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O sucesso da integração regio-
nal depende do engajamento do 
público num debate aberto e in-
formado, que examine e explore 
plenamente as oportunidades 
oferecidas pelas mudanças que 
chegam à esteira da integração e 
da globalização. Além disso, essa 
discussão, à qual este livro pre-
tende contribuir, é garante da na-
tureza democrática e consensual 
do processo. Portanto, um dos 
campos onde Cabo Verde deve 
estar bem apetrechado prende-se 
com a qualifi cação dos seus qua-
dros, de molde a que estes pos-
sam dominar os diversos dossiês 
atinentes ao espaço da integração 
regional. Para isso, o Estado tem 
a obrigação de oferecer a esses 
quadros a oportunidade de se 
qualifi carem. O primeiro passo 
foi dado justamente pela Uni-

-CV e seus parceiros mediante a 
oferta do Programa de Mestrado 
em Integração Regional Africana 
(MIRA).

A integração regional não se re-
duz aos acordos de intercâmbio 
comercial e de cooperação eco-
nômica, mas atinge também pro-
cessos sociais e políticas que os 
Estados membros visam integrar 
numa única dinâmica comum. Os 
capítulos deste livro refl etem e 
confirmam a pertinência dessa 
concepção aberta e abrangente.

Este livro é fruto da colaboração entre a Universidade de Cabo 
Verde (Uni-CV) e a Universidade de Quebec em Montreal (UQAM). 
Tem trabalhos originais de pesquisa que representam um esforço 
coletivo, sistemático e abrangente voltados para uma análise 
inovadora da integração regional, visando ao mesmo tempo a 
compreensão aprofundada dos seus desafi os e a solução dos 
seus problemas.
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