FACTOS PRINICPAIS
•

O Programa de Facilitação do Comércio na África Ocidental (FCAO) é uma iniciativa conduzida por vários parceiros de desenvolvimento
para melhorar a facilitação do comércio na África Ocidental.

•

A facilitação do comércio desempenha um papel importante no desenvolvimento, reforçando a competitividade dos países e reduzindo os custos
de transação de bens e serviços.

•

O comércio livre e eficiente também contribui para o crescimento económico inclusivo, o aumento do emprego e a segurança alimentar.

•

O Programa FCAO está apoiando os países da África Ocidental e dois organismos regionais - as Comissões da Comunidade Económica dos Estados
da África Ocidental (CEDEAO) e da União Económica e Monetária da África Ocidental (UEMOA), cada uma composta por países membros da África
Ocidental, a implementarem uma combinação de intervenções orientadas para a facilitação do comércio.

•

O Programa FCAO inclui um foco especial na melhoria da posição das mulheres, especialmente das mulheres com comércios de pequena escala.

OBJETIVO DO PROGRAMA
O Programa FCAO visa melhorar a livre e eficiente circulação livre e eficiente de
mercadorias na região e internacionalmente, reduzindo o tempo e o custo do
comércio suportado pelo sector privado na África Ocidental e reforçando a
capacidade das redes comerciais regionais para aproveitarem essas melhorias.

Especificamente, o programa visa atingir
este objetivo através de:
Melhoramento das medidas de facilitação
do comércio na África Ocidental e
implementando-as de uma forma mais eficiente

Melhoramento da circulação das
mercadorias ao longo de corredores
selecionados

Redução das barreiras para os comerciantes de
pequena escala e outras partes interessadas,
especialmente as mulheres, com reformas e programas
de facilitação do comércio

ÂMBITO DO PROGRAMA
O programa FCAO é uma iniciativa com a duração de cinco
anos (setembro de 2018-junho de 2023) e beneficia de um total
de $75 milhões em financiamento dos EUA.

FUNDADO POR

GOVERNAÇÃO
O programa FCAO é gerido pelo Grupo Banco Mundial e pela
Agência Alemã de Desenvolvimento e de Cooperação
(GIZ) - os parceiros de implementação do programa - com a
supervisão estratégica e orientação fornecidas por um Comité
Diretor, presidido pela Comissão da CEDEAO e apoiado pela
Comissão da UEMOA como vice-presidente.

IMPLEMENTADO POR

COMPONENTES E ATIVIDADES DO PROGRAMA
Componente 1

O primeiro componente do Programa FCAO concentra-se no melhoramento das medidas de
facilitação do comércio em toda a região . Para esse efeito, o Componente 1 inclui a capacitação
para fortelecer a capacidade das Comissões da CEDEAO e da UEMOA para levar a cabo eficazmente o
diálogo político regional, elaborar políticas regionais de facilitação do comércio e monitorizar essas
políticas tanto a nível nacional como regional.
Resultados esperados:

Melhoramento e
implementação mais
eficaz das medidas de
facilitação do comércio

•
•
•
•
•

Desenvolvimento de políticas e instrumentos regionais de facilitação do comércio
Melhoramento das capacidades de monitorização e de implementação da facilitação do comércio
Implementação do Tarifario Externo comum da CEDEAO
Esquema de Liberalização do Comércio (ELCC) da CEDEAO melhorado e o Código Aduaneiro da
CEDEAO implementado
Implementação do Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio

Componente 2

Movimentação mais eficiente das mercadorias

Dakar

Niamey
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ao longo de corredores selecionados

Ouagadougou
Kano

O segundo componente do Programa FCAO
concentra-se na circulação eficiente das
mercadorias, melhorando o trânsito regional ao
longo dos corredores selecionados. Este componente
tem como objetivo criar um ambiente favorável ao
comércio nas áreas jurídica, regulatória e processual.
Para esse efeito, o Componente 2 abordará a forma
como a legislação, as políticas, os procedimentos, o
reforço das capacidades, a tecnologia e as consultas
podem tornar estes corredores comerciais mais
eficientes.
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Resultados esperados:

•

Regulamentos e procedimentos aduaneiros e fronteiriços
facilitados ao longo dos corredores prioritários

•

Conectividade aduaneira estabelecida e trânsito regional
melhorado ao longo dos corredores prioritários

Componente 3

O terceiro componente do Programa FCAO apoia os comerciantes de pequena escala, com
um foco especial nas mulheres comerciantes. Ao mesmo tempo, o Componente 3 visa
instituir um sistema regional e nacional de defesa e sensibilização, aumentar a profissionalização
dos operadores logísticos e de transportes, e promover associações do sector privado e
organizações da sociedade civil para que sejam intervenientes e parceiros mais eficazes na
formulação de políticas para a facilitação do comércio.

Barreiras para os

Résultats attendus:

comerciantes de pequena
escala reduzidas com
ênfase na melhoria das
condições para as
mulheres comerciantes

•
•
•

Atravessar as fronteiras para os pequenos comerciantes, incluindo as mulheres, tornado mais
eficiente, reduzindo os custos e os atrasos
Reforço do papel do sector privado e da sociedade civil nos diálogos regionais e nacionais sobre a
facilitação do comércio
Transporte e logística profissionalizados, aumentando a sua eficiência e reduzindo os custos

Para mais informações sobre o Programa FCAO, visite www.tfwa.ecowas.int ou entre em contacto com: info-tfwa@ecowas.int
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