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I. INTRODUÇÃO 
 
1. O Comité Técnico Especializado (CTE) do Comércio, Indústria e Minerais 
recordar-se-á que a Zona de Comércio Livre Continental Africana é um dos projectos 
emblemáticos do Primeiro Plano de Implementação Decenal no âmbito da Agenda 2063 
da União Africana - A África Que Queremos. A 1ª fase das negociações da ZCLCA  
cobriu áreas de Comércio de Bens e Serviços. A 2ª fase irá abranger áreas de 
Investimentos, Direitos de Propriedade Intelectual e Política de Concorrência.  
  
2. As instituições envolvidas nas negociações são o Fórum de Negociação da 
ZCLCA (FN-ZCLCA), o Comité de Altos Funcionários do Comércio (STO) e os Ministros 
da União Africana responsáveis pelo Comércio (AMOT).  
 
3. O CTE lembrará ainda que a primeira reunião do FN-ZCLCA foi realizada em 
Fevereiro de 2016, seguido pelas primeiras reuniões de STO e AMOT, ambas realizadas 
em Maio de 2016. 
 
4. A 28ª Sessão Ordinária da Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da União 
Africana realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2017, mandatou S. E. Issoufou 
Mahamadou, Presidente da República do Níger para ser o Líder promotor do processo 
das Negociações da Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA).   
 
5. Durante a 30ª Sessão Ordinária da Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo 
da União Africana, realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2018, foi adoptada a 
denominação da Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), uma vez que 
identifica a zona do comércio livre do continente.  
 
II. PROGRESSO NAS NEGOCIAÇÕES DA ZONA DE COMÉRCIO LIVRE 

CONTINENTAL AFRICANA (ZCLCA) 
 
6. As seguintes secções e parágrafos irão destacar o progresso alcançado até à 
data das negociações da ZCLCA.  
 

i. Negociações Realizadas   
 
7. Em conformidade com o Roteiro indicativo aprovado para o estabelecimento da 
ZCLCA, o Departamento do Comércio e Indústria da CUA (DTI), organizou com sucesso 
as seguintes reuniões das Instituições de Negociação da ZCLCA entre Fevereiro de 
2016 e Dezembro de 2018: 

 
a) 14 reuniões do FN-ZCLCA; 

  
b) 7 Reuniões do STO; e  

 
c) 7 Reuniões da AMOT 
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8. As reuniões das estruturas de negociação foram igualmente apoiadas por várias 
reuniões dos Grupos de Trabalho Técnico (GTT), Grupo de Trabalho Continental (CTF) 
e workshops em áreas técnicas específicas.  
 
9. A este respeito, O DTI trabalhou com os Estados-Membros e parceiros 
estratégicos chave com vista na obtenção de resultados. Os parceiros estratégicos são: 
as Comunidades Económicas Regionais, o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), a 
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED) e a 
Comissão Económica das Nações Unidas para África (UNECA).  
 
10. Durante as primeiras fases iniciais das negociações até 2016, concretizou-se o 
seguinte:  
 

a) Criação da Unidade de Apoio dedicada à ZCLCA, para prestar assistência 
técnica e negocial aos países, bem como serviços técnicos e de secretariado 
às estruturas de negociação da ZCLCA; 

 
b) Implementação de um Programa de Capacitação para os que estão 

envolvidos nas negociações. O programa incluiu estudos técnicos sobre a 
ZCLCA, enquanto o processo de capacitação é contínuo; 

 
c) Acções de Sensibilização para os intervenientes aos níveis regional e 

continental. O Programa incluiu o envolvimento com o sector privado, 
organizações da sociedade civil, bem como outros actores não estatais, 
tendo em vista a apropriação do processo da ZCLCA;   

 
d) Criação de Sete (7) Grupos de Trabalho Técnico, no âmbito do FN-

ZCLCA, a fim de prestar contributos técnicos;  
 
e) Em conjunto com os parceiros estratégicos, elaborar projectos de textos 

referentes aos instrumentos jurídicos da ZCLCA, e 
 

f) Realização de Estudos Técnicos. Alguns dos esforços de mobilização de 
recursos culminaram com estudos técnicos designados a informar o 
processo da ZCLCA. A UE prestou apoio financeiro relativamente ao 
envolvimento de Consultores do GFA, de modo a realizar até 36 estudos 
técnicos de alta qualidade, que terão sido concluídos de modo a apoiar os 
Estados-membros no processo da ZCLCA. Ao fazê-lo, teve-se como 
objectivo a realização de negociações baseadas numa compreensão clara 
dos benefícios, desafios e custos das várias opções relacionadas com a 
ZCLCA. O DTI continua a analisar várias formas e meios para garantir a 
assistência técnica ao trabalho remanescente nos meses adiante.  
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ii. Resultado das Negociações 
 
11. A 3ª Reunião dos Ministros Africanos Responsáveis pelo Comércio, realizada em 
Niamey, Níger, decidiu as modalidades para a liberalização do comércio de bens e de 
serviços, em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela Conferência da UA 
durante o lançamento das negociações. As modalidades proporcionaram directrizes 
claras para as negociações. As modalidades são as seguintes: 
 

a) Acordo sobre as modalidades para as Negociações relativas ao 
Comércio de Bens da ZCLCA 

 
12. AMOT acordou sobre uma meta ambiciosa de 90% para a liberalização de tarifas 
que tem em conta o objectivo geral de um continente integrado. Ao mesmo tempo, as 
modalidades adoptadas proporcionam flexibilidades suficientes e período de tempo para 
que alguns países possam ajustar e implementar os compromissos que assumiram no 
âmbito da ZCLCA. A fase seguinte após esta será a apresentação das ofertas tarifárias 
nas quais proporcionariam detalhes das mercadorias a serem comercializadas com 
isenção de impostos e igualmente aquelas que seriam consideradas sensíveis ou 
excluídas. As ofertas serão consolidadas num Anexo 1 do Acordo da ZCLCA. Sete 
Estados-Membros; ou seja, a Etiópia, Djibuti, Madagáscar, Malawi, Sudão, Zâmbia e 
Zimbabwe procuraram uma variação a partir desta, com base nas suas circunstâncias 
económicas. O Líder promotor da ZCLCA, Sua Excelência Issoufou Mahamadou, 
Presidente da República do Níger, foi mandatado para realizar consultas com esses 
países. Desde então, o Djibuti retirou a sua reserva, mas os seis países restantes 
precisam de uma derrogação especial. 
 

b) Acordo sobre as modalidades para Negociações relativas ao Comércio 
de Serviços da ZCLCA 

  
13. As modalidades proporcionam a base para a liberalização dos sectores de 
comércio de serviço entre os Estados-membros da ZCLCA, bem como a base para a 
futura cooperação regulamentar, em consonância com os seus compromissos 
assumidos. Ficou acordado que as negociações sobre o Comércio de Serviços iriam 
prosseguir com base na liberalização progressiva que agrega o cronograma de 
compromissos específicos do tipo GATS, por um lado, com a cooperação regulamentar, 
por outro lado, numa abordagem mista. 
 

c) Assinatura do Acordo da ZCLCA 
 
14. Durante a 10ª Sessão Extraordinária dos Chefes de Estado e de Governo da 
União Africana, realizada em 21 de Março de 2018, em Kigali, Ruanda, o Acordo da 
ZCLCA foi assinado na sequência da conclusão das negociações dos seguintes textos 
jurídicos:   
 

a) Acordo que Cria a ZCLCA; 
 



AUC/DTI/AfCFTA/STC/Rep/D  
Pág. 4 

 

b) Protocolo sobre Comércio de Bens;  
 

c) Protocolo sobre Comércio de Serviços; e  
 

d) Protocolo sobre Regras e Procedimentos para a Resolução de Litígios; 
  

15. Durante a 31ª Cimeira Ordinária realizada em Nouakchott, Mauritânia, em Julho 
de 2018, os seguintes textos jurídicos e os seus anexos foram adoptados pelos Chefes 
de Estado e de Governos: 
 

a) Anexos ao Protocolo sobre Comércio de Bens, ou seja; 
 

(i) Anexo 1 sobre o Cronograma de Concessões Pautais; 
(ii) Anexo 2 sobre Regras de Origem; 
(iii) Anexo 3 sobre Cooperação Aduaneira e Assistência Administrativa 

Mútua; 
(iv) Anexo 4 sobre Facilitação do Comércio 
(v) Anexo 5 sobre Barreiras Não-Tarifárias; 
(vi) Anexo 6 sobre Barreiras Técnicas ao Comércio; 
(vii) Anexo 7 sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias; 
(viii) Anexo 8 sobre Trânsito; e 
(ix) Anexo 9 sobre Medidas Correctivas ao Comércio 

 
b) Anexos ao Protocolo sobre Regras e Procedimentos na Resolução de 

Litígios, ou seja; 
(i) Anexo 1 sobre Procedimentos de Trabalho do Painel; 
(ii) Anexo 2 sobre Revisão de Peritos e; 
(iii) Anexo 3 sobre Código de Conduta para Árbitros e Membros do Painel 

 
16. Outrossim, os Chefes de Estado e de Governo, na sua Decisão aquando da 31ª 
Sessão Ordinária realizada em Nouakchott, Mauritânia, em Julho de 2018, adoptaram os 
cinco sectores de serviços prioritários, designadamente: Transportes, Comunicação, 
Finanças, Turismo e Serviços Empresariais. 
 
17. O Artigo 28º do Protocolo sobre o Comércio de Serviços prevê que os Estados-
membros poderão elaborar Anexos sobre; 

a) Cronogramas de Compromissos Específicos;  
 

b) Isenções à Nação Mais Favorecida (NMF);  
 

c) Serviços de Transportes Aéreos; 
  

d) Lista de Sectores Prioritários e; 
  

e) Quadro sobre a Cooperação Regulamentar. 
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Este fará parte dos processos de implementação da primeira fase. 
 

18. A última série de reuniões da ZCLCA foi levada a cabo no Cairo, Egípto, em 
Dezembro de 2018, e estas incluíram: A 10ª Reunião do GTT sobre Regras de Origem; 
o 14o FN; 7o STO e estes terminaram com a 7a Sessão de AMOT. Os Ministros do 
Comércio apresentaram orientações e decisões claras sobre, entre outras, as seguintes: 

 
a) Adopção do modelo que será utilizado para as ofertas tarifárias; 

 
b) Elaboração e revisão de um roteiro para a conclusão do trabalho pendente; 

 
c) Clareza quanto à designação de produtos sensíveis, listas de exclusão, 

cláusula anti-concentração e dupla qualificação; 
 

d) Aprovação das Directrizes para a Elaboração de Cronogramas de 
Compromissos Específicos e o Quadro para a Cooperação Regulamentar; 

 
e) Criação de três grupos de trabalho técnicos separados para facilitar o 

trabalho nas questões da segunda fase nas áreas de Investimento, Direitos 
de Propriedade Intelectual e Política de Concorrência. 

 
III. RUMO A SEGUIR 
 

i. Agenda Integrada para a 1ª Fase das Negociações 
  
19. Embora tenha-se realizado um trabalho intenso para a conclusão das principais 
questões do Acordo da ZCLCA, há várias actividades na Agenda Integrada por realizar, 
tendo em conta a operacionalização da 1ª Fase das Negociações da ZCLCA. Algumas 
dessas actividades são:  
 

a) Conclusão de questões pendentes sobre as modalidades de liberalização 
tarifária, pois isso abre caminho para a elaboração de cronogramas de 
concessões tarifárias; 
 

b) Apêndice IV sobre as Regras de Origem, com pormenores sobre as regras 
de origem híbridas da ZCLCA, bem como as directrizes operacionais; 

 
c) Conclusão das questões pendentes no Anexo sobre as Regras de Origem, 

incluindo o tratamento de bens produzidos no âmbito de Zonas/Acordos 
Económicos Especiais;  

 
d) Finalização das Directrizes para a implementação das Medidas Correctivas 

ao Comércio;  
 

e) Trabalho necessário para garantir a prontidão na implementação dos 
Anexos; 



AUC/DTI/AfCFTA/STC/Rep/D  
Pág. 6 

 

 
f) Trabalho relacionado com as negociações sobre o Comércio de Serviços, 

tais como; a elaboração de directrizes para as negociações; Cronogramas 
de Compromissos Específicos por parte de cada Estado-membro nos 
sectores de serviços prioritários; 

 
g) Elaboração de quadros regulamentares sobre todos os sectores de serviços; 

e 
   

h) Ampla sensibilização dos intervenientes como cidadãos comuns e 
empresários aos níveis nacional, regional e continental.   

 
20. As actividades supracitadas requerem preparação e apresentação atempadas de 
estudos técnicos. O DTI está a trabalhar em torno dos mesmos, tendo, igualmente, 
envolvido os seus parceiros estratégicos para efeitos de apoio.  
 

ii. Questões da 2ª Fase das Negociações 
 
21. Já estão em curso os trabalhos preparatórios da 2ª Fase, que compreende o 
Acordo sobre o Protocolo relativo ao Investimento, o Protocolo sobre Direitos de 
Propriedade Intelectual e o Protocolo sobre a Política de Concorrência. A 7ª reunião de 
AMOT que teve lugar em Cairo, Egipto, em Dezembro de 2018, determinou que as 
negociações das presentes questões fossem concluídas até Junho de 2020. 
 

iii. Ratificação e Entrada em Vigor do Acordo que Cria a ZCLCA  
 
22. O Artigo 23º do Acordo que Cria a ZCLCA prevê a entrada em vigor do Acordo, 
trinta (30) dias após o depósito do Vigésimo Segundo (22) instrumento de ratificação. 
Até 31 de Dezembro de 2018, quarenta e nove países haviam assinado o Acordo da 
ZCLCA. Os seis restantes são: Benin, Botswana, Eritreia, Guiné-Bissau, Nigéria e 
Zâmbia. Além disso, os seguintes nove países, nomeadamente: Chade, Cote d’Ivoire, 
Eswatini, Gana, Guiné, Quénia, Níger, Ruanda e Uganda apresentaram os seus 
instrumentos de ratificação. A Comissão recebeu igualmente informações de outros 
países que apresentarão os seus instrumentos de ratificação em tempo oportuno, 
enquanto outros tantos estão em vários estágios de ratificação, de acordo com os seus 
requisitos internos. 
 
23. As concretizações até à data têm sido extremamente encorajadoras e para 
consolidar o processo de assinatura e ratificação, o DTI elaborou a estratégia de 
envolvimento dos intervenientes, a ser implementada nos próximos meses.  
 

iv. Criação do Secretariado da ZCLCA 
 
24. Aquando da 18ª Sessão Extraordinária, a 19 de Março de 2018, em Kigali, 
Ruanda, o Conselho Executivo solicitou à Comissão da UA a elaborar os critérios que 
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iriam garantir a criação de um Secretariado da ZCLCA eficiente, a ser provisoriamente 
localizado na CUA. 
 
25. Por conseguinte, está em curso um estudo que irá informar os debates sobre as 
opções para a criação do Secretariado da ZCLCA, e espera-se que seja apresentado em 
breve à Comissão. 
 
IV. CONCLUSÃO 
  
26. A CUA gostaria de agradecer o apoio e tempo que todas as estruturas de 
negociação prestaram em prol da elaboração do Acordo da ZCLCA em tempo recorde. 
Gostaríamos igualmente de manifestar o nosso apreço pelo grande apoio e esforço 
prestados por parte de S. E. Issoufou Mahamadou, Presidente da República do Níger, 
na qualidade de Líder promotor do processo de Negociações da Zona de Comércio Livre 
Continental Africana (ZCLCA), que durante as negociações, convidou as estruturas de 
negociação a reunirem-se por duas vezes em Niamey, Níger, e apoiou o processo 
através de fornecimento de instalações e recursos e interagindo com os Estados- 
Membros em vários níveis, incluindo aos níveis políticos mais altos.   


