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I. INTRODUÇÃO  
 

a) Antecedente à Reunião. 
 
1.  A 17ª Reunião da Conferência dos Ministros Africanos (CAMI-17) foi 
realizada no Cairo, Egipto, aos 21 de Junho de 2006 no Hotel Conrad. Foi 
organizada conjuntamente pela Organização das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Industrial (UNIDO), a Comissão Económica das Nações 
Unidas para África (UNECA) e a União Africana (UA) em colaboração com o 
Governo do Egipto. 
 
2.  A CAMI continua a ser o órgão máximo dos líderes Africanos onde os 
assuntos do desenvolvimento industrial são discutidos. Foi instituído em 1971 e 
realiza as suas reuniões uma vez de dois em dois anos. O objectivo da 
realização da CAMI-17 foi, como sempre, o de rever os avanços alcançados 
com vista à industrialização dos países africanos e para examinar as vias e 
meios de harmonizar as políticas e estratégias industriais na região de modo a 
alcançar o rápido desenvolvimento. Entretanto, um Segmento de Painéis de 
Discussões de Alto-nível foi integrado na Conferência Ministerial. A introdução 
deste Segmento de Alto-Nível teve como objectivo tornar resultados através de 
um grande intercâmbio de ideias. 
 
3.  Dois dias antes da Conferência, aos 19-20 de Junho, a Plenária do 
Comité de Peritos Intergovernamentais para a Industrialização em África realizou 
reuniões preparatórias sobre o tema da Conferência “Capacitação Produtiva – 
Os Desafios de África para o Comércio Global”. De igual modo, os peritos 
reviram o avanço alcançado com a implementação do Mecanismo de 
Capacitação Produtiva Africana (APCI), que foi adoptado pela UA em Julho de 
2004 como a componente industrial da Nova Parceria para o Desenvolvimento 
de África (NEPAD). Os peritos examinaram as estratégias para a mobilização de 
fundos para apoiar os programas relacionados com o APCI. O relatório dessas 
reuniões está em Anexo II. 
 
4.  Participaram na Conferência os representantes dos seguintes Estados 
Membros: Angola, Argélia, Botswana, Benin, Burkina Faso, Burundi, Camarões, 
Cabo Verde, República Centro Africana, Chade, Comores, República 
Democrática do Congo, República do Congo, Cote d´Ivoire, Egipto, Eritréia, 
Etiópia, Gabão, Guiné, Guiné Bissau, Guiné Equatorial, Gana, Quénia, Lesoto, 
Libéria, Jamahiriya Árabe Líbia, Madagáscar, Maurícias, Mali, Malawi, 
Mauritânia, Moçambique, Marrocos, Namíbia, Nigéria, Níger, Ruanda, Senegal, 
Seychelles, Sierra Leone, África do Sul, Sudão, Swazilânia, República Unida da 
Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, Zâmbia e Zimbabwe. 
 
5.  Participaram igualmente, as seguintes organizações regionais, sub-
regionais e intergovernamentais: a União Africana (UA), a Organização Regional 
de Normalização Africana (ARSO), a Mesa Redonda de Negócios Africana 
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(ABR), o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), a Comissão Económica 
das Nações Unidas para África (UNECA), a Comunidade Económica dos 
Estados da África Ocidental (CEDEAO), o Mercado Comum para a África 
Oriental e Austral (COMESA), o Centro para o Desenvolvimento Empresarial 
(CDE), a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 
(FAO), a Fate Foundation, a Comunidade para o Desenvolvimento da África 
Austral (SADC), a Organização Internacional de Normalização (ISO), o Centro 
de Comércio Internacional (ITC), o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), a Conferência Internacional de Tóquio sobre o 
Desenvolvimento Africano (TICAD), a União Económica e Monetária Oeste 
Africana (UEMOA) e a Organização Mundial do Comércio (OMC). A lista 
completa dos participantes está no Anexo III. 
 

b) Discursos de Abertura 
 
6.  A reunião foi chamada à ordem pelo Dr. Kandeh K. Yumkella, Director 
Geral da UNIDO, que deu a palavra ao anfitrião e Presidente da CAMI-17, Sua 
Excelência Sr. Rashid Mohamed Rashid, Ministro do Comércio e Indústria do 
Egipto. 
 
7.  No seu pronunciamento de abertura em nome de Sua Excelência Sr. 
Ahmed Nazif, Primeiro Ministro do Egipto, o Ministro deu as boas-vindas aos 
participantes à Conferência. Destacou que o Egipto  orgulhou-se de acolher a 
CAMI-17, que teve a participação de um grande número de ministros. Referindo-
se ao tema da Conferência, indicou que a participação com sucesso na 
economia global está estreitamente ligada à habilidade dos países em se 
ajustarem às rápidas mudanças na economia globalizada de hoje. Apesar da 
África ser rica tanto em recursos humanos e naturais, para a erradicação da 
pobreza e o alcance do desenvolvimento sustentável e de melhores padrões de 
vida é necessária a estreita cooperação inter-africana, a cooperação entre a 
África e a Ásia bem como com os parceiros de desenvolvimento no hemisfério 
norte. Sublinhou a importância da África integrar um conjunto de objectivos e 
estratégias comuns. Em relação ao acima referenciado, o Egipto sempre foi 
Activo no fortalecimento de laços económicos e industriais com outros países 
africanos e estava pronto a disponibilizar recursos e conhecimentos para 
promover a cooperação Sul-sul. 
 
8.  Posteriormente, o Ministro anunciou que o Egipto levou a cabo uma 
iniciativa para elevar os laços industriais e Comerciais entre os países africanos 
que permita a esses países beneficiar das tecnologias e dos centros de 
instalações de formação Egípcias. A iniciativa, referiu mais adiante, incluía a 
criação de um mecanismo para garantir o melhor uso do apoio financeiro 
recebido pelos países africanos. De igual modo, envolve a preparação de um 
centro moderno para promover o desenvolvimento do sector privado. Referiu 
que o Egipto estaria disposto a colaborar com a UNIDO na implementação da 
iniciativa. 
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9.  Sua Excelência o Sr. Fedelis Tapgun, Ministro da Indústria da Nigéria, na 
qualidade de Presidente da CAMI-16, prestou uma informação que cobriu os 
últimos dois anos da sua presidência. O Ministro Nigeriano agradeceu a Mesa e 
o secretariado da CAMI pelo seu apoio e compromisso durante os últimos 23 
meses. Lembrou que durante a CAMI-15 em Yaoundé, Camarões, os ministros 
adoptaram uma abordagem regional às actividades da CAMI, que resultaram em 
reuniões regionais por todo o continente em 2002 e 2003 sobre Estratégias e 
acções concebidas para fortalecer a produção e desempenho industrial, a 
competitividade e o emprego em África. Referiu ainda que essas séries de 
reuniões culminaram com a adopção do Mecanismo de Capacitação Produtiva 
Africana (APCI) em 2003, como um programa abrangente para o 
desenvolvimento de correntes de valores sub-regionais baseadas nas forças e 
competências existentes. 
 
10.  A adopção do Quadro ocorreu na altura em que a Comunidade 
Internacional acordou igualmente sobre os Objectivos do Milénio para o 
Desenvolvimento (OMDs). Estava claro que sem a expansão das capacidades 
produtivas e a envolvência das pessoas marginalizadas e dos países na 
integração do desenvolvimento, sem igualdade de oportunidade, seria difícil 
alcançar os OMDs. Contra este facto, o APCI foi aceite pela CAMI e finalmente 
adoptado em Julho de 2004 pela União Africana como a componente industrial 
da NEPAD. A Nigéria apoiou a iniciativa com 250.000,00$EU ao passo que os 
Camarões deram 50.000,00$EU. Até agora, afirmou o Ministro, a UNIDO gastou 
cerca de 1 milhão de $EU em várias actividades relacionadas com o APCI, que 
resultou no aumento do nível de colaboração entre a NEPAD, a CAMI e a 
UNIDO. 
 
11.  Desde então, o Senegal, a Tunísia e a Zâmbia realizaram reuniões sub-
regionais para as suas CERs. Nessas reuniões acordou-se sobre os sectores 
prioritários que formaram as bases dos roteiros regionais. Durante as reuniões 
foi destacada a importância estratégica de ligar a competitividade comercial e 
industrial. As outras sub-regiões deverão realizar as suas reuniões em tempo 
oportuno. 
 
12.  O ministro sublinhou que um dos mais importantes desenvolvimentos que 
ocorreu durante a sua presidência foi a eleição de um Africano como Director-
Geral da UNIDO. Nunca na história da organização houve um africano do Sul do 
Sahara a chefiar o Órgão. Prestou tributo à UA, ao Grupo Africano em Viena e à 
Mesa da CAMI pelos seus esforços em garantir que o Dr. Kandeh Yumkella 
fosse eleito. Igualmente significante foi a eleição do Auditor-Geral da África do 
Sul como Auditor-Externo da UNIDO. 
 
13.  Na passagem da presidência, aconselhou que a disponibilização de mais 
recursos ao desenvolvimento industrial era de capital importância entre os 
desafios. Em segundo lugar, a sensibilização das lideranças políticas e, em 
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terceiro lugar, dedicar-se de forma vigorosa às questões do APCI. Em quarto 
lugar seria a criação de um mecanismo apropriado para obrigar os Estados 
Membros a considerar a implementação das decisões da Conferência. De igual 
modo, devia ser dada atenção, a criação de uma marca pragmática para a 
estrutura de implementação para o programa e actividades da CAMI, incluindo o 
reavivamento das Comunidades Económicas Regionais (CERs) como canais de 
execução do programa. 
 
14.  Espera ansiosamente por deliberações cujos resultados possam ser 
reflectidos no programa da Cimeira da UA de 2007, que deverá ser dedicada à 
questão da industrialização africana. 
 
15. Ao tomar a palavra, o Director-Geral da UNIDO agradeceu ao Egipto por 
realizar a CAMI-17 e exprimiu o seu agradecimento a todas as delegações por 
participarem na reunião. Destacou que sob a sua liderança a UNIDO estava a 
fazer o seu melhor para revitalizar e re-energizar a CAMI. Deve ser reconhecido 
que as reuniões da CAMI não eram vistas com a importância das reuniões que 
participam os Ministros do Comércio ou Finanças, principalmente pelo facto do 
desenvolvimento industrial em África ter sempre sido considerado como uma 
questão secundária nas agendas de desenvolvimento nacionais. Ainda assim, 
foi evidente que a pobreza não pode ser erradicada sem a criação de riqueza, 
que sucessivamente requer o crescimento das capacidades produtivas. 
 
16.  Destacou que a África há muito tempo tem negociado bens de primeira 
necessidade sem qualquer valor adicionado ou criação de emprego para a sua 
Juventude desempregada. Para ultrapassar esses problemas, questões 
relacionadas com a capacidade produtiva, competitividade e comércio 
necessitam ser discutidas em conjunto. Fez notar que dois terços dos ministros 
da indústria em África são igualmente ministros do Comércio e deste modo é 
sua obrigação garantir que, nas negociações internacionais, questões relativas a 
produção e comércio fossem tratadas em conjunto. A ligação da manufactura e 
o comércio, a muito defendida pela UNIDO, deve ser a nova abordagem da 
CAMI, especialmente pelo facto de depender igualmente da crescente 
participação de importantes intervenientes internacionais tais como a Comissão 
Económica para África (ECA), FAO, ISO, ITC, TICAD, PNUD e OMC. Se os 
ministros fossem bem sucedidos na ligação do comércio e indústria, então a 
CAMI do Cairo poderia ser o ponto de mudança. 
 
17.  O Director- Geral realçou que de forma a alcançar competitividade e deste 
modo aceder ao mercado global, a África necessita, por um lado, do 
financiamento seguro e da eficiente utilização da energia e, por outro lado, uma 
melhor exploração dos seus ricos recursos naturais. Destacou igualmente que o 
desenvolvimento do Sector privado deve ser o ponto fulcral para o crescimento 
económico. Deve ser empreendido um esforço concertado no sentido de 
projectar uma imagem diferente de África, uma que fosse inovadora e focalizada 
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nas capacidades empresariais emergentes e nas habilidades dos seus povos e 
o desejo em comprometer-se com os desafios da industrialização. 
 
18.  Finalmente, o Director-Geral sublinhou que a UNIDO estava totalmente 
comprometida em apoiar a CAMI e, ao mesmo tempo, lembrou aos ministros 
que o desenvolvimento das habilidades produtivas e o surgimento de um sector 
de manufactura sustentável e competitivo era um processo que necessitava que 
os próprios africanos tomassem a responsabilidade de industrializar o 
continente. 
 
19.  No seu discurso de abertura, a Comissária para a Indústria e Comércio da 
União Africana, Sra. Elizabeth Tankeu, confirmou que muitas oportunidades de 
exportação foram perdidas por África pelo facto da falta de habilidades 
produtivas. Conforme destaca no documento apresentado pela UNIDO, a África 
exportou básicamente matéria-prima, o que explicou a razão porque muitos 
países não foram capazes de lucrar dos vários acordos internacionais de 
comércio. Aconselhou que os países africanos devem negociar em conjunto ao 
invés de individualmente de forma a obter uma melhor posição negocial e de 
igual modo devem melhorar as suas habilidades produtivas para obter vantagem 
total das oportunidades comerciais disponíveis. Finalmente a Comissária 
mencionou o que a UA leva a cabo para promover a Agenda Africana e 
destacou o desejo da UA em cooperar com a UNIDO de modo a definir um 
programa tendente a desenvolver as habilidades industriais em África. 
 
20.  O orador seguinte foi o Sr. Frederick Sumaye, Embaixador de Boa-
vontade da UNIDO e antigo Primeiro-Ministro da Tanzânia, que participou na 
reunião como convidado especial. 
 
21. Na discussão das potencialidades e debilidade da indústria africana, 
destacou que uma das principais diferenças entre o mundo desenvolvido e em 
desenvolvimento era o seu nível de industrialização. Por outras palavras, o 
subdesenvolvimento da África deve ser atribuído em grande medida ao seu 
baixo nível de desenvolvimento industrial. Argumentou que a baixa produtividade 
evidente em muitos países africanos era o resultado de uma débil qualidade de 
produto, uma base tecnológica limitada e fraca perícia. Para uma rápido 
crescimento económico, África deve tirar vantagem do que possui, desenvolver 
o seu capital humano e implementar estratégias viáveis para a exploração 
sustentável dos seus ricos recursos. 
 
22.  O convidado-especial destacou que uma vez que a agricultura era a base 
de muitas economias africanas, as suas políticas deviam ter como objectivo a 
ligação da agricultura com a indústria, para garantir a mais valia. Era 
responsabilidade do Governo criar um ambiente propício que podesse encorajar 
os investimentos industriais, especialmente nas indústrias de pequena e média-
escala [(Pequenas e Médias Empresas (SME)]. 
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23.  Com relação ao capital humano, sugeriu que os Ministros da Indústria 
deviam ter o interesse em definir os currículos das instituições de formação 
técnica e vocacional. 
 
24.  Ao concluir, agradeceu ao Director-Geral da UNIDO pelo convite á 
reunião e mostrou-se confiante no resultado da Conferência.  
 
II. SEGMENTO INTERATIVO DE ALTO-NÍVEL E DIÁLOGO RELATIVO À 
HABILIDADE PRODUTIVA - DESAFIOS DE ÁFRICA AO COMÉRCIO 
GLOBAL 
 
25.  Uma nova característica da CAMI-17, que distinguiu claramente o evento 
de 2006 das anteriores Conferências foi a introdução de um segmento 
interactivo de alto-nível com discussões de painéis que antecederam a 
Conferência Ministerial. O segmento de Alto-Nível deu oportunidade de diálogo 
entre as diferentes regiões do mundo bem como entre as várias organizações 
internacionais sobre as oportunidades e desafios que a África enfrenta no 
Sistema Comercial Global. Para este fim, vários convidados especiais e distintos 
académicos de várias organizações internacionais e regionais foram convidados 
a participar no painel de discussão. 
 
26.  Os painéis foram realizados em duas sessões consecutivas: O tópico do 
painel 1 foi “Fortalecimento das Habilidades de Competitividade de Produção”, e 
o tópico do painel 2 foi “Acesso ao Mercado e Conformidade às Normas 
Internacionais” 
 

a) Fortalecimento das Habilidades e Competitividade de Produção. 
 
27.  O Painel 1 foi co-presidido por: 

Dr. Kandeh Yumkella, Director-Geral da UNIDO,  e Sr. Edache, Assistente 
do Director-Geral, Escritório Regional da FAO, Acra, Gana. 

 
28.  Outros membros do painel incluíram: 

Embaixador Bouma S. Diouf, Director, Escritório da TICAD, PNUD; 
Sr. Hamed Sow, Director, CDE: 
Sra. E. Tankeu, Comissária para o Comércio e Indústria, UA;  
Sr. Bamonga Tukur, Presidente do Executivo, ABR. 

 
29.  O Director-Geral da UNIDO apresentou os membros do seu painel e o 
tópico para discussão. A razão de apresentar um novo formato foi de enriquecer 
a discussão ministerial. Agradeceu os convidados especiais que responderam 
ao convite e encorajaram-nos a partilhar os seus conhecimentos e experiências 
com os ministros. Posteriormente, convidou o co-presidente a fazer o seu 
pronunciamento. 
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Pronunciamentos dos Participantes ao Painel 
 
30.  Nos seus pronunciamentos introdutórios, o Sr. Edache concordou com o 
Director-Geral da UNIDO que a presença da FAO reforçou a relação entre a 
indústria, a agricultura e o comércio. Na sua opinião, estes três sectores estão 
de tal forma ligados íntimamente que se uma parte da corrente fosse quebrada, 
o desenvolvimento sustentável a longo-prazo não poderia ser garantido. 
Depreciou a alta percentagem de perdas pós-colheita, que eram devidas 
principalmente ao processamento inadequado dos produtos de base agrícolas. 
O paradoxo era de que muitos países dependiam em grande medida dos 
produtos finalizados importados que poderiam ter sido produzidos no continente. 
Essas tendências exacerbaram a pobreza em África e pioraram a condição dos 
agricultores. Deste modo, havia uma necessidade urgente de se tomarem 
medidas para aumentar as habilidades produtivas para mais valia, com a devida 
atenção à qualidade e às normas. Ao terminar o seu pronunciamento, sublinhou 
a necessidade do maior comércio intra-africano. 
 
31.  Nos seus pronunciamentos de abertura, a Comissária para Indústria e 
Comércio da UA, Sra. Elizabeth Tankeu, confirmou que muitas oportunidades de 
exportação foram perdidas por África devido à falta de habilidades produtivas. 
Conforme indicado no documento apresentado pela UNIDO, a África exporta 
principalmente matéria-prima. Foi por isso que muitos dos países não poderam 
tirar proveito dos vários acordos internacionais de comércio, que davam maior 
acesso ao mercado. Aconselhou que os países africanos devem negociar em 
conjunto ao invés de individualmente de forma a obter uma melhor posição 
negocial e de igual modo devem melhorar as suas habilidades produtivas para 
tirar vantagem das oportunidades de comércio disponíveis. Finalmente, a 
Comissária mencionou o que a UA estava a levar a cabo para promover a 
Agenda Africana, iniciando com medidas para melhorar a má imagem criada 
pelos relatórios negativos dos mídia. A UA estava ainda a empenhar-se ao 
máximo para promover o comércio intra-africano e a parceria público-privada. Ao 
concluir, destacou o desejo da UA em cooperar com a UNIDO na definição de 
um programa tendente a desenvolver as habilidades industriais em África. 
 
32.  Ao falar em nome do PNUD e da TICAD, o Sr. Diouf agradeceu ao 
Director-Geral pelas relações cordiais existentes entre a UNIDO  e o PNUD. 
Concordou que muito foi dito acerca do acesso ao mercado e que era altura de 
prestar atenção ao aumento das habilidades produtivas nos países africanos. 
Referiu-se sobre os esforços empreendidos pela TICAD para promover a 
cooperação Sul-Sul, por exemplo, através  do Conselho de Negócios África-
Ásia, que juntou operadores do sector privado das duas regiões. Falou da 
necessidade dos países africanos continuarem a manter a estabilidade política e 
económica bem como a criar um clima  de negócios que reduza os custos das 
transações. A TICAD desejava e estava pronta a trabalhar nessas questões com 
os vários países bem como no desenvolvimento do capital humano. Num 
esforço em trazer a experiência Asiática para África, após a Conferência de 
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Solidariedade Ásia-África da TICAD em Abril de 2005, foi criado um portal na 
Internet. O portal serviu como uma base de informação consolidada e 
abrangente sobre comércio e investimento para a identificação de novas 
oportunidades de negócios. Referindo-se à nova iniciativa denominada “Auxílio 
Melhorado ao Sector Privado para África”, criado pela TICAD e pelo BAD para 
financiar projectos de infra-estruturas sociais e económicas, que tiveram mais de 
1 milhão de $EU disponíveis para distribuição em termos concessionais, 
aconselhar aos ministros a tirar vantagem total do mecanismo. Finalmente, 
destacou que o Projecto de Capacitação Comercial do Escritório Regional para 
África do PNUD estava pronto a auxiliar as actividades da CAMI. 
 
33.  Na sua contribuição, o Sr. Sow agradeceu ao Director-Geral da UNIDO e 
aos seus colaboradores por iniciarem o diálogo. Reconheceu que ao lidar com 
as questões africanas, há a necessidade de levar a cabo análise completa da 
situação. Concorda com o Presidente do Executivo da ABR sobre a necessidade 
de envolver muito mais o sector privado na solução dos problemas de África. 
Posteriormente prestou uma breve informação à reunião acerca do CDE, que foi 
criado em 1977 pela Comissão Europeia com o fim de servir os interesses dos 
países ACP. Informou aos participantes que o CDE promove Pequenas e Média 
Empresas entre outras questões, através da prestação de fundos. Relativamente 
ao tópico para o painel, aconselhou sobre a necessidade de determinar sectores 
prioritários a serem desenvolvidos, citando o exemplo do algodão, que, se 
valorizado, poderá aumentar os rendimentos dos agricultores bem como 
assegurar a participação no comércio internacional. Mostrou-se favorável à 
promoção da cooperação Sul-Sul e ao desenvolvimento de parcerias industriais. 
 
34.  Os participantes ao painel bem como os contribuintes a partir da plateia 
destacaram os seguintes pontos importantes: 
 

• Se a África tivesse que atingir o desenvolvimento económico, a 
industrialização deverá estar no topo da agenda de desenvolvimento. Os 
recursos naturais do continente devem igualmente ser geridos, 
explorados e processados eficientemente. 

 

• Uma vez que a agricultura é a base de muitas economias africanas, a 
agro-industrialização deve estar no centro das suas agendas de 
desenvolvimento. 

 

• Políticas claras de Pequenas e Médias Empresas e de recursos humanos 
necessitam ser adoptadas e implementadas e, deve ser introduzida maior 
transparência a todos os níveis. 

 

• Apesar de serem relevantes os diagnósticos e estudos, a implementação 
de soluções concretas deve ser realçada. Para este fim, devem ser 
definidas prioridades claras relativas a acções concretas a serem levadas 
a cabo e o envolvimento do sector privado deve ser maior através de, 
entre outras, parcerias entre os sectores público-privado. 
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• Deve ser promovida a cooperação Sul-Sul (tanto inter-regional como 
intra-regional) e a transparência das melhores práticas no 
desenvolvimento de habilidades produtivas. 

 

• Deve ser garantido de forma activa a estabilidade económica e política 
bem como o estado de direito com vista a reduzir os custos nas 
transações e melhorar todo o ambiente de negócios. 

 
b) Vídeo Conferência com o Sr. Pascal Lamy, Director-Geral da OMC 

 
35.   O ponto principal durante esta sessão, que aumentou mais perfil da 
CAMI-17,  foi a Vídeo Conferência com o Sr. Pascal Lamy, Director-Geral da 
OMC. O seu pronunciamento sensibilizador e informativo foi seguido de 
questões e respostas. 
 
36.  O Director-Geral da OMC prestou a informação aos ministros sobre os 
últimos desenvolvimentos nas negociações de comércio em curso relativas á 
redução da tarifa e as barreiras não-tarifárias ao Comércio. Estas poderam ter 
um grande impacto nos países africanos. Destacou que a CAMI coincidiu com o 
período em que a OMC se preparava para avançar nas negociações sobre 
assuntos importantes nas áreas dos bens agrícolas e industriais – cujo resultado 
teria apoio directo às preocupações da CAMI. Com relação à agricultura, a 
redução de tarifas por parte dos países desenvolvidos deverá óbviamente 
beneficiar os exportadores de alimentos em África. Dada a alta competitividade 
de uma série de países africanos na agricultura, qualquer melhoria significante 
no acesso ao mercado poderá levar a ganhos substanciais. Citou o exemplo dos 
subsídios de exportação, que levaram os países desenvolvidos a baixar os 
preços mundiais e amontoar os produtos agrícolas de exportação africanos. Se 
as negociações tivessem sido bem sucedidos, estes teriam sido reduzidos. A 
redução de outros subsídios de comércio distorcidos devem igualmente 
beneficiar muitos países africanos. De igual modo, foi dada atenção à questão 
da intensificação da redução tarifária, que teve impacto negativo sobre 
exportações importantes de África. 
 
37.  Destacou que as negociações não deviam ser só acerca da agricultura. 
Deviam cobrir igualmente bens em que a melhoria do acesso ao mercado 
facilitaria a diversificação e a mais valia dos produtos básicos. A OMC tentou 
garantir que as tarifas máximas e os aumentos das tarifas fossem eliminadas ou 
reduzidas substancialmente. Para além da redução das tarifas, devem ser 
empreendidos esforços para abordar outras questões como as normas e as 
medidas sanitárias. Estas foram questões sobre as quais as agências como a 
UNIDO, a FAO, a OMC, o Banco Mundial e alguns doadores estavam a 
cooperar. Informou aos ministros que um Mecanismo de Desenvolvimento de 
Normas e Comércio havia sido recentemente criado para apoiar os países em 
desenvolvimento a submeterem-se às normas internacionais Sanitárias e que a 
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UNIDO, que desempenhou uma função importante dada à sua experiência 
específica, solicitou que participassem na iniciativa. 
 
38.  O Director-Geral da OMC destacou que seria simplista pensar que a 
abordagem das tarifas e barreiras não-tarifárias ou questões do acesso ao 
mercado só eram suficientes. Estas duas questões só não gerariam resultados 
concretos em termos de desenvolvimento económico. Na sua opinião, outra 
questão importante para desbloquear a habilidade e competitividade da 
produção de África está no Quadro político no qual estão implícitos os ganhos 
da liberalização do Comércio. Neste sentido, para a melhoria da habilidade e 
competitividade da produção as infra-estruturas de apoio, as políticas 
económicas e fiscais, um ambiente político estável, etc., eram os principais 
desafios. Lembrou que a recente reunião anual do BAD no Burkina Faso 
destacou que o desenvolvimento económico seria muito mais facilitado com o 
desenvolvimento das estradas, das telecomunicações, da energia, etc. 
 
39.  O Director-Geral informou aos ministros que o recém criado Mecanismo 
Auxílio para o Comércio, como um pacote amplo, seria importante na 
abordagem de muitos dos constrangimentos na capacidade produtiva e no 
desbloqueamento do potencial para o aumento das oportunidades. Em resumo, 
a OMC partilha posições com a CAMI em termos dos tarifários, não-tarifários, 
desenvolvimento de habilidades, etc.. Concluiu afirmando que “Nós já estamos a 
trabalhar em sinergia com o que vocês fazem e o meu simples desejo é que 
façamos muito mais em conjunto”. 
 
40.  O Director-Geral da OMC respondeu a algumas questões levantadas 
pelos participantes à CAMI. 
 

• Em relação ao roteiro após a Reunião Ministerial realizada em Hong Kong 
em 2005, sublinhou que houve uma abertura de oportunidade para 
concluir a actual ronda de negociações até ao final do ano, dependendo, 
entretanto, das decisões políticas tomadas em Junho e Julho de 2006. 

 

• Relativamente aos prazos sobre o Auxílio para o comércio, sublinhou que 
uma Equipa de Trabalho (Task Force) sobre a questão ficou de 
apresentar o seu relatório até ao final de Julho de 2006. 

 

• Relativamente à questão do prazo, visto que havia mais de 20 tópicos 
alistados para a reunião de 29 de Junho, afirmou que era seu desejo que 
as principais decisões políticas, tais como as negociações dos serviços, 
anti-despejos tóxicos, subsídios de pesca, etc., deviam ser abordadas de 
forma expedita. Com relação aos restantes tópicos, espera-se que a 
reunião de Junho deve igualmente abordar essas questões relativas à 
redução das tarifas agrícolas e industriais bem como os altos subsídios 
de comércio doméstico 
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• Sobre a questão dos países africanos, dada a sua fraca base industrial, 
poderem ainda assim competir internacionalmente mesmo que as tarifas 
fossem reduzidas, referiu que os países desenvolvidos e em 
desenvolvimento não possuíam as mesmas vantagens comparativas. 
Tudo dependia do sector em questão. Os países em desenvolvimento 
poderiam ainda assim beneficiar de maior nível de protecção, mas que 
essa vantagem fosse usada eficientemente. O objectivo da Ronda de 
Desenvolvimento de Doha foi o de reavaliar as regras e os números no 
sistema multilateral de comércio de forma a tornar o processo mais justo. 
Os países desenvolvidos há muito mantêm a protecção sobre sectores 
como o têxtil, confecção e agrícola apesar dos países em 
desenvolvimento serem competitivos na produção das matérias-primas. A 
OMC estava a abordar esta situação de desigualdade. Não obstante, 
houve a necessidade dos países em desenvolvimento serem mais 
eficientes e criarem as condições necessárias – mesmo na dimensão dos 
mercados (daí a importância da regionalização e da integração regional 
no desenvolvimento de infra-estruturas de apoio e manutenção de um 
quadro macro-económico funcional). 

 

• Relativamente às observações de que o Projecto Auxílio para o Comércio 
não devia ser um substituto para as negociações comerciais, o Chefe da 
OMC assegurou que as duas seriam complementares. Continuou 
demonstrando a ligação entre o comércio, as finanças e o 
desenvolvimento. O facto do BAD ser parte do processo deu-lhe mais 
esperança. 

 

• Finalmente, com relação ao envolvimento do sector privado no processo 
de negociação, o Director-Geral da OMC afirmou que estava plenamente 
de acordo com a observação. Entretanto, aconselhou que seria melhor 
abordada aos níveis do país ou regional, indicando que seria benéfico 
envolver os representantes de negócios na preparação para as 
negociações. 

 
41.  Nos seus pronunciamentos finais, o Director-Geral da UNIDO agradeceu 
ao Director-Geral da OMC. Afirmou que a principal mensagem saída do painel 
foi sobre a necessidade de ser empreendido um esforço combinado ao nível 
internacional  para auxiliar as acções a serem levadas a cabo ao nível nacional. 
 
C) Acesso ao mercado e Conformidade às Normas Internacionais 
 
42.      O Painel 2 foi co-presidido por: 

Sr. Rashid M. Rashid, Ministro do Comércio e Indústria do Egipto; e  
Sr. Alan Bryden, Secretário-Geral da ISO, Genebra. 

 
O Painel foi composto ainda pelos seguintes membros: 
 

Sr. Soumaila Cisse, Presidente da Comissão da UEMOA; 
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Sra. Josephine Ouedradraogo, Assistente do Secretário-Executivo, CEA; 
Sr. Toufiq Ali, Embaixador, Representante Permanente da Missão do 
Bangladesh em Genebra; e 
Sr. Mansour Cama, Embaixador de Boa-vontade da UNIDO. 

 
Discussões 
 
43.  Nos seus pronunciamentos introdutórios, o Ministro do Comércio e 
Indústria destacou que a contribuição de África no comércio global em 
manufacturas era insignificante. Para si, um maior problema era a falta do 
comércio intra-regional em África e o comércio com outras regiões no sul. No 
comércio internacional, as normas e especificações são os pré-requisitos para a 
expansão das exportações existentes ou criarem-se novas com qualidade para 
garantir que África produza bens competitivos. 
 
44.  Na mesma linha de pensamento, o Sr. Bryen, Secretário-Geral da ISO 
destacou que as infra-estruturas de qualidade eram importantes para a 
competitividade bem como para o progresso social e económico. Necessitaria  a 
definição do quadro jurídico relativo à metrologia, aos regulamentos técnicos e 
outros assuntos relacionados à aquisição do hardware para medidas e testes. 
Os aspectos hardware incluíram as normas, os procedimentos de certificação, 
documentação, promoção, comunicação e formação. Devido à globalização do 
comércio, muitas outras questões tais como a saúde, a protecção  e segurança 
ambiental estavam igualmente a ser padronizados. Por essas razões, um dos 
requisitos para aceder à OMC era a aderência à implementação das normas 
internacionais. Referiu que a ISO possui mais de 15.000 normas – a sua 
aceitação era baseada no consenso entre países bem como dos intervenientes 
nas áreas em causa. Uma vez que as normas em conjunto com a aquisição de 
Tecnologia se tornaram os principais factores para aceder aos mercados 
mundiais, a ISO empreendeu esforços para garantir que os seus 156 membros  
(37 dos quais eram países africanos) desenvolvessem os seus Planos de Acção 
nacionais. Aconselhou aos ministros a esforçarem-se sériamente na 
consciencialização nos seus países sobre a importância das normas, 
especialmente pelo facto de muitos deles serem igualmente responsáveis nos 
seus países pelos Gabinetes Nacionais de Normas. Aconselhou igualmente da 
necessidade de se criar a necessária capacidade humana e infra-estruturas da 
Internet para normas; a assistência pode ser prestada pela sua organização. 
Finalmente, encorajou os vários países a participar activamente aos níveis 
governamental e técnico nas reuniões sobre as normas internacionais. 
 
45.  A Sra. Josephine Ouedraogo da CEA mostrou-se feliz pelo facto da CEA 
ter sido convidada a contribuir para as discussões do painel. Relativamente a 
questão do acesso ao mercado, referiu que a prioridade deveria ser dada ao 
comércio intra-africano, tornando acessíveis os mercados de África. Uma vez 
que o comércio é um poderoso motor do crescimento, de forma a atingir alguns 
dos principais objectivos dos OMDs, os países africanos devem promover 
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investimentos nos sectores produtivo. Visto que os produtos africanos enfrentam 
vários tipos de barreiras técnicas – tarifárias e não-tarifárias, regras de origem, 
restrições periódicas, etc., no comércio internacional, o entendimento dos 
requisitos legislativos e outros eram extremamente importantes. Para isso, os 
países africanos devem, conforme sugerido pelo Representante da ISO, 
participar efectivamente nas reuniões em que as regras e normas estiverem a 
ser definidas. Destacou que, pelo facto do mercado africano ser parte do 
mercado global, devem ser empreendidos esforços para a sua abertura entre os 
países africanos. Para isso, a CEA tem promovido a integração regional. 
Desejou que a UA, no lado político, deveria tentar criar um mercado comum 
africano e para isso deveria elaborar uma lista dos produtos e serviços 
estratégicos que a África pode providenciar. Fez igualmente menção sobre a 
necessidade de se melhorar o ambiente propício à promoção de Joint-ventura. 
Citou o caso do Mali, que disponibilizou 100.000 hectares e convidou 
empresários africanos a investir na produção do arroz. A referida iniciativa 
poderia ter melhor sucesso se a sua visão fosse partilhada por outros países 
africanos. Em resumo, a situação melhoraria se os países africanos tentassem 
fortalecer o continente. 
 
46.  Contribuindo para a discussão, o Sr. Soumalia Cisse, Vice-Presidente da 
Comissão da UEMOA fez uma breve apresentação acerca da sua organização – 
um bloco económico de oito países de expressão francesa na África Ocidental. 
Referiu que a sua organização estava a empenhar-se ao máximo para garantir a 
convergência de políticas, procedimentos e legislações tendentes à formação de 
um mercado Comum. A UEMOA, segundo ele, adoptou um programa 
económico regional em que os bens e serviços circulam livremente. Com o apoio 
da UNIDO, implementou um programa de qualidade bem como de actualização 
industrial. Esses programas resultaram no fortalecimento das habilidades 
técnicas nos oito países, especialmente nas agro-industriais, em particular, o 
algodão. Muitos laboratórios nacionais foram reforçados. Atribui o sucesso até 
aqui alcançado pela UEMOA à uma variedade de factores. Primeiro, foi 
necessário ter uma visão clara. A boa governação foi igualmente um pré-
requisito. De igual modo importante foi a necessidade de fortalecer as infra-
estruturas posteriormente criar uma parceria público-privada nos países em 
causa. Com relação ao Comércio, deve ser garantido que esteja de acordo com 
as normas e padrões internacionais bem como a criação de capacidades 
produtivas em cada país. 
 
47.  O Sr. Mausour Cama, Embaixador de Boa-vontade da UNIDO 
pronunciou-se a seguir. Usando a sua experiência como investidor privado nas 
indústrias de curtumes e outras, fez menção a algumas das dificuldades por que 
passam os empresários africanos. Algumas dessas dificuldades incluem a 
competição desigual dos produtos importados que podem ser de qualidade 
inferior. Outros problemas incluíam os altos custos das transações, as moedas 
frágeis e a inflação. 
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Informou aos ministros que muitas indústrias foram forçadas a encerrar devido 
aos produtos baratos e de pouca qualidade importados da China. Citou o caso 
específico das roupas e calçados usados importados para muitos países, que 
constituem um sério impedimento aos investidores locais. Estas foram algumas 
das dificuldades que tornam difícil a promoção do mercado intra-africano. 
Assegurou aos ministros que o sector privado africano existe e deveria ser 
confiado e envolvido na planificação para o desenvolvimento. Apesar do sector 
privado africano ser receptivo à competição, há a necessidade de ser dada 
alguma protecção ao seu investimento – tal como os países desenvolvidos 
prestavam várias formas de apoio, incluindo subsídios, às suas indústrias. 
 
48. O Sr. Toufiq Ali, Embaixador do Bangladesh, um dos convidados especiais, 
destacou que, com base nas experiências dos países asiáticos, não houve 
substituto ao desenvolvimento industrial como meio para a criação da riqueza. 
Na sua opinião, os países em desenvolvimento necessitam criar a procura pelos 
seus produtos de base através da negociação de vantagens tarifárias e a 
remoção das barreiras não-tarifárias no quadro da OMC. Sublinhou que na 
economia liberalizada, o sector privado estava em melhor posição para enfrentar 
as questões de oferta e procura. O desafio para os governos era o de estimular 
o crescimento dos empresários. Citou o caso do Bangladesh, em que o sector 
privado desenvolveu as indústrias têxteis  e de confecções que agora estavam a 
promover em muitos outros países em desenvolvimento. Sobre a questão do 
Auxílio para o Comércio, referiu que era constituído por três partes: Um quadro 
integrado para o apoio, medidas para o alcance dos ajustamentos dos custos 
quando os países liberalizam e projectos de infra-estruturas nos países. 
Mencionou os montantes envolvidos para este propósito pela Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), G8, a União Europeia 
(EU), o Japão, mas destacou que não havia clareza sobre as comparticipações 
dos desembolsos bilaterais e multilaterais. Continuou louvando a UNIDO pelo 
apoio prestado ao Bangladesh para o desenvolvimento do Instituto de Normas 
do país. 
 
49.  O Sr. Oumar Aw, Representante residente do BAD mencionou que o 
Banco estava disposto a prestar apoio efectivo aos países membros nas áreas 
das reformas domésticas, na promoção do sector privado, no desenvolvimento 
do comércio e na capacitação. O apoio do banco ao desenvolvimento do sector 
privado tendia à promoção da criação do emprego e desenvolvimento da 
capacidade produtiva. A nível regional, o BAD apoiou igualmente a integração 
regional e o fortalecimento das CERs e NEPAD. 
 
50.  Deste modo, foram retiradas as seguintes questões do Painel e outros 
Contribuintes: 
 

• Os temas de transição e desenvolvimento são agora acerca da qualidade 
e da sua importância para a produção, mais valia e comércio. Isto implica 
a melhoria constante na qualidade e na aplicação de normas aos países 
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contra os seus competidores. A industrialização é um dever – mesmo 
com uma produção agrícola fortalecida, deve-se seguir no sentido da 
industrialização para garantir a sustentabilidade e competitividade. 
Através da industrialização criam-se riquezas e empregos. Há problemas 
e desafios, mas também oportunidades. 

 
• A OMC criou uma série de regras de Comércio multilaterais para que os 

membros as observassem. O grupo dos países em desenvolvimento na 
OMC deve tentar criar espaço político para os países em 
desenvolvimento implementarem as referidas regras através de 
tratamento especial e diferenciado. 

 

• No exemplo do Bangladesh, o sector privado na área industrial têxtil 
amadureceu e está agora a criar fábricas no exterior, especialmente nos 
países africanos, em que não foram necessários dispêndios de grandes 
capitais ou habilidades. 

 

• A lei dos Estados Unidos sobre o Crescimento Africano e Oportunidade 
(AGOA) foi importante em termos de ligação da produção e o comércio e 
a partilha de experiências e as melhores práticas. 

 

• Com base nessa lei e com excepção do Petróleo, produtos têxteis e de 
confecções, muitos produtos poderiam ser exportados para os Estados 
Unidos, mas poucos produtos adicionais entram para o mercado 
Americano. Claramente os países africanos enfrentam problemas na 
busca de oportunidades. Os países deviam fazer mais para identificar 
sectores e mais valia nos produtos para o crescimento da exportação, 
para estimular o desenvolvimento de empresas e do empresariado e para 
abordar as barreiras que impediam o comércio doméstico internacional, 
incluindo o cumprimento das normas, etc. 

 

• Houve uma forte mensagem acerca da habilidade do sector privado em 
África. Foram aplicadas normas ao sector igualadas às da Ásia. A função 
do governo, das suas agências e instituições de apoio foram tidas em 
conta. Uma vez que a anterior tinha a função de criar o ambiente propício 
e estável, a última era responsável pelo investimento. Concluiu-se que o 
sector privado devia estar estreitamente envolvido na planificação para o 
desenvolvimento nos vários países. 

 
III. SESSÃO MINISTERIAL DA CAMI 
 
a) Eleição da Mesa da CAMI-17 
 
51. Com base na eleição unânime realizada durante a reunião do Comité de 
Peritos Intergovernamental, a Mesa da CAMI-17 foi constituída da seguinte 
forma: 
 
Egipto      Presidente (Norte de África) 



EX.CL/309(X) 
Pág. 19 

 

 
 

 

 

 
Tanzânia     1º Vice-presidente (África Oriental) 
 
Burkina Faso     2º Vice-presidente (África Ocidental) 
 
Camarões     3º Vice-presidente (África Central) 
 
Lesoto     Relator (África Austral) 
 
Nigéria     Ex. Ofício (Presidente Cessante da CAMI) 
 
52.  A Nigéria foi eleita para a Mesa em cumprimento à decisão da CAMI-15 
que estipulava que o Presidente cessante da CAMI deve ser membro da Mesa 
da CAMI que entra em funções, de modo a proporcionar a continuidade. 
 
b) Discurso de Abertura 
 
53.  Nas sua declarações de abertura após a adopção da Agenda da 
Conferência, o Presidente da CAMI-17, o Ministro do Comércio e Indústria do 
Egipto, informou aos seus colegas que teve a oportunidade de presidir a 
Conferência dos Ministros do Comércio Africanos e desempenhou uma função 
de liderança nas negociações com a OMC por 16 meses. A experiência 
adquirida expôs-lhe aos desafios e oportunidades que a África enfrenta. Foi 
particularmente emocionante para ele presidir a CAMI-17 no momento em que a 
UNIDO tem uma nova liderança, uma liderança com um forte sentido de 
entusiasmo e compromisso. Agradeceu o seu antecessor, o Ministro da Indústria 
Nigeriano, pela sua contribuição durante o mandato. A nova Mesa funcionaria 
com base nos seus feitos. Assegurou aos seus colegas que a África tinha os 
ideais, a criatividade e habilidade de ser um actor mundial. Com o tipo certo de 
educação e conhecimento, a população do Egipto e de outros países tornar-se-
iam mais produtivas. Lembrou que em menos de dois anos, o sector industrial 
do Egipto cresceu em 6.1%. As exportações aumentaram para 30% e houve 
mais investimentos na indústria. Estes desenvolvimentos ocorreram porque o 
governo estimulou o empresariado nas populações. Exortou ao maior comércio 
inter e intra-africano. Concluiu dizendo que o modelo de desenvolvimento 
asiático devia ser adoptado e adaptada por África. 
 
54.  Ao dirigir-se à Conferência, a Sra. Elisabeth Tankeu, Comissária da União 
Africana para o Comércio e Indústria apresentou cumprimentos do Dr. Konaré, 
Presidente da Comissão da UA, aos Ministros. Agradeceu o governo anfitrião 
que, segundo ela, tinha todas as características de uma economia emergente e 
que desejava partilhar os seus conhecimentos e mercado com o resto de África. 
Continuou, felicitando o Dr. Kandeh Yunkela pela sua eleição como Director-
Geral da UNIDO, assegurando-lhe que a África o apoiaria. Garantiu igualmente 
o apoio da UA e fez saber que conta com a experiência técnica da UNIDO para 
a abordagem da prevalecente pobreza no continente, através da promoção do 
desenvolvimento industrial. A UA acredita que sem a industrialização, África 
permanecerá pobre, subdesenvolvida e incapaz de participar no comércio 
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global. A Comissão encoraja igualmente a mais valia, especialmente nas agro-
industriais, e na redução da ênfase sobre as indústrias extractivas. Indicou que o 
Presidente da Comissão da UA solicitou-lhe que anunciasse aos ministros que a 
Cimeira dos Chefes de Estado de Julho de 2007, será sobre a Industrialização 
Africana. Uma vez que essa Cimeira deverá exclusivamente ser devotada à 
discussão das questões do desenvolvimento industrial, seria igualmente uma 
oportunidade para África definir as suas estratégias globais especialmente sobre 
como valorizar melhor as suas matérias-primas. Declarou que o Séc.XXI não 
deverá ser o século dos Africanos, a não ser que as lideranças fizessem 
algumas escolhas estratégicas, especialmente no que se refere à mais valia 
para as suas matérias-primas. Deste modo, o trabalho e a orientação prestados 
pela UNIDO foram muito apreciados. 
 
55.  Como parte do plano estratégico, a África deve continuar a falar em 
uníssono; daí que a UA foi responsabilizada a realizar um número maior de 
reuniões. Neste sentido foi encorajador saber que, daqui em diante, a UA seria 
responsável pela realização da CAMI. Foi igualmente por esta razão que a UA 
em Julho de 2003 decidiu integrar a NEPAD na Comissão da UA. Portanto 
poderia haver uma diversidade de actores a desempenharem funções 
complementares, foi importante que a UA coordenasse os importantes eventos 
africanos. Ao concluir, reiterou que o desenvolvimento industrial é uma via óbvia 
para remover a África da pobreza e desta forma almejava pelo apoio dos 
ministros na garantia de uma Cimeira bem sucedida em 2007. 
 
56.  A Assistente do Secretário-Executivo do CEA, Sra. Josephine Ouedraogo, 
agradeceu o Governo Egípcio por realizar a Conferência. Agradeceu igualmente 
o novo Director-Geral da UNIDO por revitalizar a tradição da Cooperação 
através da organização Conjunta da Conferência através da organização 
Conjunta da Conferência pela UNIDO, CEA  e a UA. Destacou que o tema da 
Conferência é perfeitamente concordante com os objectivos tanto da NEPAD 
como dos OMDs, com ênfase na parceria, no desenvolvimento do comércio 
aberto, regrado, não-descriminatório e melhoria nos sistemas financeiros. 
Destacou a importância da ligação da indústria com o comércio - daí a prioridade 
dever ser dada à capacitação produtiva como via de garantir a participação 
africana no comércio global. 
 
57.  Mais adiante destacou que nas discussões que decorreram durante a 
Reunião do Comité de Peritos Intergovernamentais, foi classificado que a 
liberalização do comércio e a melhoria do acesso no mercado só não eram 
suficientes para a promoção do comércio. A estas, devem ser adicionadas 
questões como a capacidade produtiva competitiva e a conformidade às normas. 
Duas questões devem ser colocadas: Onde quererá a África estar no futuro 
próximo e como poderá atingir esse objectivo? A Conferência proporcionou uma 
oportunidade de rever o progresso alcançado na área do desenvolvimento 
industrial. Visto que os governos africanos garantiram o seu compromisso às 
reformas económicas em termos de políticas macro-económicas, reformas 
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jurídicas e reguladoras, poderá ser possível atingir muito num curto prazo. Os 
governos devem reforçar a educação e a formação vocacional, e prestar 
atenção à pesquisa e ao desenvolvimento (R&D). A actual situação internacional 
ditou a necessidade da CEA se reposicionar. A reestruturação em curso com o 
novo Secretário-Executivo, Sr. Abdoulie Janneh, permitirá a CEA servir melhor a 
região. 
 
Declaração do Orador Convidado Especial Alhaji Bamanga Tukur, 
Presidente da Mesa Redonda de Negócios Africana 
 
58.  O Presidente do Executivo da ABR, Dr. Alhaji Bamanga Tukur, 
pronunciando-se como convidado especial, destacou que a Sessão da CAMI era 
especialmente importante por várias razões. A primeira foi a eleição do Dr. 
Yumkella como o novo Director-Geral da UNIDO. Felicitou o Director-Geral por 
assumir a liderança da prestigiada organização. Foi igualmente uma honra para 
si ser convidado como Orador Convidado Especial para se dirigir à assembleia 
dos ministros e peritos reunidos com o propósito de rever o quadro para acelerar 
a transformação industrial dos países africanos. Isto permitiria que se juntassem 
à liga dos países industrializados e desenvolvidos, porque a industrialização foi a 
base para o crescimento económico e desenvolvimento. 
 
59.  Lembrou que durante a CAM-16, em Viena, em Novembro de 2003, uma 
das resoluções adoptadas teve a ver com a formulação de uma nova 
metodologia estratégica à industrialização para o continente. A Segunda Década 
para o Desenvolvimento Industrial para África terminou nesse ano, e após uma 
revisão crítica do seu impacto foi concluído que a África era de um modo geral 
não-industrializada. O continente continuou a ser terreno de deposição de 
produtos abaixo das normas. A situação influenciou a decisão de adoptar o 
Mecanismo de Capacitação Produtiva para África (APCI) – um quadro de 
políticas integradas, planos de implementação e projectos concretos, com forte 
foco sectorial, para garantir a capacidade produtiva das indústrias africanas. A 
ABR apoiou a APCI,  e ficou particularmente satisfeita com o forte destaque aos 
estímulos para o crescimento de Pequenas e Médias Empresas (SMEs), 
industriais. 
 
60.  O Presidente do Executivo da ABR destacou que em 2006 observaram-se 
importantes desenvolvimentos políticos: Foram nomeados africanos dinâmicos a 
chefiar quatro importantes instituições relevantes na orientação da questão do 
desenvolvimento do continente: Banco de Desenvolvimento Africano, a UNECA, 
a UNIDO  e a NEPAD. São jovens africanos experientes, com uma forte visão, e 
compromisso e energia para levar adiante as questões do desenvolvimento. 
 
61.  Apesar dos governos e das organizações internacionais desempenharem 
uma função importante, a função do sector privado foi igualmente parceira 
essencial em qualquer iniciativa de desenvolvimento. Segundo ele, a APCI 
destacou as fortes ligações e parcerias entre o sector público-privado. O desafio 
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foi o de como encontrar e definir os mecanismos apropriados para fortalecer o 
sector privado. 
 
c) Apresentação e Adopção do Relatório dos Peritos 
 
62.  A convite do Presidente, a Sra. Mabaitsi Motsamai, na qualidade de 
relatora, apresentou o Relatório da Plenária do Comité de Peritos 
Intergovernamentais relativo à Industrialização em África bem como as 
recomendações dos peritos à Conferência. 
 
63.   Após prestar conta da sequência dos eventos, fez uma breve 
apresentação das discussões. Explicou que foram realizadas duas sessões 
paralelas. Enquanto o Primeiro Grupo de Trabalhos examinou questões 
relacionadas com a Criação da Capacidade Produtiva, o Segundo Grupo de 
Trabalhos discutiu a Criação da Capacidade Comercial. Em ambos os casos, a 
UNIDO forneceu os documentos de Suporte que serviram de informação para as 
discussões. 
 
64.  Os Peritos, tendo examinado questões relativas à mobilização de fundos, 
destacaram que as oportunidades de funcionamento existiam aos níveis das 
CERs. Exortaram a que se envidem esforços no desenvolvimento dos 
programas relacionados ao APCI. Neste sentido, à UNIDO foi solicitada a 
auxiliar as RECs no desenvolvimento das habilidades para a elaboração de 
programas. De acordo com a Relatora, os Peritos, em geral, destacaram a 
necessidade dos países africanos abordarem as questões da produção e 
Comércio em termos de conceitos de valores. Finalmente, apresentou as 
recomendações dos Peritos para análise por parte dos Ministros. 
 
65.  Após a apresentação feita pela Relatora, vários ministros aplaudiram os 
Peritos e o relatório. Com ligeiras modificações, o Relatório e as suas 
recomendações foram adoptadas pela Conferência. O Relatório está aqui como 
anexo II. 
 
IV. A CIMEIRA DA UA EM 2007 
 
66.  A Comissária da UA para o Comércio e Indústria informou à Conferência 
que a próxima Cimeira da UA agendada para ter lugar em Acra, Gana, em 2007, 
deverá ter como tema principal a “Industrialização da África”. Posteriormente, 
procedeu a indicar o roteiro, as actividades e o processo preparatório até à 
Cimeira de Acra. 
 
67.  A Conferência aplaudiu a decisão e mostrou a sua determinação em fazê-
la um sucesso. Os ministros solicitaram igualmente à UNIDO a prestar a UA com 
todo o possível suporte – técnico e outros – para garantir uma Cimeira em 2007 
bem sucedida. 
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V. ASSINATURA DO MEMORANDO DE ENTENDIMENTO UA – UNIDO 
 
68.  Num evento paralelo, o Director-Geral da UNIDO e o Representante do 
Presidente da UA assinaram um Memorando de Entendimento. O documento 
define as vias para cooperação entre as duas organizações bem como as 
principais actividades que deverão ser desenvolvidas em conjunto para apoio 
nos esforços de desenvolvimento do Continente. Algumas áreas indicadas 
incluem: 
 

a) Cooperação Industrial Intra-africana; 
 
b) Energia; 

 
c) Criação da Capacidade Comercial; 

 
d) Agro-processamento; 

 
e) Promoção dos Planos Tecnológicos Africanos; 

 
f) Quaisquer outras áreas conforme seja determinado pelos órgãos 

competentes. 
 
VI. ADOPÇÃO DA DECLARAÇÃO MINISTERIAL DA CAMI-17 
 
69.  A Declaração Ministerial (Anexo 1), após ter sido apresentada pelo 
Presidente da Conferência, foi adoptada por aclamação. 
 
VII. DATA E LOCAL DA COMI-18 
 
70.  O delegado da África do Sul informou à reunião que o seu Governo 
estaria disposto a realizar a 18ª Reunião da Conferência dos Ministros da 
Indústria Africanos em 2008. Sublinhou que as datas e locais precisos no país 
seriam determinados em consulta com a Mesa e seria em data oportuna 
anunciado aos membros. 
 
A reunião acolheu a oferta e agradeceu ao Governo da República da África do 
Sul pela sua generosidade. 
 
VIII. ENECERRAMENTO DA REUNIÃO 
 
71.  Ao encerrar a reunião, o Presidente uma vez mais exprimiu apreço a 
todos os participantes e ao Secretariado pela qualidade do Trabalho e do 
Relatório. Felicitou os países que foram eleitos para a Mesa. Prometeu que 
durante o seu mandato como Presidente, o Egipto fará o melhor de si para levar 
avante a CAMI e envidará esforços no sentido de aumentar ainda mais a sua 
importância. 
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DECLARAÇÃO DA CONFERÊNCIA DOS MINISTROS 
 DA INDÚSTRIA AFRICANOS 

 
 
Nós, os Ministros da Indústria Africanos, reunidos na décima sétima sessão aos 
vinte e um de Junho de 2006 no Cairo, Egipto, sob generoso convite do Governo do 
Egipto. 
 
Verificando a fragilidade das capacidades industriais do continente, o baixo nível de 
competitividade industrial; e o estado do investimento doméstico e estrangeiro no 
sector; a fraca qualidade e normas dos produtos locais; as insuficientes capacidades e 
habilidades para a participação do Continente no comércio internacional, e as frágeis 
sinergias entre a produção e o comércio. 
 

− Cônscios dos enormes esforços empreendidos para elevar os nossos recursos 
agro-pastorais, pesqueiros e minerais, 

 
− Preocupados por partilha de informação, conhecimentos e experiências para 

acelerar o desenvolvimento industrial para os nossos países, 
 
Guiados pelas várias estratégias e programas para elevar a competitividade, a 
promoção de investimento, a parceria e comércio no continente; os esforços e 
iniciativas contidas no Mecanismo de Capacitação Produtiva em África bem como nos 
esforços colaborativos dentre os principais facilitadores – UA, UNIDO, CEA, NEPAD, na 
realização desse mecanismo. 
 
Destacando a urgente necessidade de desenvolver as habilidades do sector produtivo 
como opção sustentável para a criação de riqueza, geração de rendimentos, 
diversificação das fontes de criação de emprego e de alívio da pobreza. 
 
Reconhecendo a necessidade de se rever sistemática e objectivamente cada passo no 
processo necessário para o estabelecimento dos ramos industriais viáveis, com realce 
para a elevação da importante função do sector privado, e no fortalecimento da parceria 
pública-privada. 
 
Tendo em conta a importante função do desenvolvimento e inovação da tecnologia 
para o alcance da aspiração comum de África contida no Programa de Acção da 
NEPAD e no Plano de Actividades da UNIDO. 
 
Cônscios da importante função que o continente pode desempenhar na arena 
económica mundial e no controlo necessário dos desafios resultates. 
 
Notando que África enfrenta igualmente uma variedade de outros desafios, tais como a 
migração, a pandemia do SIDA, a Malária, a Tuberculose, a deterioração na utilização 
das capacidades industriais instaladas, o agravamento da pobreza, a movimentação 
rural-urbana, os níveis baixos das habilidades, a degradação do meio-ambiente, as 
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fontes para o emprego da juventude, a insegurança energética, a insegurança alimentar 
e bem como os conflitos. 
 
Reafirmando, o nosso desejo comum em explorar as oportunidades oferecidas pelas 
iniciativas tais como a APCI, a NEPAD, a EBA, a APE, a AGOA, e para implementar o 
programa Auxílio para o Comércio convista a eliminar tais desafios: 
 

1. Reafirmamos a função da liderança política da União Africana (UA) no 
alcance dos objectivos definidos nos vários programas de desenvolvimento 
industrial aos níveis sub-regionais e regionais; 

 
2. Exprimimos o desejo comum de empreender esforços sustentados para 

elevar a participação de África no comércio global; 
 

3. Comprometemo-nos colectiva e individualmente: (i) em fortalecer e 
diversificar as nossas habilidades produtivas, (ii) em ultrapassar os 
constrangimentos nos fornecimentos, (iii) em aumentar a competitividade, (iv) 
em explorar as economias de prosperidade, e (v) em desenvolver e exportar 
potencial; 

 
4. Estamos determinados na mobilização e disponibilização de recursos e 

outras contribuições necessárias para melhorar as imperfeições nas 
infraestruturas físicas e na eliminação dos constrangimentos que pesam 
sobre as ofertas, e garantir o respeito pelas normas técnicas; 

 
5. Convidamos os parceiros africanos a: (i) identificar as principais condições 

necessárias, (ii) propôr, e (iii) desenvolver as melhores opções para 
ultrapassar os principais desafios no que respeita ao acesso aos mercados 
internacionais; 

 
6. Convidamos os nossos governos em estreita ligação com o sector privado a 

elaborar programas para a criação de capacidades comerciais; 
 

7. Convidamos os parceiros de desenvolvimento a apoiar os referidos 
programas, incluindo o desenvolvimento de estratégias coordenadas para a 
sua execução eficiente; 

 
8. Apoiamos por completo o actual mandato da UNIDO e homologamos alta e 

fortemente a integridade institucional da UNIDO e o aumento dos seus 
recursos no contexto da actual reforma dos sistemas das Nações Unidas; 

 
9. Decidimos que a nova CAMI sob a egíde da UA/NEPAD deverá ser a 

estrutura apropriada na prestação da liderança política e apresentação das 
orientações políticas tendentes à realização da Visão da União Africana e 
para o desenvolvimento sustentável e competitivo do sector industrial para a 
promoção do comércio e a melhoria do bem-estar dos nossos povos; 
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10. Solicitamos aos Secretariados da UNIDO e da CEA a proporcionar a 
assistência técnica necessária nas suas áreas de competência à Comissão 
da União Africana no apoio da Conferência dos Ministros da Indústria 
Africanos ou qualquer outro órgão da União responsável por questões 
industriais; 

 
11. Solicitamos ainda que a referida assistência técnica garanta com atenção a 

análise das prioridades e políticas sub-regionais conforme definidas pelas 
Comunidades Económicas Regionais; 

 
12. Reafirmamos a determinação dos nossos países em prestar com diferentes 

formas de contribuições voluntárias para garantir a implementação eficiente 
dos programas e projectos; 

 
13. Comprometemo-nos em estabelecer mecanismos para parceria com a 

comunidade internacional, incluindo o favorecimento da cooperação com 
outros países em desenvolvimento para assegurar recursos técnicos e 
financeiros adicionais, a partilha de informação e experiências para a 
implementação dos programas; 

 
14. Felicitamos com satisfação o facto da Cimeira dos Chefes de Estado e de 

Governo da UA em Julho de 2007 vir ser dedicada às questões da 
industrialização do Continente, e clamamos à UNIDO e todos outros parceiros 
a apoiar a UA na preparação desta importante Cimeira. Neste contexto, 
apoiamos por completo a adopção pela ECOSOC NU de um tema relativo ao 
desenvolvimento industrial para o seu segmento de alto-nível em 2008; 

 
15. Agradecemos ao governo e ao povo do Egipto pela sua lendária 

hospitalidade e por todas as instalações colocadas à nossa disposição o que 
permitiu o bom curso das nossas tarefas. 

 
Adoptada neste vigéssimo-primeiro dia do mês de Junho do ano de dois mil e seis, no 
Cairo, Egipto. 
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