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1. 

I. INTRODUÇÃO  

Nos termos do Artigo 2º do Estatuto da Associação dos Bancos Centrais Africanos 

(AACB), um dos objectivos da AACB é seguir um processo de convergência oportuno e 

bem estruturado que culmine na adopção de uma moeda única e um banco central comum 

em África, i.e. uma união monetária. Diversos economistas consideram que apesar de os 

países que constituem uma união monetária se abdicarem das suas próprias políticas 

monetárias como instrumentos de estabilização macroeconómica, a união monetária pode 

ser uma fonte de benefícios significativos para os seus membros. Os benefícios estão, 

entre outros, relacionados com a eliminação dos custos associados ao câmbio, eliminação 

de riscos cambiais nas relações económicas entre países na união, bem como a 

promoção da estabilização dos preços e do emprego e crescimento real do PIB.  Alegou-

se também que, para estabelecer uma união monetária, baseada numa moeda única, e 

um banco central comum, os Estados Membros devem alcançar a convergência no seu 

desempenho macroeconómico. 

 

 

2. 

A ideia dos critérios de convergência (convergência nominal) adoptados em muitas uniões 

económicas e monetárias é, em certa medida, uma consequência da teoria das zonas 

monetárias optimizadas desenvolvidas por Mundell em 19611. Essencialmente, a 

convergência económica é um factor importante que incentiva a estabilização 

macroeconómica nos países que pretendem constituir uma união monetária.   

 

 

3. 

Para avaliar a convergência económica no continente, a Assembleia de Governadores da 

Associação dos Bancos Centrais Africanos desenvolveu e adoptou o Programa Africano 

de Cooperação Monetária (AMCP) durante a sua reunião em Argel, Argélia, em Setembro 

de 2002. O programa baseia-se num quadro de convergência macroeconómica, que 

destaca os critérios de convergência (ver quadro em anexo) e os prazos para a realização 

dos critérios de convergência.         

 

 

4. 

Uma análise dos relatórios submetidos pelos agrupamentos sub-regionais da AACB para o 

relatório de actividades do AMCP mostra que os Estados Membros, de um modo geral, 

não conseguiram alcançar os critérios de convergência. Além disso, os relatórios indicam 

que, em alguns casos, os critérios de convergência e normas às vezes variam entre as 

sub-regiões, embora o AMPC apresente um quadro de referência para os mesmos. 

 

 

5. 

Na sua 38ª Reunião Ordinária realizada em Malabo, Guiné Equatorial, em 14 de Agosto de 

2015, a Assembleia de Governadores tomou nota do relatório de actividades sobre a 

implementação do Programa Africano de Cooperação Monetária (AMCP) em 2014 e registou as 

dificuldades dos países membros em geral de preencher os principais critérios do AMCP, que 

em parte foi devido ao impacto negativo da situação internacional e aumento de despesas de 

capital para colmatar algumas lacunas em matéria de  infra-estruturas em muitas regiões. 

Contudo, não obstante a decisão da Assembleia de Governadores, durante a sua reunião em 

Balaclava, Maurícias, de prorrogar a fase III do AMCP que terminou em 2014 por dois anos, a 

maioria dos países continuou a não atingir as metas da fase III do AMCP.  Assim, os 

Governadores solicitaram a criação de um Grupo de Peritos seleccionados de bancos centrais 

                                                           
1 Robert Mundell (1961), « A Theory of Optimum Currency Areas », American Economic Review, Vol. 51, 1961. 
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da Mesa da AACB, com o objectivo de aperfeiçoar os critérios de convergência macroeconómica 

em termos de definição, avaliação e harmonização a níveis sub-regional e continental.  

 

6. 

Durante a sua reunião realizada em Dakar, em 3 de Março de 2016, a Mesa da AACB solicitou o 

Grupo de Peritos a apresentar um relatório à Assembleia de Governadores em Agosto de 2016. 

A este respeito, a Mesa encarregou o Secretariado da AACB a submeter ao Presidente uma 

proposta para a convocação de uma reunião do Grupo de Peritos.  Depois de analisar a 

proposta, o Presidente convocou a reunião em Douala, Camarões, em 31 de Maio e 1 de Junho 

de 2016.  Uma segunda reunião foi convocada pelo Banco Central da Nigéria em Abuja em 12 e 

13 de Agosto de 2016 para a adopção do relatório do Grupo de Peritos.   

7. 
Após a apresentação do relatório, a Assembleia de Governadores elogiou, na sua sessão de 19 

de Agosto de 2016 em Abuja, o Grupo de Peritos pelo relatório elaborado. Os Governadores, no 

entanto, consideraram que o relatório ultrapassou o âmbito das tarefas atribuídas, incluindo uma 

avaliação das fases para a criação do Banco Central Africano (ACB). Os Governadores 

solicitaram que as partes do relatório relevantes para a criação do ACB fossem eliminadas e 

relatório emendado fosse enviado aos bancos centrais membros da AACB para comentários até 

31 de Dezembro de 2016, através dos bancos centrais na presidência das sub-regiões. 

 

8. 

O relatório do Grupo de Peritos que inclui os comentários dos bancos centrais foi analisado pela 

Mesa da AACB durante sua reunião realizada em 8 de Março de 2017 em Dakar.  Neste sentido, 

a Mesa encarregou o Grupo de Peritos de: 

 Incluir justificações para os critérios seleccionados e limites identificados; 

 Apresentar prazos para a criação do Banco Central Africano (ACB), previsto na 

Estratégia da  Comité Conjunto CUA-AACB para o estabelecimento desta instituição; 

 Submeter o relatório aos bancos centrais membros e às Comunidades Económicas 

Regionais (CER) para comentários; 

 Apresentar o relatório à 40ª sessão da Assembleia de Governadores, prevista para 

Agosto de 2017 na África do Sul. 

 

9. 

Para permitir que o Grupo de Peritos cumpra as tarefas solicitadas, o Presidente da AACB 

convocou uma reunião do Grupo em 29 e 30 de Junho de 2017 no Banco Central da Nigéria em 

Abuja, Nigéria. 

 
II. SESSÕES DE TRABALHO 

 

10. 

O Grupo de Peritos realizou o seu trabalho de acordo com as seguintes fases: 

 Análise e comentários sobre os critérios e normas de convergência utilizados nas  sub-

regiões da AACB; 

 Análise e comentários sobre os critérios e normas de convergência utilizados nas 

comunidades económicas regionais; 

 Análise e comentários sobre os horizontes para a criação de moedas comuns das 

comunidades económicas sub-regionais e regionais; 

 Tomar nota das implicações das conclusões da estratégia da CUA-AACB sobre a criação 

do Banco Central Africano (ACB); 
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 Selecção, definição e ponderação dos critérios de convergência para o AMCP. 

 

11. 2.1. Análise e comentários sobre os critérios e normas de convergência utilizados nas  

sub-regiões da AACB 

 

 2.1.1. Observações essenciais sobre os critérios principais 

Todas as sub-regiões da AACB usam os mesmos critérios principais que são consistentes com o 

Programa Africano de Cooperação Monetária (AMCP). No entanto, observam-se diferenças nas 

seguintes áreas:   

 

12. 2.1.1.1. Défice orçamental  

 África Oriental: Défice orçamental global (excluindo subvenções) / PIB < 3%; 

 África Austral: Défice orçamental global (excluindo subvenções) / PIB < 3%; 

 África Ocidental: Défice orçamental (incluindo subvenções e com base nos 

compromissos) / PIB < 3%; 

 África Central: Défice orçamental global (excluindo subvenções) / PIB < 3%; 

 África do Norte: Défice orçamental global (excluindo subvenções) / PIB < 3%; 
 

13. Além da sub-região da África Ocidental, todas as outras sub-regiões têm a mesma definição e 

limiar do critério relevante para o défice orçamental. 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2. Inflação  

É necessário chegar a acordo sobre a definição, uma vez que as diferentes sub-regiões 

geralmente usam a inflação média ou não especificam qual é a taxa de inflação utilizada.   

 África Oriental: Taxa de inflação média global anual de < 5%; 

 África Austral: Taxa de inflação de entre 3 a 7 %; 

 África Ocidental: Taxa de inflação média de < 10% com um objectivo a longo prazo de < 

5% em 2019; 

 África Central: Taxa de inflação de < 3%; 

 África do Norte: Taxa de inflação média global de < 5%. 

15. As sub-regiões da África do Norte e da África Oriental avaliam este critério com base na média 

global do IPC (área urbana). Em outras regiões, nenhuma informação é fornecida sobre se o 

indicador é a inflação global, inflação de base ou deflator do PIB.  Além disso, existem 

diferenças nos limiares (3%, 5% e 10%).   

 

16. 2.1.1.3. Crédito do Banco Central ao Governo 

 África Oriental: Eliminação; 

 África Austral: Minimização; 

 África Ocidental: não superior a 10% das receitas fiscais do ano anterior; 
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 África Central: Eliminação; 

 África do Norte: Zero (mas existem leis que permitem ir até 10% da média das receitas 
fiscais dos últimos três anos fiscais). 
 

17. Existem diferenças nos limiares relevantes para o critério relativo ao crédito do Banco Central ao 

Governo, que vão desde a eliminação, minimização de 10% das receitas fiscais do ano fiscal 

anterior (ou de três anos). 

 

18. 2.1.1.4. Reservas Externas / Importações 

 África Oriental: Reservas Externas / Importações de bens e serviços > 6 meses; 

 África Austral: Reservas externas / Importações de bens e serviços > 6 meses; 

 África Ocidental: Reservas externas brutas / cobertura de importações >3 meses; 

 África Central:  Reservas externas brutas / Importações de bens e serviços > 6 meses; 

 África do Norte: Reservas externas brutas / Importações de bens e serviços > 6 meses;  
 

19. 
Além da África Ocidental, todas as sub-regiões usam um limite de 6 meses para este critério. 

Além disso, a África Ocidental, África Central e África do Norte indicam “Reservas externas 

brutas”, enquanto “Reservas externas” são mencionadas para a África Oriental e África Austral. 

Será necessário: 

 Especificar se se refere a reservas externas líquidas ou brutas; 

 Definir o método de cálculo, nomeadamente se é baseado nos últimos 12 meses de 

importações ou nos próximos 12 meses de importações; 

 Especificar se as reservas oneradas estão incluídas 

Quadro1  
Uso de Principais Critérios de Convergência nas Sub-Regiões  

 
África 

Oriental 

África 

Austral 

África 

Ocident

al 

África 

Central 

África do 

Norte 

Défice orçamental global / PIB < 3% < 3% < 3% < 3% < 3% 

Taxa de inflação  < 5% entre 3-7 

por cento 

< 10% < 3% < 5% 

Crédito do Banco Central ao 

Governo 

0,0 Min. < 10% 

TR (-1) 

0,0 0,0 

Reservas externas / Importações > 6 m. > 6 m.  > 3 m. > 6 m. > 6 m. 
 

 

 

20. 

2.1.2. Principais observações sobre os critérios secundários 

Considerando que para os principais critérios as sub-regiões têm praticamente os mesmos 

indicadores, o mesmo não acontece com os critérios secundários.   
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21. 

2.1.2.1. Receitas fiscais internas / PIB 

 África Oriental: Receitas fiscais internas (Receitas tributárias) / PIB > 20%; 

 África Austral: Receita tributária / PIB > 20%; 

 África Ocidental: Não tem este critério; 

 África Central: Receitas fiscais / PIB > 20%; 

 África do Norte: Receitas fiscais internas / PIB > 20%. 

22. A África Ocidental não toma em consideração este critério. Contudo, é necessário definir o 

conteúdo de receita tributária e receitas fiscais internas para harmonizar estes dois conceitos. O 

mesmo limiar é usado em todas as sub-regiões 

 

 

23. 

2.1.2.2. Massa salarial / Total de receitas fiscais internas 

 África Oriental: Massa salarial / Total de receitas fiscais internas < 35%; 

 África Austral: Massa salarial / Total de receitas tributárias < 35%; 

 África Ocidental: Não tem este critério; 

 África Central: Massa salarial / Total de receitas fiscais < 35%; 

 África do Norte: Massa salarial / Total de receitas fiscais internas < 35%. 

 

24. A África Ocidental não tem este critério. Deve haver uma harmonização entre o total das 

receitas tributárias e o total das receitas fiscais internas. Além disso, a massa salarial deve ser 

substituída pelos salários do sector público  

 

25. 2.1.2.3. Investimento de capital público / Receitas fiscais   

 África Oriental: Investimento de capital público / Receitas fiscais > 20%; 

 África Austral: Contribuição aos fundos de investimento público / receitas fiscais > 20%; 

 África Ocidental: Não tem este critério; 

 África Central: Financiamento de investimento público / receitas tributárias > 20%; 

 África do Norte: Investimento de capital público / Receitas fiscais > 20%; 

 O critério não é utilizado na África Ocidental. 

 

26. 2.1.2.4. Taxa de câmbio real 

 África Oriental: Manutenção da estabilidade da taxa de câmbio efectiva real; 

 África Austral: Manutenção da estabilidade da taxa de câmbio real; 

 África Ocidental: Estabilidade da taxa de câmbio nominal (+/- 10%); 

 África Central: Manutenção da estabilidade da taxa de câmbio real; 

 África do Norte: Estabilidade da taxa de câmbio.  

 

27. Existem diferenças nas ponderações utilizadas. Na África Oriental, a medida é a variação 

percentual da média anual da taxa de câmbio efectiva real (REER) nos dois anos anteriores. 
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Outras sub-regiões utilizam a actual taxa de câmbio efectiva real, taxa de câmbio real ou a taxa 

de câmbio nominal. 

 

 

 

28. 

2.1.2.5. Taxa de juro real 

 África Oriental: Manutenção de taxas de juros reais positivas (91- dias T-taxas de 

facturas); 

 África Austral: Manutenção de taxas de juros reais positivas; 

 África Ocidental: Não utiliza este critério; 

 África Central: Manutenção de taxas de juros reais positivas; 

 África do Norte: Manutenção de taxas de juros reais positivas; 

 

29. Além da sub-região da África Ocidental, que não utiliza esse critério, todas as outras sub-regiões 

fazem referência à manutenção de taxas de juros reais positivas. A sub-região da África Oriental 

especifica o uso de 91-dias T- taxas de facturas. A sub-região da África do Norte faz o cálculo 

de taxas de juros reais com base na taxa de juros anunciada em depósitos de um ano ou 

menos. As outras sub-regiões não fornecem detalhes sobre as taxas de juros utilizadas. 

 

30. 2.1.2.6. Não acumulação de pagamentos em atraso 

 África Oriental: Não utiliza este critério; 

 África Austral: Não utiliza este critério; 

 África Ocidental: Não utiliza este critério; 

 África Central: Não acumulação de novos pagamentos em atraso internos e externos; 

 África do Norte: Não acumulação de novos pagamentos em atraso internos e externos e 
a liquidação de todos os antigos.  

 

31. Será necessário harmonizar a utilização deste critério que é tomado em consideração na África 

Central e na África do Norte. 

 

32. 2.1.2.7. Dívida Pública / PIB 

 África Oriental: Não utiliza este critério; 

 África Austral: Não utiliza este critério; 

 África Ocidental: Dívida pública / PIB < 70%; 

 África Central: Dívida pública / PIB < 70%; 

 África do Norte: Não utiliza este critério. 

 

33. 

34. 

O critério é utilizado em duas sub-regiões (África Ocidental e África Central) das cinco. 

Em geral, a utilização dos critérios secundários pode ser resumida no seguinte quadro. 
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Quadro 2: Utilização de critérios secundários nas sub-regiões 

 
África 

Oriental 

África Austral África 

Ocidental 

África 

Central 

África do 

Norte 

Receitas fiscais internas / 

PIB 

< 20% < 20% Não < 20% < 20% 

Massa salarial / Total de 

receitas tributárias  

< 35% < 35% Não < 35% < 35% 

Investimento de capital 

público / Receitas fiscais 

< 20% < 20% Não < 20% < 20% 

Taxa de câmbio real / 

nominal 

Estabilidade Estabilidade Estabilida

de 

Estabilida

de 

Estabilidade 

Taxa de juro real  Positivo Positivo Não Positivo Positivo 

Não acumulação de 

pagamentos em atraso 

Não Não Não Sim Sim 

Dívida Pública / PIB Não Não < 70% < 70% Não 
 

 

35. 

 

2.2. Análise e comentários sobre os critérios e normas de convergência utilizados nas 

Comunidades Económicas Regionais  

Foram revistos os critérios de convergência para as seguintes Comunidades Económicas 

Regionais: 

- Comunidade da África Oriental (EAC); 

- Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC); 

- Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO); 

- Mercado Comum para a África Oriental e Austral (COMESA); 

- Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC); 

- União do Magrebe Árabe (UMA). 

 

 2.2.1. Observações essenciais sobre os critérios principais 

 

36. 

2.2.1.1. Défice orçamental  

 EAC: Défice fiscal (incluindo subvenções) / PIB < 3%; 

 CEEAC:  Défice fiscal (excluindo subvenções) / PIB < 3%; 

 CEDEAO: Défice orçamental (incluindo subvenções, com base nos compromissos) / PIB 

< 3%; 

 COMESA: Défice orçamental (excluindo subvenções) / PIB < 3%; 

 SADC: Défice orçamental (excluindo subvenções) / PIB < 3% (±1 PP); 
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 UMA Défice orçamental (excluindo subvenções) / PIB < 3%. 

 

37. Duas CER incluem subvenções na determinação do défice orçamental, enquanto as outras 

quatro excluem as subvenções. Todas as CER utilizam o limite de 3%.  

 

 

38. 

2.2.1.2. Inflação 

 EAC: Inflação global < 8%; 

 CEEAC: Taxa de inflação anual < 3%; 

 CEDEAO: Taxa de inflação média < 10% com um objectivo a longo prazo de 5% em 

2019; 

 COMESA: Taxa de inflação < 3%; 

 SADC: Taxa de inflação < 5%, (3% a partir de 2018); 

 UMA Taxa de inflação anual entre 1,5% e 2%. 

 

39. 
Existem diferenças nos limites utilizados. CEEAC e COMESA utilizam o limite de 3%, enquanto 

a CEA, CEDEAO, SADC e UMA utilizam outros níveis. 

 

40. 

2.2.1.3. Crédito do Banco Central ao Governo 

 EAC: O protocolo de EAMU prevê uma data de 2021 para a eliminação de facilidades de 

descoberto ao governo, e embora isso não faça parte dos Critérios de Convergência 

Macroeconómica, é um requisito para a transição para a União Monetária da EAC; 

 CEEAC: Minimização do financiamento do défice orçamental pelo Banco Central; 

 CEDEAO: Financiamento do défice orçamental pelo Banco Central < 10% das receitas 

tributárias do ano anterior; 

 COMESA: Eliminação; 

 SADC: Financiamento do défice orçamental pelo Banco Central < 5% das receitas 

tributárias do ano anterior;  

 UMA: Eliminação. 

 

41. 
CEDEAO e SADC utilizam uma percentagem das receitas tributárias do ano anterior para 

determinar o financiamento do défice pelo Banco Central. CEEAC considera a minimização do 

financiamento do défice orçamental pelo Banco Central, enquanto EAC, COMESA e UMA 

prevêem a sua eliminação. 

 

42. 

2.2.1.4. Reservas Externas / Importações 

 EAC: Reservas externas / Importações de bens e serviços > 4,5 meses; 

 CEEAC: Reservas externas / Importações de bens e serviços > 3 meses;  

 CEDEAO: Reservas externas brutas / Importações de bens e serviços > 3 meses; 

 COMESA: Reservas externas brutas / Importações de bens e serviços > 6 meses; 
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 SADC: Reservas externas brutas / Importações de bens e serviços > 6 meses; 

 UMA: Reservas externas / Importações de bens e serviços > 6 meses;   

 

43. 
Este critério é utilizado com os limites que variam de 3 a 6 meses.  É necessário indicar se se 

trata de reservas externas líquidas ou brutas para EAC e CEEAC. 

 

44. 

2.2.1.5. Dívida Pública / PIB  

 EAC: Limite da dívida pública bruta de 50% do PIB, em termos de Valor Actual Líquido; 

 CEEAC: não utilizado; 

 CEDEAO: não utilizado; 

 COMESA: não utilizado; 

 SADC: Dívida pública / PIB nominal < 60; 

 UMA: não utilizado. 

 

45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este critério é utilizado pela SADC e EAC como o principal critério que deve ser menor ou igual 

a 60% e 50%, respectivamente. 

Quadro 3: Utilização de principais critérios nas CER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

46. 

 

2.2.2. Principais observações sobre os critérios secundários 
 

2.2.2.1. Receitas tributárias / PIB  

 EAC: Receitas tributárias / PIB > 25%; 

 CEEAC: Receitas tributárias / PIB > 20%; 

 CEDEAO: não utilizado; 

 EAC CEEAC CEDEAO COMESA SADC UMA 

Défice 

orçamental / PIB 

< 3% < 3% < 3% < 3% < 3% < 3% 

Inflação < 8% < 3% < 10% < 3% < 5% 1,5-2% 

Crédito do Banco 

Central ao 

Governo 

Eliminação 

até 2021 

Minim. < 10%   

Receitas 

Tributária

s (-1) 

Eliminação < 5%   

Receitas 

Tributária

s (-1) 

Eliminação 

Reservas 

externas / 

Importações 

> 4,5 m. > 3 m. > 3 m. > 6 m. > 6 m. > 6 m. 

Dívida pública / 

PIB 

< 50% Não Não Não < 60% Não 
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 COMESA: Receitas tributárias / PIB > 20%; 

 SADC: não utilizado; 

 UMA: não utilizado. 

  

47. EAC tem um limite de 25%, CEEAC e COMESA têm um limite de 20%, enquanto CEDEAO, 
SADC e UMA não utilizam este critério. 

 

48. 

 

 

 

 

 

49. 

2.2.2.2. Salários do sector público /receitas tributárias  

 EAC: Não utilizado; 

 CEEAC: Salários do sector público / Receitas tributárias < 35%; 

 CEDEAO: não utilizado; 

 COMESA: não utilizado; 

 SADC: não utilizado; 

 UMA: não utilizado.  

CEEAC utiliza este critério com um limite de 35%, enquanto EAC, CEDEAO, SADC, COMESA e 

UMA não o utilizam. 

50. 2.2.2.3. Investimento de capital público / Receitas fiscais  

 EAC: não utilizado; 

 CEEAC: Investimentos de capital público /Receitas tributárias > 20%; 

 CEDEAO: não utilizado; 

 COMESA: Investimentos de capital público /Receitas tributárias > 20%; 

 SADC: Investimentos de capital público /Receitas tributárias > 30%; 

 UMA: não utilizado. 

51. CEEAC, COMESA e SADC utilizam este critério com um limite de 20% ou 30%.  EAC, CEDEAO 

e UMA não o utilizam. 

 

52. 

 

2.2.2.4. Taxa de câmbio real 

 EAC: não utilizado; 

 CEEAC: Manutenção da estabilidade da taxa de câmbio real; 

 CEDEAO: Estabilidade da taxa de câmbio nominal (+/- 10%); 

 COMESA: Manutenção da estabilidade da taxa de câmbio real; 

 SADC: não utilizado; 
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 UMA: não utilizado. 

53. CEEAC e COMESA procuram a manutenção da estabilidade da taxa de câmbio real, enquanto 

CEDEAO tem um objectivo de estabilidade da taxa de câmbio nominal.  EAC, SADC e UMA não 

utilizam este critério. 

 

54. 2.2.2.5. Taxa de juro real 

 EAC: não utilizado; 

 CEEAC: Manutenção de taxas de juros reais positivas; 

 CEDEAO: não utilizado; 

 COMESA: Manutenção de taxas de juros reais positivas; 

 SADC: não utilizado; 

 UMA: não utilizado. 

55. A manutenção de taxas de juros reais positivas é um objectivo de COMESA, CEEAC, enquanto 

EAC, CEDEAO, SADC e UMA não utilizam este critério. 

 

56. 

 

2.2.2.6. Não acumulação de pagamentos em atraso 

 EAC: não utilizado; 

 CEEAC: Não acumulação de novos pagamentos em atraso internos e externos e 

pagamento de todos os atrasos antigos. 

 CEDEAO: não utilizado; 

 COMESA: não utilizado; 

 SADC: não utilizado; 

 UMA: não utilizado. 

57. CEEAC é a única CER que aplica este critério. 

58. 2.2.2.7. Dívida pública / PIB   

CEDEAO utiliza o indicador dívida pública / PIB como um critério secundário que deve ser menor 

ou igual a 70%. COMESA destaca que a proporção deve ser reduzida para um nível sustentável. 

Esta proporção é utilizada como um critério principal pela SADC e EAC, e deve ser menor ou 

igual a 50% e 60%, respectivamente. 

 

 

59. 

2.2.2.8. Outros critérios secundários 

SADC utiliza os seguintes indicadores como critérios secundários:   

- taxa de poupança nacional (> 30%, e > 35% a partir de 2018);  
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- défice de conta corrente / PIB (< 9% e < 3% a partir de 2018); 

- taxa de crescimento económico > 7%. 

EAC também utiliza os seguintes indicadores como critérios secundários: 

 Limite Máximo da Inflação de Base de 5%; e, 

 Limite máximo do défice fiscal, excluindo subvenções de 6% do PIB.  

COMESA utiliza o défice de conta corrente que deve ser reduzido para um nível sustentável, e o 
crescimento económico que deve se situar num nível sustentável. 

60. A utilização dos critérios secundários nas Comunidades Económicas Regionais pode ser 

resumida no seguinte quadro. 

Quadro 4: Utilização dos critérios secundários nas CER 

 EAC CEEAC CEDEAO COMESA SADC UMA 

Receitas tributárias / PIB < 25% < 20% Não < 20% Não Não 

Salários do sector público / 

Receitas tributárias 

Não < 35% Não Não Não Não 

Investimento de capital público / 

Receitas tributárias  

Não < 20% Não < 20% < 30% Não 

Taxa de câmbio real / nominal Não Estabilid

ade 

Estabilidad

e 

Estabilidad

e 

Não Não 

Taxa de juro real  Não Positivo Não Positivo Não Não 

Não acumulação de 

pagamentos em atraso 

Não Sim Não Não Não  

Dívida pública / PIB Não Não < 70%  Redução 

para um 

nível 

sustentável 

Não Não 

Taxa de poupança nacional Não Não Não Não < 30% Não 

Défice de conta corrente / PIB Não Não Não  Redução 

para um 

nível 

sustentável 

< 9% Não 

Crescimento económico Não Não Não  Nível 

sustentável 

< 7% Não 

Inflação de base < 5% Não Não Não Não Não 

Défice fiscal excluindo 

subvenções / PIB  

< 6% Não Não Não Não Não 
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61. 

2.3.  Análise e comentários sobre os prazos para a criação de moedas comuns             

Em 2002, a AACB definiu um prazo para a criação de uma moeda comum em África.  As 

Comunidades Económicas Regionais também previram moedas regionais únicas ao longo dos 

anos.  Os diferentes prazos para uma moeda única nas  sub-regiões da AACB e nas CER estão 

indicados no quadro a seguir. 

 
Quadro 5: prazos para a criação de moedas comuns  

Sub-regiões da AACB e CER Calendário 

Sub-regiões da AACB 2021 

EAC  2024 

CEEAC 2025 

CEDEAO 2020 

COMESA 2024 

SADC 2024 

UMA 2021 
 

  

62. O Programa de Cooperação Monetária da África previa a harmonização dos programas de 

cooperação monetária dos vários grupos sub-regionais como pilares com o objectivo último de 

constituição de uma zona monetária única até o ano de 2021, com uma moeda comum e um 

único Banco Central a nível continental.  As CER definiram horizontes temporais que vão de 

2020 a 2025. 

 

63. 

2.4. Conclusão da Estratégia Conjunta da CUA-AACB sobre a criação do Banco Central 

Africano 

Tendo em conta o facto de que os países africanos estão em diferentes fases de 

desenvolvimento, a Estratégia Conjunta da CUA-AACB sobre a criação do Banco Central 

Africano (ACB) recomenda um roteiro continental de cinco fases abrangendo o período de 2014 

- 2034. A estratégia reconhece que as principais dificuldades no estabelecimento da moeda 

comum serão encontradas a nível das CER. Uma vez estabelecidas as moedas regionais, e os 

Estados Membros se tenham comprometido à integração monetária, a integração subsequente 

de um número menor de moedas sub-regionais para alcançar uma moeda continental deve 

tornar-se mais simples. As CER são incentivadas a estabelecer moedas regionais até 2028, e a 

Moeda Única Africana deverá ser estabelecida até 2034 para os países participantes e as CER.  

 

64. 

2.5.  Selecção, definição e ponderação dos critérios de convergência para o AMCP 

A análise acima indica que há diferenças no número de critérios e limites utilizados nas sub-

regiões e Comunidades Económicas Regionais da AACB, bem como nas definições e 

ponderações dos critérios identificados. Por conseguinte, a necessidade de harmonização na 

identificação e implementação dos critérios de convergência.  
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65. 

2.5.1. Harmonização dos principais critérios 

O quadro a seguir resume as propostas para os principais critérios a serem seleccionados, e os 

seus limites, definições e ponderações nas sub-regiões da AACB e as Comunidades 

Económicas Regionais. 

Quadro 6: Principais Critérios Seleccionados 

Critérios Limite Definição Ponderação Justificações 

 

Inflação  
Inflação 

≤7%  

(meta 

≤3%) 

Mudança no 

Índice de Preços 

ao Consumidor 

durante o ano 

(12 meses de 

ano para ano)  

A Taxa de Inflação 
Média Anual 
(Inflação Global) 
 
 
 

- Inflação histórica nas médias 

do continente de 11%. 

- Estudos sobre limites indicam 

o nível de aproximadamente 

12%.   

- Défice orçamental elevado  

- Elevado rácio da dívida/PIB   

- Necessidade de incentivar o 

crescimento no horizonte de 

previsão 

 

Défice 

Orçamental 

Global / PIB 

 

≤5% (meta 

≤3%) 

A diferença entre 

as receitas das 

administrações 

públicas 

(+subvenções) e 

despesas com 

base nos 

compromissos 

como uma 

percentagem do 

PIB nominal2 

- Avaliado 

utilizando o ano 

fiscal  

 

- Diferença entre 

receitas 

(+subvenções) e 

despesas de 

menos de 5% do 

PIB. 

 

Utilização do Quadro da União 

Monetária Europeia em que 

d=g*b   

d=défice orçamental / PIB 

g= taxa de crescimento do PIB 

nominal projectada   

b=dívida pública / PIB. 

Em África ; g=8%, b=65% 

 

Crédito do 

Banco 

Central ao 

Governo 

≤5% (meta 

0%) 

Os 

adiantamentos 

do Banco 

Central ao 

governo, 

incluindo a 

aquisição de 

instrumentos de 

≤ 5% das receitas 

fiscais do governo 

do ano anterior   

- Tendo em conta o actual 

estado das finanças públicas 

- Os governos são 

incentivados a avançar para o 

financiamento do mercado 

- Progressivamente para a 

eliminação  

                                                           
2 / O Banco Central Europeu (BCE) refere-se a receitas públicas como as receitas das administrações 

públicas.  Além disso, o BCE utiliza um limiar de < 60% para o rácio da dívida pública em relação ao PIB a preços 
de mercado onde ‘Governo’ significa o sector público, que é o governo central, governo regional ou local e fundos 
da segurança social, com exclusão das operações comerciais, tal como definido no Sistema Europeu de Contas 
Económicas Integradas. 



16 

 

dívida emitidos 

pelo governo no 

ano em curso  

Reservas 

externas / 

Importações 

de Bens e 

Serviços  

≥ 3 meses 

(meta ≥ 6 

meses) 

O rácio do 

estoque de 

reservas 

externas brutas / 

importações 

actuais de bens 

e serviços  

Número de meses 

de importações 

com base na média 

móvel dos últimos 

seis meses 

 

- Tratar de choques 

macroeconómicos 

- Criar confiança na economia 

- Bom funcionamento do 

mercado cambial 

 

 

 

 

66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. 

 

Justificação dos principais critérios de convergência  

Os critérios de convergência têm por objectivo reforçar a homogeneidade e estabilidade dos 

principais indicadores macroeconómicos dos países antes da adesão numa união monetária, 

para permitir que esses países absorvam melhor os choques económicos idiossincráticos após a 

adopção de uma política monetária comum. O cumprimento dos critérios de convergência 

poderão também reduzir consideravelmente a pressão sobre o banco central para a concessão 

de financiamento aos Estados. Os quatro principais critérios propostos são os mais utilizados 

nas sub-regiões da AACB e nas Comunidades Económicas Regionais. Além disso, critérios de 

convergência são geralmente escolhidos para garantir a estabilidade monetária e fiscal numa 

área monetária. O objectivo é garantir a estabilidade nos países em vias de adesão, 

nomeadamente da inflação, o nível do défice orçamental e da taxa de câmbio através do 

estabelecimento de um nível adequado de reservas externas. A convergência das taxas de 

inflação facilitariam a implementação de uma política monetária a nível regional e a disciplina 

fiscal permitiria evitar comportamentos de “parasitismo”. Segundo Mundell, a limitação de uma 

taxa de inflação e o défice orçamental abaixo de um determinado limiar permite assegurar a 

coerência das políticas macroeconómicas dos vários Estados Membros de uma união monetária, 

facilitando, assim, a implementação de uma política monetária comum.  

A condução de uma política monetária comum, seria muito mais difícil, se as taxas de inflação 

fossem bastante divergentes. De facto, um país com uma elevada taxa de inflação precisaria de 

uma política monetária (taxas de juros crescentes) para contrariar o aumento de pressões 

inflacionárias. Por outro lado, outro país que foi afectado por uma inflação relativamente baixa ou 

deflação deve prosseguir uma política monetária expansionista (taxas de juro mais baixas) para 

relançar o crescimento e combater a deflação. A política monetária comum na área monetária, 

não poderá ser utilizada para resolver simultaneamente os problemas em ambos os países. 

68. 
Harmonização das taxas de inflação numa zona monetária é necessária para impedir também 

que países com altas taxas de inflação se tornem menos competitivos do que os outros. Na 

realidade, um país da união monetária que passa por um nível maior de inflação desfavorável 

teria taxas de câmbio efectivas reais e taxas de juros reais desfavoráveis, com consequências 

adversas para a competitividade e o crescimento económico. 

69. 
Além disso, a questão da existência e natureza da ligação entre inflação e crescimento tem 

suscitado grande interesse e debate. É geralmente aceite que os resultados de alta inflação têm 

um efeito negativo no crescimento a médio e longo prazo3. A ligação entre baixa inflação e 
                                                           
3 / Estudos citados por Khan M. S. e Senhadji A.S, 2000, IMF working Paper (WP/00/110): 
Barro (1991), Fischer (1983, 1993), Bruno and Easterly (1998), Sbordone e Kuttner (1994). 
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elevado crescimento também tem sido considerada por vários estudos regionais4. Admite-se que 

a inflação impede a atribuição eficiente de recursos, afectando o papel de sinalização de 

mudanças de preços relativos e o processo de tomada de decisão.     

70.  
No entanto, Khan e Senhadji indicam que se a inflação for desfavorável ao crescimento, os 

decisores políticos devem visar taxas baixas de inflação. Mas, qual é a taxa mínima que a 

inflação deve ter? A meta de inflação deve ser 10 por cento, 5 por cento, ou zero por cento? Em 

termos mais gerais, em que nível de inflação a relação entre inflação e crescimento se torna 

negativa? 

71. 
Neste contexto, vários estudos empíricos, constataram uma relação não-linear entre inflação e 

crescimento de longo prazo5.  Khan e Senhadji (2000) consideraram que o limite para além do 

qual a inflação exerce um efeito negativo sobre o crescimento é menor para os países industriais 

(1-3%) do que para os países em desenvolvimento (7-11%).  Barro (1995) demonstra que a 

clara evidência de efeitos adversos da inflação é superior a 15%.  

72. 
A média de inflação histórica no continente africano é de 11% e estudos relativos aos limiares 

indicam um nível de inflação de cerca de 12%. No entanto, elevados défices orçamentais e 

rácios de dívida/PIB requerem taxas de inflação mais baixas. Uma taxa de inflação inferior a 7% 

como um começo é desejável. A inflação deve ser determinada utilizando a variação do índice 

de preços no consumidor com base numa média anual. 

73. 
Numa união monetária, os défices orçamentais implicam externalidades que afectam outros 

países. Quando um país está a ser afectado por um défice orçamental excessivo numa união 

monetária, o bem-estar dos consumidores de outros países também é afectado, uma vez que a 

procura interna e os preços podem aumentar em toda a União, levando a uma possível 

deterioração da balança comercial e uma depreciação da taxa de câmbio da União. Défices 

orçamentais também tendem a aumentar as taxas de juro. Assim, uma união monetária contribui 

para reforçar a transmissão do impacto das políticas fiscais entre os países. Conforme indicado 

por Bukowski (2006)6, o crescimento dos défices orçamentais pode levar ao efeito de evicção de 

despesas privadas no consumo e investimento, o que limita as possibilidades de crescimento 

económico de longo prazo. Uma elevada carga fiscal tem efeitos adversos sobre a 

competitividade internacional da economia.  Além disso, um país que regista défices 

orçamentais excessivos precisará de  resgate fiscal que poderá ser oneroso para os 

contribuintes de outros Estados Membros da união monetária. A este respeito, é adequado 

coordenar políticas orçamentais numa união monetária, o que demonstra o interesse do controlo 

dos défices orçamentais. 

74. 
Utilizando o quadro da União Monetária Europeia: d= g * b,em que d representa o rácio do défice 

orçamental em relação ao PIB, g a taxa de crescimento nominal do PIB e b o rácio da dívida 

pública em relação PIB, resulta que o défice orçamental deve ser inferior a 5% do PIB, porque a 

média da taxa de crescimento nominal projectada em África é de cerca de 8% e o rácio da dívida 

                                                           
4 / De Gregorio (1992) para América Latina, Hadjimichael, Ghura, and Outros (1995) para África 
Sub-Sahariana, e Fischer, Sahay e Vegh (1996) para economias em transição. 

5 / Fisher (1993), Sarel (1996), Bruno e Easterly (1998), Khan e Senhadj (2000). 

6 / Bukowski S. (2006), Quaderni del Dipartimento di Economia, Finanzae Statistica, Universita           
di Perugia, Dipartimento Economia. 
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em relação ao PIB é de cerca de 65%. 

75. 
No que diz respeito ao financiamento do défice orçamental pelo banco central, a teoria 

económica recomenda que o banco central elimine ou reduza substancialmente o financiamento 

monetário do défice orçamental, a fim de conter as pressões inflacionárias que possa gerar. 

Neste sentido, os governos são encorajados a aumentar os recursos de que necessitam no 

mercado monetário, particularmente no segmento de títulos de dívida negociáveis, que a maioria 

dos bancos centrais ajudaram a estabelecer nas últimas décadas. Este novo tipo de 

financiamento, que é uma oferta pública, é equiparado a uma reciclagem da liquidez bancária e 

permite evitar as pressões inflacionárias e, por conseguinte, contribui para o reforço da 

estabilidade de preços. Portanto, o objectivo seria avançar para a eliminação do crédito do 

banco central ao governo. Contudo, considerando o estado actual das finanças públicas em 

muitos países, recomenda-se um nível de financiamento não superior a 5% das receitas 

tributárias do ano anterior.  

76. 

 

 

 

 

As reservas externas brutas, um indicador usado também como um critério de convergência, 

constituem um instrumento credível para assegurar o bom funcionamento do mercado cambial 

dos países membros da união monetária. É igualmente necessário ter reservas externas 

suficientes para criar a confiança na economia e para lidar com choques exógenos ou fuga 

maciça de capitais em conexão com a alta vulnerabilidade dos países africanos às flutuações 

dos preços de mercadorias. Tendo em conta o estado actual de reservas externas em muitos 

países, um objectivo de 3 meses de cobertura de importações é sugerido com uma meta de 6 

meses a mais longo prazo. O número de meses de importações deve ser baseado numa média 

móvel dos últimos seis meses.  

77. 2.5.2. Harmonização dos critérios secundários 

O quadro a seguir apresenta um resumo das propostas para os critérios secundários a serem 

seleccionados, e os seus limites, definições e ponderações nas sub-regiões da AACB e 

Comunidades Económicas Regionais. Os critérios secundários são geralmente ligados aos 

principais e também são justificados pelo reforço da estabilidade monetária e da disciplina fiscal. 

Quadro 7: Critérios Secundários Seleccionados 

Critérios Limite Definição Ponderação  Justificações 

Dívida do 

Sector 

Público / PIB 

 

 

< 65% 

 

 

Estoque total 

da dívida 

pendente do 

sector público 

como um rácio 

do PIB nominal 

Os dados do 

período final 

Rácio da dívida do 

Sector Público em 

relação ao PIB 

  - Dados disponíveis 

indicam que a média actual 

é de 56% 

  - Necessidades de infra-

estruturas dos Estados 

Membros  

- 65% nos dará um 

rácio de défice 

orçamental em 

relação ao PIB de 5%, 

com uma taxa de 

crescimento nominal 
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do PIB projectada de 

8%. 

 

Total de 

Receitas 

Tributárias/PI

B  

≥ 20% Total das 

receitas 

tributárias como 

um rácio do PIB 

nominal 

Total das receitas 

tributárias dividido 

pelo PIB nominal 

- Média de subvenções 

de 3%  

- Rácio do total de 

receitas tributárias em 

relação ao PIB 

actualmente em 18% 

Taxa de 

Câmbio 

Nominal 

Variabilida

de ±10%  

(Meta 

±5%) 

A taxa média 

do câmbio 

oficial do país 

durante o ano  

Depreciação/aprec

iação na taxa de 

câmbio nominal 

não superior a 

10%  

-Preocupações 

suscitadas pelos 

membros da Mesa sobre 

a necessidade de 

flexibilidade   

- Proporcionar espaço 

para o ajustamento 

macroeconómico  

Investimento 

de Capital 

Público 

/Receitas 

Tributárias  

≥ 30% Despesas de 

capital pelo 

Governo 

Central como 

uma proporção 

das receitas 

tributárias 

(Governo deve 

investir nos 

projectos que 

geram mais 

receitas fiscais)

  

Rácio de 

despesas de 

capital em relação 

às receitas 

tributárias 

 

- Incentivar a cobrança de 

receitas tributárias 

- Incentivar o investimento 

em despesas de capital 

- A elevada taxa de 

crescimento deve ser 

apoiada por grandes 

despesas de investimento 

pelos Governos para 

encorajar as receitas 

tributárias 

 

 

78. 

 

 

 

 
Quatro critérios são propostos como os critérios secundários. O critério da dívida pública / PIB é 
utilizado para a sua relevância na avaliação do nível de endividamento de um dado país. Além 
disso, a dívida pública é um dos critérios relevantes para avaliar a solvência financeira de um 
Estado e é o resultado de todas as decisões em matéria de política financeira. O nível máximo 
de 65%7  é definido com base nos dados actuais disponíveis, nas necessidades de infra-
estrutura dos Estados Membros, bem como na coerência com um rácio de défice orçamental em 
relação ao PIB de 5% e uma taxa de crescimento nominal de 8%. O total das receitas tributárias 
/ PIB é mantido para avaliar a pressão fiscal e os esforços realizados pelos governos para cobrar 
os impostos. Este rácio deve ser maior ou igual a 20%. Numa união monetária, é necessário 
reunir os principais instrumentos de política monetária, em particular, a taxa de câmbio variável, 
para que sejam estabilizados na fase anterior à união monetária. Considera-se, contudo, que as 

                                                           
7 / Um estudo do Banco Mundial concluiu que se o rácio da dívida em relação ao PIB exceder 
77% por um período prolongado, abranda o crescimento económico.  Cada ponto percentual da 
dívida acima deste nível custa ao país 1,7% no crescimento económico.  É ainda mais grave para os 
mercados emergentes, uma vez que cada ponto percentual adicional da dívida acima de 64%, 
abrandará o crescimento em 2% anualmente.  (Mehmet Caner, Thomas Grennes and and Fritzi 
Koehler-Geib, 2010 
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79. 

informações sobre a taxa de câmbio nominal são mais fáceis de recolher do que o cálculo da 
taxa de câmbio real ou da taxa de câmbio efectiva real. Uma taxa de câmbio nominal estável 
deve variar ± 10% no máximo, anualmente. Sugere-se um limite de ±10 para levar em conta as 
preocupações suscitadas pelos membros da Mesa sobre a necessidade de flexibilidade e para 
permitir o ajustamento macroeconómico. Investimento de capital público / receitas tributárias é 
mantido num limite de > 30% para incentivar a cobrança de receitas fiscais e de investimento em 
despesas de capital. Além disso, uma elevada taxa de crescimento deve ser apoiada por 
elevadas despesas de investimento.  
 

No geral, o Grupo de Peritos sugere a utilização de 4 critérios principais e 4 critérios secundários 

para a avaliação da convergência nas sub-regiões da AACB e Comunidades Económicas 

Regionais. Uma definição, uma avaliação e um limite são propostos para cada critério. A 

adopção destes critérios deve permitir a sua harmonização a níveis sub-regional e continental. 

 
2. 6. Definição de novas fases para a implementação do AMCP  

80. Após o aperfeiçoamento dos critérios de convergência e considerando que o objectivo de criar o 
Banco Central Africano e uma moeda comum até 2021 pode ser difícil de realizar, novas fases 
para a implementação do AMCP são propostas. 

 

81. 

 

Fase 3 (Janeiro de 2017-Dezembro de 2027)  

 Harmonização de políticas monetárias: 

o Desenvolvimento de um Quadro Harmonizado de Política Monetária a nível sub-

regional (Jan 2018 - Dez 2019); 

o Criação do Instituto Monetário Africano (AMI) (até Dezembro de 2020); 

 Estabelecimento da Mesa do Instituto Monetário Africano: Mesa da África 

do Norte (2021), África Austral (2021), África Oriental (2021), África 

Ocidental (2021) e África Central (2021); 

o Adopção do Quadro Harmonizado de Política Monetária a nível sub-regional (Jan 

de 2020-Dez 2024) - Este é o período de campanhas de sensibilização; 

o Implementação e coordenação do Quadro Harmonizado de Política Monetária 

(Janeiro 2025). 

 Interconexão gradual dos sistemas de pagamento e de liquidação a níveis sub-regional e 

regional; (Janeiro de 2018-Dezembro 2026): 

o Desenvolvimento de sistemas de pagamento e de liquidação nos países onde os 

sistemas de pagamento ainda não estão completamente desenvolvidos (Janeiro 

de 2018-Dezembro de 2024); 

o Interconectividade de sistemas de pagamento e de liquidação (Janeiro de 2025-

Dezembro de 2027). 

 Promoção de redes bancárias africanas; ( 2018- 2033 em curso); 

 Estudo sobre a determinação do limite de inflação em todas as sub-regiões (Janeiro de 
2018-Dezembro de 2021); 

 Desenvolvimento de um Quadro de IPC Harmonizado a nível sub-regional (Janeiro de 

2018 - Dezembro de 2023); 

 Desenvolvimento de um Quadro de IPC Harmonizado a nível sub-regional (Janeiro de 
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2024 - Dezembro de 2025); 

 Estudo sobre a determinação do limiar de inflação em África (Janeiro de 2025-Dezembro 
de 2027); 

 Implementação de um IPC harmonizado em toda a África a nível sub-regional (Janeiro de 

2026-Dezembro de 2027); 

 Desenvolvimento de um Quadro de IPC Harmonizado a nível continental (Janeiro de 

2024 - Dezembro de 2027); 

 Harmonização de quadros estatísticos a nível continental (Janeiro de 2024-Dezembro de 

2027) 

 Promoção de bolsas sub-regionais e regionais:  

o Integração de mercados de capitais africanos sub-regionais e africanos (Janeiro 

de 2018-Dezembro de 2027): 

 Desenvolvimento de leis e práticas de mercados de capitais comuns; 

 Desenvolvimento de quadros de cotações cruzadas de bolsas de valores. 

o Formação da Associação de Bolsas de Valores Africanas para acolher esta 

iniciativa sobre a integração de mercados de capitais africanos (Janeiro de 2018-

Dezembro de 2019). 

 Liberalização da Conta Corrente e de Capital (Janeiro de 2024-Dezembro de 2027); 

 Reforço e harmonização de legislações bancárias e de outras leis financeiras a nível sub-

regional (Janeiro de 2018-Dezembro de 2027): 

o Desenvolvimento de legislações bancárias comuns; 

o Desenvolvimento de quadros de supervisão comuns para:  

 Seguro 

 Pensões 

 Hipotecas 

 Outras instituições financeiras   

 
 Desenvolvimento de um quadro institucional, administrativo e jurídico para a criação de 

moedas sub-regionais e Bancos Centrais; 

 Harmonização de Quadros de Políticas Fiscais e Comerciais a nível sub-regional; 

 Estudo sobre o estabelecimento de mecanismos de taxas de câmbio sub-regionais 

(Janeiro de 2025-Dezembro de 2027); 

 AMI deve desenvolver um Quadro sobre a Política Monetária Africana (2023- 2027). 

82. 
Critérios de Convergência: 

 Défice orçamental/PIB  ≤5% 

 Taxa de inflação de  ≤7% 
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 Financiamento do défice orçamental pelo Banco Central de ≤5% das receitas tributárias 

do ano anterior; 

 Reservas externas/cobertura de importações de ≥ 3 Meses. 

 

 

83. 

Fase 4 (Janeiro de 2028-Dezembro de 2032)  

 Coordenação das políticas macroeconómicas e comerciais a nível sub-regional; 

 Avaliação de desempenho macroeconómico e de negociação para a criação de Bancos 
Centrais sub-regionais; 

 Adopção de um quadro institucional, administrativo e jurídico para a criação de moedas  

e Bancos Centrais sub-regionais; 

 
  Finalização dos mecanismos necessários para o lançamento das Uniões Monetárias 

Sub-regionais; 

 Análise do estudo sobre a criação de Mecanismos de Taxas de Câmbio Sub-regionais; 

  Operacionalização do Mecanismo de Taxas de Câmbio Sub-regional (Janeiro de 2030); 

 Criação de Bancos Centrais Sub-regionais (Jan 2032); 

 Harmonização de legislações bancárias e de outras leis financeiras a nível Continental 

(Janeiro de 2028-Dezembro de 2037): 

o Desenvolvimento de legislações bancárias comuns; 

o Desenvolvimento de quadros de supervisão comuns para: 

 Seguro; 

 Pensões; 

 Hipotecas; 

 Outras instituições financeiras. 

 

84. 

Critérios de Convergência: 

 Défice orçamental/PIB ≤  4%; 

 Taxa de inflação de  ≤6% 

 Financiamento do défice orçamental pelo Banco Central de ≤4% das receitas tributárias 

do ano anterior; 

 Reservas externas/cobertura de importações de ≥ 4 Meses. 

 

85. 

Fase 5 (Janeiro de 2033-Dezembro de 2037)  

 Nomeação dos principais funcionários dos Bancos Centrais sub-regionais; 

 Recrutamento do pessoal dos Bancos Centrais sub-regionais; 

 Preparação para a introdução de moedas sub-regionais; 

 Introdução de moedas sub-regionais (Janeiro de 2036); 
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 Circulação de notas sub-regionais (Janeiro de 2037); 

 Observância contínua dos critérios de convergência. 

 

86. 

Critérios de Convergência 

 Défice orçamental/PIB ≤  3%; 

 Taxa de inflação de ≤ 5%; 

 Financiamento do Banco Central do défice orçamental de ≤ 3% das receitas tributárias do 

ano anterior; 

 Reservas externas/cobertura de importações de ≥ 5 Meses. 

 

 

 

87. 

Fase 6 (Janeiro de 2038-Dezembro de 2042) 

Período de transição durante o qual os bancos centrais/instituições monetárias sub-

regionais convergirão no Banco Central Africano 

 Harmonização das políticas monetárias a nível continental: 

o Harmonização de Quadros de Políticas Monetárias a nível continental (Janeiro de 

2038 - Dezembro de 2039); 

o Adopção do Quadro de Política Monetária Harmonizado a nível continental 

(Janeiro de 2040-Dezembro de 2041) - Este é o período de campanhas de 

sensibilização; 

o Implementação e coordenação do Quadro de Política Monetária Harmonizado 

(Janeiro de 2042); 

 Interconectividade de sistemas de pagamento e de liquidação a nível continental 

(Dezembro de 2040);  

 Análise de um Quadro de IPC Harmonizado a nível Continental (Janeiro de 2038-

Dezembro de 2039); 

 Desenvolvimento de um Quadro de IPC Harmonizado a nível Continental (Janeiro de 

2040-Dezembro de 2041); 

 Implementação de um IPC Harmonizado em toda a África a nível Continental (Janeiro de 

2042); 

 Mercados de capitais africanos totalmente integrados (Janeiro de 2040): 

 Desenvolvimento de leis e práticas de mercados de capitais comuns 

(2038); 

 Implementação de leis dos Mercados de Capitais Africanos ( 2039); 

 Desenvolvimento de quadros de cotações cruzadas de bolsas de valores 

(2039). 

 Início de Cotações Cruzadas de Mercados de Capitais Africanos (2040). 

 Criação de um quadro institucional, administrativo e jurídico para o estabelecimento do 
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Banco Central Africano e Moeda (Janeiro de 2038-Dezembro de 2040); 

 Harmonização de Quadros de Políticas Fiscais e Comerciais a nível Continental; 

 Estudo sobre o estabelecimento de Mecanismo de Taxas de Câmbio continental (Janeiro 

de 2039-Dezembro de 2040); 

 Coordenação das políticas macroeconómicas e comerciais a nível Continental; 

 Avaliação de desempenho macroeconómico e de negociação para a criação do ACB; 

 Adopção do quadro institucional, administrativo e jurídico para a introdução da Moeda 

Comum Africana. 

 

88. 

Critérios de Convergência: 

 Défice orçamental/PIB ≤  3%; 

 Taxa de inflação de ≤ 3%; 

 Financiamento do défice orçamental pelo Banco Central =0% das receitas tributárias do 

ano anterior; 

 Reservas externas/cobertura de importações de ≥ 6 Meses. 

89. 
Fase 7 (Janeiro de 2043-Dezembro de 2045)  

 Análise do estudo sobre a criação de Mecanismo de Taxas de Câmbio continental 

(2043); 

 Operacionalização dos Mecanismos de Taxas de Câmbio (2044); 

  Avaliação intercalar do desempenho sub-regional; 

 Avaliação final de desempenho sub-regional em relação aos critérios de convergência; 

 Criação do Banco Central Africano (Janeiro de 2045). 

 

90. 

Critérios de Convergência: 

 Défice orçamental/PIB ≤  3%; 

 Taxa de inflação de ≤ 3%; 

 Financiamento do défice orçamental pelo Banco Central =0% das receitas tributárias do 

ano anterior; 

 Reservas externas/cobertura de importações de ≥ 6 Meses. 

 Solicitações 

O Grupo de Peritos apresenta à Assembleia de Governadores para sua análise e solicita: 

 Recomendação à CUA para aprovação de:  

 Critérios de Convergência Harmonizados. 

 Prazos para a criação dos Bancos Centrais Regionais e do Banco Central Africano. 

 Criação do Instituto Monetário Africano (AMI) o mais tardar até Dezembro de 2020; 
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Quadro 8: Principais Critérios de Convergência e Fases do AMCP 

 

Critérios 
 

Fase 3 

 

 

Fase 4 

 

Fase 5 

 

 

Fase 6 

 

 

Fase 7 

 

Défice 

Orçamental 

Global / PIB 

 

≤5% 

 

≤4% 

 

≤3% 

 

≤ 3% 

 

≤ 3% 

Taxa de 

inflação 

 

≤7% 

 

≤6% 

 

≤5% 

 

≤3% 

 

≤3% 

Crédito do 

Banco 

Central ao 

Governo 

 

≤5% 

 

≤4% 

 

≤3% 

 

≤0% 

 

≤0% 

Reservas 

Externas / 

Importações 

 

≥ 3m 

 

≥ 4m 

 

≥ 5m 

. 

≥ 6m 

 

≥ 6m 

 

Quadro 9: Critérios Secundários 

Critérios Limite 

Dívida Pública / PIB ≤ 65% 

 

Total de Receitas 

Tributárias/PIB  

 

≥ 20% 

Taxa de Câmbio Nominal Variabilidade de ±10% 

Investimento de Capital 

Público / Receitas 

Tributárias 

≥ 30% 
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Apêndice 

 

Quadro : Critérios de Convergência do AMCP  

Critérios principais 

 

Critérios secundários 

 Taxa de inflação anual inferior a 3%; 

 Rácio do défice orçamental (excluindo 
subvenções) em relação ao PIB inferior a 
3%;   

 Minimização do financiamento do défice 
orçamental pelo Banco Central; 

 Reservas Externas (em meses de 
importações de bens e serviços) superior ou 
igual a 6 

 Sem acumulação de novos 
pagamentos internos em atraso 
e liquidação de todos os antigos 
atrasados em relação ao sector 
público; 

 Receitas tributárias em relação 
ao PIB superior ou igual a 20%; 

 Rácio da massa salarial em 
relação às receitas tributárias 
inferior a 35%; 

 A obtenção do mínimo 
investimento de capital público 
de 20% a partir das receitas 
fiscais;  

 Manutenção de taxas de juros 
reais positivas; 

 Manutenção da estabilidade da 
taxa de câmbio real. 

 

 


