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Resumo 
         O presente artigo busca compreender os determinantes históricos, políticos e económicos que esti-
veram na construção do processo da integração do continente africano, que por sua vez deu origem ao 
processo da industrialização. Com base na abordagem qualitativa coadjuvada pelas técnicas documen-
tal e bibliográfica, o artigo notou que a génese dos processos de integração em África foi dominada 
pelos interesses políticos do que económicos, razão pela qual a industrialização da SADC está intima-
mente ligada ao processo da regionalização, daí que o fracasso da  integração regional determina 
também o fracasso da industrialização da SADC. Face a esta constatação, o artigo desafia os Estados 
nacionais a criar o seu próprio ambiente político e regulatório favoráveis para hospedar as iniciativas 
da industrialização, através da melhoria das actividades empresariais e atracção de investimento priva-
do estrangeiro. A industrialização deve ser mais promissora para a juventude, potenciando a sua 
capacidade de entrada e sobrevivência no mercado, através de melhoramento de mecanismos de acesso 
à informação, financiamento, política fiscal favorável às iniciativas locais e acesso à tecnologia moder-
na. Os Estados-Membros são, igualmente, desafiados a valorizar o conhecimento científico, pesquisa e 
inovação nas actividades produtivas.
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Introdução

        A África é um continente que tem em si diferenças nos aspectos sócio-económicos, culturais, 
político-ideológicos entre outras especificidades de cada Estado, razão pela qual alguns analistas não 
concordam que ela seja tratada de forma homogénea. Contudo, aquilo que os Estados africanos têm em 
comum transcende as suas diferenças, e dá-lhes uma identidade partilhada e uma razão para juntos 
prosseguirem objectivos comuns. A história comum das epopeias de luta armada contra dominação 
colonial, as vitórias comuns da conquista da independência, o sofrimento comum (pobreza, miséria e 
subdesenvolvimento) forja uma identidade comum entre os povos africanos. Com base na pesquisa 
qualitativa coadjuvada pelas técnicas documental e bibliográfica, o artigo debruça-se sobre os determi-
nantes históricos, políticos e económicos que estiveram por detrás da construção da integração regional 
em África rumo à processos, que ao nível da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 
(SADC) desencadearam o processo da industrialização. Os programas científicos do neo-realismo e 
neo-liberalismo são mobilizados com fundamental importância para analisar a estrutura na qual 
interagem os Estados-recém independentes africanos e as ex-potências coloniais. As estruturas 
emergem da coexistência dos Estados ou unidades políticas desafiadas a garantir a sua própria 
sobrevivência na perspectiva do princípio de auto-ajuda. Interessa também o artigo analisar como é 
que os Estados-recém independentes africanos foram-se agrupando e como reagiram perante as con-
trapartidas do sistema económico internacional a priori excludente. 
         O artigo está estruturado em quatro secções, a primeira aborda o pan-africanismo, a segunda o 
processo da construção da integração em África, a terceira apresenta as novas formas de integração 
regional em África em resposta ao Plano de Acção de Lagos e do Tratado de Abuja e a última secção 
analisa a estratégia da SADC para a industrialização de Estados Membros.

1. Pan-Africanismo e sua Contribuição para Integração Regional 
            Os primórdios do pan-africanismo, definido como um movimento político e cultural que considera 
a África, os africanos e os descendentes de africanos além-fronteiras como um único conjunto, são 
atribuídos ao período pré-independência, quando o impulso nacionalista encontrou expressão no 
Pan-Africanismo. O pan-africanismo serviu de estratégia para a descolonização do continente bem como 
da unidade africana. Como se sabe, a Conferência de Berlim (1984-1985) foi responsável pela divisão 
de África e dos africanos. As fronteiras territoriais que dividem a África foram fixadas arbitrariamente 
em função dos interesses das potências imperialistas. É também sabido, que a África é um mosaico 
cultural, no qual alguns africanos são muçulmanos, cristãos, muitos acreditam em deuses tribais tradi-
cionais; alguns falam francês, inglês, outros português, para não mencionar os milhões de africanos que 
apenas falam uma das centenas de diferentes línguas africanas. Sem dúvidas, essas diferenças afectaram 
e continuam afectando a união dos africanos; alguns africanos pensam que são mais evoluídos que 
outros porque foram colonizados pelos franceses, e acham que a França é um país civilizado, outros 
africanos têm orgulho por terem sido colonizados pelos ingleses, porque acham que a Inglaterra é um 
país intelectualmente desenvolvido e as ex-colónias portuguesas sofrem de complexos de inferioridade, 
porque acham que foram colonizadas por um país subdesenvolvido da Europa1. 
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1Discurso do Samora Machel em 1982, primeiro presidente de Moçambique 



          Apesar destas notáveis diferenças e divisões no seio dos africanos, promovidas pelos interesses 
imperialistas, o espírito nacionalista sempre prevalecera. Tal como se expressou o pan-africanista 
Kwame Nkrumah(1963:145) as “forças que fazem a unidade superam àquelas que dividem”.Assim, o 
passado comum, forjou no pan-africanismo, um movimento filantrópico “de volta à África” organizado 
e desenvolvido de “fora para dentro”, liderado pelos “nacionalistas” Henry Sylvester Williams e Wil-
liams Edward Du Bois, ambos descendentes de escravos africanos nos EUA. Du Bois e seus compan-
heiros protagonizaram vários congressos pan-africanos, assistidos principalmente por estudiosos afri-
canos na diáspora (NKRUMAH, 1963). Estes congressos tinham como objectivo chamar a consciência 
de jovens africanos e a comunidade internacional à necessidade da libertação e independência de 
África sob o julgo e humilhações coloniais. 
          O primeiro congresso pan-africano foi realizado em Paris, em 1919, em plena conferência de Paz 
de Paris. Nesta conferência, os 57 participantes de várias colónias africanas, dos EUA e indianos 
propuseram que as potências colonizadoras deviam estabelecer um código de lei para a protecção inter-
nacional dos nativos africanos. O segundo congresso foi realizado em Londres, em 1921. A conferência 
contou com a participação de 113 delegados. Na sessão do encerramento foi declarada que a absoluta 
igualdade racial, política e social era a pedra fundamental para o progresso humano no mundo (NKRU-
MAH, 1963). O congresso foi de alguma maneira responsável pela projecção da sensibilidade africana 
no mundo inteiro. Dois anos depois, em 1923, o terceiro congresso foi realizado, novamente em Lon-
dres. Uma das resoluções da conferência foi a petição da voz dos africanos em seus próprios territórios, 
e o direito de acesso à terra e seus recursos. Contudo, o progresso foi lento. O movimento carecia de 
fundos, por isso a participação era limitada e seus delegados eram mais idealistas do que homens de 
acção.
           O quarto congresso foi realizado em Nova Iorque, em 1927, com a participação de 208 delegados. 
Ali, criou-se o Serviço Internacional Africano mais tarde substituído pela Federação Pan-Africana para 
promover o bem-estar e unidade dos povos africanos, bem como estabelecer laços entre povos africa-
nos e outras pessoas que partilham as aspirações africanas. As medidas concretas do pan-africanismo e 
nacionalismo foram decididas em Manchester, em 1945, quando da realização do quinto congresso 
pan-africano. As decisões do congresso enfatizavam que África devia criar movimentos firmemente 
unidos como condição primária para o sucesso de luta de libertação nacional em África. 
         Dentre as declarações, dirigidas às potências imperialistas, que afirmavam a determinação do 
povo africano, constava a seguinte: (i) a emancipação e a total independência dos africanos e dos outros 
grupos raciais submetidos à dominação das potências europeias, as quais pretendiam exercer, sobre 
eles, um poder soberano ou um direito de tutela; (ii) a revogação imediata de todas as leis raciais e 
outras leis discriminatórias; (iii) a liberdade de expressão, de associação e de reunião, bem como a 
liberdade de imprensa; (iv) a abolição do trabalho forçado e a igualdade de salários para um trabalho 
equivalente; (v) o direito ao voto e à elegibilidade para todo homem ou mulher com idade a partir de 
21 anos; (vi) o acesso de todos os cidadãos à assistência médica, à segurança social e à educação (NK-
RUMAH, 1963).
           Os representantes exigiam que a África se livrasse da dominação política e económica do imperia-
lismo estrangeiro. Evento da maior importância, pela primeira vez, os africanos advertiam formal -
mente as potências europeias, para muito bem atentarem ao facto que eles também recorreriam à força
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para se libertarem, caso elas persistissem em querer governar a África pela força.Simultaneamente, em 
uma declaração dirigida ao povo africano, os representantes enfatizaram o facto da luta pela inde-
pendência política ser somente a primeira etapa e o meio para se atingir a completa emancipação nas 
esferas económica, cultural e psicológica. Eles exortaram a população de cidades e de campos africa-
nos, os intelectuais e os profissionais liberais a unirem-se, organizarem-se e lutarem até a absoluta 
independência (MAZRUI, 2010). 
           De facto, o quinto Congresso tornou o pan-africanismo uma ideologia de massas, elaborada pelos 
africanos e em seu próprio favor. Inicialmente, ideologia reformista e protestante em favor das popu-
lações de origem africana, habitantes na América, o pan-africanismo tornara-se uma ideologia naciona-
lista orientada para a libertação do continente africano. Diversos delegados, tais como Nkrumah e Ken-
yatta, saíram de Londres rumo à África, onde viriam conduzir o seu povo à independência.

           Definitivamente, um programa de acção foi acordado. O programa centrava-se em torno dos méto-
dos a serem usados para conquista da independência de África e sua unicidade. A cúpula de Manches-
ter inspirou-se na técnica Gandhista: não-violência, não-cooperação que consistiam na retenção de 
mão-de-obra, desobediência civil e boicote económico. Entretanto, esta técnica não funcionou para a 
libertação de África em virtude da teimosia dos imperialistas coloniais que tinham a África como 
“celeiro da sua sobrevivência”, foi necessário a mobilização da luta armada para a libertação de 
África. Aqui reside a tenacidade, auto-determinação, bravura, coragem e orgulho dos povos africanos. 
A independência do Gana em 1957, a primeira da África subsariana, foi uma conquista inequívoca do 
objectivo central do pan-africanismo.
         Da independência do Gana começaram as derradeiras tentativas da integração de África. A 
primeira iniciativa foi constituir a união Gana-Guiné (1958) e a união Gana-Guiné-Mali, como 
primeira etapa rumo à “União dos Estados Africanos”. A segunda foi organizar a Conferência dos 
Estados Independentes em Accra, em abril de 1958, um ano depois da independência do Gana. Nesta 
conferência participaram todos os Estados então independentes da África, nomeadamente, Egito, 
Etiópia, Gana, Libéria, Líbia, Marrocos, Sudão e a Tunísia. No mesmo ano, e, no mesmo espaço, 
sucedeu a realização da Conferência dos Povos Africanos. Todas estas conferências proclamavam, 
entre outras, a constituição de um vasto mercado comum em escala continental. A primeira conferência 
de 1958, por exemplo, clamava pela eliminação das barreiras aduaneiras e de outros entraves ao 
comércio dos Estados africanos entre si, assim como pela conclusão de acordos multilaterais com o 
intuito de desenvolver as trocas económicas e lutar pela criação de um mercado comum. Foi justa-
mente para reforçar este aspecto económico, que foi criada, em 1958, a Comissão Económica para a 
África da ONU (CHANAIWA, 2010).
        De um modo geral, em todas conferências recomendava-se a integração política ou a unidade 
política da África. Kwame Nkrumah era o campeão neste aspecto, defendendo com paixão e determi-
nação a unidade africana e a criação de um mercado comum pan-africano. Aos seus olhos, a unidade e 
mercado comum constituíam um pré-requisito indispensável ao rápido e total desenvolvimento, não 
somente do continente em sua totalidade, mas igualmente dos Estados independentes associados no seio 
da união. Embora defendesse a “alta política”, Nkrumah expressava reservas a respeito do regionalismo. 
Ele  desconfiava das federações regionais, temia que as concessões ao regionalismo não favorecessem um 
determinado jogo de forças ou impedissem aos imperialistas e aos neocolonialistas a reconquistar suas
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 zonas de influência. Entretanto, a ideia da unificação política, o projeto de um mercado comum conti-
nental não atraíram sequer o mínimo interesse dos dirigentes africanos opostos à união política. Pese 
embora outros governos africanos subscrevessem o projecto de Nkrumah, eles não estavam necessaria-

-mente dispostos a aceitarem uma solução política ambiciosa. Os opositores do Nkrumah não considera
vam o neocolonialismo como fosse uma tamanha ameaça, ao ponto de justificar medidas tão drásticas 
quanto a transferência da soberania a uma autoridade política central (CHANAIWA, 2010).
        A conferência de Addis-Abeba, de 1960, revestiu-se de grande importância para desvendar e 
evidenciar as divisões e os desacordos existentes entre Estados africanos em relação às vias para a 
unidade do continente. As perplexidades que dividiam os Estados africanos recém-independentes 
vinham do meio doméstico como do ambiente externo. Ao nível externo salientam-se as influências das 
antigas metrópoles que pretendiam, à distância ou por dentro, manter relações com suas antigas 
colónias – o neo-colonialismo. Ao nível doméstico, os Estados-recém independentes eram ansiosos em 
formar seus governos sem interferência de uma entidade supra-estatal – defesa do poder. Em 1961, as 
contradições e divergências aprofundaram-se com cisão dos jovens Estados independentes em dois 
grupos, designadamente grupos da Casablanca e de Monróvia. O grupo de Casablanca, promovido pelo 
Gana, Guiné Conacri, Mali, Marrocos, Egipto e Argélia (reunidos pela primeira vez em Casablanca, em 
Janeiro de 1961, do qual resultou a Carta de Casablanca) era apologista da criação de uma entidade 
política supra-estatal – Estados Unidos de África(ZERBO, 2003).

Nós, os Chefes de Estados Africanos, reunidos em Casablanca de 3 a 7 de janeiro de 

1961, reafirmamos a nossa fé na Conferência de Estados Africanos Independentes, 

realizada em Accra, em 1958 e, em Addis Abeba, em 1960, e apelamos a todos os 

Estados africanos independentes que devem se associar à nossa acção comum para 

a consolidação da liberdade na África e a construção de sua unidade e segurança. 

Reafirmamos solenemente nossa inabalável adesão à Carta das Nações Unidas e à 

Declaração da Conferência Afro-Asiática realizada em Bandung, com o objectivo 

de promover a cooperação entre todos os povos do mundo e de consolidar a paz 

internacional (CARTA CASABLANCA, 1961).

            Imediatamente, o grupo da Monróvia reuniu-se em Maio de 1961, patrocinado pelos Camarões, 
Libéria, Nigéria e Togo propalava um modelo de construção da unidade africana baseado na ideia de 
convivência de Estados plenamente independentes e soberanos, enquadrados num fórum africano de 
debate e concertação de ideias (ZERBO, 2003). Este grupo pretendia por um lado preservar a intangibi-
lidade da soberania e por outro pretendia espaço para a cooperação entre eles mesmo na discórdia. 
Trata-se de uma perspectiva que reconhece a possibilidade de cooperação e interdependência entre 
Estados soberanos para solução de problemas comuns ainda que considere o sistema internacional 
como anárquico – neo-realismo. 
           Apesar das diferenças ideológicas entre os dois grupos, o facto é que ambos visavam algum tipo 
de unidade. Em diferentes conferências os seus especialistas tinham agenda comum: por exemplo, os 
pontos mais comuns nas conferências de Casablanca eram sobre a criação de um Conselho de Unidade 
Económica Africana e um Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) alicerçado na unidade política.
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De igual modo, o grupo de Monróvia também discutia a criação de um Banco Africano de Desenvolvi-
mento, promoção do comércio entre Estados africanos e o estabelecimento progressivo de tarifas exter-
nas comuns, entre outras questões alinhadas ao desenvolvimento (NKRUMAH,1963). A diferença 
substancial entre os dois grupos consistia na perspectiva do ritmo do processo. Enquanto, o grupo da 
Monróvia assumia uma perspectiva gradualista perante o calendário e agenda do modelo de organi-
zação, o grupo da Casablanca assumia uma posição imediatista no sentido de que a unidade política 
devia ser o primeiro passo como a condição necessária para a elaboração de planos integrados de 
desenvolvimento. Esta convicção era reforçada pelas experiências em seus próprios países, onde a 
independência política tinha que ser alcançada para depois a reconstrução económica. A maior parte 
dos Estados que defendia o corte imediato das relações com as antigas potências coloniais lutou pela 
sua independência. O grupo de Monróvia, por sua vez, estava convencido na promoção da cooperação 
económica entre novos Estados independentes como estratégia para o desenvolvimento da região 
(FERREIRA, 2005). A Libéria era o “cabecilha do grupo de Monróvia”, o único Estado da África 
subsariana que não lutou pela sua independência. Facto que justifica porquê secundarizar as questões 
políticas.  
           Como se pode ver, ambos os grupos tinham o mesmo objectivo, unidade africana. Porém, diver-
giam na operacionalização desse objectivo. Porque os grupos estavam cientes das diferenças, mas 
também cientes dos problemas comuns, tais como de fronteiras e tantos outros problemas interterrito-
riais que só podiam ser resolvidos dentro do contexto da unidade africana, a 25 de Maio de 1963 
formalizou-se a criação da Organização da Unidade Africana (OUA) na capital etíope, Adis Abeba, 
que em 2002 se viria a transformar em União Africana (UA). Desde sua criação, a OUA incorporou o 
regionalismo como o fundamento da sua constituição. O desiderato pela integração dos mercados 
nacionais num único mercado regional passou a ser a orientação dominante em todas Cimeiras com 
destaque para a Cimeira de Argel (1968) de Addis-Abeba (1970 e 1973), Cimeira de Libreville (1977), 
Declaração de Compromisso de Monróvia (1979). Estas rodadas culminaram com a realização da 1ª 
Cimeira Económica Extraordinária da OUA em Lagos (Nigéria) em 1980. Nesta Cimeira foi aprovado 
o Plano de Acção de Lagos no qual Chefes de Estados e de Governos afirmaram a criação de uma 
Comunidade Económica Africana até 2000 para assegurar a integração económica, social e cultual do 
continente (FERREIRA, 2005). 
            Os Estados membros não deram força a esta organização para actuar. Os Estados-recém indepen-
dentes estavam mais preocupados em exibir a sua certidão de soberania do que encurralados em 
processos irrealistas. Os ideais pan-africanistas expressavam uma utopia de uma unidade fundamenta-
da em pressupostos morais, para além de que a OUA revelou-se contraditória desde sua criação. Estes 
factos, entre outros, criaram condições férteis para o fracasso da OUA em implementar o Plano de 
Acção de Lagos. Mas tal como dissera Kwame Nkrumah, as “forças que fazem a unidade superam 
àquelas que a dividem”, neste diapasão, Chefes de Estados e de Governos não recuaram. Em 1991, 
criaram um novo instrumento, o Tratado de Abuja que estabeleceu novo calendário da integração de 
África. O tratado pretende criar uma Comunidade Económica Continental no período de 34 anos até 
2028 com a criação do Parlamento Pan-Africano (VASQUES, 1997). 
          A integração regional foi assumida dentro da perspectiva gradualista que defendia uma integração 
que resultasse do aprofundamento de laços de cooperação e convivência entre novos Estados Africanos.
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O Tratado de Abuja expressa um reconhecimento da necessidade de uma integração cautelosa 
que tenha como fundamento a criação das comunidades económicas regionais onde não existis-
sem e ou consolidar onde já estivessem criadas e a partir delas caminhar se à criação de uma 
comunidade económica continental. A criação da então SADCC, por exemplo, enquadra-se 
dentro desta perspectiva. Entretanto, as comunidades económicas regionais consideradas pilares 
para integração total de África apresentam uma forte dependência financeira, cujos doadores 
internacionais são maioritariamente antigas potências coloniais. A divisão de África em regiões 
de integração criou um espaço de privilégio para interferências e o tráfico de influência pelas 
potências coloniais. Kwame Nkrumah, sabia que as comunidades económicas regionais 
tornar-se-iam mais vulneráveis com fraca capacidade de barganha no sistema internacional. Mas 
a unificação imediata e política tornaria a África mais forte e com capacidade de mobilização de 
recursos à disposição da sobrevivência do continente, na máxima africana de que a “União faz a 
Força”. 

2. Integração Regional em África
        As origens do regionalismo africano foram mais políticas do que económicas motivadas pelo 
desiderato da descolonização do continente sob dominação e humilhações coloniais. Com a derrubada 
de Nkrumah, o pan-africanismo, na qualidade de vector de integração, perdeu o seu ímpeto durante a 
segunda metade dos anos 1960 em proveito de movimentos favoráveis a constituição de agrupamentos 
regionais e inter-estatais. Segundo UNESCO (2010) existiam em 1977 mais de vinte organizações 
intergovernamentais de cooperação económica multissetorial bem como uma centena de organizações 
multinacionais unissetoriais engajadas em promoverem no continente a cooperação técnica e económi-
ca, uma realidade que alguns analistas chamaram de neo-colonialismo, pois muito desses técnicos de 
cooperação vinham das respectivas ex-metrópoles. O Congo Brazzaville foi o campeão africano nesse 
aspecto, em que uma simples troca de uma “lâmpada” era necessário chamar especialistas da França no 
âmbito da cooperação técnica. 
         A visão do pan-africanista, no seu líder, Kwame Nkrumah, a criação imediata de Estados Unidos 
de África era justamente para impedir a segunda vaga de colonização de África, através de incursões   
filantrópicas dirigidas pelas organizações de ajuda técnica e ao desenvolvimento no continente.No 
entanto, o grupo de Monróvia era favorável a uma confederação gradual de Estados africanos sobera-
nos e independentes, que favorecesse uma participação e uma cooperação voluntárias no âmbito de 
intercâmbios culturais e da interacção económica. Os seus membros eram particularmente inflexíveis 
em relação ao respeito pela soberania e à integridade territorial de cada Estado, desconfiando inclusive 
das ambições de certos Estados do grupo de Casablanca e antevendo uma possível ingerência em seus 
assuntos internos, ou seja o grupo da Monróvia não estava disposto a renunciar a sua soberania e tam-
pouco compartilhá-la. Portanto, no curso dos primeiros anos pós-independência, os problemas e 
obstáculos associados à integração na África eram múltiplos e constituíam certamente uma ameaça. 
Dentre eles afiguravam-se factores históricos internos relacionados com a necessidade do desenvolvi-
mento da consciência nacional, mas não só, uma das grandes sequelas que os africanos herdaram do 
colonialismo foi o divisionismo. “Dividir para reinar”. O colono politizou as tribos africanas como 
estratégia de dividi-las em função das suas diferenças tribais. Estes estereótipos prevalecem até dias 
que correm. 
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           Evidentemente, no início dos anos 1970, os esforços pela integração dos países africanos estavam 
comprometidos. Por exemplo, as duas iniciativas dos países francófonos da África Ocidental que se 
haviam traduzido pela implantação sucessiva da União Aduaneira da África do Oeste (UDAO), em 
Julho de 1959, e da União Aduaneira e Económica dos Estados da África do Oeste (UDEAO), em 
Junho de 1966 constituíram dois fracassos. A União Aduaneira e Económica da África Central 
(UDEAC), instaurada em Janeiro de 1966 também fracassou. A Comunidade da África Oriental, con-
siderada na época como a mais bem concebida estrutura de cooperação regional do Terceiro Mundo, 
trouxe consigo preocupantes e diferentes problemas; ela conheceu, no transcorrer dos anos 1960, 
tamanhas tensões de tal maneira que até ao final da década a integração económica havia recuado. No 
momento da independência, o comércio exterior, as políticas fiscais e monetárias, as infraestruturas de 
transporte e comunicações, assim como o ensino superior, estavam organizados em nível regional. Pos-
teriormente, estes laços e estes organismos foram sistematicamente desmantelados e toda a esperança 
esmoreceu quando o Quênia, Uganda e a Tanzânia evoluíram em direcção a uma estrutura totalmente 
federada, dotada de um governo único. Em julho de 1977, a Comunidade da África Oriental, havia inte-
gralmente desmoronada (UNESCO,2010).  

         Nenhum entendimento económico regional foi realizado ao longo dos primeiros anos subse-
quentes à independência nos países africanos. Em lugar algum, na África, demonstrou-se disposição a 
sacrificar os interesses nacionais a favor da integração regional. Os Estados africanos não se coloca-
vam de acordo para liberalizar as trocas ou repartir as indústrias, senão à condição de não se estabelecer 
um conflito entre os objectivos da integração regional e os imperativos nacionais, quer se tratasse de 
segurança, de prestígio quer de vantagens económicas. Esta tendência foi acentuada, especialmente 
pelos diversos agrupamentos económicos existentes na África antes da Convenção de Lomé (CHA-
NAIWA, 2014). A estes obstáculos e problemas cruciais acrescentavam-se o que Chanaiwa (2014:320) 
denominou “os problemas insolúveis da politização das organizações”, os quais se desdobraram em 
“tensões no seio das instituições e em seu desabar”. Em virtude, destas insuperáveis dificuldades, a 
criação de agrupamentos regionais na África, no transcorrer dos dez anos posteriores a independência, 
resumiu-se à simples declaração de intenções ou à expressão de um alinhamento em escala continental. 
Nem o entusiasmo manifesto por Nkrumah pelo nobre ideal pan-africano de unidade política e de inte-
gração económica do continente, tampouco o progressivo regionalismo que deveria a termo conduzir 
ao pan-africanismo, não ultrapassaram o estágio do debate teórico. 

          Após 1960,os dirigentes africanos esperavam que os intercâmbios comerciais com os países 
industrializados, conjugados com ajuda destes países, fornecessem os recursos necessários para 
permitir o desenvolvimento autônomo e contínuo ao qual eles aspiravam, mas estas esperanças não se 
concretizaram. Durante esses anos, as grandes expectativas dos líderes africanos transformaram-se em 
grandes ilusões. Nem o comércio, nem as políticas de apoio seguidas pelos países industrializados, 
puderam acelerar o desenvolvimento económico. No fim da primeira década (1960-1970) a taxa de 
crescimento da África era a mais fraca do mundo em desenvolvimento: 2% contra 4,1% para o sul da 
Ásia; 5,6% para o leste asiático; 4,5% para a América Latina e 7,2% para o Oriente-Médio (UNCTAD, 
2012). O fraco desempenho do continente deveu-se a vários constrangimentos, fracos níveis de produ-
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tividade, uma base industrial limitada e fraccionada, uma forte dependência das exportações, baseada 
em uma gama perigosamente reduzida de produtos básicos, fracos índices em relação à expectativa de 
vida e um déficit crescente em seu saldo de operações correntes. Mais grave ainda, a dívida externa dos 
países da África subsaariana passou de 6 para 32 bilhões de dólares, enquanto a percentagem das divi-
sas de exportação consagrada ao pagamento do serviço da dívida (para os países importadores de 
petróleo) passava de 6 para 12% (BANCO MUNDIAL,1981).

          O neo-colonialismo e a dependência económica mergulharam o continente em uma difícil situação. 
Ao final dos anos 1970, a África estava mais dependente dos países ocidentais, comparativamente a 
tempos passados. A maioria dos países africanos havia-se tornado ainda mais fortemente dependentes 
dos investimentos, da tecnologia e das capacidades estrangeiras, das teorias de desenvolvimento e de 
crescimento económico elaboradas além suas fronteiras, sobretudo pelo Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e Banco Mundial (BM) principais braços da extensão do imperialismo ocidental. Estas políticas 
empurraram África a especializar-se em produção e exportação de matérias-primas e de produtos 
agrícolas para os ricos países ocidentais (MOYO, 2014). Este relacionamento entre países ocidentais e 
africanos enquadra-se no contexto daquilo que os escultores da política internacional chamam de cooperação 
Norte-Sul. 
          A cooperação Norte-Sul é encarada pelos governos do sul como nociva e de submissão. É nociva 
e assimétrica porque os países do Norte são eminentemente vendedores enquanto o Sul é comprador, e 
os investimentos feitos pelo Norte no Sul criam automaticamente um fluxo inverso de transferência de 
lucros, ou seja, a cooperação Norte-Sul deteriora os preços das exportações e em paralelo aumenta o 
custo de tudo o que se importa. O Norte recolhe os lucros que os baixos preços das matérias-primas 
lhes proporcionam, inclusive a transferência de recursos do Sul implicitamente (ZACARIAS, 1990). 
Autores como Petras; Valtmeyer (2000) consideram também a cooperação Norte-Sul nociva e calculis-
ta porque a maior parte da sua “ajuda” está ligada à aquisição de bens produzidos pelos países doadores 
a preços superiores aos do mercado, e os investimentos são cobrados em troca de acesso livre a 
matérias-primas estratégicas e livre entrada nos mercados do Sul.A cooperação Norte-Sul é, igual-
mente, considerada de submissão, porque para além da deterioração de termos de troca, o Norte usa o 
poder económico na prossecução dos interesses políticos que consiste na manipulação, ameaças, 
imposições de modelos de governação como mecanismo para extorquir vantagens injustas em nome da 
cooperação internacional (COMISSÃO SUL, 1990). 
           Em linhas gerais, os países do Sul são sistematicamente excluídos dos benefícios da prosperi-
dade e do progresso. Enquanto as economias do Norte são gradativamente fortes e recipientes de 
matérias-primas exploradas no Sul, as economias do Sul continuam débeis e indefesas.Este manto de 
cooperação Norte-Sul abriu manobras para que os países ricos reproduzissem as suas antigas ambições 
imperialistas sobre os países pobres, nomeadamente africanos, pois seus líderes pensavam que a 
solução dos seus problemas passava, necessariamente, pelo restabelecimento de relações com os 
“originais patrões” (BANZE, 2012).
          Em meados dos anos 1970, a África encontrava-se frente à seguinte escolha: continuar a aceitar 
as estruturas de dependência que herdara e concordar com a subordinação do seu próprio desenvolvi-
mento aos particulares interesses do sistema económico internacional ocidental, ou através das novas-
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formas de integração regional, começar a libertar-se destas estruturas. 

Nós consideramos com inquietação a excessiva dependência da economia do nosso 

continente [...]. Este fenómeno tornou a economia dos países africanos extrema-

mente sensível perante os acontecimentos externos e prejudicou os interesses do 

continente; conjuntamente ou mesmo em grupos, nós somos fracos; se economica-

mente talvez eles não necessitem de nenhum dentre nós, em particular, por outro 

lado, eles não podem cortar relações com todos nós. Nós possuímos os meios para 

uma ajuda múltipla e recíproca e cada um poderia tirar proveito deste apoio mútuo 

(NYERERE, 1970, P.35).

        Para enfrentar este fenómeno caracterizado pela excessiva dependência, os Estados africanos 
decidiram adoptar uma ampla abordagem regional, essencialmente fundada sobre a autonomia colecti-
va. Dentro deste contexto, o pan-africanismo, na qualidade de projecto de busca da integração, aparece 
nos dias actuais como um importante meio de redução da dependência dos países africanos e de consoli-
dação da sua posição em negociações, contribuindo assim para fortalecer o potencial de desenvolvi-
mento, no quadro da estratégia mais geral, visando alcançar uma nova ordem económica mundial. 
Além das suas tradicionais vantagens – aumento das trocas comerciais e dos investimentos − a inte-
gração económica regional, na opinião daqueles que a defendem energicamente, seria um meio de 
redução da vulnerabilidade do continente frente às forças externas. É possível esperar que a integração 
regional possa impor um fim a esta relação de dependência, ajudando cada Estado-membro a exportar 
para países vizinhos produtos manufacturados e bens de equipamento. Na origem, existe o desejo dos 
países africanos e dos seus dirigentes em determinarem, tanto quanto possível, as suas próprias políti-
cas económicas, em função das suas aspirações nacionais, dos seus recursos naturais e dos seus 
princípios ideológicos, sem se deixarem influenciar pelos países desenvolvidos. É sob este prisma que 
emerge novo padrão da organização regional.
    
3. Novas Formas de Integração Regional 
         Os esforços realísticos da integração regional em África começam na década de 1980 com 
adopção de dois principais instrumentos, nomeadamente o Plano de Acção de Lagos de 1980 e o Trata-
do de Abuja de 1991. O Tratado recomendou a criação das Comunidades Económicas Regio -
nais(CERs) onde não existissem e consolidá-las onde já tinham sido criadas. Com a excepção da Comu-
nidade Económica da África do Oeste (CEDEAO ou ECOWA), criada em 1975, em Lagos, Nigéria, 
reunindo dezasseis países com uma superfície de seis milhões de quilômetros quadrados (CEDEAO, 
1985), as duas mais recentes iniciativas de integração regional têm como foco a África Austral. A 
primeira é a Conferência para a Coordenação do Desenvolvimento na África Austral (SADCC), oficial-
mente criada em 1980, através da Declaração de Lusaka com objectivo de libertação económica. A 
SADCC agrupava nove países cobrindo uma superfície de 5 milhões de quilômetros quadrados. A 
segunda organização de integração regional é a Zona de Comércio Preferencial da África Oriental e 
Austral (PTA), actual COMESA, criada em 1981, em Lusaka, e declarada em Harare, em 1984. A PTA 
é constituída por 19 Estados membros, com objectivo claro de estabelecer relações comerciais   em
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todos sectores ligados ao desenvolvimento da integração económica regional (COMESA, 1984). 
           Outra manifestação do interesse que suscita a cooperação regional no contexto do Plano de Acção 
de Lagos foi a criação, em dezembro de 1981, da Confederação Senegambiense, que reúne a Gâmbia e 
o Senegal, com vista a uma união económica e monetária. A Confederação é o culminar de muitos anos 
de esforços mantidos para estabelecer uma mais estreita cooperação económica entre os dois países. 
Seguiu-se imediatamente o tratado assinado em 1983, na capital Libreville, concernente à criação da 
Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC). Esta comunidade reúne os actuais 
membros da UDEAC e aqueles da Comunidade Económica dos Países dos Grandes Lagos (CEEAC, 
1983). O quadro, abaixo, apresenta o resumo das diferentes iniciativas de cooperação e integração 
regional que tiveram lugar no âmbito do Plano de Lagos. 

          Estas novas formas de integração regional de menor ou maior grau partilham o mesmo objectivo: 
reduzir a dependência dos Estados-membros em relação às forças externas que tentam influenciar as 
políticas e orientações económicas dos países africanos; coordenar os programas de desenvolvimento 
nos diferentes sectores e sub-sectores, com vista a acelerar o ritmo do crescimento económico e do 
desenvolvimento. A CEDEAO, por exemplo, atribuiu-se como principal, objectivo expansão da cooperação 
e do desenvolvimento em todas as esferas de actividade económica, buscando progressivamente redu-
zir a dependência económica da Comunidade perante o mundo exterior. Igualmente, a SADCC 
nasceu do anseio comum dos seus membros de reduzir a sua dependência económica em relação à 
África do Sul. Embora Pretória estivesse no centro das suas preocupações,entretanto não se tratava 
unicamente dela, a SADCC pretendera se libertar de todas sequelas do colonialismo que ainda 
subsistiam na mente dos africanos, quiçá até nos dias de hoje. A PTA, com membros numerosos, não 
buscava directamente livrar-se da África do Sul. Ela preferiu preconizar uma abordagem positiva do 
problema, afirmando que, caso conseguisse estimular as trocas e o desenvolvimento na região, a 
dependência em relação à África do Sul, diminuiria nas mesmas proporções (ASANTE; CHANAIWA, 
2014).
Quadro 1: Plano de Acção de Lagos e Novas Formas de Integração Regional

CERs

CEN˗SAD (1998)

   UMA (1989)

  SADCC (1980)  Moçambique, Angola, Zimbabwe, Zâmbia, Tanzânia, Ilhas Maurícias, Lesotho, ESwatini, 
Malawi, Namíbia, Botswana, República Democrática de Congo, Seychelles, Madagáscar e 
África do Sul.

Argélia, Líbia, Marrocos, Mauritânia e Tunísia.

COMESA (1984)

EAC (1999)

ECCAS (1983)

ECOWAS-CEDEAO
         (1975)
         IGAD          Djibuti, Eritreia, Etiópia, Quénia, Somália, Sudão e Uganda.

Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Guiné, Gana, Guiné-Bissau, Libéria,
Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.

Burundi, Quénia, Ruanda, Tanzânia Uganda e Sudão do Sul
Angola, Burundi, Camarões, Chade, Gabão, Guiné Equatorial, República Democrática do Congo, 
República Centro-africana, São Tomé e Príncipe

Burundi, Comores, Djibuti, Egipto, Eritreia, Etiópia, Líbia, Madagáscar, Malawi, Ilhas Maurícias, 
Quénia, República Democrática do Congo 3 , Ruanda, Seychelles, Sudão, ESwatini, Uganda, Zâm-
bia e Zimbabwe

Estados Membros
                 Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Chade, Comores, Costa do Marfim, Djibuti, Egipto, Eritreia, 
                 Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Marrocos, Mauritânia, Níger, Nigéria, 
                 Quénia, República Centro-africana, São Tomé e Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Somália, Sudão,
                 Togo e Tunísia. 

Estados Membros

 

Fonte: Elaboração do autor com base em dados do Relatório sobre o ponto de situação da Integração Regional em África, (2019).



           Tendo em conta que as novas formas de integração regional emergiram no contexto da estratégia 
de reduzir a dependência dos Estados africanos perante a ordem económica internacional excludente, 
seria possível, por exemplo, libertar os Estados-membros da CEDEAO, da SADCC, da PTA ou da 
CEEAC dos laços de dependência que os unem às potências estrangeiras, através do exercício do con-
trolo mais estrito sobre os recursos, por intermédio das instituições nacionais e regionais? As novas 
formas de integração regional estão intimamente ligadas ao sistema económico internacional, embora 
os críticos ao modelo do regionalismo que se processe no continente africano advoguem que a 
permanência da África no sistema internacional compromete seriamente o progresso do regionalismo 
no continente. Segundo estes críticos, a integração regional africana deve buscar a sua autonomia, cata-
pultando os processos de integração regional.  

           Esta visão não é consensual. Os argumentos do Lee (2002) contrariam a estratégia dos países afri-
canos que privilegiam a integração dos mercados regionais. Segundo autor, ao invés de se intensificar 
o comércio intra-regional, os países africanos deviam estar envolvidos na tentativa de integrar suas 
economias no mercado internacional, porque a inserção de África na economia mundial facilitaria um 
tipo de crescimento e desenvolvimento cruciais para impedir a contínua marginalização do continente. 
Para este crítico, a integração do mercado em África é parte do problema e não da solução: primeiro 
porque o regionalismo não protegerá a África das contrapartidas da economia global; segundo porque 
o regionalismo africano não é encarado como veículo de substituição de importações e industrialização 
do continente tal como o fizeram na América Latina. O fundamento do Lee, aliás, que sustenta os argu-
mentos acima descritos, é de que o regionalismo africano devia ser voltado para o exterior com objecti-
vo de integrar-se à economia mundial. As comunidades económicas regionais devem se concentrar na 
cooperação regional e a integração dos mercados como uma meta futura, porque segundo, o autor, 
mesmo que a integração regional possa ter sucesso, o seu crescimento sustentável exigirá competitivi-
dade nos mercados mundiais. 

         Corroborando, Asante; e Chanaiwa (2014) argumentam que os interesses estrangeiros permanecerão 
por muito tempo na maior parte das empresas industriais da África, um argumento que certifica a inevitabi-
lidade da conexão de África no sistema económico internacional, ou seja a dependência das regiões de 
integração regional está sempre presente. As comunidades de integração não estão preparadas para assumir 
individualmente os choques internos e globais. Por exemplo, ao nível da CEDEAO, o Tratado da sua 
criação não tem sequer uma disposição relativa a um regime comum, aplicável aos investimentos 
estrangeiros, bem como à redução progressiva da participação estrangeira na composição social do capital. 
Por sua vez, os países da SADCC, embora tenham escolhido reduzir a sua dependência vis-à-vis África do 
Sul, muitos projectos desta região, incluindo sector de transporte e cocorredores de desenvolvimento, 
dependem paradoxalmente da existência de uma ajuda e de investimentos estrangeiros. 
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Participação da RDC em três CERs formalmente reconhecidas pela UA.  



As novas formas de integração regional que surgiram no contexto do Plano de Acção de Lagos não 
oferecem, portanto nenhuma orientação à África, não apresentam nenhum carácter inovador e não 
abrem qualquer nova perspectiva de sobrevivência sem dependência da cooperação internacional. 

         Para além das contrapartidas do sistema internacional, as novas formas de integração regional 
apresentam obstáculos intra-regionais e inter-regionais. O primeiro obstáculo de maior visibilidade é a 
sobreposição nos grupos económicos regionais. A maioria dos países pertence a dois ou mais blocos 
regionais com óbvias implicações aos governos dos países envolvidos. De acordo com a constatação 
do Otobo (2004) (i) os governos envolvidos nesses esquemas são frequentemente divididos entre 
visões concorrentes e compromissos políticos adversos, (ii) os governos envolvidos enfrentam altos 
custos financeiros, tanto nas contribuições de quotas obrigatórias quanto no financiamento de 
programas integracionistas. Estes custos podiam-se minimizar se estivessem em um único agrupamen-
to regional. O Relatório da União Africana sobre o ponto de situação da integração regional em África 
também constatou, com preocupação, que a sobreposição de filiação dos Estados-membros a muitas 
CERs representa um grande desafio de base e continua ser um obstáculo complexo para uma integração 
regional e continental mais profunda. A sobreposição de Estados-membros em muitas CERs não 
apenas exacerba problemas persistentes de financiamento e capacidade humana em apoio a programas 
regionais, mas também leva a desafios de coordenação efectiva de políticas e programas para promover 
uma integração regional e continental mais próxima e mais profunda (COMISSÃO DA UNIÃO AFRI-
CANA, 2019). 
           Os obstáculos significativos que se observam na integração mais profunda, segundo o 
Relatório, incluem redes de infra-estruturas deficientes, processos administrativos complexos que 
impedem a integração comercial; escassez de mercados, falta de uma base de produção diversificada, 
associada a fracas ligações tanto a montante como a jusante entre a agricultura e a indústria, bem 
como mecanismos institucionais e legais frágeis para a implementação de programas e projectos 
regionais e continentais. Uma outra característica marcante do regionalismo africano é a multipli-
cação dos grupos regionais e mudança das suas designações sem necessariamente alterar a estrutura 
orgânica do seu funcionamento. Esta situação tem efeito perverso porque cria regionalismo “seg-
mentando” ao invés do regionalismo “aberto”, mas também diminui ou adia os compromissos 
regionalistas (OTOBO, 2004).
             
            Além da sobreposição que se afigura entrave para o regionalismo africano, os conflitos violentos, 
nomeadamente guerras civis, também interrompem o ritmo da consolidação do processo de integração 
em vários grupos regionais, que no argumento do Otobo (2004) desviam recursos e energia de proces-
sos de integração para operações de manutenção de paz. Por exemplo, conflitos persistentes no Corno 
de África, partes da África Central, da África Ocidental e da África do Norte constituem enormes desa-
fios para o aprofundamento do processo de integração de África. Os países em conflitos tornam-se um 
obstáculo ao processo de integração. As capacidades produtivas nos países afectados foram destruídas, 
prejudicando sua capacidade de participar no comércio regional e obviamente incapazes de cumprir 
suas obrigações na qualidade de membros.
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         Apesar desses desafios, o regionalismo africano tem registado avanços no cumprimento dos objec-
tivos do Plano de Acção de Lagos e do Tratado de Abuja. O Relatório da União Africana sobre inte-
gração regional em África, aliás acima citado, enaltece a assinatura do Acordo da Zona de Comércio 
Livre Tripartida entre COMESA-EAC-SADC, como um salto qualitativo rumo à integração continen-
tal. As três CERs representam quase metade da adesão da União Africana, contribuindo com mais de 
58% do PIB do continente e representando 57% da população total da União Africana. Espera-se que a 
ZCL Tripartida estimule a formação de outras ZCL noutras regiões do continente africano rumo à inte-
gração continental a partir das comunidades económicas regionais. 
        O regionalismo africano revela-se suis generis, ele apresenta características não comuns em 
relação aos outros agrupamentos regionais que ocorreram no mundo. O regionalismo europeu começou 
com a necessidade de viabilizar a exploração e comercialização do carvão e aço, embora com funda-
mentos políticos bastante acentuados; o regionalismo latino-americano, idealizado pela “escola cepali-
na”, pretendia substituir as importações por via da industrialização da região; o africano começou com 
o processo da descolonização à unidade africana. Desde o Pan-Africanismo até ao Tratado de Abuja a 
ideia do regionalismo alicerçou-se nos pressupostos políticos. Nesta trajetória, a África experimentou 
duas grandes ondas do regionalismo. 
        A 1ª esteve associada com a descolonização de África, cujo pan-africanismo foi seu instrumento 
ideológico. Imediatamente, a descolonização, ou “ainda em processo”, começaram as primeiras tentati-
vas de criação de regiões de integração entre Estados-recém independentes no continente, no entanto 
sem sucessos, em virtude da desconfiança mútua entre Estados com alinhamento francófono e Estados 
com alinhamento anglófono.  
        A 2ª onda do regionalismo africano começou nos finais de 1980 e início de 1990. Trata-se de um 
período que se assinalou a globalização do regionalismo como uma pronta resposta às contrapartidas 
do sistema económico internacional desfavorável aos países africanos. A estratégia dos líderes africa-
nos, “os principais actores do processo, senão os únicos” foi de criação de comunidades económicas 
regionais como pilares para a integração continental; contudo, o verdadeiro nome dessas comunidades 
devia ser “comunidades políticas regionais” e não, económicas”, pois desde sua criação elas servem 
para administrar questões políticas do que necessariamente económicas, e as vezes nocivas à própria 
economia. São questões ligadas à segurança, paz, democratização, conflitos pós-eleitorais, guerras 
civis, insurgências armadas, xenofobia, etc. 
       Esses assuntos ocupam o topo da agenda das comunidades económicas regionais, incluindo a 
SADC. Ao nível da SADC, por exemplo, tal como sistematizou Matusse (2009), desde Lusaka, capital 
da Zâmbia em 1980, aquando da criação da SADCC até Sandton, África do Sul, em 2008, aquando do 
Tratado de livre comércio, que na verdade só facilita a livre circulação de contrabandistas desde os 
“pequenos aos grandes”, 28 Cimeiras de Estados e Governos foram realizadas, mas os assuntos no topo 
da agenda são políticos: RENAMO em Moçambique, UNITA em Angola, Crise política no Zimbabwe, 
Xenofobia na África do Sul, golpe de Estado em Madagáscar, etc. A mesma situação também se mostra 
prevalecente na Comunidade de África Orienteal.Ali, o que domina agenda daquela organização é 
quando Yuweri Museveni vai abdicar do poder que assume há mais de 40 anos e assuntos geoestratégi-
cos que opõem Uganda e Tanzânia em relação ao acesso ao mar e exploração de recursos energéticos.
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Quadro 2 – Divisão Sectorial 

Estado Membro

Angola

Botswana 

Lesoto  

Malawi  

Moçambique  

ESwatini  

Tanzânia   

Zâmbia   

Zimbabwe   

               Sector de Coordenação

Energia

Produção Agrícola e Recursos Naturais

Emprego e Trabalho

Indústria e Comércio 

Desenvolvimento de Recursos Humanos 

Transportes e Comunicações  

Pesca e Área Florestal 

Meio ambiente e Água e Terra

Pesquisa Agrícola, Produção de animais 

Fonte: Elaboração do autor com base em Murapa, (2002).

          Não há dúvidas de que o Pan-africano foi um instrumento que serviu não só para libertar o homem 
mas também para lhe dar “autonomia”. Dessa autonomia, os Estados africanos foram decidindo a 
melhor maneira de se organizar e projetarem-se no sistema internacional. Enquanto uns pretendiam a 
consolidação do regionalismo africano outros queriam muito rapidamente inserir África no sistema 
internacional. Para alguns autores a permanência da África no sistema internacional comprometeu 
rigorosamente o progresso do regionalismo no continente. Grande parte da cooperação económica 
regional não atende aos interesses dos países africanos, os principais beneficiários da integração 
regional são os centros fornecedores da ajuda externa, da cooperação técnica e dos investimentos 
estrangeiros.
            A África enfrenta, portanto, um problema maior, pois a cooperação económica, constituinte da 
espinha dorsal da autonomia colectiva, não pode ser eficazmente utilizada como instrumento de 
desenvolvimento regional, 

4. Estratégias para a Industrialização dos Estados Membros da SADC
          Referido anteriormente, a industrialização da região Austral da África, começa com a criação da 
Conferência para a Coordenação do Desenvolvimento da África Austral (SADCC), em 1980. A 
SADCC adoptou a divisão sectorial em que cada Estado membro tinha a responsabilidade de coordenar 
um sector de actividades. O quadro a seguir apresenta o sector adstrito a cada Estado membro para 
coordenação. 

enquanto os países participantes não tiverem realmente o domínio dos 
sectores-chave da economia ou dos recursos, que alimentam os projetos comuns, em outras palavras a 
dependência de África continuará xcessiva, a não que os países africanos, e os seus dirigentes estejam 
dispostos a modificar radicalmente as suas políticas, com vista a considerar plenamente o eficaz 
papel cabível à integração regional em referência à solução dos problemas da dependência e do 
subdesenvolvimento.    
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          Tal como o quadro revela, a Tanzânia tinha a responsabilidade de coordenar o sector da indústria 
e comércio, o que significa que a industrialização dos Estados membros da SADC dependia da 
Tanzânia. Especialistas em estudos de integração regional, consideram este modelo de cooperação 
positivo porque permitiu o engajamento de todos os Estados membros no desenvolvimento regional 
(MURAPA, 2022). Contudo, o modelo enfrentou vários desafios, dos quais se destacaram os seguintes: 
Financiamento: os Estados membros tinham responsabilidade de mobilizar recursos juntos dos 
doadores internacionais para financiar sectores da sua responsabilidade. Nestes termos, a Tanzânia 
tinha o dever de mobilizar recursos para industrializar outros Estados membros, incluindo Moçam-
bique, algo irrealista, tendo em conta a natureza das relações internacionais, que se caracteriza pela luta 
pelo poder e influência. 
          O outro desafio que este modelo enfrentou foi a instabilidade regional provocada pela confron-
tação ideológica e militar. Como se sabe, a criação da SADCC tinha um propósito político-militar e não 
necessariamente económico. Evidentemente, a SADCC visava, entre outros objectivos, reduzir a 
dependência económica em relação à África do Sul, mas também promover a segurança colectiva entre 
Estados membros face à confrontação directa ou indireta entre os Estados vizinhos e África do Sul. 
Esta confrotação produziu estereótipos de ameaças e desconfiança mútuas, condições não propícias 
para a industrialização da região, aliás, os regimes racistas sobreviventes na região, nomeadamente 
Apartheid, foram coniventes, junto da REMANO, pela sabotagem das infra-estruturas de desenvolvi-
mento económico e destruição do tecido industrial de Moçambique.

          Entretanto, na mesma década, 1980, enquanto a região da África Austral era alvo da conspiração 
ideológica e confrontações militares, factos que retardaram o processo da industrialização da região, as 
economias da América Latina e do Leste Asiático conheciam um tak-off,   através de políticas da Indus-
trialização por Substituição de Importações, baseada em medidas proteccionistas, que visavam 
defender a indústria nascente. Como se nota, o modelo de divisão sectorial, adptado pela 
SADCC,  foi repleto de desafios que anularam todo o esforço do desenvolivmento industrial da 
região.
Com a transformação da SADCC em SADC começam os “verdadeiros passos” da industrialização da 
região, com adopção do Plano Estratégico Indicativo de Desenvolvimento Regional (RISDP), aprova-
do em 2003. O RISDP identificou áreas prioritárias de cooperação e integração regional: 

           O RISDP mostrou-se ser um instrumento estratégico importante para a industrialização da região, 
apresentando acções operacionais indicativas para o alcance dos objectivos do desenvolvimento 
regional. Porém, em todas áreas abrangidas pelo este instrumento, é evidente a  falta de capacidade de 
implementação de protocolos acordados. A evidência flagrante foi o incumprimento dos estágios 
propostos para o alcance da integração regional efectiva4

 .

4
Área de Livre Comércio 2008; Mercado Comum 2015; União Aduaneira 2016; União Monetária 2018

Comércio e a liberalização económica; Infra-estrutura e serviços de 
desenvolvimento regional para a integração regional; Segurança 
alimentar e gestão conjunta de recursos naturais transfronteiriços; 
Desenvolvimento social e humano, e Questões transversais, incluindo 
género e desenvolvimento, (RISDP, 2003).



         Coroborando, Tomaz Salomão (2019), o então Secretário Executivo da SADC, explica as 
divergências prevalecentes entre Estados membros relativamente ao melhor caminho para o alcance da 
integração regional efectiva. Segundo Salomão, durante os debates houve três grupos divergentes: o 
primeiro era constituído por aqueles que apoiavam plenamente o ano de 2010 como o prazo para se 
alcançar a união aduaneira; o segundo integrava os que se opunham à proposta do ano de 2010, argu-
mentando que a SADC devia se concentrar no aprofundamento e consolidação da Zona de Comércio 
Livre e o terceiro grupo pertencia aos países que também integrava a COMESA, e que por essa altura 
já tinha uma união aduaneira criada e segundo regras da OMC um Estado só pode ser membro de uma 
união aduaneira (SALOMÃO, 2019).
        As divergências se aprofundaram quando a SADC, a COMESA e a EAC decidiram juntar seus 
separados programas de integração e criar a Zona de Comércio Livre Tripartida. Evidententemente, a 
região da África Austral é partilhada por esses esquemas de integração, cujo padrão de relacionamento 
é cooperação versus confrotação, em virtude das ideaologias detrás da sua génese. O exemplo desta 
confrotação ideológica é a coabitação incómoda entre a SACU e SADC. A SACU é uma união aduanei-
ra, a mais antiga do Mundo, datando desde 1910, representando os interesses prolongados do Apartheid 
e a SADC representa as epopeias do pan-africanismo. Portanto, estamos a falar de duas ideologias 
antagónicas, por um lado o capitalismo e por outro o socialismo, respectivamente.
A sobreposição e proliferação de esquemas de integração ou para integração, também constitui um 
desafio para a industrialização da região. A figura 1, a seguir, apresenta o esquema da sobreposição de 
integração na região de África Austral. 

Figura 1 – Sobreposição de esquemas de integração 
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Fonte: Elaboração do autor  



           Como mostra a figura, todos os Estados membros da SADC pertencem à outros esquemas de inte-
gração, nomeadamente a COMESA que é um mercado comum da África Austral e Oriental e a SACU 
que é uma união aduaneira da África Austral. Moçambique é o único Estado membro que não pertence 
a outros esquemas de integração. Nestes termos, a divergência de perspectivas entre África do Sul e 
Moçambique é justificável. Enquanto a África do Sul sempre defendera o gradualismo do processo da 
integração da SADC, com base no pressuposto de que a SADC deveria consolidar a zona de comércio 
livre, criando os alicerces para um maior desenvolvimento da rede infra-estrutural, como condição para 
a transformação industrial, Moçambique advoga a conversão imediata da zona de comércio livre em 
união aduaneira como um passo indispensável para a industrialização da região – uma reedição daquele 
debate entre os grupos da Monróvia e da Casablanca, respectivamente.
 
        Outros Estados membros da SADC, tais como, Lesotho e Eswatini “meninos que gozam de 
pensão” da mãe, a SACU, foram sempre indiferentes em relação a este debate, pois na sua percepção, 
a criação da união aduaneira da SADC, pode motivar a retirada de “subsídios das receitas”da SACU. 
Tanzânia, embora tenha estado ao lado de Moçambique na questão da união aduaneira, está ciente que 
não fará parte, pois já é membro da Comunidade de África Oriental(EAC) que é um mercado comum, 
um degrau superior que a união aduaneira, e mais do que isso as regras da OMC não lhe permitiria. 
Assim, fica evidente que, em termos práticos, os Estados membros não partilham os mesmos interesses 
e nem ideiais em relação à integração regional efectiva da SADC, aliás o custo-benefício da integração 
efectiva mostra cenários de exitirem perdedores e ganhadores, razão pela qual, o processo se move a 
passos de um caracol.
           Face a estes impasses, propunha-se, por exemplo, a possibilidade de uma eventual fusão dos dois   
blocos, geográfico e ideologicamente concorrentes (SACU-SADC) de modo a criar uma nova entidade 
integracionista com uma denominação diferente das duas. Em suma, o Plano Estratégico Indicativo de 
Desenvolvimento Regional, que terminou em 2020, não cumpriu com compromissos por si assumidos, 
em virtude de determinantes políticos, que sempre dominaram a agenda do regionalismo africano, do 
que necessariamente económicos.   
          Os desafios da industrialização da SADC prevalecem, não obstante o esgotamento do RISDP que 
teoricamente apresentou metas concretas para o alcance da integração efectiva da SADC e por via disso 
a consequente industrialização da região. Viável ou não, o facto é que o RISDP enfrentou desafios de 
vária ordem, com maior vigor aos desafios políticos, que inviabilizam as decisões económicas.
           Em resposta a esses desafios prevalecentes, a SADC concebeu a Estratégia e Roteiro para a 
Industrialização da SADC (2015– 2063). Esta estratégia divide-se em três etapas: a 1ª etapa, entre 2015 
e 2020 prioriza o Desenvolvimento Industrial, a Integração dos Mercados e a Infraestrutura e os 
Serviços associados, em apoio à industrialização, conjugados com a realização de intervenções desti-
nadas a reforçar a integração e a competitividade. Durante esta etapa, os países da SADC foram encora-
jados a alcançar uma taxa de crescimento anual do rendimento per capita de cerca de 6%; a 2ª etapa 
estende-se de 2021 a 2050, e focalizará na diversificação e o aumento da produtividade e da competitivi-
dade; e a 3ª etapa, cobre o período compreendido entre 2051 e 2063, durante o qual as economias da SADC 
devem evoluir para um estado impulsionado pela inovação, caracterizado por tecnologias avançadas e uma 
maior sofisticação empresarial, (ESTRATÉGIA E ROTEIRO PARA A INDUSTRIALIZAÇÃO DA 
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DA SADC, (2015– 2063).
        A primeira etapa, ora vencida, 2015 a 2020, colocou em primeiro plano o Desenvolvimento 
Industrial, a Integração dos Mercados e as Infraestruturas. A questão que se coloca è: como é que está 
a situação, hoje, da industrialização, infra-estuturas e a integração dos mercados da SADC? Os 

          Mas, mais do que isso, o problema ainda prevalecente é a falta de razoabilidade na calendarização 
dos instrumentos estratégicos concebidos na SADC, ora vejamos: a primeira fase – 5 anos de imple-
mentação da estratégia; a segunda fase – 29 anos de implementação e a terceira fase – 12 anos de 
implementação. Os períodos que separam as fases previstas não expressam um raciocínio coerente.
         Apesar destas constatações prévias, os governos dos Estados membros da SADC, assumem que 
a  Estratégia de Industrialização vai permitir o alcance de um desenvolvimento auto-sustentado nos 
Estados membros, através do acréscimo de valor aos produtos e, consequentemente, aumentar o retorno 
das exportações dos recursos naturais.(ESTRATÉGIA E ROTEIRO PARA A INDUSTRIALIZAÇÃO 
DA SADC, (2015– 2063). 

5. Pressupostos para a Industrialização da SADC
       A Estratégia de Industrialização da SADC ressalta 14 pressupostos essenciais para a industrialização 
da região, dos quais o ensaio destaca os seguintes: o Desempenho das Instituições: O desempenho 
instititucional é crucial na criação de um ambiente de estabilidade e favorável para os negócios; Tecno-
logias de Comunicação (TIC): as TIC têm potencialidades de promover a inovação tecnólogica; 
Infra-estruturas: as infra-estruturas eficientes (transportes, comunicações, energia e água) são 
contributos essenciais para o processo da industrialização; Estabilidade macroeconómica: os 
países da SADC precisam de estabelecer e manter um ambiente macroeconómico estável e 
propício para aumentar o crescimento; Desenvolvimento de Competências: as prioridades de 
educação precisam de ser reestruturadas e redefinidas, com enfoque em competências técnicas 
e profissionais, para garantir a empregabilidade de jovens. Os gráficos a seguir apresentam o 
desempenho de cada Estado membro da SADC em relação aos pressupostos da industrialização 
concebidos pela estratégia da industrialização da SADC.

Gráfico 1: Pontuações de Desempenho Institucional para os Estados Membros da SADC
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Fonte: Relatório de Competitividade Global, 2020 

problemas prevalecem. A SADC continua registando baixo valor do comércio intra-SADC, as exportações 
provenientes da Região são dominadas por produtos não processados ou minimamente processados, proveni-
entes essencialmente dos sectores agrícola e mineiro, produzindo assim retornos de valor muito baixo. Os 
interesses nacionais sobre integracionais continuam caracterizando o comportamento dos Estados membros. A 
proliferação de esquemas de integração continuam marcando a arquitetura da integração regional da SADC.



     Tal como o gráfico revela, apenas Maurícias, Botswana, Namíbia e Àfrica do Sul, conseguiram 
ultrapassar a barreira dos 50% do desempenho institucional, em termos de segurança, direitos de 
propriedade, capital social, sistemas de equilíbrio e controle, transparência e ética e governança corpo-
rativa. Os demais Estados membros da SADC, incluindo Moçambique continuam marcados por um 
ambiente institucional fraco, dificultando, desde modo, a sua competitividade e atractividade do 
Comércio Internacional.
       O ambiente institucional em Moçambique, tem sido marcado por constragimentos externos e inter-
nos. Os constrangimentos externos estão associados com a ingerência nos assuntos domésticos pela 
parte dos doadores internacionais, com destaque para a mais recente “chantagem do FMI” contra o 
governo de Moçambique, em virude das dívidas não declaradas. Ao nível interno, o país é caracteriza-
do pelo elevado índice de corrupção, falta de transparência e cultura de prestação de contas na gestão 
da coisa pública. Mais ainda, o país tem sido afectado ciclicamente pelos ciclones violentos que 
também destroem as infra-estruturas de desenvolvimento sócio-económico.  

         Gráfico 2:  Pontuações de Adopção de TIC para os Estados Membros da SADC

       Segundo o Relatório de Competitividade Global, a pontuação mediana global no pilar da capaci-
dade de inovação é de 36 pontos. Entretanto, como se reflecte no gráfico 2  a maioria dos países da 
SADC  tem pontuação abaixo do limite 36, excepto a África do Sul, Namíbia e Botswana. A falta de 
investimento em tecnologia concorre para a baixa pontuação em adopção de TIC em Moçambique. O 
investimento directo estrangeiro em circulação no país não cria condições nem mecanismos de  trans-
ferência de tecnologia para as empresas e indústrias moçambicanas. A paisagem industrial em  Moçam-
bique continua ser caracterizada pelo uso da tecnologia obsoleta, fenómeno que revela fraca ligação 
entre as indústrias locais e as multinacionais operando no país e dentetoras da tecnologia de ponta. 
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Fonte: Relatório de Competitividade Global, 2020 

Fonte: Relatório de Competitividade Global, 2020.  

Gráfico 3:  Pontuação das Infraestruturas nos Estados Membros da SADC 



      Como se reflecte no gráfico 3, apenas Namíbia, África do Sul, Botswana, Eswatini e Zâmbia apre-
sentam infra-estruturas favoráveis para o desenvolvimento da indústria e os restantes países estão 
abaixo da média. A maior parte dos Estados membros da SADC, incluindo Moçambique continua com 
infra-estruturas inadequadas e de baixa qualidade. As infraestruturas de desenvolvimento de Moçam-
bique foram severamente sabotadas durante a guerra de desistabilização movida a partir da Pretória do 
apartheid, que depois evoluiu para a guerra civil, mais conhecida, nos meandros políticos, por guerra 
dos 16 anos. Tal sabotagem incidiu sobre as infraestruturas de desenvolvimento do país (linhas férreas, 
indústrias, estradas, pontes, portos, etc).Entre 2012 e 2017, o país voltou a viver uma autêntica sabota-
gem das suas infraestruturas pelas forças residuais da RENAMO, associado ao recente fantasma do 
terrorismo em alguns distritos de Cabo Delgado, norte de Moçambique, que também incide sobre as 
infraestruturas de desenvolvimento.  

     
      Olhando para o gráfico nota-se que algumas economias da SADC (Botswana, Lesotho, Maurícias, 
África do Sul, Namíbia e Tanzânia) têm um desempenho superior em relação às outras. O Botswana 
é um excelente exemplo na região da SADC no que diz respeito à estabilidade macroeconómica. A 
estabilidade macroeconómica de Moçambique é constantemente ameaçada pela cíclica inflação, 
derrapagem do metical,  moeda nacional, face ao Rand sul africano e do dólar norte americano. A 
balança de pagamento deficitária é outra característica que afecta a estabilidade macroeconómica do 
país. Moçambique é um país importador e comprador, razão pela qual, apresenta saldo negativo em 
termos de balança de pagamento.  
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Gráfico 4: Pontuação de Estabilidade Macroeconómica nos Estados Membros da SADC 

Fonte: Relatório de Competitividade Global, 2020 

Gráfico 5: Classificação dos Países da SADC na Facilidade de Fazer Negócios 

Fonte: Base de Dados de Fazer Negócio, 2019 



           A média para a região da SADC é 57,25 o que implica que o desempenho da SADC é basicamente 
“médio”. O resto dos países tem uma pontuação acima da média regional como as Maurícias mostrando o 
melhor ambiente para o negócio. Nos últimos tempos, o ambiente de negócio em Moçambique foi marcado 
por clima de conflito violento, terrorismo, corrupção, alta buracracia para ter o visto de ínicio de actividades 
económicas. 
           Em suma, olhando para os gráficos, nota-se claramente que os Estados membros que apresentam um 
perfil desejado ou situados em melhores posições, pertencem simultaneamente a SACU, COMESA e EAC 
e não exclusivamente a SADC. O que significa que os Estados membros da SADC têm maior desempenho 
nos agrupamentos regionais em que também são parte, com destaque para a SACU e a COMESA e não, 
necessariamente, na SADC.

6. Considerações Finais

          O artigo buscou compreender os determinantes históricos, políticos e económicos que estiveram na 
construção do processo da integração do continente africano. Como ficou evidente, a industrialização da 
SADC está enraizada no processo da regionalização do continente, que começou com as epopeias do 
Pan-africanismo. Se a industrialização da SADC está ligada à regionalização, então a hipótese que se valida 
é que o fracasso da  integração regional determina o fracasso da industrialização da SADC. 

           Notou-se, igualmente, que a génese dos processos de integração em África foi dominada pelos 
interesses políticos do que económicos. A nível da região da África Austral, por exemplo, a SADCC foi 
concebida como um bloco regional para reduzir as assimetrias e dependência económica dos Estados 
membro em relação à África do Sul,  mas na prática serviu de uma frente política e diplomática para 
travar as ofensivas do apartheid. São, igualmente, interesses políticos que sustentam a sobrevivência dos 
dois blocos regionais, nomeadamente a SADC e a SACU,na mesma região, dividindo os membros em 
interesses concorrentes. Tal como se fez referência, a SADC foi a construção do Pan-africanismo e a 
SACU do capitalismo global, representando as ezéquias do sistema de apartheid. Entretanto, a coabi-
tação desses dois blocos regionais no mesmo espaço tem implicações negativas na agenda da integração 
da SADC e consequentemente no processo da sua industrialização.
         Nestes termos, os Estados nacionais são desafiados a criar  um ambiente político e regulatório favorável 
para hospedar as iniciativas da industrialização, através da criação de parcerias público-privadas, cruciais 
para a melhoria do exercício da actividade empresarial e para a atracção de investimento. A industrialização 
deve ser mais promissora para a juventude, potenciando a sua capacidade de entrada e sobrevivência no 
mercado, através de melhoramento de mecanismos de acesso à informação, financiamento, política fiscal 
favorável e acesso à tecnologia moderna. Os Estados-Membros devem valorizar a pesquisa e inovação, 
aliás a história dos países industrializados e emergentes mostra que o seu sucesso resultou da aplicação do 
conhecimento científico nas actividades produtivas.
           Em suma, tendo em conta a geoestratégia da regionalização da SADC, assume-se que a industrialização 
da SADC depende dos seus Estados Membros.  Cabendo a cada membro a responsabilidade de avançar 
com o processo da sua industrialização para melhor aproveitar as vantagens comparativas e competi-
tivas que a regionalização oferece.
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