
EA24075 – 61/61/22/10 

 

RELATÓRIO SOBRE O PONTO DE SITUAÇÃO 
DA INTEGRAÇÃO REGIONAL EM ÁFRICA 
 
 
 
RESUMO EXECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DA UNIÃO AFRICANA 

DEPATAMENTO DOS ASSUNTOS ECONÓMICOS 

Fevereiro de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

           

 
UNIÃO AFRICANA 



1 

 

ANTECEDENTES 
 
O Capítulo 1 apresenta o contexto histórico sobre o processo de integração africana 
e os avanços que os líderes africanos registaram para realizar um continente unido, 
integrado e próspero, conforme está consagrado, dentre outros instrumentos, no 
Tratado de Abuja e na Agenda 2063 da UA. Mais especificamente, o Tratado de Abuja 
estabelece as bases para o trabalho da criação da Comunidade Económica Africana 
(CEA), através da qual as economias dos Estados-membros da UA estarão 
plenamente integradas, concretizando, assim, a criação de uma Comunidade 
Económica Africana. O objectivo da CEA é transformar as cinquenta e três economias 
de África numa única união económica e monetária, com uma moeda comum, livre 
circulação de capitais e de mão-de-obra. O Capítulo observa que a Declaração de 
Sirte, assinada em 1999 e, de facto, o Acto Constitutivo da União Africana, visam 
acelerar o processo de integração de África, através da criação de instituições-chave 
tais como o Banco Central Africano, o Fundo Monetário Africano e o Banco Africano 
de Investimento, o Tribunal Africano de Justiça e Parlamento Pan-Africano. Basta 
dizer que o estabelecimento do processo das três instituições financeiras continentais 
mencionadas acima tem sido lento, devido à lenta ratificação dos instrumentos 
relevantes pelos Estados-membros. As outras instituições mencionadas, 
nomeadamente o Tribunal Africano de Justiça e o Parlamento Pan-Africano, embora 
em vigor, têm poderes limitados para poderem cumprir eficazmente os seus devidos 
mandatos, nos termos do Tratado de Abuja. 
 
De acordo com os objectivos do Tratado de Abuja, espera-se que o processo de 
integração de África culmine com a criação da Comunidade Económica Africana 
(CEA), seguindo uma abordagem sequencial de seis fases de 34 anos. A realização 
da CEA baseia-se nos avanços alcançados pelas CER, que são considerados como 
os pilares fundamentais do processo de integração de África, com a Comissão da UA 
a desempenhar um papel de coordenação. 
 
Embora algumas CER tenham registado um avanço significativo, o presente Relatório 
indica que outras estão longe de alcançar as suas visões e metas, que dispõem os 
tratados que as criam. Dentre outras questões subjacentes, a sobreposição de filiação 
dos Estados-membros a muitas CER continua a representar um grande desafio de 
base e continua a ser um obstáculo complexo para uma integração regional e 
continental mais profunda. A sobreposição de membros por Estados-membros em 
muitas CER não apenas exacerba problemas persistentes de financiamento e 
capacidade humana em apoio a programas regionais, mas também leva a desafios 
de coordenação efectiva de políticas e programas para promover uma integração 
regional e continental mais próxima e mais profunda. Embora se tenham registados 
alguns progressos, o Relatório refere-se a obstáculos significativos que se observam 
na integração mais profunda, incluindo redes de infra-estrutura deficientes, 
procedimentos pesados e processos administrativos complexos que impedem a 
integração comercial; escassez de mercados, a falta de uma base de produção 
diversificada, associada a fracas ligações tanto a montante como a jusante entre a 
agricultura e a indústria, bem como mecanismos institucionais e legais frágeis para a 
implementação de programas e projectos regionais e continentais. Além disso, a 
relutância dos Estados-membros em ceder a sua soberania aos principais órgãos da 
União Africana, são algumas das barreiras que se encontram no caminho para 
acelerar o processo de integração africana. Da mesma forma, conflitos persistentes 
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no Corno de África, partes da África Central, da África Ocidental e da África do Norte 
constituem enormes desafios para a manutenção do processo de integração de África 
adequado. 
 
No entanto, apesar destes desafios aparentemente iniciais, o Relatório observa que 
alguns avanços importantes foram alcançados. Em particular, a assinatura da ZCL 
Tripartida COMESA-EAC-SADC em 22 de Outubro de 2008, em Kampala, Uganda, 
foi um grande passo na direcção certa. Mais importante ainda, a ZCL Tripartida 
abrange 26 países das três CER com uma população combinada de 527 milhões de 
pessoas, um Produto Interno Bruto (PIB) total de 624 bilhões US$ e um PIB per capita 
de US $ 1.184. As três CER representam quase metade da adesão da União Africana 
(UA) de 55 países, contribuem com mais de 58% do PIB do continente e representam 
57% da população total da União Africana. 
 
A ZCL única é criada numa base isenta de direitos aduaneiros, isenta de quotas e 
isenta de direitos, e adopta o princípio da geometria variável simplesmente 
combinando as ZCL existentes das três comunidades, nomeadamente COMESA, 
EAC e SADC numa única ZCL. O processo engendra a eliminação completa de 
quaisquer isenções ou listas sensíveis nos seus regimes de negociação. Além disso, 
espera-se que esta ZCL inter-CER venha a amortecer e atenuar os persistentes 
choques comerciais internos e externos; irá igualmente alargar os mercados de bens 
e serviços aos Estados-membros envolvidos; aumentará a massa crítica de 
instrumentos de negociação; eliminará o problema de existência de várias 
associações; promoverá o comércio inter-CER e intra-africano; e melhorará o bem-
estar económico e social das pessoas na região. Espera-se que a ZCL Tripartida 
estimule a formação de outras ZCL noutras regiões do continente africano. 
 
OBJECTIVOS 
 
O principal objectivo deste Relatório é apresentar uma avaliação do processo de 
integração africana, destacando as principais realizações, desafios, recomendações 
em relação às várias dimensões do índice de integração regional e do Tratado de 
Abuja, bem como as lições aprendidas dos agrupamentos económicos regionais 
como a União Europeia. 
 
Os objectivos específicos do Relatório são os seguintes: 
 
 Apresentar os resultados alcançados pelos Estados-membros, pelas CER e pela 

CUA. De acordo com os seus respectivos mandatos, o relatório identifica e presta 
informação sobre a situação das ferramentas e dos mecanismos que foram criados 
para a implementação da agenda de integração; 

 Avaliar os desafios que dificultam o processo de integração africana. Neste ponto, 
o fundamental aqui é considerar estes desafios como oportunidades que os países 
e as 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. Lidar com novas visões de integração com soluções inovadoras que 
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servem como recomendações para estimular uma nova dinâmica no processo de 
integração. 
 

METODOLOGIA 
 
Com relação à Metodologia e aos Dados, o Relatório destaca que, antes da recolha 
de dados, o Novo Índice Multidimensional de Integração Africana foi desenvolvido e 
adoptado em 2018 pelos Peritos das CER, dos Bancos Centrais e dos Institutos 
Nacionais de Estatística (INS). O objectivo do desenvolvimento deste Índice é levá-lo 
a servir como uma ferramenta para monitorar e avaliar o desempenho da integração 
regional alcançada por cada CER. Este índice foi usado como base para elaborar 
questionários estruturados que foram usados para registar realizações das CER 
durante os exercícios de recolha de dados. O questionário abrange oito áreas 
compostas por um conjunto de questões, a saber: (i) integração comercial; ii) livre 
circulação de pessoas; (iii) integração de infra-estruturas; (iv) integração política e 
institucional; (v) integração monetária; (vi) integração financeira; (vii) integração 
social; e (viii) gestão ambiental. O Questionário forneceu a oportunidade para as CER 
apresentarem os seus resultados e desafios usando os indicadores desenvolvidos 
pelo novo índice Multidimensional de integração, acima. 
 
As visitas efectivas feitas por representantes da Comissão da UA (incluindo debates 
realizados com vários Directores Executivos e Peritos das CER), tinham como 
objectivo recolher dados fiáveis que, posteriormente, contribuíram para a preparação 
do Relatório. 
 
PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES: REALIZAÇÕES, DESAFIOS, PERSPECTIVAS, 
ANÁLISE COMPARATIVA E RECOMENDAÇÕES ESPECÍFICAS. 
 
REALIZAÇÕES, DESAFIOS E PERSPECTIVAS CONTINENTAIS  
O Capítulo 2 do Relatório faz um balanço detalhado das principais iniciativas de 
integração económica e política de África, com o objectivo de destacar o que já foi 
realizado, para dar o impulso a um ritmo ainda mais acelerado e a um melhor 
desempenho, olhando para frente. O capítulo destaca ainda outros marcos 
alcançados, incluindo a assinatura do Plano de Acção de Lagos, bem como outras 
iniciativas tais como o Tratado de Abuja, a Declaração de Sirte, o Acto Constitutivo 
da União Africana e a Agenda 2063 da UA. O relatório continua a debruçando-se 
sobre a situação da criação de instituições financeiras pan-africanas que foram 
propostas, incluindo os processos de ratificação. Finalmente, este capítulo fornece 
detalhes das principais iniciativas levadas a cabo pela Conferência da UA, no âmbito 
do Tratado de Abuja. Mais especificamente, coloca ênfase nas instituições pan-
africanas propostas no Tratado de Abuja, nomeadamente: o Banco Central Africano, 
o Banco Africano de Investimento e o Fundo Monetário Africano. Importa observar 
que, embora estas instituições devam desempenhar funções importantes na 
promoção da agenda de integração de África, até à data, nenhuma delas entrou em 
funcionamento devido ao ritmo de ratificação dos instrumentos relevantes. 
 
 
REALIZAÇÕES, DESAFIOS, PERSPECTIVAS E RECOMENDAÇÕES 
ESPECÍFICAS AO NÍVEL REGIONAL 
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O Capítulo 3 do Relatório oferece uma visão geral do ponto de situação da integração 
em África, com base no desempenho de cada Comunidade Económica Regional. Este 
capítulo também identifica os principais desafios e recomendações específicas, como 
a via a seguir. A mensagem-chave que aparece nesta secção do Relatório é que, 
enquanto as realizações das CER são dignas de reconhecimento, continua a haver 
uma miscelânea de sucessos registados. No conjunto, invariavelmente, todas as 8 
CER reconhecidas pela UA enfrentam desafios iniciais de financiamento e limitações 
de capacidade humana; sobreposição de filiação; fraco aparato de implementação 
dos principais programas e projectos de integração regional e falta de foco e 
alinhamentos institucionais. Conflitos persistentes, a insegurança e a falta de infra-
estrutura continuam a ser grandes obstáculos generalizados para uma integração 
mais profunda. Futuramente, recomenda-se que, entre outros aspectos, a 
necessidade de conceber mecanismos inovadores de financiamento não possa ser 
subestimada. O Relatório apresenta um resumo de resultados, desafios e 
recomendações ao nível das CER. É importante notar que os pontos apresentados 
para cada CER não são suficientemente detalhados, pelo que no Relatório completo 
pode-se encontrar uma longa lista dos pormenores. 
 
A UMA fez alguns progressos dignos de nota com base nos objectivos do seu 
Tratado. A região da UMA enfrenta desafios relacionados com a instabilidade política, 
insegurança, pouca cooperação entre os Estados-membros e conexões infra-
estruturais limitadas. O facto de a UMA, por muitos anos, ter uma cooperação limitada 
com a CUA constituiu outro grande desafio. Como recomendação, os Estados-
membros da UMA precisam de implementar estratégias com vista a fazer face a estes 
desafios, inclusive trabalhando em estreita colaboração com outras CER para replicar 
as suas lições, como o método de autofinanciamento da CEDEAO. 
 
CEN-SAD. Em termos de realizações feitas desde a sua criação, a CEN-SAD realizou 
trabalhos no sentido de melhorar o clima de paz e segurança entre os seus Estados-
membros. Possui uma Carta de Paz e Estabilidade, um Protocolo sobre o Mecanismo 
de Prevenção, Gestão e Resolução de Conflitos e uma Convenção de Cooperação 
em Matéria de Segurança. Além disso, devido a ameaças ao meio ambiente dos 
países membros da CEN-SAD, as autoridades também estão concentradas na 
protecção e gestão ambiental. Mais especificamente, a Iniciativa da Grande Muralha 
Verde, acordada pelos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO e da UA, para 
promover a luta contra a desertificação e o desenvolvimento socioeconómico das 
áreas vulneráveis em causa, constitui uma grande conquista. 
 
Quanto aos desafios, a CEN-SAD enfrenta a questão de falta dos fundos necessários 
para financiar os seus ambiciosos programas e projectos de integração regional. A 
sua forte dependência de doadores para financiar os principais projectos continua a 
ser muito imprevisível e perturbadora. Os desafios de segurança em curso na Líbia e 
os incidentes terroristas perpetrados por Boko Haram e ISIS colocam graves desafios 
ao aprofundamento da integração na região do CEN-SAD. No que diz respeito às 
principais recomendações, é urgente redefinir as prioridades quinquenais ou decenais 
da CEN-SAD em consonância com a sua visão e a nova dinâmica na região e 
conceber formas de abordar os prolongados problemas de segurança na região. 
 
COMESA. Em termos das principais realizações, em consonância com a sua visão 
de se tornar uma comunidade económica regional totalmente integrada, 
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internacionalmente competitiva e economicamente próspera, COMESA desenvolveu 
várias iniciativas abrangendo as seguintes áreas: - liberalização do comércio: criação 
de uma zona de comércio livre através da eliminação de barreiras não tarifárias 
(BNT), incluindo a abolição de restrições cambiais, retirando impostos cambiais, 
eliminando quotas de importação e exportação, bem como bloqueios de estradas, 
simplificando formalidades alfandegárias, estendendo as horas de trabalho nas 
fronteiras. Mais especificamente, para aumentar a integração comercial, o COMESA 
projectou e implementou vários programas e instrumentos de integração comercial 
relacionados com a área de comércio livre, união aduaneira, facilitação do comércio 
e de trânsito de mercadorias, incluindo a gestão coordenada das fronteiras, através 
de criação de postos fronteiriços de atendimento único; resolução de barreiras não-
tarifárias ao comércio; o comércio livre digital; instrumentos aduaneiros eficazes, tais 
como ASYCUDA; e simplificação da documentação aduaneira. COMESA também 
adoptou uma Tarifa Externa Comum (TEC) como forma de aprofundar a integração 
comercial. 
 
Em relação aos principais desafios, apesar dos progressos alcançados por COMESA 
serem louváveis, também ainda enfrenta muitos desafios que, entre outros, incluem 
a alta dependência de doadores para o financiamento dos seus principais programas 
de integração regional, redes de infra-estruturas deficientes; persistente 
vulnerabilidade macroeconómica; pouca coordenação política; e limitações e termos 
de capacidade humana. 
 
No capítulo das recomendações, no que diz respeito a problemas financeiros, 
recomenda-se que o COMESA adopte a mesma via da CEDEAO no desenvolvimento 
de fontes sustentáveis de financiamento. Dado que COMESA é um mercado enorme, 
também recomenda-se que os Estados-membros se concentrem em melhorar as 
cadeias de valor e também investir em sectores que possam melhorar 
significativamente os processos de processamento e agregação de valor. 
 
 EAC. Em termos das principais realizações, EAC continua a ser a região económica 
mais avançada quanto ao nível de integração, tendo alcançado um mercado comum, 
agora com o objectivo de atingir uma união monetária e, em última fase, uma 
confederação política. 
 
Desde 2005, os Estados-membros da EAC registaram importantes avanços na 
implementação da União Aduaneira, levando a aumentos significativos no domínio de 
investimentos e comércio e reduções de tarifas. Registaram-se várias realizações 
dignas de reconhecimento na área de desenvolvimento de infra-estruturas, com uma 
particular ênfase nas estradas regionais, linhas ferroviárias; transporte aéreo e 
transporte de navegação. No que diz respeito aos principais desafios, apesar dos 
progressos realizados na implementação dos projectos e programas da EAC, ainda 
persistem alguns desafios. Por exemplo, a união aduaneira e o mercado comum ainda 
não estão totalmente operacionais. Apesar do progresso alcançado pelos Estados-
membros, a EAC, como acontece com as outras CER, enfrenta desafios significativos 
relacionados com autofinanciamento dos seus próprios programas e de capacidade 
humana. Além disso, ainda precisa de implementar totalmente a união aduaneira e o 
mercado comum. Futuramente, recomenda-se que os Estados-membros da EAC 
eliminem completamente as barreiras não-tarifárias que restam e operacionalizem 
totalmente o Protocolo do Mercado Comum. Ademais, EAC enfrenta sérios desafios 
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na implementação dos seus principais programas de integração regional devido à 
exiguidade de recursos financeiros e da fraca capacidade humana. Neste sentido, 
recomenda-se que se aprenda das lições da CEDEAO. 
 
ECCAS. Em termos das principais realizações, CEEAC fez alguns progressos na área 
de reforço da integração regional mais próxima. Apesar do potencial não explorado 
da riqueza de recursos naturais da região da CEEAC, as relações comerciais dos 
Estados-membros intra-ECCAS permanecem muito baixas. As deficiências de infra-
estruturas, restrições impostas pelos procedimentos aduaneiros e de imigração, os 
conflitos persistentes, a falta de coordenação política, bem como as enormes 
limitações de capacidades financeiras e humanas, são alguns dos desafios que 
precisam ser resolvidos. Recomenda-se que os Estados-membros da CEEAC 
adoptem os progressos conquistados pela CEDEAO na elaboração de mecanismos 
inovadores de auto-suficiência, em termos de financiamento. Para impulsionar o 
comércio intra-ECCAS, a importância de colocar em prática as infra-estruturas 
regionais necessárias, na forma de estradas, ferrovias, telecomunicações e oleodutos 
não pode ser subestimada. 
 
CEDEAO. O Protocolo sobre a Livre Circulação de Pessoas é considerado como uma 
das realizações significativas feitas pela CEDEAO, cujos programas estão a ser 
implementados. A implementação do Protocolo sobre a livre circulação de pessoas, 
bens e serviços conduziu a um aumento do comércio intra-regional entre os Estados-
membros. De forma a acelerar a criação da União Aduaneira, a CEDEAO iniciou em 
2015 a implementação da Pauta Aduaneira Externa Comum (CET) e, a partir de 
Junho de 2018, todos os Estados-membros, excepto Cabo Verde, estão a 
implementar este mecanismo comum da CEDEAO. Além disso, em 2017, os Estados-
membros da CEDEAO adoptaram um Código Aduaneiro Comum visando fortalecer 
esta arquitectura regulamentar da União Aduaneira e simplificar os procedimentos 
aduaneiros, o que se espera venha a impulsionar o comércio intra-CEDEAO. 
Ademais, a CEDEAO também implementou vários projectos-chave de infra-
estruturas, incluindo grandes rodovias, ferrovias e oleodutos regionais. 
 
A CEDEAO também deve ser elogiada por ser pioneira de uma iniciativa de 
autofinanciamento para apoiar os programas de integração regional, reduzindo deste 
modo a forte dependência de doadores. No entanto, alguns dos desafios que a 
CEDEAO enfrenta incluem: insegurança e ataques terroristas; harmonização de 
políticas macroeconómicas; fracas redes de infra-estruturas; financiamento limitado 
para a integração regional; e restrições de capacidade humana. Como 
recomendação, a mobilização do financiamento necessário para enfrentar estes 
desafios é fundamental. Nesse sentido, a resolução dos persistentes problemas de 
segurança causados por Boko Haram e ISIS exige uma atenção urgente. 
 
IGAD. Em termos de realizações, IGAD avançou no estabelecimento de uma 
arquitectura eficaz de paz e segurança para resolução de conflitos. Além disso, foram 
registados progressos louváveis nas áreas de meio ambiente, segurança alimentar e 
infra-estruturas. No entanto, vários Estados-membros do IGAD ainda enfrentam 
desafios de fundo tais como vulnerabilidade a conflitos, refugiados e deslocados 
internos e a degradação ambiental e as mudanças climáticas. As condições áridas 
prevalecentes na região do IGAD constituem grandes desafios, incluindo condições 
climáticas extremas que continuam a prejudicar a agricultura e a sustentabilidade da 
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biodiversidade, que são fundamentais para garantir a vida humana adequada. Como 
recomendação, não se pode subestimar a necessidade de conceber estratégias 
regionais para atacar as causas profundas que originam conflitos persistentes e 
embarcar na concepção de iniciativas de gestão do meio ambiente e de mitigação 
das alterações climáticas. 
 
SADC. A SADC também registou realizações dignas de elogio em termos de 
promoção de uma integração comercial mais profunda, desenvolvimento de infra-
estruturas e programas regionais nos sectores agrícola, ambiental e social. O Órgão 
de Defesa e Segurança tem feito um trabalho louvável. Contudo, a SADC também 
enfrenta um sério problema de financiamento e não se pode subestimar a 
necessidade de operacionalizar em pleno o Protocolo sobre a Zona de Comércio 
Livre. 
 
Como recomendação, os Estados-membros precisam de levar o Protocolo Comercial 
da SADC a um outro nível. Até aqui, o trabalho realizado nas áreas de vigilância 
macroeconómica é louvável. Além disso, devem ser envidados esforços para reforçar 
a livre circulação de pessoas. A generalizada prevalência da epidemia de VIH/SIDA 
continua a constituir um grande desafio que exige uma intervenção regional 
coordenada. 
 
ANÁLISE COMPARATIVA  
 
O Capítulo 4 do Relatório tenta realizar uma análise comparativa da gestão da 
integração em África, tirando lições de outros mecanismos de integração regional tais 
como da União Europeia (UE). Para este fim, o Relatório toma em consideração a 
implementação do Tratado de Abuja e dos principais instrumentos jurídicos 
celebrados, tais como a Declaração de Sirte, o Acto Constitutivo da União Africana, 
bem como as realizações e desafios que as CER enfrentam, considerados como 
fundamentos do processo de integração africana. O Relatório observa que, apesar 
dos numerosos tratados, protocolos, proclamações e decisões que foram assinados 
pelos Chefes de Estado e de Governo da UA, no terreno continua a haver escassos 
resultados positivos tangíveis. Em contraste, a UE, que a União Africana tem estado 
constantemente a tentar imitar, com destaque no que diz respeito à estrutura 
institucional e até mesmo da trajectória de integração, conseguiu registar muitos 
sucessos desde a sua criação em 1958. O Relatório conclui que o péssimo 
desempenho do processo de integração africana pode se explicar pelo facto de haver 
prolongados obstáculos estruturais, institucionais, jurídicas e de execução e sem que 
sejam enfrentados de forma adequada. 
 
Uma característica importante do processo de integração de África é que as principais 
decisões ainda são acordadas por consenso, e não por meio de imperativos jurídicos 
vinculativos, o que torna a aplicação da lei problemática e ficando ao critério dos 
Estados-membros. O Relatório observa que esta situação explica as razões porque 
os protocolos, as directivas, os regulamentos e as decisões mais importantes 
aprovados pela Conferência e outros órgãos da União Africana não são ratificados, 
ou são ratificados lentamente ou não implementados. No mesmo diapasão, apesar 
da criação de instituições-chave tais como a Comissão da União Africana, o Tribunal 
Africano de Justiça e Direitos Humanos e o Parlamento Pan-Africano com vista a 
acelerar o processo de integração de África, é paradoxal que nenhum deles detém 
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competências apropriadas para obrigar a aplicação das decisões pelos Estados-
membros. O relatório conclui afirmando que uma importante explicação para esta 
situação é o facto da tanta limitação das competências destas instituições dever-se à 
relutância dos Estados-membros em ceder a sua soberania. 
 
O Relatório destaca cinco lições fundamentais do processo de integração da União 
Europeia, nomeadamente: 
 
(i) Em primeiro lugar, no caso da União Europeia, os mecanismos de tomada e 

execução de decisões foram relegados a instituições-chave e isto torna-se mais 
fácil porque os Estados-membros estão unidos para cooperar para um fim comum 
e alcançar objectivos específicos. Por exemplo, o Conselho, o Tribunal de Justiça 
da União Europeia (TJE), o Parlamento Europeu e o Banco Central Europeu 
continuaram a testemunhar o aumento significativo do seu papel e poderes em 
matéria de integração, a pedido dos Estados-membros. O Conselho tem 
competência de definir e aplicar a agenda. O TJE tem poderes para, entre outros, 
resolver litígios, sempre que surgirem, e interpretar leis. Em princípio, o 
Parlamento tem a palavra final sobre as propostas orçamentais do Conselho de 
Ministros. Também pode demitir toda a Comissão com um voto de censura. 
Consequentemente, isto aumenta sua credibilidade e eficácia, na promoção da 
agenda de integração europeia. Em contrapartida, os poderes de decisão, 
monitorização e execução são atribuídos à Conferência, que é a reunião política 
de cimeira da União. A Comissão da União Africana funciona como um 
Secretariado e tem poderes de definição de agenda limitados. Questões 
estratégicas ainda são encaminhadas ao Conselho de Ministros, através do 
Conselho dos Representantes Permanente (CRP). 
 

(ii) Em segundo lugar, o processo de integração da União Europeia, especialmente 
nos estágios iniciais, tinha um "líder" dedicado que era responsável por motivar 
uma cooperação mais estreita e uma integração económica mais profunda. Os 
líderes da França e da Alemanha em períodos diferentes garantiram a 
sobrevivência da UE, especialmente durante os tempos tumultuosos. O seu 
esforço para superar os problemas causados por longos períodos de guerras 
(incluindo os efeitos posteriores da Segunda Guerra Mundial e da Guerra Fria 
subsequente) ajudou a consolidar novas relações entre inimigos históricos (como 
a Alemanha e a França). Além disso, os grandes benefícios decorrentes da livre 
circulação de bens, serviços, pessoas e capitais tornaram-se pontos de 
convergência prática para que outros membros aderissem à UE.  
 

(iii) Em terceiro lugar, outras importantes lições a aprender da União Europeia são os 
seguintes: para que ocorra uma integração económica significativa, os Estados-
membros envolvidos e os seus líderes devem fazer investimentos genuínos, em 
termos de tempo, energia e recursos. Tomando nota do exemplo de integração da 
UE, este processo nunca foi fácil. Houve muitas divergências ao longo do 
percurso. E os Estados-membros tiveram que assumir os compromissos 
necessários para usufruir de benefícios comuns, derivados de pertencer a uma 
comunidade maior. Estes incluíam, entre outros, mercados maiores, defesa, as 
"Quatro Liberdades", para mencionar apenas algumas. De várias formas, 
mantendo juntos países menores e mais pobres, confere-lhes a capacidade de 
superar mais facilmente questões de limitações de capacidades financeiras e 
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humanas do que teriam conseguido caso cada estado tivesse que enfrentar esses 
problemas isoladamente. 
 

(iv) Em quarto, um outro elemento importante a salientar no que diz respeito ao 
processo de integração da UE refere-se a importância de cronograma, 
sequenciamento, pragmatismo e priorização que não devem ser subestimados 
para determinar o sucesso e o fracasso das iniciativas de integração regional. 
Embora ambiciosa, tanto em termos de projectos como de programas de 
integração ou mesmo que as iniciativas sejam geralmente boas, elas devem ser 
proporcionais aos recursos e tempo disponíveis. Quando surgem problemas, os 
Estados-membros devem ser flexíveis para mudar de rumo e até mesmo para 
alterar os tratados, se isso for necessário. Além disso, os líderes europeus, com 
apoio das principais instituições, adoptaram uma abordagem pragmática de 
reforço da cooperação e integração - e, em vez de despender todo o tempo para 
o aperfeiçoamento do programa do mercado único, avançaram com outras 
importantes iniciativas com vista a impulsionar a União Económica e Monetária 
(UEM). Esta abordagem ajudou a gerar enormes efeitos multiplicadores num 
Mercado Único. 
 

(v) Finalmente, o processo de integração da UE é orientado para o cidadão. Os 
Tratados da União Europeia prevêem disposições que promovem os direitos 
democráticos do cidadão europeu. O Mercado Único, tal como interpretado pelo 
TJE, cria um quadro jurídico de base que abrange os princípios gerais da acção 
da UE, por exemplo, o princípio da não-discriminação entre os cidadãos dos 
Estados-membros e a aplicação específica das Quatro Liberdades. Ao abrigo da 
legislação europeia, os Estados-membros têm certas obrigações fundamentais a 
cumprir, no sentido lato. A menos que possam apresentar uma justificação clara 
para não o fazer, eles devem permitir a livre circulação de cidadãos de qualquer 
parte da União Europeia; permitir que empresas constituídas ao abrigo da 
legislação de outro Estado-membro se estabeleçam na mesma base que as suas; 
permitir que provedores de serviços privados ou empresariais se estabeleçam em 
qualquer Estado-membro ou prestem serviços além das fronteiras e permitam que 
os seus cidadãos recebam estes serviços; permitir que o capital (investimento, 
dividendos, juros) e pagamentos fluam livremente dentro e fora da UE. A 
protecção do "interesse público" tornou o processo de integração da UE atractivo 
para os seus Estados-membros, e envida-se todos os esforços possíveis para 
respeitar as decisões tomadas pela Comunidade, e este princípio é zelosamente 
protegido pela legislação europeia. 

 
 
 
CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 
O Capítulo 5 apresenta Conclusões Gerais e Recomendações bem como a via a 
seguir. 
 
CONCLUSÃO 
 
Como foi observado acima, o Relatório conclui que o processo de integração africana 
registou realizações inegáveis. A maioria das CER atingiu marcos que estão em 
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conformidade com as várias fases previstas no Tratado de Abuja. A livre circulação 
de pessoas hoje tornou-se uma realidade na maioria das CER. Mais importante ainda, 
a assinatura histórica do Acordo que cria a ZCLCA e sobre a Livre Circulação de 
Pessoas, em Março de 2017, em Kigali, Ruanda, pelos Chefes de Estado e de 
Governo da UA constitui um passo positivo na direcção certa. No entanto, apesar de 
se ter criado instituições-chave consagradas no Tratado de Abuja, os seus poderes 
ainda são limitados devido à relutância dos Estados-membros em ceder a sua 
soberania. Como se mencionou acima, o processo de tomada de decisão, com base 
no consenso, é problemático no sentido de que as decisões assinadas não são 
juridicamente vinculativas e os países que não as implementam nunca estão sujeitos 
de qualquer forma de sanção. O Relatório é de opinião que o método actual de 
financiamento da integração regional e continental é imprevisível e insustentável. 
Ademais, o facto de os doadores financiarem a maioria destes programas é 
igualmente problemático e exige uma grande mudança. Além disso, a divisão do 
trabalho entre a UA e as CER ainda não foi esclarecida - e continua a ser um trabalho 
em curso. Argumenta-se igualmente que os conflitos persistentes no continente 
afectaram negativamente o ritmo da integração e desviam os escassos recursos que 
deveriam ser canalizados para o desenvolvimento. O Relatório constata que a falta 
de vontade política reduz o nível de implementação de numerosas decisões tomadas 
tanto ao nível das CER como ao continental. Ademais, o problema de múltipla filiação 
dos Estados-membros é oneroso em termos de recursos financeiros e humanos, e 
não permite avançar para formas mais profundas de integração regional e continental. 
A Zona Tripartida COMESA-EAC-SADC oferece lições para abordar sobreposições 
de afiliações, que deveriam ser imitadas pelas restantes CER. 
 
RECOMMNDAÇÕES 
 
Com via a seguir, importa mencionar as seguintes recomendações: 
 
A Comissão da União Africana deve: 
 
(i) Continuar a coordenar a implementação da Agenda de Integração Africana ao 

mesmo tempo que conduz, em colaboração com as CER, uma avaliação anual 
baseada no recém-desenvolvido e adoptado índice africano de integração regional 
multidimensional (AMRII); 

(ii) Rever o programa de integração mínima (MIP) que pode ser implementado 
durante um ou dois anos, a fim de aumentar a precisão na implementação, com 
objectivos e prazos específicos; 

(iii) Criar um mecanismo de sensibilização para mobilizar os cidadãos africanos sobre 
questões de integração, através de um fórum anual de integração que incluirá 
profissionais, académicos, mulheres, sector privado, diáspora e outras partes 
interessadas africanas; 

(iv) Acelerar a implementação da decisão de Kigali sobre os 0,2 por cento para o 
financiamento da CUA para criar autonomia financeira para as CER, CUA e outras 
instituições continentais e regionais; 

(v) Intensificar os esforços de advocacia destinada aos Estados-membros da UA para 
ratificarem, enquadrar internamente e implementar os instrumentos jurídicos da 
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UA, tais como tratados e protocolos relacionados com instituições financeiras, 
ZCLC, instituições pan-africanas para estatísticas; o passaporte da UA e outros; 

(vi) Reforçar a cooperação entre a CUA e as CER, através de melhoria da partilha de 
informação, da recolha de dados, da monitorização, análise e disseminação dos 
progressos e desafios; 

(vii) Reforçar a colaboração entre a UA e os Estados-membros através da 
nomeação de um ponto focal específico (Ministério, Departamento ou outra 
estrutura); 

(viii) Propor CER líderes nas áreas de integração nas quais a CER fez progressos 
significativos para que possa emular outras CER; 

(ix) Alinhar as políticas de acordo com as prioridades, a capacidade de financiamento 
e as questões emergentes. 
 

As CER devem fazer o seguinte: 
 
(i) Alinhar os seus programas e planos de acção com a Agenda Continental de 

Integração, que inclui o Tratado de Abuja, a Agenda 2063 e o seu Plano de 
Implementação Decenal; 

(ii) Fortalecer a cooperação entre si com vista a partilhar experiências e melhores 
práticas; 

(iii) Desenvolver o seu mercado local de capitais para angariar fundos para o 
financiamento eficiente de infra-estruturas; 

(iv) Tornar-se uma estrutura orgânica da União Africana, em vez de apenas construir 
blocos com uma função terminal. O estabelecimento de Escritórios de Ligação 
permanentes na CUA e nas CER deve ser efectivo o mais rapidamente possível. 
 

Os Estados-Membros devem fazer o seguinte: 
 
(i) Assinar, ratificar e enquadrar internamente os instrumentos jurídicos da UA 

relacionados com a integração do Tratado de Abuja e da Agenda 2063; 

(ii) Envolver-se plenamente na mobilização de recursos internos e acelerar a 
implementação da decisão de Kigali sobre os 0,2 por cento para o 
financiamento da CUA, de modo a poder prover fundos para a implementação 
da Agenda 2063 e materializar o Fundo Africano de Integração; 

(iii) Alinhar os seus planos de desenvolvimento nacional com programas regionais 
e continentais a fim de maximizar a eficácia; 

(iv) Identificar uma CER bem firme com a qual o país pretende atingir os objectivos 
de integração que só podem ser alcançados com uma única CER, tais como a 
Tarifa Externa Comum (CET), União Aduaneira (CU) para resolver os vários 
problemas relacionados com a afiliação. 


