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NOTA CONCEPTUAL

Reunião Adhoc de Peritos
Zona de Comercio Livre Continental Africana e África Central:
Intensificação da harmonização na Comunidade Económica dos Estados da África Central
e na Comunidade Económica e Monetária da África Central

2

Sumario
1.

Contexto e justificação ............................................................................................................ 4

2.

Objectivo da reunião ................................................................................................................ 5

3.

Resultados esperados ............................................................................................................... 5

4.

Formato da reunião .................................................................................................................. 5

5.

Data e local da reunião ............................................................................................................ 6

6.

Participantes............................................................................................................................. 6

7.

Informações adicionais ............................................................................................................ 6

3

1. Contexto e justificação
1.

O Escritório Regional da Comissão Económica das Nações Unidas para África Central

realiza a sua trigésima quinta sessão do Comité de Peritos Intergovernamentais (CPI) em 23- 26
Setembro de 2019, em Malabo, Republica da Guiné Equatorial.
2.

O Comité de peritos intergovernamentais (CPI) é o órgão estatutário do Escritório Regional

da Comissão Económica das Nações Unidas para a África Central (BSR-AC/CEA). O Comité foi
criado para servir como plataforma estratégica de promoção do diálogo e maior colaboração e
cooperação entre os peritos de alto nível da região, com o objectivo comum de acelerar o
crescimento económico inclusivo e sustentável. O CPI se reúne anualmente para analisar e definir
os desafios socioeconómicos pertinentes para a transformação económica e social de região, e
propor soluções holísticas para a sua resolução. Também serve como plataforma de debate sobre
a integração da região da África Central e para a adopção de estratégias coerentes visando a
aceleração do seu ritmo, em especial, no contexto da Zona de Comercio Livre Continental (ZCLC).
3.

A Zona de Comercio Livre Continental Africana (ZCLC) foi lançada durante a 10a

Conferencia Extraordinária dos Chefes de Estados e Governos da União Africana (UA), no dia 21
de Março de 2018, em Kigali (Ruanda). Até a data, 52 Estados membros da UA são signatários do
Acordo de criação da ZCLCA, e 22 já o ratificaram, o que sem dúvidas, abre caminho para a sua
implementação.
4.

A zona de comércio livre, que visa a criação de um espaço comercial de mais de um bilião

e duzentos milhões de pessoas no continente Africano, criou muitas expectativas no seio do
público. Enquanto para os observadores mais optimistas, este acordo vai impulsionar o comércio
intra-Africano, que é dos mais baixos do mundo, e o investimento e a produção, para os mais
cépticos, o acordo enferma de uma lacuna fundamental que reside na impossibilidade geopolítica
de criação de regras comerciais comuns num continente tão vasto e heterogéneo como a África.
Até o momento foram realizados alguns estudos sobre o impacto da implementação do acordo de
comércio livre, mas nenhum deles foi dedicado especificamente aos países da África Central, onde
o comércio intracomunitário é de 1,7% 1, o menor da África e do mundo. É por isso que no CPI de
2019, a ECA organiza uma reunião adhoc dedicada aos peritos, sobre o tema: “Impacto da Zona
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de Comércio Livre Continental Africana sobre os países da África Central: Avaliação com base
num modelo de equilíbrio geral computável” para analisar o antes e o depois do impacto da
implementação da ZCLCA para os países da África Central.
2. Objectivo da reunião
5.

A sessão de peritos tem como objectivo promover o debate sobre o impacto da

implementação da ZCLCA sobre as economias dos países da África Central, e colher
recomendações e orientações para a implementação harmoniosa do acordo e obtenção de propostas
de soluções de mitigação de quaisquer efeitos negativos que possam adir da implementação do
acordo pelos países da África Central. Além disso, a reunião será também uma oportunidade para
os participantes manifestarem as suas expectativas e apresentarem propostas sobre como preparar
as estratégias nacionais de implementação da ZCLCA pelos Estados membros.
3. Resultados esperados
6.

Os resultados esperados desta sessão são os seguintes:
•

Espera-se que os participantes contribuam para o modelo multissectorial criado para os
países da África Central, sugerindo melhorias que permitam que este seja melhor adaptado
às especificidades de cada país.

•

Os resultados deste modelo devem ser relevantes para a formulação da estratégia regional
de implementação da ZCLCA.

•

Os participantes proponham recomendações para uma implementação harmoniosa da
ZCLCA.

•

Formulação de recomendações para a redução dos efeitos negativos resultantes da
implementação do acordo da ZCLCA.

4. Formato da reunião
7.

A reunião terá a duração de meio-dia e vai começar com uma apresentação em plenária

sobre os resultados do estudo realizado pelo Escritório Regional da CEA para a África Central
sobre o impacto da ZCLCA nos países da África Central. Esta apresentação será seguida de debate
em plenária sobre o tema e subtemas da reunião.
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Também serão abordados subtemas sobre:
-

Desafios e oportunidades ligados a implementação da ZCLCA;

-

Impacto económico da ZCLCA para os países da África Central;

-

Efeitos negativos da ZCLCA e medidas a implementar para a sua atenuação;

-

Orientações a ter em conta na preparação das estratégias nacionais de implementação da
ZCLCA;

-

Medidas a serem tomadas para a implementação harmoniosa da ZLCA na África Central.

5. Data e local da reunião
8.

A reunião esta programada para 26 Setembro de 2019, durante a trigésima quinta sessão

do Comité de Peritos Intergovernamentais (CPI), organizada pelo Escritório Regional da Comissão
Económica das Nações Unidas para África Central (BSR-AC) e pela Comissão Económica das
Nações Unidas para África (CEA), em Malabo, Republica da Guiné Equatorial.
6. Participantes
9.

Esta sessão contará com a participação de uma variada gama de intervenientes de alto nível,

desde entidades governamentais, representantes dos principais organismos regionais (CUA,
CEMAC, CEEAC, etc.), actores do sector privado, parceiros de desenvolvimento bilaterais e
multilaterais (com o BAD, Banco Mundial, etc.), entidades do sistema das Nações Unidas, da
sociedade civil, académicos e instituições universitárias.
7. Informações adicionais
10.

A reunião será organizada pelo Escritório Regional da Comissão Económica das Nações

Unidas para a Regional da África e pela Comissão Económica das Nações Unidas para a África.
Pontos focais:
-

Sr. Simon Fouda (foudaekobena@un.org )

-

Sr. Claude Kapilukwa Wilondja (wilondjaclaude@un.org )

6

