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COMUNICADO DE IMPRENSA 

15 de  Fevereiro de 2022 

 
A ZCLCA e a Organização Mundial das Alfândegas (OMA) unem esforços para 

operacionalizar a liberalização das trocas comerciais 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bruxelas, 15 de Fevereiro de 2022: Foi hoje assinado um Memorando de Entendimento 
(MdE) entre o Secretariado da Zona de Comércio Livre Continental Africana (ZCLCA) e a 
Organização Mundial das Alfândegas (OMA), com o objectivo de operacionalizar as listas 
tarifárias e assegurar a livre e eficiente circulação adicional de mercadorias em África.  
 
O Memorando de Entendimento foi assinado em Bruxelas, Bélgica, por Sua Excelência 
Wamkele Mene, Secretário-Geral do Secretariado da ZCLCA, e pelo Secretário-Geral da OMA, 
Sua Excelência Kunio Mikuriya. 
 
O Secretariado da ZCLCA e a OMA estão unidos no seu objectivo comum de aumentar a 
prosperidade em África através da liberalização das trocas comerciais no Continente. Este 
Memorando de Entendimento representa o próximo passo lógico para as duas organizações 
ao trabalharem para reduzir as barreiras ao comércio em toda a África, ligando os sistemas 
aduaneiros, preenchendo o Livro das Tarifas da ZCLCA e proporcionando o reforço de 
capacidades para os funcionários aduaneiros e a administração aduaneira. Esta colaboração 
está estabelecida para capacitar a ZCLCA com: 
 

i. sistemas tecnológicos que permitam a padronização dos dados e a conectividade dos 
sistemas aduaneiros; 

ii. o desenvolvimento de um Livro das Tarifas eletrônico para a ZCLCA; 
iii. o reforço das competências e perícia dos funcionários aduaneiros para a 

operacionalização da ZCLCA;  
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iv. a migração de todos os Estados-Membros da ZCLCA para o SH 2022;  
v. o início efectivo das trocas comerciais utilizando o Livro das Tarifas da ZCLCA. 

 
O acordo permitirá que as duas organizações trabalhem em conjunto e se apoiem 
mutuamente na abordagem dos desafios logísticos, procurando ao mesmo tempo 
implementar programas e desenvolver as trocas comerciais em toda a África.  
 
O Sr. Wamkele Mene, Secretário-Geral do Secretariado da ZCLCA, afirmou: "O Memorando 
de Entendimento permitiria à OMA associar-se à ZCLCA para assegurar que as Administrações 
Aduaneiras estejam totalmente equipadas para implementar o Acordo ZCLCA". 
 
 
 

-Fim- 
 
 
 
Nota aos Editores:  
 

1. A propósito do Secretariado da Zona de Comércio Livre Continental Africana 

(ZCLCA) 

A ZCLCA é a maior zona de comércio livre do mundo desde a criação da Organização Mundial 
do Comércio. Visa reunir os 55 Estados-Membros da União Africana, abrangendo um mercado 
de mais de 1,2 mil milhões de pessoas, incluindo uma classe média em crescimento e um 
produto interno bruto combinado de 2,6 triliões de dólares. Tem vários objectivos, o mais 
importante dos quais é a criação de um mercado único de mercadorias e serviços, com o 
potencial de impulsionar o comércio intra-africano até 52,3 por cento.  
 
Para saber mais, por favor visite o nosso site: https://au-afcfta.org      

 
2. A propósito da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) 

A Organização Mundial das Alfândegas (OMA) é a única organização intergovernamental 

focalizada exclusivamente em questões aduaneiras. Com 184 Membros em todo o mundo a 

processar colectivamente 98% do comércio mundial, a OMA é reconhecida como a voz da 

comunidade aduaneira. É reconhecida pela sua perícia no desenvolvimento de normas 

globais, na simplificação e harmonização de procedimentos aduaneiros, segurança comercial, 

facilitação do comércio, aplicação e conformidade aduaneira, nomenclatura de mercadorias 

do Sistema Harmonizado, avaliação, origem e reforço das capacidades em matéria aduaneira. 

Para saber mais, por favor visite o nosso site: http://www.wcoomd.org   
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