
 
AFRICAN UNION 

 

 

 
UNION AFRICAINE 

 

 
UNIÃO AFRICANA 

EA23871 

 

3º Comité Técnico Especializado de Finanças, Assuntos Monetários, 
Planeamento Económico e Integração 
Reunião de Peritos 
4-5 de Março de 2019 
Yaoundé, Camarões   

 

Eco/STC/MAEPI(III)/EXP/10 

 

 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO DE BANCOS CENTRAIS AFRICANOS (AACB) 
 
 
 
 

PROPOSTA DE UM QUADRO DE MONITORIZAÇAO 
E UM MECANISMO DE AVALIAÇAO PELOS PARES 

PARA CONVERGÊNCIA MACROECONÓMICA 



Pág. 1 de 26 

 

 

 

 

 

 

 

           

                                                                                                

 
ASSOCIATI 

ONS BANQUES 

CENTRALAFRICES-------INA 
ASSOCIAÇÃO DE BANCOS CENTRAIS AFRICANOS 

 (AACB) 

-------------------------------------- 

PROPOSTA DE UM QUADRO DE MONITORIZAÇAO 

E UM MECANISMO DE AVALIAÇAO PELOS PARES 

PARA CONVERGÊNCIA MACROECONÓMICA 

------------------------- 

 

 

 



Pág. 2 de 26 

1. INTRODUÇAO 

 
Para avaliar a convergência económica no Continente, a Assembleia de Governadores 
da Associação dos Bancos Centrais Africanos (AACB) adoptou os critérios de 
convergência, tal como consta no Programa Africano de Cooperação Monetária 
(AMCP), durante a sua reunião realizada em Argel, Argélia, em Setembro de 2002. 
 

Uma análise dos progressos das sub-regiões da AACB sobre a implementação do 
Programa Africano de Cooperação Monetária (AMCP) indica que os Estados Membros 
em geral não cumprem os critérios de convergência. Isto originou duas extensões da 
Fase III do AMCP. Contudo, apesar destas extensões, a maioria dos países ainda não 
cumpriram os critérios de convergência. 
 
Como consequência, os Governadores solicitaram, por ocasião da sua reunião de Agosto de 
2015 em Malabo, Guiné Equatorial, que fosse criado um Grupo de Peritos dos bancos centrais 
que abrange os membros da Mesa da AACB com a finalidade explícita de aperfeiçoar 1  e 

estabelecer prazos para a observância dos critérios de convergência. O principal objectivo 
deste exercício era promover a harmonização a níveis sub-regional e continental, e 
também ajudar a promover a convergência macroeconómica no continente. 
 

Durante a 40ª reunião da Assembleia de Governadores realizada em Agosto de 2017, 
em Pretória, os Governadores adoptaram o relatório do Grupo de Peritos. Este relatório 
incluiu as justificações dos critérios, limiares dos critérios de convergência 
macroeconómica com iniciativas associadas, resultados e prazos em prol da criação do 
Banco Central Africano, tal como previsto no AMCP. Os Governadores então 
incumbiram o Grupo de Peritos de desenvolver:     
 

 Um quadro de monitorização para avaliar o cumprimento dos critérios de 
convergência; 
 

 um mecanismo de avaliação pelos pares para assegurar a conformidade com 
o quadro. 

 
2. UM QUADRO DE MONITORIZAÇÃO PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO 

DOS CRITÉRIOS DE CONVERGÊNCIA 

 
Um mecanismo de monitorização ou supervisão deve contribuir para a avaliação da 
conformidade com um conjunto de regras estabelecidas. No caso em apreço, a AACB 
aprovou um conjunto de critérios de convergência. O mecanismo de monitorização 
baseia-se nos critérios de convergência acordados, como adoptados pela Assembleia 
de Governadores em Pretória. Destina-se a apoiar os objectivos de convergência, 
conforme especificado no AMCP. 
 
2.1. Os critérios de convergência 

 
No âmbito do AMCP, são identificados 4 critérios de convergência primários e 4 critérios 
de convergência secundários. Isto reflecte-se nos Quadros 1 e 2 respectivamente (ver 
Anexo A). A Coluna 2 destaca os limiares e metas que foram acordados no âmbito das 

                                                           
1Abordar questões relacionadas com a definição e avaliação. 
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reuniões anuais da AACB em Pretória. Os limiares são para o período de 2017 a 2027, 
enquanto as metas são as especificadas no AMCP. 
 

Os critérios de convergência abrangem tanto as esferas fiscais como as não fiscais. 
Assim, a colaboração das autoridades fiscais e monetárias é necessária para 
assegurar o cumprimento do processo de convergência e implementar o AMCP. 
Esforços de colaboração na monitorização dos indicadores de convergência irão 
igualmente ajudar no reforço do processo de convergência e de integração económica 
no continente. 
 
2.2. O actual mecanismo de monitorização 

 
No âmbito da AACB, a monitorização da convergência macroeconómica no AMCP 
actualmente é feita de 6 em 6 meses. Isso é facilitado através da elaboração de um 
relatório (relatório da AACB sobre convergência macroeconómica) referente à 
implementação do AMCP pelo Secretariado da AACB com base na contribuição 
enviada por cada sub-região da AACB. 
 

O relatório da AACB sobre convergência macroeconómica analisa a situação do 
desempenho de cada país em relação aos critérios de convergência. Um primeiro 

relatório de actividades2 é apresentado pelo Comité Técnico da AACB na reunião da Mesa da 
AACB em Fevereiro. 
 

Além disso, um relatório final é elaborado pelo Comité Técnico, que é aprovado pela 
Mesa e submetido à Assembleia de Governadores para aprovação na Reunião Anual. 
Em resumo, o quadro institucional e o processo do actual sistema de monitorização é 
assim descrito: 
 

i. Os Presidentes das sub-regiões recebem um relatório nacional dos membros da 
AACB nas suas regiões. Cada sub-região apresenta um relatório que destaca os 
desenvolvimentos relativos à região como um todo e encaminha-o, juntamente 
com os relatórios recebidos de cada membro da sub-região, ao Secretariado da 
AACB; 
 

ii. O Secretariado da AACB elabora um relatório consolidado sobre o desempenho 
dos membros da AACB. Isto é baseado nas contribuições recebidas das sub-
regiões e dos membros da AACB sobre o seu desempenho em relação aos 
critérios de convergência macroeconómica identificados no AMCP. Este relatório 
é avaliado pelo Comité Técnico antes de ser submetido à Mesa da AACB para 
apreciação; 

 
iii. A Mesa da AACB analisa o relatório de actividades sobre a implementação do 

AMCP elaborado em Fevereiro e aprova o relatório final antes de ser 
apresentado à Assembleia de Governadores em Agosto; 

 

iv. A Assembleia de Governadores analisa o relatório sobre a implementação do 
AMCP em Agosto, e formula recomendações para apreciação pelos membros da 
AACB e pelo comité técnico.     

                                                           
2  Este relatório é provisório, devido ao facto de os dados do ano anterior (t-1) não estarem disponíveis no início do 

ano t. 
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Um dos problemas no actual mecanismo de monitorização diz respeito à produção 
atempada de relatórios a nível sub-regional. Em muitos casos isto é devido à 
apresentação tardia de relatórios por país nas sub-regiões. Além disso, a inexistência 
de um processo de consulta com os membros sobre o seu desempenho também foi 
assinalada como um problema que merece atenção para melhorar o processo de 
integração no continente. Na reunião da Assembleia de Governadores em Agosto de 
2017, decidiu-se que a AACB deve incidir na forma como o actual sistema de 
monitorização pode ser reforçado para aumentar a eficácia no acompanhamento do 
desempenho económico. 
 

2.3. Reforço do actual mecanismo de monitorização para convergência 
macroeconómica 

 
De acordo com a decisão da Assembleia de Governadores, realizada em 16 de Agosto 
de 2017 em Pretória, o mecanismo de monitorização deverá avaliar o cumprimento dos 
critérios de convergência adoptados no âmbito do AMCP. 
  
O AMCP especifica metas de convergência macroeconómica que os membros devem 
atingir. Estas metas de convergência destinam-se a apoiar a integração económica do 
continente. No entanto, os Governadores registaram o fraco desempenho dos membros 
da AACB e aprovaram que metas provisórias com prazos associados fossem 
adoptadas para apoiar os esforços no sentido da consecução das metas especificadas 
no AMCP. Neste contexto, metas intermédias (especificadas como limiares nos quadros 
1 e 2) foram aprovadas. Assim, o relatório de monitorização avaliará no essencial a 
conformidade em termos dos limiares adoptados pela Assembleia de Governadores na 
reunião de Agosto de 2017, realizada em Pretória. 
 

Um mecanismo de monitorização eficaz deve documentar o desempenho económico, 
bem como as políticas e as reformas adequadas necessárias para solucionar o mau 
desempenho macroeconómico e a não conformidade com os critérios de convergência. 
Para atingir este objectivo, cada sub-região deve realizar uma avaliação (com base nos 
critérios de convergência reflectidos nos quadros 1 e 2) dos países na sua Sub-região. 
O banco central em cada sub-região submeterá os resultados reais/progressos sobre 
os critérios macroeconómicos de cada país ao presidente da sub-região. Além disso, as 
políticas que serão adoptadas para apoiar a realização dos critérios de convergência 
devem ser especificadas. O Quadro 3 (ver Anexo A) deve ser utilizado para este fim.     
 
Estes relatórios serão utilizados para a compilação de um relatório regional pelo presidente em 
cada sub-região e deve conter um resumo de alto nível da evolução regional e incluir os 
seguintes elementos3:  
 

 um resumo dos resultados/progressos de cada sub-região sobre os critérios. 
Isto será baseado nos contributos/relatórios dos países que também devem 
ser integrados no Anexo do relatório regional. 
 

 uma explicação para o resultado de cada um dos critérios.  Este deve ser um 
resumo geral dos principais acontecimentos que afectaram o desempenho 
regional. 

                                                           
3os relatórios dos países devem ser reflectidos no Anexo do relatório regional elaborado pelo 
presidente das sub-regiões. 
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 que medidas/opções políticas serão consideradas na Sub-região para 
alcançar a meta. Um resumo das principais opções políticas a prosseguir 
para melhorar o desempenho deve ser incluído. 

 
Os relatórios devem ser enviados ao Secretariado da AACB. O Secretariado da AACB 
utilizará os relatórios das Sub-regiões para elaborar um relatório consolidado para 
apreciação pelo Comité Técnico. O relatório a ser elaborado pelo secretariado da AACB 
implicará: 
 

(a) Uma avaliação do desempenho do país em relação aos critérios de 
convergência para um determinado ano. O Quadro 4 (ver Anexo) deve ser 
utilizado para este fim. Essencialmente, a avaliação irá reflectir, se o país 
cumpriu (verde) ou não (vermelho) os critérios de convergência. 
 

(b) O Secretariado da AACB apresentará uma avaliação das perspectivas 
macroeconómicas. O Quadro 5 (Anexo A) constituirá a base para este propósito, 
e incluirá a seguinte classificação:     

 

 Verde = a meta foi alcançada. 
 Amarelo = a meta não foi alcançada, mas o país está na senda da 

convergência. 
 Vermelho = a meta não foi alcançada e diverge da via da convergência. 

 
Com efeito, o mapa de cores (heatmap) avalia o desempenho dos países em relação 
à medida específica e indica se os países estão a convergir para a meta (“via da 
convergência”). As estatísticas para o heatmap poderão ser obtidas a partir de 
relatórios dos países e a partir da base de dados estatística das Organizações 
Internacionais em que as informações não são disponibilizadas pelos países. O 
relatório deve também apresentar um resumo geral dos principais factores 
subjacentes à evolução macroeconómica registada nas diferentes regiões, bem como 
documentar as medidas políticas correctivas para enfrentar os desafios económicos 
como reflectido nos relatórios regionais. 
 

2.4. Quadro institucional do mecanismo de monitorização 

 
Para reforçar o mecanismo de monitorização da implementação do AMCP e torná-lo 
eficaz, seria necessário envolver as autoridades fiscais e monetárias considerando a 
natureza dos indicadores monitorizados.     
 

Com base no actual quadro institucional, poderá incluir as seguintes instituições:     
 

 União Africana (Comité Técnico Especializado de Finanças, Assuntos 
Monetários, Planeamento Económico e Integração (CTE), Conferência dos 
Ministros e Instituto Monetário Africano (AMI)) 

 A AACB (Assembleia de AACB; Comité Técnico da AACB; Secretariado da 
AACB 

 
a)  União Africana 

 
Como mencionado anteriormente, vários critérios de convergência estão ligados a 
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indicadores fiscais e, portanto, as responsabilidades de supervisão para o mecanismo 
de monitorização devem incluir as autoridades fiscais e monetárias. Para garantir que o 
mecanismo de controlo seja eficaz os Ministros das Finanças e os Governadores dos 
Bancos Centrais devem ser envolvidos neste processo. Existem actualmente dois 
comités na UA que poderão cumprir esta responsabilidade.     
 

A Comissão da União Africana e a Associação dos Governadores dos Bancos Centrais 
Africanos decidiram em Trípoli em 2007 estabelecer o Comité Misto CUA-AACB para 
definir uma estratégia comum para a criação do Banco Central Africano.  A Estratégia 
Conjunta sobre a criação do Banco Central Africano (ACB) propôs que um Instituto 
Monetário da África (AMI) fosse criado para realizar os trabalhos preparatórios 
conducentes ao Banco Central Africano (ver Anexo C). 
 
O AMI efectuará, nomeadamente, todos os preparativos técnicos, políticos, estatísticos, 
institucionais e jurídicos para a criação do Banco Central Africano, moeda única e união 
monetária no continente. Isto implicaria analisar e aconselhar sobre a revisão dos 
critérios de convergência macroeconómica do AMCP e monitorizar o estado de 
convergência macroeconómica dos Estados Membros e das CER em relação aos 
critérios acordados. Assim, o mandato do AMI é adaptado ao cumprimento da função 
de monitorização respeitante ao desempenho dos países em relação os critérios de 
convergência. 
 

Até que o AMI seja estabelecido, propõe-se que a AACB colabore com a CUA com a 
finalidade explícita de produzir um relatório sobre a conformidade dos Estados 
Membros com os critérios de convergência macroeconómica para consideração pelo 
Comité Técnico Especializado de Finanças, Assuntos Monetários, Planeamento 
Económico e Integração (CTE). Uma das responsabilidades do CTE é monitorizar os 
progressos da agenda de integração regional e continental. 
 
O Comité Técnico Especializado de Finanças, Assuntos Monetários, Planeamento Económico e 
Integração (CTE) é constituído pelos Ministros de Finanças, Assuntos Monetários, 
Planeamento Económico e Integração dos Estados Membros ou outros Ministros ou 
autoridades devidamente credenciados pelos Governos dos Estados Membros.4  
 

b)  A AACB 

 
A Assembleia de Governadores deve assumir a responsabilidade de analisar o 

                                                           
4Os Poderes e Funções do CTE são: 

(i) Seguimento da implementação da agenda de integração do continente; 
(ii) Seguimento e monitorização do estabelecimento das instituições financeiras da União Africana, 

nomeadamente o Banco Central Africano, o Fundo Monetário Africano e o Banco Africano de 
Investimento; 

(iii) Seguimento da implementação das recomendações do sector privado emanadas de instâncias 
como o Fórum Africano do Sector Privado; 

(iv) Seguimento da implementação das Decisões do Conselho Executivo e da Conferência; 
(v) Seguimento da implementação do plano de acção para o microfinanciamento; 
(vi) Seguimento da agenda de integração regional e continental; 
(vii) Seguimento da implementação da Carta de Estatísticas; 
(viii) Seguimento da implementação de questões globais, como alívio da dívida, financiamento para o 

desenvolvimento, cumprimento dos compromissos do G8; 
(ix) Realização de quaisquer outras funções que lhe sejam atribuídas pelo Conselho Executivo ou 

pela Conferência.  



Pág. 7 de 26 

desempenho das autoridades monetárias no cumprimento das suas obrigações em 
relação à observância dos critérios de convergência, o que implica a apresentação de 
um relatório sobre o seu desempenho à CUA. Este relatório deve descrever o 
desempenho macroeconómico, bem como as medidas correctivas que devem ser 
seguidas para facilitar o cumprimento dos critérios de convergência.  
    
Os processos a seguir serão acompanhados a nível da AACB. O Comité Técnico da 
AACB serão responsáveis pela elaboração dos relatórios sobre o desempenho dos 
membros da AACB sobre os critérios de convergência. Isso implicaria um relatório 
intercalar que será analisado pela Mesa da AACB em Fevereiro, com vista a proceder a 
uma avaliação preliminar do desempenho dos membros/países da AACB.  Esta 
avaliação será enviada aos presidentes regionais para discussão nas sub-regiões. Em 
Agosto, a Mesa da AACB deveria reunir-se para elaborar um relatório para submissão à 
reunião da Assembleia de Governadores. 
 
O Secretariado da AACB fará parte do Comité Técnico que será responsável pela 
produção dos relatórios a serem submetidos à Assembleia de Governadores e à União 
Africana. 
 

A AACB (representada pelo Secretário Executivo da AACB e presidente do Comité 
Técnico) e a Comissão da União Africana (CUA) serão responsáveis pela elaboração 
de um relatório conjunto para consideração do CTE da UA. 
 

3. MECANISMO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES 

 
Durante a sua sessão realizada em 16 de Agosto de 2017, em Pretória, a Assembleia 
de Governadores solicitou, além da criação de um quadro para a monitorização do 
cumprimento dos critérios de convergência, o estabelecimento de um mecanismo de 
avaliação pelos pares. O mecanismo de avaliação pelos pares destina-se a 
responsabilizar os membros da AACB pelo seu desempenho em relação aos critérios 
de convergência. 
 

3.1  Objectivos do mecanismo de avaliação pelos pares 
 
O mecanismo de avaliação pelos pares avaliará o desempenho dos países, bem como 
a implementação das recomendações de políticas formuladas para assegurar o 
cumprimento dos critérios de convergência. 
 

A avaliação pelos pares deve servir para a responsabilização dos membros. Isso 
implicará identificar os países que violam os critérios de convergência, averiguar se as 
medidas correctivas, que estão a ser propostas para colocar os países no bom 
caminho, são apropriadas e avaliar a conformidade com as medidas correctivas que 
foram propostas. O país a ser avaliado pelos pares será escolhido a nível sub-regional, 
com base no seu desempenho em relação aos critérios de convergência 
macroeconómica. 
 
3.2 Processo de avaliação pelos pares e mecanismos institucionais     
Para garantir a responsabilização e a observância aos critérios de convergência, é 
imperioso que a Avaliação pelos Pares seja realizada por um órgão que integra os 
Ministros das Finanças e Governadores dos Bancos Centrais. As avaliações dos países 
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realizadas por peritos técnicos (de bancos centrais e autoridades fiscais) formarão a 
base da avaliação pelos pares. 
 
 
 
a)  Secretariado 

 
A Avaliação pelos Pares será apoiada por um secretariado. O secretariado será 
inicialmente constituído por representantes do secretariado da AACB, bem como da 
CUA.Esta função será assumida pelo Instituto Monetário Africano uma vez estabelecido 
e plenamente funcional. Os relatórios de avaliação dos países constituirão a base da 
avaliação pelos pares, que será coordenada pelo Secretariado. 
 
Tendo em conta as restrições de recursos (humanos e financeiros), o secretariado deve 
basear-se nos relatórios dos países que são elaborados pelas instituições 
internacionais (ex. Banco Mundial, FMI, BAD) para as suas avaliações. Quando o 
processo tiver sido estabelecido e recursos financeiros adequados forem fixados, 
equipas das missões poderão ser designadas para realizar visitas aos países com vista 
a realizar as avaliações. O secretariado pode recorrer a peritos técnicos para ajudar na 
avaliação. 
 
b)  Avaliação pelos pares     
A avaliação pelos pares será realizada sob os auspícios do Mecanismo Africano de 
Avaliação pelos Pares, através da reunião do Comité Técnico Especializado da União 
Africana de Finanças, Assuntos Monetários, Planeamento Económico e Integração (ver 
Anexo). Embora os Bancos Centrais tenham sido convidados a participar nestas 
reuniões, a participação pelas autoridades monetárias tem sido muito fraca, 
principalmente devido ao facto de a Agenda não estar directamente relacionada com as 
actividades dos bancos centrais. 
 
Propõe-se que a CUA seja contactada com vista a incluir um ponto da agenda sobre 
“Avaliação pelos Pares sobre convergência macroeconómica” nessas reuniões. A 
avaliação dos países elaborada pelo secretariado servirá de base para este ponto da 
agenda e constituirá uma oportunidade para os Governadores e Ministros de Finanças 
e  Desenvolvimento serem envolvidos no processo de avaliação pelos pares. Isto irá 
dar crédito e apoio ao processo de integração monetária no continente. 
 
c)  A escolha dos países a serem avaliados pelos pares  
 
Os países que irão ser avaliados pelos pares serão escolhidos anualmente. A escolha 
dos países a serem avaliados pelos pares deve ser feita a nível sub-regional. Há duas 
alternativas a este respeito: 
 
Alternativa 1: 

 Pelo menos um país por região por ano 

 Países escolhidos por ordem alfabética ou conforme disposições regionais 

 
Alternativa 2: 

 Pelo menos um país por região por ano 

 País escolhido com base na avaliação do desempenho do país com 
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particular incidência nos principais critérios de convergência. No caso de 
muitos países serem identificados para a avaliação pelos pares, os países a 
serem analisados devem ser escolhidos por ordem alfabética 

--------------------------- 
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ANEXOS 

 
Anexo A:   Quadros de elaboração de relatórios dos países, monitorização e 

avaliação pelos pares  
 
Anexo B:  Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares 

 
Anexo C:   Instituto Monetário Africano
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ANEXO A 

Quadro 1:  Principais critérios de convergência no período 2017 - 2027 

Critérios   Limite Definição Avaliação

  

Justificações 

Inflação Inflação 

≤7% 

(meta ≤3% 

até 2038) 

Mudança no Índice de Preços ao Consumidor durante o 

ano (12 meses de ano para ano) 

Taxa de Inflação 
Média Anual 
(Inflação global) 
 
 

- Inflação histórica no continente situa-se em média 

em 11% 

- Estudos relativos aos limiares indicam um nível de 

cerca de    12%  

- Défice orçamental elevado 

- Rácio de dívida elevada/PIB 

- Necessidade de incentivar o crescimento no 

período de previsão 

Défice Orçamental Global/PIB  

≤5% (meta 

≤3% até 

2038) 

A diferença entre as receitas das administrações públicas 

(+subvenções) e despesas com base nos compromissos 

como uma percentagem do PIB nominal  

- 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% 

até 2038) 

Os adiantamentos do Banco Central ao governo, incluindo 

a aquisição de instrumentos de dívida emitidos pelo 

governo no ano em curso 

≤ 5% das 

receitas fiscais 

do governo do 

ano anterior 

- T

Tendo em conta o estado actual das finanças 

públicas 

- Os governos são incentivados a avançar para o 

financiamento do mercado 

- Progressivamente para a eliminação 
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Reservas Externas/ Importação 

de Bens e Serviços 

≥ 3 meses 

(meta ≥ 6 

meses até 

2038) 

O rácio do estoque de reservas externas brutas em 

relação às importações actuais de bens e serviços 

Número de 

meses de 

importações com 

base na média 

móvel dos 

últimos seis 

meses 

- P

Para fazer face aos choques macroeconómicos 

- P

Para criar confiança na economia   

- B

om funcionamento do mercado cambial 

Quadro 2:  Critérios de convergência secundários 

Critérios Limite Definição Avaliação 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-

estrutura dos Estados 

Membros 

- 6

5% dar-nos-á um rácio 

de défice orçamental 

em relação ao PIB de 

5%, com uma taxa de 

crescimento nominal do 

PIB projectada de 8%. 

Total das Receitas 

Tributárias/PIB 

≥ 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% 
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Taxa de Câmbio 

Nominal 

Variabilidade de ±10% 

(Meta de ±5%) 

A taxa média 

do câmbio 

oficial do país 

durante o ano  

Depreciação/apreciação 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 

 

- Para incentivar a 

cobrança de receitas 

tributárias 

- Para 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 
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Quadro 3: Progressos para as metas de convergência macroeconómica da AACB por PAÍS 

Critérios de 
convergência 

Limite Resultados 
medida 

O(s) motivo(s) do desvio da meta Medidas 
correctiva

s 

Previsão/resultados esperados 

Principais critérios 

Inflação 
     

Défice Orçamental 
Global/PIB 

     

Banco Central 

O crédito ao Governo 
como uma 
percentagem de 
receitas tributárias 

     

Reservas Externas/ 
Importação de Bens e 
Serviços 

     

Critérios secundários 

Dívida do Sector 
Público / PIB 

     

Total das Receitas 
Tributárias/PIB 

     

Taxa de Câmbio 
Nominal 

     

Investimento de 
Capital Público 
/Receitas Tributárias 
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QUADRO 4:  AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE CONVERGÊNCIA NUM DETERMINADO ANO 

 País Inflação Défice 
orçamental 

global/PIB 

Crédito 
ao 

Governo 
pelo 

Banco 

Central 

Reservas 
externas/import

ações de bens e 
serviços 
 

Dívida do 
Sector 

Público/PIB 

Total das 
receitas 

tributárias/P
IB 

Taxa de 
câmbio 

nominal 

Investimento 
de capital 

público/Receita
s Tributárias 

         
PAÍS 1         
PAÍS 2         
PAÍS 3         
PAÍS 4         
..         
PAÍS 51         

Notas: 

1.  Verde = alcançada (meta de convergência alcançada).  Quando o desempenho do ano t é avaliado em relação à meta de 

convergência 

2.  Vermelho   = não alcançada Quando o desempenho do ano t é avaliado em relação à meta de convergência 
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QUADRO 5: AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE CONVERGÊNCIA 

 País Inflação Défice 
orçamental 

global/PIB 

Crédito 
ao 

Governo 
pelo 

Banco 

Central 

Reservas 
externas/import

ações de bens e 
serviços 
 

Dívida do 
Sector 

Público/PIB 

Total das 
receitas 

tributárias/P
IB 

Taxa de 
câmbio 

nominal 

Investimento 
de capital 

público/Receita
s Tributárias 

         
PAÍS 5         
PAÍS 6         
PAÍS 7         
PAÍS 8         
..         
PAÍS 51         

Notas: 

1. Verde = alcançada (meta de convergência alcançada). 
2. Amarelo = não alcançada, mas na via de convergência.  A via de convergência é definida como a média (t e t+1), sendo melhor 

do que a média dos três anos anteriores (t-3, t-2, t-1).  Se as previsões (t+1) não estiverem disponíveis, a via de 
convergência é definida como a média (t-1 e t), sendo melhor do que a média dos três anos anteriores (t-3, t-2, t-1). 

3.  Vermelho   = não foi alcançada e diverge da via da convergência.  Divergência é definida como a média (t e t+1), sendo pior do 
que a média dos três anos anteriores (t-3, t-2, t-1).  Se as previsões (t+1) não estiverem disponíveis, a via de 
convergência é definida como a média (t-1 e t), sendo pior do que a média dos três anos anteriores (t-3, t-2, t-1). 
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Anexo B 

 

Secretariado da NEPAD 
 

PO Box 1234 
 

Midrand 1685 
 

SOUTH AFRICA  
 
 
 

 

6
ª
 CIMEIRA DO COMITÉ DE IMPLEMENTAÇÃO 

DOS CHEFES DE ESTADO E DE GOVERNO DA NEPAD 

9 de Março de 2003 
Abuja, NIGÉRIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MECANISMO AFRICANO DE AVALIAÇÃO 

PELOS PARES (MAAP): 
 

DOCUMENTO DE BASE 
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O MECANISMO AFRICANO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES 
(MAAP) 

 

O Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares (MAAP) é um instrumento ao qual os 
Estados Membros da UA aderiram voluntariamente como um mecanismo de auto-
monitorização.  
 
Mandato do MAAP 

 
O mandato do Mecanismo Africano de Avaliação pelos Pares é garantir que as políticas 
e práticas dos Estados participantes estejam em conformidade com as normas, valores 
e códigos políticos, económicos e de governação empresarial contidos na Declaração 
sobre Democracia, Governação Política, Económica e Empresarial. O MAAP é o 
instrumento mutuamente acordado para a auto-monitorização pelos governos membros 
participantes. 
 
Objectivo do MAAP 

 
O principal objectivo do MAAP é incentivar a adopção de políticas, normas e práticas 
que levam à estabilidade política, crescimento económico elevado, desenvolvimento 
sustentável e integração económica sub-regional e continental acelerada, através da 
partilha de experiências e reforço de sucesso e melhores práticas, incluindo a 
identificação de deficiências e avaliação das necessidades de desenvolvimento de 
capacidades. 
 
Princípios do MAAP 

 
Cada exercício de avaliação realizado sob a autoridade do Mecanismo deve ser 
tecnicamente competente, credível e livre de manipulação política. Estas disposições 
constituem os princípios orientadores fundamentais do Mecanismo. 
 
Participação no Processo Africano de Avaliação pelos Pares  
 
A participação no processo será aberta a todos os Estados Membros da União 
Africana. Após a adopção da Declaração sobre Democracia, Governação Política, 
Económica e Empresarial pela União Africana, os países que desejam participar no 
MAAP notificarão o Presidente do do Comité de Implementação dos Chefes de Estado 
e de Governo da NEPAD. Isto implicará um compromisso de se submeter às 
avaliações periódicas pelos pares, bem como de facilitar essas avaliações, e ser 
orientado pelos parâmetros acordados para a boa governação política e boa 
governação económica e empresarial. 
 
Estrutura de Liderança e Gestão 

 
Propõe-se que as operações do MAAP sejam dirigidas e geridas por um Painel de 
entre 5 e 7 Personalidades Eminentes. Os membros do Painel devem ser Africanos 
que se tenham distinguido nas carreiras que são consideradas 
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relevantes para o trabalho do MAAP. Além disso, os membros do Painel devem ser 
pessoas de elevada estatura moral e com reconhecido compromisso com os ideais de 
Pan-Africanismo. 
 

Os candidatos à nomeação para o Painel serão designados pelos países participantes, 
seleccionados por um Comité de Ministros e nomeados pelos Chefes de Estado e de 
Governo dos países participantes. Além dos critérios acima referidos, os Chefes de 
Estado e de Governo assegurarão que o Painel tem experiência nas áreas de 
governação política, gestão macroeconómica, a gestão das finanças públicas e 
governação empresarial. A composição do Painel reflectirá igualmente um amplo 
equilíbrio regional, equidade de género e diversidade cultural. 
 
Os membros do Painel terão um mandato de 4 anos e se retirarão das suas funções de 
forma rotativa. 
 
Um dos membros do Painel será nomeado Presidente pelos Chefes de Estado e de 
Governo dos países participantes. O Presidente ocupará as funções por um período 
máximo de 5 anos. Os critérios para a nomeação no cargo de Presidente será o 
mesmo que para os outros membros do Painel, excepto que o candidato será uma 
pessoa com um registo de liderança comprovada em uma das seguintes áreas; 
Governo, administração pública, desenvolvimento e sector privado. 
 
O Painel irá exercer a função de fiscalização sobre o processo de avaliação, sobretudo 
para garantir a integridade do processo. A sua missão e funções serão descritas numa 
Carta, que também irá definir as disposições relativas à apresentação de relatórios  aos 
Chefes de Estado e de Governo dos países participantes. A Carta permitirá garantir a 
independência, objectividade e integridade do Painel. 
 
O Secretariado pode contratar, com a aprovação do Painel, os serviços de peritos 
africanos e as instituições que considerar competentes e adequados na qualidade de 
agentes no processo de avaliação pelos pares. 
 
O Painel será apoiado por um Secretariado competente que tem a capacidade técnica 
para realizar o trabalho analítico que sustenta o processo de avaliação pelos pares, e 
também está em conformidade com os princípios do MAAP. As funções do 
Secretariado consistirão em: manter informações de uma base de dados exaustiva 
sobre a evolução da situação política e económica em todos os países participantes, 
preparação de documentos de referência para as Equipas de Avaliação pelos Pares, 
propor indicadores de desempenho e acompanhamento de desempenho de cada um 
dos países. 
 
 
Periodicidade e Tipos de Avaliação pelos Pares 

No momento de adesão formal ao processo de avaliação pelos pares, cada Estado 
deve definir claramente um Programa de Acção de duração determinada para a 
implementação da Declaração sobre Democracia, Governação Política, Económica e 
Governação Empresarial, incluindo avaliações periódicas. 
 
Haverá quatro tipos de avaliações: 
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 A primeira avaliação do país é a avaliação de base que é realizada no prazo 
de dezoito meses de um país que se torna membro do processo do MAAP; 

 Depois há uma avaliação periódica, que ocorre a de dois a quatro em quatro 
anos. 

 
 Por outro lado, um país membro pode, por razões que lhe são próprias, 

solicitar uma avaliação que não faz parte das avaliações periodicamente 
mandatadas; e 

 
 Os primeiros sinais de iminente crise política ou económica num país 

membro também seria motivo suficiente para instituir uma avaliação. Essa 
avaliação pode ser solicitada pelos Chefes de Estado e de Governo 
participantes num espírito de solidariedade para com o Governo em causa. 

 

Processo do MAAP 
 

O processo implicará a avaliações periódicas das políticas e práticas dos Estados 
participantes para verificar os progressos realizados na prossecução dos objectivos 
mutuamente acordados e conformidade com normas, valores, códigos políticos, 
económicos e de governação empresarial, como descrito na Declaração sobre 
Democracia, Governação Política, Económica e de Empresarial. 
 
O processo de avaliação pelos pares incentivará os países a considerar seriamente 
o impacto de políticas internas, não só na estabilidade política interna e crescimento 
económico, mas também nos países vizinhos. Promoverá a responsabilização 
mútua, bem como a conformidade com as melhores práticas. 
 
Tendo em conta que os países africanos estão em níveis diferentes de 
desenvolvimento, ao aderir ao Mecanismo, um país será avaliado (a avaliação de 
base) e um calendário (Programa de Acção) para a realização dos progressos no 
sentido de alcançar as normas e objectivos acordados deve ser elaborado pelo 
Estado em questão, tendo em conta as circunstâncias específicas desse Estado. 
 
Fases do Processo de Avaliação pelos Pares 

 
A Primeira Fase envolverá um estudo da situação política, económica e de 
governação empresarial e desenvolvimento no país a ser avaliado, com base 
principalmente na documentação de referência elaborada pelo Secretariado do 
MAAP e material proporcionado pelas instituições nacionais, sub-regionais, 
regionais e internacionais. 
 
Na Segunda Fase, a Equipa de Avaliação irá visitar o país em questão, e a sua 
ordem de prioridade dos trabalhos será realizar o maior leque possível de consultas 
com o Governo, autoridades, partidos políticos, parlamentares e representantes de 
organizações da sociedade civil (incluindo os meios de comunicação, universidades, 
sindicatos, empresas, organismos profissionais). 
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A Terceira Fase é a preparação do relatório da Equipa. O relatório é elaborado com 
base no material informativo preparado pelo Secretariado do MAAP e nas 
informações fornecidas no país pelas fontes oficiais e não oficiais durante a amplas 
consultas e interacções com todos os intervenientes. O relatório deve ser aferido em 
função dos compromissos políticos, económicos e de governação empresarial 
aplicáveis assumidos e do Programa de Acção. 
 
O projecto de relatório da Equipa é inicialmente analisado com o Governo em 
causa. Essas discussões serão destinadas a garantir a precisão das informações e 
a proporcionar ao Governo uma oportunidade de reagir às constatações da Equipa e 
de apresentar os seus próprios pontos de vista sobre como as deficiências 
identificadas podem ser corrigidas. Estas respostas do Governo serão anexadas ao 
relatório da Equipa. 
 
O relatório da Equipa deverão definir claramente uma série de pontos nos casos em 
que os problemas são identificados. Existe vontade por parte do Governo para 
tomar as decisões e medidas necessárias com vista a corrigir o que está identificado 
como errado?  Quais são os recursos necessários para tomar medidas correctivas?  
Qual é quantidade de recursos que o próprio Governo pode fornecer e quanto deve 
provir de  fontes externas? Tendo em conta os recursos necessários, quanto tempo 
durará o processo de rectificação? 

 
A Quarta Fase começa quando o relatório da Equipa é submetido aos Chefes de 
Estado e de Governo através do Secretariado do MAAP. A apreciação e adopção do 
relatório final pelos Chefes de Estado e de Governo participantes, incluindo a sua 
decisão a este respeito, assinala o fim desta fase. 
 
Se o Governo do país em questão demonstrar uma vontade significativa para 
corrigir as deficiências identificadas, competirá aos Governos participantes fornecer 
o tipo de assistência que podem conceder, bem como exortar os governos doadores 
e agências a prestar assistência ao país avaliado. Contudo, se não existir a vontade 
política necessária do Governo, os Estados participantes devem envidar todos os 
esforços para encetar um diálogo construtivo, proporcionando o processo  técnico e 
outra assistência adequada.  Se o diálogo se revelar ineficaz, os Chefes de Estado 
e de Governo podem avisar o Governo da sua intenção colectiva de prosseguir 
medidas adequadas até uma data determinada. O Governo deve concentrar-se 
nesse período que lhe deve proporcionar mais uma oportunidade para abordar as 
deficiências identificadas no âmbito de um processo de diálogo construtivo.  Afinal, 
essas medidas devem ser sempre utilizadas como um último recurso. 
 
Seis meses depois de o relatório ter sido analisado pelos Chefes de Estado e de 
Governo dos países membros participantes, deve ser formalmente apresentado e 
divulgado nas principais estruturas regionais e sub-regionais como o Parlamento 
Pan-Africano, a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, o Conselho 
de Paz e Segurança e o Conselho Económico, Social e Cultural (ECOSOCC) da 
União Africana.  Isto constitui a Quinta e última fase do processo. 
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Duração da Avaliação pelos Pares 

A duração do processo de avaliação por país não deve ter mais de seis meses, a 
contar da data do início da Primeira Fase até a data em que o relatório é submetido 
à apreciação dos Chefes de Estado e de Governo. 
 
Financiamento do Mecanismo de Avaliação pelos Pares 

 
O financiamento do Mecanismo provirá de contribuições dos Estados Membros 
participantes. 
 
Avaliação do MAAP 

 
Para melhorar o seu dinamismo, a Conferência dos países participantes avaliará o 
MAAP de cinco em cinco anos. 
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Anexo C 

 
Visão Geral do Instituto Monetário Africano (AMI) 
 
Instituto Monetário Africano (AMI) 
 
Para construir uma frente comum, a Comissão da União Africana e a Associação 
dos Governadores dos Bancos Centrais Africanos decidiram em Trípoli em 2007 
estabelecer o Comité Misto CUA-AACB para definir uma estratégia comum para a 
criação do Banco Central Africano. Desde então, a AACB e os órgãos da CUA têm 
discutido regularmente a implementação, monitorização e avaliação de AACB AMCP 
e Tratado de Abuja da UA, respectivamente. O Comité Misto na sua reunião 
inaugural em 2007 na Sede da CUA, acordou o seguinte: 
 

 A convergência macroeconómica continua a ser um pré-requisito para a 
introdução de uma moeda comum e a criação do ACB. A este respeito, o 
Comité recomendou a reavaliação dos critérios de convergência e 
harmonização das políticas económicas. A AACB deve realizar um estudo 
para este fim. 
 

 A necessidade de criar um mercado comum africano (livre circulação de bens 
e serviços, trabalho e capital, e desenvolvimento de infra-estruturas) antes de 
alcançar a integração monetária. A CUA deve efectuar os estudos relevantes 
com a contribuição da AACB no desenvolvimento de mercado de capitais, e 
assegurar a implementação. 

 

 As Comunidades Económicas Regionais (CER) devem ser os pilares da 
integração económica e monetária da África. 

 

 A criação do Instituto Monetário Africano (AMI) como uma fase de transição 
para a criação do ACB e de um Comité Técnico Directivo AMI-ACB deve ser 
estabelecida pelo Comité Misto CUA-AACB. 

 

A Estratégia Conjunta sobre a criação do Banco Central Africano (ACB) propôs que 
um Instituto Monetário Africano (AMI) fosse criado para realizar os trabalhos 
preparatórios conducentes à União Monetária Africana. O AMI deve, então, 
apresentar um relatório através do Comité Misto à Conferência dos Ministros 
Africanos de Economia e Finanças (CAMEF), Conselho de Ministros e Chefes de 
Estado. 
 
O AMI será responsável pela preparação das bases preparatórias técnicas, políticas, 
estatísticas, jurídicas e institucionais que conduzem à criação do Banco Central 
Africano (ACB).  Além disso, AMI irá apoiar os órgãos da UA e as CER na 
implementação do programa de cooperação monetária e ligação com os 
Secretariados das CER, e trabalhar em estreita colaboração com os Institutos 
Monetários Regionais e Sub-regiões na monitorização e implementação da 
convergência macroeconómica e vertentes da integração financeira dos seus planos 
estratégicos. 
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O AMI proposto será um órgão da UA. Por conseguinte, será financiado através do 
orçamento da UA. Contudo, AMI será operacionalmente independente e pode 
receber apoio financeiro e técnico de outras fontes. 
 

O AMI proposto avaliará periodicamente a concepção do Plano Estratégico e 
Roteiro para a criação do Banco Central Africano (ACB) para levar em conta 
realidades africanas emergentes. Irá também realizar quaisquer outras iniciativas 
necessárias para facilitar o processo de integração em África. 
 
Papel do Instituto Monetário Africano (AMI) 
 
Uma lista não exaustiva das funções que o AMI deve realizar é descrita a seguir: 
 

 Proceder à implementação da Estratégia Conjunta; 

 Realizar todos os preparativos técnicos, políticos, estatísticos, institucionais e 
jurídicos para a realização da União Monetária Continental, Banco Central 
Africano e Moeda Única; 

 Analisar e aconselhar sobre a revisão dos critérios de convergência 
macroeconómica do AMCP e monitorizar o estado de convergência 
macroeconómica dos Estados Membros e das CER em relação aos critérios 
acordados; 

 Aconselhar sobre o mérito dos quadros alternativos de política monetária; 

 Aconselhar sobre a concepção de um Mecanismo de Taxas de Câmbio 
(ERM) adequado. O AMI será responsável pela determinação do valor da 
moeda comum e das taxas de conversão das moedas nacionais e das CER 
na moeda comum; 

 Contribuir para a implementação da Carta Africana de Estatística e a 
Estratégia de Harmonização de Estatísticas em África; 

 Fazer recomendações para a harmonização e  coordenação das políticas 
monetárias e cambiais no período que antecede a criação da união 
monetária; 

 Monitorizar as políticas fiscais e dívida pública a níveis nacional e das CER; 

 Recomendar quadros adequados de supervisão e de regulamentação para 
um sistema integrado de mercados financeiros e de capitais na região; 

 Aconselhar sobre a harmonização da regulamentação do sistema financeiro e 
práticas contabilísticas em todos os países membros; 

 Fazer recomendações para o desenvolvimento de um Sistema de 
Pagamentos e Liquidação Continental; 

 Definir possíveis ligações entre as três instituições financeiras africanas - 
ACB, AMF e a AIB e a sua interacção com as instituições nacionais e 
regionais existentes; 

 Realizar estudos e elaborar relatórios que recomendam a criação do Banco 
Central Africano; 

 Definir as possíveis relações institucionais entre o ACB e os bancos centrais 
nacionais e bancos centrais das CER, incidindo nas questões relativas à 
propriedade, sistema de governação, gestão de reservas externas, e 
fiscalização, supervisão e regulação do sistema financeiro; 

 Definir os critérios de entrada e de saída para a participação na união 
monetária, bem como as condições para a entrada em vigor do ACB; 
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 Desenvolver um quadro para um programa de sensibilização e de 
comunicação sobre os benefícios líquidos de uma moeda única para criar 
apoio generalizado do público para a introdução de uma moeda comum; 

 Analisar a concepção do Plano Estratégico e Roteiro para ter em conta 
realidades africanas emergentes; 

 Estabelecer ligação com os Secretariados das  CER e Secretariado Executivo 
do AACB, e coordenar os institutos monetário regionais na implementação de 
convergência macroeconómica e vertentes de integração financeira dos seus 
planos estratégicos regionais; 

 Desenvolver as condições mínimas para a criação da moeda única em África; 
e 

 Realizar quaisquer outras tarefas que lhe forem confiadas. 
 
A estratégia para a criação do Banco Central Africano (ACB) prevê as fases 
necessárias, a abordagem, roteiro com prazos claros e a criação do Instituto 
Monetário Africano (AMI) como um órgão de transição indispensável para a criação 
da moeda comum. Presume-se que os países participantes e as CER irão esforçar-
se por respeitar o calendário proposto. 
 
Fonte 

Estratégia Conjunta CUA- AACB sobre a criação do Banco Central Africano (ACB), 
disponível:https://au.int/sites/default/files/pages/32815-file-african_central_bank_ 
joint_ strategy_e.pdf 


