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Actualização do programa FCAO devido ao COVID-19

Apesar dos desafios apresentados pela pandemia da COVID-19, muitas da actividades do Programa FCAO 
(facilitação do comércio na áfrica ocidental) continuam a avançar, demostrando a resiliência do programa. 
Adaptando-se à situação, os membros da equipa estão a trabalhar a partir de casa para apoiar os governos e 
promover a facilitação do comércio na região. 

São mostradas abaixo algumas fotografias de como a equipa se adaptou ao trabalho e à vida durante a 
pandemia:

Ao longo de vários meses de envolvimentos intensos o Programa FCAO tem 

desenvolvido relações muito fortes com as principais partes interessadas no Burkina 

Faso. Hoje, perante as incertezas apresentadas pela pandemia da COVID-19, o 

Programa FCAO está a colher os frutos dos seus investimentos nessas relações. 

Com o pessoal da UEMOA a trabalhar virtualmente e as fronteiras do Burkina 

Faso fechadas, Evelyn Rekia Ayivor - o ponto focal do programa para a UEMOA e o 

Burkina Faso - está a investir nestas ligações estabelecidas para envolver as partes 

interessadas da UEMOA e do Burkina Faso partir do seu escritório em casa. Apesar 

das restrições impostas pela doença, ao substituir as suas reuniões cara-a-cara 

normais por e-mails, chamadas, chats no WhatsApp e videoconferência, a Evelyn 

está a trabalhar arduamente para garantir que a discussão chave com a UEMOA 

e a implementação das actividades do programa no Burkina Faso continuem a 

avançar com poucas perturbações.

Em resposta à crise de saúde ligada à pandemia da COVID-19, os pontos focais 
do Programa FCAO com base em Ouagadougou, como Rose Kabran, estão em 
contenção desde o dia 23 de Março, e forçados a trabalhar a partir de casa. Para 
isso, a Comissão da UEMOA criou uma plataforma chamada Equipas Microsoft, 
que permite ao pessoal acompanhar individual ou colectivamente as actividades 
profissionais, incluindo as actividades em curso para o Programa FCAO. O 
acompanhamento do programa FCAO é feito através de trocas regulares entre os 
pontos focais do programa na Comissão da UEMOA e no Banco Mundial - através 
do correio electrónico, telefone e WhatsApp. As ligações irregulares à Internet, e 
o custo relativamente elevado da Internet, são os principais constrangimentos 
encontrados pelo pessoal. O outro desafio é a gestão das crianças, que também 
estão confinadas em casa após o encerramento das escolas em todo o Burkina 
Faso. 

No Níger, as fronteiras encerradas e as limitações dos contactos pessoais forçaram 

o ponto focal do país, Anvar Rahmetov, a contactar as partes interessadas e 

clientes a partir do seu escritório em casa. Como o programa já tinha estabelecido 

relacionamentos, uma infra-estrutura e redes de apoio antes da pandemia, a Anvar 

pode manter uma comunicação contínua e estável com as partes interessadas no 

Programa FCAO, apesar das restrições existentes. Embora tenham existido alguns 

atrasos inevitáveis, as actividades na Nigéria adaptaram-se à situação e continuam 

com poucas interrupções. Muitas actividades planeadas, incluindo a contratação 

de peritos para apoiar o Comité Nacional de Facilitação do Comércio do Níger e o 

seu planeamento orçamental, continuam como habitualmente. 

Na Nigéria, Kabir Adamu Hassan, membro da equipa do Programa FCAO, 
promove o Programa FCAO a partir do seu escritório em casa, onde a sua filha 
de dois anos e meio a acompanha todo o dia. Com as partes interessadas da 
Nigéria que aderiram ao distanciamento social, as reuniões presenciais regulares 
da Kabir passaram a ser feitas por Webex. Através de e-mails, chamadas 
telefónicas, videoconferências e WhatsApp, a Kabir continua a avançar com as 
actividades do programa, apesar das circunstâncias. 

Em Abuja, a Amamata Sulemain—oficial responsável pela Informação na 
Comissão CEDEAO e pelas comunicações do ponto focal do programa FCAO — 
está em isolamento e a trabalhar a partir de casa. Apesar de ter que se adaptar 
à situação actual, a Amamata continua a cumprir os prazos com a ajuda do 
Zoom, das equipas da Microsoft e das videochamadas do WhatsApp. Embora 
se mantenha segura, continua em pleno contacto com a sua GIZ, Comissão 
da UEMOA e as partes responsáveis pelas comunicações do Banco Mundial - 
avançando com o programa apesar das restrições impostas pela pandemia.

Na GIZ no Mali, os pontos focais do Programa FCAO continuam a planear as 
actividades do programa ao mesmo tempo que se certificam que a equipa se 
mantém segura. Utilizando as ferramentas de comunicação digitais - incluindo 
os e-mails, chamadas telefónicas, Skype, WhatsApp e equipas Microsoft - a 
equipa manteve a comunicação com as diferentes partes interessadas no 
programa, incluindo o secretariado permanente do Comité de Monitorização 
do Corredor e o escritório nacional da GIZ. Entre outros desafios, a equipa do 
Mali tem de lidar com ligações não fiáveis à internet e frequentes deslastragens 
de carga da rede eléctrica (cortes de energia) enquanto trabalha em casa. Apesar 

destes desafios, Abdoulaye e os pontos focais do programa têm demonstrado 
uma grande vontade, dedicação e motivação.  

Apesar de uma mudança anunciada com pouca antecedências de Abuja, 
Nigéria, para Bona, na Alemanha—originada pela pandemia da COVID-19— 
Ewokolo continua a impulsionar o trabalho do Programa FCAO. Fazer 
malabarismos com o trabalho e o ensino em casa exige tempo, mas o Ewokolo  
tem aproveitado com sucesso as relações pré-estabelecidas para manter a 
embalagem do programa. As parcerias e relacionamentos construídos ao 
longo dos últimos anos, assim como as respostas pró-activas e rápidas dos 
parceiros e a adaptação rápida tornaram a transição muito mais fácil. Embora 
a coordenação feita através de e-mails, as reuniões na internet e chamadas 
telefónicas eliminarem os contactos presenciais, também oferecem uma maior 
flexibilidade e uma oportunidade para pensar “fora da caixa”. Felizmente, não 
há uma diferença horária significativa entre Abuja e Bona, o que faz com que 
Ewokolo possa continuar o seu trabalho com uma interrupção mínima.
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Inovação na acção: Adaptação do 
envolvimento com as partes interessadas 
durante a COVID-19

Em linha com as actividades delineadas no plano de trabalho do programa, a equipa do FCAO está concentrada na 
capacitação do Comité Nacional de Facilitação do Comércio (NTFC) no Burkina Faso. Devido à pandemia da COVID-19, 
uma das reuniões entre o programa e o NTFC - originalmente programada para a semana de 23 de Março - foi cancelada. 
Devido aos recentes desenvolvimentos com impacto na facilitação do comércio, incluindo o encerramento de fronteiras, 
o Programa FCAO e o NTFC sentiram fortemente a necessidade de continuar as suas discussões virtualmente. Com 
isto em mente, uma reunião digital com todos os principais membros do NTFC foi planeada para 15 de Abril. A reunião 
teve como objectivo discutir a situação actual e, ao mesmo tempo, impulsionar os objectivos regulares do programa, 
incluindo o plano estratégico do NTFC, a integração do género nas actividades do NTFC, o modelo de maturidade do 
NTFC e uma estratégia de comunicação.

Dado o número elevado de participantes, a gestão da agenda da reunião foi um dos principais desafios associados à 
realização da reunião online. A equipa do Programa FCAO também queria garantir que todos os que quisessem fazer 
comentários tivessem a oportunidade de falar no novo fórum online. Ainda mais importante, a maioria dos membros 
do NTFC estaria a participar na reunião de três 
horas e meia a partir de casa com ligações de 
internet não fiáveis. 

Prevendo esses desafios, o Programa FCAO 
ajudou o NTFC a preparar-se para a reunião 
virtual, ajudando a fornecer dados aos membros 
antes da reunião. Uma vez confirmada a lista 
de participantes para a reunião, a equipa do 
Programa FCAO ligou a todos os participantes 
para os orientar na utilização básica do Webex para 
teleconferências. Cada participante teve ocasião 
de se familiarizar com a plataforma e aprendeu a 
indicar quando queria fazer uma contribuição para 
a reunião. Em última análise, este toque pessoal 
garantiu o envolvimento e participação activa de 
todos durante a reunião. 

Adaptando-se à situação e fazendo o workshop online, a equipa do Programa FCAO conseguiu manter o ímpeto e 
continuar a avançar para os objectivos do programa no Burkina Faso. A mudança do workshop de uma reunião 
presencial para um evento digital dependia muito das relações pré-estabelecidas entre as partes interessadas. O 
Programa FCAO construiu fortes relações de trabalho com as partes interessadas do NTFC no Burkina Faso e graças à 
grande colaboração com os membros e executivos do NTFC, o programa foi capaz de se organizar e continuar as suas 
actividades, apesar da pandemia. 

An in-person meeting with the Burkinabe NTFC in 2019. The most 
recent meeting—on 15 April, 2020— was held online to adapt to the 
COVID-19 pandemic.

Fila de camiões na estação de fronteira de Malanville, que liga o Benim e o Níger

Além de se adaptar às novas condições de trabalho, a equipa do Programa FCAO tem partilhado as orientações de 
nível sectorial em resposta às realidades actuais apresentadas pela COVID-19. Muitos portos e fronteiras da região 
fecharam e aqueles que continuam a operar enfrentam diversos novos desafios

Considerando a rápida mudança das realidades ao longo das rotas comerciais, o Banco Mundial, um parceiro 
co-implementador do Programa FCAO, desenvolveu um guia para facilitar a continuidade do comércio. Abaixo 
apresentamos um excerto das respostas dos países à COVID-19, que o programa está a partilhar com as partes 
interessadas relevantes.



6 O Programa TFWA | Maio 2020 Newsletter http://tfwa.projects.ecowas.int/ http://tfwa.projects.ecowas.int/ O Programa FCAO | Maio 2020 Newsletter 7

LISTA DE VERIFICAÇÃO DA FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO PARA AS RESPOSTAS DOS 
PAÍSES À COVID-19

1. MEDIDAS DE APOIO À CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS E AO PESSOAL DA LINHA DE FRENTE

Protecção dos trabalhadores da linha da frente 

• Os escritórios estão a ser higienizados e as medidas de precaução emitidas pelas autoridades sanitárias 
estão a ser seguidas?

• Os funcionários aduaneiros estão a utilizar higienizadores de mãos, lavando as mãos frequentemente 
e utilizando equipamento de protecção pessoal, incluindo luvas e vestuário de protecção quando 
necessário?

• Existem medidas de quarentena ou espaços de segregação para passageiros potencialmente doentes
• O pessoal tem formação para avaliar se os passageiros estão doentes e para tomarem medidas para evitar 

contraírem a doença?

Apoio à continuidade dos negócios 

• Os sistemas TIC estão prontos para suportar o trabalho remoto?
• Foram consideradas condições de trabalho flexíveis?
• Os horários foram organizados para limitar o número de trabalhadores num turno ao mesmo tempo e 

para aumentar a distância física entre os trabalhadores?
• O horário de trabalho das agências fronteiriças foi alargado para ter em conta o distanciamento social 

entre os funcionários fronteiriços?
• Foram consideradas as características de trabalho remoto das soluções automatizadas existentes?
• Estão a ser utilizados sistemas de gestão e agendamento de compromissos online e telefónicos para 

limitar a presença física e a interacção dos trabalhadores de logística em edifícios, instalações e pontos de 
passagem de fronteira?

• A presença nos pontos de consulta foi intensificada para resolver o maior número possível de problemas 
através de comunicações à distância, incluindo telefones, SMS, web-chat, formulários on-line, pagamento 
electrónico e e-mail?

• A informação disponível relacionada com o comércio em websites foi aumentada (como portais de 
informação comercial - TIP, mailings directos, videoconferências de rotina, etc.) relativamente a alterações 
de procedimentos relacionados com a facilitação do comércio e a redução do risco de transmissão? 

• Foi desenvolvido um plano de contingência para lidar com as carências de pessoal? 

2. MEDIDAS PARA FACILITAR O COMÉRCIO FRONTEIRIÇO SEGURO
 
Manuseamento de remessas de emergência/socorro

• As recomendações contidas no Comunicado da Organização Mundial das Alfândegas (OMA) (9 de Março 
de 2020) estão a ser implementadas?  

Melhor utilização da gestão dos riscos

• Foram implementadas medidas de gestão de riscos para dar prioridade às actividades nas fronteiras para 
as importações e exportações e para permitir que os abastecimentos críticos com baixo risco possam 
contornar os controlos de desalfandegamento? 

• As medidas foram combinadas com procedimentos razoáveis de auditorias aleatórias para confirmar o 
cumprimento dos requisitos?

• Foi implementada a utilização melhorada de métodos de processamento antes da chegada e 
auditoria pós-desalfandegamento para produtos críticos, de forma a atingir um nível mais elevado de 
desalfandegamentos para as remessas de baixo risco?

• Os importadores ou exportadores acreditados foram classificados com base em registos de conformidade 
para permitir que os artigos de primeira necessidade sejam despachados mais rapidamente 
(implementados procedimentos de auditoria que validem a manutenção da conformidade)?

• As prioridades políticas e os níveis de inspecção foram revistos tendo em vista uma menor assiduidade no 
local de trabalho?

 Aumento da colaboração entre agências de fronteiras internas e externas

• As ferramentas das tecnologias da informação podem ser utilizadas para estimular a colaboração no local 
de trabalho?

• As agências aduaneiras e sanitárias e fitossanitárias (SPS) estão a trabalhar em conjunto para identificar 
os produtos críticos e facilitar a entrada e despacho de produtos críticos (por exemplo medicamentos, 
alimentos perecíveis, alimentos necessários para um período potencialmente prolongado de quarentena, 
kits de teste, vestuário, etc.)?

• As agências SPS estão a trabalhar com os parceiros comerciais regionais e internacionais para identificar 
os itens certificados sob regimes equivalentes ou produzidos sob sistemas de produção similares que 
poderiam ser dispensados dos controlos de entrada?

• As agências fronteiriças identificaram as importações que são críticas que recebem testes pré-saída 
equivalentes ou que são mutuamente aceitáveis com os requisitos de importação para que possam 
ser dispensadas dos procedimentos de despacho aduaneiro ou ser submetidas a menos actividades de 
despacho à entrada?

• As agências fronteiriças e o sector privado estão a trabalhar juntos para fazer uma pré-avaliação das 
importações através de uma triagem prévia da documentação para identificar e atribuir prioridades às 
actividades de importação antes da chegada das mercadorias?

• As autoridades governamentais estão a trabalhar em estreita colaboração com o sector privado para 
identificar as normas de serviço e procedimentos precisos de inspecção para os itens críticos, para que o 
sector privado possa antecipar e sequenciar melhor a logística?
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Para expandir a base de evidências necessárias 
para projectar as actividades bem informadas 
do programa, o Programa FCAO encomendou 
uma pesquisa de campo sobre os pequenos 
comerciantes transfronteiriços (SSCBTs), 
incluindo comerciantes do sexo feminino, 
ao longo dos seis corredores prioritários do 
programa. 

A pesquisa - que exigiu entrevistas com 
comerciantes, funcionários e intermediários 
fronteiriços - gerou uma grande base de evidências 
quantitativas desagregadas por género sobre os 
padrões, dinâmicas e ramificações do género 
relacionadas com a SSCBT. As entrevistas com 
os informadores-chave e discussões em grupos 
de discussão com associações de comerciantes, 
autoridades locais e instituições financeiras 
forneceram informações qualitativas valiosas 
sobre o tema. O inquérito também forneceu 
uma avaliação da infra-estrutura existente na 
fronteira e no mercado, e dados sobre como os 
seus utilizadores a percebem.

Na África Ocidental, o papel das mulheres 
comerciantes em pequena escala é 
frequentemente subestimado - as políticas e 
intervenções comerciais raramente incluem 
medidas que abordem os desafios que as 
mulheres enfrentam. O Programa FCAO tenta 
preencher esta lacuna, começando por gerar 
evidências fiáveis. A existência de dados pobres 
e neutros em termos de género sobre os SBCCC 
impedem um diagnóstico adequado sobre as 
melhores formas de promover a facilitação 
inclusiva do comércio regional. 

O inquérito levou a esclarecimentos sobre o 
espaço, complementando e corroborando 
as suposições e hipóteses anteriores sobre 
os SBCCC e o género na África Ocidental. O 
Programa FCAO resumiu os resultados do 
inquérito num documento com uma página, 
que dá uma visão detalhada dos resultados do 
inquérito aos SSCBT. 

 

O Inquérito ao Comércio Transfronteiriço em 
Pequena Escala Explora as Barreiras de Género na 
África Ocidental

Clique aqui para ver os resultados 
da pesquisa

Uma Reunião Bilateral Reúne as Principais 
Partes Interessadas do Mali e do Senegal 

De 17 a 20 de Fevereiro, o Programa FCAO acolheu 

com sucesso uma reunião bilateral entre os peritos em 

TI das alfândegas do Senegal e do Mali para avançar 

com as actividades necessárias à Interligação dos seus 

sistemas de TI (SIGMAT-GAINDE). Realizada em Dacar, 

os representantes do Comité de Gestão do Corredor 

Dacar-Bamaco do Senegal e do Mali participaram na 

sessão de quatro dias, assim como o Director Geral 

das Alfândegas do Senegal. Os representantes das 

Câmaras de Comércio do Mali e do Senegal também 

foram convidados a participar, embora apenas um 

representante do Mali tenha estado presente nas 

reuniões. 

Ambas as equipas de TI aduaneiras têm apoiado 

proactivamente a implementação, através de um 

cronograma de actividades para orientar o seu trabalho. 

Durante a reunião, os participantes discutiram essas 

actividades, num esforço para avançar na agenda de 

interconexão. A reunião também proporcionou uma 

oportunidade para mostrar que a GIZ e o Banco Mundial 

estão a trabalhar em conjunto para implementar este 

projecto. 

Olhando para o futuro, a GIZ e o Banco Mundial 

continuarão a trabalhar em conjunto para garantir um 

apoio adequado sob a alçada do Programa FCAO. Como 

próximos passos, com base nos seus cronogramas, 

as alfândegas de ambos os países têm que mostrar 

esforços de formação, comunicação e sensibilização 

ao pessoal de campo. Devido à situação actual, as 

agências aduaneiras estão a tentar realizar estes 

esforços virtualmente. Além disso, a GIZ é responsável 

pela entrega do equipamento necessário para apoiar 

este esforço.

http://tfwa.projects.ecowas.int/index.php/pt/boletim-de-noticias 
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Plano de Acção do Projecto do Corredor 
Dacar-Bamaco Avança com o Apoio do 
Programa FCAO

No dia 7 de Fevereiro, foi feita a primeira reunião 

do Comité Nacional de Monitorização do Projecto 

“Melhoria da Competitividade do Corredor Dacar-

Bamaco” - um projecto que se enquadra no âmbito 

do Programa FCAO. A reunião centrou-se na revisão 

e validação do plano de acção do comité conjunto, 

ao mesmo tempo que planeou as actividades 

prioritárias decorrentes do plano. 

Diversos intervenientes influentes participaram na 

reunião, incluindo os representantes do Ministério 

da Promoção de Investimentos Privado, Pequenas 

e Médias Empresa e Empreendedorismo Nacional.

A reunião proporcionou aos participantes 

a oportunidade de definir os prazos para a 

implementação de cada actividade. Como 

resultado desta reunião, algumas das 

actividades listadas no plano de trabalho foram 

reformuladas, abrindo um caminho claro para a 

sua implementação. Além disso, os participantes 

na reunião concordaram em inserir uma nova 

actividade - relacionada com o mapa a castanho da 

CEDEAO) - no plano de trabalho. Os participantes 

na reunião concordaram que a equipa do Programa 

FCAO seria como o próximo revisor do plano, com 

o objectivo de inserir as actividades do seu plano 

de acção para o corredor Dacar-Bamaco. 

A Reunião das Alfândega da Interligação 
Ferroviária Adianta os Objectivos do 
Programa FCAO

De 13 a 17 de Janeiro, o Programa FCAO acolheu uma 
reunião das alfândegas da interligação ferroviária 
em Abidjan. Após uma reunião prévia das alfândegas 
da interligação ferroviária em Outubro de 2019, o 
workshop centrou-se na monitorização, avaliação 
e extensão da solução da SIGMAT para o transporte 
ferroviário entre a Costa do Marfim e o Burkina Faso. 
 
No total, 35 participantes estiveram presentes na 
reunião, incluindo os representantes das alfândegas 
do Burkina Faso e da Costa do Marfim, do sistema 
ferroviário SITARAIL, da Organização Mundial das 
Alfândegas, da CNUCED , do Banco Africano de 
Desenvolvimento, do Banco Mundial e da Comunidade 
Portuária de Abidjan. A reunião teve como objectivo 
definir os procedimentos de planeamento da 
implementação da ligação ferroviária da SIGMAT, 
criando ao mesmo tempo avaliações da interligação 
ferroviária - para resolver os problemas que afectam 

as duas administrações com o actual processo de 
interligação. O grupo também deu prioridade à 
obtenção de acordo relativamente às especificações 
técnicas ferroviárias. Além disso, os participantes 
esforçaram-se por finalizar a circular conjunta, que 
define as instruções-quadro para a aplicação da 
SIGMAT ao trânsito ferroviário internacional entre o 
Burkina Faso e a Costa do Marfim. 

Durante a reunião, o grupo finalizou a circular 
conjunta, que introduz o conceito de linhas 
ferroviárias na interligação. É importante realçar que 
a reunião permitiu que as especificações técnicas dos 
processos ferroviários fossem discutidas e acordadas. 
Devido ao facto de terem chegado a um acordo 
relativamente a uma solução para a SIGMAT para o 
planeamento da implementação ferroviária, deverá 
ser agendado, como próximo passo, um lançamento 
piloto.
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A reunião de implementação da SIGMAT 
avança com um intercâmbio de dados no 
Burkina Faso e na Costa do Marfim

De 6 a 10 de Janeiro, o Programa FCAO organizou 
uma reunião técnica das alfândegas da interligação 
com as partes interessadas, focada no corredor 
Abidjan-Ouagadougou, uma das seis rotas 
comerciais prioritárias do programa. Após a reunião 
das alfândegas da interligação ferroviária em 
Ouagadougou em Outubro passado, a empresa 
ferroviária do Grupo Bollore, a SITARAIL, financiou 
e organizou esta reunião técnica. Realizado no 
escritório de formação da SITARAIL em Abidjan, 
este encontro teve como objectivo definir uma 
arquitectura para o intercâmbio de dados entre o 
sistema ferroviário da SITARAIL e o sistema da SIGMAT 
utilizado pelas administrações aduaneiras do Burkina 
Faso e da Costa do Marfim. 

Vinte partes interessadas participaram na reunião, 
incluindo o departamento de TI da SITARAIL, 
transitários, uma equipa de dois oficiais de TI da 
alfândega do Burkina Faso e a equipa de TI da Costa 
do Marfim. Na sequência desta reunião, as partes 

interessadas melhoraram a sua compreensão 
dos procedimentos ferroviários. Além disso, os 
participantes ficaram a conhecer as especificações 
técnicas que lhes permitirão desenvolver interfaces 
com a SITARAIL, a SIGMAT e as duas autoridades 
aduaneiras. 

As administrações aduaneiras regionais 
desempenham um papel importante na facilitação 
do comércio, criando as estruturas fundacionais 
necessárias para o avanço do Programa FCAO. Este 
encontro lançou as bases para que o programa 
continuasse a avançar a sua missão e objectivos na 
região.

O Programa FCAO faz avançar o diálogo 
sobre o comércio e o género no Benim

No dia 6 de Março, o Programa FCAO facilitou a 
primeira reunião bilateral entre o Ministério do 
Comércio e Indústria e o Ministério dos Assuntos 
Sociais e Microfinanças no Benim. O Ministério dos 
Assuntos Sociais e Microfinanças é responsável pela 
promoção e integração do género e, ao reunir estes 
ministérios e criar uma plataforma de diálogo, o 
Programa FCAO ajudou a avançar os seus objectivos 
em torno do comércio e do género no Benim.

Como resultado da reunião, na qual participaram 
mais de 15 funcionários-chave, os ministérios 
decidiram formar um grupo de trabalho sobre o 
comércio e o género, concordando juntar-se para 
esboçar os termos e um plano de trabalho para 
o grupo. Os participantes também concordaram 
em integrar o género no trabalho de facilitação do 

comércio nacional e analisar como o decreto em 
revisão pode tornar o Ministério dos Assuntos Sociais 
e Microfinanças um membro permanente do Comité 
Nacional de Facilitação do Comércio no Benim.

A reunião bilateral foi precedida por duas reuniões 
individuais separadas com o Ministro da Indústria 
e Comércio e o Ministro dos Assuntos Sociais e 
Microfinanças, respectivamente. Os dois ministros 
concordaram em defender em conjunto o lançamento 
de dois relatórios: uma avaliação regional sobre a 
igualdade de género e um inquérito sobre o comércio 
transfronteiriço em pequena escala e o género. Estes 
relatórios destacam a necessidade de integração do 
género nas actividades relacionadas com o comércio, 
encorajando ambos os ministérios a torná-lo uma 
prioridade para o futuro.

ACTUALIZAÇÕES AO NÍVEL DOS PAÍSES  

Benim
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O Programa FCAO liga os Ministérios para 
fazer a integração do género no Burkina Faso
No dia 28 de Novembro, o Programa FCAO convocou 
a primeira reunião de sempre entre o Ministério para a 
Igualdade do Género e o Ministério do Comércio no Burkina 
Faso. A reunião concentrou-se na integração do género nas 
actividades do Comité Nacional de Facilitação do Comércio 
(NTFC) que são orientadas pelo Ministério do Comércio. 
O Ministério para a Igualdade de Género não faz parte do 
NTFC e não têm existido esforços para priorizar o género 
nas actividades do NTFC no Burkina Faso. 

Graças à reunião do Programa FCAO, percebeu-se que 
o Ministério do Comércio estava a desenvolver de forma 
independente uma estratégia para a igualdade de género, 
sem a contribuição do Ministério para a igualdade de 
Género.  Do mesmo modo, o Ministério para a Igualdade 
de Género completou uma avaliação da Política Nacional 
sobre a igualdade de género e desenvolveu a sua própria 
estratégia sobre a igualdade de género. Estabelecendo 
a ligação entre os dois e promovendo a discussão 
interministerial, o Programa FCAO construiu pontes 
entre estas principais partes interessadas nacionais. 

Após a reunião, os dois ministérios comprometeram-
se a criar um subcomité de comércio transfronteiriço 
em pequena escala e um subcomité para a igualdade 
de género dentro do NTFC. Este comité irá desenvolver 
um roteiro para a integração do género nas actividades 
do NTFC. O Ministério do Comércio também se 
comprometeu a rever o decreto do NTFC para incluir o 

Ministério para a igualdade de Género e outras partes 
interessadas nas questões relacionadas com o género. 
Os dois ministérios também prometeram envolver-se 
mutuamente no desenvolvimento das suas respectivas 
estratégias para o futuro.

Em Janeiro de 2020, o Ministério para a igualdade de 
género nomeou oficialmente três representantes para o 
NTFC para as discussões relacionadas com o Programa 
FCAO. O processo de revisão do decreto do NTFC para 
incluir o Ministério para a Igualdade de Género ainda 
está a ser feita activamente por ambos os ministérios e - 
após a reunião inicial organizada pelo Programa FCAO - o 
subcomité para o comércio transfronteiriço em pequena 
escala e para o género já se reuniu duas vezes.

Burkina Faso

O Programa FCAO ajuda a 
tornar o NTFC operacional 
em Cabo Verde 

De 26 a 28 de Fevereiro, o Programa FCAO organizou um workshop 
para promover o aumento de capacidades em Cabo Verde, reunindo os 
representantes de instituições governamentais relevantes, do Banco 
Mundial, da GIZ e da Comissão da CEDEAO. O objectivo da reunião era 
promover a operacionalização do Comité Nacional de Facilitação do 
Comércio (NTFC) e acelerar o desenvolvimento da agenda de facilitação 
do comércio de Cabo Verde, com base na embalagem criada com a 
ratificação do Acordo de Facilitação do Comércio (TFA) da Organização 
Mundial do Comércio em 6 de Fevereiro de 2020.

O workshop utilizou sessões de trabalho interactivas para melhorar 
as capacidades do NTFC para a implementação e apropriação efectiva 
das reformas do TFA e da facilitação do comércio. É importante notar 
que estas sessões estabeleceram como as necessidades do TFA devem 
ser abordadas, desenvolvendo uma plataforma de diálogo entre o 
governo de Cabo Verde e o Programa FCAO. Concebida para fortalecer 
os mecanismos de coordenação dos doadores, esta plataforma - que 
foi iniciada no workshop - constituirá uma parte importante da relação 
entre o governo e o Programa FCAO daqui em diante. Em geral, o trabalho 
e a discussão em grupo melhorou a compreensão das partes interessadas relativamente à implementação do TFA 
e os desafios ligados às medidas técnicas e notificações do TFA.

Após o workshop, foram adoptadas recomendações para fornecer uma abordagem estruturada em relação 
à conformidade do NTFC com as obrigações e prioridades relacionadas com o TFA. Adicionalmente, foram 
identificadas recomendações para preparar a sequenciação e consolidação das actividades necessárias 
para elaborar uma estratégia nacional para a facilitação do comércio em Cabo Verde. Um foco específico no 
mapeamento de processos e uma ampla adopção da gestão de riscos foram ambos definidos como importantes 
elementos de facilitação para o alinhamento com o TFA.

Como próximo passo, com vista a desenvolver a capacidade do NTFC para assumir rapidamente o seu papel e 
responsabilidades, o Programa FCAO financiará e apoiará a implementação personalizada do Programa de 
Capacitação do NTFC da UNCTAD para Cabo Verde. 

Cabo Verde
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O Workshop do Programa FCAO tem como alvo as 
principais partes interessadas da Costa do Marfim 

Nos dias 12 e 13 de Março, o Programa FCAO realizou 
um workshop em Yamoussoukro, com os membros 
do Comité Nacional de Facilitação do Comércio 
(NTFC), o governo da Costa do Marfim, associações 
profissionais e o sector privado. O workshop de 
dois dias tinha como objectivo: i) desenvolver as 
pastas do projecto para as medidas de categoria C 
seleccionada; e ii) identificar e formular projectos que 
possam beneficiar da assistência técnica e apoio ao 
desenvolvimento de capacidades relacionadas com a 
implementação do Acordo de Facilitação do Comércio 
(TFA) da Organização Mundial do Comércio.

O workshop incluiu apresentações por especialistas 
do Banco Mundial e do Secretariado do NTFC, 
que discutiram o Programa FCAO, a situação da 
implementação do TFA nacional, as medidas de 
Categoria C da Costa do Marfim e o Portal online de 
Informação Comercial (PWIC), um balcão único para 
informações relacionadas com o comércio. Durante 
as sessões, o Secretariado do NTFC informou que 
tinham sido alcançados vários resultados desde a 
criação do NTFC em 2015. Dito isto, a Costa do Marfim 
ainda necessita de uma assistência reforçada para 
implementar as medidas de categoria C. 

Este workshop representa um passo importante na 

facilitação do comércio entre a Costa do Marfim e 
outros países, ao mesmo tempo que maximiza os 
benefícios que resultam do TFA. No final da reunião de 
dois dias, o workshop permitiu aos membros do NTFC 
encontrar as metodologias adequadas para elaborar 
as pastas dos projectos de assistência técnica. O 
workshop também ajudou a identificar o tipo de 
assistência técnica necessária em relação às medidas 
de categoria C. Além disso, a equipa do Programa 
FCAO ajudou a elaborar as pastas do projecto relativas 
aos Artigos 1º, 6º e 8º. 

Além destes resultados, várias outras recomendações 
emergiram do workshop. A equipa do programa 
delineou diversos passos seguintes, incluindo a 
elaboração de um plano estratégico a ser submetido 
ao Programa FCAO. Ao prestar um apoio contínuo às 
partes interessadas na Costa do Marfim, o Programa 
FCAO irá ajudar a fortalecer a sensibilização, avaliar o 
NTFC e estabelecer o secretariado técnico para facilitar 
a coordenação. 

Costa do Marfim

As missões da Costa do Marfim centram-se 
na gestão dos riscos aduaneiros e sistemas 
sanitários e fitossanitários

De 17 a 27 de Fevereiro, a equipa do Programa 
FCAO fez duas missões na Costa do Marfim. 
A primeira missão visava avaliar o sistema 
de gestão dos riscos aduaneiro da Costa do 
Marfim. A segunda missão - que se desenvolveu 
simultaneamente - procurou avaliar o sistema 
sanitário e fitossanitário nas fronteiras da 
Costa do Marfim, incluindo nas fronteiras 
aeroportuárias e terrestres.

Com um foco na gestão dos riscos aduaneiros, 
a equipa reuniu-se com vários directores 
aduaneiros, visitando a alfândega do aeroporto, 
a alfândega do porto e o posto fronteiriço de 
Noe (entre Noe, Costa do Marfim e Elubo, Gana). 
Essas reuniões foram feitas para avaliar as 
práticas actuais de gestão dos riscos aduaneiros, 
incluindo a utilização do sistema de classificação 
do operador económico autorizado (OEA). 
Ao identificar, analisar, avaliar e controlar 
os riscos, as alfândegas podem melhorar 
significativamente o seu desempenho. 

Como resultado da missão, a equipa percebeu 
que o actual sistema de gestão dos riscos está 
operacional, mas tem que ser fortalecido. Além 
disso, tornou-se evidente que as alfândegas não 
compreenderam completamente o conceito de 
OEA, indicando a necessidade de mais formação. 

O comité de reformas aduaneiras concordou com 
as conclusões da equipa do Programa FCAO e, 
como próximo passo, a equipa irá desenvolver um 
plano de acção para ajudar a fortalecer e melhorar 
o sistema de gestão de riscos aduaneiros.

Para avançar as medidas sanitárias e 
fitossanitárias (SPS), o Programa FCAO também 
se reuniu com os principais ministérios, 
laboratórios e entidades de controlo sanitário 
e fitossanitário da Costa do Marfim. Na 
sequência desta missão, as partes interessadas 
concordaram em receber apoio do Programa 
FCAO, principalmente em torno da categorização 
dos riscos e normas sanitárias e fitossanitárias. 
Para tal, será posto em prática um plano de 
acção com especialistas e partes interessadas 
envolvidas, incluindo os serviços aduaneiros.

Após ambas as missões, a equipa do Programa 
FCAO está a planear organizar um workshop, 
apresentando aos principais interessados os 
resultados da investigação, incentivando um 
maior diálogo. Com base no feedback das partes 
interessadas, a equipa apoiará a preparação 
de planos de acção eficientes. É importante 
realçar que ambos os planos de acção serão 
sincronizados - melhorando a facilitação do 
comércio dentro do país. O Programa FCAO 
também destacou a importância de incluir o 
Burkina Faso no plano de acção, para que tenha 
impacto ao longo de todo o corredor. 

Costa do Marfim
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O Programa FCAO apoia a eficiência da PWIC 
e do GUCE na Costa do Marfim

De 13 a 23 de Janeiro, o Programa FCAO recebeu uma 
missão para avaliar o estado do Portal na Web para 
Informação Comercial (PWIC)  e a Guichet Único para o 
Comércio Exterior (GUCE) na Costa do Marfim. Solicitado 
pelo Comité Nacional de Facilitação do Comércio (NTFC), 
através do Ministério do Comércio e Indústrias, a missão 
visava descobrir como o Programa FCAO poderia ajudar 
ambas as ferramentas a tornarem-se mais eficientes. 

O PWIC foi inicialmente criado pelo Ministério do Comércio, 
com o apoio da Corporação Financeira Internacional. Ao 
fortalecer este website, o Programa FCAO espera facilitar 
a disseminação de materiais de fácil utilização, fornecendo 
uma fonte abrangente de informação sobre importação, 
exportação e trânsito. É importante realçar que o site na 
internet também irá fornecer informações sobre todos os 
regulamentos, procedimentos e requisitos para o comércio 
na Costa do Marfim - outra parte fundamental para 
facilitar o comércio no país. O PWIC tem a capacidade de 
servir como uma ferramenta chave para poupar tempo e 
dinheiro ao sector privado, sublinhando a sua importância 
para o comércio da Costa do Marfim e para o Programa 
FCAO. 

Lançado em Julho de 2013, o GUCE foi concebido para 
fornecer a qualquer pessoa que deseje fazer comércio com 
a Costa do Marfim ou a partir deste país procedimentos 

claros e um apoio adequado para realizar as suas 
actividades online. Especificamente, o GUCE visa facilitar 
a importação e exportação de mercadorias com um único 
ponto de entrada simples, rápido e eficiente para a troca de 
informações electrónicas entre as agências reguladoras e os 
participantes na actividade comercial. O Programa FCAO 
espera que, com apoio, o GUCE consolide gradualmente 
todas as informações relacionadas ao comércio exterior 
num único portal transaccional.

Para os operadores económicos, assim como para os 
comerciantes, estas inovações proporcionam tempos 
de desalfandegamento mais rápidos, um processo mais 
transparente e previsível e menos burocracia. Para a 
economia nacional como um todo, o PWIC e o GUCE 
encorajam uma maior transparência, melhor governação 
e redução da corrupção, devido a menos oportunidades de 
interacção física. Com isto em mente, o Programa FCAO 
partilhou um relatório preliminar com o NTFC e outras 
partes interessadas e, como próximo passo, o programa 
irá organizar um workshop para encorajar o diálogo entre 
as partes interessadas com vista a implementar um plano 
de acção - incentivando as novas melhorias em ambas as 
plataformas.

Costa do Marfim

A formação da autoridade aduaneira 
ajuda a avançar os objectivos do 
Programa FCAO no Níger

Nos dias 26 e 27 de Fevereiro, o Programa FCAO 
e a autoridade aduaneira do Níger realizaram 
uma formação de dois dias para os funcionários 
alfandegários do Níger. A formação centrou-se 
no novo código aduaneiro da CEDEAO, com o 
objectivo de melhorar a compreensão e adopção 
pela autoridade aduaneira. 

Vinte e cinco funcionários aduaneiros da 
autoridade aduaneira do Níger participaram 
na formação, que foi liderada pela Comissão 
da CEDEAO e aberta por um representante do 
director-geral das alfândegas. Durante a sessão 
de dois dias, os funcionários foram informados 
de que, à medida que a região avança para a 
realização de uma união aduaneira, os Estados 
Membros da CEDEAO adoptaram o Código 
Aduaneiro Comunitário - um documento 
adoptado sob a orientação da Comissão da 
CEDEAO, em conformidade com o Acordo de 
Facilitação do Comércio (TFA) da Organização 
Mundial do Comércio e a Convenção de Quioto 
revista. O código aduaneiro inclui grandes 
mudanças regulatórias que consideram a 
evolução dos procedimentos aduaneiros em 
resposta às novas exigências em torno do 
comércio internacional. O Código Aduaneiro da 
CEDEAO também se destina a: i) permitir que a 
comunidade harmonize a gestão coordenada 
das suas fronteiras; ii) garantir a aplicação 
uniforme e coerente das regras regionais em 
todo o território aduaneiro comunitário; e iii) 
proporcionar às administrações aduaneiras dos 
Estados membros da CEDEAO a oportunidade 
de melhorarem os seus procedimentos e 
promoverem a cooperação regional.

A formação cobriu diversos tópicos relevantes 
e oportunos, incluindo: o controlo das 
mercadorias, inspecção dos viajantes e das suas 
bagagens, direitos e obrigações das pessoas ao 
abrigo da legislação aduaneira, decisões sobre 
a aplicação da legislação aduaneira, poderes 
dos funcionários aduaneiros, formalidades 
e operações de desalfandegamento prévio, 
verificação da declaração e controlos aduaneiros, 
pagamento e reembolso de direitos e impostos, 
libertação e remoção de mercadorias, dívida 
aduaneira e garantias da dívida aduaneira, 
armazéns do Estado, operações prioritárias, 
procedimentos de livre circulação e reimportação 
no mesmo Estado, procedimentos aduaneiros 
com impacto económico, actividades comerciais 
e industriais, e a zona franca.

Níger 
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O Programa FCAO melhora a compreensão de 
importantes acordos relativos ao comércio no Níger

No dia 24 de Fevereiro, a Comissão da CEDEAO, 
a Borderless Alliance (Aliança sem fronteiras), o 
Ministério do Comércio e da Promoção do Sector 
Privado do Níger e a Câmara de Comércio do Níger 
organizaram um seminário de sensibilização de um 
dia sob a alçada do Programa FCAO. 

O workshop centrou-se no Acordo de Facilitação 
do Comércio (TFA) da Organização Mundial do 
Comércio e do Acordo de Livre Comércio Continental 
Africano (ACFTA), com o objectivo de informar o 
sector privado sobre as implicações de ambos os 
acordos. No total, 66 pessoas participaram no evento, 
incluindo representantes do sector privado, do sector 
público, dos meios de comunicação e de organizações 
doadoras. 

O evento foi aberto por um representante do Ministério 
do Comércio e da Promoção do Sector Privado, 
enquanto que os principais discursos foram proferidos 
pela Comissão da CEDEAO, pela União Europeia, pela 
GIZ e pelo presidente da Câmara de Comércio do Níger. 

Num esforço para informar o sector privado, estas 
apresentações destacaram que o Níger ratificou o 
TFA e submeteu os seus compromissos categorizados 
de facilitação do comércio à OMC. Além disso, foi 
observado que o Níger é um dos Estados membros da 
CEDEAO que já assinou e ratificou o acordo ACFTA. 

Após estas apresentações, os participantes do sector 
privado acreditavam que os acordos tornariam 
o comércio mais fácil e mais transparente. Dito 
isso, foi recomendado que o governo considerasse 
medidas paliativas para apoiar o sector privado, a fim 
de mitigar quaisquer potenciais efeitos negativos. 
Os participantes também defenderam uma maior 
consulta e envolvimento do sector privado nas 
negociações comerciais, uma vez que o sector privado 
acaba por sentir o efeito de qualquer política comercial. 
Olhando para o futuro, o grupo concordou que eram 
necessárias mais consultas com o sector privado, pois 
um dia não foi suficiente para compreender todas as 
implicações e significado de ambos os acordos.

Níger

A missão do Programa FCAO ao posto fronteiriço conjunto 
de Malanville-Gaya investiga a gestão das fronteiras 

De 24 a 28 de Fevereiro, a equipa do Programa FCAO visitou 
as fronteiras de Niamey e Benim-Níger (posto de fronteira 
conjunto de Malanville-Gaya). A missão visava identificar e 
avaliar as questões de gestão de fronteiras no Níger, tanto a 
nível da sede como no terreno. Durante a missão, a equipa 
testou um novo questionário abrangente desenvolvido pelo 
programa para avaliar a gestão de fronteiras e a facilitação 
do comércio no Níger. 

A equipa do Programa FCAO passou três dias na fronteira, 
entrevistando o pessoal na alfândega e de outras agências 
com presença no posto de fronteira (incluindo polícia de 
fronteira, serviços sanitários e fitossanitários, protecção 
de água e florestas, e saúde e protecção contra incêndios). 
A equipa também entrevistou os gestores dos parques 
de Koumate e Kotcha, empreiteiros privados de gestão 
de fronteiras e os gestores sénior do Posto Fronteiriço 
Conjunto de Malanville. Em Niamey, a equipa entrevistou os 
funcionários superiores da Direcção-Geral das Alfândegas e 
da Direcção-Geral das Águas e Florestas, assim como pessoal 
dos transitários. A equipa foi apoiada pelo administrador do 
Posto Fronteiriço Conjunto de Malanville e outros parceiros 
cooperantes, que ajudaram o Programa FCAO a avançar as 
suas metas na região.

No final da missão, a equipa concluiu que a gestão conjunta 
das fronteiras existentes poderia ser significativamente 
melhorada. A equipa identificou especificamente 
a necessidade de existir uma maior comunicação e 
coordenação, presença simultânea e inspecções, e a 

presença dos respectivos Comités Nacionais de Facilitação 
do Comércio. A equipa também documentou a existência 
de uma muito má ligação à Internet, fornecimento instável 
de electricidade, baixa informatização das agências de 
fronteira, e o mau estado dos camiões e partes da estrada. 
Além disso, a equipa concluiu que os procedimentos 
fronteiriços para os comerciantes de pequena escala e 
transfronteiriços poderiam ser ainda mais simplificados e 
racionalizados no Níger. 

Com base nas questões identificadas, a missão emitiu 
recomendações específicas para a UEMOA, que gere 
o Posto Fronteiriço Conjunto de Malanville, e para os 
governos do Níger e do Benim. Como passo seguinte, o 
questionário sobre gestão de fronteiras que foi testado 
durante a missão será adaptado e melhorado para outras 
missões fronteiriças.   

Níger



22 O Programa TFWA | Maio 2020 Newsletter http://tfwa.projects.ecowas.int/ http://tfwa.projects.ecowas.int/ O Programa FCAO | Maio 2020 Newsletter 23

O Programa FCAO apoia a ancoragem 
Institucional e conformidade do NTFC 
no Níger 

As actividades seguintes tiveram lugar em 
Novembro de 2019, de 27 a 31 de Janeiro de 2020, o 
Programa FCAO acolheu um workshop de três dias 
em Niamey. O workshop visava apoiar o Comité 
Nacional de Facilitação do Comércio (NTFC) do 
Níger no fortalecimento das suas capacidades 
institucionais de ancoragem e operacionais, com 
foco em ajudar o NTFC a cumprir as suas obrigações 
do Acordo de Facilitação do Comércio (TFA) da 
Organização Mundial do Comércio (OMC). A missão 
ajudou o NTFC na preparação de notificações 
oportunas à OMC, que deviam ser feitas até 22 de 
Fevereiro de 2020. 

Para isso, a equipa do Programa FCAO promoveu 
discussões bilaterais com o presidente e vice-
presidente do NTFC, o Secretariado do NTFC e o 
assessor especial do ministro para o presidente, que 
supervisiona a estratégia nacional relacionada com o 
comércio transfronteiriço e a integração do comércio 
continental. Durante essas reuniões, a equipa do 
programa discutiu o fortalecimento institucional do 
NTFC e as próximas notificações a fazer à OMC. As 
sinergias existentes entre o TFA da OMC, a Área de 
Livre Comércio Continental Africano e os pacotes de 
reforma do Doing Business do Banco Mundial foram 
destacadas e, consequentemente, a necessidade 
de adoptar mecanismos sustentáveis para traduzir 
os compromissos políticos e os pontos para acção 
em reformas operacionais. Na reunião, a equipa do 
Programa FCAO recomendou que as autoridades do 
Níger consolidassem a racionalização de recursos 
e a coerência dos processos de tomada de decisão 
entre esses três pacotes. 

Após o workshop do Programa FCAO, o NTFC 
do Níger definiu um cronograma de trabalhos 
coordenado para desenvolver as capacidades do 
NTFC em torno do planeamento de actividades 
relacionadas com o TFA e também finalizou com 
sucesso as notificações de Categoria B que devem 

ser feitas até ao final de Fevereiro. Para o contexto, 
foram necessárias notificações para as datas 
definitivas de implementação das medidas da 
Categoria B - Disposições do TFA que podem ser 
cumpridas de forma autónoma, sem a ajuda dos 
parceiros de desenvolvimento. 

Olhando para o futuro, o Programa FCAO irá dar 
um apoio contínuo ao NTFC para desenvolver os 
requisitos de assistência técnica baseados em 
resultados, trabalhando em cooperação com 
o Centro de Comércio Internacional, que tem 
aumentado as suas capacidades no terreno com 
um ponto focal nacional do Programa FCAO e um 
especialista de apoio do NTFC que se irão juntar-se à 
equipa em breve.  

Níger

 

Aumentando a presença da NTFC na agenda 
de facilitação do comércio da Nigéria

Em 9 de dezembro, a equipe do Programa FCAO na Nigéria organizou um 
workshop de meio dia com o Comitê Nacional de Facilitação do Comércio da 
Nigéria (NTFC).

O NTFC nigeriano foi identificado como o mecanismo obrigatório de diálogo público-privado estabelecido 

no Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio (TFA). Especificamente, o 

NTFC é fundamental para fornecer liderança para a implementação do TFA. Foi considerado um dos 

principais defensores da garantia de apoio de alto nível às atividades de facilitação do comércio oferecidas 

pelo Programa FCAO e facilitação do comércio na Nigéria. Com isso em mente, a equipe do Programa FCAO 

tem engajado estreitamente o NTFC com o objetivo de fortalecer sua capacidade. Ao mesmo tempo, a 

equipe do Programa FCAO está trabalhando em estreita colaboração com o comitê para integrar o gênero 

na agenda da NTFC. No geral, a equipe tem como objetivo garantir que as medidas de facilitação do 

comércio sejam aprimoradas e implementadas com mais eficiência, conforme estabelecido no resultado 

do Programa FCAO.

Nigéria
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A equipa Nigeriana do Programa FCAO, juntamente com 
o Comité Nacional de Facilitação do Comércio (NTFC) 
da Nigéria, realizou diversas discussões para identificar 
e mobilizar os defensores da facilitação do comércio na 
região. Com este objectivo em mente, a equipa reuniu-
se com o Ministro de Estado para a Indústria, Comércio 
e Investimento (FMITI) e, numa reunião separada, com 
o Ministro de Estado dos Transportes para identificar 
as áreas prioritárias para a reforma da facilitação do 
comércio. Ambos os Ministros saudaram a assistência 
do Programa FCAO e apoiaram uma abordagem que 
integrasse o género em todas as actividades comerciais. 

No dia 9 de Dezembro de 2019, a equipa do Programa 
FCAO visitou o Ministério de Estado para o Ministério 
Federal da Indústria, Comércio e Investimento da Nigéria 
em Abuja. Mais de 20 partes interessadas participaram na 
reunião, que se centrou no Comité Nacional de Facilitação 
do Comércio (NTFC) da Nigéria e no seu papel de fazer 
avançar a agenda de facilitação do comércio para o país. 
Nesta reunião, o Ministro de Estado para a FMITI e o 
NTFC destacaram as várias áreas de interesse, entre elas: 
i) a divulgação junto dos produtores e comerciantes em 
comunidades fronteiriças para promover a formalização 
e o seu cumprimento; ii) maior visibilidade do NTFC e 
melhor coordenação interna entre os seus membros; 
iii) apoio à participação no Acordo de Livre Comércio 
Continental Africano (ACFTA); e iv) acelerar os progressos 
na implementação do Acordo de Facilitação do Comércio 
da Organização Mundial do Comércio. Também 
solicitaram o apoio do Programa FCAO para lhes permitir 
rever o roteiro e o plano de acção nacional de facilitação 
do comércio. Além disso, o ministério e o NTFC solicitaram 
o apoio ao programa para apresentarem os seus planos 
de objectivos de curto e médio prazo para apresentação 
formal aos CEOs das principais agências. 

Numa reunião separada realizada no dia 13 de Dezembro, 
o Ministro de Estado, Ministério Federal dos Transportes 
identificou várias áreas-chave de interesse para o 
ministério, incluindo uma janela nacional de informação 
única, integração da perspectiva de género, postos 
fronteiriços conjuntos e a implementação de um sistema 
de gestão de riscos nos portos. Pedidos específicos 
de apoio ao Programa FCAO incluíram: i) uma janela 
nacional de informação única, que seria uma solução 
sui generis para a Nigéria; ii) um estudo de diagnóstico 
sobre o transporte para apoiar os comerciantes de 
pequena escala em comunidades fronteiriças; iii) apoio 
financeiro e técnico aos postos fronteiriços conjuntos; e 
iv) diagnósticos para apoiar a implementação de sistemas 
de gestão de riscos no porto. 

Ao identificar e construir relacionamentos dentro de 
ambos os ministérios, a equipa do Programa FCAO lançou 
as bases para alcançar as metas do programa na Nigéria. 
A equipa irá continuar a trabalhar com os dois ministérios 
para responder a esses pedidos e avançar na facilitação do 
comércio na Nigéria. 

Nigéria

Identifying champions for trade 
facilitation in Nigeria

Colocar a igualdade de género na agenda de 
facilitação do comércio da Nigéria

No dia 10 de Dezembro, a equipa do Programa FCAO 

reuniu-se com o Ministério Federal de Assuntos 

da Mulher e Desenvolvimento Social na Nigéria - a 

principal agência governamental para os assuntos 

relacionados com a igualdade de género no país. Em 

linha com o mandato do Programa FCAO de assegurar 

que a igualdade de género seja integrada na agenda 

de facilitação do comércio da África Ocidental, esta 

reunião teve como objectivo introduzir estes temas 

no programa e no seu trabalho, ao mesmo tempo que 

era feita uma apresentação ao Comité Nacional de 

Facilitação do Comércio (NTFC) para construir uma 

ponte entre ambas as organizações. 

A equipa também se reuniu com a equipa e o director 

do Departamento dos Serviços Económicos para 

discutir as principais áreas prioritárias e as actividades 

em curso no ministério que tutela a igualdade 

de género. A equipa destacou especificamente a 

importância do ministério para a igualdade de género 

estar activamente presente em todas as reuniões do 

NTFC e liderar o diálogo sobre o género na facilitação 

do comércio para a Nigéria.

Olhando para o futuro, o Programa FCAO continuará 

a trabalhar com o NTFC e o Ministério Federal dos 

Assuntos da Mulher e Desenvolvimento Social, 

facilitando um relacionamento entre ambas as 

organizações com o objectivo de integrar a igualdade 

de género na agenda de facilitação do comércio da 

Nigéria. 

Nigéria
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A 9 de Dezembro, o Programa FCAO organizou um 
seminário de meio-dia com os membros do Comité 
Nacional de Facilitação do Comércio (NTFC) da Nigéria. 
Organizado nos escritórios do Banco Mundial em 
Abuja e tendo contado com mais de 20 participantes, o 
workshop teve como objectivo divulgar as conclusões 
e recomendações do relatório de Avaliação de Lacunas 
e Plano de Acção de Reforma da Nigéria, que avaliou o 
alinhamento do país com o Acordo de Facilitação do 
Comércio (TFA) da Organização Mundial do Comércio. 
Ao mesmo tempo, o encontro apresentou as áreas 
de cooperação com o Banco Mundial e o Programa 
FCAO relacionadas com a facilitação do comércio e 
as questões relacionadas com o género. Além disso, 
o Programa FCAO visava identificar as actividades 
potenciais para apoiar a implementação do TFA na 
Nigéria. 

O Relatório de Avaliação das Lacunas e do Plano de 
Acção de Reforma da Nigéria foi bem recebido pelo 
NTFC e contribuiu amplamente para as notificações 
do TFA da Nigéria. Muitas das áreas priorizadas para 
a implementação na avaliação continuam a ter um 
nível de prioridade elevado para a assistência técnica. 
Estas incluem a gestão de riscos, a coordenação das 
agências de fronteira e a janela de informação única. 
Olhando para o futuro, a Nigéria tem que completar a 
implementação interna do TFA após a sua ratificação, 
e ao mesmo tempo rever as suas actuais notificações 
do TFA para modificar a forma como categorizou as 
disciplinas de penalidades (artigo 6.3 do TFA) e os 
prazos de implementação em 2020 para 16 medidas. 

Nigéria

EFICIÊNCIA DO NTFC NA NIGÉRIA


