
 

 

 
Para divulgação imediata  
 

Data 31 de Outubro de 2014 

 

Comunicado de imprensa 

  

Reunião de sensibilização do Projeto regional de facilitação dos negócios 

no espaço CEEAC 

  

Bruxelas, 31 de Outubro de 2014 (BizClim) - Secretariado Geral da Comunidade 

económica dos Estados da África central (CEEAC) com o apoio da Facilidade Clima 

dos Negócios ACP (BizClim) organiza em Douala (Camarões), de 11 a 12 de Novembro 

de 2014, um seminário participativo para melhorar o clima de negócios e dos 

investimentos nas regiões ACP; nomeadamente na sub-região CEEAC, com os 

parceiros privados e institucionais. 

 

Esta concertação reunirá altos representantes dos Governos e das administrações 

públicas da região, os representantes do setor privado dos países-membros, as 

organizações do setor privado regionais (UNIPACE, OPAC…) assim como 

representantes dos investidores internacionais, a fim de discutir e validar os primeiros 

resultados do estudo diagnóstico e orientar os trabalhos da equipa projeto. 

 

A fim de fazer face às questões e desafios da mundialização, a CEEAC deseja dotar-se 

de elementos de análise que lhe permitem criar condições mais favoráveis ao 

desenvolvimento das empresas e melhorar a sua competitividade. Daí a concertação 

de Douala, que se inscreve no quadro mais amplo de uma reflexão sobre a definição 

de um Programa regional para a melhoria do ambiente de negócios (PRFA) que 

passará nomeadamente pela facilitação dos procedimentos administrativos e sua 

publicação em linha (eRegulations). 

 

Nos seus diagnósticos, a CEEAC e BizClim puseram o acento sobre o fato que o PRFA 

intervém num momento oportuno: o interesse crescente de numerosos mercados em 

desenvolvimento e emergentes para a criação das riquezas numerosas em 

Comunidades económicas regionais (CER) e o vento de reformas que sopra sobre o 

regulamento “do negócio” no mundo. 

 



 

 

Sem esconder as suas dificuldades e interessados em melhorar o seu posicionamento 

nestes níveis internacionais de referência (benchmarks), os países da CEEAC que se 

comprometeram nas diligências nacionais, estão conscientes que a sua ação em prol 

da redução dos obstáculos aos investimentos deve ser prosseguida no plano regional. 

Pretendem assim, colaborar com a CEEAC numa ação comum destinada a criar um 

quadro propício aos negócios e investimentos para melhorar a competitividade das 

empresas da região. /Fim/Bizclim/Out/2014 
 

 

NOTA À ATENÇÃO DOS EDITORES 

 

A propósito de BizClim e da CEEAC:  
 

A CEEAC, instituída pelo tratado de Libreville assinado em 18 de Outubro de 1983 

compreende 10 Estados: Angola, Burundi, Camarões, República Centro Africana, Congo, 

República Democrática do Congo, Gabão, Guiné Equatorial, São Tomé & Príncipe e Chade. O 

seu objectivo é a promoção e o reforço de uma cooperação harmoniosa e um 

desenvolvimento dinâmico, equilibrado e autónomo nos domínios da atividade económica e 

social, em especial a indústria, os transportes e as comunicações, a energia, a agricultura, os 

recursos naturais, o comércio, as alfândegas, as questões monetárias e financeiras, os 

recursos humanos, o turismo, a educação, a cultura, a ciência e a tecnologia e o movimento 

das pessoas para realizar a autonomia coletiva e aumentar o nível de vida das populações.  
 

Facilidade Clima dos Negócios ACP (BizClim) é uma iniciativa conjunta ACP-UE financiada 

pelo 10º FED. Visa a melhorar o clima de negócios e os investimentos nas regiões da África, 

das Caraíbas e do Pacífico. BizClim quer estimular a reflexão nos domínios relevantes como 

as parcerias público-privadas, a reforma e a privatização das empresas públicas, a redução 

da pobreza. Fornece um apoio aos governos e as organizações do setor privado, através da 

assistência técnica e da organização de reuniões de concertação e de negócios, bem como a 

divulgação da informação e a troca de boas práticas.   

 
 

Contato  
 

Para mais informações ou para pedidos de entrevistas, favor enviar um correio electrónico 
para: Sr. Silvestre TETCHIADA. 
Correio eletrónico: syltetchiada@wanadoo.fr,  stetchiada@ceeac-climatdesaffaires.org  
Tel.: +237 77 63 26 60/+32 49 31 87 736/+32 47 57 80 550 
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