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I. Introdução 
 

1. A reunião dos Peritos dos Estados-Membros sobre a apreciação do Código de 
Investimento Pan-Africano (PAIC) e do Centro de Excelência Africano dos Mercados 
Inclusivos (AIMEC), foi realizada de 21 a 23 de Novembro de 2016, no Laico Regency 
Hotel, em Nairobi, Quénia. 
 
II. Participação 

 
2. A reunião contou com a presença de representantes dos seguintes Estados-
Membros: República da Argélia, República do Burundi, Burkina Faso, República do 
Chade, União das Comores, República Árabe do Egipto, República do Gabão, República 
do Gana, República da Côte d'Ivoire, República do Quénia, Reino do Lesoto, República 
da Libéria, República de Madagáscar, República da Mauritânia, República da Namíbia, 
República do Níger, República Árabe Saaraui Democrática, República do Senegal, 
República da Sierra Leone, República da África do Sul, República do Sudão, República 
da Tanzânia, República do Togo, República da Tunísia, República do Uganda, 
República da Zâmbia e República do Zimbabwe. 
 
3. Participaram igualmente na reunião representantes do Mercado Comum para a 
África Oriental e Austral (COMESA) e do PNUD. A lista de participantes consta em 
Anexo ao presente Relatório. 
 
III. Adopção da Agenda 

 
4. A reunião adoptou os seguintes pontos da agenda: 

 
i. Discursos de Abertura; 

 
ii. Apresentação e discussão sobre a AIMEC; 

 
iii. Apresentação e apreciação sobre o PAIC; e 

 
iv. Discurso de Encerramento. 

 
IV. Discursos de Abertura  

 
5. O Dr. Rene Kouassi N'Guettia, Director do Departamento de Assuntos 
Económicos da Comissão da União Africana, proferiu o discurso de abertura.  

 
6. Lembrou que a presente Reunião emanava do último Comité Técnico 
Especializado (CTE) em Matéria de Economia, Finanças e Integração, que foi realizada 
em Março de 2016, em Adis Abeba, Etiópia, que solicitou à Comissão da União Africana 
a: 

 Realizar uma consulta profunda sobre o Código de Investimento Pan-
Africano (PAIC); 
 

 Realizar um estudo de viabilidade sobre o Centro de Excelência Africano 
dos Mercados Inclusivos (AIMEC). 
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7. Observou que o Centro de Excelência Africano dos Mercados Inclusivos (AIMEC), 
tem a intenção de se tornar na principal plataforma regional africana para a liderança e 
acção sobre negócios inclusivos e mercados inclusivos e um acelerador das melhores 
práticas nos programas e políticas de mercados inclusivos e negócios inclusivos. 
Informou aos participantes à reunião que o objectivo da reunião foi o de obter a opinião 
dos participantes sobre o Centro, uma vez que os Estados-membros são a principal 
parte interessada do AIMEC, e discutir como podemos melhorar o conceito do AIMEC. 
Informou aos participantes à reunião que a Comissão da União Africana estabeleceu 
uma parceria com o PNUD sobre o projecto do AIMEC e recebeu o seu apoio na 
elaboração do Plano de Negócios. 
 
8. Lembrou que a terceira Conferência dos Ministros Africanos da Integração 
(COMAI III), realizada em Abidjan (Côte d'Ivoire), a 22 e 23 de Maio de 2008, mandatou 
a Comissão da União Africana (CUA) a “desenvolver um código de investimento 
abrangente para África, com vista à promoção da participação do sector privado.” A 
decisão foi posteriormente aprovada pelos Chefes de Estado e de Governo da UA na 
Cimeira de Sharm El Sheikh, Egipto, em 2008. 
 
9. Informou aos participantes à reunião que o projecto do PAIC foi apreciado por 
peritos africanos governamentais e independentes sobre a lei de investimento numa 
série de consultas a nível regional e continental. Fizeram uma análise completa do 
Código e propostas de emendas que foram incorporadas e reflectidas na versão final do 
Código. 
 
10. Ressaltou que o desenvolvimento do PAIC baseia-se na ideia de que as 
dimensões nacionais, regionais e continentais devem ser levadas em conta, a fim de 
propor um ambiente jurídico favorável para promover o fluxo de investimentos em África 
e facilitar o comércio intra-africano e promover investimento transfronteiriço. 
 
11. O desenvolvimento do PAIC faz parte de um quadro continental mais amplo, 
nomeadamente, a Agenda 2063, com base num quadro estratégico coerente para o 
desenvolvimento, cujo fundamento é a promoção de um crescimento mais inclusivo e 
sustentável, a força motriz da transformação estrutural no continente. 
 
12. Finalmente agradeceu aos participantes pela sua presença o que demonstra o 
seu compromisso com o desenvolvimento de África e instou-os a melhorar o projecto do 
PAIC, bem como o Plano de Negócios do AIMEC e validar ambos os projectos, a fim de 
serem apresentados aos Ministros Africanos da Economia, Finanças e Integração na 
sua próxima conferência, a ser realizada ao final de Março de 2017, para adopção. 
 
V. PROCEDIMENTOS 
 
13. A reunião sobre o AIMEC foi presidida pelo Dr. René Kouassi N'Guettia, Director 
do Departamento de Assuntos Económicos na Comissão da União Africana. 
 
A. CENTRO DE EXCELÊNCIA AFRICANO DOS MERCADOS INCLUSIVOS 
 
14. O fundo e as necessidades do AIMEC foi apresentado por um representante do 
PNUD. Apresentou o Centro de Excelência Africano dos Mercados Inclusivos e informou 
aos participantes à reunião que o objectivo era o de obter as observações das partes 
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interessadas sobre o plano de negócios e entender como as melhorar, discutir como 
implementar o AIMEC de uma forma eficiente e propícia e discutir como as próximas 
medidas podem ser tomadas. 
15. Destacou que o AIMEC prevê ser a principal plataforma pan-africana orientada 
para a acção para negócios inclusivos (IB) e desenvolvimento de mercados inclusivos 
(IMD): identificando, promovendo e facilitando a replicação das melhores práticas e 
inovação nas políticas, programação e parcerias de IB e IMD. 
 
16. Quanto à metodologia de pesquisa de desenvolvimento de Plano de Negócios do 
AIMEC, explicou que integra múltiplas fontes e que os Negócios Inclusivos trazem as 
pessoas de baixa renda para a cadeia de valor - do lado da procura como clientes, e do 
lado da oferta como empregados, produtores e empresários. 
 
17. Observou que o AIMEC está em pleno apoio com as estruturas de 
desenvolvimento de África, como a Agenda 2063 e o AIMEC vai colaborar com as 
Comunidades Económicas Regionais (CER) para incorporar as melhores práticas na 
promoção de mercados inclusivos nas cadeias de valor regionais. 
 
18. Informou aos participantes à reunião que o AIMEC vai apoiar os mercados e os 
negócios mais inclusivos, facilitando, deste modo, a criação de empregos, geração de 
renda, redução da pobreza, integração económica regional e crescimento inclusivo. 
Além disso, o AIMEC vai conceder financiamento inicial para a replicação de melhores 
práticas nas políticas de IB e IM e será o repositório do conhecimento superior e 
accionável e melhores práticas na área das parcerias de crescimento inclusivo com o 
Sector Privado, através de IB e IM. A pesquisa do AIMEC vai proporcionar evidências 
se, e em que a acção sub-regional ou específica de cada país é necessária de acordo 
com circunstâncias específicas. 
 
19. A apresentação dos detalhes sobre a estratégia do AIMEC. O apresentação 
incidiu sobre a missão, a visão, os serviços, o público-alvo e os tópicos e os sectores a 
cobrir. O AIMEC pretende ser uma plataforma reconhecida para liderança de 
pensamento e acção sobre negócios inclusivos (IB) e mercados inclusivos (IM). As 
actividades do AIMEC podem ser divididas em três (3) pilares i) 1º Pilar: Identificar as 
políticas e programas de IB e IM; ii) 2º Pilar: Facilitar a colaboração dos principais actores 
e facilitação da replicação, adopção e desenvolvimento das melhores práticas; iii) 3º 
Pilar: Replicar e apoiar o escalonamento de programas bem-sucedidos e elaboração de 
fase piloto da inovação em IB e IM. O AIMEC terá como alvo tanto os intervenientes do 
sector público e privado e irá facilitar a colaboração público-privada. O AIMEC irá 
seleccionar um sector/foco temático anual, identificar pesquisas em programas e 
políticas de IB/IM nos (sub) sectores, e dedicar um relatório aos temas seleccionados. 
 
20. Foi feita a apresentação da estrutura organizacional do centro. O apresentador 
fez propostas sobre os detalhes da estrutura organizacional, incluindo as diferentes 
opções para a estrutura de propriedade/jurídica, governação e de recursos humanos. 
Os factores de sucesso operacionais são os seguintes: propriedade e liderança clara, 
perspectiva pan-africana, flexibilidade, capacidade de atrair financiamento e ganhar 
dinheiro. As duas opções são:  
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i) Opção Estrutural I: Centro propriedade da CUA e relativamente à estrutura 
jurídica, o centro deve ser um Projecto de uma unidade ou um fundo 
fiduciário/fundação da CUA existente; 
 

ii) Opção Estrutural II: Centro propriedade de outras organizações ligadas à 
CUA, com uma perspectiva pan-africana. 

 
21. Foram igualmente propostos os seguintes critérios para sediar o AIMEC: 
 

- O país anfitrião deverá estar interessado em liderar o desenvolvimento de 
soluções para IB e IM e deverá prestar apoio e liderança política ao Centro; 
 

- O local deve ser politicamente estável para garantir um ambiente 
operacional e de trabalho favorável; 

 
- O país anfitrião deve disponibilizar recursos financeiros e/ou em espécie, 

no mínimo durante a fase inicial;  
 

- O Centro deve estar localizado perto de instituições relevantes para ser 
capaz de criar redes e participar facilmente em eventos e reuniões; 

 
- Será benéfico se o local tiver uma elevada facilidade de fazer negócios 

para permitir o bom funcionamento. 
 
Discussão 
 
22. Os participantes à reunião levantaram as seguintes questões: 
 

 A integração das várias iniciativas e processos em curso dentro do AIMEC 
foi mencionada como essencial para o Centro; 
 

 A necessidade de demonstrar solidariedade entre os países africanos; 
 

 A necessidade de rever e harmonizar as políticas fiscais a fim de atrair os 
empresários que operam no sector informal; 
 

 A proposta de valor do AIMEC é clara e atraente para os participantes. A 
iniciativa é muito importante, especialmente para as pequenas empresas; 

 

  O papel do AIMEC na concessão de acesso aos mercados internos e 
externos fora da África e o potencial papel da diáspora; 

 

 Necessidade de colaboração com outras instituições como o Banco 
Africano de Desenvolvimento e as Comunidades Económicas Regionais; 

 

 Para além do relatório anual, seria benéfica a utilização de novas 
tecnologias/plataformas virtuais para a divulgação; 
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 A questão do financiamento e o importante papel dos Estados-membros 
para um financiamento interno. Os fundos para o AIMEC ainda não foram 
garantidos, mas já iniciaram as discussões com os doadores; 

 

 Os sectores a se concentrar: agronegócio, energia e igualmente das 
pescas; 

 

 O AIMEC não vai prestar os fundos de investimento directamente para as 
pequenas empresas, mas pode disponibilizar fundos para a formação e 
identificar as melhores práticas; 

 

 As questões das barreiras comerciais e intervenções rodoviárias: Algum 
progresso rumo à integração regional (Passaporte da UA, Mercado 
Comum em África, Instituições Financeiras, etc.). O AIMEC será um 
adicional; 

 

 O AIMEC será um mecanismo para promover a parceria público-privada, 
para o crescimento inclusivo; 

 

 A necessidade de ser orientada para acção, a fim de ser atraente. Mover-
se rapidamente das ideias/iniciativas para projectos/acção; 

 

 A estrutura organizacional para recomendar (ONU, CUA ou entre si), os 
modelos de sucesso que existem e o recrutamento de pessoal; 

 

 Necessidade do AIMEC ser administrado por africanos; 
 

 Necessidade de definir claramente o mecanismo de gestão e 
financiamento; 

 

 O AIMEC deve ser uma estrutura autónoma, mas com um sistema de 
apresentação de relatórios supervisionado pela CUA; 

 

 Necessidade de evitar demasiada burocracia e lento processo de tomada 
de decisão; 

 

 Possibilidade de começar inicialmente como um projecto/programa. 
 

Recomendações  
 
23. Foram propostas as seguintes recomendações: 
 

i. Identificar/definir claramente o conceito de melhores praticas e como as 
avaliar; 
 

ii. Não se concentrar apenas nas melhores práticas mas igualmente sobre 
as falhas/más práticas; 

 
iii. O AIMEC deve ser um Centro da UA; 
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iv. Tornar o Centro autónomo, independente e técnico; e 

 
v. Prever a expansão do Centro e a criação de escritórios regionais; 

 
vi. Validar o Plano de Negócios e concordar em submetê-lo à apreciação 

do CTE em Março de 2016. 
 
Via a Seguir e Medidas Seguintes 
 
24. O Presidente informou aos participantes à reunião que o Plano de Negócios do 
AIMEC será revisto antes da sua apresentação à Conferência dos Ministros Africanos 
da Economia, Finanças e Integração, em Março de 2016, para adopção. 
 
25. Exortou os representantes dos Estados-membros a se envolverem em consultas 
internas para aumentar a consciencialização sobre o Centro e formular propostas sobre 
os potenciais países de acolhimento. 
 
26. Informou aos participantes à reunião que, na sequência de uma Decisão sobre a 
criação do Centro pela Cimeira da UA, será negociado um Acordo de Sede com o 
Estado-membro que será escolhido para sediar o Centro. 
 
 
 
B. CÓDIGO DE INVESTIMENTO PAN-AFRICANO (PAIC) 
 
27. Os participantes à reunião elegeram a sua Mesa: 
 

 Presidente   Quénia 

 1º Vice-presidente  Chade 

 2º Vice-presidente  Togo  

 3º Vice-presidente  Egipto 

 Relator   Zimbabwe 
 

28. A reunião sobre o PAIC foi presidida pela Sra. NG'ENO Roslyn, da Autoridade de 
Investimentos do Quénia (KenInvest).  
 
29. Um representante da Comissão da União Africana fez uma apresentação sobre 
o Código de Investimento Pan-Africano. Informou aos participantes à reunião sobre a 
génese, lógica e objectivo do PAIC. Acrescentou, destacando o mandato conferido pelos 
Ministros Africanos da Economia, Finanças e Integração de proceder a consultas 
profundas e chegar a um documento acordado. Ressaltou a necessidade de se 
concentrar apenas nos artigos que reflectem a natureza jurídica do documento (Artigos 
2º, 3º, 51º e 52º), bem como os Artigos sobre os quais não se chegou a acordo na 
reunião de Kampala (Artigos 42º, 43º e 44º). Finalmente, recordou a importância da 
presente reunião para finalizar o código que passou por uma série de revisões e 
emendas profundas. 
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Discussões 
 
30. Foram realizadas discussões detalhadas sobre os seguintes pontos: 
 

- Os representantes dos países propuseram comentários sobre os Artigos 
pendentes, para além das emendas já recebidas de 8 países; 
 

- A necessidade de rever algumas disposições do preâmbulo do PAIC; 
 

- A natureza vinculativa e não vinculativa do código foi amplamente 
discutida; 

 
- Os participantes à reunião formaram um comité de redacção, composto 

pelos seguintes Estados-membros, apoiado pelos principais consultores 
para rever o documento e formular propostas: 
 

 Egipto 

 Chade 

 Togo 

 África do Sul 

 Quénia 

 Uganda 

 Zimbabwe 
 

31. O comité de redacção reviu o projecto do PAIC e fez emendas ao preâmbulo, 
Artigo 2º, Artigo 3º, Artigo 41º, Artigo 42º, Artigo 45º, Artigo 50º, Artigo 51º e suprimiu o 
Artigo 52º. O Código revisto foi apresentado aos participantes e aprovado com emendas. 
 
Recomendações  
 
32. Foram propostas as seguintes recomendações: 
 

i. Adoptar o PAIC como um instrumento de orientação sobre a promoção 
e facilitação do investimento; 
 

ii. Necessidade de harmonizar o PAIC nos quatro idiomas e enviar o PAIC 
com emendas para aprovação pelos Ministros Africanos da Economia, 
Finanças e Integração, durante a sua reunião do CTE, em Março de 
2016, em Dacar, Senegal; 

 
iii. Recomendar aos Ministros para utilizar o PAIC como um documento-

quadro de referência na negociação do capítulo sobre investimentos da 
ZCLC. 

 
VI. Discurso de Encerramento 
 
33. No seu discurso de encerramento, o Dr. René N'Guettia Kouassi, Director do 
Departamento de Assuntos Económicos da CUA, sublinhou a importância do PAIC para 
o alcance da Visão da UA de “Uma África Integrada, Próspera e Pacífica, impulsionada 
pelos seus próprios cidadãos e representando uma força dinâmica na arena global”. 
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Ressaltou a utilidade do PAIC no processo de desenvolvimento de um sector privado 
sadio e competitivo em África, coerente com a Agenda de Transformação do Continente, 
no âmbito do quadro global da Agenda 2063. 
 
34. Manifestou o apreço da CUA aos Estados-membros pelas suas contribuições e 
comentários positivos para a melhoria do Projecto do Código de Investimento Pan-
Africano. Convidou todos os Estados-membros a manter o compromisso com o Código 
e a compartilhá-lo com os seus Ministérios para a sua consciencialização. Pediu aos 
Estados-membros a prestarem o seu apoio inabalável, antes da adopção pelos Chefes 
de Estado e de Governo da UA. 


