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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

Acordo de Parceria Económica: União Europeia e Moçambique assinam 
acordo interino 

 

 

A União Europeia assina hoje com Moçambique um Acordo de Parceria Económica 
(APE) interino. Este é o quarto país do grupo APE da Comunidade para o 
Desenvolvimento da África Austral (SADC) após o Botswana, Lesoto e Suazilândia 
terem assinado o acordo. Este acordo provisório assegura o acesso destes países ao 
mercado europeu enquanto decorrem as negociações completas dos APE com os sete 
países da SADC/APE. Outros membros do grupo APE/SADC são África do Sul, 
Namíbia e Angola. As declarações anexadas ao APE interino indicam como a UE e o 
grupo SADC/EPA irão abordar questões controversas pendentes nas negociações de 
APE. 
 

A Comissária de Comércio da UE Catherine Ashton afirmou: "A assinatura deste acordo é 

um passo importante. Em primeiro lugar, garante o acesso ao mercado Europeu para os 

países que hoje assinaram o acordo. Mais importante que isso, é um voto de confiança no 

processo que lançamos para construir uma relação económica comercial forte e duradoura." 

 

Neo Moroka, Ministro da Indústria e Comércio do Botswana e Chefe do grupo SADC, 

afirmou: "A assinatura do APE interino marca um passo significativo nas nossas 

negociações comerciais. Ele assegura o fluxo constante de mercadorias de APE/SADC para 

o mercado da UE. Há ainda algumas questões pendentes a serem resolvidas. Estas serão 

negociadas em paralelo com as negociações para os APE completos, incluindo serviços e 

investimento." 
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A partir deste acordo interino, os signatários vão continuar as negociações para um APE 

"completo", que irá abranger todas as questões pendentes em termos de comércio de 

mercadorias, e também incluirá capítulos sobre serviços e aspectos relacionados com o 

comércio tais como, investimento, contratação pública e competição. 

 

UE-SADC fluxos comerciais  
 

A UE representa o maior parceiro comercial do grupo da SADC. Em 2008, o total de fluxos 

comerciais - entre a UE e os quatro países que assinaram o APE provisório - foram 

aproximadamente 2.1 biliões de EUR. Cada um dos quatro países beneficiaram de 

excedentes comerciais com a UE – os excedentes comerciais totalizam acerca de 1 bilhão 

de EUR. 

 

Em 2008, as principais exportações dos quatro países (Botswana, Lesoto, Moçambique e 

Suazilândia) para UE foram alumínio, diamantes, açúcar, carne bovina e peixe. As 

principais importações da UE foram máquinas mecânicas, máquinas eléctricas, fertilizantes 

e veículos. Em caso de Moçambique, as exportações principais para a UE são alumínio 

(84%), tabaco (9%) e peixe/camarões (4.4%). As importações da EU são de 20% das 

importações totais de Moçambique (principalmente produtos industriais). A região da 

SADC foi o maior beneficiário de comércio com a UE até hoje e o APE permitirá que a 

região melhore a competitividade, diversifique as suas exportações, e construa redes de 

cooperação regional fortes em apoio às que actualmente existem ou estão sendo 

desenvolvidas. Tudo isto vai a par do apoio financeiro da UE através do Fundo Europeu de 

Desenvolvimento (FED) e das iniciativas de Ajuda ao Comércio. 

 

 

Maputo, aos 12 de Junho de 2009 
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