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A FEIRA AÉREA AFRICANA 2016  

(Ponto Proposto pela República do Gana) 

 

 

1. O Gana irá acolher a Primeira Feira e Conferência Aeronáutica Mundial em 

África, definida como “Feira Aérea Africana” no Aeroporto Internacional Kotoka em 

Acra, de 12 a 14 de Outubro de 2016, com o patrocínio de Sua Excelência o 

Presidente John Dramani Mahama. O evento foi originalmente agendado para 2015, 

contudo, teve de ser adiado devido ao surto da doença do vírus Ébola que afectou a 

sub-região. 

 

2. Organizado sob os auspícios do Ministério dos Transportes da República do 

Gana, em parceria com o Centro Internacional para Excelência de Abu Dhabi, o evento 

de três (3) dias promete ser a maior exibição para a aviação geral, executiva e 

comercial em África. O evento visa ajuntar os principais actores da Indústria 

Aeronáutica e responder ao interesse da clientela exigente, por forma a descobrir os 

últimos acontecimentos e inovações da indústria num local notável e conveniente. 

 

3. Como se pode notar, o Gana é um dos quarenta e quatro (44) países africanos 

que assinou e ratificou a Decisão de Yamusukro de 1999 sobre a Liberalização dos 

Mercados de Transporte Aéreo em África e a adopção de textos regulamentares 

adequados, rumo ao estabelecimento de Mercado Único de Aviação Africano, em 

conformidade com a Decisão (Assembly/AU/Dec.565(XXIV) Parágrafo 12º). da 

Conferência da União Africana. O Gana também é signatário do Acordo “Céu Aberto” 

com uma série de linhas aéreas africanas, cujo objectivo é de abrir os serviços aéreos 

entre os Estados Africanos, com vista a desenvolver o sector dos transportes do 

continente. 

 

4. É à luz do acima elaborado que a planeada Feira Aérea Africana é expectável de 

criar uma boa plataforma para que o Gana contribua significativamente para a 

implementação com êxito do Mercado Único de Aviação Africano. Irá oferecer aos 

actores dos nossos sectores públicos e privados, as oportunidades para edificar 

parcerias e colaborações sobre áreas críticas, de modo a encontrar soluções para os 

problemas com que a Aviação Africana enfrenta e como o Gana poderia posicionar-se 

estrategicamente, de forma a colher os benefícios que abundam na indústria crescente. 

 

OBJECTIVOS DA FEIRA AÉREA AFRICANA: 

 

CONEXÃO DO MUNDO DA AVIAÇÃO DO MERCADO AFRICANO  
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a) Indústria Aeronáutica, Aviação Geral, Executiva e Comercial  

  

5. Na qualidade de maior exibição para a Aviação Geral, Executiva e Comercial em 

África, a Feira Aérea Africana ajunta os principais actores da indústria aeronáutica, 

permite com que a clientela exigente descubra os últimos acontecimentos e inovações 

da indústria num local notável e conveniente. 

 

6. A Aviação Geral, Executiva e Comercial têm registado um forte crescimento no 

seio do continente, em termos de número de movimentos e aeronaves registadas que, 

de forma constante têm aumentado nos últimos anos.  

 

7. Parte deste crescimento deve-se à crescente procura por companhia africanas 

para, eficientemente, transportar equipas para zonas remotas em certas indústrias tais 

como as de exploração mineira, de petróleo e gás. África é um mercado fértil para o 

crescimento da Aviação Geral, Executiva e Comercial, bem como para a Crescente 

Procura de Infra-estruturas Aeroportuárias, prevendo-se, assim: 

 

 6.7 milhões de postos de trabalho  

 67,8 mil milhões em termos de PIB 

 67 milhões de passageiros  

 256 Linhas aéreas  

 1,302 Aeronaves  

 762,000 Voos 

 371 Aeroportos Comerciais  

 

b) Infra-estruturas Aeroportuárias e Suprimentos  

 

8. Um dos objectivos da Feira Aérea Africana é o de realçar a importância da infra-

estrutura no ramo da aviação, incluindo aquisições, suprimentos, soluções e 

tecnologias. A Feira Aérea Africana irá atrair principais actores da indústria aeronáutica, 

a fim de descobrir em primeira mão, a gama de novas tecnologias e soluções que a 

indústria tem para oferecer. A Feira Aérea Africana é uma plataforma ideal para se 

descobrir as últimas tecnologias e aprender acerca das tendências emergentes e para 

intercambiar com os principais decisores e obter conhecimentos directos sobre o actual 

e o futuro crescimento da indústria. Até 2040, todos os aeroportos no continente 

necessitarão de ser expandidos ou ser suplementados por aeroportos adicionais, para 

lidar com o crescimento antecipado de 350-600% sobre os actuais níveis de 

passageiros aéreos no Tráfego Aéreo. 
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c) Capitalização Humana  

 

9. Com a taxa de crescimento da Aviação Africana (cerca de 6,3%), que ultrapassa 

a taxa de crescimento mundial (rondando os 4,5%), a urgência de se abordarem as 

necessidades de capital humano para os próximos 25 anos, tornou-se criticamente 

imperiosa. O Gana por si só está acompanhar uma taxa de crescimento de mais de 

9,2%. A Feira Aérea Africana irá convergir sobre as últimas tendências, formação e 

recrutamento no seio da indústria aeronáutica, de modo a preparar África para atender 

os desafios dos próximos 20 anos. A Conferência visa proporcionar uma oportunidade 

para definir as oportunidades de carreira na Aviação Africana, fazer perguntas aos 

peritos da indústria e desfrutar uma experiência directa no âmbito da indústria 

aeronáutica e aeroespacial e, o empoderamento de África, através da forma e 

desenvolvimento do capital humano. 

 

d) Aprender, Interagir, Intercambiar e Ter Sucesso 

 

10. A Feira Aérea Africana promove a crença de que o desenvolvimento do capital 

humano irá continuar a ser enraizado numa cultura de formação sólida que integra 

experiências do passado com os grandes requisitos do futuro. A Conferência irá 

abordar a questão de que a formação não apenas resulta em eficácia operacional, mas 

também dá lugar aos sonhos, aspirações e ambições de indivíduos que procuram uma 

carreira de longo prazo na indústria aeronáutica. Com África na vanguarda do 

crescimento da aviação mundial, a Conferência vai apresentar aos participantes, a 

plataforma para que o continente esteja na vanguarda de, provavelmente, os mais 

rápidos ritmos de crescimento da aviação e, oportunidades de capital humano 

relacionadas com aeroportos. 

 

11. A este respeito, seria apreciável se a Feira Aérea Africana de 2016 fosse 

anunciada como um ponto proposto pela República do Gana, na qualidade de Estado-

membro, nas Agendas do Conselho Executivo e da Conferência para a próxima Cimeira 

da União Africana em Janeiro de 2016. 

 

12. A República do Gana, amavelmente, busca a aprovação da Conferência, bem 

como o apoio da CUA em termos de publicidade e divulgação da Feira Aérea entre os 

Estados-membros. O evento, por conseguinte, não terá implicações orçamentais 

substanciais para a CUA.  
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