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DIRECÇÃO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

COMUNICADO DE IMPRENSA N.º 12/27.ª CIMEIRA DA UA
Passaporte da União Agfricana (UA) para estimular o Comércio Intra-africano –
Mushikiwabo
Kigali, Ruanda 14 de Julho de 2016 – O Passaporte da União Africana que se
espera ser lançado durante
a 27.ª Cimeira da União
Africana é considerado um
trunfo
prodigioso
do
Continente e ele facilitará a
livre circulação de pessoas,
estimulará o crescimento
económico
e
desenvolvimento bem como
promoverá o comércio intraafricano.
A integração regional do
comércio tem sido ainda
para África um objectivo
estratégico
apesar
de
alguns sucessos na eliminação das barreiras não tarifárias no seio das
comunidades regionais, o mercado africano permanence fragmentado. Uma gama
de barreiras não tarifárias e regulamentares ainda fazer crescer os custoss das
transacções e limitam a circulação de bens, serviços, pessoas e de capital em
todas as fronteiras da África.
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Com a promoção do Comércio Intra-africano ele impulsionará e facilitará a
realização de negócios no seio dos Países africanos que finalmente reduzirá o
défice comercial entre as Nações africanas.
Segundo a Ministra dos Negócios Estrangeiros do Ruanda, Louise Mushikiwabo, a
emissão do Passaporte Africano é uma Iniciativa Estratégica Africana destinada a
trazer um possível resgate para desmantelar todas as restrições que
eventualmente criará um ambiente propício para os africanos fazerem comércio
uns com os outros.
“Ruanda está pronta para emissão do Passaporte da UA. Outros Países também
trabalharão para a implementação desta Decisão. A livre circulação de pessoas
em África estimulará o crescimento,” disse ela durante a Conferência de Imprensa
hoje, 14 de Julho de 2016, organizada em paralelo com a Cimeira da União
Africana acolhida no Centro de Conferências de Kigali (KCC) no Ruanda.

Durante a Sessão Ordinária da Conferência da União Africana que inicia no
Domingo desta semana, os Chefes de Estado lançarão oficialmente o passaporte
que lança a via para o início do processo de emissão deste documento de viagem.
Actualmente, o conceito de ilimitada circulação de pessoas, bens e serviços em
todas as Regiões e no Continente não é novo. Ele foi sublinhado em documentos
tais como Plano de Acção de Lagos e Tratado de Abuja – uma indicação de quell
uma circulação sem entraves de pessoas é fundamental para o desenvolvimento
da África.
“Passaportes serão emitidos para os Chefes de Estado e outros diplomatas
durante o lançamento mas o objectivo é o de emissão para todos os cidadãos
africanos obterem o passaporte para facilitar a sua livre circulação. O que
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queremos é que os Países africanos acelerem esta iniciativa,” disse a Ministra
Mushikiwabo enquanto respondia as questões dos Jornalistas acerca do projecto.
A ministra mencionou ainda que após o lançamento do Passaporte da União
Africana, cada País iniciará a emissão de passaportes de acordo com os seus
regulamentos e isto será feito em colaboração com a União Africana.
“Países tais como Seicheles, Maurícias, Ruanda e Gana tomaram a iniciativa para
facilitar viagens intra África, flexibilizando as restrições de visto e em alguns casos
as exigências para concessão de visto. O cenário parece ser o de realizer o sonho
dos cidadãos africanos de viagem isenta de visto no seio do seu Continente até
2020”, registou a Ministra. Ela acrescentou que espera-se que a emissão do
Passaporte da UA lance as bases para que os Estados Membros adoptem e
ratificquem os necessários Protocolos e Legislação com vista a emitir o mais
esperado Passaporte da União Africana.
A insegurança não desencoraja o projecto de Passaporte da UA
Quando perguntada se o uso de passaporte único não causará insegurança no
Continente, a Ministra dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação do Ruanda
registou que o passaporte é uma benção e não uma maldição. Contudo,
acrescenta que os Países africanos foram inquisitivos acerca disto e estiveram
preparados para lidar apropriadamente com a insegurança. “O medo pela
insegurança não deverá impedir as pessoas a se deslocarem. Não deverá haver
impedimento para a livre circulação dos nossos Povos, nós devemos estar
preparados para lidar com todas as espécies de insegurança. Para nós, na
Comunidade da África Oriental temos indo em frente trabalhando com inteligência
e segurança para lidar com todos os factores que podem causar insegurança,”
Mushukiwabo enfatizou ainda.
A livre circulação tem sido referenciada nos documentos estratégicos de
desenvolvimento do continente desde o Plano de Acção de Lados de 1980 e o
Tratado que Cria a Comunidade Económica Africa (CEA), de 1991 comumente
conhecido como Tratado de Abuja.
O Tratado insta os Estados Africanos a “adoptarem, individualmente ou aos níveis
bilateral e regional, as necessárias medidas de forma a atingir progressivamente a
livre circulação de pessoas e assegurar o gozo do direito de residência e o direito
de estabelecimento pelos seus nacionais no seio da Comunidade”. Concluiu a
Ministra.
Os Jornalistas que desejarem entrevistar a liderança da Comissão da UA durante a
Cimeira deverão submeter os seus pedidos a 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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