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Introdução
A transformação económica constitui um dos principais pilares da Agenda 2063 da União Africana.
O aumento do comércio e do investimento em geral, e especificamente entre os Estados Membros da
UA é fundamental para o alcance da transformação económica, e a Zona de Comércio Livre
Continental Africana (ZCLCA) auxilia a alcançar os dois objetivos.
A fase I das negociações concluídas nos finais de 2017 estabeleceu os protocolos sobre a liberalização
do comércio intra-africano de bens e de serviços, bem como o Mecanismo de Resolução de
Diferendos. A Fase II, lançada no início de 2018 e prevista para ser concluída no início de 2020, será
orientada para a inclusão de disposições relativas ao Investimento, Política de Concorrência e Direitos
de Propriedade Intelectual. O aumento do investimento intra e extra-africano na África é fundamental
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para o desenvolvimento e aprimoramento das capacidades de produção necessárias para o aumento da
produtividade e criação de empregos.
O exercício de reforço de capacidades tem por objetivo, abordar a gama de desenvolvimento de
investimentos, os desafios dos tratados para a União Africana e seus Estados Membros, bem como
desenvolver as capacidades de negociação dos Estados Membros e da CUA. É importante ter uma
compreensão adequada das relações entre a proliferação de Tratados Bilaterais de Investimento
(TBIs), a saída dos protocolos de investimento nas Comunidades Econômicas Regionais (CERs), bem
como as negociações sobre investimentos na ZCLCA.
O evento de reforço de capacidades, antes agendado para Março de 2020, teve que ser adiado, dada a
pandemia de Covid-19. As mesmas, visam fornecer aos negociadores do comércio um esforço
alternativo de fortalecimento de capacidades através de uma plataforma digital.

Objetivo do evento de reforço de capacidades da CUA
O evento organizado pela/o CUA-ODI, visa contribuir para o fortalecimento das capacidades dos
funcionários do Secretariado da UA e dos Estados Membros da UA, de modo a levarem a cabo
negociações sobre investimento, bem como a sua implementação a nível do país. Especificamente,
espera-se que o evento contribua para:

1. Compreensão do quadro atual dos tratados bilaterais e regionais relativas ao investimento na
África;
2. Compreensão das opções de disposições relativas ao investimento na ZCLCA;
3. Compreensão dos prováveis efeitos econômicos, de disposições possíveis que possam resultar das
negociações sobre investimentos nos níveis continental, regional e nacional; e
4. Compreensão do leque de políticas e do papel das disposições relativas aos investimentos
regionais respetivamente, que ajudam os países a se tornarem mais atraentes para o investimento
direto estrangeiro, sem comprometer a redução dos padrões de direitos humanos, sociais e
ambientais;
5. Compreensão da relação entre o Código Pan-Africano de Investimento (CPAI) e o Protocolo de
Investimento na ZCLCA e;
6. Compreensão das instituições negociadoras da ZCLCA.

Plano de estudos
O plano desenvolvido abrange a seguinte lista não exaustiva de temas a serem discutidas durante o
evento de reforço de capacidades
•

Revisão de deposições sobre política de investimento e conceitos;
o

Facilitação de investimentos;
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o

Proteção de investimentos;

o

Investimento e desenvolvimento, e;

o

Desenvolvimento sustentável.

•

Revisão do direito internacional de investimento e disposições multilaterais;

•

Revisão das antigas e novas gerações de tratados bilaterais de investimento na África e em
alguns outros países / regiões relevantes;

•

Instituições negociadoras da ZCLCA;

•

Visão geral das disposições existentes relacionadas ao investimento nas CERs africanas.
Exemplos;

•

Experiência internacional em política de investimentos internacionais. Países desenvolvidos e
países em desenvolvimento;

•

Experiências nacionais na implementação de disposições de negociação sobre investimento,
e;

•

Reformas no quadro dos acordos de investimento, e qual o formato da ZCLCA.

Modalidade
A pandemia de Covid-19, impediu a realização do evento de reforço de capacidades agendado para
Março de 2020. Os bloqueios/estados de emergência e restrições generalizadas de viagens, tornam
extremamente difícil a realização da formação presencial como antes previsto. Consequentemente,
espera-se que o evento seja realizado através de sessões on-line.
A formação será organizada em sessões de 60 e 90 minutos, e será levado a cabo durante um período
de 4 dias. Isso permitirá aos participantes, adaptar as suas agendas por vários dias, e não a exaustar em
um ou dois dias. As sessões on-line substituirão as sessões específicas do formato presencial original.
Incluirão uma apresentação por um especialista, seguida das questões dos participantes.
As sessões on-line de reforço de capacidades terão como alvos, os funcionários ligados ao
investimento dos Estados Membros e das CERs. A CUA identificará os funcionários relevantes tanto
nos Departamentos da CUA e nos Estados Membros da UA (dois representantes por país). Além disso,
serão convidados os parceiros da UA como o BAD, UNECA e CNUCED.
O ODI suportará a preparação do conteúdo e a sua concretização. Isso incluirá as taxas e despesas
logísticas dos formadores e facilitadores. O ODI será responsável pela organização das sessões e pela
plataforma de comunicação.
Os funcionários ligados ao investimento nos Estados-Membros devem ser provenientes de
organizações relevantes (p.e, Ministérios do Comércio, Indústria, Investimento, Planeamento). Os
grupos selecionados devem ser compostos por especialistas relevantes, com experiência em
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negociações de acordos de investimento, promoção e facilitação de investimentos e arbitragem de
investimentos, e conforme determinado por cada Estado-Membro.
Este evento é orientado para o aumento das capacidades na formulação de políticas, mas não se
concentra na promoção de investimentos como tal. Espera-se que os participantes tenham um
conhecimento adequado sobre a economia e/ou política e direito de investimento.

Especialistas
O evento contará com contribuições de especialistas da ODI, da região africana e de especialistas
internacionais, e incluirá uma troca de experiências entre os funcionários do investimento.

Local e horário
O evento será realizado on-line, dividido em sessões de duas apresentações durante quatro dias, entre
os dias 16 e 24 de Junho de 2020.
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Estruturação do evento e tópicos propostos
Serão utilizados, Zoom, Bluejeans ou Microsoft Teams ao vivo, no fuso horário de Adis Abeba.
16 de Junho
13:00 Boas-vindas e discurso de abertura.
HE. Comissário de Comércio e de Indústria da UA
Secretário-Geral da Zona de Comércio Livre Continental Africana
13:45 Introdução ao curso. (Dr. Max Mendez-Parra).
14:00 Ponto de situação das negociações relativas á ZCLCA. Esta sessão irá descrever a ZCLCA
em geral bem como o que foi acordado até agora. Apresentação de Prudence Sebahizi (UA).
14:30 Uma visão geral do CPAI em relação ao Protocolo de Investimentos da ZCLCA. Os
participantes discutirão em grupos a questão de como as disposições específicas dos TBIs precisam
ser adaptadas ao contexto da ZCLCA. Apresentação de Jamie MacLeod (UNECA).
17 de Junho
13:00 Investimento. Definições. Efeitos econômicos. Esta sessão fornecerá uma série de
definições, conceitos e uma discussão generalizada dos principais efeitos econômicos do investimento.
Apresentação do Dr. Dirk W te Velde (ODI).
14:00 Arquitetura dos Tratados Bilaterais de Investimento (TBIs). Esta sessão descreverá como
os TBIs são tipicamente estruturados, incluindo as disposições mais comuns. Apresentação de Thierry
Mutombo.
23 de Junho
15:00 Proteção de investimentos e resolução de diferendos. Esta sessão descreverá as disposições
típicas, seu escopo e limites. Apresentação de Sarah Brewin e da Dra. Suzy Nikiema (IIDS).
16:00 Promoção e facilitação de investimentos. Esta sessão discutirá as formas mais eficazes de
atrair investimentos e as disposições típicas nos TBIs, incluindo o modelo brasileiro. Apresentação
de Brooke Guven (CCSI).
24 de Junho
15:00 Caracterizando o investimento intra e extra-africano. Esta sessão discutirá a questão do
como o investimento intra e extra-africano afeta a transformação econômica. Apresentação do Dr.
Stephen Gelb (ODI).
16:00 Disposições modernas nos TBIs. Esta sessão discutirá as disposições sociais, ambientais,
laborais e sanitárias nos TBIs. Apresentação de Brook Guven (CCSI).
17:00 Encerramento do Evento. HE. Comissário de Comércio e Indústria da UA

Formação e Facilitadores
O evento será facilitado / ministrado por especialistas internacionais em políticas de investimentos e
áreas afins. Ênfase será dada à garantia da presença de especialistas com experiência no contexto
África.
-

Dr. Max Mendez-Parra, ele que facilitou e ministrou formações em análise de políticas
comerciais e de investimento em vários países africanos (Etiópia, Uganda, Quênia, Gâmbia,
Nigéria, Zâmbia, Tanzânia) e outros países em desenvolvimento.
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-

Dr. Dirk Willem te Velde, ele que facilitou as discussões sobre as negociações de
investimentos e serviços na EAC, COMESA e CARICOM. Ele escreveu amplamente sobre a
política de IDE.

-

Dr. Stephen Gelb, ele que trabalhou extensivamente em política de investimentos na África
do Sul e é um dos principais especialistas em política de IDE.

-

Sr. Jamie MacLeod (Centro Africano de Política Comercial - UNECA)

-

Srª. Brooke Guven (Centro de Desenvolvimento Sustentável da Colômbia (CDSC) –
Universidade da Colômbia).

-

Sr. Prudence Sebahizi (CUA).

-

Sr. Thierry Mutombo (consultor sobre desenvolvimento de negócios), ele que trabalhou como
Diretor de Investimentos e Desenvolvimento do Setor Privado no COMESA, e facilitou as
negociações do Código Pan-Africano de Investimentos (CPAI).

-

Srª. Sarah Brewin (Instituto Internacional de Desenvolvimento Sustentável - IIDS)

-

Dra. Suzy Nikiema (Instituto Internacional de Desenvolvimento Sustentável - IIDS)

Identificação dos Participantes
A CUA identificará os principais funcionários envolvidos nas negociações relativas ao investimento,
com o objetivo de criar uma lista de participantes.

Preparação do material
O ODI coordenará a preparação do material didático (por exemplo, apresentações e artigos).
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