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A. INTRODUÇÃO E CONTEXTO 
 

1. A Agenda de integração de África consta no Tratado de Abuja (1991), e tem como 
objectivo primordial o alcance de uma Comunidade Económica Africana a nível 
continental, em seis estágios sucessivos, que incluem o reforço da cooperação 
sectorial e a criação de zonas de comércio livre regionais, o estabelecimento de uma 
União Aduaneira, um Mercado Comum e uma união monetária e económica a nível 
continental. Compreende-se que a consolidação do Mercado Comum vai depender da 
livre circulação de pessoas, direitos de residência e direito de estabelecimento. 
 

2. Um marco histórico para a integração regional em África registou-se no dia 01 de 
Janeiro de 2021, com o início das transacções comerciais ao abrigo da Zona de 
Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA).  A celeridade impressionante das 
negociações, assinatura, ratificações e entrada em vigor do Acordo da ZCLCA ocorreu 
entre Junho de 2015 e Maio de 2019 e é sem precedentes na história de elaboração 
de tratados da UA, logo após o Acto Constitutivo da União.   

 
3. Apesar da adopção e implementação da ZCLCA, os resultados na consecução dos 

objectivos do Tratado de Abuja continuam a ser bastante variados com as CER em 
diferentes fases de implementação do Tratado. Além disso, impõe-se um maior esforço 
para que os cidadãos africanos comuns compreendam e assumam a propriedade do 
processo de integração regional. 

 
4. É neste sentido que, durante a sua 12.ª Cimeira Extraordinária sobre o lançamento da 

fase operacional da ZCLCA em Niamey, Níger, no dia 07 de Julho de 2019, os Chefes 
de Estado e de Governo da UA decidiram que o dia 07 de Julho de cada ano fosse 
designado como "o Dia da Integração Africana" por forma a celebrar as principais 
realizações alcançadas no processo de integração regional e continental, bem como 
para deliberar sobre as principais lições aprendidas, visando a resolução dos desafios 
enfrentados. A primeira comemoração do Dia da Integração Africana decorreu de 12 
de Junho a 09 de Julho de 2020.  

 
5. A mobilização e o entusiasmo observados durante a primeira comemoração do Dia da 

Integração Africana em 2020, é um testemunho claro da importância que a liderança 
da União Africana atribui a uma integração regional e continental mais rápida, tal como 
consagrado no Tratado de Abuja. 

 
6. Nas últimas duas décadas, África registou uma taxa média de crescimento de 4,6%, 

apesar de um ambiente económico e financeiro internacional desfavorável. A actual 
pandemia da COVID-19 levou o continente à sua primeira recessão em 25 anos.  
Confrontada com a ruptura das cadeias de abastecimento globais e regionais devido 
ao confinamento governamental, medidas de restrição postas em prática para 
combater à COVID-19 e as fraquezas estruturais inerentes às economias africanas 
caracterizadas por pequenos mercados subdesenvolvidos e fragmentados, a actual 
pandemia da COVID-19 voltou a expor e exacerbar a vulnerabilidade das economias 
africanas.  

 
7. Na perspectiva da consecução do objectivo de crescimento anual de 7% da Agenda 

2063, há um consenso crescente entre os Estados-membros da União Africana sobre 
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o papel que a integração regional pode desempenhar na promoção do crescimento 
inclusivo e da transformação estrutural.   

 
8. A 2.ª comemoração do Dia da Integração Africana terá lugar de 07 a 09 de Julho de 

2021.  Durante esta comemoração, a CUA vai igualmente organizar o Fórum da 
Integração Africana, conforme recomendado pela reunião do Comité Técnico 
Especializado (CTE) de Finanças, Assuntos Monetários, Planeamento e Integração 
Económica na sua reunião realizada em Yaoundé (Camarões) de 05 a 08 de Março de 
2019, que solicitou à Comissão da União Africana (CUA) a organizar todos os anos um 
Fórum da Integração Africana.  

 
9. Essas comemorações deverão constituir uma plataforma que garanta uma ampla 

participação de todos os actores a nível nacional, regional e continental, incluindo os 
Estados-membros, as CER, a diáspora africana, os parceiros de desenvolvimento, a 
Academia, o Sector Privado, a Sociedade Civil, as Mulheres e a Juventude no sentido 
de manter vivo o sonho de uma África unificada, próspera e pacífica, conforme 
consagrado no Tratado de Abuja e na Agenda 2063.  

 
B. OBJECTIVOS  

 
10. O objectivo geral da comemoração é o de deliberar sobre como utilizar a integração 

como um instrumento para a recuperação económica do continente, de modo a 
reconstruir melhor em conjunto depois da pandemia da COVID-19 . 
  

11. Os objectivos específicos das comemorações de 2021 do Dia da Integração Africana 
são os seguintes: 

 
❖ constituir uma plataforma onde os principais intervenientes, incluindo as CER, os 

decisores políticos, o sector privado, a sociedade civil, discutam de forma aberta 
os desafios enfrentados na integração regional e continental, com o objectivo de 
apresentar soluções práticas para os ultrapassar;  
 

❖ promover a participação dos cidadãos com o intuito de incutir um compromisso 
inabalável para a integração regional em África; 

 
❖ criar uma nova mentalidade positiva sobre a importância da integração como 

instrumento para acelerar a recuperação económica da pandemia da COVID-19 
para aqueles que vivem no continente e na diáspora; 

 
❖ celebrar os progressos registados na implementação da Agenda da Integração 

Africana, incluindo o lançamento da ZCLCA e a sua implementação; 
❖ reflectir e partilhar as lições aprendidas, tendo em vista a aceleração da 

concretização da Comunidade Económica Africana; 
 

❖ fazer o balanço das principais iniciativas lançadas durante a comemoração do Dia 
da Integração Africana em 2020;  
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❖ recolher opiniões de todas as partes relevantes interessadas na formulação e 
implementação das principais estratégias para melhorar a coordenação dos 
projectos de integração regional e continental; 

 
❖ reforçar a concretização de um processo e de uma agenda de integração mais 

rápidos em África, com vista a atingir a transformação estrutural de África para um 
desenvolvimento económico inclusivo e sustentável, conforme estabelecido na 
“Agenda 2063: A África que Almejamos”; 

 
❖ permitir que a Comissão da União Africana promova a rápida ratificação, entrada 

em vigor e implementação efectiva do Protocolo da Livre Circulação de Pessoas 
para complementar e garantir o sucesso da ZCLCA; 

 
❖ comunicar os seus projectos e programas de integração e reforçar o mecanismo 

para melhorar o diálogo com os cidadãos africanos sobre questões relativas ao 
processo de integração regional africana, bem como explorar oportunidades de 
cooperação com as principais partes interessadas para a rápida realização da 
agenda de integração; 

 
❖ sensibilizar as pessoas sobre os benefícios da integração, bem como sobre o 

Estado da Integração Regional e Continental; e 
 

❖ identificar os principais desafios enfrentados pelos cidadãos africanos no 
processo de integração, bem como as medidas necessárias para os enfrentar 
para o seu benefício. 

 
C. TEMA DO FÓRUM  

 
12. O Tema das Comemorações do Dia da Integração Africana de 2021 é “O Papel da 

Integração Continental na Aceleração da Recuperação Económica Africana após 
a Pandemia da COVID-19”. 
 

D. QUESTÕES A CONSIDERAR 
 

13. As comemorações deverão incluir uma série de actividades, abrangendo entre outras: 
 
❖ Estado da Integração Regional em África; 
❖ Divulgação do Relatório sobre a Integração Africana de 2021; 
❖ Discussões sobre os Programas de Integração Africana; 
❖ Integração do Mercado: modalidades práticas e implementação eficaz da ZCLCA; 
❖ Desafios registados na implementação da agenda da integração regional e 

continental;  
❖ Emissão de declarações conjuntas pelo Presidente da União, Presidente da 

Comissão da UA e Líder da ZCLCA;  
❖ Lançamento e acompanhamento dos programas e iniciativas em matéria de 

integração regional; e  
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❖ Livre circulação de pessoas, direito de residência e direito de estabelecimento. 
 

E. RESULTADOS PREVISTOS 
 

14. Prevêem-se os seguintes resultados:  
 
❖ Promoção da participação cívica para uma implementação inclusiva da agenda 

de integração regional de África. Este aspecto é essencial com vista a promover 
a popularização da ideia de integração regional e promover uma ampla assunção 
de responsabilidade e participação por parte dos cidadãos; 
 

❖ Promoção dos processos coordenados de elaboração de políticas através do 
diálogo inclusivo para a identificação de meios adequados, práticos e eficazes 
para acelerar a integração continental, incluindo a abordagem de questões em 
torno da soberania, que tenham sido consideradas como obstáculos ao processo 
de integração acelerada;  

 
❖ Melhoria da avaliação para uma melhor formulação de políticas através da 

elaboração de um Relatório da Reunião e de um Relatório de Progresso sobre a 
implementação de iniciativas lançadas durante as comemorações do Dia da 
Integração Africana em 2020;  

 
❖ Melhoria da compreensão e sensibilização dos africanos no continente e na 

diáspora sobre questões de integração, e da ZCLCA em especial, e o estado 
actual da sua implementação; 

 
❖ Reforço da vontade e da liderança política para a integração de África através de 

esforços de defesa orientados para os Estados-membros da UA com vista a 
acelerar a ratificação, aplicação interna e implementação dos instrumentos 
jurídicos da UA relacionados com a integração continental, especialmente o 
Protocolo da Comunidade Económica Africana sobre a Livre Circulação de 
Pessoas, Direito de Residência e Direito de Estabelecimento; 

 
❖ Criação de uma dinâmica para a rápida conclusão dos tratados e protocolos 

pendentes, incluindo os relacionados com o estabelecimento de três (3) 
instituições financeiras propostas pela União Africana (nomeadamente, o Banco 
Central Africano, o Banco Africano de Investimento e o Fundo Monetário 
Africano), entre outras; e 

 
❖ Reforço da cooperação entre as Instituições da União Africana, CER e Estados-

membros em matéria de integração regional. 
 
F. PARTICIPAÇÃO 

 
15. O Fórum de Integração Africana de 2021 vai atrair, entre outros, participantes dos 

Estados-membros da União Africana, CUA, Instituições Especializadas da UA, CER, 
Instituições do Sistema das Nações Unidas e outros Parceiros de Cooperação para o 
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Desenvolvimento, Instituições Financeiras Africanas, Sector Privado, Academia, 
Profissionais, Juventude, Mulheres, Sociedade Civil, Diáspora, Instituições de 
Investigação e Grupos de Reflexão. 
 

G. DATA E LOCAL 
 

16. As comemorações do Dia da Integração Africana de 2021 serão realizadas em formato 
presencial e virtual, de 07 a 09 de Julho de 2021. As reuniões presenciais realizar-se-
ão em N'Djamena, Chade. 
 

H. FORMATO DAS ACTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO  
 

17. O Fórum será organizado da seguinte forma: 
 
(i) Debates estruturados em torno de sessões plenárias e sessões paralelas sobre 

tópicos a serem identificados; 
 

(ii) Uma sessão especial dedicada à partilha de experiências entre a CUA, as CER e 
outros participantes; 

 
(iii) Um dia cultural que reflicta a diversidade cultural das regiões africanas; 

 
(iv) Lançamento de Iniciativas/Competições de Integração Regional com 

demonstrações e interacções ao vivo;  
 

(v) Divulgação nos meios de comunicação social na forma de declarações e 
comunicados de imprensa; e 

 
18. Para enfatizar e celebrar a importância da participação de todos os intervenientes na 

consolidação da integração regional em África, as várias categorias de intervenientes 
(Instituições da UA, incluindo o Secretariado da ZCLCA; Comunidades Económicas 
Regionais; Sector Privado, Sociedade Civil, Instituições de Investigação; Diáspora 
Africana...) terão a oportunidade de liderar certas actividades do programa, sob a 
coordenação da Comissão da UA. 
 

I. REPARTIÇÃO DE TAREFAS  
 

19. O Fórum será organizado pela CUA em colaboração com os seguintes parceiros 
principais: Secretariados das CER, Secretariado da ZCLCA, AUDA-NEPAD, UNECA, 
Fundação Africana de Reforço das Capacidades (ACBF), Banco Africano de 
Desenvolvimento, Banco Africano de Exportação e Importação, Conselho Empresarial 
Africano, Câmara de Comércio Pan-Africana, Iniciativa AfroChampions, Grupo 
AeTrade, Centro de Direito Comercial e outros. 
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J. CONTACTOS 
 
 
Para mais informações, por favor, contacte: 
African Union Commission, 
Department of Economic Development, Trade and Mining 
P.O. Box 3243 
Addis Ababa, Ethiopia 
Tel: +251-11-551 7700 
Fax: +251-11-551 8718 
Email: NtagandaM@africa-union.org 

MauyakufaM@africa-union.org   
KpakoM@africa-union.org 
MukwankaS@africa-union.org 


