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RELATÓRIO DA SESSÃO DE FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O SISTEMA EM
LINHA PARA OS PONTOS FOCAIS PARA AS BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS
(NTB’S) DO PROCESSO TRIPARTIDO DA COMESA, EAC E SADC REALIZADA EM
NAIROBI NO QUÉNIA DE 10 A 11 DE MARÇO DE 2011

1.0

ABERTURA E BOAS VINDAS

1.1

O representante do Ministério do Comércio do Quénia, o Sr. Peter Mwaniki deu
as boas vindas aos delegados não só a Nairobi como à Sessão de Formação
para o mecanismo em linha dos Pontos Focais para as barreiras não tarifárias
(NTBs) do processo tripartido. O Sr, Mwaniki sublinhou a importância da
resolução das NTB’s reclamadas para fortalecer o comércio intra-regional.
Agradeceu aos parceiros de cooperação, a Trade Mark África Austral e Trade
Mark África Oriental e às 3 Comunidades Económicas Regionais por terem
permitido a realização desta sessão de formação.

1.2

O Sr. Gerald Ajumbo, Funcionário Principal de Comércio (Internacional) EAC e
também Presidente do Acordo Tripartido, também deu as boas vindas em nome
das três CER’s. Depois das suas observações de boas vindas, falou sobre os
objectivos desta sessão de formação bem como os seus resultados sublinhando
os seguintes pontos:
 Os Pontos Focais deveriam ser capazes de de gerir o Sistema em Linha
das NTB’s para acelerar o ritmo da resolução das Barreiras Não Tarifárias;
 Operacionalizar prazos para o processamento de reclamações como
acordado na 1ª Reunião Conjunta dos Pontos Focais dos NTB’s da
COMESA, EAC, SADC nos dias 10 e 11 de Março de 2009 em
Joanesburgo e como endossado pelos Órgãos Políticos das CER’s; e
 Criar redes de contactos dos Pontos Focais.

1.3

Presenças
A reunião teve a presença de 66 delegados dos 23 países do processo
Tripartido: Botsuana, Burundi, Comoros, República Democrática do Congo,
Etiópia, Quénia, Lesoto, Madagáscar, Maláui, Maurícias, Moçambique, Namíbia,
Ruanda, Seicheles, África do Sul, Sudão, Suazilândia, Tanzânia, Uganda,
Zâmbia e Zimbabué. Representantes da Trade Mark África Oriental e Trade
Mark África Austral estiverem também presentes à reunião.
A lista dos participantes está apensa no Anexo I.
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2.0

ADOPÇÃO DA AGENDA E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO
A reunião adoptou a seguinte agenda de trabalhos:
1. Registo
2. Discurso de Abertura: Presidente da Tripartida
3. Mecanismo Tripartido em Linha de Reportar e
Acompanhamento das NTB’s -TMSA
4. Orientação e Formação do Sistema em Linha pela
Octopus/TMSA
5. Relatório de progresso sobre a eliminação “on line/off line”
das barreiras não tarifárias pelos Estados Membros
6. Relatório de progresso relacionado com o estabelecimento
das Comissões Nacionais de Acompanhamento pelos
Estados Membros
7. Comentários sobre o projecto de mecanismo para a
eliminação de barreiras não tarifárias no seio do arranjo
tripartido da COMESA,EAC, SADC.
8. Recomendações e o futuro

3.0

APRESENTAÇÃO
SOBRE
MECANISMO
DE
RELATÓRIO
ACOMPANHAMENTO DAS NTB’S EM LINHA – FEITA PELA TMSA

E

O representante da Trade Mark África Austral, a Sra. Vonesai Hove, Especialista
em NTB’s, e também administradora do Mecanismo de Relatório e
Acompanhamento das NTB’s em Linha apresentou uma visão geral sobre o
Mecanismo em Linha. Informou a reunião sobre o facto do desenho do
mecanismo em linha proporcionar a possibilidade de uma base de dados dinâmica
que permite um acompanhamento em tempo real. O mecanismo proporciona
ainda um envolvimento activo dos intervenientes na eliminação das NTBs e
intensifica a cooperação entre os Estados Membros, o governo e os parceiros do
sector privado do processo Tripartido.
A reunião foi informada sobre o quadro do apoio constitucional que iria permitir
uma implementação eficaz do Mecanismo. Tal inclui a criação de uma Unidade de
Acompanhamento das NTB´s nos Secretariados da COMESA, EAC e SADC, nas
Comissões Nacionais de Acompanhamento e nos Pontos Focais para as NTB’s
dos Países Membros bem como nos Pontos Focais do Sector Privado. A Sra.
Hove lembrou que na 1ª reunião dos Pontos Focais das NTB’s do processo
Tripartido, foram acordados os prazos para o processamento e resolução das
NTB’s, apesar de ter lamentado que os desafios políticos e operacionais estavam
presentes na eliminação das NTB’s. Instou depois os países membros a
resolverem todas as NTB’s com mais de três meses como uma questão urgente e
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a estabelecerem as Comissões Nacionais de Acompanhamento em países onde
não tivessem ainda sido criadas, até 2012.

3.1

DEBATE SOBRE A APRESENTAÇÃO
3.1.1 A reunião observou que o administrador do actual sistema é um
representante da TMSA e que o financiamento do projecto pela TMSA
poderá terminar no future e por isso é recomendado que um mecanismo de
transição fosse criado proximamente pelas CER’s para gerir e administrar o
sistema em linha.
3.1.2 Registando o papel chave que o sector privado desempenha na eliminação
e relatórios sobre as Barreiras Não Tarifárias a reunião concordou que,
como intervenientes importantes deveriam também ter acesso ao sistema.
3.1.3 Nos debates que se seguiram houve uma preocupação sobre a situação
jurídica que obriga a implementação e utilização do mecanismo para a
eliminação das Barreiras Não Tarifárias no seio do arranjo tripartido uma
vez que se trata de um Anexo à FTA cujas negociações ainda não tiveram
início. Sublinhou-se, contudo, que os Estados Membros do Arranjo
Tripartido estavam já a utilizar o sistema e que estavam cientes dos efeitos
nefastos das NTB’s. Assim os Estados Membros poderiam acelerar a
implementação do Mecanismo. A reunião observou que caso os Estados
Membros concordem com o aceleramento da implementação do
Mecanismo das NTB’s, seria necessário criar modalidades para
operacionalizar o Mecanismo incluindo a mobilização de recursos.
3.1.4 Foi concordado unanimemente que os Secretariados deveriam implementar
um programa de capacitação para todos os Estados Membro para uma
implementação do mecanismo da eliminação das NTB’s sem problemas.

4.0

A PRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO NOVO WEBSITE DAS NTB’S
O novo e melhorado Website com características adicionais foi apresentado à
reunião pelo criador do Web, Octoplus Ltd. São as seguintes as recomendações
adicionais feitas na reunião:

Registo da Sessão de Formação e Orientação Sobre o Sistema em Linha para os Pontos Focais para as NTB’
- PORTUGUESE -

4






5.0

Dar acesso de administradores no sistema aos Pontos Focais do Sector
Privado.
Os presidentes das Comissões Nacionais de Acompanhamento (NMC’s)
devem receber o estatuto de Pontos Focais.
A situação da resolução das NTB’s sujeitas a reclamação, deve estar
registada numa janela pública do sistema.
O Website do sistema em linha das NTB’s deveria ser ligado aos websites
das instituições relevantes do sector público e privado nos Estados
Membros

FORMAÇÃO NO SISTEMA EM LINHA
Os participantes foram sujeitos a formação em linha sobre o processamento dos
relatórios em linha para garantir uma eliminação atempada das NTB’s no website.

6.0

CRIAÇÃO DAS COMISSÕES NACIONAIS DE ACOMPANHAMENTO PELOS
ESTADOS MEMBROS
A reunião tomou nota da situação em relação ao estabelecimento das NMC’s nos
Estados Membros do Arranjo Tripartido e louvou a CER da região da EAC por
possuir NMC’s totalmente funcionais. O Burundi, Ruanda, Tanzânia, Quénia,
Uganda, Comoros, Zâmbia, RDC, Maláui, Sudão e Suazilândia já criaram as suas
NMC’s e observaram que alguns países já criaram comissões de facilitação
comercial cujas funções incluem a facilitação da eliminação de NTB’s.

7.0

RELATÓRIOS DE PROGRESSO SOBRE A ELIMINAÇÃO DAS BARREIRAS
NÃO TARIFÁRIAS “ONLINE/OFFLINE” PELOS ESTADOS MEMBROS.
A reunião notou que 60% das NTB’s reclamadas tinham sido resolvidas e que
25% estão ainda por resolver. Os Pontos Focais apresentaram os seus relatórios
de progresso sobre a resolução das NTB’s ainda não resolvidas pelos Estados
Membros.

8.0

RECOMENDAÇÕES E O FUTURO







Avaliação da legitimidade de barreiras impostas à muito tempo para acelerar o
processo de resolução.
Implementação do programa de capacitação acordado.
Todos os Estados Membros que não estabeleceram ainda a Comissão
Nacional de Acompanhamento, NMC, devem ser instados a fazê-lo. Onde
existam estruturas de substituição as NMC TORS devem ser incorporadas no
trabalho das estruturas e os Secretariados devem ser informados.
Os Pontos Focais do Sector Privado devem ter direito a um acesso ao sistema
idêntico ao dos administradores.
Os Presidentes dos NMC’s devem receber o mesmo estatuto dos Pontos
Focais.
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9.0

A situação da resolução para as reclamações das NTB’s deve ser registada
na janela pública do sistema.
O Website do sistema em linha das NTB’s deveria ser ligado aos Websites
das instituições relevantes do sector público e privado nos Estados Membros.
Os Estados Membros devem informar os Secretariados das CER’s sobre as
suas leis, regulamentos e procedimentos que tenham impacto sobre o
comércio regional para que sejam distribuídos pelos Estados Membros do
Processo Tripartido.

ASSUNTOS DIVERSOS
DATA E LOCAL DA PRÓXIMA REUNIÃO : serão indicados proximamente.

10.0

O ENCERRAMENTO DA REUNIÃO E ADOPÇÃO DO RELATÓRIO

Não havendo mais nada a tratar, o relatório foi adoptado e a reunião terminou às
18H15.
COMESA, EAC, SADC
11de Março de 2011
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