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DECISÃO SOBRE A ZONA DE COMÉRCIO LIVRE CONTINENTAL AFRICANA
(ZCLCA)
Doc. Assembly/AU/3(XXXI)
A Conferência,
1.

TOMA NOTA COM SATISFAÇÃO do Relatório de Sua Excelência o Sr. Issoufou
Mahamadou, Presidente da República do Níger, Líder do Processo da Zona de
Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA), e das recomendações nele
contidas sobre os progressos alcançados na criação da ZCLCA;

2.

RECORDA a Decisão Ext/Assembly/AU/Dec.1 (X), adoptada em Kigali, Ruanda,
em Março de 2018, que solicita aos Ministros do Comércio da União Africana a
submeterem os Anexos ao Protocolo sobre o Comércio de Mercadorias, os
Anexos ao Protocolo sobre as Regras e Procedimentos de Resolução de Litígios
e a Lista dos Sectores Prioritários sobre o Comércio de Serviços à Sessão
Ordinária da Conferência, em Julho de 2018, para adopção;

3.

ADOPTA os cinco (5) sectores de serviços prioritários, nomeadamente: serviços
de transporte, comunicação, turismo, financiamento e empresariais;

4.

APROVA as recomendações dos Ministros do Comércio da União Africana
(AMOT) de realizar consultas nacionais e regionais sobre a lista de produtos
sensíveis e de exclusão e SOLICITA, igualmente, que apresentem uma
recomendação conclusiva sobre esta questão para a respectiva apreciação pela
Cimeira de Fevereiro de 2019;

5.

SAÚDA os Ministros do Comércio da União Africana, o Comité Técnico
Especializado (CTE) de Justiça e Assuntos Jurídicos e a Comissão da União
Africana pelos seus esforços no sentido de concluir os Anexos ao Protocolo sobre
o Comércio de Mercadorias e os Anexos ao Protocolo sobre Regras e
Procedimentos de Resolução de Litígios;

6.

SAÚDA as assinaturas e ratificações do Acordo que Cria a Zona de Comércio
Livre Continental Africana e os seus Protocolos, e EXORTA VEEMENTEMENTE
todos os outros Estados-membros, que ainda não o fizeram, a assinar e ratificar o
Acordo que institui a ZCLCA antes do seu primeiro aniversário;

7.

DECIDE celebrar a entrada em vigor da ZCLCA durante a 1ª Reunião de
Coordenação Semestral da Mesa da Conferência e das Comunidades
Económicas Regionais (CER) prevista para Niamey, Níger em Junho/Julho de
2019;

8.

COMPROMETE-SE a realizar, de forma alargada, campanhas nacionais de
sensibilização para que todos os intervenientes, como cidadãos comuns e
pessoas de negócios em todo o continente, para abraçarem a ZCLCA;
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9.

COMPROMETE-SE AINDA a interagir com os parceiros externos como um só
bloco a falar a uma só voz e EXORTA os Estados-membros a absterem-se de
celebrar acordos comerciais bilaterais até o período após a entrada em vigor do
Acordo que cria a ZCLC;

10.

MANDATA a Comissão a organizar um Fórum da Sociedade Civil e um Fórum do
Sector Privado antes da realização da Reunião de Coordenação Semestral em
Niamey, Níger, com vista a reforçar o envolvimento das partes interessadas na
implementação da ZCLCA.

11.

COMPROMETE-SE AINDA a criar Comités Nacionais da ZCLCA para assegurar
a participação significativa de todos os intervenientes e a apresentar estratégias
nacionais de Promoção do Comércio Intra-africano e da ZCLCA;

12.

SOLICITA à Comissão que:

13.

14.

(i)

Desenvolva um modelo de funcionamento dos comités nacionais da ZCLCA
até Janeiro de 2019;

(ii)

Desenvolva uma cooperação em matéria regulamentar em todos os sectores
de serviços em colaboração com os reguladores nacionais e regionais, com
base nas experiências continentais e globais;

REITERA A SUA ORIENTAÇÃO para que os Ministros da UA responsáveis pelo
Comércio:
(i)

submetam as Listas de Concessões Tarifárias e as Listas de Compromissos
Específicos sobre o Comércio de Serviços, em consonância com as
modalidades acordadas, à Conferência de Fevereiro de 2019, para adopção;
e

(ii)

concluam as negociações sobre a Política de Concorrência, Investimento e
Direitos de Propriedade Intelectual, e apresentem os projectos de textos
jurídicos à Sessão Ordinária da Conferência em Janeiro de 2020, para
adopção, através do Comité Técnico Especializado de Justiça e Assuntos
Jurídicos;

SOLICITA ao Líder do Processo da ZCLCA, Sua Excelência o Sr. Issoufou
Mahamadou, Presidente da República do Níger, a apresentar um relatório sobre
os progressos alcançados em relação à ZCLCA à Cimeira de Fevereiro de 2019.
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