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RELATÓRIO DO SUBCOMITÉ DO CRP PARA QUESTÕES ECONÓMICAS E 

COMERCIAIS, 14 DE MAIO DE 2014, ADIS ABEBA, ETIÓPIA  
 

INTRODUÇÃO 
 

1. O Subcomité do CRP para Questões Económicas e Comerciais reuniu-se a 14 

de Maio de 2014 com vista a analisar a agenda indicada no número 3 abaixo.  

 

PARTICIPAÇÃO 
 

2. A reunião contou com a participação dos seguintes membros do Subcomité: 

i. Angola 

ii. Botswana 
iii. Chade 
iv. Maurícias 
v. Senegal 

vi. Sierra Leone 
vii. Tunísia 
viii. Zâmbia 

 

AGENDA 

 
3. A agenda foi adoptada como se segue: 
 

1) Discurso de Abertura; 

2)  Adopção da Agenda; 

3)  Relatório da Sessão Extraordinária da Conferência dos Ministros do 

Comércio, realizada em Adis Abeba, Etiópia, de 23 a 28 de Abril de 2014; 

4)  Relatório da 3.ª Conferência dos Ministros Responsáveis pelo 

Desenvolvimento dos Recursos Minerais, realizada em Maputo, 

Moçambique, de 13 a 17 de Dezembro de 2013; 

5) Informe sobre a Conferência Conjunta da UA dos Ministros da Economia e 

Planificação e da Conferência da CEA dos Ministros Africanos das 

Finanças, Planificação e Desenvolvimento Económico; 

6) Diversos; 

7) Encerramento.  

 

Ponto 1 da Agenda: Discurso de Abertura 

 

4. A reunião foi presidida pela Embaixadora da Zâmbia, S.E. Susan Sikaneta, que 

deu as boas-vindas aos membros do Subcomité. Destacou a importância da reunião, 

dada a necessidade do CRP e dos seus Subcomités de analisar todos os relatórios a 

serem submetidos ao Conselho Executivo e à Cimeira, e declarou aberta a reunião.   
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5. S.E. Sra. Fátima HaramAcyl, Comissária para o Comércio e Indústria, em 

representação do Departamento de Comércio e Indústria e do Departamento de 

Assuntos Económicos, deu também as boas-vindas aos Estados-membros e convidou 

a reunião para analisar a agenda. 

 
Ponto 2 da Agenda:  Adopção da Agenda 

 
6. A agenda proposta foi adoptada sem alterações. 

 

Ponto 3 da Agenda: Análise do Relatório sobre a sessão extraordinária da 
Conferência dos Ministros do Comércio, 23-28 de Abril de 
2014, Adis Abeba, Etiópia 

 

7. Um representante da Comissão informou o Subcomité sobre o resultado da 

sessão extraordinária da Conferência da UA dos Ministros do Comércio, realizada em 

Adis Abeba, de 23 a 27 de Abril de 2014. 

 

8. O Subcomité tomou nota da apresentação e fez as seguintes observações:  

 
i. Há necessidade de elaborar um roteiro e calendários específicos para todas as 

recomendações, sempre que possível; 

 
ii. A renovação da AGOA por mais quinze anos, conforme solicitado pelos países 

africanos elegíveis, irá depender da avaliação abrangente que está a ser levada 

a cabo pelo Governo dos EUA, bem como da situação geopolítica no mundo, em 

particular os grandes acordos comerciais, e da necessidade  dos EUA afirmar o 

seu compromisso com África. Relativamente ao último aspecto, de referir que o 

Secretário de Estado dos EUA, John Kerry, ao dirigir-se a Embaixadores e 

académicos em Adis Abeba, a 3 de Maio de 2014, salientou o compromisso dos 

EUA de reforçar as relações comerciais e económicas entre África e os EUA.  

 
Ponto 4 da Agenda: Relatório da 3.ª Conferência dos Ministros Responsáveis 

pelo Desenvolvimento dos Recursos Naturais, 13 – 17 de 
Dezembro de 2013, Maputo, Moçambique  

 
9. Um representante da Comissão apresentou o Relatório da 3.ª Conferência dos 

Ministros Responsáveis pelo Desenvolvimento dos Recursos Minerais, que teve lugar 

em Maputo, Moçambique, de 13 a 17 de Dezembro de 2013. Em seguida, convidou a 

reunião para analisar a Declaração que foi adoptada pelos Ministros, bem como um 

projecto de Decisão que será submetido à próxima reunião do Conselho Executivo.   

 
10. O Subcomité do CRP tomou nota do Relatório e, após alguns esclarecimentos, 

aprovou a Declaração e o projecto de Decisão. 
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Ponto 5 da Agenda: Informe sobre a Conferência Conjunta da UA dos Ministros 
da Economia e Finanças e da Conferência da CEA dos 
Ministros das Finanças, Planificação e Desenvolvimento 
Económico  

 
11. Um representante da Comissão informou o Subcomité sobre os resultados da 7.ª 

Reunião Anual Conjunta da Conferênciada União Africana (UA) dos Ministros da 

Economia e Finanças e da Conferência da Comissão Económica das Nações Unidas 

para África (CEA) dos Ministros das Finanças, Planificação e Desenvolvimento 

Económico, realizada em Abuja, Nigéria, nos dias 29 e 30 de Março de 2014. A reunião 

ministerial foi precedida da reunião de peritos, que teve lugar de 25 a 28 de Março de 

2014.  

 
12. O Subcomité foi informado de que as reuniões foram realizadas sob o tema: 

“Industrialização para o desenvolvimento inclusivo e transformador em África”, e que os 

debates tiveram lugar sob três subtemas, a saber: “Inovação e transferência de 

tecnologias para aumentar a produtividade e a competitividade”, “Reforço Institucional e 

de Capacidades para o Desenvolvimento Industrial: o papel dos sectores público e 

privado”, e “Industrialização e crescimento inclusivo”. A reunião ministerial debateu 

também vários outros assuntos, entre os quais o resultado da “Reunião Extraordinária 

de Peritos da Conferência dos Ministros da Economia e Finanças (CAMEF)” e o 

“Mecanismo proposto sobre Fontes Alternativas de Financiamento da União Africana”. 

 

13. A reunião foi ainda informada de que a Reunião Ministerial emitiu um 

Comunicado e aprovou catorze Resoluções, incluindo duas Resoluções sobre fontes 

alternativas de financiamento da União Africana e o resultado da Reunião 

Extraordinária de Peritos da CAMEF.  

 

14. Relativamente à questão do Fundo Monetário Africano, o representante da 

Comissão informou o Subcomité de que os Estatutos foram aprovados em Abuja, e que 

tanto os Estatutos como o Protocolo foram analisados pela Conferência dos Ministros 

da Justiça e Procuradores-Gerais em Adis Abeba, Etiópia, nos dias 15 e 16 de Maio de 

2014. 

 

15. O Comité tomou nota da apresentação e fez observações e recomendações 

como se segue:  

 

i. Solicitou a Comissão para que disponibilizasse o Relatório da CAMEF aos 

Estados-membros; 

 
ii. Relativamente às Fontes Alternativas de Financiamento da União Africana, o 

Subcomité manifestou preocupação pelo facto de a reunião de 

acompanhamento do Grupo de Trabalho Ministerial sobre Fontes Alternativas de 
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Financiamento da UA, agendada para ser realizada em Kigali, não ter sido 

realizada para analisar o resultado da sua Reunião de Peritos realizada em Adis 

Abeba, em Abril de 2014; 

 

iii. Tendo em vista a necessidade de concluir a questão das Fontes Alternativas de 

Financiamento da UA, medidas urgentes devem ser tomadas pelo Departamento 

de Assuntos Económicos com vista a organizar a reunião do Grupo de Trabalho, 

para que este possa apresentar o seu relatório aos Ministros das Finanças; 

 

iv. O Departamento de Assuntos Económicos deve envidar esforços para organizar 

uma reunião dos Ministros das Finanças para que estes possam apresentar um 

relatório à Cimeira de Junho, conforme previsto.   

 

Ponto 6 da Agenda:  Diversos 

 

16. Sob Diversos, o Subcomité solicitou ao Departamento de Comércio e Indústria 

para que considerasse estender o convite aos membros do Subcomité, para que estes 

possam participar na reunião consultiva regional sobre a ZCLC, a ser realizada em 

Gaberone, Botswana, nos dias 28 de 29 de Maio de 2014, de modo que os que forem 

capazes de participar possam obter experiência prática para debater questões relativas 

à zona de comércio livre continental com todos os Intervenientes.   

 

Ponto 7 da Agenda: Encerramento 

 

17. No seu discurso de encerramento, o Presidente do Subcomité agradeceu a 

todos os membros do Subcomité pelas suas contribuições activas e compromisso, e 

declarou oficialmente encerrada a reunião. 
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