PEQUENO COMÉRCIO TRANSFRONTEIRIÇO

NA ÁFRICA OCIDENTAL
SOBRE O PROGRAMA FCAO
Um dos componentes
cruciais do programa é a
redução das barreiras para
pequenos comerciantes
transfronteiriços (PCTFs).
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Gerida pelo Grupo Banco Mundial (GBM) e pela agência
alemã de cooperação para o desenvolvimento (GIZ),
com supervisão estratégica e orientação pelas comissões
da CEDEAO e da UEMOA.

INQUÉRITO AO PEQUENO COMÉRCIO TRANSFRONTEIRIÇO
Quem são os pequenos comerciantes transfronteiriços?
Os PCTFs são normalmente pequenos operadores econômicos que
comercializam produtos de baixo valor ao longo de corredores regionais.

DADOS
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Por que foram feitos os inquéritos?
Explorar os padrões e as dinâmicas do comércio
regional.

Exigências complexas criam longas demoras no desalfandegamento, custos
mais elevados para os pequenos comerciantes e um maior potencial para a
aplicação arbitrária e abusos.
As infraestruturas fronteiriças e de mercado foram também consideradas, de um
modo geral, inadequadas, sendo o acesso ao financiamento frequentemente
citado como uma restrição prioritária.
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informadores chave

Identificar os quadros ou suporte existentes para os
PCTFs.

Os comerciantes e carregadores, transportadores e intermediários estão geralmente
descontentes com os procedimentos de desalfandegamento nas fronteiras.
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F
Diálogo regional e nacional sobre regime de
desalfandegamento simplificado para os PCTFs
Gestão coordenada das fronteiras

Abuso e assédio

Aumento de capacidades para funcionários e
comerciantes
Introdução da carta dos direitos e obrigações das
fronteiras

Ausência de PCTFs e
questões de género na
política comercial

Diálogo bilateral entre os ministérios do comércio
e da igualdade de gênero
Reforço das capacidades em matéria de gênero
para os membros do NTFC

Limitado acesso ao
financiamento

Campanhas de alfabetização financeira a nível das
fronteiras
Medidas para aumentar o acesso dos comerciantes
aos bancos

Fraca infraestrutura
fronteiriça e de mercado

Desenvolvimento de infraestruturas de pequena
dimensão
Sinergias com outros projetos de comércio regional

Os PCTFs são agentes econômicos cruciais na África Ocidental. Como os PCTFs enfrentam restrições muito específicas, o programa FCAO
apoia intervenções ad-hoc aos níveis regional, nacional e de corredor para, em última análise, tornar o comércio mais fácil, mais barato e
mais seguro para eles.
Para mais informações, visite o www.tfwa.ecowas.int.

