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DECISÃO SOBRE A REUNIÃO MINISTERIAL DO GRUPO DE TRABALHO 
SOBRE TURISMO E A AGENDA 2063 

Doc. EX.CL/862(XXV)Add.2 

O Conselho Executivo, 

1. TOMA NOTA do Comunicado Final da Reunião do Grupo de Trabalho 
Ministerial sobre o Turismo, realizada em Seychelles para definir as metas e a 
contribuição do sector do turismo na prossecução das aspirações da Agenda 
Africana 2063;  

2. APROVA as seguintes recomendações contidas no Comunicado Final da 
Seychelles da reunião do Grupo de Trabalho Ministerial sobre o Turismo: 

a) Reforço da importância e do perfil do Turismo nas estruturas e processos 
de tomada de decisão da UA; 

b) Operacionalização do CTE sobre Transportes, Infra-estruturas 
Transcontinentais e Inter-regionais, Energia e Turismo numa plataforma 
para o desenvolvimento do turismo no continente; 

c) Tornar África o Destino Preferencial para o Turismo; 

d) Criação de uma Marca Africana de Turismo; 

e) Continuação das consultas sob os auspícios da União Africana, de modo 
a reforçar o papel do turismo no desenvolvimento político e 
socioeconómico do continente, no contexto da Agenda 2063; 

f) Reforço do importante papel das CER, do sector privado e da sociedade 
civil no domínio do turismo. 

3. ENALTECE o Grupo de Trabalho Ministerial sobre o Turismo pelo diligente 
trabalho feito e pelos resultados concretos da sua reunião que forneceu 
directivas claras para uma estratégia para o sector do sector do turismo em 
África e especialmente para a concretização da sua grande contribuição para a 
realização da Agenda Africana 2063;   

4. REGISTA COM APREÇO o desejo dos Ministros responsáveis pelo Turismo de 
envolver os órgãos de decisão de alto nível da União Africana na Agenda do 
sector do Turismo do continente; 

5. SOLICITA a Comissão a implementar as recomendações do Grupo de Trabalho 
Ministerial sobre o Turismo tal como destacado nessa Decisão e apresentar 
relatórios periódicos ao Grupo de Trabalho. 


