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DECISÃO SOBRE O RELATÓRIO DO COMITÉ DE ALTO NÍVEL 
SOBRE O COMÉRCIO 

Doc. Assembly/AU/10(XXII) 

A Conferência, 

1. RECORDA a Decisão Assembly/AU/Dec.394(XVIII), sobre a Promoção do Comércio Intra-
africano/Zona de Comércio Livre Continental, tomada a 30 de Janeiro de 2012, na sua 
Décima-oitava Sessão; 

2. TOMA NOTA do Relatório da reunião do Comité Africano de Alto Nível para o Comércio, 
realizada a 29 de Janeiro de 2014 e APROVA as suas recomendações; 

3. REITERA que a promoção do Comércio Intra-africano, o desenvolvimento industrial e a 
integração económica são os meios mais viáveis para que os países africanos possam 
alcançar a transformação estrutural e o desenvolvimento sustentável que gere empregos 
condignos para todos os cidadãos, especialmente a mulher e a juventude, deste modo, há 
necessidade de priorizar a implementação das decisões sobre a Promoção do Comércio 
Intra-africano e Zona de Comércio Livre Continental (BIAT/ZCLC) a nível nacional, regional e 
continental; 

4. EXORTA os Estados-membros e as Comunidades Económicas Regionais a analisar 
cuidadosamente o impacto das negociações dos acordos comerciais bilaterais e multilaterais 
sobre a agenda de integração africana, uma vez que potenciais acordos comerciais 
estabelecidos individualmente pelos países e CER poderão, caso não sejam 
adequadamente harmonizados, comprometer seriamente o processo de integração 
comercial africana e afectar negativamente a visão e âmbito do Tratado de Abuja; 

5. EXORTA IGUALMENTE os Estados-membros a assegurar que as negociações dos acordos 
bilaterais e multilaterais não limitam ainda mais o espaço político e flexibilidades de que 
necessitam para promover de forma efectiva o comércio intra-africano, a industrialização, a 
integração regional, o acréscimo de valor e a criação de emprego; 

6. MANDATA os Ministros do Comércio para que realizem uma Sessão Extraordinária para 
analisar e adoptar um plano de trabalho, modalidades de negociação e os princípios para o 
lançamento efectivo das negociações sobre a ZCLC em 2015, bem como para analisar os 
relatórios sobre as respostas de e implicações para África do Acordo de Bali, bem como os 
estudos de avaliação de África sobre a AGOA, a serem apresentados através do Comité de 
Alto Nível sobre o Comércio, à próxima Cimeira de Junho de 2014; 

7. APELA para a inclusão dos Acordos de Parceria Económica na Agenda da Cimeira 
Conjunta África-UE em Abril de 2014, a fim de criar oportunidade para um Diálogo de Alto 
Nível com vista a ultrapassar o actual impasse sobre os APE. Além disso, ORIENTA o CRP 
a reunir-se e discutir os APE antes da Cimeira África-UE e a apresentar o relatório 
relacionado aos Ministros; 

8. APELA aos Estados-membros a falar a uma só voz para que as posições comerciais 
comuns da UA sejam ouvidas na arena mundial. Nessse sentido, os Estados-membros 
devem atribuir os recursos financeiros necessários à CUA para a implementação das 
decisões acima. 
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