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Na sua reunião em Tuynhuys na Cidade do Cabo, na quarta-feira, 9 de Maio de 2018, o 
Gabinete aprovou o acordo que estabelece a Área de Comércio Livre Tripartida (TFTA) entre 
o Mercado Comum da África Oriental e Austral, Comunidade da África Oriental e a 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a ser apresentado no Parlamento para 
ratificação. 

O Director-Geral Interino (ADG) do Sistema de Comunicação e Informação do Governo 
(GCIS), a Senhora Phumla Williams, disse que “O estabelecimento do TFTA foi anunciado 
como um dos desenvolvimentos mais importantes em África. Ele responde à necessidade de 
a África superar pequenos mercados fragmentados e aumenta as perspectivas de estimular 
a industrialização, o emprego, a geração de renda e a redução da pobreza. Além disso, 
aborda o impacto negativo sobre a industrialização, as economias de escala e a 
competitividade”. 

“O TFTA é um projeto-chave liderado pela África que está sendo feito através da promoção 
de investimentos intra-africanos e atração de mais investimentos estrangeiros na área de 
livre comércio (FTA). É uma iniciativa importante para acelerar os esforços de integração 
regional com vista a melhorar o comércio intra-africano”, explicou a Senhora Williams. 

A TFTA está ancorada na abordagem de integração de desenvolvimento que é baseada em 
três pilares: integração de mercados, desenvolvimento de infra-estrutura e 
desenvolvimento industrial. Também constitui a base para as negociações em curso sobre a 
ACL (Área de Comércio Livre) Continental Africana, que irão liberar oportunidades de 
comércio e investimento em todo o continente. 

Isto também está alinhado com o objetivo do Plano de Desenvolvimento Nacional da África 
do Sul de uma região da África Austral integrada com relações benéficas com o resto do 
mundo. 'Como resultado dos esforços de integração regional e economias estáveis, houve 
um forte crescimento nos investimentos intra-africanos', acrescentou a Senhora Williams. 
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