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DECLARAÇÃO DA  3.ª SESSÃO DO COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO 
DOS MINISTROS DO COMÉRCIO, INDÚSTRIA RECURSOS MINERAIS 

03 de Setembro de 2021 

Nós, os Ministros Africanos do Comércio, Indústria e Recursos Minerais, reunidos na 
nossa 3.ª Sessão Ordinária do Comité Técnico Especializado dos Ministros do Comércio, 
Indústria e Recursos Minerais, sob o lema: “Aprofundar a integração económica através 
das cadeias de valor dos produtos interligados e competitivos com base nas matérias-
primas locais”. 

ENALTECENDO o papel da Comissão da União Africana na coordenação da entrada em 
vigor do Acordo de Criação da Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), no 
acolhimento do Secretariado da ZCLCA em Acra, Gana, e para o início das transacções 
comerciais no âmbito deste Acordo no dia 01 de Janeiro de 2021; 

RECONHECENDO que as sinergias entre os sectores económicos africanos através da 
industrialização e desenvolvimento de cadeias de valor continentais podem contribuir para 
alcançar uma transformação estrutural, um crescimento económico forte e sustentável e 
um desenvolvimento rápido para a realização da visão e das aspirações da Agenda 2063 
da União Africana; 

RECORDANDO a Estratégia para a Implementação do Plano de Acção da AIDA, adoptada 
na 18.ª Sessão Ordinária da Conferência dos Ministros da Indústria (CAMI) em Durban, 
África do Sul, em Outubro de 2008; a Visão Africana de Exploração Mineira, adoptada pela 
10.ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da UA, realizada em Adis Abeba, 
Etiópia, em Fevereiro de 2009; o Plano de Acção para a Promoção do Comércio Intra-
Africano, adoptado pela 18.ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da UA, 
realizada em Adis Abeba, Etiópia, em Janeiro de 2012, bem como a formação do Fórum 
Pan-Africano de Infra-estruturas de Qualidade (PAQI), em Agosto de 2013;  

PREOCUPADOS com a lentidão dos progressos realizados até à data na implementação 
destas estratégias continentais, à luz dos objectivos finais da Agenda 2063 da União 
Africana;  

RECONHECENDO o importante papel do sector privado na consecução de um 
crescimento inclusivo e sustentável em África, através da criação de oportunidades de 
emprego e actividades de geração de renda para as mulheres e os jovens, e para contribuir 
de forma significativa para a redução da pobreza e para o bem-estar social;  

RECONHECENDO ainda que as matérias-primas dos sectores agrícolas, energético e 
mineiro são importantes para alcançar o desenvolvimento inclusivo do continente, bem 
como o desenvolvimento de cadeias globais e a realização dos objectivos da ZCLCA; 

CIENTES da necessidade de reduzir e eliminar barreiras técnicas injustificadas ao 
comércio e de facilitar o acesso a bens e serviços de alta qualidade em África através da 
harmonização de normas, regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação de 
conformidade; 
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CIENTES ainda do impacto negativo da Pandemia da COVID-19 nas capacidades 
produtivas e no desempenho económico africano, bem como das oportunidades propostas 
para a reconstrução das economias africanas e para o reforço das cadeias de valor 
continentais num caminho forte, sustentável, verde e inclusivo na era pós-pandémica; 

RECONHECENDO a necessidade de estabelecer e implementar Corredores Comerciais 
eficientes para a livre e rápida circulação de mercadorias, incluindo medicamentos 
essenciais, outros produtos farmacêuticos e dispositivos médicos essenciais destinados 
aos esforços continentais em plena Pandemia da COVID-19; 

RECORDANDO a decisão da 33ª Sessão Ordinária da Conferência de Chefes de Estado e 
de Governo da União Africana (UA), realizada em Fevereiro de 2020 na Etiópia, que solicita 
à Comissão da União Africana, em colaboração com a UNIDO, UNECA e Afro-Champions, 
que organize uma Cimeira sobre a Industrialização e Diversificação Económica em África 
durante a Semana Africana de Industrialização; 

PELA PRESENTE: 

1. REITERAMOS a nossa determinação em alcançar a visão e as aspirações da Agenda 
2063 através da industrialização e do desenvolvimento de cadeias de valor 
continentais e transformação estrutural impulsionada pela inovação, digitalização e 
alavancagem da quarta revolução industrial, mobilização de recursos internos, 
aumento do comércio intra-africano, bem como o aumento da participação de África 
no comércio global, com o objectivo de reduzir a vulnerabilidade de África a choques 
internos e externos;   

2. REAFIRMAMOS o nosso empenho na melhoria e diversificação das nossas 
economias através de uma maior agregação de valor e transformação das 
mercadorias, bem como do desenvolvimento da competitividade em todos os sectores 
produtivos, de modo a tirar partido do mercado da ZCLCA e reforçar a posição de 
África na economia global;  

3. RENOVAMOS O COMPROMISSO para a consecução dos objectivos estabelecidos 
nos vários programas e estratégias continentais no âmbito do Comércio, Indústria e 
Minas; 

4. ADOPTAMOS a Estratégia e o Plano de Acção da União Africana para os Produtos 
de Base;   

5. ADOPTAMOS IGUALMENTE a Política Africana de Qualidade;  

6. APROVAMOS o Plano de Negócios do Centro Africano de Desenvolvimento de 
Minas;  

7. ADOPTAMOS o Sistema Africano de Classificação e Gestão de Minerais e Recursos 
Energéticos e o Código Pan-Africano de Elaboração de Relatórios (AMREC-PARC); 

8. COMPROMETEMO-NOS a apoiar a conclusão de todas as questões pendentes das 
negociações da ZCLCA, e APELAMOS aos Estados-membros que ainda não o 
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tenham feito, para que acelerem o processo de ratificação do Acordo que Estabelece 
a ZCLCA;  

9. APELAMOS aos Estados-membros que ainda não o tenham feito, para que acelerem 
o processo de ratificação do Estatuto sobre o estabelecimento do Centro Africano de 
Desenvolvimento de Minerais e a sua posterior operacionalização; 

10. APELAMOS aos Estados-membros da União Africana, CER e parceiros para 
apoiarem a Cimeira sobre a Industrialização e Diversificação Económica de África que 
terá lugar em Novembro de 2021, em Niamey, Níger; 

11. FELICITAMOS a Comissão da União Africana e os Parceiros de Desenvolvimento 
pela operacionalização do Observatório Africano do Comércio, como repositório de 
dados e estatísticas comerciais africanos que ajudarão os decisores políticos 
africanos a tomar decisões informadas sobre o comércio e outras questões 
relacionadas;  

12. SUBLINHAMOS a necessidade da Comissão da União Africana apoiar os esforços 
dos Estados-membros rumo à implementação das medidas relevantes das Directrizes 
Continentais da UA sobre Facilitação do Comércio e dos Transportes para a 
Circulação de Empresários, Bens e Serviços em toda África durante a Pandemia da 
COVID-19, como forma de mitigar os efeitos negativos da pandemia nas economias e 
populações africanas; 

13. SOLICITAMOS à Comissão da União Africana, em colaboração com as CER, 
Afreximbank, BAD, UNECA, UNIDO e outras partes interessadas relevantes, que 
realizem um levantamento exaustivo das Cadeias de Valor Regionais existentes em 
África através de um estudo exaustivo, de modo a alcançar um forte crescimento 
verde e sustentável apoiado por cadeias de valor regionais reforçadas em África; 

14. APELAMOS à Comissão da União Africana, Afreximbank, BAD, UNECA, UNIDO e a 
Associação Africana de Fabricantes de Automóveis a acelerar a elaboração de uma 
estratégia automóvel continental com o objectivo de desenvolver as capacidades 
industriais existentes e a apoiar a mobilidade no âmbito da ZCLCA; 

15. EXORTAMOS à Comissão da União Africana a continuar a prestar apoio aos 
Estados-membros na concepção e implementação de políticas destinadas a apoiar a 
inovação, Micro, Pequenas e Médias Empresas (MSME) e as novas empresas de 
base tecnológica através do financiamento, serviços empresariais e aprendizagem de 
competências de empreendedorismo, com vista a aumentar a produtividade e a 
competitividade de África; 

16. SOLICITAMOS à Comissão da União Africana e às Comunidades Económicas 
Regionais, com o apoio dos parceiros de desenvolvimento, a mobilizarem os recursos 
necessários no sentido de acelerar a implementação dos projectos e programas 
acima enumerados; 
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17. SOLICITAMOS ainda à Comissão da União Africana que complemente os esforços 
dos Estados-membros no reforço da mobilização de recursos nacionais para apoiar a 
industrialização; 

18. APELAMOS à comunidade internacional a cumprir os seus compromissos relativos 
ao financiamento das economias africanas no apoio a um crescimento a longo prazo;  

19. APELAMOS à reautorização, extensão e melhoria do AGOA, e INSTAMOS a 
Comissão da União Africana, em colaboração com o Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD) e a Comissão Económica das Nações Unidas para África 
(UNECA), a realizar uma avaliação do impacto do AGOA nos países elegíveis e a 
mobilizar apoio técnico para os Estados-membros elegíveis do AGOA na utilização 
das preferências do AGOA; 

20. SUBLINHAMOS o nosso total empenho em alcançar resultados equilibrados que 
contemplem as necessidades de desenvolvimento dos países africanos e ofereçam 
flexibilidades adequadas dignas dos Países Menos Desenvolvidos (PMD) e dos 
Países em Desenvolvimento durante a 12ª Conferência Ministerial da Organização 
Mundial do Comércio (MC12); 

21. ENFATIZAMOS a necessidade de financiamento sustentável da industrialização em 
África; 

22. SOLICITAMOS à Comissão da União Africana, em colaboração com os Estados-
membros, as Comunidades Económicas Regionais e outras partes interessadas, no 
sentido de implementar a presente Declaração e a apresentar relatórios sobre os 
progressos registados ao CTE-Comércio, Indústria e Recursos Minerais. 

Adoptada aos três dias do mês de Setembro do ano de 2021 em Adis Abeba, Etiópia. 
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