parlamento Regional 
até 2025 

0.75 
 

Tribunal de 
Justiça Regional 

Criação de um Tribunal Regional 
de Justiça até 2025 

0.75 
 
 

Exército 
Regional 

Criação do Exército Regional até 
2025 

0.6 
 

Banco Central 
Regional 

Criação do Banco Central Africano 
até 2028 (Tratado de Abuja) 

0.6 
 

Universidade 
Regional 

Criação de uma Universidade 
Regional (centros de investigação) 
até 2025 

0.75 
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1963  Criação da Organização da Unidade Africana (OUA) em Adis Abeba 
1964 O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) 
1969 União Aduaneira da África Austral (SACU)  
1973 União do Rio Mano (MRU) (mais tarde integrada na CEDEAO, revista em 2004)  
1975 Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO)  
1980 Plano de Acção de Lagos para o Desenvolvimento Económico de África 1980-2000): Plano 

para aumentar a auto-suficiência de África 
Conferência de Coordenação para o Desenvolvimento da África Austral (SADCC)  

1981 Zona de Comércio Preferencial  
1983 Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC)  
1984 Comissão do Oceano Índico (COI)  
1986 Autoridade Intergovernamental para a Seca e o Desenvolvimento (IGADD)  
1989 União do Magrebe Árabe (UMA)  
1991 O Tratado de Abuja de 1991 que cria a CEA através de seis fases que culminam num Mercado 

Comum Africano utilizando as CER como blocos de construção. O Tratado está em vigor desde 
1994.   

1992 A SADCC torna-se a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC)  
1993 Mercado Comum para a África Oriental e Austral (COMESA)  
1994 União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA)  
1996 Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD) substitui a IGADD  
1998 Comunidade dos Estados do Sahel e do Sahara (CEN-SAD) 

Protocolo sobre as Relações entre a CEA e as CER (OUA)  
1999 A Declaração de Sirte de 1999 para a criação de uma União Africana   
2000 Acto Constitutivo da União adoptado na Cimeira de Lomé 

Comunidade da África Oriental (CAO) 
Passaporte da CEDEAO 
Conferência Internacional sobre a Região dos Grandes Lagos (ICGLR)  

2001 A Cimeira de Lusaka traçou o roteiro para a implementação da UA   
Nova Parceria para o Desenvolvimento de África (NEPAD) adoptada como um Programa da 
UA na Cimeira de Lusaka.  

2002 A Cimeira de Durban (2002) lançou a UA e convocou a 1ª Conferência de Chefes de Estado 
da União Africana  
Protocolo do Conselho de Paz e Segurança/Arquitectura Africana de Paz e Segurança (APSA) 
(UA)  

2003   Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares (MAAP)  
2004 Parlamento Pan-Africano (PAP) 

Lançamento da Zona de Comércio Livre da CEEAC  
2005 Criação da Zona Tripartida COMESA-CEA-SADC   
2009 União Aduaneira do COMESA 

Programa de Integração Mínima da UA 
Carta Africana de Estatística (UA)  

2010 Mercado Comum da CEA  
2011 Programa para o Desenvolvimento de Infra-estruturas em África (PIDA) (AU)  
2013 OUA/UA aos 50 anos 
2015 Acordo Tripartido de Zona de Comércio Livre do COMESA-CEA-SADC assinado em Sham el 

Sheikh, Egipto 
2016 Acordo Tripartido de Comércio Livre do COMESA-CEA-SADC; Índice de Abertura de Vistos 

de África (BAFD)  
2017 Zona de Comércio Livre Continental (UA)   
2018 Acordo de Zona de Comércio Livre Continental Africana anunciado em Kigali, Ruanda 
2019 Entrada em vigor do Acordo de Zona de Comércio Livre Continental Africana 
2021 Início das transacções comerciais ao abrigo da ZCLCA 
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