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Introdução

1. Os objetivos relacionados com o comér-
cio na Agenda para o Desenvolvimento 
Sustentável de 2030, particularmente 
no âmbito do ODS 17 sobre os meios de 
implementação e o indicador 8.a visam 
coletivamente a construção de um sistema 
de comércio multilateral aberto, equita-
tivo e baseado em regras para aproveitar 
plenamente o papel crítico do comércio 
como motor do crescimento inclusivo e 
do desenvolvimento sustentável. Esses 
objetivos refletem os compromissos uni-
versais de fornecer aos mais vulneráveis 
e assegurar que todos os países benefi-
ciam igualmente dos crescentes fluxos 
de comércio internacional para apoiar a 
obtenção dos resultados do desenvolvi-
mento transformacional previstos nos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

2. Além disso, a promoção dos fluxos comer-
ciais, incluindo o comércio intra-africano, 
está entre os elementos-chave subjacen-
tes à Agenda da União Africana de 2063, 
que deu prioridade ao estabelecimento 
da Zona de Comércio Livre Continental 
Africa (ZCLCA) como um dos projetos 
emblemáticos da Agenda para aprofun-
dar a integração regional e promover a 
transformação estrutural e o crescimento 
inclusivo. O reforço do comércio intra-
-africano é também consistente com a 
importância atribuída pela Agenda de Ação 
de Adis Abeba da Terceira Conferência 
Internacional sobre Financiamento para 
o Desenvolvimento (AAAA) à integração 
económica regional e com a ênfase colo-
cada no apoio a projetos destinados a 
promover a integração regional em África. 

3. A Secção I deste resumo de políticas forne-
cerá uma visão geral do estado de imple-
mentação das metas relacionadas com 
o comércio, avaliando os esforços para 
alcançar os compromissos relevantes no 
âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. Com este fim em vista, o 
resumo de políticas analisará indicado-
res tais como a média tarifária mundial 
ponderada (indicador 17.10.1) e a quota 
dos países em desenvolvimento e dos 
países menos desenvolvidos nas expor-
tações mundiais (indicador 17.11.1). 

4. A Secção II do resumo de políticas avalia 
o potencial contributo da operacionaliza-
ção da ZCLCA para a promoção do cres-
cimento inclusivo e do desenvolvimento 
sustentável em África, concentrando-se 
no seu impacto no aumento dos fluxos 
comerciais intrarregionais e na participa-
ção da África no comércio global. A análise 
também abordará aspetos relacionados 
com o seu impacto socioeconómico à luz 
da importância da ZCLCA enquanto fator 
de mudança e mudança de paradigma 
nos esforços de desenvolvimento dos 
países africanos. A Secção III fornece 
recomendações políticas fundamentais 
para aproveitar plenamente os enormes 
potenciais oferecidos pela ZCLCA. 
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I. Estado de implementação dos 
compromissos relacionados com o 
comércio no âmbito dos ODS

Navios de carga em Durban África do Sul  
Por donvictori0

5. A média tarifária ponderada a nível mundial 
representa um determinante importante 
das condições de acesso ao mercado.  
Os dados do Banco Mundial sobre a média 
tarifária ponderada a nível mundial indicam 
uma diminuição gradual de 3,3 % em 2010 
para 2,6 % em 2017.1 No entanto, de acordo 
com dados da ONU, a média tarifária pon-
derada mundial permaneceu estável em 
cerca de 2 % entre 2017 e 2019, sem qual-
quer redução na tarifa média aplicada pelos 
países desenvolvidos às importações dos 
países em desenvolvimento,  

1 World Bank, “Tariff rate, applied, weighted mean, all products (percentage)”, World Development Indicators database, 2020. 
2 United Nations, the Sustainable Development Goals Report 2021

incluindo os PMD desde 2011, devido à 
falta de novos compromissos. No entanto, 
as exportações agrícolas e de vestuário 
dos países em desenvolvimento estavam 
sujeitas à tarifa média mais alta imposta 
pelos países desenvolvidos em 2019, de 
7,9 % e 7,6 %, respetivamente.2  
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6. As medidas não tarifárias têm também um 
impacto significativo no acesso ao mer-
cado para as exportações dos países em 
desenvolvimento, incluindo as exportações 
africanas a nível global e regional e, por con-
seguinte, têm impacto na participação da 
África no comércio internacional.3  
Por exemplo, os setores agroalimentares e 
as importações de produtos manufaturados 
estão sujeitos a mais medidas não tarifárias 
(MNT) pelos países desenvolvidos do que as 
aplicadas pelos países em desenvolvimento. 

7. O número médio de MNT aplicadas pelos 
países desenvolvidos nas importações 
agroalimentares é quase o dobro do número 
médio de MNT aplicadas pelos PMD.4 
Estima-se que os países africanos poderiam 
ganhar cerca de 20 mil milhões de dóla-
res por ano se combatessem o problema 
das medidas não tarifárias em África.5 A 
UNCTAD e a União Africana lançaram uma 
plataforma on-line para ajudar a remover 
as barreiras não tarifárias em África.6 

8. Até à data, apenas 14 países e a União 
Europeia concederam preferências 
ao abrigo do Sistema de Preferências 
Generalizadas para facilitar as exporta-
ções dos países em desenvolvimento 
para os principais mercados de exporta-
ção,7 na implementação da meta 17.12 
dos Objetivos (Implementação do acesso 
ao mercado isento de direitos e quotas 
numa base duradoura para todos os 
países menos desenvolvidos, de acordo 
com as decisões da Organização Mundial 
do Comércio). As tarifas de importação 
aplicadas pelos países desenvolvidos a 
todos os produtos provenientes dos PMD 
diminuíram ligeiramente entre 2015-2019 
para 1,1 % em 2019. Contudo, as tarifas são 

3 Njuguna Ndung’u and others, “Policy brief: Africa’s diversification and its trade policy transformation”, G20 Insights, 2020. 
4 WTO - ITC – UNCTAD, World Tariff Profiles 2021
5 David Vanzett e outros, "Non-tariff measures: lifting CFTA and ACP trade to the next level", UNCTAD Research Paper, N.º 14 (Nações 

Unidas, 2019). 
6 UNCTAD, “Online tool to remove trade barriers in Africa goes live”, 17 de janeiro de 2020. 
7 Ver https://unctad.org/topic/trade-agreements/generalized-system-of-preferences. [Arménia, Austrália, Bielorrússia, Canadá, União 

Europeia, Islândia, Japão, Cazaquistão, Nova Zelândia, Noruega, Federação Russa, Suíça, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos da 
América].

8 UNCTAD, SDG Pulse 2021, https://sdgpulse.unctad.org/trade-barriers/#17-12-1
9 UNCTAD, SDG Pulse 2021
10 OECD, Aid-for-Trade Statistical Queries database. Disponível em www.oecd.org/dac/aft/aid-fortradestatisticalqueries.htm  
11 ECA/RFSD/2019/8. 

caracterizadas por variações significativas 
entre grupos de produtos, com as tarifas 
sobre vestuário e têxteis a atingirem 6 por 
cento e nove por cento respetivamente.8

9. O comércio entre economias desenvolvidas 
tende a ser menos restritivo, com uma tarifa 
média de 2 % em 2019. No entanto, com 
exceção da América Latina e Ásia Oriental 
que comunicaram tarifas intrarregionais 
de 1,2 % e 1,9 % respetivamente, outras 
regiões em desenvolvimento comunicaram 
uma média mais elevada de tarifas intrar-
regionais em 2019, com a Ásia do Sul a 
comunicar a média mais elevada de tarifas 
intrarregionais em 2019, de 5,7 %, seguida 
da Ásia Ocidental e do Norte de África, de 
4,8 % e da África Subsaariana, de 2,5 %.9

10. As estatísticas da OCDE10 indicam que 
em 2018, o ano mais recente para o qual 
existem dados disponíveis, o total dos 
compromissos de Ajuda ao Comércio de 
todos os doadores oficiais foi de 57,9 mil 
milhões de dólares, aumentando de 50,8 
mil milhões em 2016 e 57,8 mil milhões em 
2017. Desses, 21,2 mil milhões de dólares, 
ou 37 %, destinaram-se aos países menos 
desenvolvidos (ver Figura 1), um aumento 
de 18,8 mil milhões de dólares, ou 32 %, em 
2017, o que representa um progresso em 
direção à meta 8.a dos Objetivos (Aumentar 
a Ajuda ao Comércio para os países em 
desenvolvimento, em particular os países 
menos desenvolvidos). A África permaneceu 
entre os maiores beneficiários da Ajuda ao 
Comércio, com 36 % (20,9 mil milhões de 
dólares) em 2018 (ver figura 2). Na década 
que antecedeu 2016, os compromissos da 
Ajuda ao Comércio em África mais do que 
duplicaram.11 

https://sdgpulse.unctad.org/trade-barriers/#17-12-1
http://www.oecd.org/dac/aft/aid-for-tradestatisticalqueries.htm
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FIGURA 1: TOTAL DOS COMPROMISSOS DE AJUDA AO COMÉRCIO, POR GRUPO DE RENDIMENTOS 
BENEFICIÁRIOS (MILHÕES DE DÓLARES DOS ESTADOS UNIDOS) 

Fonte: Análise baseada nas estatísticas da OCDE sobre a Ajuda ao Comércio. 
Nota: Inclui a Ajuda ao Comércio como parte da APD de todos os doadores oficiais. 
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FIGURA 2: QUOTA DOS COMPROMISSOS DA AJUDA AO COMÉRCIO COM OS PAÍSES EM 
DESENVOLVIMENTO, POR REGIÃO (EM PERCENTAGEM) 

Fonte: Análise baseada nas estatísticas da OCDE sobre a Ajuda ao Comércio.  
Nota: Inclui a Ajuda ao Comércio como parte da APD de todos os doadores oficiais. 
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11. A maior parte dos compromissos de ajuda 
ao Comércio para África em 2018 foi para 
o setor energético, com 33 %; agricultura, 
com 24 %; transportes e armazenamento, 
com 13 %, e serviços bancários e financei-
ros, com 10 %.12 Os desembolsos da Ajuda 
ao Comércio para projetos de facilitação 
do comércio caíram drasticamente entre 
2015 e 2017, de 228,9 milhões de dólares 
para 132,9 milhões de dólares. O Egito, 
Etiópia, Quénia, Marrocos e a República 
Unida da Tanzânia atraíram a maior parte 
da ajuda ao comércio em África.13

12 Ibid.
13 ECA e Organização Mundial do Comércio, “An inclusive African Continental Free Trade Area: aid for trade and the empowerment of 

women and young people”, 2019.
14 The Least Developed Countries Report 2020: Productive Capacities for the New Decade (publicação das Nações Unidas, 2020).
15 Ibid.
16 The Sustainable Development Goals Report 2020 (publicação das Nações Unidas, 2020).

12. A quota dos países menos desenvolvidos 
nas exportações mundiais de mercadorias 
representou 0,89 % em 2015, antes de recu-
perar ligeiramente para 0,98 % em 2018, 
aumentando de 189 mil milhões de dólares 
em 2011 (ano base) para 192 mil milhões 
de dólares em 2018, antes de diminuir para 
181 mil milhões de dólares em 2019. Isto 
indica que a meta de duplicar a quota dos 
países menos desenvolvidos nas expor-
tações globais até 2020 (meta 17.11 dos 
Objetivos) não será atingida.14 As exporta-
ções dos países menos desenvolvidos con-
tinuam a enfrentar condições de mercado 
desfavoráveis15 e dificuldades em cumprir 
as condições de tratamento preferencial.16 

Camião sobrecarregado na autoestrada, Marrocos 
Por Oleg Seleznev
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II. O potencial contributo da Zona 
de Comércio Livre Continental 
Africa (ZCLCA) para o crescimento 
inclusivo e desenvolvimento 
sustentável em África

13. A quota da África no comércio mundial 
permaneceu baixa na última década, 
tendo as exportações registado um 
aumento de 2,3 % em 2010 para 2,5 % 
em 2015 e depois decrescendo para 
2,2 % em 2019. O desempenho comercial 
de África ainda depende fortemente da 
evolução dos preços das mercadorias e 
a participação no comércio global per-
manece na sua maioria estagnada.

17 Trade and Development Report 2020: from Global Pandemic to Prosperity for All – Avoiding Another Lost Decade (publicação das 
Nações Unidas, 2020).

18 World Investment Report 2020
19 UNCTAD, “Global trade update”, outubro de 2020.
20 African Union Commission and OECD, Africa’s Development Dynamics 2021

14. As exportações da África diminuíram 3,9 % 
em 2019,17 impulsionadas pela fraca pro-
cura de produtos primários18 e pela queda 
acentuada dos preços das mercadorias,19 
particularmente dos preços do petróleo.20 
Em 2020, esta tendência descendente con-
tinuou devido a uma contração de 7,4 % no 
comércio mundial de mercadorias devido 
ao impacto da pandemia da COVID-19.

FIGURA 3: QUOTA DE ÁFRICA NAS IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES MUNDIAIS EM COMPARAÇÃO 
COM OUTRAS REGIÕES EM DESENVOLVIMENTO, 2020 (EM PERCENTAGEM)  
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15. De acordo com os últimos números da 
UNCTAD, os países africanos assisti-
ram a um declínio significativo nas suas 
exportações e importações de merca-
dorias em 2020, com as exportações 
africanas a atingirem 386 mil milhões 
de dólares, enquanto as importações se 
cifraram em 509 mil milhões de dólares. 
Estes números representam 2,19 % do 
total das exportações mundiais de mer-
cadorias e 2,85 do total de importações 
(Figura 3) e refletem uma diminuição de 
19,3 % e 13,2 %, respetivamente, em com-
paração com os números de 2019.21

16. Em 2020, África viveu a sua primeira reces-
são em mais de duas décadas, devido 
à pandemia cujo impacto causou uma 
perturbação dos fluxos comerciais devido 
a uma quebra na procura global. Como 
resultado, houve uma queda nas expor-
tações de mercadorias. A recessão foi 
inevitável dada a forte correlação entre o 
crescimento económico no continente e a 
procura global e os preços dos produtos 
primários22 que representaram 75 % das 
exportações de África em 2020.23 A ZCLCA 
poderia proporcionar enormes oportunida-
des para promover a recuperação e enfren-
tar o impacto da pandemia da COVID-19 
no crescimento inclusivo e no desenvolvi-
mento sustentável de África, incluindo a 
promoção da diversificação económica.24 

17. No entanto, o comércio intra-africano 
aumentou para 16,1 % do comércio africano 
total em 2018, contra 15,5 % em 2017.25 Este 
valor é muito mais baixo do que na Europa 
(68 %) e na Ásia (59 %).26 Em 2019, as 
exportações de mercadorias intra-africanas 
atingiram 70 mil milhões de dólares, repre-
sentando 14,4 % do total das exportações 

21 UNCTAD Handbook of Statistics, 2021
22 Africa Export-Import Bank, ECA, AfDB, Survey of Impact of COVID-19 on African Trade Finance, 2020
23 UNCTAD Handbook of Statistics, 2021
24 UNCTAD, Economic Development in Africa Report, 2021
25 Africa Export-Import Bank, African Trade Report 2019: African Trade in a Digital World (Cairo, 2019).
26 Economic Development in Africa Report 2019: Made in Africa – Rule of Origin for Enhanced Intra-African Trade (publicação das Nações 

Unidas, 2019). 
27 UNCTAD, Economic Development in Africa Report, 2021
28 UNCTAD Handbook of Statistics, 2021

de África.27 Embora as exportações intra-
-africanas tenham diminuído ligeiramente 
para 69 mil milhões de dólares em 2020, 
a sua quota no total das exportações de 
mercadorias do continente aumentou para 
18 %. Esse valor era ainda baixo em compa-
ração com as exportações intrarregionais, 
em percentagem das exportações totais 
registadas noutras regiões em 2020 (68 %) 
na Europa e (58 %) na Ásia28. (Figura 4). 

18. A criação da ZCLCA destina-se a inverter 
esta "anomalia histórica", onde a maior 
parte do comércio empreendido pelos 
países africanos é com o resto do mundo, 
e envolve principalmente a exportação 
de matérias-primas, incluindo materiais 
extrativos como o petróleo e minerais, bem 
como a importação de bens manufatura-
dos, tais como automóveis, eletrónica, e 
produtos farmacêuticos, entre outros. 

19. Além disso, como demonstrado pelo 
aumento das exportações intra-africanas 
em 2020, no contexto de uma queda de 
20 % das exportações totais do continente 
em comparação com o nível de 2019, o 
comércio entre os africanos manteve-se 
resiliente. Mais importante ainda, o comér-
cio intra-africano tem sido mais diversifi-
cado em termos de cabaz de bens, o que 
demonstra um potencial de transforma-
ção estrutural. Isto pode ser alavancado 
com a plena implementação da ZCLCA. 
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20. Criada em 201829, a ZCLCA gera um 
mercado de 1,3 mil milhões de pessoas 
e um PIB combinado de 3,4 biliões de 
dólares30. Quando se trata de área geo-
gráfica e número de países participantes, 
a ZCLCA é a maior área de comércio 
livre estabelecida desde a criação da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). 

21. Através da ZCLCA, os países africanos 
estão a estabelecer um mercado conti-
nental único de bens e serviços, facilitado 
pela circulação de capitais e pessoas, 
lançando assim as bases para o eventual 
estabelecimento de uma União Aduaneira 
continental. Outros objetivos da ZCLCA 
incluem a promoção do desenvolvimento 
sustentável e inclusivo, a igualdade de 
género, a transformação estrutural, o 
desenvolvimento industrial e a diversifica-
ção, o desenvolvimento do valor regional, 
o desenvolvimento agrícola e a melhoria 
da segurança alimentar no continente31. 

29 African Union (2018), Decision on the draft Agreement establishing the African Continental Free Trade Area (ZCLCA), Ext/Assembly/AU/
Dec.1(X), Assembly of the Union, Tenth Extraordinary Session, 21 de março de 2018, Kigali, Ruanda.

30 World Bank (2020). The African Continental Free Trade Area: Economic and Distributional Effects. Washington, DC: World Bank. 
doi:10.1596/978-1-4648-1559-1.

31 African Union, Agreement establishing the African Continental Free Trade Area, Article 3 (General Objectives)

22. Desde 1 de janeiro de 2021, tornou-se 
possível para os Estados Partes cujos 
procedimentos aduaneiros estão prontos, 
comercializar ao abrigo das condições 
preferenciais da ZCLCA. Isto marcou o 
início de uma viagem histórica que une 
práticas e regras comerciais anterior-
mente díspares, facilitando a circula-
ção de bens, serviços e investimentos 
entre e entre os países do continente. 

23. De facto, a plena implementação do 
Acordo que estabelece a ZCLCA terá um 
impacto económico positivo significativo 
para África. A Comissão Económica para 
África estima que a ZCLCA aumentará o 
valor do comércio intra-africano entre 15 % 
(50 mil milhões de dólares) e 25 % (70 mil 
milhões de dólares) até 2040, eliminando 
90 % das tarifas sobre os bens e reduzindo 
os custos comerciais. Espera-se também 
que reforce a participação económica dos 
jovens e das mulheres.  
 

FIGURA 4: QUOTA DO COMÉRCIO INTRARREGIONAL NO COMÉRCIO TOTAL, 2020 (EM PERCENTAGEM) 

Fonte: Estatísticas da UNCTAD, 2021
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As mulheres representam mais de 70 % 
dos comerciantes informais transfronteiri-
ços32 que poderiam beneficiar do apoio da 
ZCLCA aos pequenos comerciantes trans-
fronteiriços e aos pequenos agricultores.33 

24. Para além do seu papel na diversificação 
das exportações de África, bem como 
na construção de uma economia mais 
resiliente, a ZCLCA detém um potencial 
significativo de competitividade das eco-
nomias africanas e da sua integração 
nas cadeias de valor regionais e globais, 
aumentando as economias de escala 
e atraindo o IDE para o continente. 

25. Libertar o potencial da ZCLCA requer 
o aumento do investimento em áreas 
fundamentais, particularmente proje-
tos de infraestruturas regionais/trans-
fronteiriças, bem como a promoção 
da industrialização inclusiva e do valor 

32 United Nations Development Programme and the African Continental Free Trade Area Secretariat, The Futures Report: Making the 
ZCLCA Work for Women and Youth (2020).

33 United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), “Opportunities for women entrepreneurs in the 
context of the African Continental Free Trade Area”, junho de 2019

34 Economic Commission for Africa, Towards a Common Investment Area in the Africa Continental Free Trade Area: Leveling the Playing 
Filed for Intra-African Investment, 2021

35 Ibid.

acrescentado que são críticos para a 
criação de cadeias de valor regionais e 
promoção da diversificação económica.34 

26. Isto é também crucial para inverter as ten-
dências descendentes dos fluxos de IDE 
para o continente que estava em declínio 
mesmo antes da pandemia, registando 
uma redução de 10,3 % em 2019 em 
comparação com os níveis de 2018.35 

27. Foram dados passos significativos pelos 
países africanos na operacionalização do 
Acordo da ZCLCA. Um número significa-
tivo dos países que assinaram o Acordo 
que cria a ZCLCA concluíram o respetivo 
processo de ratificação e são Estados 
Partes da ZCLCA (40 países de 55 mem-
bros da UA, ou 73 %). No que diz respeito 
a concessões pautais e compromissos 
específicos, a maioria dos Estados-
Membros da União Africana apresentam 

Crédito: unsplash.com
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as suas ofertas (43 países representando 
78 % dos membros da União Africana), 
incluindo membros de quatro uniões adua-
neiras, nomeadamente a Comunidade 
da África Oriental (EAC), Comunidade 
Económica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO), Comunidade Económica e 
Monetária da África Central (CEMAC) e 
União Aduaneira da África Austral (SACU). 

28. Houve também progressos importantes na 
determinação das regras de origem apli-
cadas aos produtos que beneficiarão das 
preferências, tendo os Estados-Membros 
chegado a consenso sobre cerca de 87 % 
das linhas pautais. Além disso, 46 países 
(84 %) apresentaram ofertas de liberaliza-
ção abrangendo os cinco setores prioritá-
rios, nomeadamente: setores empresarial, 
comunicação, financeiro, turismo e serviços 
de transportes36. Além disso, o Órgão de 
Resolução de Litígios foi ativado e está 
operacional. Além disso, muito trabalho 
está a ser feito para assegurar que os 
atrasos no desalfandegamento, as ques-
tões de certificação, os regimes restritivos 
de licenciamento e outros obstáculos ao 
comércio africano sejam resolvidos.

29. No entanto, algumas questões da Fase 
I continuam pendentes, em particu-
lar as negociações sobre regras de 
origem e documentos relacionados, 
bem como o início das negociações 
nos restantes sete (7) setores.

30. A Fase II centrar-se-á em protocolos sobre 
investimento, concorrência, propriedade 
intelectual e mulheres e jovens, bem como 
no comércio digital. A conclusão destes 
protocolos, especialmente em matéria de 
política de concorrência, investimento e 
direitos de propriedade intelectual, contri-
buirá em muito para reforçar ainda mais 
o ambiente de investimento e aumentar 
a atratividade do mercado africano para 
os investidores. Com estes protocolos, 
a ZCLCA está destinada a constituir um 
veículo de investimento e capital através 

36 Dados do Secretariado da ZCLCA.

de regras e regulamentos comuns que 
visam o desenvolvimento das empresas 
africanas, especialmente das PME. 

31. Ao abrigo do Protocolo sobre o 
Investimento, espera-se que sejam abor-
dados os obstáculos à entrada de inves-
timentos em África, reduzir o tempo e o 
custo das aprovações de investimento, 
aumentar a transparência, melhorar a 
eficiência através da harmonização dos 
quadros regulamentares para o investi-
mento, bem como a proteção e o acesso 
aos recursos quando os direitos são vio-
lados. Em relação ao Protocolo sobre os 
Direitos de Propriedade Intelectual, ao 
proteger os direitos de propriedade em 
todo o continente, serão criados incentivos 
para o desenvolvimento de novos conhe-
cimentos, bem como para o investimento 
em investigação e desenvolvimento.

32. Como forma de partilhar os benefícios e 
expandi-los a todos, incluindo os grupos 
mais vulneráveis, os Chefes de Estado 
e de Governo da União Africana manda-
taram os Estados-Membros para nego-
ciarem um Protocolo sobre Mulheres e 
Jovens no comércio, para que estes dois 
grupos populacionais possam aceder 
e colher os benefícios pretendidos dos 
acordos comerciais continentais.
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III. Conclusões  
e recomendações 

• Os Estados-Membros africanos são incen-
tivados a aproveitar ao máximo o impulso 
criado desde o início do comércio ao abrigo da 
ZCLCA para concluir as negociações sobre a 
segunda fase do processo, harmonizar as polí-
ticas comerciais e promover infraestruturas 
e desenvolvimento industrial sustentáveis. 

• Há uma necessidade premente de concluir 
as poucas negociações pendentes sobre 
regras de origem e concessões tarifárias 
críticos para facilitar o comércio comer-
cialmente significativo ao abrigo das regras 
dos instrumentos jurídicos da ZCLCA. 
Os Estados-africanos são incentivados 
a participar proativamente e a encontrar 
consenso nas negociações em curso.

• O desenvolvimento de capacidades e o apoio 
institucional são fundamentais para permitir 
aos países africanos aproveitarem o potencial 
da ZCLCA e beneficiarem da expansão dos 
fluxos comerciais internacionais. É imperativo 
reforçar ainda mais as capacidades comerciais 
e produtivas e implementar políticas indus-
triais para aumentar o valor acrescentado na 
produção e criar empregos decentes para a 
população jovem em crescimento em África. 

• A ZCLCA tem um potencial significativo para 
promover um desenvolvimento sustentável 
mais inclusivo, inclusive através do avanço 
da participação económica das mulheres. O 
Acordo ZCLCA enfatiza a importância da igual-
dade de género para o desenvolvimento do 
comércio internacional e da cooperação eco-
nómica e sublinha a necessidade de promover 
o desenvolvimento socioeconómico sustentá-
vel e inclusivo, a igualdade de género e a trans-
formação estrutural.  

É crucial maximizar o impacto da ZCLCA 
no aumento das capacidades comer-
ciais e de exportação dos setores formal 
e informal, com foco no reforço da par-
ticipação das mulheres e dos jovens.
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