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Unidade e liberalização do mercado estimularão o crescimento económico Africano 
– Dlamini Zuma  
 

  
 
Kigali, Ruanda, 10 de Julho de 2016 – a abertura do mercado para África, a 
liberalização das economias e a facilitação da livre circulação das pessoas em todo o 
continente estão entre os factores identificados que impulsionarão o crescimento e o 
desenvolvimento económicos do Continente. 
 

S. Excia. Dra. Nkosazana Dlamini Zuma, a Presidente da Comissão da União 
Africana, ao discursar na Sessão de Abetura da 32ª Sessão Ordinária do Comité dos 
Representantes Permanentes (CRP) da União Africana observou que tal era imperativo 
que os países cooperassem e abrissem o mercado.  
 

“O mundo caminha rumo a mega blocos comerciais, que todos nos excluem a nós, 
e as negociações da Ronda de desenvolvimento de Doha nem se quer foram retomadas. 
Se nos não unirmos para formar o nosso mercado comum Africano, o pouco que temos 
de comércio preferencial no momento, será erodido ainda mais,” disse ela ao abordar a 
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sessão no arranque da Cimeira da União Africana, a nível do CRP, no Centro de 
Convenções de Kigali (KCC), Ruanda. A Presidente da CUA mencionou que os 
operadores de negócios, agricultores e empresários ainda continuam sedentos por um 
mercado livre e isso criou um impacto negativo no crescimento económico dos países 
uma vez que a competição no mercado internacional continua sendo um desafio.    
 

“Se nós continuarmos a dinamizar a livre circulação continental de pessoas e a 
Zona Continental de Livre Comércio, isso criará condições para os nossos comerciantes, 
agricultores, homens e mulheres de negócios, empresários e inovadores, no sentido de 
investirem no comércio e interagirem uns  aos outros e criarem empresas e marcas Pan 
Africanas”, Acrescentou ela. 
   

 
 

A opinião da Presidente da CUA vem como um forte apoio em relação ao 
Passaporte da União Africana (UA), ainda por ser lançado, que criará condições 
favoráveis para a livre circulação do Povo Africano dentro do continente.  
 

Este projecto emblemático, que foi primeiro acordado em 2014, enquadra-se 
perfeitamente no quadro da Agenda 2063 de África e tem o objectivo específico de facilitar 
a livre circulação de pessoas, bens e serviços no continente – com vista a promover o 
comércio intra-africano, integração e desenvolvimento socioeconómico. 
 

O Ruanda continua na linha da frente no que tange a facilitação do movimento de 
pessoas pelo continente. De facto, o Ruanda assumiu a liderança em garantir que a 
simplificação da circulação intra-África relaxando as restrições de visto. Que estiver a 
viajar para o Ruanda obtém o visto nos pontos de entrada e isso levou a que o país 
estivesse no caminho certo para alcançar o sonho de viagens com isenção de visto para 
os cidadãos Africanos, dentro do seu continente, até 2020. 
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A Embaixadora Jeannine Kambanda, Secretária Permanente do Ministério dos 
Negócios Estrangeiros e Cooperação, no seu discurso de abertura, mencionou que a 
Cimeira ponderasse sobre a nobre oportunidade de popularizar a União Africana e a sua 
Agenda 2063 entre os Estados Membros. 

 
Ela observou que, na altura em que a Cimeira for a terminar em 18 de Julho de 

2016, o entendimento da maioria dos Ruandeses sobre a União Africana será 
completamente diferente, acrescentando que terão um conhecimento mais profundo da 
União Africana e seus Estados Membros.  

 
A Embaixadora Kambanda observou que era vital para os países Africanos 

embarcar no empoderamento da mulher e trabalhar juntos como instrumento para 
promover a democratização Africana. 
 

“Por conseguinte, eu estou diante de vocês como uma das Mulheres Ruandesas 
orgulhosas hoje, que foi dada oportunidade de servir ao seu país num posto de liderança. 
Graças a liderança do Presidente Paul Kagame, por ter colocado os direitos da mulher no 
centro em tudo quanto fazemos em Ruanda”, disse ela. 

   

 
 

Ela acrescentou que “Os Direitos Humanos, especialmente os direitos da mulher 
continuarão no centro enquanto implementamos a Agenda 2063 de África e é por isso que 
acredito que escolheram este tema.”  
 

Os jornalistas que quiserem entrevistar à liderança da Comissão da UA durante a 
Cimeira podem submeter os seus pedidos à Sra. Esther Azaa Tankou, Directora interina 
de Informação e Comunicação da CUA, via E-mail: YambouE@africa-union.org / 
esthertankou@yahoo.com; Tel: +250 789923794 
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#AUKigali2016 
#AUProject2016 
#WomenRights 
#Agenda2063/ #MyAfrica 
 
Para mais informação, queira visitar a página da Internet da 27a Cimeira da UA: 
http://au.int/en/summit/27  
  
Direcção de Informação e Comunicação | Comissão da União Africana  I E-mail: 
DIC@african-union.org I Website: www.au.int I Adis Abeba | Ethiopia 
 
Siga-nos  
Face book: https://www.facebook.com/AfricanUnionCommission 
Twitter: https://twitter.com/_AfricanUnion 
YouTube: https://www.youtube.com/AUCommission 
Saiba mais na seguinte página: http://www.au.int 
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