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Comunicado sobre a Reunião do Conselho do Acordo-Quadro de Comércio e 

Investimentos entre Moçambique e Estados Unidos 

 

Maputo, Moçambique 

 

Nós, os líderes das delegações dos governos da República de Moçambique e da União Estados 

Unidos da América, reunimo-nos em Maputo, no dia 7 de Novembro de 2016, no âmbito do 

quarto Acordo-Quadro de Comércio e Investimentos (TIFA). As delegações foram chefiadas por 

nós, Ernesto Max Tonela, Ministro da Indústria e Comércio de Moçambique; Embaixador dos 

Estados Unidos H. Dean Pittman; E Sra. Florizelle Liser, Assistente da US Trade Representative 

para África. As delegações discutiram os esforços para reforçar a longa relação comercial e de 

investimento entre os Estados Unidos da América e a República de Moçambique. O Governo dos 

EUA enfatizou que a paz e a estabilidade económica em Moçambique são um passo necessário 

para acelerar o comércio internacional e desenvolvimento. 

 

O TIFA, assinado em 2005, constitui o principal mecanismo de diálogo sobre o comercio entre 

os Estados Unidos Estados Unidos e Moçambique para a expansão das relações comerciais e de 

investimento e aprofundar a cooperação. A reunião do Conselho do TIFA foi a primeira a ser 

realizada com Moçambique como novo Parceiro do Trade Africa, uma iniciativa lançada pelo 

presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que prevê aumentar o comércio regional e entre 

países Africanos, e fortalecer e expandir ainda mais os laços comerciais e económicos entre os 

países da África Sub-Saharana, os Estados Unidos da América e outros mercados globais. 

 

As discussões tomaram em consideração os desenvolvimentos ocorridos desde a última reunião 

do Conselho do TIFA em 2012, e focalizaram-se em vários objetivos estratégicos e prioridades 

para orientar os esforços em curso no âmbito da relação de comércio e investimento entre os dois 

países, incluindo o Acordo de Crescimento e Oportunidades para África (AGOA), a Parceria 

Trade Africa entre os EUA e Moçambique, e o relacionamento além do AGOA. 

 

No que diz respeito a Parceria Trade Africa, discutimos os esforços conjuntos para ajudar 

Moçambique com as obrigações da Organização Mundial do Comércio (OMC), e desenvolver e 

promover actividades para facilitação do comércio relacionadas com medidas sanitárias e 

fitossanitárias (SPS) e barreiras técnicas ao comércio (TBT). 

 

No que se refere à expansão e diversificação do comércio bilateral e do investimento, discutimos 

formas de melhor aproveitamento do AGOA através do desenvolvimento de uma estratégia 

nacional do AGOA, e desenvolver e implementar essas estratégias. 

 

Também, discutimos os esforços para avançar políticas para promover o comércio regional e 

atrair investimentos bem como perspetivas sobre o aprofundamento da relação de comércio e 

investimento EUA-África além do AGOA. 

 

Concordamos em trabalhar em conjunto para identificar potenciais áreas de intervenção para 

prosseguir a nossa Parceria Trade Africa. 

 

Ambas partes concordaram em continuar a trabalhar em conjunto para implementar as atividades 

sob a Parceria do Comércio e Investimento entre os Estados Unidos e de Moçambique. 
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Finalmente, concordamos em adotar os objetivos estratégicos, as áreas prioritárias e os itens de 

acção identificado na matriz do TIFA entre os Estados Unidos e Moçambique. 

 

7 de Novembro de 2016 

  


