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Contexto  

Há várias décadas, os Chefes de Estado e de Governo de África sempre defenderam 
a integração africana como estratégia pertinente para a concretização do 
desenvolvimento do Continente. Esta visão foi materializada pela multiplicidade de 
acordos e tratados aprovados sucessivamente pelos Chefes de Estado e de Governo. 
Partindo da Organização da Unidade Africana (OUA) até a Agenda 2063, a vontade 
dos Chefes de Estado e de Governo nunca foi alterada, se considerarmos as 
iniciativas que continuam a tomar.  
 
Todavia, a vontade não é suficiente para que as iniciativas produzam os resultados 
esperados. Com efeito, muitas iniciativas fracassaram devido a vários motivos, entre 
outros o financiamento, a divergência de visões com outras instituições internacionais, 
os conflitos internos e as reticências dos Estados Membros no sentido de abandonar 
uma parte da sua soberania. A esses motivos acrescentou-se a falta de 
acompanhamento e avaliação, tendo em vista o alcance dos resultados esperados 
para cada uma dessas iniciativas. 
 
Neste contexto, com a nova iniciativa dos Chefes de Estado e de Governo, que é a 
Agenda 2063, é preciso dar ênfase particular ao processo de acompanhamento e 
avaliação, com vista a realizar, com eficácia e eficiência, os objectivos esperados. Em 
Maio de 2013, nas Ilhas Maurícias, os Ministros Africanos responsáveis pela 
Integração, reunidos em Conferência, solicitaram à Comissão da União Africana 
(CUA) para conceber um sistema de avaliação da integração, por forma a ter-se não 
somente uma ideia clara de todos os trabalhos efectuados em prol da integração 
africana, mas também ultrapassar os obstáculos ligados ao processo de integração 
em África.  
 
É nesta dinâmica que a CUA, em colaboração com o Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD) e a Comissão Económica das Nações Unidas para África, 
juntaram os seus esforços para produzir o Índice da Integração Regional Africana 
(IIRA), cujo primeiro relatório foi lançado em 2016. Embora a iniciativa tenha o mérito 
de ser louvada, não é coerente permanecer surdo perante as críticas formuladas 
contra este índice, que é considerado como uma inovação no processo da integração 
africana. Entre as várias críticas ao IIRA, podemos reter algumas, nomeadamente: (i) 
grandes dimensões da integração que não estão cobertas; (ii) o IIRA prioriza a 
comparação entre as Comunidades Económicas Regionais (CER´s) e os Estados 
Membros, sem, no entanto, realçar a avaliação do processo de integração, de 
conformidade com as iniciativas da integração.  
 
Por conseguinte, a CUA julgou ser importante a elaboração de um outro índice, cujo 
objectivo responde à preocupação principal dos actores fundamentais da integração. 
Para estes últimos, a avaliação da integração não exige, actualmente, a comparação 
entre as CER´s ou ainda entre os Estados Membros. O novo índice desenvolvido pela 
CUA pretende ser inclusivo, através da sua metodologia de produção, com vista a 
colmatar significativamente as lacunas do IIRA.  
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Objectivo do Relatório  
 
O objectivo do estudo realizado pela Comissão da União Africana é o de propor um 
quadro de acompanhamento e avaliação coerente, robusto e inclusivo, que responde 
às preocupações ligadas a este processo por parte dos actores da integração em 
África.  
 
Mais concretamente, o estudo deverá: 

 Determinar as dimensões da integração, com base em diferentes iniciativas 
definidas, que constituem o processo de integração regional africana; 

 Determinar os indicadores SMART para cada uma das dimensões;  

 Propor métodos de cálculo desses indicadores; e  

 Determinar os limiares para cada um dos indicadores, com vista a servir de 
nível de avaliação dos esforços das diferentes Comunidades Económicas 
Regionais.  

Pertinência e valor acrescentado do índice IMIRA 

 O índice contém várias dimensões, incluindo as dimensões emergentes da integração  

As mutações em curso, ao nível mundial, decorrentes da globalização, impõem o 
respeito de novos domínios, com um impacto no processo de integração assim como 
no futuro das populações africanas. Entre essas novas dimensões, podemos citar: o 
meio ambiente, a migração, as alterações climáticas, a cultura, a governação e a paz 
e segurança.  

 Índice quadro do processo de acompanhamento e avaliação da implementação de 
programas e projectos da integração  

Contrariamente ao IIRA, tal como nos referimos anteriormente, o novo instrumento é 
baseado no método «MinMax»1, obedece a uma lógica de comparação entre os 
Estados Membros e as Comunidades Económicas Regionais, estando orientado para 
o processo de acompanhamento e avaliação, tendo como base a implementação da 
Agenda de Integração. Com efeito, a comparação não permite, em caso algum, fazer 
a avaliação do nível das Comunidades Económicas Regionais na implementação de 
iniciativas, muito menos realçar os esforços envidados no quadro da aplicação da 
Agenda de Integração. O novo índice vem, por conseguinte, colmatar esta lacuna do 
Índice de Integração Regional Africana que, no seu estado inicial, não podia fazer 
uma avaliação da implementação de uma agenda de integração em função dos 
objectivos, dos prazos e do plano de acção elaborado. 

Neste contexto, o novo índice é um instrumento de avaliação das conquistas das 
Comunidades Económicas Regionais, em comparação com os objectivos e as etapas 
previstas nas iniciativas de integração. 

 Valor acrescentado do novo índice  

                                                           
1 O método MiniMax consiste na normalização baseada em pequenos e grandes valores de amostra. 
Esses valores são reduzidos a 0 e 1; de seguida, todos os outros valores são classificados entre 0 e 
1. 
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O novo estudo realizado pela Comissão da União Africana, depois do estudo 
efectuado em colaboração com a Comissão Económica das Nações Unidas para 
África e o Banco Africano de Desenvolvimento, em 2016, apresenta um notável valor 
acrescentado. Foram levantadas muitas vozes sobre a oportunidade do 
desenvolvimento de um novo índice, afigurando-se importante realçar, na Tabela 1 
abaixo, os elementos comparativos deste novo índice, com vista a sublinhar a 
necessidade deste novo índice. Deste modo, tomámos o cuidado de sintetizar as 

diferenças entre os dois índices, tal como se segue:  

 
Tabela 1: Síntese das diferenças entre o IIRA e o novo índice 

 IIRA Novo Índice IMIRA 

Objectivos  Avaliar o nível de integração das CER´s e 
dos Estados Membros em termos 
comparativos  

 Avaliar as CER´s em termos de 
implementação dos grandes 
programas de integração.  

Metodologia Método MinMax  Método de Objectivos  
 Método de Meios  

Valor 
acrescentado 
do novo 
índice 

  Inclusão de áreas emergentes, 
tais como a integração social, a 
integração ambiental e a 
integração política. 

 Utilização de limiares.  

Funções  Comparar os Estados Membros e as CER´s 
nos seus esforços de implementação do 
processo. 

 Servir de instrumento de avaliação 
dos esforços envidados no 
domínio da integração, tendo em 
vista a melhor produção do 
relatório anual sobre o estado da 
integração em África.  

Fonte: CUA, 2018 

 

Metodologia 

A metodologia, baseada numa estratégia inclusiva, é articulada em 3 grandes fases, 
nomeadamente: 

 Selecção das dimensões da integração e dos indicadores  

A selecção das dimensões e dos indicadores envolveu Peritos das Comunidades 
Económicas Regionais, da Associação dos Bancos Centrais Africanos (ABCA), do 
Comité dos Directores Gerais dos Institutos Nacionais de Estatística (CoDG) assim 
como Peritos de Organizações Parceiras da Comissão da União Africana, tais como 
a ACBF, a CEA e o BAD. A coordenação foi assumida pelo Departamento dos 
Assuntos Económicos da Comissão da União Africana. As dimensões e os 
indicadores foram extraídos de diferentes iniciativas de integração da União Africana, 
designadamente a Agenda 2063 e o Tratado de Abuja. Para Cavoli (2012), os 
indicadores de integração devem ser tratados de uma forma apropriada, em função 
do grau de integração económica, de acordo com as prioridades ou princípios que se 
seguem: 

 Devem ser simples e de fácil compreensão; 

 Os dados estão facilmente disponíveis para todos os Estados Membros que 
figuram na amostra; 

 Dependem mais de formulações económicas do que políticas; e 

 São sustentados por intuição económica sobre o comportamento dos agentes. 



4 
 

 Cálculo dos indicadores sectoriais  

Os indicadores seleccionados são quantitativos, para alguns, e qualitativos, para 
outros. Os indicadores quantitativos podem ser medidos a partir de variáveis 
pertinentes relativas a cada dimensão de integração, ao passo que os indicadores 
qualitativos são avaliados com base em instrumentos jurídicos comunitários.  

Os indicadores qualitativos são avaliados com base nas etapas que compõem a 
criação dos instrumentos jurídicos que representam. Os instrumentos foram 
considerados como realizáveis em 3 fases: (i) aprovação e assinatura; (ii) ratificação; 
e (iii) implementação. Os resultados são fornecidos aos indicadores em função da 
fase em que estiver situada a Comunidade Económica Regional. 

Os indicadores quantitativos são normalizados e calibrados no intervalo 0 e 1, para 
facilitar, de seguida, o cálculo do índice composto sectorial ou do índice composto 
final. 

 Índices compostos sectoriais  

Os índices sectoriais são calculados para cada uma das dimensões do índice 
composto final. O seu cálculo é baseado na média aritmética simples dos valores dos 
indicadores que compõem cada dimensão definida. 

 Índice composto final (IMIRA) 

O índice composto final, chamado por Índice Multidimensional da Integração Regional 
Africana (IMIRA), é a média aritmética simples dos índices sectoriais calculados para 
cada uma das dimensões da integração seleccionadas.  

 Cálculo dos limiares  

Os dois principais programas (Tratado de Abuja e Agenda 2063), sobre os quais é 
baseado o índice da integração africana, contêm objectivos, simultaneamente 
qualitativos e quantitativos. Por conseguinte, é preciso velar pela transformação de 
cada um dos objectivos qualitativos em objectivo quantitativo. Por muito difícil que 
seja, quando este exercício de quantificação de objectivos for concluído, tratar-se-á 
de um valor acrescentado muito importante para os sistemas de acompanhamento e 
avaliação. Permite aos actores dispor de alertas sobre os atrasos de implementação, 
identificar as dificuldades e os obstáculos assim como tomar decisões coerentes, a 
qualquer momento. 
 
É por este motivo que a CUA gostaria de acrescentar esta funcionalidade no quadro 
de avaliação, por forma a servir de instrumento de apreciação que permite não 
somente avaliar os resultados obtidos, comparar as CER, mas também alertar os 
decisores e outros actores sobre as medidas apropriadas e as políticas que permitem 
alcançar os objectivos fixados nos diferentes programas de integração. Neste 
contexto, o relatório faz a combinação de dois métodos para a definição dos limiares. 
Esses métodos são: o método das médias e o método dos objectivos. 

 Método das médias  

Em estatística, a média é considerada como uma medida da tendência central, isto é, 
que ajuda a fazer o acompanhamento, com a ajuda de um único número, daquilo que 
é típico de um conjunto de dados. Utilizada para determinar os limiares dos índices 
calculados, a referida média permite definir a rapidez com a qual todas as 
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Comunidades Económicas Regionais evoluem na implementação dos programas de 
integração. 
 
O método das médias tem como fundamento o facto de que as Comunidades 
Económicas Regionais não seriam capazes de obter os mesmos resultados 
esperados durante a aprovação do Tratado de Abuja e da Agenda 2063. Por 
conseguinte, poderiam estar adiantadas em algumas áreas, em função da sua 
situação inicial, dos recursos à sua disposição e das suas prioridades. Por isso, é 
necessário aproveitar o nível médio de evolução para que as CER´s estejam situadas 
abaixo deste valor, o que é absolutamente impossível. 

 Método dos objectivos  

Para todos os indicadores, cujos objectivos foram definidos em termos de 
instrumentos ou ferramentas de integração, tais como os protocolos das instituições, 
etc., é suficiente implementar esses instrumentos em três fases específicas: (i) Fase 
de debate entre os Estados Membros; ii) Fase de elaboração de acordos, tratados e 
protocolos; (iii) Fase de negociação para assinatura e ratificação. 
 
As duas primeiras fases representam a metade (50% ou 0,5) do processo de criação 
do instrumento de integração, e a ratificação representa a outra metade. No que diz 
respeito aos instrumentos que deveriam ser estabelecidos antes de 2018, a realidade 
das Comunidades Económicas Regionais tornou necessária a conclusão da fase de 
ratificação pela metade dos Estados Membros. Neste contexto, o limiar para esses 
instrumentos ou ferramentas de integração é de 75% (ou 0,75). Se 2018 não o ano 
de expiração do processo de implementação do instrumento, consideramos 
simplesmente a etapa proposta nas agendas de integração e o nível correspondente. 
Este nível está repartido de uma maneira uniforme em todo o período, até a expiração. 
 
Por exemplo, aos objectivos relativos às instituições bancárias, financeiras, 
monetária, etc. são automaticamente seleccionados. Trata-se dos critérios de 
convergência definidos pela União Africana e pela Associação dos Bancos Centrais 
Africanos (ABCA). 
 
Resultados-chave  
 

1. Dimensões do índice  
 
 1ª dimensão: Integração Social (livre circulação de pessoas, género e 

assuntos humanitários); 
 2ª dimensão: Integração Produtiva (agricultura, indústria, minas, 

investimentos, etc.); 
 3ª dimensão: Integração Comercial;  
 4ª dimensão: Integração de Infra-estruturas;  
 5ª dimensão: Integração Monetária e Financeira;  
 6ª dimensão: Integração Ambiental;  
 7ª dimensão: Integração Política e Institucional.  

 
2. Indicadores  

Os indicadores para a dimensão de integração são:  
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 INTEGRAÇÃO SOCIAL 
 

 Protocolo sobre a Livre Circulação;  
 Passaporte Comunitário;  
 Visto de entrada entre os Estados Membros das CER´s; 
 Direito de Estabelecimento;  
 Direito de Residência;  
 Acesso ao Mercado de Trabalho;  
 Acesso à Terra.  

 
 INTEGRAÇÃO PRODUTIVA  

  
 Parte das exportações intra-regionais de bens intermediários (% das 

exportações intra-regionais); 
 Parte das importações regionais de bens intermediários (% das importações 

intra-regionais); 
 Existência de um plano regional para o desenvolvimento agrícola, industrial ou 

mineiro.  
 
 INTEGRAÇÃO COMERCIAL 

 
 Tarifa Exterior Comum;  
 Valor das importações intracomunitárias de bens (% das importações totais de 

bens); 
 Valor das exportações intracomunitárias de bens (% das importações totais de 

bens); 
 Valor das importações de serviços intracomunitários (% das importações totais 

de serviços); 
 Valor das exportações de serviços intracomunitários (% das importações totais 

de serviços). 
 
 INTEGRAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS  

 
 Proporção de ligações intracomunitárias de electricidade;  
 Proporção de voos intracomunitários;  
 Custo de itinerância (Roaming); 
 Número de estradas transfronteiriças;  
 Índice de infra-estruturas de interconexão regional (das Nações Unidas). 

 
 INTEGRAÇÃO FINANCEIRA E MONETÁRIA  

 
 Existência de Sistema de Pagamento Regional;  
 Existência de um Banco Regional;  
 Câmara de Compensação;  
 Diferencial da Taxa de Inflação; 
 Existência de Normas Prudenciais Macro; 
 Número de Moedas reconhecidas (incluindo as moedas estrangeiras) em 

circulação dentro da sua Comunidade Económica Regional;  
 Proporção de trocas comerciais intracomunitárias para as quais são 

efectuados pagamentos em divisas regionais;  
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 Rede Regional de Correspondes Bancários; 
 Banco de Investimentos ou de Desenvolvimento Regional.  

 
 INTEGRAÇÃO AMBIENTAL  

 
 Plano Regional de Gestão Ambiental;  
 Instituição Regional de Regulamentação das Actividades de Protecção 

Ambiental;  
 Taxa Comunitária de Emissão de Carbono;  
 Programa Regional de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRE); 
 Instituição Regional de Gestão Integrada dos Recursos Hídricos (GIRE); 
 Centro Regional de Recolha de Dados Geoespaciais sobre os Recursos 

Hídricos.  
 
 INTEGRAÇÃO POLÍTICA E INSTITUCIONAL  

 
 Parlamento Regional;  
 Tribunal Regional de Justiça;  
 Exército Regional;  
 Banco Central Regional;  
 Universidade Regional.  

 

Conclusões e Recomendações 

Há várias décadas, a integração foi reconhecida como uma condição imprescindível 
para o desenvolvimento do Continente Africano. Os planos e os programas 
elaborados não permitiram alcançar os resultados esperados, por diversos motivos, 
entre outros a ausência de instrumentos de acompanhamento e avaliação, capazes 
de recapitular as acções, identificar as lacunas e propor medidas correctivas no que 
tange a programação, a implementação e o financiamento. 

Em 2016, a pedido dos Ministros responsáveis pela Integração, foi elaborado o 
Primeiro Índice. Todavia, esse Índice, o IIRA, apresenta algas limitações, que foram 
levantadas em várias ocasiões.  

Por conseguinte, a Comissão da União Africana decidiu produzir um novo 
instrumento, denominado Índice Multidimensional da Integração Regional Africana 
(IMIRA). O IMIRA é composto por 7 dimensões e 39 indicadores, tanto qualitativos 
como quantitativos. Esse instrumento tem uma novidade, que consiste na 
apresentação de limiares para a avaliação das Comunidades Económicas Regionais 
e determinar aquelas que estão atrasadas na implementação dos planos e programas 
de integração, tais como o Tratado de Abuja e a Agenda 2063.  

Este novo índice foi aprovado durante a reunião técnica, organizada em Kampala, 
Uganda, pela Comissão da União Africana, de 17 a 21 de Setembro de 2018, um 
evento que juntou também Peritos das Comunidades Económicas Regionais, dos 
Bancos Centrais, dos Institutos Nacionais de Estatística assim como Peritos 
Independentes. 

A reunião de Peritos formulou as seguintes recomendações:  
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(i) Solicita à Comissão da União Africana para submeter as recomendações 
aos Órgãos da União Africana, para análise e aprovação; 
 

(ii) Solicita igualmente à Comissão da União Africana para fazer uma avaliação 
do desempenho das Comunidades Económicas Regionais na 
implementação do Tratado de Abuja e da Agenda 2063, com base no Índice 
Multidimensional da Integração Africana; 

 
(iii) Solicita, por outro lado, a todas as Comunidades Económicas Regionais a 

trabalhar em estreita colaboração com a Comissão da União Africana neste 
processo de acompanhamento e a avaliação, com base no novo índice, 
tendo em vista a melhor implementação dos programas regionais e 
continentais de integração. 

 


