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SIGLAS  E ACRÓNIMOS USADOS 
 

AAG : Grupo dos Embaixadores Africanos  

ADF : Agência Francesa de Desenvolvimento  

AFCET : Associação das Mulheres Chefes de Empresas do Togo  

AFE : Acordo sobre a Facilitação dos Negócio 

AGET : Associação das Grandes Empresas do Togo  

AGOA : African Growth and Opportunity Act / Lei para o crescimento e oportunidades econõmicas na 
África  
 
ASOZOF : Associação das Sociédades da Zona Franca 

AWEP : Programa de Mulheres Empresárias  

B2B : Diálogo de negócio para negócio 

BIDC : Banco de investimento e do desenvolvimento da Comunidade Económica dos Estados da África 
Ocidental  
 

CCA : Corporate Council on Africa – Conselho Corporativo para a África 

CEA : Comissão Económica das Nações Unidas para a África  

CEDEAO : Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 

CER : Comunidade Económica Regional  

CCI : Centro do Comércio Internacional  

CCIT : Câmara do Comércio e Indústria do Togo  

CNOFA : Comité Nacional da Organização do Fórum AGOA  

CNUCED : Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o  
Desenvolvimento  

COMESA : Mercado Comum da África Oriental e Austral 

CETEF- TOGO 2000 : Centro Togolês das Exposições e Feiras, Lomé 

DTEUA : Associação «Diáspora Togolesa nos EUA » 

ETD : Empresa Territorial e Desenvolvimento  

ETI : ECOBANK Transnacional Incorprated  

FEFA : Federação das Mulheres Empresárias e Mulheres Comerciantes da  
África Ocidental 

FONGTO : Federação das ONGs do Togo 

GF2D/CRIFF : Grupo de Reflexão Mulher, Democracia e Desenvolvimento e  ONG 
 
GITO : Agrupamento das Indústrias do Togo  

IDE : Investimento Directo Estrangeiro  
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IMO: Instituto de Mercadologia  

ITRA : Instituto Togolês para Agricultura e Pesquisa  

MCC : Millennium Challenge Corporate (Iniciativa para enfrentar os desafios do novo milênio) 

MNT : Doenças não comunicáveis  

MPME : Empresas de micro, pequeno e médio porte 

MTR : Avaliação de meio-termo 

NIOTO : Novas Indústrias dos Oleos Vegetais do Togo 

OCDE : Organização da Cooperação e do Desenvolvimento Económico  

OIT : Organização Internacional do Trabalho  

OMC : Organização Mundiale do Comércio 

OPIC : Overseas Private Investment Corporation 

OSC : Organizações da sociedade civil  

PI : Patrimônio Intelectual  

PIB : Produit Interno Bruto 

PME : Empresas de Pequenos e Medio Porte  

PMI : Indústrias de pequeno e médio porte  

PNUD : Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

SOTRAL : Sociedade dos Transportes de Lomé 

SACU : Southern African Customs Union (União das Autoridades Aduaneiras da África Austral) 

SADC : Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral  

TFA : Trade Facilities Act  (Lei da facilitação do comércio) 

EUA : Estados Unidos da América 

USAID : United States Agency for International Development (Agência Norte-Amercana para o 
Desenvolvimento Internacional) 

USD : Dólar americano 

USG: United States Government (Governo dos Estados Unidos) 

USTDA: United States Trade and Development Agency  (Agênca do Comércio e do Desenvolvimento dos 
Estados Unidos)  

USTR: United States Trade Representative (Delegação Comercial dos Estados Unidos) 

UONGTO: União das ONGs do Togo 

YALI : Young African Leaders Initiative (Iniciativa dos Jovens Líderes Africanos) 

ZLEC : Zona de Livre-Comércio Continental 

ZLER : Zona de Livre-Comércio Regional 
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RESUMO EXECUTIVO 
 

O Togo e os Estados Unidos da América co-organizaram o 16º. Fórum da Lei relativa ao crescimento 
e às oportunidades económicas na África (AGOA) de 8 a 10 de agosto de 2017 cujo tema foi : «Os 
Estados Unidos e África : Uma parceria para a prosperidade através do Comércio ». Esse 
importante evento teve a participação de quase mil (1000) delegados africanos e americanos e foi 
julgado por todos os representantes dos países participantes e do governo americano como o melhor 
Fórum AGOA jamais organizado.  

As diversas actividades do Fórum aconteceram em diferentes pontos da capital togolesa: L’Hôtel 2 
Février-Radisson Blu, os Centros de Convenção da Ecobank Transnacional Incorporated e do Banque 
d’Investissementg et du Développement de la Communauté Economique des Etats de África de 
l’Ouest (BIDC).  

 
Actividades do 16º. Fórum AGOA do Togo 
 
As actividades deste encontro foram compostas de três grandes fóruns com participantes oriundos de 
38 países credenciados para a AGOA, e dos Estados Unidos da América. São esses o Fórum 
ministerial, o Fórum sector privado e o Fórum sociedade civil.  

Os fóruns sector privado e sociedade civil aconteceram no dia 8 de agosto de 2017, precididos de 
uma cerimônia de abertura conjunta presidida pelo Primeiro Ministro da República togolesa, Sua 
Excelência Komi Sélom KLASSOU.  

O Fórum ministerial foi realizado nos dias 9 e 10 de agosto de 2017. A cerimônia solene de abertura 
também foi co-presidida pelo Primeiro Ministro togolês, Sua Excelência, Komi Sélom KLASSOU, 
representando o Chefe do Estado Togolês, Sua Excelência, Pesidente Fauré Essozimna 
GNASSINGBE, e por Sua Excelência, senhor Embaixador Robert LIGHTHIZER, o representante 
do Ministério do Comércio dos Estados Unidos e o representante pessoal do Presidente dos EUA, 
Sua Excelência, senhor Donald  TRUMP. A cerimônia de abertura foi seguida dos trabalhos em 
sessões plenárias e paralelas.  

Sua Excelência, Madame LEGZIM-BALOUKI Bernadette Essossimna, Ministra do Comércio e 
da Promoção do Sector Privado presidiu a Cerimônia e fez a Alocução de encerramento do Fórum. 
A Cerimônia de encerramento também foi agraciada pelo brilhantíssimo discurso de Sua Excelência, 
senhor David GILMOUR, Embaixador dos EUA ao Togo, seguida da mensagem de apoio de Sua 
Excelência,  senhora Dede Ahoefa EKOUE, Ministra, Conselheira do Presidente da República 
Togolesa  e  Presidente  do  Comité  de  Organização  do  16º.  Fórum AGOA que  foi  também o  Ponto  
Focal AGOA 2017.  
 
A reunião dos Altos Funcionários e Peritos Africanos 
Como preludio ao Fórum e para preparar a sessão do Grupo Consultativo dos Ministros Africanos do 
Comércio, uma reunião dos Altos Funcionários, Peritos e Embaixadores Africanos foi realizada no 
dia 7 de agosto de 2017 a Lomé, Togo. Esse encontro permitiu a examinação, modificação e adopção 
das conclusões e recomendações da avaliação a médio-termo das actividades da AGOA, realizadas 
em Washington DC nos dias 17 e 18 de julho de 2017. 
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Os trabalhos foram conduzidos por uma Mesa directora composta dos Embaixadores do Togo, da 
Ilha Maurício, da Uganda, do Lesotho e do Congo. A reunião foi co-presidida pelo Comité de 
Desenvolvimento económico do grupo dos Embaixadores africanos em Washington DC, Sua 
Excelência, Frédéric Edem HEGBE, Embaixador do Togo aos Estados Unidos e Sua Excelência, 
Soorooj PHOKEER, Embaixador da Ilha Maurício aos Estados Unidos. 
 
Reunião do Grupo Consultativo dos Ministres Africanos do Comércio 
 
Realizada na segunda-feira, 8 de agosto de 2017 a Lomé, a reunão teve como objectivo a apresentação 
das conclusões e recomendações da reunião dos Altos Funcionários e a consideração das questões 
chaves a serem discutidas durante o 16º  Fórum AGOA. 

A Cerimônia de abertura foi presidida por Sua Excelência, Lazare SEHOUETO, Ministro do 
Comércio, da Indústria e das Empresas de pequeno e médio portes do Bénim.  

Durante a referida cerimônia, Sua Excelência, Albert MUCHANGA, Comissário do Comércio e da 
Indústria da União Africana, Representante do Presidente da Comissão de União Africana, salientou 
a importância da integração regional e convidou os países acreditados da AGOA a criarem uma 
parceria ganhador-ganhador com os Estados Unidos da América. 
 
Balanço sintético do 16º. Fórum AGOA 
 
O objectivo do 16º. Fórum AGOA ao nível dos Estados Elegíveis da África e dos Estados Unidos da 
América é essencialmente de identificar as estratégias para optimizar a utilização de AGOA como 
alavanca das exportações em direcção aos Estados Unidos da América com vistas a promover a 
prosperidade das nossas populações. De modo específico, trata-se de formular as recomendações 
pertinentes, de reforçar as capacidades dos diversos actores da África e de favorecer a formação das 
redes. 

Além de reforçar as capacidades e favorecer a formação das redes, o Fórum tornou possível a criação 
das estratégias apropriadas para alavancar as exportações AGOA para o horizonte de 2025. Os 
governos africanos foram convidados a implementar as recomendações relativas à integração 
regional, à logística e ao transporte, a indústria, sobretudo, o agronegócio, as normas e as pesquisas, 
o financiamento das Empresas, o reforço das capacidades, a tecnologia, a inclusão dos pequenos 
produtores, a segurança e o espaço público. 
 
As recomendações podem ser resumidas da seguinte forma:  
 
O paper dos governos dos países credenciados : 
 
 
Integração regional e transporte 
 

 Reforçar o programa de integração regional africana graças às iniciativas tais como a Zona de 
Livre-Comércio Continental (ZLEC) ; 
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 Aderir ao acordo de facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio (OMC) 
para melhorar a transparência, reduzir os custos de transacção e aumentar a competitividade 
das empresas africanas e das exportações 
 

Indústria 
 

 Sustentar os esforços do continente em matéria de industrialização de acordo com a Agenda 
2063 da União Africana graças às relações comerciais e de investimento com os Estados 
Unidos ; 

 Promover as redes de agrupamento tais como os parques industrias e o financiamento das 
infrastruturas capazes de permitir às empresas africanas de tornarem-se mais competitivas à 
escala mundial.  
 

Normas e pesquisas  
 Melhorar a cooperação em matéria das normas assim como em relação às medidas de higiene 

e fitossanitárias ; 
 Investir nos laboratórios de exames para obter a certificação necessári para os produtos. 

 
Financiamento das Empresas 
 

 Adotar as políticas capazes de atrair o investimento estrangeiro, inclusive o investimento 
vindo da diáspora ; 

 Diversificar os recursos de financiamento para além dos bancos afim de promover o comércio 
e o investimento. 
 

O reforço das capacidades 
 

 Reforçar as capacidades das organizações da sociedade civil a fim de sustentar as empresas 
de micro, pequeno e médio porte ; 

 Aumentar o apoio das organizações da sociedade civil (OSC) ao Comércio e o  reforço das 
capacidades técnicas das empresas de micro, pequeno e médio porte para que possam 
participar melhor das cadeias mundiais de valores ; 

 Continuar a beneficiar do apoio da Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), a fim de vencer os obstáculos não tarifários. 
 

Tecnologia 
 

 Oferecer um amplo acesso às tecnologias de informação e comuniação. 
 

Inclusão 
 

 Promover as políticas que incentivem a criação das cooperativas. 
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Em relação ao papel do governo dos Estados Unidos da América, foram formuladas  as seguintes 
recomendações: 

 Solicitar  às  agências  e  organismos  do  governo  americano  (USG)  a  extensão  do  apoio  aos  
países credenciados para a AGOA a fim de implementar a TFA (Acordo de Facilitação de 
Comércio) da OMC (Organização Mundial do Comércio), sobretudo a favor dos países sem 
litoral, com vistas a reduzir os custos comerciais, facilitar a livre circulação das mercadorias 
e promover a integração da África na economia mundial. A cooperação sobre o « Trade 
Facilitation Agreement », ou seja, Acordo de Facilitação do Comércio (TFA) deve ser fundada 
sobre os programas conveniados ao nível das Comunidades Económicas Regionais (C.E.R) a 
fim de promover a integração regional ; 

 Incentiva o governo dos Estados Unidos a não corta nem reduzir o orçamento da USAID a 
fim de garantir a disponibilidade dos recursos destinados aos países credenciados para a 
AGOA ; 

 Sustentar os esforços de integração do continente dentro das cadeias mundiais de 
fornecimento e das redes de distribuição global levando em conta o facto de que a África está 
a fazer actualmente progresso regular em termos da integração regional e continental ; 

 Negociar com os Estados Unidos para que não permitisse a implementação das vistorias fora 
do ciclo de maneira a danificar o próprio espírito de AGOA cuja base é a previsibilidade e a 
certeza ; 

 Sustentar o programa de integração regional a fim de promover a integração da África dentro 
da economia mundial. 

 

Os factores do sucesso do 16º. Fórum AGOA 

Vários factores contribuiram para o êxito perfeito desse Fórum dos quais destacamos: 

1. O compromisso do Estado togolês 

2. A qualidade da cooperação entre o governo do Togo e os EUA 

3. A forte mobilização e a  contribuição de qualidade dos países credenciados e das 
organizações regionais e sub-regionais africanas  

4. A qualidade da colaboração com os parceiros técnicos americanos 

5. A eficácia do comité dos Embaixadores dos países africanos e da União Africana em 
Washington 

6. A forte mobilização e a participação activa dos delegados do sector privado e das 
organizações não governamentais africanas e americanas  

7. A liderança proactiva do sector privado e da sociedade civil togolês na organização do 
Fórum  

8. A alta qualidade do  profissionalismo dos prestadores de serviços e dos consultores 

. 
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Embaixador das Ilha Maurícios aos Estados Unidos. 

Eu gostaria de parabenizar particularmente à Presidente do Comité Nacional de Organização do 
Fórum AGOA 2017, Senhora Ministra Conselheira do Presidente da República, Dédé Ahoéfa 
EKOUE, pelo seu compromisso pessoal e sua liderança de qualidade na coordenação de todas as 
actividades ligadas ao Fórum. Nós trabalhamos todos numa sinergia admirável e aproveito desta 
ocasião para agradecer a toda a sua equipa e à equipa do Ministério do Comércio que trabalharam 
juntos e dentro de uma boa dinámica. 

A todos os membros do Comité Nacional, aos Presidentes e aos membros das Comissões e dos 
comités técnicos do Fórum sector privado e do Fórum sociedade civil, apresentamos os mais 
profundos agradecimentos do Governo e do povo togolês. O governo agradece ao senhor Ade 
AYEYEMI, Presidente Director-Geral do grupo ECOBANK Transnacional Incorporated pela 
valiosa contribuição dessa instituição panafricana ao sucesso desse Fórum. O governo expressa sua 
profunda gratidão ao senhor Olowo-n’djo Tchala, da Diáspora Togolesa nos EUA, Fundador e 
Director da Société ALAFFIA pelo seu compromisso e para todo o investimento feito em benefício 
do 16º. Fórum AGOA. 

Saudamos a todos os membros da Diáspora que tomaram a inicitiva de vir participar e contribuir ao 
Fórum. De forma especial, agradecemos ao senhor Victor ADOUKONOU, Presidente da 
Associação « Diáspora Togolesa nos EUA ». Mando todas as minha felicitações ao senhor Fall 
TOURE, Estilista e fundador da Fashion Academy of Lomé Togo (FALT – Academia da moda) pela 
Organização bem-sucedida do « Lomé AGOA Fashion Week ». 

À senhora Rachel EBANETH, Ponto Focal do 14º. Fórum AGOA do Gabão, Secretária-Geral 
Adjunta do Ministério do Comércio, das PME, do Artesanato e do Desenvolvimento dos serviços do 
GABÂO, nossa mais profunda gratidão pela sua disponibilidade a compartilhar com seus colegas 
togoleses as boas práticas do 14º. Fórum AGOA. 

Não posso esquecer-me de agradecer a todos os consultores e prestadores de serviços que 
participaram da Organização do Fórum, aos senhores da mídia nacional e internacionais, a todas 
as pessoas de boa vontade a a todos aqueles que, de longe ou de perto, contribuiram para o êxito da 
organização desse Fórum.  

Sem dúvida alguma, o Fórum de Lomé foi um grande sucesso e o encontro resultou em importantes 
recomendações para uma melhor aplicação da AGOA. Ao longo desse importante evento, todas as 
partes envolvidas puderam renovar seu compromisso para fazer da AGOA, um quadro mais dinámico 
de parceria ganhador-ganhador entre os Estados Unidos e a África. 

Nessa dinâmica, o Governo do Togo compromete-se a trabalhar em estreita colaboração com o 
sector privado,  a sociedade civil e a Diáspora cuja contribuição foi de imenso valor para garantir 
a implementação do Plano de Acção operacional para a utilização de AGOA ao benefício de um 
desenvolvimento económico e da inclusão. 

Para os oito (08) próximos anos da vigência de AGOA, gostaria de desejar ardentemente que os 
países credenciados da África implementem as Estratégias e Planos de Acção operacionais para a 
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utilização de AGOA e tirem mais proveito dessa oportunidade para o bem das nossas economias e o 
das nossas respectivas populações.  

Para acompanhar esse processo, um relatório geral do Fórum foi elaborado e está disponível no 
portal oficial do Fórum (www.agoa-togo.tg) assim como no site de capitalização da experiencia do 
16º. Fórum AGOA (www.agoatogo2017.info) pertencente à Célula de coordenação estratégica do 
Fórum. 

Viva AGOA, baluate da parceria económica entre os Estados Unidos e a África para a prosperidade 
através do comércio. 

 

Senhora Bernadette E. LEGZIM-BALOUKI, 
Ministra togolesa do Comércio e da Promoção 
do Sector Privado. 

 

 

 

  

http://www.agoa-togo.tg/
http://www.agoatogo2017.info/
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INTRODUÇÃO 
 

A lei sobre o crescimento e as oportunidades económicas na África (AGOA) foi promulgada pelo   
Congresso americano no ano 2000. Ela permete aos países da África exportar para os Estados Unidos 
cerca de 6500 produtos exonerados de todo e qualquer impostos. Em junho de 2015, ela foi prorrogada 
até 2025. 
 
A  lei  AGOA  visa  o  desenvolvimento  do  comércio  entre  os  Estados  Unidos  e  a  África,  a  fim  de  
incentivar o crescimento económico e o desenvolvimento assim como a inserção da África dentro da 
economia mundial. 
 
Essa lei representa uma oportunidade para a África aceder ao mercado americano que é um dos 
mercados mais importantes e desenvolvidos do planeta. O mercado americano não é somente um dos 
mercados mais importantes, com um dos PIBs mais elevados do mundo (18 569,100 bilhões de $, o 
que equivale a 1/4 do PIB mundial) mas é também o mercado com o PIB / habitante mais elevado 
entre os maiores países do mundo (57 254 $) com uma população que foi calculada a 325 025 585 
habitantes em 2016. Em consequência, a AGOA representa uma verdadeira oportunidade para o 
continente africano.  
 
Desde 2000, o desempenho em matéria de exportação dentro da lei AGOA cresceram de modo 
significativo.  
 
Não obstante, há uma preocupação notável com respeito às exportações dos países credenciados da 
AGOA ao longo dos últimos cinco (5) anos. Ademais, esse crescimento das exportações dentro dos 
termos de AGOA tem algumas limitações. A seguir, destacamos algumas das mais importantes 
limitações: 
 

 As exportações da África para o mundo são pouco diversificadas e continuam dominadas 
pelos produtos de base, essencialmente os hidrocarburantes : os combustíveis fósseis 
representam 55% das exportações no período 2010-2015, e os produtos manufacturados 
representam apenas 18% ; 

 Os negócios entre EUA e a África sub-saariana representam menos de 1% do volume de 
negócios entre os Estados Unidos e o resto do mundo. 
 

Essa situação mostra que a AGOA ainda não foi utilizada de maneira a tirar o máximo proveito de 
todo o potencial da África para aumentar as exportações e fazer crescer a properidade das suas 
populações. 
 
De facto, a África dispõe de reais potenciais nas áreas económicas e demográficas entre outras 
vantagens comparativas : 
 
No plano económico, as perspectivas de crescimento da África são relativamente positivas apesar do 
resfriamento econõmico de 2016 em relação a 2015, ou seja, um crescimento de apenas 1,5% contra 
3,5% do ano anterior. De acordo com as previsões, a África deveria atingir uma taxa de  2,6% em 
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2017 e 3,2% em 20181. Os investidores têm uma apreciação mais positiva da África como demonstra 
o crescimento dos investimentos directos estrangeiros (IDE) que estavam de 56,6 bilhões de USD em 
2016 e previstos para atingir os 57 bilhões de USD em 2017 ;  
 
A população africana possui a maior proporção de jóvens do mundo. Ela possui também a população 
que mais cresce no mundo. Mais de 20% da população africana tem entre 15 e 24 anos e, mais de 
40% da população africana tem menos de 15 anos de idade. De acordo com a organização 
Internacional do Trabalho (OIT), os jóvens representem até 36% da população total em idade 
produtiva.   
 
Para capitalizar plenamente as oportunidades que se oferecem à África através da AGOA, é 
importante vencer os seguintes desafios principais :  
 

 A integração regional : As exportações intra-africanas não representaram mais que um 
quarto (25%) do total das exportações de mercadorias do continente africano em 2015, uma 
proporção bastante fraca, sobretudo se comparada à do continente americano (56%), a da 
Europa (60%), ou a da Ásia (67%). A integração regional continua a ser um desafio essencial, 
e é por isso que a ZLEC (Zona de Livre Comércio Continental) visa a criação de um mercado 
único africano com mais de um bilhão de pessoas e um PIB superior a 3 000 bilhões de 
dólares. Esse mercado deveria permitir a realização das economias de grande escala e servir 
para atrair mais investimentos para os países africanos. Também deveria estimular a pesquisa 
de ingressos e de produtos intermediários no espaço do continente, apoiar a expansão do sector 
de manufacturas e melhorar a competitividade e a productividade dos fabricantes de bens 
industriais na África.  
 

 O agronegócio : Os produtos agrícolas aparecem em última posição no ranking dos produtos 
de importação para os Estados Unidos com origem na África subsaariana dentro do protocolo 
da AGOA, com uma cifra de $ 488 milhões. 
 

 A industrialização : A África está muito atrasada em relação à industrialização visto que os 
produtos manufacturados representam 15% do PIB. O desafio da industrialização continua a 
ser um elemento essencial para a capitalização das oportunidades do continente em termos 
demográficos e da agricultura em vista a efectuar a transformação dos produtos e acessão a 
outros mercados como o mercado americano através de um pleno aproveitamento das 
oportunidades da AGOA.  

 
 O transporte e a logística : 30 a 40% dos custos para os produtos exportados estando ligados 

aos transportes, o comércio entre os EUA e a África  beneficiaria de uma sigificativa melhoria 
de logística e dos serviços de transporte. 

 
 As normas e qualidades : o solucionamento dos problemas relativos à certificação, às normas 

de qualidade são de uma grande importância. Os operadores económicos da África são 

                                                             
1Relatório das perspectivas económicas na África, BAfD, OCDE, PNUD, 2017 
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convidados a informar-se melhor a respeito das normas e qualidades requistas para os seus 
produtos a fim de facilitar a sua exportação dentro do protocolo da  AGOA. 

 
 A diversificação dos produtos : As estatísticas mostram que 80% das exportações em 

direcção aos Estados Unidos da América são produtos das indústrias extractivas. Um dos 
desafios maiores será como ampliar a gama de produtos exportados através da capitalização 
das vantagem competitiva para a África ; foi observado que as exportações da África para o 
mundo são pouco diversificadas e continuam dominadas pelos produtos de base, 
essencialmente os hidrocombustão : os combustíveis representaram 55% das exportações no 
período de 2010 a 2015 enquanto os produtos manufacturados representaram apenas 18%.  

 
 A diversificação das fontes de financiamento : É extremamente importante saber adaptar os 

financiamentos às diferentes necessidades das empresas de micro, pequeno ou médio porte. 
 

 A tecnologia : O e-comércio, ou seja, o comércio electrónico, agrupa a totalidade das 
transacções comerciais que se realizam à distância através das redes electrónicas e digitais. O 
e-comércio engloba essencialmente as transacções comerciais que se realizam na Internet a 
partir dos diferentes tipos de terminais (computadores, tabletes, smartphones, caixa 
automáticos, TV conectadas). O e-Comércio é uma ferramenta que pode favorecer a 
integração regional. 

 
 A inclusão : Reforçar as capacidades de produção e as capacidades comerciais das empresas 

de micro, pequeno e médio portes, inclusive as empresas dirigidas por pessoas jóvens e por 
mulheres, assim como a integração dentro da cadeia de valores regionais para um impacto 
maior da AGOA sobre um grande número de populações africanas. 

 
 O desafio do empresariado social, do comércio equitativo e da integração das pequenas 

empresas : vencer esse desafio é de suma importância devido ao número preponderante de 
empresas de micro e pequeno porte que não estão ligadas aos circuitos de exportação. Aliás, 
a  maior parte das actividades económicas continua concentrado no sector informal e nas 
empresas de pequeno e médio porte. Essa situação representa uma oportunidade que não pode 
ser perdida no âmbito dos esforços para a inserção dessas empresas de pequeno e médio porte 
dentro do circuito de exportação para aumentar o volume comercial entre os Estados Unidos 
e a África. Criar as estratégias eficazes para incluir de modo sustentável e rentável as empresas 
de pequeno porte e os pequenos produtores no circuito de produção e de comercialização 
iinternacional garantirá o crescimento dos negócios para as grandes empresas ao mesmo 
tempo que se ajuda as empresas de micros, pequenos e médio porte a aumentarem a sua 
produção e a qualidade de seus produtos e, por conseguinte, seus lucros.  

 
O 16º. Fórum AGOA que foi co-organizado pelos governos da República de Togo e dos Estados 
Unidos da América de 08 a 10 de agosto de 2017 sobre o tema: « Os Estados Unidos e a África : 
Uma parceria para a prosperidade através do comércio » foi uma ocasião para os governos e os  
operadores económicos de se prepararem melhor para enfrentar os grandes desafios identificados a 
fim de garantir uma maior e melhor utilização das vantagens da lei AGOA.  
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O objectivo do 16º. Fórum AGOA ao nível dos Estados qualificados da África e dos Estados Unidos 
da  América  foi  essencialmente  de  identificar  as  estratégias  para  optimizar  a  utilização  da  AGOA  
como alavanca para as exportações em direcção aos Estados Unidos da América com vistas a 
Promover a prosperidade das nossas populações. Trata-se específicamente de formular as 
recomendações pertinentes, de reforçar as capacidades dos diferentes actores africanos e de favorecer 
a formação de redes para a eliminação eventual dos obstáculos principais a uma plena utilização da 
lei AGOA. 

 
O actual relatório apresenta as actividades, o balanço sintético, e os factores de sucesso desse 16º.  
Fórum AGOA. 

I. ACTIVIDADES DO 16º. FÓRUM AGOA 

1.1. Actividades Pré-Fórum 
Em preparação para os trabalhos do Fórum, várias actividades foram realizadas. Tais actividades 
contribuiram de forma contundente para o êxito do 16º. Fórum AGOA. O Comité Nacional de 
Organização do Fórum AGOA (CNOFA) tomou todas as providências para acompanhar o bom 
andamento das referidas actividades de várias ordens dos quais destacamos as mais importantes : as 
reuniões dos Ministros do Comércio et dos peritos dos países credenciados da AGOA, o ateliê sobre 
o diagnóstico das problemáticas ligadas à exportação em direcção aos Estados Unidos da América e 
o ateliê de validação do plano de acção operacional da utilização da AGOA. 

1.1.1. A reunião dos Altos Funcionários e Peritos Africanos 
Um encontro dos altos funcionários, peritos e embaixadores africanos foi realizada em 7 de agosto 
de 2017 a Lomé na República do Togo. Essa reunião possibilitou a examinação e adopção com as 
devidas correcções das conclusões e recomendações da avaliação a médio-termo da AGOA que havia 
sido realizada em Washington DC de 17 a 18 de julho de 2017. 

Os trabalhos foram conduzidos pela mesa executiva composta dos Embaixadores do Togo, da Ilha 
Maurcio, da Uganda, do Lesotho e do Congo. A reunião foi copresidida pelo comité de 
desenvolvimento económico do grupo dos embaixadores da África em Washington DC, Sua 
Excelência, Frédéric Edem HEGBE, Embaixador do Togo aos Estados Unidos e por Sua 
Excelência Soorooj PHOKEER, Embaixador da Ilha Maurício aos Estados Unidos. 

1.1.2. A reunião do Grupo Consultativo dos Ministros Africanos do Comércio 
 

A reunião do Grupo Consultativo dos Ministros Africanos do Comércio foi realizada na terça-feira, 
8 de agosto de 2017 em Lomé. O objectivo da reunião foi de apresentar as conclusões e 
recomendações da reunião dos altos funcionários e de estudar as questões chaves a serem tratadas 
durante o 16º. Fórum AGOA. 

A Cerimônia de abertura foi presidida por Sua Excelência Lazare SEHOUETO, Ministro do 
Comércio, da Indústria e das Empresas de pequeno e médio porte do Benim.  

No seu discurso de boas vindas, Sua Excelência, senhora Bernadette Essossimna LEGZIM-
BALOUKI, Ministra do Comércio et da Promoção do Sector Privado do Togo expressou sua 
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satisfação  e  a  dos  países  credenciados  junto  à  AGOA  em  relação  à  prorrogação  do  prazo  de  
vencimento da AGOA até 2025. 

A presidente também salientou o facto de que a nova legislação articula-se em torno dos seguintes 
elementos : a melhoria das relações entre os Estados Unidos e a África, a elaboração das estratégias 
nacionais da utilização da AGOA ;  o reforço das capacidades e a promoção da agro-indústria ; o 
reforço das infrastruturas na África ; a elaboração de estratégias regionais e as cadeias de valores. 

Durante a cerimônia de abertura, Sua Excelência Albert MUCHANGA, Comissário do Comércio e 
da Indústria da União Africana, Representante do Presidente da União Africana salientou a 
importância da integração regional, ao indicar que os países credenciados para a AGOA deviam criar 
uma parceria ganhador-ganhador com os Estados Unidos da América. Salientou ainda que os países 
da África não estavam a aproveitar o suficiente das oportunidades da AGOA e expressou o desejo de 
ver as conclusões das sessões que visem as propostas concretas para estimular as exportações dos 
países credenciados à AGOA. Ele afirmou que, para resolver o problema da pouca utilização das 
oportunidades  da  AGOA,  a  Comissão  da  União  Africana,  em  colaboração  com  a  Comissão  
Económica das Nações Unidas para a África (CEA), pretende organizar um ateliê sobre as medidas 
para maximizar a utilização de AGOA durante a reunião da Plataforme económica africana prevista 
para março de 2018 nas Ilhas Maurício. Para terminar seu discurso, ele lembrou à assembleia que 
devemos todos trabalhar para o período pós-2025 para continuarmos a beneficiar da outro acordo de 
preferência  entre os Estados Unidos da América e a África em vez de simples acordos bilaterais entre 
os diferentes países africanos e os Estados Unidos da América. 

A reunião de apresentação das conclusões e recomendações do encontro dos altos funcionários foi 
presidida por Sua Excelência, senhora Bernadette LEGZIM-BALOUKI, Ministra do Comércio e 
da Promoção do Sector Privado do Togo. A reunião analisou e adoptou as propostas de correcção 
relativas às as conclusões e recomendações da eunião dos altos funcionários realizada no dia 7 de 
agosoto de 2017. Os Ministros resolveram manter a Mesa directora actual composta do Togo, 
Maurício, Uganda, Lesotho e Congo. Ao longo das discussões, várias emendas foram propostas para 
corrigir o relatório dos altos funcionários com vistas à sua incorporação na versão final. 

Os desafios e as soluções relativas à implementação da AGOA foram também discutidos.  

Os principais desafios que enfrentam os países africanos são essencialmente ligados à oferta, à 
infrastructura não adequada e o ambiente comercial não competitivo. Foi portanto neessário promover 
a interconnexão, o desenvolvimento da infrastructura e a reforma das políticas a fim de reduzir os 
custos do comércio, melhorar a competitividade indústrial e promover o desenvolvimento dentro das 
cadeias de valores regionais. 

A promoção pela Comissão Económica das Nações Unidas para a África (CEA) das trocas das 
melhores práticas no âmbito da AGOA através da organização de ateliês  regulares em colaboração 
com os órgãos do Governo Americano foi muito aplaudida e encorajada, do mesmo modo que a 
criação de um comité consultativo composto de representantes do Departamento do Comércio, e da 
Agricultura em Washington, DC assim como do Gabinete do Representante do Comércio Exterior 
dos Estados Unidos e do Grupo dos Embaixadores Africanos (AAG) que foram recomendados para 
dar seguimento a todas as questões ligadas à aplicação da AGOA. 
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Ademais, foi recomendado que cada país africano acreditado para participar da AGOA fizesse  um 
relatório completo sobre as dificuldades ligadas às suas exportações em direcção aos Estados Unidos 
no âmbito da AGOA.  

Os países credenciados à AGOA são incenticados a : 

 Elaborar  e  divulgar  suas  estratégias  nacionais  para  a  utilização  da  AGOA  e  garantir  a  
implementação das estratégias em seus respectivos países ; 

 Criar uma metodologia estruturada para explorar as preferências da AGOA que já foram 
comprovadas em países como a Etiópia; 

 Apoiar os programas planeados e as ligações com as instituições americanas ; 

 Seguir a análise do mercado e as consultações com as partes interessadas para focalizar os 
sub-sectores chaves que apresentem um potencial elevado para a aplicação da AGOA; 

 Focar as dificuldades comerciais ligadas à AGOA e incorporar a promoção dos investimentos 
para atrair o investimento directo estrangeiro (IDE) dentro dos sectores prioritários. 

A Comissão da União Africana (CUA) foi convidada a colaborar em matéria de patrimônio intelectual 
(PI), com as instituições pertinentes tais como a Organização Mundial do Patrimônio Intelectual 
(OMPI) e a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento (CNUCED) a 
fim de garantir uma opção de  desenvolvimento do patrimônio intelectual e reforçar a capacidade 
dentro do continente. 
 
Em matéria de integração regional, foi recomendada a criação da Zone de Livre-Comércio 
Continental e de Comunidades Económicas Regionais (CER) para estimular o comércio intra-
africano e favorecer o desenvolvimento das cadeias de valores regionais com vistas a uma melhor 
utilização das preferências da AGOA. Além do mais, foi necessário que os países africanos 
desenvolvam um posicionamento  comum sobre  as  relações  comerciais  e  sobre  o  investimento  em 
relação aos Estados Unidos. 
 
Foi observado que a lei sobre a prorrogação e o melhoramento de AGOA acarretaram o examem fora 
do comum dos produtos, o que aumentou o clima de incerteza em relação à elegibilidade dos países 
da  África  e  os  entraves  para  o  ingresso  de   investimentos,  assim como a  capacidade  dos  países  a  
elaborar as estratégias de utilização da AGOA. 
 
Os Estados Unidos são convidados a considerar aa questões da legitimidade das políticas públicas da 
África dentro das avaliações dos recursos ligados ao examens de produtos fora do ciclo. 
 
Para os Estados Unidos da América, foram formuladas as seguintes recomendações : 
 

 Estender o apoio aos países credenciados da AGOA para a implementação da TFA da OMC, 
sobretudo os países sem litoral a fim de reduzir os custos comerciais e do transporte de 
mercadorias e promover a inserção da África dentro da economia mundial. A cooperação 
sobro o TFA deve basear-se sobre os programas adequados a nível das Comunidades 
económicas regionais a fim de promover a integração regional ; 
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 Não diminuir o orçamento da USAID para que seja garantida a ajuda aos países e maximizar 
as suas estratégias de utilização da AGOA ; 

 Parar de exigir os examens e vistorias fora do ciclo para não prejudicar o clima nem matar o 
espírito de AGOA que tanto depende da previsibilidade e confiança. 

1.2. Actividades Principais do 16º. Fórum AGOA do Togo 
 

Três grandes fóruns a ont meublé les Actividades de cette rencontre des 38 países credenciados à 
l’AGOA et les Estados Unidos da América sous le couvert da loi AGOA. Il s’agit do Fórum 
ministerial, do Fórum sector privado et do Fórum sociedade civil.  

Os fóruns sector privado e sociedade civil foram realizados no dia 08 de agosto de 2017, prededios 
por uma cerimônia conjunta de abertura  presidida pelo Primeiro Ministro do Togo, Sua Excelência 
Komi Selom KLASSOU.  

O Fórum ministerial foi realizado nos dias 9 e 10 août 2017. Foi marcado por uma cerimônia solenede 
abertura  co-presidida pelo Primeiro Ministro que representou o Presidente da República Togolesa, e 
foi seguido pelo trabalhos em sessões plenárias e paralelas. 

As actividades deste encontro foram composta de três grandes fóruns com participantes de 38 países 
credenciados da AGOA e dos Estados Unidos da América. São esses o Fórum ministerial, o Fórum 
sector privado e o Fórum sociedade civil.  

Os fóruns sector privado e sociedade civil aconteceram no dia 8 de agosto de 2017, precididos de 
uma Cerimônia de abertura conjunta presidida pelo Primeiro Ministro da República togolesa, Sua 
Excelência Komi Sélom KLASSOU.  

O Fórum ministerial foi realizado nos dias 9 e 10 de agosto de 2017. A Cerimônia solene de abertura 
também foi co-presidida pelo Primeiro Ministro togolês representando o Chefe do Estado da 
República Togolesa. A cerimônia de abertura foi seguida dos trabalhos em sessões plenáriae e 
paralelas.  

1.2.1. As cerimônias de abertura 

1.2.1.1. A cerimônia de abertura conjunta do Fórum sector privado e da sociedade civil 
 

A cerimônia de abertura conjunta do Fórum sector privado e do Fórum sociedade civil foi realizada 
em 8 de agosto. Ela foi presidida por Sua Excelência, Komi Selom KLASSOU, Primeiro Ministro 
e Chef do Governo do Togo. 

No seu discurso de abertura, o Promeiro Ministro explicou que as sessõs do Fórum sector privado e 
do Fórum sociedade civil constituem os quadro de discussões por excelência para tirar todas as 
dúvidas e retirar todos os obstáculos impedindo a implementação da parceria entre os Estados Unidos 
da América e os países credenciados de África. Ele afirmou também que o 16º.  Fórum AGOA de 
Lomé foi uma oportunidade para  a África fazer uma avaliação das dificuldades e enfretar os desafios 
para um crescimento acelerado, douradeiro e inclusico. 
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Ademais, o Primeiro Ministro salientou que a questão da inclusão dos pequenos produtores, assim 
como dos jovens empresários e das mulherse empresárias dentro das cadeias de valores nacionais e 
regionais constitue um elemento importante capaz de garantir às populações dos países da África de 
tirar o máximo proveito das oportunidades da AGOA.  

Essa cerimônia de abertura foi também marcada pela intervenção da senhora Bernadette 
Essossimna LEGZIM-BALOUKI, Ministra do Comércio e da Promoção do Sector Privado ; além 
da alocução da senhora Sylvie BENISSAN-MESSAN,  Representante  AWEP-África  ;  do  senhor 
Fred OLADEINDE,  Presidente  da  AGOA  Civil  Society  Network  e  Lead  do  Fórum  AGOA  
sociedade civil ;Madame Florizelle B. LISER, Presidentee de CCA-EUA et Lead do Fórum AGOA 
para o sector privado; a intervenção do senhor Ade AYEYEMI, Presidente-Director-Geral do grupo 
ECOBANK  e  a  do  senhor Peter Henry BARLERIN, Representante do Gabinete África do 
Departamento de Estado dos EUA. 
 
 
1.2.1.2. A grande cerimônia de abertura oficial do Fórum ministerial 
 

A Cerimônia de abertura do 16º. Fórum AGOA foi realizada no dia 9 de agosto de 2017 e foi co-
presidida pelo senhor Komi Selom KLASSOU, Primeiro Ministro, Chefe do Governo togolês que  
representou o Chef do Estado Togolês, Sua Excelência Faore Essozimna GNASSINGBE, e por 
Sua Excelência o Embaixador Robert LIGHTHIZER, Adido Comercial da Embaixada dos  
Estados Unidos e Representante pessoal do Presidente dos EUA, Sua Excelência Donald TRUMP.  

A presença dessa duas grandes personalidade do Togo e dos Estados Unidos da América demonstrou 
a importância desse Fórum para os dois países, e para toda a África, sobretudo porque, para os EUA, 
foi o primeiro compromisso da nova administração americana na África, enquanto para o Togo, o 
Fórum representava um desafio para a determinação de fazer fo país um exemplo do Comércio entre 
África e os EUA, mas também para demonstrar a capacidade e a competência do Togo para abrigar 
um evento de tamanha envergadura.  

A cerimônia de abertura deixou prever o êxito que iria conhecer esse 16º Fórum assim como o gênero 
e a importância que terão as conclusões dos trabalhos para o Togo.  

Na sua alocução de apoio, a senhora Bernadette Essossimna LEGZIM-BALOUKI, Ministra do 
Comércio e da Promoção do Sector Privado, deu as oas vindas aos participantes antes de prosseguir 
para afirmar que apesar das oportunidades ofereidas pela lei AGOA, nota-se que seu impacto sobre 
os  balanços  comerciais  entre  os  Estados  Unidos  e  os  países  da  África  são  limitados   e  que  ficam 
concentrados em determinados sectores. 

No entanto, ela identificou os problemas ligados à capacidade de oferta e à falta de infrastruturas 
como algumas das causas principais pela limitação da utilização da AGOA pelos países credenciados. 

Por sua vez, o Primeiro Ministro declarou aberto o 16º. Fórum AGOA, em nome do Presidente da 
República Togolêse, Sua Excelência Faure Essozimna GNASSINGBE, desejando às diferentes 
delegações presentes uma proveitosa reunião e dando-lhes as boas vindas mais uma vez ao Togo  
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Ele ainda aproveitou a ocasião para salientar a importância para os países da África de conduzir uma 
reflexão profunda e tomar as providências cabíveis para optimizar o impacto da AGOA sobre o 
Comércio, a criação da riqueza e para o desenvolvimento participativo e inclusivo da África.  

Ademais, o Primeiro Ministro convidou os países africanos a investir melhr no processo de integração 
regional e as medidas concretas e concertadas em matéria de segurança e de luta contra a pobreza.  

Em conclusão, ele evocou a necessidade de insistir sobre o acompanhamento e a auto-avaliação para 
medir o impacto da implementação e as vantagens relativas à aplicação da AGOA. Mais uma vez, ele 
desejou bons trabalhos a todos presentes e sucesso nas deliberações do 16º. Fórum AGOA. 

Sua Excelência Embaixador Robert LIGHTHIZER, Adido Comercial dos Estados Unidos e 
Representante pessoal do Presidente dos EUA, Sua Excelência Donald TRUMP,  reafimou o 
compromisso dos Estados Unidos da América a acompanhar a África nesse processo da AGOA. Ele 
afirmou também que seu país acredita muito no potencial de crescimento da África e salientou a 
importância para os EUA e os países da África colaborarem sobre as medidas de realizar um 
compromisso comercial mais forte com uma maior reciprocidade nos balanços de negócios no futuro.  

O Adido comercial afirmou que o Fórum AGOA de Lomé foi uma boa oportunidade para reforçar as 
relações  comerciais  entre  os  EUA  e  a  África  e  discutir  sua  evolução  dentro  de  um  ambiente  
económico em constante mutação. Ademais, ele afirmou que “juntos, podemos criar um ambiente 
melhor para os negócios e abrir o caminho para uma relação comercial mais forte e mais 
duradeira para o futuro.” 

Entretanto, ele declarou que os Estados Unidos acabaram de assinar a carta de aprovação para a visa 
textil e vestimentos AGOA em benefício do Togo e que essa estapa importante permitiria às empresas 
togoleses de tirar o maior proveito das múltiplas vantagens da área textil e vestimentos disponíveis 
no âmbito do programa AGOA. 

1.2.2. O Fórum ministerial 
O Fórum ministerial reuniu os Ministros do Comércio, os Embaixadors, os Representantes das 
Organizações Regionais e sub–regionais oriundos dos países credenciados da África e dos Estados 
Unidos. Os representantes do sector privado e da sociedade civil também foram convidados a 
participar das sessões.  
 
Além das cerimônias de abertura e encerramnto, os trabalhos foram conduzidos em plenário e em 
sessões paralelas para desenvolver um consenso sobre o progresso, as oportunidades e os desafios da 
utilização da AGOA e elaborar um programa para os anos vindouros. As sessões também serviram 
para reforçar a capacidade dos tomadores de decisão governamentais.  

O resumo sucinto dos trabalhos em plenário e das sessões paralelas se destaca a seguir: 

1.2.2.1. As sessões plenárias 
 

Sessão Plenária 1: As relações comerciais entre os Estados Unidos da América e a África Sub-
saariana   
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Durante essa primeira sessão plenária, o Representante dos Estados Unidos para o Comércio Exterior 
(USTR), Sua Excelência Robert LIGHTHIZER e o Ministro nigeriano do Comércio, Sua 
Excelência Okechukwu ENELAMAH presidiram a mesa das discussões sobre as prioridades e a 
urgência de ampliar o comércio dentro do âmbito da AGOA ao longo prazo para melhorar as relações 
comerciais entre os Estados Unidos e a África. 
 
 
Nas palavras do Representante do Comércio dos Estados Unidos, AGOA constitue a pedra angular 
do Comércio entre os EUA e a África e os EUA estão comprometidos a reforçar suas relações 
comerciais com a África e a apoiar o desenvolvimento do continente pois o crescimento da 
prosperidade na África será também um grande benefício para os EUA. 

Entre 2000 e 2016, AGOA permitiu à África dobrar as suas exportações em direcção aos EUA e o 
continente conseguiu diversificar suas exportações no mesmo período. 

Sua Excelência, Embaixador Robert LIGHTHIZER salientou a importância de ir mais longe nas 
relações comerciais para torná-las cada vez mais livres e reforçar a integração regional. Ele ainda 
declarou que, para o longo prazo, os Estados Unidos procuram desenvolver uma relação comercial 
« mais equilibrada » e recíproca com a África. 

O Representante do Comércio dos Estados Unidos convidou aos Ministros Africanos a 
melhorarem o ambiente de negócios em seus respectivos países de maneira a garantir que as empresas, 
os empresários e os agricultores possam desenvolver suas actividades económicas e atrair mais 
investimentos directos estrangeiros. 

Por sua vez, Sua Excelência Dr. Okechukwu ENELAMAH, Ministro do Comércio da República 
Federal da Nigéria e Co-Presidente da plenária, declarou que um apoio específico no âmbito da 
AGOA é necessário para : 

 Incentivar mais investimentos das empresas americanas na África com vistas a melhorar o 
processo da industrialização ; 

 Reforçar  a integração regional e sub-regional. 

O Ministro nigeriano então lançou um apelo para as medidas inovadoras e criativas dentro da 
utilização da AGOA.  

No mesmo contexto, vários Ministros Africanos rogaram aos EUA para manter seu apoio técnico 
para o comércio e investimento na África ao reforçar o orçamento das suas agências envolvidas, 
nomeadamente, a USAID. 

No fim dos trabalhos, os panelistas chegaram às seguintes conclusões :  

 O comércio é um motor de crescimento e, como tal, devem ser fornecidos todos os esforços 
necessários para intensificar e deixar decair as exportações ; 

 Há uma necessidade urgente para fazer crescer os investimentos na África. Para tanto, os 
panelistas rogaram aos  Etats Unis para acompanhar os esforços dos países credenciados ao 
incentivar os americanos a aumentar seus investimentos na África ; 

 A aplicação dos critérios de elegibilidade permite desenvolver uma África mais estável e mais 
respectuosa  plus dos direitos humanos. Isso é necessário para o crescimento sustentável do 
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comércio. Os países credenciados, no entanto, pediram a seus parceiros americanos a rever a 
questão das revistas de produtos fora do ciclo para que não venha a tornar-se um entrave para 
a plena realização dos propósitos da AGOA ; 

 È necessário uma melhor coordenação e integração dos mecanismos de apoio ao comércio e 
investimento da parte do governo americano para garantir um serviço melhor às PME.  

Em conclusão, todos os participantes hoje, 8 anos para a data de vencimento da lei AGOA é o 
momento propício para entrar em acção para reforçar a utilização da AGOA. 

 
Plenária N°2: Um Encontro com os representantes do Congresso dos Estados Unidos 

 

Essa sessão plenária foi presidida por Senhora Connie HAMILTON, Adido Comercial (U.S. Trade 
Representative) e Directora em exercício para as Relações Comerciais dos EUA junto aos governos 
africanos (USTR for Africa). 

Em seu discurso preliminar, a senhora Connie HAMILTON lembrou que depois de 2025, a AGOA 
iria chegar ao fim e que os parceiros africanos dos países credenciados deveriam até esse momento 
fazer de tudo para assenhoriar-se do mercado americano com vistas a perenizar seu acesso a esse 
mercado além de 2025. Ela afirmou que os Estados Unidos da América trabalham já nessa mesma 
direcção. 

Ao longo dessa sessão, os representantes do Congresso americano reafirmaram seu compromisso a 
trabalhar com os países africanos conveniados para uma melhor utilização da AGOA. Eles também 
salientaram os pontos importantes para o Congresso americano ao destacar os seguintes pontos : 

 O apoio acrescido dos Estados Unidos ao reforço das capacidades para uma melhor utilização 
da AGOA, inclusive a assistência técnica para uma melhor coformidade às normas sanitárias ; 

 A necessidade para cada país de elaborar uma estratégia de utilização da AGOA ; 
 A importância dos critérios de elegibilidade como catalizador para um crescimento baseado 

sobre o desenvolvimento do sector privado, para reforçar a democracia e para a promoção do 
estado de direito.  

 A importância para os países africanos que ainda não o tenham feito de assinar o acordo de 
facilitação do Comércio da OMC ; 

 A necessidade de reduzir as barreiras comerciais e aduaneiras para promover o comércio 
internacional entre os Estados Unidos e a África  e reforçar a integração africana. 

 
Sessão plenária 3: O papel da AGOA na Cooperação entre os Estados Unidos e a África 

 
 
Em suas palavras preliminares, o Sub-Secretário, Unidade para os Assuntos Africanos  do 
Departamento de Estado, senhor Peter BARLERIN apresentou um resumo dos sucessos principais 
conquistados através da AGOA. Ele declarou que o balanço comercial entre os EUA  e a África tem 
crescido significativamente desde 2000 e que o comércio não petrolífero cresceu para 300%. Os 
investimentos na África saharienne também aumentaram significativamente.  
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Ele afirmou que esses êxitos foram realizados no âmbito da AGOA e declarou que o comércio pode 
contribuir para reforçar as instituições democráticas e a estabilidade regional, que são duas das razões 
principais que motivaram o Congresso americano a aprovar a AGOA.  

Nas opinião do senhor BARLERIN, os critérios de elegibilidade foram criados para incentivar os 
países africanos a esforçar-se para criar um ambiente estável e atraente para os investimentos. Esses 
critérios impliquam o pluralismo político, o estado de direito, uma economia de mercado, a protecção 
dos direitos dos trabalhadores, um sistema confiável para a luta contra a corrupção, as políticas para 
reduzir a pobreza  e a adesão aos direitos humanos.  

A visão dos EUA é que a confiança demonstrada pelos investidores actuais, a prorrogação da AGOA 
pelo Congresso americano e as medidas tomadas pelos países africanos qualificados permitem a 
aumentar o volume e as relações comerciais entre os EUA e a África.  

Um dos principais desafios, conforme salientou, resta o sistema de transporte na África. As 
infrastruturas inadequadas de transporte, a fraca capacidade de desenvolvimento, a cooperação 
ineficaz são alguns dos desafios que precisam ser vencidos. 60% dos peços das mercadorias oriundas 
da África vão para pagar as taxas de porte comparado a 15% ou menos que se pagam nos países 
desenvolvidos para transportar as mercadorias.. 

Ademais, através dos investimentos, das parcerias regionais e dos compromissos inovadores com os 
banco de desenvolvimento como o Banco Mundial e as estruturas financeiras nacionais dentre outras 
entidades tais como :  o banco americano para importação e exportação, a USAID e a agência 
comercial e de desenvolvimento americano, e,  de modo particular, o apoio do sector privado, os 
países africanos poderiam construir as infrastruturas de transporte que lhe permitirão tirar o maior 
proveito da AGOA e penetrar o mercado americano e mundial.  

Ele ainda acrescentou que a juventude dos países subsaarianos constitue ao mesmo tempo um desafio 
a curto prazo e uma oportunidade a longo prazo. Essa realidade demográfica posiciona a África como 
o futuro centro de manufactura para o mundo. As políticas deveriam ser elaboradas pelos Estados 
africanos para anexar esse grande potencial e favorecer o comércio de produtos manufacturados pelos 
páises da África.  

Por sua vez, Sua Excelência, senhor Albert MUCHANGA, Comissário para o Comércio e’Indústria 
da União Africana e Co-Presidente da sessão, observou que a AGOA teve um papel importante para 
o apoio dos Estados Unidos à realização das prioridades da África, tendo em conta o facto de que as 
preferências comerciais da AGOA ajudaram a reforçar as exportações e a melhorar o crescimento 
económico. Ele frisou também o papel que tiveram os critérios de elegibilidade da AGOA no processo 
de incentivo ao países africanos para desenvolver um ambiente favoraável para o comércio e o 
investimento assim como no apoio aos objectivos comuns de reforço das instituições democráticas e 
do Estado de direito.  
 
De modo particular, ele destacou o papel important da AGOA nas seguintes áreas : 

 A promoção do desenvolvimento dos investimentos e das relações comerciais entre os EUA 
e os países credenciados ; 

 o reforço das capacidades para a diversificação de seus produtos através do desenvolvimento 
da industrialização ; 
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 A transferência de tecnologias na África e a promoção das práticas de empregos decentes ou 
de normas nacionais de emprego ;  

 A criação das oportunidades para o trabalho decente no continente, o que tem o potencial de 
reduzir as imigrações clandestinas ; 

 O aprofundamento das relações diplomáicas entre os países africanos e os EUA. 

Sua Excelência, Albert MUCHANGA também expressou o desejo que a AGOA continuasse a 
contribuir ainda mais para integração regional e sub-regional no continente africano pois disso 
depende o futuro da África. 

O Comissário para o Comércio e a Indústria na União Africana salientou a necessidade de 
reforçar a utilização da AGOA  nos países credenciados a fim de garantir que um n[umero cada vez 
maior de países credenciados possam beneficiar dela e para que um número maior de produtos 
acreditados  figurem na lista AGOA para aumentar o volume das exportações. Para garantir um 
rendimento maior dos investimentos feitos para promover as exportações no âmbito da AGOA,  Sua 
Excelência Albert MUCHANGA fez  a  recomendação  para  uma  maior  sinergia  e  uma  maior  
complementaridade entre os mecanismos da AGOA e as outras ferramentas de cooperação entre os 
Estados Unidos e a África, nomeadamente as agências americanas implicadas no apoio ao comércio, 
ao investimento e ao desenvolvimento tais como a USAID, a OPIC e outros instrumentos bilaterais 
de cooperação utilizados pelos EUA a exemplo do famigerado Peace Corps. 

 

1.2.2.2. As sessões paralelas 
 

Sessão n°1 : Integração Regional 
 

A sessão fo co-presidida pelo Administrador Adjunto interino da USAID para a África, senhor Chris 
RUNYAN e a senhora Mlumbi Peter XOLELWA, Directora-Geral Adjunta do Departamento do 
Comércio e da Indústria no Ministério do Comércio e da Indústria de África do Sul. 
 
Essa sessão criou as condições para a troca de ideias relativas às melhores estratégias para alavancar 
a integração regional, nomeadamente através da AGOA e outras parcerias com os EUA e para reforçar 
o programa de integração regional africana através das iniciativas como a criação da zona de livre 
comércio continental (CFTA).  
 
O co-presidente da sessão, o senhor RUNYAN destacou em seu discurso preliminar que as relações 
comerciais e de investimento entre os Estados Unidos e a África deviam sustentar os esforços do 
continente para acelerar sua industrialização e sua integração regional dentro da Agenda 2063. 
 
Em suas palavras, a liberalização do comércio e a inserção da África nas cadeias de fornecimentos  
mundiais contriburão para garantir o crescimento económico dos países africanos. 
Portanto, ele recomendou a redução das barreiras não-tarifárias e o afrouxamento dos procedimentos 
aduaneiros a fim de promover a integração regional dos mercados e reforçar a competitividade das 
empresas africanas. 
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Para a senhora Mlumbi Peter XOLELWA, co-presidentee e Directora-Geral Adjunta do 
Departamento do Comércio e da Indústria no Ministério do Comércio e da Indústria da África do 
Sud, a integração económica não é somente uma prioridade política, ela é também uma prioridade 
económica.  Ela deve portanto ter um papel preponderante na integração regional para garantir a 
ampliação do mercado e promover um desenvolvimento sustentável, além de atrair mais 
investimentos  estrangeiros.  A  África  contribue  somente  3%  ao  volume  comercial  mundial  e  seus  
mercados são muito fragmentados. Aumentar a parte da África no comércio intercacional depende 
por tanto de um urgente processo de integração regional. Para tanto, senhora Mlumbi Peter 
XOLELWA recomendou uma metodologia de integração regional baseada sobre três áreas 
principais:   

 A integração dos mercados através dos acordos de facilitação comercial tais como o acordo 
assinado no Egito por 26 países africanos ;  

 O desenvolvimento indústrial: É extremamente  importante ter uma estratégia regional 
integrada para promover a industrialização e fazer progredir as empresas africanas para os 
escalões mais benéficos das cadeias de valores mundiais ; 

 As infrastruturas: o déficit infrastructural da África reduz de 40% a productividade das 
empresas, e de 2% o do ingresso par habitat. É portanto importante reforçar as infrastruturas 
para conectar melhor aos mercados, as empresas para uma melhor productibilidade. 
 

As discussões foram enriquecidas pela intervenção de Sua Excelência Albert MUCHANGA, 
Comissário para o Comércio e a Indústria da União Africana e de Sua Excelência, Senhor Laouali 
CHAIBOU, Comissário da CEDEAO para o Comércio.  As perspectivas do sector privado sobre a 
integração regional também foram compartilhadas através principalmente da contribuição do senhor 
Ikechukwu OFUANI,  Director  Sênior,  Global  Government  Relations  and  Public  Policy  junto  ao  
P&G. Ele congratulou-se pelo progresso realizado na área da integração sub-regional, mas também 
convidou aos governos africanos a intensificarem a remoção dos obstáculos às transacções comerciais 
intra-africanas para reforçar as cadeias de fornecimento continentais e sub-regionais para melhor 
promover a industrialização da África.  
 
As opiniões dos panelistas convergiram sobre as contribuições positivas que constituem as zonas de 
livre  comércio  assim  como  as  políticas  e  acções  de  facilitação  do  comércio.  Os  participantes  
felicitaram as acções em curso para reforçar a integração regional e sub-regional e convidaram para 
uma intensificação acrescida dos esforços nesse contexto. Esse reforço da integração é uma condição 
chave para favorecer o desenvolvimento das cadeias de valores regionais e para estimularo processo 
da industrialização do continent e aumentar o volume do comércio intra-africanos que ficam hoje a 
12%. Também serviram para incentivar uma liderança política mais forte para facilitar a integração 
sub-regional e regional dos mercados. Enfim, os panelistas rogaram aos EUA a apoiar a integração 
regional e velar pelos acordos bilaterais de livre comércio não comprometam os objectivos da 
integração regional que são muito important para a África. 

 

Sessão n°2 : Comércio e Trabalho  
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Essa sessão foi co-presidida por Senhor Matt LEVIN,  Director  do  Gabinete  do  Comércio  e  dos  
Assuntos do Trabalho no Departamento do Trabalho dos Estados Unidos e o Dr Bekele BULADO, 
Ministro do Comércio da Etiópia. 
 
O objectivo da sessão foi a integração das Normas do Trabalho dentro das Políticas do Comércio e 
de Investimento.  
 
A sessão foi aberta com o discurso preliminar de Sua Excelência Gilbert BAWARA, Ministro das 
Funções Públicas, do Trabalho e da Reforma Administrativa do Togo. 
 
Os participantes fora convocados a reflexir sobre o processo de integração das normas do Trabalho n 
âmbito do Comércio e Investimento. Todos concoraram sobre a necessidade de criar empregos 
decentes para garantir um ambiente mais propício para os investimentos estrangeiros e promover um 
crescimento económico inclusivo e sustentavel através da AGOA.  
 
Nesse contexto, o exemplo da Etiópia foi compartilhado como as melhores práticas. O caso prático 
da Etiópia demonstra como a integração das normas de Trabalho no âmbito do comércio pode ajudar 
um país a atrair os investimentos e apoiar o crescimento económico.  
 

Sessão n°3 : Mulheres e Comércio 

Essa sessão foi co-presidida por Sua Excelência Senhora Bernadette LEGZIM-BALOUKI, 
Ministra do Comércio e da Promoção do Sector Privado do Togo e Senhora Amy HOLMAN, Vice-
Secretária de Estado interina para as Políticas Comerciais & Negociações.  
 
O objectivo da sessão foi para incentivar os participantes em relação ao poder das empresas de micro, 
pequeno e médio porte no âmbito do crescimento económico marcado pela inclusão e pela 
sustentabilidade nas áreas do téxtil e do agro-negócio. 
 
Após a análise das estratégias criadas pelo Togo para promover a participação das Mulheres 
empresárias, e dos jóvens empresário e para apoiar as PME e os pequenos produtores, Sua Excelência 
Senhora Bernadette LEGZIM-BALOUKI convidou aos participantes a compartilhar as melhores 
práticas para garantir ao grupos focais de realizar plenamente seu potencial nomeadamente através 
de uma melhor utilização da AGOA. 

Um acento especial foi colocado sobre o progresso realizado pelas Mulheres empresárias assim como 
os desafios que elas enfrentam. Um desses desafios tem a ver com o acesso aos financiamentos e aos 
outros recursos de produção como a terra, a tecnologia, a formation. A senhora Candide LEGUEDE 
salintou a esse respeito as boas práticas para o acompanhamento das mulheres empresárias.  
 
A sessão também permitiu aos participantes a oportunidade de se familiarizar co a experiência bem 
sucedida da empresa ALAFFIA. La société ALAFFIA é uma empresa criada por empresário 
americanos dentre os quais um togolês da Diáspora, o Senhor TCHALA que foi seu primeiro 
director. Esa empresa emprega  directamente 700 mulheres e indirectamente  11 000 mulheres no 
Togo e no Gana. A mpresa funciana também desde o Estado de Washington nos EUA. Seu modelo 
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de empresariado social ao serviço do crescimento económico e do comércio é baseado na 
autonomização, a diferenciação dos produtos no mercado marcado por um acesso competitivo sobre 
os nichos  bem identificados, a promoção do comércio ético. A empresa compartilho sua estratégia 
de penetração do mercado americano. Ela apresentou também algumas metodologias importantes 
para satisfazer as exigência desse mercado bastante competitivo e prometor para os países africanos. 
Foi salientada a importância para os países africanos de reforçar o comércio intra-africano para 
aumentar sua competitividade. Entre os principais parceiro estratégicos da société ALAFFIA é uma 
das maiores empresas americanas chamada Whole Foods no sector do agro-negócios. Os participantes 
também beneficiaram da experiência de Whole Foods através da contribuição de Senhora Brooke 
BUCHANAN,  Vice-Presidente  dessa  empresa  que  salientou  a  necessidade  e  as  exigências  do  
mercado americano.   
 
Ao término dos trabalhos, muitos participantes recomendaram que os governos e as organizações 
internacionales  reforcem seu  apoio  às  empresas  de  micro,  pequeno e  médio  porte,  principalmente  
aquelas dirigidas por mulheres para que possam contribuir melhor e inserir-se melhor nas cadeias de 
valores regionais e mundiais. 
 
Os participantes salientaram a importância para os Estados de : 
 

 Elaborar as políticas e iniciativas para atrair os investimentos directos estrangeiros ; 
 Assinar parcerias estratégicas com as grandes empresas  e multinacionais no intuíto de 

favorecer a inclusão das empresas de pequena e média porte nas cadeias de valores regionais 
e mundiais ; 

 Acompanhar as empresas para verificar que respectem as normas de qualidade e os processos 
de certificação. 

Os participantes solicitaram às empresas, sobretudo as empresas de micros e pequeno porte a 
criarem as parcerias e formar as redes  a fim de poder cumprir com as exigências para as 
quantidades adéquadas e de entrada nos mercados de exportação, nomeadamente os EUA.  

 

Sessão n°4 : Redes de Transporte para catalizar o comércio  

Essa sessão foi co-presidida por Senhor Thomas HARDY, Director interino da Agência do 
Comércio e do Desenvolvimento dos Estados Unidos e por Sua Excelência Alioune SARR, Ministro 
do Comércio, da Indústria e do Secteur Informal do Senegal. 
 
A sessão tratou das oportunidades e desafios de integração regional e de infrastruturas logísticas 
dentro dos mercados africanos, nomeadamente em relação ao reforço dos laços  comerciais intra-
africanos  e  Africano-americanos.  A  Agência  do  Comércio  et  do  Desenvolvimento  dos  Estados  
Unidos (USTDA) e os representantes de alto nível dos governos africanos, do sector privado africano 
e do sector privado americano discutiram as oportunidades e os desafios no sector dos transportes na 
África. A aviação também foi evocada ao longo das intervenções dessa sessão. 
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No seu discurso de abertura  da sessão, o Director interino da Agência do Comércio e do 
Desenvolvimento dos Estados Unidos, Senhor Thomas HARDY salientou  que  :  «  o  
desenvolvimento do comércio tem um impacto directo sobre o crescimento económico ».  
 
Na sua intervenção, Sua Excelência Alioune SARR, Ministro do Comércio, da Indústria e do Sector 
Informal do Senegal lembrou que : « o desenvolvimento das infrastruturas e dos serviços de 
transportes constituem uma exigência para o crescimento económico e particularment na África ». 
 
Foi subsequentemente destacado o facto de que as infrastruturas e os meios de transportes constituem 
um sub-sector de apoio para o crescimento e a geração de riqueza. Porém, ao mesmo tempo, elas 
garantem a circulação do produto da matéria prima até o produto final. Dessa forma, conforme 
afirmou, « um país que não possui uma infrastructura de transporte adequada teria muita dificuldade 
para desenvolver suas exportações ».  
 
Por seu lado, o Ministro Togolês das Infrastruturas e dos Transportes, Sua Excelência Ninsao 
GNOFAM afirmou que : « o Togo tem iniciado um amplo programa de aquecimento económico a 
partir do sector dos transportes »  
 
Ele declarou ainda que na África, é difícil para o sector privado ou para o Estado financiar sozinho a 
construção das infrastruturas  rodoviárias, marítimas e aeroportuárias devido ao elevadíssimo custo 
de tais projectos. É por isso que, para solucionar tal impasse, Sua Excelência Ninsao GNOFAM 
recomendou o financiamento através das instituições regionais e das parcerias público-privadas para 
construir as infrastruturas rodoviárias, marítimas e aeroportuárias. 

 

Sessão n°5 : Investimento 

Essa sessão foi co-presidida pelo Senhor Chris RUNYAN, Administrador-Adjoint interino para a 
África,  da  United  States  Agency  for  Internacional  Development  (USAID),  e  o  Senhor Biggie 
BUTALE, Vice-Ministro de Investimento, do Comércio e das Indústrias do Botswana. 
 
Na sua introdução, o Senhor Chris RUNYAN parabenizou e agradeceu o governo americano, a 
USAID e a Overseas Private Investment Corporation (OPIC), uma instituição de financiamento de 
desenvolvimento do governo dos Estados Unidos que estão a trabalhar juntos para um melhor 
compromisso do sector privado com vistas a atingir as metas de desenvolvimento através do 
crescimento do comércio internacional. 
 
Ele salienta o papel e as actividades de acompanhamentio dos três Centros Regionais de Comércio 
(Trade Hubs) da USAID em matéria da promoção, da expansão dos investimentos, e do comércio em 
benefício da África e dos Estados Unidos. 
 
Por seu lado, o Senhor Biggie BUTALE identificou  a  necessidade  de  estimular  a  economia  dos  
países credenciados com vistas à redução do desemprego e da pobreza. 
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Ele salientou a necessidade de criar novos e inovadores mecanismos para uma plena e optimizada 
utilização da AGOA. 

Senhor Peter BALLINGER, Director-Geral África da OPIC, por sua vez afirmou o quanto era 
importante que os governos dos países africanos reforçem as transacções comerciais regionaia. Para 
tanto,  os  investimentos  devem  ser  feitos  para  acelerar  a  integração  dos  mercados   e   promover  o  
comércio intra-africano.  
 
Senhora Kanini MUTOONI, Directora do Investimento, Hub do Comércio e de Investimento para 
a África d Leste fez uma relação das actividades dos Centros de Comércio Regionais (Trade Hubs) 
quais sejam: 
 

 Promover as exportações dentro da AGOA ; 
 Atrair os investimentos privadoss ; 
 ajudar a criar um ambiente adequado para fazer florescer os negócios.  

Ademais, ela informou que os Centros de Comércio Regionais criaram mecanismo inovadores para 
estimular os investimentos americanos na África. Ela indicou ainda que nos Centros de Comércio 
Regionais as unidades de conselho foram criadas para acompanhar os investidores. Essas unidades 
têm por missão por exemplo, analizar o mercado em Agricultura e fazer as pesquisas necessárias com 
vistas a ganhar a confiança dos investidores. 
 
Os panélistas concluiram que o aumento do volume dos investimentos noss países da África passa 
impreterívelmente por : 

 O financiamento diversificado ; 
 Os mecanismos de atenuação dos riscos ;  
 Uma maior mobilização dos recursos nacionais para garantir o desenvolvimento sustentável ; 
 um reforço de capacidade em matéria da elaboração e da negociação de projetos. 

 

Sessão n°6 : Optimisation des Recursos en Infrastruturas 

Essa sessão foi co-presidida por Senhor Eric Meyer,  Vice-Secretário Adjunto para a Receita dos 
EUA para a região do Oriente Médio e África e por Sua Excelência Souleymane 
DIARRASSOUBA, Ministro do Comércio, do Artesanato e da Promoção das PME da Côte d'Ivoire. 

A sessão teve como objectivo examinar a experiência  dos países e as ferramentas para optimizar os 
recursos nas áreas de investimento em infrastruturas. 
 
O Senhor  Eric  MEYER fez uma breve abordagem das ferramentas utilizadas para maximizar as 
vantagens  económicas dos projectos de infrastructura nos países africanos. 
 
O Director interino da Agência do Comércio e do Desenvolvimento des Estados Unidos (USTDA), 
Senhor Thomas HARDY, e o Vice-Presidente Adjunto do Millennium Challenge Corporation 
(MCC) para a Infrastructure, o Meio Ambiente e o Sector privado, Senhor Jonathan RICHARD 
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que compartilharam suas experiências na área dos projectos de infrastructura ao colocar acento sobre 
a eliminação de riscos e os custos para garantir um retorno elevado sobre os investimentos.  
 
Há um grande consenso sobre a necessidade dos investimentos importantes na área das infrastruturas 
para atrair os investimentos privados, conectar os mercados para melhorar o comércio e a 
competitividade e estimular o crescimento inclusivo. Embora o sector privado possa ter um papel 
importante no fornecimento de determinados investimentos de infrastructura, sobretudo no que diz 
respeito à utilização das parcerias públicos-privadas, a maior parte da responsabilidade financeira 
pesa sobre os Estados. Por consguinte, é essencial que os Estados da África  tomem as medidas para 
optimizar os recursos investidos para a realização de infrastruturas. 

 

Sessão n°7 : Conectar os mercados africanos aos Estados Unidos : Investir no Agronegócio e a 
reforma agrária 

Essa sessão foi co-presidida pelo Senhor Kim WARD, Director Geral dos programas da Fundação 
EUA-Africa para o Desenvolvimento e por Sua Excelência Lazare SEHOUETO, Ministro do 
Comércio, da Indústria e da Empresas de pequeno e médio porte do Benim. 
 
A sessão salientou a necessidade de examinar o modelos bem sucedidos  de productividade agrícola 
e a implementação das reformas financeiras para garantir um investimento na área do agronegócio. 

Ao longo da sua intervenção, Sua Excelência Lazare SEHOUETO indicou as pistas para a solução 
para enfrentar os três desafios em relação às oportunidades que oferece a AGOA aos países africanos 
dos quais destacamos a seguir os principais exemplos  : 
 

1- A criação das infrastruturas das normas, de qualidade, da confiabilidade sobre as quais um 
determinado número de países, nomeadamente os países da CEDEAO como no caso do 
programa inovador, particularmente realizado no Bénin. Não obstante, o apoio dos EUA nessa 
matéria  poderia ajudar os diferentes países a enfrentar os desafios ; 

2- O desafio do financiamento adaptado: graças à Agência francesa de desenvolvimento (AFD), 
no Benim, há um tipo de financiamento particularmente interessante, que é o co-
financiamento entre a ADF e o governo permitindo o acompanhamento das empresas de 
micro, pequeno e médio porte; 

3- O acesso ao mercado : observa-se a existência de uma barreira linguística para além das 
barreiras não tarifárias que se fazem presentes sobretudo nos países producteures de língua 
francesa.  

Para concluir sua intervenção, ele afirmou que o financiamento privado das PME é igualmente um 
campo no qual os EUA e a África deveriam trabalhar para que a África profite das oportunidades 
ofertas pela AGOA. 
 
O Senhor Kim WARD, por sua vez, afirmou que , uma vez que 80% das populações dependem da 
aricultura, e considerando também o número elevado de pequenos produtores, torna-se importante 
que seja ampliada as bases das relações comerciais entre a África e os EUA e promover o crescimento 
económico.  
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Em termos de recomendações, destacamos as principais feitas pelos panelistas dessa sessão : 

 Relocalizar determinadas usinas de transformação dentro do plano AGOA na África para que 
o cajú, o carité e outros produtos sejam transformados e processados em solo africano ; 

 Fazer com que esses produtos manufacturados em solo africano sejam aceitos em solo 
americanos. 
 

Sessão n°8 : Acordo da OMC sobre a facilitação das relações comerciais: o desbloqueamento 
das vantagens para a agricultura através da simplificação das formalidades e das exigências 

higiénicas e fitossanitárias 

Essa sessão foi co-presidida pelo Senhor Skip JONES, Vice-Secretário Adjunto do Departamento 
do Comércio dos EUA e pelo Senhor Alan KYEREMATEN, Ministro do Comércio e da Indústria 
do Ghana. 
 
A sessão concentrou-se sobre a importância da facilitação dos transacções comerciais para realizar a 
integração regional, favorecer as economias emergentes, e ajudar os países africanos a acederem às 
cadeias de valores mundials.  
 
A sessão tratou também da questão da complementaridade entre a facilitação dos transacções 
comerciais e o Protocolo sanitário e fitosanitário da OMC. Os participantes recomndaram o reforço 
das capacidades para ajudar aos países a se conformarem melhor aos procedimentos sanitários e 
fitossanitários. Concluiram apelando aos países credenciados que ainda não ratificaram esse 
protocolo a fazê-lo o mais rápido possível.  
 

 

 

 

Sessão n° 9 : Saúde Pública e Comércio 

 
Essa sessão foi co-presidida pela Senhora Amelia KYAMBADDE, Ministra do Comércio, da 
Indústria e das Cooperativas da Uganda e pelo Senhor Eric MEYER, Vice-Secretário Adjunto dos 
EUA para a Tresoraria, Oriente Médio e África. 
 
O objectivo da sessão foi o reforço das capacidades sobre a importância do comércio para a luta 
contra  as  doenças  não  comunicáveis  através  das  contribuições,  do  financiamento,  dos  sistemas  de  
regulamentação e do reforço das capacidades.  
 
Os co-presidentes salientaram o impacto importante dos problemas de saúde pública e 
particularmente das doenças não comunicáveis sobre o desenvolvimento económico e social dos 
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países. Eles apelaram aos líderes de todos os sectores a participarem nos esforços para controlar essa 
situação.  
 
Na sua intervenção, o Professeur Mofou BELO, Chefe de Divisão da Vigilância das Doenças Não-
Comunicáveis do TOGO afirmou que 17 milhões de pessoas morrem por ano de alguma doença não 
comunicável em decorrência da sua situação de serem pessoas de baixa renda. Para vencer esse grande 
desafio e atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável, o Professeur BELO  fez as seguintes 
recomandações :  
 

1. Elaborar as estratégias de mobilização dos recursos domésticos (impostos cobrados sobre o 
tabaco, as bebidas alcoólicas, os refrigerantes) além de doações internacionales ; 

2. Financiar a luta (MNT) através do mecanismo do Fundo Mundial ; 
3. Elaborar os planos de acção  multissectoriais e de parcerias ao nível de cada países. 

 
A sessão concluiu reafirmando a importância de garantir um financiamento sustentável para a 
prevenção e o controlo das doenças não comunicáveis devido ao seu alto impacto sobre o 
desenvolvimento dos países africanos.  Nessa procura para o financiamento, é indispensável também 
aumentar os recursos nacionales e incluir a luta contra as doeças não comunicáveis no plano de 
desenvolvimento de todos os sectores.  
 
Um consenso foi feito em torno da necessidade de melhorar a cooperação em matéria da normas, 
assim como as medidas sanitárias e fitossanitárias a fim de vencer os obstáculos contra o comércio 
das primeiras necessidades e outros produtos agrícolas a fim de promover o comércio, o investimento 
e as exportações. 

 

Sessão n°10 : Utilização das ferramentas biotecnológicas agriícolas para resolver o problema 
da segurança alimentar na África 

 

O objectivo dessa sessão foi discutir as diversas metodologias biotecnológicas agrícolas utilizadas 
para resolver o problema de insegurança alimentar na África. 
 
A  sessão  foi  co-presidida  pelo  Senhor David WOLF, Conselheiro Agrícola da Embaixada dos 
Estados Unidos em Accra no Gana, e pelo Senhor Wiskes D.G. NKOMBEZI, Director Adjunto do 
Comércio do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo do Malawi. 
 
Essa sessão teve como foco a discussão sobre a resistência à seca na África e como os métodos 
biotecnológicos e as cultures transgênicas poderiam ajudar a melhorar a produção moderna e 
promover os transacções comerciais com os parceiros, principalmente com os EUA. 
 
De  acordo  com  o Senhor David WOLF, a demanda, incessante para os produtos agrícolas do  
continente africano requer a utilização apropriada da tecnologia, nomeadamente, da biotecnologia 
que precisa ser colocado à disposição dos produtores a fim de limitar o impacto das  condições 
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climáticas  extremas  sobre  suas  produções  e  garantir  a  segurança  alimentar.  Na  sua  opinião,  a  
biotecnologia representa a garantia de um sistema de regulamentação eficaz.  
 
Por seu lado, o Director Adjunto do Comércio do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo 
do Malawi, Senhor Wiskes D.G. NKOMBEZI, a utilização da biotecnologia tornou-se  
indispensável para garantir aa segurança alimentar dentro do contexto actual do crescimento 
demográfico no qual é prevista  que a população mundial chegue a 8 bilhões ate 2025 enquanto as 
terras cultiváveis estão cada vez mais reduzida. 
 
Os panelistas concordaram sobre o facto de que as biotecnologias têm um potencial para trazer 
imensas vantagens à sociedade. Cada panelista então passou a descrever como sua organização estava 
no processo de trabalhar para maximizar as vantagens da biotecnologia. O representante da Fundação 
Africana da Tecnologia Agrícola descreveu vários produtos que sua entidade estava a desenvolver 
com as propriedades melhoradas. Ele informou que suas actividades abrangem toda a África 
subsaariana. 
 
O Director-Geral do Instituto Togolês para a Agricultura e a Pesquisa (ITRA), Senhor BONFOH 
Bèdibètè também compartilhou os avanços biotecnológicos realizados por sua instituição e que têm 
dado o resultado de tornar acessível aos produtores os recursos vegetais e animais performantes e 
adaptados às condições agro-climáticas do Togo, contribuindo dessa forma a reforçar a produtividade 
e a eficacidade no sector agrícola com o resultado corolário de aumentar as rendas dos agricultores. 
Ele concluiu apelando para um reforço da cooperação com sua instituição.  
 
Os trabalhos dessa sessão permitiram destacar a importância de : 

 Criar um quadro regulamentar propício para a utilização da biotecnologia agrícola ; 
 Negociar com os criadores de aplicações  para obter as tecnologias adaptáveis ao contexto e 

às  necessidades ; 
 Garantir a formação adequada para os utentes finais que são os produtores ; 
  Promover a cooperação entre as instituições envolvidas na promoção da biotecnologia 

agrícola. 
 

Sessão n°11 : Soluções das Usinas Eléctricas à Gás 

A sessão foi co-presidida pelo Senhor Thomas HARDY, Director interino da Agência do Comércio 
e do Desenvolvimento dos Estados Unidos (USTDA) e por Sua Excelência Carlos DOS SANTOS, 
Embaixador de Moçambique aos Estados Unidos. 
 
Essa sessão teve como objectivo analizar as necessidades ligadas à utilização das soluções de 
produção de electricidade  mobil na África graças aos avanços tecnológicos recentes no âmbito 
energético, e também identificar os meios para fornecer as soluções sustentáveis em energia de base 
com vistas ao aumento rápido da capacidade de produção eléctrica para tornar estável a rede em caso 
de interrupação ou queda de energia.  
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Ao longo dos trabalhos dessa sessão, o co-presidente da sessão, o Senhor Thomas HARDY da 
USTDA apresentou a utilização do gás natural como uma fonte importante e estratégica de energia 
para a industrialização da África. Ele deu como exemplo um estudo da viabilidade para o projeto 
« gás energia » em Moçambique que será financiado pela USTDA.  
 
Sua Excelência Carlos DOS SANTOS, Embaixador de Moçambique aos Estados Unidos destacou 
a experiência do Moçambique com o projecto ligado às soluções eléctricas e ao uso do gás. Ele 
afirmou que a descoberta de um depósito importante de gás natural mudou a fortuna de seu país para 
o desenvolvimento. Ele compartilhou a experiência do Moçambique com seus parceiros em matéria 
de projecto de gás de uso doméstico e indústrial. 
 
Ao todo, a troca de experiências de Power Africa e da empresa Contour Global,  assim como da 
Sociedade Kuikila Investments, da sociedade Genesis Energy e da Empresa de Energia Eléctrica do 
Benim foram muito enriquecedoras para o debate da sessão.  
 
Os panelistas e os participantes dessa sessão compartilharam suas experiência e concordaram que a 
energia em forma de gás é uma poderosa motora para a promoção da industrialização e o 
desenvolvimento social.  
 
Para se conseguir um projecto de energia à base de gás,  é importante criar as parcerias eficazes e 
integrar o apoio das instituições como USTDA, Power Africa dentro das cadeias de valores globais 
da energia à base de gás.  
 
É importante também considerar todo o ciclo desde a geração até a distribuição da energia. Também, 
é fundamental analizar as questões de acessibilidade financeira em termos de preços em relação à 
preocupação com o desenvolvimento social para o qual a energia é indispensável. É necessário 
também criar as condições para dar confiança aos investidores. as capacidades nacionales eficazes 
em gestão de projectos e a cooperação eficaz com os parceiros técnicos e  financeiros são de extrema 
importância para o sucesso. Os participantes concluiram ressaltando a importância se levar emconta 
o contexto de cada países para definir o mix energético ais adaptado.  
 
Em resumo, a sessão salienta a importância de procurar novas soluções regionais para permitir que o 
gás de um país possa servir para os países vizinhos que não possuem tais recursos. 
 
Para que as soluções regionais se realizem, é importante fazer as negociações interestaduais. O êxito 
de tais projectos energético interestaduais depende também do acompanhamento feito pela 
administração pública para reduzir o tempo e limitar os riscos e os custos associados a tais programas. 
 
Nas margens das sessões, o Director interino da USTDA, Senhor Thomas R. HARDY, e o Senhor 
Diogo VAZ GUEDES,  Presidente  Director  Geral  de  Kuikila  Investments  assinaram  alguns  
documenos relativos à subvenção acordada pelos EUA para um estudo de viabilidade e implantação 
de um central térmico à gás de 78 megawatts no districto de Chokwé, zona rurale localizada na 
província de Gása em Moçambique. Esse acordo foi assinado na presença de Sua Excelência Carlos 
DOS SANTOS, Embaixador de Moçambique nos Estados Unidos. O Senhor Diogo VAZ GUEDEZ 
declarou que essa subvenção da USTDA não é somente interessant do ponto de vista financeiro, mas 
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traz também outras vantagens importantes tais como a visibilidade do projecto e a motivação para 
outros actores a financiar o projecto.  

 

Sessão n° 12: O Respeito dos direitos do Patrimônio Intelectual 
 

A sessão teve como objectivo a promoção do desenvolvimento do patrimônio intelectual através do 
reforço de capacidades ao nível do continente africano. Para contribuir à transformação económica 
do continente ao tempo que se pense na preservação da biodiversidade africana e os saberes 
tradicionais. A sessão foi co-presidida pelo Vice-Secretário Adjunto do Comércio dos Estados 
Unidos, Senhor Skip JONES e o Oficial Superior de Operações da Agência do Desenvolvimento da 
Ruanda, o Senhor Emmanuel HATEGEKA. 
 
Durante a sua intervenção, o co-presidente da sessão, o senhor Skip afirmou que a protecção do 
patrimônio intelectual vale nada sem a sua devida apliação. Na sua opinião : « as taxas mundiais de 
contrabando e pirataria são bastante altas, sobretudo na África, onde foi calculado o contrabando de 
bens a 500 bilhões de USD, ou seja 2,5% do comércio mundial, o que, além de colocar em perigo a 
vida das pessoas, a saúde pública, de matar o espírito da inovação também desestimula os 
investimentos ».  
 
Os panelistas fizeram uma relação dos crimes ligados ao patrimônio intelectual, ao afirmar que tais 
crimes não se limitem apenas aos bens de luxo, mas envolvem também os bens de consumo e os bens 
digitais. As recomendações principais da sessão portam sobre a necessidade de sensibilizar opinião 
pública a respeito do impacto da pirataria e do contrabando dos bens. Foi feito também uma 
recomendação de reforçar a colaboração entre os países africanos e as organizações internacionales a 
fim de promover o desenvolvimento do patrimônio intelectual para reforçar a transformação 
económica da África. Os panélistes salientaram a importância da cooperação e da troca de 
informações na aplicação da lei, não somente nos respectivos países mas também além da respectivas 
fronteira. Essa cooperação deve permitir a detecção da origem do produto e limitar as violações dos 
direitos do patrimônio intelectual. 

1.2.3. Fórum Sector Privado e Fórum Sociedade Civil 
 

As sessões do Fórum Sector Privado e do Fórum Sociedade Civil foram realizadas em 8 de agosto de 
2017 no Hôtel 2 Février-Radisson Blu, precedidas de uma cerimônia de abertura conjunta. Essa 
cerimônia teve mais de 600 participantes dos dois sectores de actividades oriundos dos países da 
África qualificados para beneficiar da AGOA, e dos Estados Unidos da América. As Comunidades 
Regionais da África também participaram dos trabalhos do Fórum Sector Privado e do Fórum 
Sociedade Civil. 

1.2.3.1. O Fórum Sector Privado 
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Como foi feito para o Fórum da Sociedade Civil, o Fórum Sector Privado foi dotado de duas mesas 
de discussão capitaneadas por dois ateliês que foram dirigido por peritos vindos do Corporate Council 
on Africa – Conselho Coporativo sobre a África (CCA). 
 
Aproximadamente trezentos (300) delegados participaram nos diferente locais das reuniões. Também 
presentes nesse Fórum eram os Directores-Gerais das instituições financeiras e os representantes 
governamentais.  
As discussões basearam-se sobre as seguintes temáticas : 
 

 As conquistas e os desafios da AGOA e a perspectiva para o futuro 
 As logísticas, Operações de transportes e a Cadeia de valores globais. 

 
Baseado nas experiências vivida pelos exportadores, os responsáveis para os serviços financeiros, dos 
transportes e os demais delegados trocaram experiências sobre os processos que deram certo no 
âmbito da exportação dentro da AGOA.  
As medidas idôneas foram recomendadas para maior eficácia nas áreas das tarifas aduaneiras, 
transportes, energia, facilitação para a criação de empresas, infrastruturas e o desenvolvimento de 
alternativas para a energia eléctrica pelos diferentes actores.  
 
Nas margens dessas actividades principais do Fórum, outras actividades ligadas foram também 
realizadas.  

1.2.3.2. O Fórum Sociedade Civil 
Esse Fórum foi realizado em dois ateliês conduzidos por eminentes peritos e consultores tais como : 
Centro do Comércio Internacional (CCI),  USAID e o Fórum da Liderança Africana (ALF). Esses 
ateliês tiveram a participação dos representantes dos Ministérios do Togo responsáveis pelas áreas 
sob discussão, nomeadamente os Ministérios da Agricultura e da Criação de Gados, os Ministério da 
Saúde, do Desenvolvimento de Base, e das Infrastruturas. As temáticas abordadas incluem : 
 

 Utilização das empresas de micro, pequeno e médio porte para reforçar a integração regional. 
 Desafios, melhores práticas e recomendações para a área das indústrias téxtil, as infrastruturas, 

a agricultura e a agro-indústria (valor agregada). 

1.2.4. As Actividades Adicionais 
Três grandes actividades adicionaiss chamaram a atenção dos participantes desse 16º. Fórum AGOA 
2017. Trata-se dos passeios às empresas, da feira de exposição e das actividades socioculturais. 
 

1.2.4.1. Passeios às empresas 
Os delegados visitaram várias empresas, sobretudo as empresas da zone franca e a empresa Société 
ALAFFIA. 

Os diferentes passeios permitiram aos delegados inteirarem-se das melhores práticas dessas empresas 
na áreas do financiamento, do consumo e fornecimento da energia, da transformação e da exportação 
da manteiga de carité e produtos derivados, entre outros. 
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1.2.4.2. A feira de exposição e a feira comercial 
Duas  feiras foram organizadas dentro do Fórum AGOA 2017. 
A feira de exposição AGOA : Essa feira foi realizada no Centre das Convenções do Hôtel 2 Février 
- Radisson Blu. Ela teve a participação de expositores oriundos dos países credenciados à AGOA. Os 
delegados do Fórum durante sua visita à feira descobriram os potenciais e a variedade dos produtos 
originaários de cada país sob a coordenação da Câmara do Comércio e Indústria do Togo (CCIT) com 
o apoio do Comité Nacional da Organização do Fórum AGOA (CNOFA). Foram feita as disposições 
para que essa feira de exposição oferecesse as oportunidades de B2B aos operadores económicos em 
vistas a desenvolver as parcerias. 

 
A feira « Made in Togo ». Ela foi organizada pelo Ministério do Comércio e foi realizada de 31 de 
julho a 14 de agosto de 2017 no Centro Togolês das Exposições e Feiras de Lomé (CETEF- TOGO 
2000). Essa foi a segunda edição da feira.  
 
Vale notar porém que o Ministério do Comércio tomou todas a disposições para que a feira Made in 
Togo seja prorrogada até o período do Fórum, de forma a permitir aos participantes de apreciarem os 
produtos togoleses e poderem fazer suas compras. Esse encontro comercial coincidiu esse ano com a 
realização do Fórum AGOA. O grande público e os delegados do Fórum tiveram a oportunidade de 
descobrir os produtos « Made in Togo ». A feira possibilitou a criação de parcerias mais dinámicas e 
suscitar as redes de trocas entre os empresários togoleses e seus colegas de outros países convidados. 
A ocasião foi também uma oportunidade para firmar as relações com as empresas do sector privado 
togolês e para descobrir a vitalidade e o gênio das mulheres e dos jóvens empresários. A organização 
do Fórum colocou à disposição dos delegados viaturas para facilitar sua deslocação para essa feira. 

1.2.4.3. Actividades socioculturais 

Várias actividades marcaram o Fórum, dois delas merecem o destaque: a AGOA Fashion Week que 
permitiu a valorização da moda africana através da corte dos tecidos africanos. A AGOA Fashion 
Week  foi  realizada  em  duas  etapas.  A  primeira  foi  a  Lomé  Fashion  Week  Show  que  teve  a  
participação de mais de 500 pessoas enquanto o desfile de encerramento do Fórum AGOA teve 
aproximadamente 600 pessoas na assistêcia. Sessenta (60) estilistas vindos dos países credenciados 
da África apresentaram 300 tipos diferentes de vestidos dos quais 180 foram confeccionados com 
tecidos africanos.  

Vale lembrar que os governos togolês e americano ofereceram respectivamente um antar de gala e 
um coquetel de encerramento aos delegados do 16º. Fórum AGOA. A ECOBANK Internacional de 
um lado, e a AGOA Civil Society Network em  colaboração com a AWEP  por outro lado também 
ofereceram coqueteis para os delegados do Fórum Sector Privado e para os delegados do Fórum 
Sociedade Civil respectivamente. 

Esse lado socio-cultural foi uma oportunidade oferecida para o governo togolês e seus parceiros a 
benefício dos participantes de tirara proveito das riquezas socioculturais e turísticas Togo. Houve 
também torca de informações sobre as oportunidades e os potenciais de acolhida e de abertura de 
empresas nos países participantes.  

1.2.5. A Cerimônia de encerramento 
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A cerimônia de encerramento foi marcada por três intervenções, nomeadamente, a alocução de Sua 
Excelência David GILMOUR, Embaixador dos Estados Unidos ao Togo, o discurso de apoio 
pronunciado pelo Senhora Dédé EKOUE, Ministro Conselheiro do Presidente da República e 
Presidente do Comité da Organização do 16º. Fórum AGOA, e o discurso de encerramento do 16º. 
Fórum AGOA pronunciado pela Senhora LEGZIM-BALOUKI Bernadette Essossimna, Ministra 
do Comércio e da Promoção do Comércio, e representante de Sua Excelência o Primeiro Ministro do 
Togo. 

Na sua alocução, Sua Excelência David GILMOUR agradeceu a todos os participantes, sobretudo 
ao Chefe do Estado togolês, Sua Excelência Faure Essozimna GNASSINGBE e ao governo togolês 
por terem patrocinado a organização de um evento de tamanho brilho na sua qualidade de anfitrião 
do 16º. Fórum da AGOA. Ele afirmou que  o Togo aproveitou-se do evento para mostrar ao mundo 
sua visão ambiciosa para que Lomé possa transformar-se numa destinação preferida de convenções e 
eventos internacionais. Também, ele agradeceu ao Presidente do Comité de Organização do 16º. 
Fórum AGOA para uma coordenação perfeita dos preparativos do Fórum. 

Por sua vez, o Senhora Dédé EKOUE agradeceu ao governo americano através de Sua Excelência, 
o Embaixador dos Estados Unidos no Togo e toda a sua equipa, aos consultores e demais prestadores 
de serviços, assim como aos presidentes e membros do comité nacional de organização do 16º. Fórum 
AGOA para a perfeita colaboração e a qualidade do trabalho realizado. 

Quanto à Senhora LEGZIM-BALOUKI Bernadette Essossimna, ela aproveitou do seu discurso 
de encerramento para agradecer às equipas mixtas dos Estados Unidos e do Togo que realizaram todo 
o trabalho maravilhoso do Fórum ao parabenizá-los pelo êxito do evento. Ela ainda agradeceu a Sua 
Excelência, o Embaixador dos Estados Unidos da América para o Togo quepelo seu compromisso 
pessoal  para  a  realização  desse  evento  importante.  Ela  parabenizou  também  a  todos  os  países  
credenciados daAGOA para a qualidade dos trabalhos ao longo dos diversos dias e duranta as várias 
sessões. Ela concluiu ao agradecer por último o governo americano por ter cumprido sua palavra e 
perenizar su apoio no âmbito dessa parceria com os países da África através da AGOA. 
 
Para terminar, ela declarou que o governo togolês, sob a liderança de Sua Excelência Faure 
Essozimna GNASSINGBE, Presidente da República, estava determinada a criar o quadro necessário 
para acompanhar o sector privado e a sociedade civil para que pudessem tirar o maior proveito da 
AGOA. 

II. BALANÇO SINTÉTICO DO 16º. FÓRUM AGOA 
 

O 16º. Fórum AGOA deu lugar a vários resultados estratégicos para a relação entre a África e os EUA 
de um lado, e os resultados específicos para o Togo por outro lado. Uma relação do balanço 
complementar para o Togo foi elaborado para salientar os resultados específicos para o Togo e as 
pistas para uma melhor capitalização do Fórum a nível nacional. Esse relatório complementar togolês 
está disponível no portal de capitalização do 16º. Fórum http://agoatogo2017.info.  

2.1. Resultados estratégicos para a África e para os EUA 
 

http://agoatogo2017.info/
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Vale lembrar que o objectivo do 16º. Fórum AGOA foi específicamente formular as recomendações 
pertinentes, reforçar as capacidades dos diferentes actores africanos e favorecer a formação de redes 
para que sejam eliminadas as barreiras principais que estão a impedir a plena utilização da AGOA. 

 

2.1.1. As recomendações estratégicas pertinentes e relação à utilização da AGOA 
 

O Fórum serviu de plataforma para que os governos, os actores do sector privado a sociedade civil 
dos países credenciados debatessem as medidas importantes a serem tomadas para vencer os 
principais desafios relativos ao agronegócio, à industrialização, à integração regional, às 
infrastruturas, às normas e pesquisas, à inclusão das empresas de pequeno e médio porte, à inclusão 
das mulheres e jovens empresários assim como à diversificação dos produtos para exportação. 

A seguir destacam-se as recomendações oriundas de cada Fórum. 

2.1.1.1. As recommendações do Fórum ministerial 
 

Os Ministros do Comércio dos países credenciados à AGOA que se reuniram na terça-feira, dia 8 de 
agosto de 2017 em Lomé, no Togo, fizeram as seguintes recomendações principais: 

No que diz respeito aos desafios e às soluções para uma melhor implementação da AGOA, 
recomenda-se que: 

1. Os países da AGOA continuam na sua grande maioria a serem exportadores de produtos primárioa, 
nomeadamente produtos agrícolas. Seria indispensável transformar esses produtos de base para 
acrescentá-lhes o valeur antes de sua exportação, daí a necessidade urgente para a industrialização ; 

2. Melhorar a cooperação em matéria das normas, assim que das medidas sanitárias e fitossanitárias 
a fim de vencer as barreiras ligadas ao comércio dos gêneros alimentícios e outros  produtos agrícolas 
ligados ao comércio mundial ; 

3. Realizar os estudos de mercado aprofundados e produzir os bens que respondam às normas 
americanas e reforçar as capacidades para vencer os obstáculos não tarifários existentes dentro de um 
prazo de 3 a 5 anos ; 

4. Promover a pesquisa clínica africana ao proteger as pessoas que são muitas vezes usadas como 
cobaias para garantir uma solução local bem pensada para os desafios clínicos específicos à África ; 

5. Promover o compertilhamento das melhores práticas no âmbito da AGOA através da organização 
regular de ateliês em colaboração com a CEA ; 

6. Estimular a criação de um comité consultativo composto de representantes do Grupo dos 
Embaixadores  Africanos  (AAG),  USTR,  o  Departamento  do  Comércio  dos  Estados  Unidos,  e  o  
Departamento da Agricultura dos Estados Unidos em Washington, DC, para acompanhar todas as 
questões ligadas à AGOA de acordo com os termos de referência predeterminados que podem ser 
desenvolvidos por todas as parties envolvidas. O comité compremete-se  com o sector privado e a 
sociedade civil dos dois lados ; 

7. A África deveria mostrar a importância da segurança a fim de melhorar o comércio ; 
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8. Reforçar as: 

a- Conexão entre investimento, desenvolvimento indústrial e comercial; 

b-Esforços para atrair os investidores americanos e ampliar os investimentos americanos além 
da concentração actual no sector mineiro. 

9. Estimular os beneficiários da AGOA a tirar o maior proveito da presença dos centros comerciais 
de investimento situados na África a fim de diversificar seus sectors de exportação ; 

10. A respeito do Patrimônio intelectual (PI), a Comissão da União Africana (CUA) foi rogado a 
colaborar com as instituições pertinentes tais como a Organização Mundial para o Patrimônio 
Intelectual (OMPI) e a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e o Desenvolvimento 
(CNUCED) a fim de garantir uma metodologia de desenvolvimento do patrimônio intelectual e 
reforçar a capacidade no espaço continental. Fundamentalemente, as políticas devem contribuir ao 
programa de transformação económica, à preservação da biodiversidade africana e dos saberes 
traditionnais, entre outros ; 

11. Salientar a importância do espaço político para promover a transformação estrutural do continente 
africano. 

Concernante a integração regional 

 As relações comerciais investimento com os Estados Unidos deveriam sustentar os esforços 
do continent para sua industrialização de acordo com a Agenda 2063 e contribuir à integração 
regional. As políticas deveriam basear-se sobre a cooperação e não deveriam limitar a 
utilização das ferramentas estratégicas que a África precisa para sua industrialização.  
 

 Reforçar o programa de integração regional africana graças às iniciativas como a criação da 
Zona de livre comércio continental (CFTA). Além disso, é necessário que os países africanos 
desenvolvam um posicionamento comum sobre as relações comerciais e de investimento com 
os Estados Unidos. 

Em relação ao exames fora do ciclo para os países credenciados AGOA  

 É pertinente lembrar que a AGOA é uma lei do Congresso americano para promover 
o comércio e o investimento bilaterais que favoreçam o desenvolvimento sustentável 
como também a integração regional. O exame de produtos fora do ciclo é parte 
integrante da legislação da AGOA, porém, não devia ser utilizado de maneira a 
prejudicar o próprio espírito da AGOA ; 

 Os Estados Unidos foram rogados a reavaliar as questões legítimas da política pública 
na África inseridas nas reclamações dos parceiros africanos em relação ao exame fora 
do ciclo. 

As eguintes recomendações foram dirigidas ao governo dos Estados Unidos : 

a. Pedir  às  agências  do  Governos  americano  que  estendam  o  apoio  aos  países  
credenciados da AGOA para a implementação da TFA da OMC, sobretudo aos países 
sem acesso ao mar para reduzir os custos comerciais, para facilitar a livre-circulação 
das mercadorias e promover a integração da África na economia mundial. A 
cooperação sobre a aplicação da TFA deve basear-se sobre os programas conveniados 
a nível da Comunidade Económica Regional (C.E.R) a fim de promover a integração 
regional ; 
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b. Incentivar o governo dos Estados Unidos a não reduzir o seu  orçamento para a USAID 
para que possa continuar a apoiar os países a maximizar suas estratégias  de utilização 
da AGOA ; 

c. Sustentar os esforços da inserção do continente nas cadeias de fornecimento mundials 
e nas redes de distribuição visto que a África está a fazer nesse momento progresso 
regular para atingir a integração regional e continental ; 

d. Convidar os Estados Unidos a não realizar os exames fora do ciclo de maneira que 
compremetam o espírito da própria AGOA que reposa sobre o princípio da 
previsibilidade e da certeza; 

e. Sustentar o programa de integração regional a fim de promover a inserção da África 
na economia mundial. 
 

2.1.1.2. As recomendações do Fórum Sector Privado 
 

Mesa 1 : Sucessos e desafios da AGOA e as perspectivas do futuro 

1. É important enfrentar o desafio da não familiaridade com o mercado americano e das leis 
trabalhistas dos Estados Unidos. O mercado americano não é impenetrável como se vê pelas 
notáveis conquistas que foram apresentadas dentro do diálogo com o sector privado ; 

2. O sector privado observou que existe uma lacuna entre a legislação da AGOA que acorde p 
acesso ao mercado americano e a implementação africana das políticas de exportação que 
favorecem   a  utilização  da  AGOA.  A  USAID,  através   de  seus  centros  de  concentração  
comerciais assim como de outros organismes do governo americano, procura peencher tais 
lacunas. ; 

3. O problema de falta de infrastruturas adequadas deve ser enfrentada pelos governos para 
permitir aos produtos chegarem aos mercados. Os governos africanos devem também criar 
um ambiente propício para facilitar o comércio ; 

4. Os exportadores AGOA que conseguiram demonstraram que os novos investidores do 
mercado deveriam começar pelo fundamentos antes de evoluir para o nível de fornecedores  
para o mercado americano. Os fornecedores africanos de bens devem esforçar-se para uma 
economia de etapas ; 

5. A expectativa dos compradores/importadores dos Estados Unidos é que os fornecedores 
africanos fornecessem os produtos de qualidade e a tempo. 

 

Mesa 2 : Logísticas, Operações de transportes e Cadeias de Fornecimento Global 

1. Diversificar as fontes de financiamento para além dos bancos – tais como as bolsas de valores, os 
cartões de crédito, as obrigações, as operações de cobertura e de saque para estimular o comércio 
e o investimento ; 

2. É preciso  um apoio governamental acrescido para garantir o acesso à internet. Além do mais, os 
governos devem promover a facilitação do Comércio ao aderir ao Protocolo de Facilitação dos 
Transacções comerciais da OMC (AFE), e ao facilitar a integração dos dados aduaneiros através 
das fronteiras além de identificar os outros pontos de congestionamento que sufocam o comércio. 
Essencialmente, os governos devem reduzir os impostos para ajudar as empresas africanas a 
tornarem-se mais competitivas ;  
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3. Os governos sob a coordenação do sector privado devem promover as redes de 
agrupamento/cooperativas tais como os parques indústrials e o financiamento das infrastruturas 
para permitir às empresas africanas de tornarem-se competitivas a nível mundial. Os governos 
africanos devem também fazer respeitar a inviolabilidade dos contractos para que as ampresas 
possam fazer as melhores escolhas de investimento ; 

4. Juntos, os governos e o sector privado devem promover maisdes missões comerciales recíprocas 
que focalizam os sectores específicos; 

5. Finalmente, os governos e as empresas devem estimular ainda mais o marketing dos produtos 
africanos  e  a  promoção  das  marcas  africanas,  para  que  possam  integrar  as  cadeias  globais  de  
fornecimento  . 
 

2.1.1.3. As recomendações do Fórum Sociedade Civil 

 
 ESTRATÉGIA DA UTILIZAÇÃO DA AGOA PELOS PAÍSES E CRITÉRIOS DE 

ADMISSIBILIDADE  

O Fórum apelou aos países credenciados da AGOA a sustentarem : 

 O trabalho das organizações da sociedade civil da AGOA ; 
 O Secretariado da rede e o reforço das capacidades des organizações da sociedade civil da 

África ; 
 O Programa de Empresariado Feminino (AWEP) na África a respeito das problemáticas 

relativas às estratégias de utilização da AGOA nos países africanos e a conformidade aos 
critérios de elegibilidade para fornecer a planificação necessária e conseguir a utilização 
das vantagens AGOA a fim de sustentar as empresas de micro, pequeno e médio porte 
(EMPMP). 

Os  governos  membros  deveriam  trabalhar  em  estreita  colaboração   com  seus  CSOs/AWEP,  os  
sindicato dos trabalhadores e da juventude dentro da concepção de sua estratégia da utilização da 
AGOA para garantir a eficacidade e a inclusão. 
 
 

 FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO, INTEGRAÇÃO REGIONAL E AS REDES DE 
TRANSPORTES 
 

 Nós, participantes do Fórum  apelamos a todos os países credenciados da AGOA a 
ratificarem e implementarem o Protocolo de Facilitação das transacções comerciais (AFE) 
da Organização Mundial do Comércio (OMC) para aumentar o nível de transparência, reduzir 
os custos de transacção e aumentar a competitividade das empresas africanas e das 
exportações. Os governos membros devem trabalhar em estreita colaboração com a 
sociedade  civil  e  com  AWEP  sobre  a  implementação  dos  Acordos  de  Facilitação  das  
Transacções Comerciais ; 

 Apelamos também à União Africana a tornar público a sua Zona de Livre Comércio Regional 
(ZLCR) que engloba a livre circulação das empresas e dos investimentos, o estabelecimento 
de sindicatos personalizados, a harmonização e a coordenação da liberalização do comércio, 
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a facilitação do Comércio e dos instrumentos através das Comunidades Economicas 
Regionais (CER) em tempo apropriado. 

 
 COMÉRCIO EQUITATIVO 

 
 Nós incitamos todos os governos à investir nos laboratoórios de estudos, das agências de 

certificação, os outros mecanismos de apoio exigidos para obter a Certificação do Comércio 
Equitativo ; 

 Nós  solicitamos  às  instituições  do  sector  privado,  nomeadamente  ECOBANK,  o  Banco  
Africana para o Desenvolvimento, Ethiopian Airlines, a liberação de recursos adicionais para 
sustentar os membros de AWEP e outros MPME na obtenção  de financiamento, da logistica 
e dos desafios do transport por elas enfrentado.  
 

 AOS EMPRESÁRIOS 
 Nós pedimos ao governos membros a promoverem as políticas que estimulem o regrupamento 

»para desenvolver as economias de etapas e das parcerias estratégicos com as universidades, 
o sector privado, os governos, os organismos para fornecer financiamento, organizar estágio 
e formações para a juventude ; 

 Nós exhortamos os governos membros a criarem uma margem de acesso à tecnologia da era 
digital, nomeadamente à Internet, á tecnologia mobil, ao comércio electrónico e outros  novos 
canais para promover o empresariado dos jóvens e das mulheres. 
 
 

 CADEIAS DE VALORES DES EMPRESAS DE MICRO, PEQUENO E MÉDIO 
PORTE 
 

 Nós apelamos aos Governos membros a aumentarem seu apoio ao Comércio e ao  reforço das 
capacidades técnicas, aos programas dentro de seus países para reforçar as empresas de micro, 
pequeno e médio porte para que possam participar melhor nas cadeias de valores mundials ; 

 Nós encorajamos os Governos membros a adotarem as políticas que vão atrair os 
investimentos estrangeiros directos, notadamente os investimentos da Diáspora, e as parcerias 
com as Multinacionales americanas a fim de favorecer a inclusão das MPME em seus cadeias 
de valores mundials. 
 

 FORMAÇÃO E REFORÇO DE CAPACIDADES  

De três em três meses, o Secretariado da Organização da Sociedade Civil da AGOA pretende 
organizar uma formação para reforçar a capacidade e dar o apoio técnico, em parceria com AWEP e 
os membros da rede, na África do Oeste, do Leste, Central, e nas zonas da África Austral. 
 

2.1.2. O reforço da capacidade 
O 16º. Fórum AGOA foi uma oportunidade para reforçar a capacidade dos participantes oriundos dos 
38 países credenciados da África e dos EUA. Os peritos das diferentes agências americanas em 
colaboração com AGOA treinaram os participantes sobre várias temáticas no âmbito dos  três fóruns 
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(ministerial, sector privado e sociedade civil). Houve compartilhamento das melhores práticas. Todas 
essas formações tiveram o objectivo de aprofundar os conhecimentos dos actores chaves sobre as 
normas e exigências da lei AGOA  e fazer com eles possam apropriar-se das melhores práticas para 
reforçar a competitividade das empresas africanas e para reforçar suas exportações no âmbito da 
AGOA e para além dela. 

A participação massiva e a contribuição de qualidade de emminentes panélistas de alto nível foi 
decisiva para o sucesso das actividades de reforço de capacidades e das trocas das melhores práticas. 
Foi impressionante a qualidade dos panelistas e peritos que animaram os fóruns dentre os quais 
destacamos : 

  Vários ministros responsáveis pela pasta comercial dos países africanos conveniados 
 Representantes do governo dos Estados Unidos ; 
 Dirigentes das agências americanas tais como : Overseas Private Investment Corporation 

(OPIC), United States Agency for Intercacional Development (USAID), Millennium 
Challenge Corporate (MCC), West and East Africa Trade and Investment Hubs, U.S.-Africa 
Development Foundation (USTR) ; 

 Dirigentes das sociedades internacionais tais como a Ethiopia Airlines, Ecobank 
Transcacional Incorporated, Société ALAFFIA, Whole Foods, Procter and Gambe, PVH, 
Flexknit, e Sabre Airline Soluções ; 

 Representantes das instituições regionais e sub-regionais como a União Africana (UA), a 
Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) a COMESA (mercado 
comum dos países da África Orientale e Austral), a Comunidade de Desenvolvimento da 
África Austral (SADC), a União Aduaneura da África Austral - Southern African Customs 
Union (SACU) ; 

 Dirigentes das organizações internacionais tais como o Centre Africano para a Política 
Comercial da Comissão Económico das Nações Unidas para África ; 

 Responsáveis das ONGs intercacionais americanas e africanas tais como o Corporate Council 
on Africa, e a AGOA Civil Society Network, Entreprise Territoires e Desenvolvimento (ETD 
–Togo),  e  as AWEP ; 

 Peritos e consultores internacionais especializados na área do comércio e das relações com os 
EUA e do desenvolvimento do sector privado. 

Ao longo das diferentes sessões, a sociedade ALAFFIA compartilhou seu modelo que se caracteriza 
pelos seguintes elementos : entender o mercado americano, identificar e tirar proveito das vantagens 
comparativas, investir dentra da aderência às normas do comércio equitativo e a conscientização 
sobre os princípios éticos que constituem um imperativo comercial, formar as parcerias e redes a fim 
de garantir a escala de produção exigida e a rapidité de entrega dos produtos comandados, reforçar a 
capacidade da empresa sobre o respeito às normas de qualidade, de regularidade e dos prazos de 
entrega como também do respeito dos acordos contractuais e as obrigações jurídicas. 

Os desafios principais identificados são relativos à melhoramento das infrastruturas, à integração 
regional como também à disponibilidade das informações sobre os mercados. 

Vale notar que a sociedade ALAFFIA contribuiu de maneira significativa para a mobilização de 
vários  responsáveis das  grandes sociedades americanas dentre os quais a Vice-Presidente de Whole 
Foods e as instituições tais como IMO (Institute for Marketecology – Instituto da Mercadologia)  que 
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acorda a certificação Comércio Equitativo (Fair Trade Certification). Ela também compartilhou ao 
nível de várias sessãos sua experiência em matéria da exportação em direcção aos Estados Unidos da 
América e sobre o comércio equitativo. 

A unidade de coordenação estratégica tomou as previdências necessárias para facilitar o acesso aos 
documentos técnicos utilizados para a preparação do Fórum como também os documentos oriundos 
do Fórum, inclusive os documentos sobre a experiência bem-sucedida da Sociedade ALAFFIA. 
Todos esses documentos estão disponíveis no portal da capitalização da experiência do 16º. Fórum 
AGOA: http://agoatogo2017.info. 

 

2.1.2. A formação de redes 
 

O 16º. Fórum AGOA foi um sucesso no plano da formação de redes entre os participantes, graças ao 
alto nível da representação das delegações, à forte mobilização dos participantes e à qualidade das 
oportunidades de formação de redes (networking). 

2.1.3.1. O alto nível da representação 
 

A representação governamental e inter-governamental foi de um nível excepcionnel. O governo dos 
Estados Unidos foi fortemente representado através da seus diferentes responsáveis. Os 
representantes do Congresso Americano também participaram nesse importante evento. O Fórum 
teve a participação de alto nível das agências americanas tais como : Overseas Private Investment 
Corporation (OPIC), United States Agency for Intercnacional Development (USAID), Millennium 
Challenge Corporate (MCC).  

A representação foi efectiva também do lado do continente africano com uma forte participação dos 
Ministros do Comércio e dos Embaixadores dos países credenciados da AGOA. 

Uma representação de qualidade das instituições regionais como a União Africana e a CEDEAO que 
foram representados respectivamente pelos seu 2º. e 1º. responsáveis para só ficar nesses exemplos. 

Do lado do sector privado e da sociedade civil, a sociedade civil e les empresas americanas e africanas 
assim como da Diáspora foram representados por seus dirigentes de alto nível. As empresas de 
mulheres (AWEP) e dos jóvem empresários dos países africanos, como também as organizações que 
acompanham as empresas de pequeno e mádio porte também participaram activamente nos trabalhos 
do Fórum. A sociedade ALAFFIA fez intervenções ao nível das sessãos para compartilhar sua 
experiência em matéria da exportação em direcção aos Estados Unidos da América. 

2.1.3.2. A forte mobilização e a contribuição activa de todos os sectores 
 

A mobilização  sobre  o  locais  do  Hotel  2  Février–Radisson  Blu,  ECOBANK e  BIDC ao  longo do  
período entre 7 e 10 de agosto ultrapassou as previsões em termos do número de participantes. 
Calculava-se uma média de 150 participantes para cada um dos fóruns (sector privado e sociedade 
civil), foi registrado efectivamente mais de 300 participantes em média para cada Fórum. O Fórum 

http://agoatogo2017.info/
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teve também uma forte afluência das autoridades governamentais. Assim, para o Fórum ministerial, 
quase 400 participantes dentre os quais ministros dos países credenciados,  os Embaixadores 
africanos, a delegação do governo americano, dos representantes das instituições regionais e sub-
regionais  tais  omo  União  Africana,  a  Comunidade  Económica  dos  Estados  da  África  Ocidental  
(CEDEAO) a COMESA (mercado comum da África Orientale e Austral), a Comunidade de 
Desenvolvimento da África Austral (SADC), a Southern African Customs Union (SACU) 
participaram dos trabalhos do Fórum.  

2.1.3.3. A grande disponibilidade e a qualidade das oportunidades de formação de redes 
 

O 16º. Fórum AGOA criou oportunidade para a formação de redes através do jantar de gala para dar 
as boas vinda aos participantes,  oferta pelo Presidente da República Togolesa, e através dos almoços 
VIP e dos almoços de qualidade oferecidos aos participantes pelo governo togolês, assim como os 
coqueteis das boas vindas ofertas pelo ECOBANK  e AGOA Civil Society Network e pela AWEP-
TOGO, além do acolhimento e festa de encerramento oferta pelo governo americano.  

A feira de exposição do Fórum AGOA e a feira Made in Togo como também as visitas às empresas  
também serviram como oportunidades aos diferentes actores de criar amizades. 

III. FACTORES DE SUCESSO DO 16º. FÓRUM AGOA 

3.1. O compromisso do Estado Togolês 
As mais altas autoridades togolesas acordaram uma importância particular a esse Fórum ao criar um 
Comité Nacional de Organização através de um decreto presidenteiel e colocado diretamente sob a 
autoridade da Presidência da República Togolesa. 
 
Esse órgão foi criado pelo Decreto Presidenteiel N°2017-060/PR de 07 de abril de 2017, que sanciona 
a criação, composição e atribuição do órgão institucional para a organização do Fórum AGOA 2017. 
 
O órgão foi composto de um Comité Nacional de Organização para o Fórum AGOA 2017, das 
Comissões Técnicas e da Unidade de Coordenação Estratégica do Fórum AGOA. 
 
O compromisso do Estado togolês materializou-se também pela criação do comité dos meios 
financeiros para a realização des actividades.  

O órgão criado para a organização do 16º. Fórum AGOA foi operacional e eficaz graças : 
 

 à liderança e à visão comum dos membros do CNOFA e dos presidentes das comissãos ; 
 à synergie e ao complementaridade entre as comissões técnicas e a Unidade de Coordenação 

Estratégica do Fórum AGOA ; 
 à liderança colaborativa e ao compromisso da senhora Ministra do Comércio e da Promoção 

do Sector Privado, Senhora Bernadette LEGZIM BALOUKI 
 à liderança e ao dinamismo da Presidentee do Comité da Organização do 16º.Fórum AGOA, 

Ponto Focal AGOA, Senhora EKOUE Dédé, que foi uma fonte de inspiração e de motivação 
para todos aqueles que trabalharam na organização desse Fórum. 
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 Ao apoio de qualidade do gabinete da Presidência da República Togolesa. Esse apoio permitiu 
vencer as dificuldades ligadas ao orçamento das comissões e facilitou liberação dos materiais 
de trabalho e do pessoal qualificado para animar a Unidade de Coordenação Estratégica.  

 Ao envolvimento activo e ao compromisso da equipa do Ministério do Comércio e da 
Promoção do Sector Privado  

 Ao apoio dinâmico, o trabalho dedicado e o profissionalismoe da Unidade de Coordenação 
Estratégica do Fórum AGOA 

 à  colaboração eficaz entre a Unidade de Coordenação Estratégica do Fórum et o Ministério 
do Comércio e da Promoção do Sector Privado.  

 à contribuição activa de seus pontos focais das comissões técnicas. 

3.2. A qualidade da cooperação entre os governos do Togo e dos EUA 
O sucesso dessa organização foi também devido em grande parte à viva cooperação entre o Togo e 
os EUA. A expressão mais concreta da qualidade da parceria com os Estados Unidos foi a presença 
física de Sua Excelência, Embaixador Robert LIGHTHIZER,  Representante  para  o  Comércio  
Exterior dos Estados Unidos. O memorando do Visa Textil do Togo conforme divulgado durante o 
Fórum foi também uma eloquente ilustração. Uma cooperação eficaz e uma colaboração estreita foi 
criada entre o Comité Nacional da Organização do Fórum AGOA e a Embaixada dos Estados Unidos 
no Togo, e o apoio do Departamento do Estado, do Departamento do Comércio dos EUA, do Gabinete 
do Representante Americano para o Comércio, da USAID e do West Africa Trade Hub. 
 
Destacam-se a seguir alguns dos atributos com os quais o Fórum foi dotado pelo lado togolês:  

 a liderança exemplar da Senhora Connie HAMILTON –  Representante Comercial dos EUA 
para a Africa,  

 o’apoio incondicional do Embaixador dos Estados Unidos ao Togo, Sua Excelência David 
GILMOUR,  

 a assistência técnica cordial e profissional da Senhora Tawanna DAVIDSON – 
Departamento de Estado, Unidade da África/Gabinete de Assuntos Económicos e Regionais 
da  AGOA Fórum Logistics Lead  

 o apoio de qualidade de Senhor Harry SULLIVAN – Director interino Departamento de 
Estado,  Unidade  da  África/Gabinete  de  Assuntos  Económicos  e  Regionais  e  o  Senhor 
Frederique Stewart – Departamento do Comércio, Director do Gabinete Africa sem nos 
esquecer do acompanhamento valiossísimo do Senhor Alexander GÁSIS Quadro Sênior da 
Unidade do Comércio e Investimento, Departamento do Estado.  

 A assistência técnica da Senhora Carol ADOUM, Chefe de Repartição paa África Ocidental, 
USAID Trade Hub e de sua équipe, sobretudo o Senhor  Kara DIALLO e o Senhor Lofti 
KOURDALI. 

 O apoio multiforme de toda a equipa da Embaixada dos Estados Unidos ao Togo e de 
acompanhamento benéfico da Embaixadriz dos EUA, S.E Senhora  Judith GILMOUR. 

 a contribuição de dois Yali Mandea Washington Fellows : Senhora KPEGBA Emefa ao 
nível da unidade técnico de coordenação e do comité técnico Fórum Sociedade Civil e Senhor 
MAMOUDOU TANKO Ismaël,  Director Geral de TOGO TIMATI (Agro alimentação) ao 
nível do comité técnico Fórum Sector Privado. 
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Essa  franca e rica colaboração entre a parte americana e a parte togolesa foi um dos factores mais 
impactantes para o sucesso do Fórum. 

3.3 A forte mobilização e a contribuição de qualidade dos países africanos conveniados e das 
organizações regionais e sub-regionais africanas  

 

O 16º. Fórum AGOA foi um sucesso total graças à forte mobilização dos governos africanos e dos 
actores dos países credenciados. A representação dos governos a un nível elevado e com delegações 
fortes e multissectoriais impòs uma dinâmica constructiva e uma visão da alta ambição e dedicação 
aos trabalhos das sessãoes.  As organizações regionais tais como a União Africana e as Comissões 
Económicas sub-regionais africanas nomeadamente a SADC, a CEDEAO e a COMESA contribuiram 
imensamente ao sucesso dos trabalhos do Fórum.  A cooperação com a Comissão das Nações Unidas 
para África e a CEDEAO  foi também de grande valia para reforçar a qualidade dos trabalhos. 

 

3.4. A qualidade da colaboração com os parceiros técnicos americanos 
O Fórum Sector Privado foi organizado sob a liderança técnica do Corporate Council on Africa 
(CCA) enquanto o Fórum da Sociedade Civil foi organizado com o apoio técnico da AGOA Civil 
Society Network. A perícia desses dois órgãos americanos resultou no grande sucesso que teve o 
Fórum. Isso mostra também a excelente cooperação que existe entre essas duas instituições e o lado 
togolês através dos dois comités técnicos do sector privado e da sociedade civil, e o apoio da CNOFA. 
O 16º. Fórum beneficiou largamente do portal AGOA.info domiciliado pelo Tradaw Centre. Essa 
cooperação foi determinante para uma preparação técnica de qualidade e para a comunicação eficaz 
a respeito das temáticas e as perspectivas da AGOA.   
 

3.5. A eficácia do comité dos Embaixadores dos países africanos e da União Africana em 
Washington 
Os  Embaixadores dos países credenciados trabalharam com o lado americano sobre a finalização das 
temáticas e Agenda do 16º. Fórum AGOA. Também contribuiram para a mobilização do sector 
privado e da sociedade civil dos diferentes países credenciados. 
 
Acima de tudo, é importante sublinhar que o documento « Report of the African Growth and 
Opportunity Act (AGOA) Mid-term Review (MTR) » (Relatório do Médio Termo sobre o Acto para 
as Oportunidades do Crescimento Africano (AGOA) que foi produzido no término do encontro dos 
Embaixadores e das delegações governamentais realizado de 17 a 18 julho de 2017 em Washington, 
DC, serviu com base sólida para uma preparação técnica eficaz do 16º. Fórum AGOA. 

 
Graças à cooperação entre a unidade da Organização do Fórum AGOA e o comité dos Embaixadores 
dos países africanos e da União Africana em Washington, foi possível organizar tanto a reunião dos 
peritos africanos como a reunião dos Ministros do Comércio Africanos. Isso tornou-se de tamanha 
importância que essas reuniões serviram como embassamento técnico para as recomendações dos 
Ministros Africanos que se fizeram presentes durante o Fórum. 
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Ademais, a participação à un alto nível assim como as contribuiçãos dos Embaixadores dos países 
credenciados e da União Africana aumentou a qualidade das discussões durante os trabalhos do 
Fórum e contribuiu para cumprir as  expectativas do Fórum.  

3.6 A forte mobilização e a contribuição dos delegados do sector privado e das organizações não 
governamentais dos países credenciados e dos EUA 
  

 O sector privado sendo ao mesmo tempo o beneficiário e a força motora da utilização da AGOA,  é 
natural que tenha tido um papel decisiva no sucesso do 16º. Fórum AGOA. As empresas africanas, 
americanas e as multinacionais mobilizaram-se maciçamente e compartilharam suas experiências 
para edificar os participantes do Fórum. As ONGs regionais, sub-regionais, americanas et 
intercacionais também trouxeram uma forte contribuição aos trabalhos do 16º. Fórum AGOA do 
Togo. A multiplicidade e a riqueza das actividades organizadas pelo sector privado e pela sociedade 
civil tiveram um impacto muito positivo sobre o Fórum. Esse impacto positivo dá uma grande 
esperança para o reforço das parcerias para uma melhor utilização da AGOA  ao longo dos 8 próximos 
anos.  

3.7 A liderança proactiva do sector privado e da sociedade civil togolesa 
Capitaneadas respectivamente por Ecobank Transnacional Incorporated e a Câmara do Comércio com 
o apoio do Empresariado do lado do sector privado, e o apoio da AWEP em colaboração com 
FONGTO e UONGTO, esses comités técnicos foram muito eficazes na organização dos dois fóruns 
que lhes foram confiados.  
 

3.7.1 A contribuição do comité técnico Fórum Sector Privado 
 

O comité técnico do Fórum Sector Privado dirigido por um Gabinete constituído pelo Conselho 
Nacional do Empresariado (CNP) e a Câmara de Comércio e da Indústria do Togo (CCIT),  e 
presidido por Ecobank Transnacional Incorporated conduziu os trabalhos preparatórios do Fórum 
Sector Privado em estreita colaboração com o « Corporate Council on Africa (CCA) ». Vários outros 
actores do sector privado são membros do comité técnico sector privado, nomeadamente a Associação 
das Grandes Empresas do Togo (AGET) e do Agrupamento das Indústrias do Togo. 
 
Essa parceria resultou numa forte mobilização do sector privado togolês e africano. Ademais, 
Ecobank Transnacional Incorporated, a banco panafricano, também contribuiu imensamente para a 
mobilização do sector privado e as empresas africanas de pequeno e médio porto (PME). Além disso, 
a  Ecobank  Transnacional  Incorporated  também  deu  um  apoio   multiforme  à  Organização  do  16º.  
Fórum AGOA. 
 

A Câmara do Comércio e da Indústria do Togo (CCIT) e o Centro Togolês das Exposiçãos e das 
Feiras (CETEF) trabalharam ao lado do governo togolês para a Organização da Feira de Exposição.  

O comité técnico do Fórum Sector Privado trabalhou em colaboração com a CCA para finalizar os 
subtemas e agenda do Fórum Sector Privado. 
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3.7.2 Contribuição do comité técnico Fórum Sociedade Civil 
 

O comité técnico do Fórum Sociedade Civil foi dirigido por um Gabinete composto da União das 
ONGs do Togo (UONGTO) e da Federação das ONGs do Togo (FONGTO) sob a presidência do 
Programa do Empresariado das Mulheres Africanas (AWEP). Esse comité conduziu os trabalhos 
preparatórios do Fórum Sociedade Civil em estreita colaboração com «AGOA Civil Society Network 
».  Vários  representantes  das  empresas  de  micro,  pequeno  e  médio  porte  são  membros  do  Comité  
Técnico Sociedade Civil. 
 
O Programa do  Empresariado  des  Mulheres  Africanas  (AWEP)  trabalhou  em estreita  colaboração  
com «AGOA Civil Society Network » para finalizar os sub-temas e agenda do Fórum Sociedade civil. 
Também trabalharam para a mobilização dos actores da sociedade civil dos países credenciados. 

3.8. O profissionalisme dos prestadores de serviços mobilizados para o Fórum 
Uma das chaves para o sucesso do Fórum foi a qualidade de prestadores de serviços para todos os 
serviços e particularmente a qualidade dos serviços prestados pelo Hôtel 2 Février-Radisson Blu, da 
Sociedade Attias e das outras sociedades que assumiram a logística e os outros serviços. Destacamos 
que a maioria dos prestadores de serviços já tiveram uma experiência positiva de trabalho com o 
Estado togolês e com as Agências financiadores no Togo na organização de Conferências 
internacionaies. Devido ao tempo bastante limitado e considerando a importância do evento, foi 
necessário contratar alguns prestadores de serviços que haviam demonstrado suas capacidades de 
trabalhar sob pressão e que haviam cumprido as exigências elevadíssimas. 
 

CONCLUSÕES 
 

O 16º. Fórum AGOA do Togo conseguiu cumprir suas promessas e permitiu aos tomadores de decisão 
dos governos africanos e americanos assim como do sector privado e da sociedade civil de convenir, 
apena oito (8) anos para a data limite da  leoi AGOA, as estratégias para optimizar o processo da 
utilização da AGOA e para aumentar as exportações em direcção aos Estados Unidos da América 
com vistas a promover a prosperidade das popuaçãos dos países credenciados da África. 

O Fórum permitiu reforçar as capacidades dos actores que são os tomadores de decisão 
governamentais, os dirigentes das organizações do sector privado e da sociedade civil dos países 
credenciados da África,  e dos Estados Unidos da América.  

Todas as partes envolvidas concordaram em criar as estratégias nacionales para os países em relação 
à utilização da AGOA. 

O 16º. Fórum foi uma boa oportunidade para discutir as relações comerciais EUA-África e analizar a 
sua evolução dentro de um ambiente económico em constante mutação. De acordo com Sua 
Excelência Robert LIGHTHIZER,  “Juntos, nós podemos criar um melhor ambiente para os 
negócios e abrir o caminho para uma relação comercial mais forte e sustentável para o futuro.”  

Esse Fórum AGOA que foi o primeiro da nova Administração Americana deu a oportunidade para 
essa administração afirmar seu compromisso para manter a parceria com os países da África dentro 
das disposições da lei AGOA. O Fórum resultou num novo compromisso dos Estados Unidos da 
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América e dos países credenciados de África para dinamizar a utilização da AGOA e para reforçar 
de modo geral a parceria entre os EUA e a África.  

A operacionalização desse novo pacto necessita da implementação das disposições ao nível dos países 
credenciados e dos Estados Unidos da América. Trata-se principalmente de :(i) reforçar os apoios dos 
USAID ao benefício dos países credenciados, (ii) criar um comité dos Embaixadores em Washington 
para acompanhar o progresso realizado no âmbito da implementação das recomendações do Fórum 
AGOA e as acções realizadas por cada país ; (iii) trabalhar ao nível de cada paíss conveniado para 
criação de um quadro de acompanhamento da implementação das estratégias AGOA  ao estimular os 
países que não dispõem de estratégia AGOA a poderem definir uma ; (iv) estimular as Comunidades 
Económicas Regionais a acompanhar os Estados no processo de integração regional ao mutualizar os 
recursos  para  uma melhor  utilização  da  AGOA ;  e  (v)  prever  para  as  próximas  edições  do  Fórum 
AGOA um mecanismo de compartilhamento de experiências sobre as acções realizadas por cada país 
e seus resultados em matéria da utilização da AGOA. 

Dentro do quadro da realização periódica do Fórum AGOA, nos Estados Unidos da América e em 
um dos países credenciados da África, a Côte d’Ivoire declarou oficialmente sua candidatura para a 
Organização do 18º. Fórum AGOA que será realizado em 2019 e essa candidatura foi a única 
registrada ao nível dos países africanos qualificados.  

O Togo agradece a todos os actores que terem participado nesse Fórum, saudando suas contribuições  
valiosas que resultaram no grande sucesso desse importante evento. Com vistas a capitalizar sobre o 
êxito do 16º. Fórum AGOA e permitir a todos os actores de continuar à tirar benefício das práticas 
optimais da organização desse Fórum, além do site oficial do Forum http://agoatogo2017.info o 
Togo também criou um portal de capitalização da experiência do Fórum AGOA de Lomé www.agoa-
togo.tg. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 1 : ÓRGÃO INSTITUCIONAL  PARA A ORGANIZAÇÃO DO 16º. FÓRUM 
AGOA TOGO 
 
Aa República do Togo abrigou d 08 a 10 de agosto de 2017, o 16º. Fórum  sobre a cooperação 
commercial  e  económico  entre  os  Estados  Unidos  e  a  África  (também  conhecido  como  o  Fórum  
AGOA). Considerando a importância estratégica desse Fórum, o Chefe do Estado Togolês, Sua 
Excelência Faure Essozimna GNASSINGBE resolveu criar um órgão institucional de alto nível por 
Decreto Presidencial n° 2017-060/PR do 07 de abril de 2017. O Primeiro Ministro ficou responsável 
para a execução desse Decreto. 
 
O referido órgão foi colocado sob autoridade da Presidência da República e foi dotado de um Comité 
Nacional de Organização do Fórum AGOA 2017, das Comissões Técnicas e de uma Unidade de 
Coordenação Estratégica do Fórum AGOA. Outros Comités Técnicos suplememtares foram criados 
para mobilizar os líderes do sector privado e da sociedade civil com vistas a uma preparação bem 
orquestrada dos Fóruns Sector Privado e Sociedade Civil. 
 

1. O Comité Nacional da Organização Do Fórum AGOA 
O Comité Nacional para a Organização do Fórum AGOA 2017 teve como missão dar as orientações 
estratégicas para a preparação do Fórum sob todos os aspectos relativos à responsabilidade do país 
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anfitrião.  

De modo específico, o comité teve a responsabilidade de garantir a liderança das Comissões e sub-
Comissões, validar o plano de trabalho e as propostas de orçamento ssubmetidas pelas Comissões, 
fazer o acompanhamento dos trabalhos das comissões e dar as orientações para a resolução dos 
desafios e cumprir toda e qualquer outra missão relevante da responsabilidade do Togo dentro do 
quadro das actividades do Fórum. 

Destacamos a seguir a listagem dos membros do Comité de Organização : 

Presidente : Ponto Focal junto à Presidência da República, Sua Excelência Senhora Ahoéfa Dédé 
EKOUE, Ministra, Conselheira do Presidente da República 

Membros :  

- Ministra do Desenvolvimento Popular, do Artesanato, da Juventude e do Emprego dos Jóvens, 
Sua Excelência Senhora Victoire TOMEGAH-DOGBE 

- Ministra dos Correios e de Economia Digital, Sua Excelência Senhora Cina AWSON 
- Ministro das Infrastruturas e dos Transportes, Sua Excelência Ninsao GNOFAM 
- Ministro da Segurança e da Protecção Civil, Sua Excelência Col. Damehane YARK 
- Ministro dos Assuntos Exteriores, da Cooperação e da Integração Africana, Sua Excelência 

Robert DOSSEY 
- Ministro da Agricultura, de Criação de Gado e da Hidraólica, Sua Excelência Col. Ouro-

Koura AGADAZI 
- Ministra do Comércio e da Promoção do Sector Privado, Sua Excelência Senhora Bernadete 

Essossimna LEGZIM-BALOUKI 
- Ministro da Indústria e do Turismo, Sua Excelência, Senhor IHOU Yawovi Attigbé 
- Ministro da Comunicação, da Culture, dos Desportos e da Formação Civil, Sua Excelência 

Guy Madjé LORENZO 
- Ministro da Saúde e da Protecção Social, Sua Excelência Prof. Moustafa MIJIYAWA 
- Ministro da Planificação do Desenvolvimento, Sua Excelência Kossi ASSIMAÎDOU 
- Ministro da Economia e das Finanças, Sua Excelência Sani YAYA 
- Representante da Presidência da República, Ministro Conselheiro do Presidente da 

República, Sua Excelência Djossou Mawussi SEMODJI 
- Representante da Presidência da República, President interino da Comissão Logística 

General de Brigade Aerienne (2S) AYEVA Essofa; 
- Representante do Primeiro Ministro, Senhor Komivi Gbeblewou SEMEGLO 
- Presidente da Delegação Especial da Cidade de Lomé, Contra-Almirante Fogan 

ADEGNON 
- Presidente da Câmara do Comércio e da Indústria do Togo, Representante do Sector Privado, 

Senhor Essohouna MEBA 
- Presidente do Conselho Nacional do Empresariado do Togo, Representante do Sector Privado, 

Senhor Coami TAMEGNON 
- Coordenadora da African Women Entrepreneurship Program (AWEP), Senhora Dédé Sylvie  

BENISSAN-MESSAN 
- Presidente da Federação das Organizações Não-Governamentais do Togo (FONGTO), 

Representante da Sociedade Civil, Senhor Koffi Elom NOUTEPE 
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- Presidente da União das Organizações Não-Governamentais do Togo (UONGTO), 
Representante da Sociedade Civil, Senhor Abeyea DJENDA  
 

Além do mais, de acordo com o Decreto n°2017-060/PR de 07 de abril de 2017 que criou a 
Commissão organizaçional do Fórum AGOA,  o Embaixador dos Estados Unidos da América ao 
Togo, Sua Excelência David GILMOUR e sua equipa, como também todos os  representantes 
designados pelo lado americano  participaram de pleno direito nos trabalhos de todas os componentes 
da comissão. 

 
2. As Comissões Técnicas 

As Comissões Técnicas tiveram a missão de elaborar e de submeter à aprovação do Comité Nacional 
da Organização des Planos de Acção e projectos de orçamento para a implementação eficaz de suas 
atribuições. Elas tem a responsabilidade de submeter os relatórios consolidados ao Comité Nacional 
da Organização e à Unidade de Coordenação Estratégica. Além disso, os membros dos Gabinetes das 
Comissões Técnicas participaram nos trabalhos do Comité Nacional em qualidade da peritos e 
especialista.  

A Presidência das Comissões é composta da seguinte forma :   

- a Comissão acolhimento ao aéroporto, protocolo e hospedagem, presidida por Sua Excelência 
Robert DOSSEY, Ministro dos Assuntos Estrangeiros, da Cooperação e da Integração 
Africana ; 

- a Comissão de Transporte Local, presidida por Sua Excelência Ninsao GNOFAM, Ministro 
des Infrastruturas e dos Transportes e coordenada a nível técnico por Senhor TINDANO 
Koma, Director-Geral de SOTRAL; 

- a Comissão de Segurança, presidida por Sua Excelência Col. Damehane YARK, Ministro 
da Segurança e da Protecção Civil ; 

- a Comissão Logística de Conferência e Credenciamento, presidida pela Presidência da 
República através de GBA (2S) AYEVA Essofa; 

- a Comissão Restauração e Recepção, presidida por Sua Excelência IHOU Yawovi Attigbé, 
Ministro da Indústria e do Turismo,  

- a Comissão Comunicação e Média, presidida por Sua Excelência Guy Madjé LOREMZO, 
Ministro da Comunicação, da Culture, dos Desportes e da Formação Civil, e coordenada a 
nível técnico por Senhor Franck MISSITE, Director de Gabinete;  

- a  sub-Comissão  Acolhimento  Aeroporto  presidida  por  Sua  Excelência  Ninsao GNOFAM, 
Ministro des Infrastruturas e dos Transportes, e coordenada a nível técnico por Senhor 
Gnama ATTA, Director da Agência Nacional da Aviação Civil ; 

- a sub-Comissão Protocolo, presidida por Sua Excelência Robert DOSSEY, Ministro dos 
Assuntos Estrangeiros, da Cooperação e da Integração africana, e coordenada a nível técnico 
pelo Director de Protocolo, Senhor YAGNINIM Waké ; 

- a sub-Comissão Hospedagem, presidida por Senhor IHOU Yawovi Attigbé, Ministro da 
Indústria e do Turismo, e coordenada a nível técnico por Senhor N’DAM Gnazou, Director 
de Gabinete. 
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3. A Unidade de Coordenação Estratégica do Fórum AGOA (CNOFA) 

A Unidade de Coordenação Estratégica foi encarregada de acompanhar a criação do órgão 
institucional do Fórum e de dar um apoio aos organizadores dos fóruns sector privado e sociedade 
civil. 
 
Em matéria de acompanhamemto, ela dedicou-se à realização das acções principais tais como a 
operacionalização e execução des planos de trabalho das Comissões e o acompanhamemto junto às 
autoridades togolesas e americanas para uma implementação eficaz des responsabilidades específicas 
de cada país e das responsabilidades conjuntas. Além disso, ela assumiu a ligação entre o Togo de 
um lado, e as agências americanas e a Embaixada  dos Estados Unidos da América, dou outro lado. 
 
A  respeito  da  coordenação,  a  Unidade  trabalhou  em  estreita  colaboração  com  o  Comité  Nacional  
AGOA e os outros Ministérios chaves. 
 
A Unidade de Coordenação Estratégica funciona sob a autoridade da Presidente da CNOFA que foi 
também o Ponto focal AGOA, Sua Excelência Senhora Ahoéfa  Dédé EKOUE. Ela foi composta 
dos peritos multissectoriais, oriundos do sector public, da sociedade civil e do sector privado. 
 
Vale  salientar  que  o  Ponto  focal  AGOA  foi  assesoriada  em  suas  funcções  por  Sua Excelência 
SEMODJI Mawussi Djossou, Ministro Conselheiro do Chef do Estado, que a substituiu em caso de 
ausência ou de impedimento. De facto, ele teve o papel de ponto focal adjunto 

 

4. Comités Técnicos 
 

Além dos órgãos criados por Decreto, o Comité Nacional criou dois Comités Técnicos e um Grupo 
Técnico para uma melhor organização das actividades des fóruns. 

Trata-se de : 
- Comité Técnico Fórum Sector Privado  
- Comité Técnico Fórum Sociedade Civil  
- Grupo Técnico Programa Turístico e Sóciocultural 

 
4.1. Comité Técnico Fórum Sector Privado 
 

O Comité Técnico Fórum Sector Privado teve por missão contribuir de maneira voluntária à 
organização bem-sucedida do Fórum Sector Privado ao apresentar propostas e ao acompanhar, a 
medida que os recursos dos membros lhes permitam, a implementação de determinadas acções 
combinadas com as entidades designadas (Corporate Council of Africa) do Fórum Sector privado. 
 
Seu papel consiste em criar uma parceria com o CCA e os governos americano e togolês para o 
sucesso do Fórum Sector Privado a fim de promover a participação das empresas performantes da 
África e  da sub-região oueste-africana para que elas tirassem benefícios do Fórum e que elas 
compartilhassem seu savoir-faire e construir uma visão comum do negociar junto aos governos 
africanos e americanos.  
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O Comité teve também um papel decisivo para definir as estratégias a fim de melhor comunicar sobre 
as actividades do Togo e para reforçar o potencial do Togo como uma das portas de entrada 
privilegiadas para amplifiar a exportação dos produtos da África Ocidental em direcção aos EUA e 
para reforçar o comércio no interior da África Ocidental. 
 
Além disso, o Comité Técnico Fórum Sector Privado contribuiu a dar uma melhor visibilidade às 
empresas togolesas, africanas e americanas que são as melhores colocadas para servir de : (i) força 
motora para aceleração das transacções comerciais entre os EUA e a África Ocidental ; (ii) trabalhar 
para o reforço do comércio intra CEDEAO. 
 
O Comité foi composto da seguinte maneira:  

- Presidente (junto ao CCA), Senhora Mareme Mbane NDIAYE, Directora de Gabinete da 
ECOBANK Transnacional Incorprated (EI) ; 

- 1º. Vice-Presidente, Senhor MEBA Essohouna, Presidente da Câmara de Comércio e da 
Indústria do Togo ; 

- 2º. Vice-Presidente, Senhor Coami TAMEGNON, Presidente do Conselho Nacional do 
Empresariado do Togo ; 

- Membro do Gabinete, Senhora ATAYI Edwige, Presidente da Associação das Mulheres 
Chefes de Empresas do Togo (AFCE) ; 

- Membro do Gabinete, Senhor AHIAOY Clément, Presidente da Associação das Grandes 
Empresas do Togo (AGE) ; 

- Membro do Gabinete, Senhora Sandra JOHNSEU, Chefe de Missão, Coordenadora técnica 
MCA de Togo Invest /MCC/DOING BUSINESS 

- Membro, Senhor Thierry AWESSO, DG de NIOTO, Presidente do Agrupamemto das 
Indústrias do Togo (GITO) ; 

- Membro, Senhora OGUEDE  Candide, Presidente  de Federação das Mulheres Empresárias 
e Mulheres de Negócios (FEFA) TOGO/CEDEAO 

- Membro, Senhor ADEGNON  K. Fogan, Director-Geral do Port Autónome de Lomé ; 
- Membro, Senhor NATCHABA K. Malik, Director-Geral da Sociedade Aeroportuário Lomé 

Tokoin (S.A L.T.) ; 
- Membro, Senhor  SITTI Ananie E, Director Executivo da Associação das Sociedades  da 

Zone Franca (ASOZOF) ; 
- Membro, Senhor. MAMOUDOU TANKO Ismaël,   Director-Geral  de  TOGO  TIMATI  

(Agro alimentação) ; 
- Membro, Senhora BEMISSAN MESSAN Sylvie, Coordenadora da African Womem 

Entrepreneurship Program ; 
- Membro, Senhor, KOUDOU K. Dovi, Director-Geral de BIO-AFRIQ’IN FUSIONS (Jóvem 

Empresário FAIEJ) ; 
- Outros Representantes : Senhor EDOH A. Adolphe, Responsável de Programas CNP Togo 

e Senhor Éric SEHR, Director Orix Togo e Vice-Presidente de ASOZOF. 
 

4.2. Comité Técnico Fórum Sociedade Civil 
O objectivo do Comité Técnico Fórum Sociedade Civil foi de contribuir de maneira voluntária à 
organização bem-sucedida do Fórum Sociedade Civil AWEP ao fazer propostas e ao acompanhar, na 
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medida que os recursos dos membros lhes permitam, a implementação de determinadas acções 
combinadas com as entidades designadas (AGOA Civil Sociey Nework).  

De modo específico, o Comité contribuiu para construir uma parceria com a AGOA Civil Sociey 
Nework para uma organização bem-sucedida do Fórum Sociedade Civil e AWEP, 
nomeadamente para:  

(i) fazer garantir de uma mobilização eficaz da sociedade civil africana e oeste-africana 
durante e depois do Fórum e para uma utilização optimizada de todos os aspectos da AGOA 
e para uma melhor integração das empresas de micro e pequena porte;  

(ii) construir uma visão comum para negociar junto aos governos e o sector privado ;  

(iii) dar visibilidade às organizações da sociedade civil dos EUA e do Togo que poderiam 
acompanhar as expectativas dos objectivos fixados durante e depois do Fórum Sociedade Civil 
– AWEP ; 

(iv) Reforçar os capacidades de contribuição da sociedade civil nacional sobre as questões 
chaves ligadas à promoção do comércio sustentável e equitativo, e sobre a integração regional 
e sub-regional como também sobre a question da AGOA 

O Comité Técnico Fórum Sociedade Civil foi composto pelos seguintes membros : 
 

- Presidente, Senhora BEMISSAN-MESSAN Sylvie Dédé, Coordenadora da African 
Womem Entrepreneurship Program (AWEP) ; 

- 1º. Vice-Presidente, Senhor Koffi Elom NOUTEPE, Director Executivo da Federação das 
Organizações Não-Governamentais do Togo (FONGTO) ; 

- 2º. Vice-Presidente, Senhor Abeyea DJEMDA, Director Executivo de União das 
Organizações Não-Governamentais do Togo (UONGTO) ; 

- Membro, Senhora OGUEDE Candide, Presidente de FEFA TOGO / CEDEAO ; 
- Membro, Senhora AKPAMA Mawusse, Coordenadora de GF2D/CRIFF ; 
- Membro, Senhor SITTI Anani, Director Executivo ASOZOF ; 
- Membro, Senhor ABITOR Komi, Director-Geral ED ; 
- Membro, Senhor KOUDOU K. Dovi, Director-Geral de BIO ÁFRICA ; 
- Membro, Senhora KINVI Akossiwa Janine, Responsável Comissão Comunicação AWEP ; 
- Membro, Senhor AWSEU-BODY BOEVI Kouglo,  Economista à CSI-África ; 
- Membro, Senhora BROOHM Ghisaine, Socióloga à CSI-África ; 
- Membro, Senhora KPEGBA Eméfa Améyo, Engenheira Software/Social Tech 

Entrepremeur / YALI ; 
- Membro, Senhora COMAN Koumi Caroo, Assistente de Gestão na BIO ÁFRICA ; 
- Membro, Senhora AHOLOU A. Kafui, Assistente do DG CHAMPISO. 

 

4.3. Grupo Técnico Programa Turístico e Sóciocultural 

O Comité Técnico Programa Turístico e Sóciocultural foi criado e teve por objectivo propor e 
implementar em funcção dos recursos disponíveis as actividades para incentivar os participantes do 
Fórum AGOA a descobrir as riquezas turística, culturais, artísitcas e artesanais do Togo.  



 
 

16º. Forum da AGOA, Tema : « Os Estados Unidos e a África:  Uma parceria para a prosperidade através do comércio » 
Lomé, 8-10 de agosto de 2017 

59 
 

Abrange o Ministério da Indústria e do Turismo, o Ministério da Comunicação, da Cultura, dos 
Desportos e da Formação Civil, o Ministério do Desenvolvimento popular, do Artesanato, da 
Juventude e de Emprego dos Jóvems e Ministério do Comércio e da Promoção do Sector Privado.  
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Apêndice 2 : Alocução de Abertura de S.E. PRIMEIRO MINISTRO do Togo 
 

 

 

 

Lomé,  09 de agosto de 2017 
Radissson Blu – Hôtel 2 février 

 

Senhor Presidente da Assembleia Nacional, 

Senhores Presidentes das instituições da República, 

Senhor Presidente da Comissão de União Africana, 

Senhor Peer Henry BARORIN, Secretário Adjunto interino dos Assuntos Africanos, 

Excelentíssimo Senhor Robert LIGHTHIZER, Representante do Comércio Extérieur dos EUA, 

Senhor Ministro do Estado, 

Senhoras e Senhores membros do governo, 

Senhoras e Senhores Ministros Representantes dos países beneficiários da AGOA, 

Excelentíssimo Senhor Embaixador dos EUA ao Togo, 

Excelentíssimas Senhoras e Senhores Embaixadores e Representantes das Organizações sub-
regionais, regionais e internacionals ; 

Honrados Deputados da Assembleia Nacional, 

Senhor Comissário de União Africana encarregado do Comércio e da Indústria, 

Senhoras e Senhores Representantes des Organizações do Sector Privado e da Sociedade Civil, 

Senhoras e Senhores, Peritos e Especialistas dos diferentes países, 

Venerados Chefes Tradicionais, Guardiãoss dos nossos usos e costumes, 

Estimados participantes, 

Caros convidados, 

Senhoras e Senhores de honra e distinções, 

Depois da reunião de Washington do ano passado, onde tivemos 15ª. edição do Fórum AGOA, aqui 
estamos reunidos este ano de 2017 em Lomé, capital do Togo e essa, em virtude das causas 
oscilatórias definida entre os Estados Unidos da América e África. O povo togolês em sua totalidade 
sente-se muito honrado pela escolha do Togo e deseja-vos um cordial bem-vindo. 

O Presidente da República, Sua Excelência Faore Essozimna GNASSINGBE teria estado presente 
para presidir pessoalmente a Cerimônia de Abertura desse 16º. Fórum de l’African Growth and 

DISCURSO DE S.E. PRIMEIRO MINISTRO DA REPÚBLICA DO 
TOGO 

 CERIMÔNIA DE ABERTURA  
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Opportunity Act / Lei sobre a Crescimemto e as Oportunidades de Desenvolvimento em África 
(AGOA) mas houve impedimento de último momento por razões de suas altas funcções. Por isso, ele 
fez=me a honra de respresentá-lo.  

É portanto em nome do Presidente da República que estou aqui hoje,  diante essa assembleia honrada, 
de actores de diferentes níveis e de diferentes sectores de actividades para presidir o Fórum cujo tema, 
muito revelador das expectativas socio-económicas é : « Os  Estados  Unidos  e  a  África  :  Uma  
parceria para a prosperidade através do Comércio ». Esse tema muito pertinente, devemos dizer, 
é particularmente em sintonia com o Objectivo n° 17 da Agenda 2030 que recomenda a parceria como 
meio privilegiado para a realização dos objectivos de desenvolvimento sustentável (ODD). 

Senhoras e Senhores, 
Caros convidados, 
 
Permitam-me, neste momento, de dar-lhes a mensagem do Presidente da República. 

Eu gostaria, antes de mais nada, de juntar minha voz à de todos aqueles que tomaram a palavra antes 
de mim nesta assembleia, principalmente, a Senhora Ministrao do Comércio, para vos desejar uma 
cordial bem-vindo ao Togo. 

Nós valorizamos e agradecemos a sua amizade e a confiança que nos fizerampela vossa presença e 
pela mobilização que trouxe cada um a estar presentes para contribuir ao sucesso desse fórum. 

Meus agradecimentos vao ao Presidente Donald TRUMP assim como a todos os meus colegas, 
Chefes de Estados e Governos Africanos cujos países estão aqui representados à Lomé neste dia por 
terem confiado no Togo e nos ter dado a honra de sediar esse importante encontro. 

Gostaria de expressar minha profunda gratidão ao Governo dos Estados Unidos da América e àqueles 
dos  Estados  Africanos,  membros  da  AGOA como também a  todos  vossas  excelências,  Chefes  de  
delegações, Responsáveis dos Departamentos do Comércio, Representantes das organizações 
parceiras, peritos, actores do sector privado, membros da sociedade civil, prestadores de serviços etc., 
por vosso envolvimento na preparação e na realização desse Fórum. 

Eu gostaria de parabenizar a equipa mista Togo-Estados Unidos que trabalhou de modo profissional 
para fazer desse evento, um sucesso. Eu gostaria de agradecer neste sentido, a disponibilidade do 
Senhor Embaixador, David GILMOUR e de seus colaboradores cuja presença constante ao lado 
dos actores togoleses foi decisiva. Eu não posso esquecer-me do impacto decisivo e das diligências 
do grupo dos Embaixadores Africanos em Washington que ora faço questão de agradecer 
carinhosamente.  

Senhoras e Senhores,  
Caros convidados, 

Desde há 17 anos e com um sucesso que não se pode negar, a AGOA constitue um baluarte importante 
da relação comercial entre os Estados Africanos e os nossos parceiros americanos. 

Descritos como verdadeira pedras angulares desse intecânbios, esse grupo forma uma verdadeira 
aliança estratégica ao seio da qual nós trabalhamos juntos para reforçar e dar um direccionamento 
para a intensificação desse relações comerciais ao salientar a melhoria da governança como também 
a criação das políticas favoráveis ao crescimemto e ao desenvolvimento. 
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Os benefícios dessa empresa comum são incontestáveis. 

A AGOA participou ao longo desses últimos anos ao progresso económico, a offert de novos 
horizontes aos produtores e aos comerciantes e longo prazo, contribuiu à melhoria das condições de 
vida de milhões de homens e mulheres de grande importância e do outro lado do Atlântico. 

Muitos  avanços  foram  realizados  neste  sentido  desde  o  ano  2000  e  cabe  a  nós  expressar  a  nossa  
satisfação motivada pelo uso desse mecanismo de preferência para o crescimento e o 
desenvolvimento. 

No que diz respeito às condições de uma prosperidade compartilhada dentro da luta contra a pobreza, 
a parceria criada pela AGOA deve ser constantemente avaliada, repensada e melhorada para continuar 
eficaz.  

Reunidos em Lomé para esse 16º. Fórum, cabe a todos nós continuar a refletir sobre a importância da 
realização do reforço substancial em relação a AGOA ao tempo que nos mantemos fieis ao princípio 
de « Trade, not aid » (o comércio, em vez de esmolas). 

Isso passa por uma redinamização das relações  comerciais que devem ser considadas daqui para 
frente através de uma melhor compreensão dos dados da produção sobre o nosso continente. 

Eu acho, por exemplo, usando a situação do meu país, o Togo, como para aquela de vários outros 
países em África, que o sector agrícola que emprega mais de 70% da população e contribue mais de 
40% ao PIB deveria receber uma parte mais importante nas trocas comerciais da AGOA. 

Senhoras e Senhores participantes, 
Caros convidados, 

Enquanto ainda estavamos nos primeiros anos da mais longa período de renovação da AGOA, ou seja 
2015 – 2025, é momento mais propício para analizarmos a nossa parceria, os desempenhos a serem 
melhorados e os benefícios mais inclusivos. 

A AGOA foi a força motora de avanços importantes no âmbito das trocas económicas entre os Estados 
Unidos e a África. 

Nós devemos no entanto, lembrar que esse mecanismo é ao mesmo tempo, uma oportunidade e muitos 
desafios. 

Ela exige que os beneficiários finais possam reakmente tirar dela todos os proveitos através de uma 
metodologia cada vez mais pragmática e inovadora que inclui todas as dimensões do desenvolvimento 
e considere os sectores parceiros de crescimento como de áreas de exploração das facilidades de 
Comércio. 

Nós não conseguimos ainda completamente aproveitar todos os potenciais que a AGOA oferece tanto 
para a África como para os Estados Unidos. 

Certamente, podemos ainda duplicar ou triplicar as transacções comerciais entre as duas partes. 
Sempre a tirar a mais legítima satisfação desse estado da coisas, nós conseguimos aumentar ao longo 
de alguns anos apesar do facto que  as cifras de negócios tendem a cair nó precisamos nos impor uma 
reflexão aprofundada e tomar sem demorar as disposições com vistas a optimizar o impacto da AGOA 
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sobre o Comércio, a criação de riquezas e enfim, sobre o desenvolvimento participativo e inclusivo 
possíveis. 

Eu gostaria, pois, de convidar os participantes nas diversas mesas a fazerem uma reflexão sobre as 
oportunidades e as questões emergentes que influenciarão a economia mundial ao longo da próxima 
década, sobretudo, o reforço dos processos de integração regional e as opções concertadas, 
principalmente em matéria de segurança e da luta contra a pobreza.  

O estado do mundo nos mostra até que ponto, as preocupações numerosas, implicantes  e complexas, 
tem impactado sobre a economia e o processo de desenvolvimento. Torna-se portanto imperativo ter 
uma coordenação melhor e mais solidária em nossas acções para que possamos corresponder às 
exigências de um mundo em evolução rápida e logramos juntos o tão sonhado progresso.  

Eis a condição mais importante para dar sentido ao  tema do presente Fórum ao traduzir em acção 
concreta as parcerias para a prosperidade através do comércio entre os Estados Unidos e a África.  

Em sentidos mais globais, nós conseguiremos lograr no futuro os objectivos do desenvolvimento 
sustentável (ODS), e assim teremos construido as bases para a entrada definitiva da África no 
mercado mundial dentro de um ambiente de paz, prosperdade e intergração para daqui ao ano 2063. 

Senhoras e Senhores,  
Estimados participantes, 

Eu  estou  mais  que  convencido  de  que,  no  que  concerne  a  África,  seremos  capazes  de  juntar  
harmoniosamente  as  condições  e  os  actores  mais  pertinentes  e  mais  decisivos  para  tirar  o  maior  
proveito das oportunidades oferecidas pela AGOA. Temos pela frente muito caminho a percorrer para 
garantir a estabilidade dentro da credibilidade e da competitividade, a aceleração do nosso 
crescimento. 

É por isso que, ao nível da CEDEAO, eu comprometo-me a colaborar pela implementação dos  nossos 
objectivos em matéria da livre circulação das pessoas e dos bens. 

Eu me felicito dessa feita de que essa mesma visão está a alimentar as nossas acções dentro das  
Comunidades Económicas Regionais e está a influenciar as actividades realizadas sob o egido da 
União Africana e das Nações Unidas através da Comissão Económica para África.  

Além disso, nossa vontade política deve aliar-se aos investimentos estratégicos e a uma sólida 
parceria público-privada para permitir à AGOA produzir de modo permanente os efeitos esperados 
sobre os fluxos comerciais, sobre o crescimento económico dos nossos Estados e, sobretudo, sobre a 
vida das nossas populações. 

Ao exemplo dos países parceiros da AGOA, o Togo está prestes a cumprir sua parte com a liberação 
de importantes financiamentos consagrados à reforma das infrastruturas portuárias, aeroportuárias e 
rodoviárias. 

A  melhoria  continuada  do  ambiente  dos  negócios  como  também  os  programas  de  reforço  das  
capacidades des produtores e empresários  contribuem também para a ampliação dos sectores 
cobertos pelo processo de facilitaçãos no âmbito da AGOA. Nesse sentido, a recente validação da 
visa téxtil entre o nosso país e os Estados Unidos constitue um belo exemplo e representa para as 
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numerosas empresas uma oportunidade de crescimento de suas actividades e a chance para firmar 
novas parcerias, o que é sinónimo de crescimento. 

Senhoras e Senhores participantes, 
Caros convidados, 

Eu desejo que o presente Fórum seja aquele que servirá para abrir novas possibilidades no que diz 
respeitode ao crescmento das transacções comerciais entre a África e os Estados Unidos, do ponto de 
vista do volume e da qualidade des produtos concernados. 

Eu gostaria de convidar a todos a insistirem sobre o acompanhamemto continuo e a auto-avaliação 
dos impactos da implementação das relações privilegiadas no âmbito da AGOA como já foi acordado 
durante o 14º. Fórum realizado em Libreville no Gabon. 

O  envolvimento  crescente  do  sector  privado  deve  também  continuar  uma  das  nossas  prioridades,  
principalmente, no quadro de Fórums nacionais dedicados à reflexão, com vistas a tirar um benefício 
máximo da parceria AGOA. 

É meu desejo que a perspectiva de período pós-2025 seja bem desenhada desde já não como uma 
simples colaboração, mais como uma fonte que abre um novo horizonte de oortunidades mais 
prometedores que será alimetado pelas experiências e as lições de 25 anos de uma parceria fructuosa. 

Eu desejo a todos uma agradável estada em Lomé. Depois das horas de intensos debates e trocas, 
consagradas ao Fórum que nos assembla, gostaria de convidá-lo a não deixar de descobir a nossa 
belíssima capital e as cidades de seu entorno. 

Mais uma vez, desejo bons trabalhos e sucesso a todos. E, assim sendo, declaro aberto o 16º. Fórum 
África – Estados Unidos de cooperação comercial e económica.  

Muito obrigado pela vossa atenção. 
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Apêndice 3 : Alocução de S.E. Representante do Comércio Extérieur dos EUA 
 

 

 

 

Bom dia vossa Excelência, Senhor Primeiro Ministro Komi KASSOU,  

Senhora Ministra do Comércio, OGZIM-BALOUKI, 

Honrados membros do Governo togolês,  

Senhores Ministros e Chefes de delegações dos países parceiros da AGOA e delegados 

Caros convidados. 

É uma  honra estar aqui hoje em nome do Presidente TRUMP e do nosso Governo para desejá-lhes 
boas vindas ao 16º.  Fórum anual da AGOA. 

Antes de começar, gostaria de agradecer a todos, de modo particular, ao Presidente GNASSINGBE 
por ter acolhido esse ano  Fórum AGOA na vossa capital. Obrigado pela vossa hospitalidade e por 
nos ter dedidcado um acolhimento tão carinhoso. O Togo se posiciona como um parque girador do 
transporte e um centro de logística para a sub-região. Isso vai com que o país inteiro seja apreciador 
dos benefícios do comércio. 

Eu estou feliz que o tema do Fórum deste ano seja : « Os Estados Unidos e a África : Uma parceria 
para a prosperidade através do Comércio ». 

Os Estados Unidos sente-se comrometido em direcção à África. Nós vemos um grande potencial de 
crescimento e oportunidade de reforço nas relações mutuais que representam uma verdadeira parceria 
para o futuro. Ao reduzir as barreiras e enfrentar as outras dificuldades que enfrentam o comércio e 
os invetimentos, nós estamos a ver o comércio Estado Unido-África a crescer imensamente. Para 
concretizar os avanços conquistados, precisamos trabalhar ainda mais, e é disso que trataremos nos 
próximos dias desse importante Fórum da AGOA. 

O Governo dos Estados Unidos beneficiou de um consenso bipartido ao longo dos 16 últimos anos 
em relação a sua política comercial em direcção à África, graças à AGOA o que demonstra claramente 
os nossos compromissos económicos. 

A África de hoje não é mais aquela África de 17 anos atrás. Nós vivemos em um munde em evolução 
onde numerosas coisas já mudaram na África. Por exemplo, os Estados Unidos importam, cada ano, 
mais de um bilhão de dólares em automóveis de luxo oriundos da África. Durante esse tempo, alguns 
parceiros da AGOA concluem acordos comerciais recípricos com grandes economias de países 
desenvolvidos que rivalisem com os Estados Unidos. Por isso, nos concentramos agora sobre os 
recursos para cumprir um compromisso comerciais mais forte entre todos ao trabalhar em prol de 
uma maior reciprocidade no futuro, a fim de garantir un apoio político sustentável para que as nossas 
relações comerciais sejam cada vez melhores.  

Não vejo a hora de poder abordar essas questões e oportunidades ao longo das reuniões dos próximos 
dias. Juntos, nós podemos criar um melhor ambiemte de negócios e abrir um caminho em direcção a 
uma futura relação comercial mais forte e mais sustentável. 

ALOCUÇÃO DE S.E. ROBERT LIGHTHIZER, EMBAIXADOR, 
REPRESENTANTE DO COMERCIO EXTERIOR DOS ESTADOS 

UNIDOS 
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Enfim, eu gostaria de tomar alguns instantes para anunciar um exemplo de países beneficiários da 
AGOA que estão a trabalhar duro para o sucesso da nossa estratégia de exportação. Acabamos de 
assinar uma aprovação  para um visa textil e vestuário AGOA para o Togo. Essa etapa importante 
permitirá aos empresários togoleses de tirar proveito das numerosas vantagens da comercio dos téxtis 
e vestidos disponíveis dentro do quadro do programa da AGOA. E nós desejamos o maior sucesso a 
essa empresa. 

Nós estamos impacientes já para continuer a desenvolver nossas relações comerciais através de todas 
as regiões africanas.  

Mais uma vez, agradeço por essa oportunidade de estar aqui no vosso meio para representar o meu 
Governo. 
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Apêndice 4 : Alocução de Sua Excelentíssima Senhora, Ministra do Comércio e da Promoção 
do Sector Privado à a Cerimônia Ofcial de Abertura  
 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República Togolesa,  

Senhor Primeiro Ministro, 

Senhor Presidente da Assembleia Nacional, 

Senhor Presidente da Comissão da União Africana,  

Excelentíssimo Senhor Embaixador, Representante ao Comércio dos Estados Unidos da 
América, 

Senhoras e Senhores Ministros e Estimados Colegas,  

Excelentíssimas Senhoras e Senhores Embaixadors e Representantes das Organizações Regionais 
e Internacionals, 

Honrados Deputados da Assembleia Nacional, 

Senhoras e Senhores, Caros convidados, 

 

Eu gostaria neste momento solene e com a vossa permissão, Excelentíssimo Senhor Presidente da 
República, de desejar a todos os participantes um carinhoso bem-vindo a esta Cerimônia que marca 
a abertura oficial do 16e Fórum  AGOA  sobre  o  tema  :  «  Os  Estados  Unidos  e  a  África  :  Uma  
parceria para a prosperidade através do Comércio ». 

 

É um verdadeiro prazer para nós de recebê-los a Lomé para participarem desse importante evento 
que reune cada ano os actores públicos, privados e da sociedade civil africanos e americanos para 
a promoção das transacções comerciais entre os Estados Unidos da América e a África. 

Nós temos que agradecer a todos os participantes desse Fórum de Lomé pelo interesse que não 
cessão de demonstrar para as questões do desenvolvimento do comércio que se posiciona hoje no 
mundo inteiro como um dos sectores de grande potencial de crescimento económico 

Senhoras e Senhores, 

Caros convidados e Estimados participantes, 

O 16º. Fórum Ministerial de Cooperação Económica e Comerciais ESTADOS UNIDOS/ÁFRICA 
que se abre neste dia é uma grande oportunidade para os países credenciados à lei AGOA de fazer 

DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA SENHORA 
ESSOSSIMNA LEGZIM-BALOUKI, MINISTRA DO 

COMÉRCIO E DA PROMOÇÃO DO SECTOR 
PRIVADO 
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do Comércio um verdadeiro carro chefe para o desenvolvimento socio-económico dos nossos 
países. 

Eu gostaria de lembrar que, ao longo dos últimos anos, o volume do comércio entre a África e os 
Estados Unidos da América caiu significativamente, de 24 bilhões de dólares em 2014 a 19 bilhões 
de dólares em 2015 para as exportações da África em direcção aos Estados Unidos, e de 24 bilhões 
em 2014 a 17 bilhões de dólares em 2015 para as importações da África oriundas dos Estados 
Unidos da América. 

Torna-se portanto primordial de encontramos os caminhos e recursos para meliorar a parceria entre 
os Estados Unidos da América e a África a fim de tirarmos o maior proveito da AGOA para o bem 
das nossas populações. 

Senhoras e Senhores, 

A Lei sobre o Crescimento e as Oportunidades Económicas em África mais conhecida como 
AGOA autoriza um acesso ao mercado americano através de franquias da exportação em direitas 
de linhas de produtos isentas de pagamento de taxas alfandegárias que podem chegar a  6400 para 
países das África sub-sahariemne. 

O  objectivo  dela  é  pois  de  estimular  as  reformas  económicas  e  políticas  e  de  aprimorar  o  
compromisso da África em matéria de desenvolvimento de suas capacidades comercials além de 
aumentar os invetimentos directos americanos em África. 

Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Senhoras e Senhores 

Apesar das oportunidades que oferecem essa lei, torna-se pertinente constatar que seu impacto 
sobre as transacções comerciais entre os Estados Unidos e os países da África continua limitado e 
concentra-se apenas em alguns sectores. 

As dificuldades de capacidades de oferta, a falta de infrastruturas, determinadas acções 
institucionais e culturais, eis alguns dentre os constrangimentos para uma utilização optimizada da 
AGOA pelos países credenciados. 

Senhoras e Senhores, 

O Fórum de Lomé inscreve-se dentro de um dinâmico tridimencional, nomeadamente : « produzir, 
transformar e comercializar » com a finalidade de aumentar a parte dos países africanos de modo 
geral e em particular dos países qualificados a beneficiar da lei AGOA dentro do comércio mundial. 

As discussões ao longo desse Fórum deveriam permitir aos países AGOA de beneficiar 
principalmente das vantagens que oferece a nova lei e de reforçar a parceria com os Estados Unidos 
da América. 

O tema desse Fórum « Os ESTADOS UNIDOS e a África : Uma parceria para a prosperidade 
através do Comércio» nós  estimula  a  examinar  as  acções  que  nós  permitirão  a  tirar  proveito  das  
oportunidades da AGOA para nos tornarnos mais competitivos no mercado americano e benefíciar 
das vantagens e fazer aumemtar os ingressos das nossas populações para uma África próspera e 
emancipada. 
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Acredito que as transacções frutíferas com os nossos grandes parceiros americanos nós permitirão 
achar as soluções adequadas para as dificuldades ligadas à implementação da lei AGOA nos nossos 
diferentes países para garantir o desenvolvimento do comércio e um futuro melhorde nas relações 
comerciais depois de 2025. 

Gostaria de terminar este discurso com votos de um grande sucesso nos nossos trabalhos dos 
próximos dias. 

 

Viva a cooperação entre África e os Estados Unidos da América ! 

Viva a África para o desenvolvimento de seu povo através da AGOA ! 

OBRIGADO PELA VOSSA ATENÇÃO 
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. 

Apêndice 5 : Alocução do Comissário ao Comércio e à Indústria da União Africana durante  a 
Cerimônia de Abertura 
 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Komi Selom KASSOU, Primeiro Ministro da República do Togo, 

Excelentíssimo Senhor Presidente de Assembleia Nacional da República do Togo, 

Excelentíssimo Senhor Embaixador Robert LIGHTHIZER, Representante do Comércio Exterior 
dos Estados Unidos,  

Excelentíssima Senhora Bernadete OGZIM-BALOUKI, Ministra do Comércio e da Promoção do 
Sector Privado da República do Togo, 

Senhoras e Senhores Ministros, 

Senhoras e Senhores Chefes de Delegações,  

Estimados participantes ao Fórum,  

Senhoras e Senhores. 

Estou muito feliz de estar aqui hoje para participar nessa Cerimônia de Abertura do Fórum (AGOA) 
sobre o Comércio e a Cooperação económica entre os Estados Unidos e África sub-saariana cujo tema 
principal  é  :  «  Os Estados Unidos e a África : Uma parceria para a prosperidade através do 
Comércio». 

Trago-vos as calorosas saudações de Sua Excelência, Moussa FAKI MAHAMAT, Presidente da 
Comissão da União Africana, que me confessou seu desejo de querer honrar o convite de participar 
deste evento. Infelizmente, ele foi impossibilitado de chegar aqui devido a compromissos urgentes. 
Não obstante, ele me rogou de representá-lo nesse compromisso não menos imortante. 

Ele ainda nós mandou seus melhores votos para o sucesso das nossas deliberações ao longo desse 
encontro. 

Da minha própria parte, gostaria de agardecer ao povo e ao Governo do Togo para o acolhimento 
carinhoso e a hospitalidade sem limites que nós propiciáram desde a nossa chegada, além claro das 
degustações culturais muito impressionantes de que tivemos regozijo. 

Vossa convivialidade e vossa generosidade são muito apreciadas e nós gostariamos de registrar nosso 
agradecimento. Não posso esquecer-me de agradecer também a todas os delegações que participam 
nesse Fórum, pois sua presença e participação é o que dá vida e dinamismo ao encontro. 

O  Fórum  AGOA responde  aos  diferentes  interesses  de  seus  parceiros. 

DISCURSO DO EMBAIXADOR S.E. ALBERT MUCHANGA 
COMMISSÁRIO DO COMÉRCIO E DA INDÚSTRIA DA UNIÃO AFRICANA 

 

CERIMÔNIA DE ABERTURA 
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Alguns parceiros são os governos, os legisladores, as organizações da sociedade civil, o munde dos 
negócios e os acores do sector privado. Vale absolutamente reconhecer a importancia de cada 
parceiros em nossos Fórum, pois elanNós permite garantir os resultados positivos e nós propicia ainda 
mais força.  

Senhoras e Senhores, 

Estimados participantes ao Fórum, 

Meu discurso será breve. Eu vou abordar o desafio a enfrentar para fazer prosperar as principais áreas 
que precisam de reforço das capacidades a fim de melhorar as exportações africanas no âmbito da 
AGOA para o benefício de todos. A chave, a meu ver, stá na integração regional e continental para 
ampliarr e harmonizar o mercado africano. 

Permitam-me   começar  ao  declarar  que  o  Fórum  da  AGOA  é  uma  plataforma  importante  para  o  
desenvolvimento das relações comerciais e de investimento entre os Estados Unidos da América e os 
países africanos qualificados. 

Nós somos actualmente confrontados a alguns desafios, como a queda das exportações em direcção 
aos Estados Unidos no âmbito da AGOA e a subestimação de alguns privilégios. 

O tema desse Fórum revela o desafio do momento. 

Nós desejamos beneficiar do Comércio a fim de incentivar os países de nossa parceria a níveis mais 
elevados de prosperidade. 

Nós devemos todos trabalhar para reverter a queda das exportações. Até a data de 13 de junho de 
2017, haviam 37 países credenciados à AGOA, cujas exportações totais para os Estados Unidos em 
virtude da AGOA foram estimadas a aproximadamente nove bilhões de dólares americanos em 2016. 

Trata-se de uma queda significativa em relação ao pique de aproximadamente 56 bilhões de dólares 
registrados em 2011. Essa queda foi em grande parte devida a uma queda nas exportações do petróleo 
e outros minerais em direcção aos Estados Unidos. 

Vale também lembrar que desde 2011, a taxa de crescimento anual do comércio mundial foi inferior 
às taxas de crescimento do PIB mundial.  As questões chaves aos quais nós devemos responder ao 
longo  desse  Fórum  são  :  quais  são  as  perspectivas  de  expansão  e  de  aumento  dos  nossos  fluxos  
comerciais no âmbito da AGOA e como podemos chegar nesse patamar para lograrmos os objectivos 
desse Fórum ? 

Dado que alguns aspectos da globalização estão a perder o terreno e que os analistas e economistas 
já estão a utilizar a expressão « des-globalização física » para descrever tal perda, nós temos muito 
trabalho pela frente na perspectiva de trazer os benefícios das interacções a fim de obter a 
prosperidade. 

Em tal conjuntura, estamos ainda enfrentada pela escadas do desenvolvimento que não são fáceis de 
subir. 

De facto, nunca foram fáceis.  

E nunca serão fácil 
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Nós devemos aproveitar da vontade e da energia para enfrentar os desafios de nossas parcerias ; Nós 
estamos reunidos aqui hoje e amanhã para compartilhar as nossas experiências e propor as soluções 
comuns para que nossa parceria possa produzir os resultados almejados. 

Eu estou portanto impaciente de ver esse Fórum propor as medidas concretas para utilisar o comércio 
como ferramenta da prosperidade dentro do quadro da AGOA. 

De nossos lado, nós reconhecemos que devemos criar as capacidades para explorar as oportunidades 
ofertadas pela AGOA. 

As informações sobre o mercado, a criação de uma infrastructura de qualidade, a implementação de 
competências para produzir os bens, o desenvolvimento da capacidade de alimentar de maneira 
sustentável o mercado americano são algumas das área de reforço das capacidades. 

Nós nos felicitamos das medidas adoptadas pelos parceiros americanos com vistas a melhorar nossa 
utilização da nossa parte de acesso ao mercado da AGOA. 

Senhoras e Senhores, 

A África irá melhorar suas perspectivas económicas ao criar um mercado hábil, harmonizado e 
atraente. 

Para tanto, nós estamos a trabalhar para o sucesso de nossas Comunidades económicas regionais no 
intuito de criar uma Zona de livre comércio continental até dezembro deste ano. 
. 
O sector privado, um parceiro de grande peso no processo da AGOA será um actor maior do 
desenvolvimento do mercado CFTA. 
 

Tudo o que nós pedimos ao sector privado é de nos fornecer, graças a seus investimentos, os produtos 
de qualidade, disponíveis e competitivos para facilitar o comércio ao seio de África e com o resto do 
mundo. 

Nós pedimos também ao sector privado de colaborar conosco no âmbito do desenvolvimento de 
cadeias de valores regionais dentro de uma zona de livre comércio continental a fim de promover a 
industrialização, o valor agregado, a diversificação económica, a competitividade, a transformação 
estructural como também o desenvolvimento global de nosssa capacidades de produção. 

Nós esperamos também poder trabalhar com os parceiros como os Estados Unidos sobre as questões 
tais como o desenvolvimento de polos de comércio e investimentos alinhados sobre a zona de livre 
comércio continental e a aplicação do Protocolo sobre a facilitação do comércio da OMC, entre 
outros. 

Senhoras e Senhores, 

Para concluir, permitam-me dizer que estou ansiosa de participar nas diferentes sessões desse Fórum. 
Permitam-me também sinalizar que a parceria para a prosperidade através do comércio não implica 
somente  os  Estados  Unidos  e  os  países  da  África  subsaariana  qualificados  à  AGOA.  É,  de  facto,  
também uma parceria entre os governos e os membros da sociedade dos nossos países respectivos. 
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Nesse contexto, espero que os resultados desse Fórum contribuem a reduzir a pobreza e criar 
empregos na África, duas medidas chaves de nosso progresso em direcção à prosperidade. 
 
Na África, a melhoria da qualidade de vida dos membros mais desfavorecidos das nosssas sociedades 
representa para nós um enorme  marco de sucesso. 

Por outro lado, todos os nossos esforços serão em vão se nos ignoramos essa categoria, pois o nosso 
progresso será então nada. Trata-se dos membros mais pobres das nossas sociedades que determinam 
nossa velocidade no nosso percurso em direcção à prosperidade. 

Permitam-me então, nesse Fórum levantar os desafios mais urgentes, nomeadamente as expectativas 
dos membros mais desfavoracidos das nossas sociedades a terem uma vida digna. 

Agradeço a todos e a todas pela vossa admirável atenção. 

  



 
 

16º. Forum da AGOA, Tema : « Os Estados Unidos e a África:  Uma parceria para a prosperidade através do comércio » 
Lomé, 8-10 de agosto de 2017 

74 
 

Apêndice 6: Alocução de S.E. DAVID GILMOUR, Embaixador dos EUA ao Togo à 
Cerimônia de Encerramento 
 

 

 

 

 

 

Honrados Ministros, 

Caros convidados, 

Senhoras e Senhores, 

 

Bom dia. É uma grande honra estar a encerrar oficialmente o Fórum da AGOA 2017 de Lomé. 
Permitam-me, antes de mais nada, começar por agradecer a todos os caros e honrados convidados -  
Ministros e Representantes que vieram de todo o continente, meus colegas do governo dos Estados 
Unidos e nossos parceiros do sector privado e da sociedade civil - pela vossa participação e 
colaboração ao longo dos três últimos dias desse Fórum, e saudar o vosso compromisso para reforçar 
a parceria entre os Estados Unidos e a África. 

 

Eu gostaria de agradecer a todos, principalmente ao Governo do Togo, capitaneado por Sua 
Excelência, Presidente Faure Gnassingbé, por ter realizado um trabalho extraordinário em sua 
qualidade e anfitrião do 16º. Fórum da AGOA. O Governo demonstro uma visão ambiciosa para que 
Lomé se tornasse uma destinação importante de convenções e eventos internacionais. Depois da 
experiência desse Fórum da AGOA, Eu acho que todos estarão de acordo comigo que o povo 
togolense é um anfitrião  excepcionalmente carinhoso e acolherdor, e que a organização desse Fórum 
foi formidável. Eu fiquei impressinadíssimo de ver, ao longo dos últimos dias como os nossos 
convidados perceberam aquilo que eu já sabia faz tempo: que o Togo pode ser de facto um pequeno 
país, mas que é capaz de fazer grandes coisas ! 

 

Eu gostaria de aproveitar desta oportunidade para agradecer a todos, principalmente a Sua 
Excelência, Ministra Dédé Ekoué, Presidente do Comité Nacional da Organização do Fórum AGOA. 
A Ministro Ekoué fez uma perfeita coordenação de uma equipa importante de Ministros e 
Representantes do governo para os propiciar a todos nós uma excelente experiência. Sua energia, seu 
entusiasmo e seu senso de humor foram todos uma fonte de inspiração e de motivação para todos 
aqueles que trabalharam na organização desse Fórum. Foi u enorme privilégio para mim e minha 
equipa da Embaixada des Estados Unidos, como também para as dezenas de colegas do governo 
americano, trabalhar ao lado da Senhora Ekoué e de sua equipa ao longo desses últimos meses. Nós 
não poderiamos ter desejado uma melhor parceira. Senhora Dédé – um muito obrigado da nossa 
parte. 

 

Concluimos neste momento dois dias muito produtivos e enriquecedores a trocar ideias sobre uma 
gama de assuntos – a integração regional, o comércio e o trabalho, as mulheres e o comércio, a 

ALOCUÇÃO DE S.E. DAVID GILMOUR,  

EMBAIXADOR DOS EUA AO TOGO 
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logística e o transporte, os investimentos, a agricultura, a agro-indústria e a reforma agrária ; a 
biotecnologia ; a energia ; e bem mais coisas ainda. 

 

O que nos reuniu a todos aqui presente é o facto de que temos todos um mesmo e único objectivo: 
fazer avançar o desenvolvimento económico da África ao reforçar seus laços comerciais e de 
investimentos com os Estados Unidos. 
 
Foi essa mesma visão que inspirou o Congresso dos Estados Unidos a adoptar a lei AGOA em 2000, 
e a remover durante 10 anos com prorrogação agora até 2025 as tarifas normais sobre exportação. 
Foi essa a visão que guiou os 15 últimos Fórums da AGOA. 

Um ponto sobre o qual nos temos discutido a várias ocasiões ao longo dos últimos dias é que o 
munde não é t mais o que era quando foi criada a AGOA em 2000. Isso em parte devido ao sucesso 
da AGOA. As exportações totais africanas no âmbito da AGOA aumentaram para mais de 10 bilhões 
de dólares desde a criação do programa, e as exportações não petrolíferas aumentaram de 200 
porcento. A África vivenceu um crescimento mais próspero, e as oportunidades e os desafios também 
sofreram mutações. 

 

Neste contexto, o dever de casa com a qual estaremos a sair daqui hoje, após o encerramento desse 
Fórum – nosso dever de casam se quiserem – é de pensar para onde vamos daqui. Como podemos  
continuar a maximizar as vantagens da AGOA, e como podemos desenvolver as etapas chaves para 
reforçar a relação comercial Estados Unidos-África pra além da AGOA? 

 

Como podemos continuar a explorar o apoio dado pelo governo dos Estados Unidos – a exemplo 
daquele que é dado pela Milennium Challenge Corporation, a Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento internacional, a Agência dos Estados Unidos para o Comércio e o 
Desenvolvimento, entre outros - para desenvolver a energia, o transporte e outras infrastruturas de 
apoio ao Comércio Estados Unidos-África, e acordam um papel mais competitivo à África dentro da 
vasta economie mundial? 

 

Ao  mesmo  tempo,  como  podemos  explorar  o  potencial  e  o  poder  do  sector  privado  -  dos  
empresários nacionais e das empresas internacionals - para criar as soluções inovadoras para os 
problemas complexos e acelerar o crescimento económico ? 

 

Como podemos ajudar os exportadores africanos a tirar proveito e a responder às mudanças rápidas 
do mercado americano, tais como a demanda para produtos de consumo natural, biológicos e 
fabricados de modo responsável ? 

 

Como podemos aumemtar o volume do comércio bilateral entre os Estados Unidos e a África, de 
modo que um número cada vez maior de americanos possam ver a África como uma destinação de 
exportação? Como podemos garantir que nosso comércio ofereça os benefícios e crie a prosperidade 
nos dois lados do Atlântico ? 
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Não existem respostas fáceis para essas indagações, mas torna-se crucial que procuremos as 
resposta a partir dos debates que tivemos. As expectativas de uma maior  prosperidade para os 
nossos co-cidadãos, principalmente entre os jóvems, são muito elevadas. 

 

É claro que nós todos aqui nesta sala compartilhamos o compromisso de utilizar o comércio como 
força motora de crescimento económico ao benefício de todos os cidadãos em todos os nossos 
países. 

 

Eu sei que nós vamos continuar a avançar nessa visão comum no interesse dos nossos países, dos 
nossos negócios e dos nossos povos. 

  

Obrigado mais uma vez pela vossa participação neste Fórum da AGOA, e eu vos desejo uma boa 
viagem de volta. 
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Apêndice 7 : Alocução de encerramento da Senhora EKOUE Dédé, Ministra, Presidente do 
CNOFA  
 

 

Lomé, o 10 août  2017 
 

 
 
 
Senhoras, Senhores  Ministros do governo togolês, 
 
Senhoras, Senhores Ministros, Chefes de delegações dos países irmãos e amigos, 
 
Honrados Deputados, 
 
Senhoras e Senhores, Representantes dos Órgãos e Comunidades Económicas Regionais, 
Senhoras e Senhores Membros do Congresso Americano, 
 
Senhoras e Senhores Embaixadores, 
 
Senhor Presidente do Grupo ECOBANK TRANSNACIONAL INCORPORATED 
 
Senhora Presidente de Corparate Council on Africa (CCA), 
 
Senhor Presidente de AGOA Civil Sociey Nework, 
 
Senhora Presidente do Programa do Empresariado das Mulheres Africanas (AWEP), 
 
Senhoras e Senhores Membros do Comité Nacional da Organização do 16º. Fórum AGOA, 
 
Senhoras e Senhores membros das organizações do sector privado, 
 
Senhoras e Senhores membros das organizações da sociedade civil, 
 
Caros convidados, Senhoras e Senhores, 
 

O Comité Nacional da Organização do 16º. Fórum AGOA gostaria de agradecer aos Chefes de 
delegações e a todos os participantes desse 16º. Fórum AGOA por terem vindo a Lomé no âmbito 
desse importante evento.  

Antes de mais nada, permitam-me agradecer o compromisso e a determinação de Sua Excelência 
Faure Essozimna GNASSINGBE, Presidente da República do Togo, que deu as orientações e os 
apoios necessários para uma organização bem-sucedida desse Fórum. 

O Togo tem a honra da presença do Senhor Robert Lighthizer, Representante do Comércio dos 
Estados Unidos, que representa a importância dada por Sua Excelência, o Presidente TRUMP à 
África e ao Togo. 

PALAVRA DE ENCERRAMENTO DA SENHORA EKOUE Dédé, 

 MINISTRA, PRESIDENTE DO CNOFA E PONTO FOCAL AGOA 



 
 

16º. Forum da AGOA, Tema : « Os Estados Unidos e a África:  Uma parceria para a prosperidade através do comércio » 
Lomé, 8-10 de agosto de 2017 

78 
 

Nossos agradecimentos vão também aos Departamentos e Agências americanos que trabalharam ao 
nosso lados para a organização desse Fórum e apoiaram o  nosso países a obter o visa textil. 

Eu agradeço de modo especial ao Senhor David GILMOUR, Embaixador dos Estados Unidos ao 
Togo, por seu compromisso e apoio incondicional a nossos país para a sucesso desse importante 
evento. 

Gostaria também de agradecer a todas as delegações e a todos os participantes dos 38 países 
credenciados e dos EUA por terem vindo a Lomé e por terem participado activamemt nos trabalhos.  
Sua forte mobilização, seu compromisso, e sua contribuição de qualidadeforam factores decisivos do 
sucesso maravilhoso desse Fórum.  

Em minha condição de Presidente do Comité Nacional da Organização, gostaria de parabenizar a 
todos os Presidentes das Comissões criadas para organização desse 16º. Fórum AGOA e a todos os 
seus membros.  

Eu gostaria também de agradecer ao Presidente do Grupo Ecobank Transnacional Incorparated, que 
deu um apoio importante para o sucesso do Fórum. Mes agradecimentos vão também à Directora de 
Gabinete da ECOBANK Transnacional Incorparated que conduciu o comité técnico Fórum Sector 
Privado assim como aos membros desse comité técnico e, de modo principal, o Presidente da Câmara 
de Comércio e da Indústria do Togo, e o Presidente do Conselho Nacional do Empresariado. Eu 
gostaria também de parabenizar ao Presidente da Câmara de Comércio pela seu liderança na 
organização da feira com apoio do CEEF.  

Eu agradeço o trabalho da Presidente da AWEP-Togo que presidiu com brio o comité técnico 
sociedade  civil  como  Chefe  da  Organização  do  Fórum  Sociedade  Civil,  assim  como  também  aos  
outros membros da comissão nomeadamente a União das ONGs do Togo (UONGTO) e a Federação 
das ONG do Togo (FONGTO). 

Para além da logística,  a organização técnica foi um grande sucesso em virtude do trabalho de vários 
grupos de actore dentre os quais as delegações governamentais, as equipas inter-agências americanas,  
a equipa do Ministério do Comércio e da Promoção do Sector Privado do Togo,  a unidade técnica de 
coordenação estratégica do Fórum, o comité dos Embaixadors e os comités técnicos do Fórum 
sociedade civil e Fórum sector privado, os parceiros técnicos tais como a Comissão Económica para 
a  África,  o  Corporate  Council  on  Africa,  a  AGOA  CIVIL  SOCIEY  NEWORK,  e  os  peritos  e  
especialista da Diáspara. Eu quero parabenizar a todos os peritos e especialista, nomeadamente os 
Presidentes de sessão, os moderadores  e debatedores, os coordonnadores de sessões, e os panelistas 
por  terem  contribuido  de  maneira  muito  significativa  ao  sucesso  dos  trabalhos  em  geral  e  nas  
diferentes sessões. 

A qualidade das trocas nos confirmaram a satisfação que tiveram os participantes em relação à 
organização deste 16º. Fórum AGOA do Togo e essa nota de satisfação honra os nossos prestadores 
de serviços que ora parabenizamos. Nós gostariamos de felicitar entre outros o Hôtel 2 février-
Radisson-Blu, local oficial do Fórum, a Sociedade Attias e  a Agência KDA. 

 Nos  sentimos  honrados  pela  determinação  de  todas  os  delegações  para  concorrer  ao  sucesso  dos  
trabalhos de modo geral e nas diferentes sessões. Isso demonstra a pertinência das recomendações 
oriundas desse Fórum. Eu desejo que o mesmo compromisso seja aplicado também na implementação 
dessas recomendações para alavancar as exportações no âmbito da AGOA e gerar mais prosperidade 
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para as nossas populaçãos. É com essa exortação que eu gostaria de desejar uma boa viagem de volta 
a todas os delegações.  

Mais uma vez, obrigado pela vossa amável atenção. 
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Apêndice 8 : Alocução de Encerramento da Senhora Ministra do Comércio e da Promoção do 
Sector privado.  
 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Embaixador, Representante ao Comércio Exterior dos Estados Unidos 
da América, 
Senhoras e Senhores Ministros e Estimados Colegas 
Senhor Comissário Chefe do Comércio e da Indústria da União Africana, 
Senhor Presidente da Comissão da CEDEAO, 
Excelentíssimo Senhor Embaixador dos Estados Unidos ao Togo, 
Excelentíssimas Senhoras e Senhores Embaixadors e Representantes das Organizações 
Regionais e internacionals, 
Honrados Deputados da Assembleia Nacional, 
 
Senhoras e Senhores, Caros convidados, 
 
Dentro de alguns instantes, o 16º. Fórum AGOA entrar[a pela história. Neste momento solene, tenho 
a  singular  honra  de  tomar  a  palavra,  em  nome  de  Sua  Excelência,  o  Primeiro  Ministro,  para  vos  
reiterar a gratidão de Sua Excelência Faure Essozimna GNASSINGBE, Presidente da República 
Togolesa, de Seu Governo e do povo togolês, pela vossa amabilidade de terem aceitado fazer parte 
desse grandioso evento de Lomé e contribuir activament para o sucesso desse 16º. Fórum AGOA. 
 
Senhoras Senhores, 
 
Durante três dias, estamos reunidos no âmbito dessa 16ª. edição do Fórum de Cooperação Comercial 
e Económica entre os Estados Unidos da América e os países de África sobre o tema : « Os Estados 
Unidos e África : Uma parceria para a Prosperidade através do Comércio » foi uma oportunidade de 
discutir e trocar ideias sobre as oportunidades que oferece essa lei, os desafios que impedem ainda os 
Estados Africanos qualificados de tirar o máximo proveito dessa parceria útil. 
 
Eu me felicito pela forte mobilização de todos os actores dos países africanos qualificados à AGOA 
e dos Estados Unidos, actores oriundos em sua maioria da administração pública, do sector privado 
e da sociedade civil. 
 
Os resultados que obtivemos me permetem afirmar sem sombra de dúvidas que o Fórum AGOA de 
Lomé conseguiu satisfazer todas as expectativas. 
 
Neste momento, só nos resta registrar os nossos mais sinceros agradecimentos e felicitações à Sua 
Excelência, o Embaixador Representante ao Comércio dos Estados Unidos e sua delegação, aos 
Ministros e Chefes de delegação, aos Embaixadores e Altos funcionários assim como a todas as 

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DO 16º. FORUM AGOA 2017 
DISCURSO DA SENHORA BERNADETTE LEGZIM-BALOUKI, 

MINISTRA DO COMÉRCIO E DA PROMOTION 
DO SECTOR PRIVADO 
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organizações sub-regionais, regionais e internacionais por todos os esforços feitos antes e durante 
este Fórum. 
 
Os meus agradecimentos vão também às equipas conjuntas dos Estados Unidos e do Togo que, 
através de seu Trabalho e seu compromisso, fizeram om que o Fórum torna-se um grande sucesso. 
 
Permitam-me agradecer também Sua Excelência, o Embaixador dos Estados Unidos da América ao 
Togo que se colocou pessoalmente à nossa inteira disposição durante todo o longo processo de 
preparação deste importante evento que ora está a entrar pela história no âmbito das relações 
económicas e comerciais dos países de África e os Estados Unidos. 
 
Eu não posso deixar de agradecer aos senhores das mídias nacionais e internacionais, a todos os 
proprietários de hoteis como também a todas as pessoas de boa vontade que contribuiram de perto ou 
de longe à organização deste Fórum. 
 
Senhoras Senhores, 
 
Seja nas cerimônias de abertura, nas sessões de discussões ou nas mesas de debate, todos os 
programas deste Fórum tiveram um momento brilhante. Todas as partes envolvidas contribuiram para 
fazer da aplicação da Lei AGOA um quadro de parceria ganhador-ganhador entre os Estados Unidos 
da América e a África. 
 
Por sua parte, o Governo togolês, sob a liderança de Sua Excelência Faure Essozimna GNASINGBE, 
Presidente da República, está resolutamente determinado a criar o quadro necessário para acompanhar 
o sector privado e a sociedade civil a tirarem o melhor proveito desse órgão. 
 
Gostaria de aproveitar desta feliz oportunidade para reiterar os agradecimentos do governo togolês 
ao governo americano para a validação de seu sistema de visa textil. 
 
O Governo togolês já criou um plano de acção inclusivo para reforçar a sua capacidade de oferta e 
aumentar e optimizar suas exportações em direcção aos Estados Unidos da América dentro de um 
clima de inclusão económica e social dos jóvems e das mulheres das nossas cidades e aldeias. 
 
Esse plano de acção operacional da utilização da AGOA tem como ambição fazer do Togo um país 
competitivo no mercado americano em matéria de comércio, ao contribuir dessa maneira e de modo 
significativo para o crescimento sustentável da economia nacional. 
 
Esse plano inclui os seguintes aspectos : 

  O alinhamento com as estratégias de desenvolvimento do país, sobretudo em relação às 
prioridades de desenvolvimento da Estratégia de Crescimento Acelerado e da Promoção de 
Emprego (2013-2017) que será tomado em conta pelo Plano Nacional de Desenvolvimento 
(2018-2022) ao longo da sua preparação ; 

 o posicionamento do sector privado, principalmente dos operadores económicos como 
actores principais do sucesso da implementação desse Plano; 

  O envolvimento de todas os partes envolvidas para uma ampla difusão da Lei AGOA e de 
suas vantagens para os sectores prioritários da economia ; 

 a mobilização dos investimentos para sustentar a produção, a transformação e a exportação 
nos sectores prioritário identificados ; 

  a promoção do comércio equitativo e da inclusão sustentável dos pequenos produtores, dos 
jóvems e sobretudo das mulheres nas cadeias de valores; 

  o reforço das capacidades da oferta dos produtos em qualidade e em quantidade; 
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 a promoção das produções biológicas ; 
 a capitalização das oportunidades regionais e sub-regionais. 

 
Senhoras Senhores, 
 
Eu estou persuadida de que não nos faltarão as iniciativas de uma parte ou do outra em outras paragens 
do continente africano a nos estenderem a mão e a se juntar a nós para o acompanhamemto do sector 
privado e da sociedade civil.  
 
É  portanto  a  esse  sector  privado  e  à  sociedade  civil  que  cabe  cumprir  sua  parte  para  alavancar  as  
nossas exportações em direcção aos Estados Unidos da América 
com vistas à  criação de mais riquezas e empregos para as nossas populações. 
 
Eu não tenho a mínima dúvida sobre o compromisso dos nossos parceiros americanos a apoiar ainda  
mais a África, continente de esperança e das oportunidades. 
 
Antes de terminar a minha alocução, eu gostaria de convidar a todas as partes envolvidas, 
principalmente aos Estados Unidos, os países africanos qualificados e as organizações sub-regionais, 
regionais e internacionals a tomarem todas as disposições necessárias para uma implementação eficaz 
das recomemdações oriundas do Fórum de Lomé. 
 
É nesta nota de encorajamento que gostaria de desejar a todas e a todos uma boa viagem para seus 
respectivos países e, assim sendo, eu declaro encerrado, em nome de Sua Excelência, o Primeiro 
Ministro, os trabalhos do 16º. Fórum AGOA 2017. 
 
Viva a cooperação económica e comercial entre os Estados Unidos da América e África ao Sul do 
Saara. 
 
EU VOS AGRADEÇO PELA VOSSA AMÁVEL ATENÇAO  
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APÊNDICE13 : Documentação adicional  
Outros  documentos da organização do Fórum estão disponíveis no portal da capitalização da 
experiência do 16º. Fórum AGOA http://agoatogo2017.info  

 
 Visão estratégica do 16º. Fórum AGOA ; 

 Alocuções do Fórum 
 Comunicações feitas durante o Fórum  
 Recomendações do Fórum Ministerial, do Fórum Sector Privado e do Fórum Sociedade 

Civil 
 Agenda do Fórum 
 Decreto Presidemcial n° 2017-060/PR de 07 de abril de 2017 que fundamenta o órgão 

institucional da organização do Fórum AGOA ; 
 Planos de Trabalho da unidade de coordenação estratégica, das Comissões e sub-

Comissões  técnicas ; 

 Metodologias de trabalho para a preparação do Fórum 

 Termos de referência do comité técnico Fórum Sector Privado ; 

 Termos de referência do comité técnico  Fórum Sociedade Civil ; 

 Termos de referência do programa cultural  

 Presença midiática: O 16º. Fórum AGOA nas mídias 

 Lista dos contactos e sites úteis  

 Vídeos e fotos do 16º Fórum 

As informações úteis estão também disponíveis no site oficial do Fórum www.agoa-togo.tg 

 

 

 

http://agoatogo2017.info/
http://www.agoa-togo.tg/
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