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SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE A ELABORAÇÃO DAS LISTAS DE 
COMPROMISSOS ESPECÍFICOS DA AFRICA CENTRAL PARA A 

LIBERALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE SERVIÇOS NOS CINCO SECTORES 
PRIORITÁRIOS DA ZCLCA 

 
DOUALA – CAMARÕES 

3-5 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

NOTA CONCEPTUAL 
 

I. Contexto   
 
No dia 21 de Março de 2018, no âmbito da 10ª Conferência Extraordinária dos Chefes de 
Estado e de Governo da União Africana (UA), realizada em Kigali, Ruanda, quarenta e 
quatro (44) países africanos assinaram o Acordo que cria a Zona de Comércio Livre 
Continental Africana (ZCLCA). Desde então dez (10) outros Estados-Membros da UA, 

ratificaram o referido Acordo. A ZCLCA é considerada uma etapa crucial na criação do 
Mercado Comum Africano (MCA) e da Comunidade Económica Africana (CEA) - objectivo 

principal do Tratado de Abuja, de 1991. A ZCLCA e o plano de acção para o estímulo do 
comércio intra-africano (BIAT), adoptado em Janeiro de 2012, são considerados pilares da 
Agenda 2063 da UA. O grande desafio deste mercado ambicioso é a expansão do comércio 
intra-Africano, através da eliminação das barreiras ao comércio de bens e serviços, facilitação 
dos investimentos e da livre circulação de pessoas em todo o continente.  
 
O Acordo sobre ZCLCA, que entrou em vigor a 30 de Maio 2019, articula-se em torno de 
um acordo quadro, com três (03) protocolos, incluindo o Protocolo sobre o Comércio de 
Serviços. Este último está sujeito a 05 (cinco) anexos que constituem parte integrante do 
documento e relativos a: listas de compromissos específicos; isenção de tratamento de nação 
mais favorecida (NMF) da Organização Mundial do Comércio (OMC); transporte de aéreo; 
Programa de Trabalho de Transição para a Implementação da ZCLCA e a lista de sectores 
prioritários, bem como o acordo quadro de cooperação regulamentar.  
 
Dada a sua importância para o crescimento e desenvolvimento económico, bem como para o 
comercio de serviços intra-regionais, os Estados-Membros da UA escolheram incluir no 
BIAT quatro (04) sectores de serviços prioritários, que irão constituir a primeira etapa da 
integração de serviços em África. Estes sectores são: serviços financeiros, transportes, 
telecomunicações/TIC e serviços profissionais. Devido à sua importância económica para os 
Estados membros da UA, a seguir, o turismo foi também adicionado aos quatro sectores que 
constituem o pacote de liberalização de serviços, na primeira fase das negociações sobre o 
comércio de serviços na ZCLCA. 
  
As negociações sobre o acesso aos mercados para o comércio de serviços, no âmbito do 
Protocolo de Comércio e Serviços da ZCLCA devem centrar-se sobre as disciplinas e 
governação/administração regulamentar, para que o continente alcance resultados tangíveis. 
Para tal, a participação efectiva da região da África Central neste processo de integração 
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continental implica que os Estados-Membros da Comunidade Económica da África Central 
(CEEAC) estejam a par dos desafios, metodologias e ferramentas para a formulação das listas 
regionais de compromissos específicos nos cinco sectores de serviços prioritários da ZCLCA 
que sejam convergentes e complementares e com um quadro regulamentar coerente.   
 
II. JUSTIFICAÇÃO 

 
O início iminente dos serviços de integração continental africana para o horizonte de Julho 
de 2020 é uma forte lembrança do trabalho realizado durante a última Cimeira da UA em 
Niamey, para o lançamento do acordo de criação da ZCLCA. Esta perspectiva tende a 
materializar-se, com base no Protocolo da ZCLCA sobre o Comércio de Serviços, o 
compromisso dos Estados-Membros da UA a iniciar a liberalização do comércio de serviços, 
a nível continental, através de um processo de ofertas baseadas em compromissos específicos 
apoiados por quadros regulamentares harmonizados, em cinco sectores prioritários.  
 
No entanto, devido às exigências metodológicas e técnicas necessárias para o 
desenvolvimento destas listas, o Secretariado-geral da CEEAC deve acompanhar e prestar 
assistência aos seus Estados-membros para que no fim deste exercício possam ter listas 
regionais de compromissos específicos convergentes nos cinco sectores da ZCLCA, e 
consistente com os seus os respectivos quadros regulamentares. 
 
III. OBJECTIVOS E RESULTADOS ESPERADOS 
 
O principal objectivo deste seminário regional é apoiar e tecnicamente os Estados-Membros 
da CEEAC no desenvolvimento de propostas de listas regionais de compromissos específicos 
convergentes, de acordo com os respectivos quadros regulamentares, nos cinco sectores de 
serviços prioritários. Estas listas devem ser submetidas a UA no inicio de 2020...  
 
Os objectivos específicos são: 
 

1- Promover a apropriação das técnicas e ferramentas de negociação sobre comércio de 
serviços no âmbito do ZCLCA pelos Estados-membros; 

2- Apoiar os Estados-Membros da CEEAC na definição de posições convergentes e na 
base da criação de uma zona de comércio livre de serviços em África;  

3- Reforço de capacidade e apoio técnico aos Estados-membros da CEEAC para a 
elaboração de listas de compromissos específicos consistentes com os respectivos 
quadros regulamentares.   

 
Espera-se como resultados: 
 

1- Apropriação das técnicas e ferramentas de negociação sobre comércio de serviços no 
âmbito do ZCLCA pelos Estados-membros; 

2- Apoio técnico do Secretariado-geral da CEEAC aos seus Estados-membros na 
definição de posições convergentes e na base da criação de uma zona de comércio 
livre de serviços em África;  

3- Reforço da capacidade e apoio técnico do Secretariado-geral da CEEAC aos Estados-
membros no processo de elaboração de listas de compromissos específicos 
consistentes com os respectivos quadros regulamentares.   
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IV. METODOLOGIA DE TRABALHO CONCERTAÇÃO 
 
Os trabalhos do seminário irão decorrer durante 03 (três) dias, sob forma de sessões 

plenárias e paralelas, em língua francesa, com serviços de interpretação para Inglês, 

Português e Espanhol, a fim de permitir a participação activa dos delegados não francófonos.   

 
Os debates serão orientados pela Direcção da CEEAC para as Políticas Macroeconómicas, 
Comércio e Indústria (DPMCI), numa abordagem participativa. Deste modo, os especialistas 
dos Estados-membros da CEEAC terão a oportunidade de apresentar os centros de 
interesses nacionais prioritários. Maior ênfase será dada à formulação de posições 
convergentes no âmbito dos resultados regionais esperados. 
 
Ao longo dos trabalhos, os debates estarão centrados em: 

 Diagnóstico da liberalização de serviços a nível regional e nacional; 
 Abordagem metodológica para o desenvolvimento de listas convergentes; 

 Abordagem metodológica para o desenvolvimento de quadros regulamentares 
consistentes;  

 Técnicas de negociação no processo de formulação de pedidos e ofertas; 
 Centros de interesse do AC para a integração regional e continental de serviços. 

 
V. PARTICIPANTES 

 
Sob a presidência do Secretário-Geral adjunto da CEEAC a cargo do Departamento de 

Integração Física, Económica e Monetária (SGA-DIPEM), os trabalhos desta secção vão 

reunir vinte e dois (22) participantes, a saber: 

 Peritos nacionais de onze Estados-membros da CEEAC; 

 A equipe de organização da CEEAC; 

 Representante da CEMAC; 

 Representantes do sector de serviços.  

 

Serão também convidados: 

 A Delegação da União Europeia na República dos Camarões; 

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

para África. 

 
VI. Data e local  

 
O seminário regional sobre a elaboração das listas de compromissos específicos da África 

central para o comércio de serviços nos cinco sectores prioritários da ZCLCA será 

organizado a partir 3 a 5 de Dezembro de 2019, em Duala, nos Camarões.   

 
VII. Financiamento e patrocínio 
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A organização do fórum e o patrocínio de participação contam com o apoio financeiro da 

União Europeia, através da Comissão Económica das Nações Unidas para África, na pessoa 

do Centro Africano de Políticas Comerciais.  

 

VIII. CONTACTOS 
 
Para mais informações sobre os preparativos do seminário, queira contactar a DPMCI-
DIPEM-ECCAS através dos contactos: Sr. Désiré Loumou, Consultor e perito em matéria 
de comércio de serviços e investimentos, através do e-mail:  loudesire@yahoo.fr  Tel:  
+24102841894. 
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