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Sobre o programa FCAO
O Programa de Facilitação do Comércio da África Ocidental
(FCAO) é uma iniciativa conduzida por múltiplos parceiros de
desenvolvimento destinado a melhorar as medidas existentes de
facilitação do comércio na África Ocidental. O programa se esforça a
reduzir o tempo e o custo do comércio suportados pelo setor privado,
especialmente melhorando a circulação de mercadorias ao longo
de corredores selecionados e apoiando os pequenos comerciantesincluindo mulheres e outras partes interessadas - com reformas e
programas de facilitação do comercio.

O Programa FCAO reúne os principais parceiros dedesenvolvimento,
incluindo a União Europeia, o USAID, o Governo do Reinodos Países
Baixos e o Governo da República Federal da Alemanha para apoiar
países da região e organismos regionais (Comissões da CEDEAO e
UEMOA) na implementação de uma combinação de intervenções e
medidas direcionadas.
O Programa FCAO é gerenciado pelo Grupo Banco Mundial e pela
Agência Alemã de Cooperação para o Desenvolvimento (GIZ) - os
parceiros de implementação do programa - com supervisão e
orientação estratégicas fornecido por um Comitê Diretor, presidido
pela Comissão CEDEAO e apoiado pela Comissão UEMOA como vicepresidente.

O Comité Diretor do Programa TFWA
reúne-se para marcar o primeiro ano do
programa
No dia 6 de Dezembro, 2019, o comité Diretor do programa TFWA reuniu-se pela segunda vez em Abuja. O Comité
Diretor gere o programa e faz uma supervisão estratégica para a iniciativa. Reunindo-se pelo menos uma vez por
ano, o Comité Diretor trabalha em conjunto com o Comité Técnico do Programa TFWA, que fornece informação
técnica específica ao Comité Diretor e se reúne duas vezes por ano.
A CEDEAO, a UEMOA e os parceiros do programa - incluindo o GIZ, o Banco Mundial, a União Europeia, o
Governo do Reino dos Países Baixos e a USAID - participaram na reunião. Durante a cerimónia de abertura, os
participantes reconhecem o progresso alcançado no primeiro ano do programa. Os presidentes destacaram
as ações importantes realizadas pelo programa desde o seu lançamento em setembro de 2018, destacando os
passos dados para melhorar e implementar de uma forma mais eficiente as medidas de facilitação do comércio,
a circulação mais eficiente de mercadorias em corredores selecionados e a redução de barreiras para pequenas
empresas e mulheres comerciantes.
A reunião centrou-se na revisão das atividades realizadas durante o primeiro ano de implementação do programa.
Abrangeu também as atividades previstas para 2020, que visam reforçar os ganhos e avanços conseguidos até à
data. Após esta reunião bem-sucedida, os órgãos do programa deverão reunir-se novamente no final de março de
2020 no Burkina Faso.
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As reuniões consultivas ajudam ao progresso
do Regime de Garantia do Trânsito Regional
No dia 21 de outubro de 2019, a Comissão da CEDEAO, em colaboração com os seus parceiros do Programa TFWA,
organizou uma reunião com o Banco AFREXIM. A reunião - que teve lugar em Abuja - proporcionou uma plataforma
para discutir as modalidades de uma proposta de regime de garantia do trânsito regional na região da CEDEAO,
desenvolvida pelo Banco AFREXIM. Os participantes na reunião debateram formas de simplificar os procedimentos de
trânsito e de introduzir documentação coerente com as normas internacionais e as melhores práticas, aumentando
assim a confiança no regime de trânsito.
Um dia mais tarde, a 22 de outubro de 2019, os representantes da Comissão da CEDEAO e do Programa TFWA reuniramse com os fiadores nacionais pelo trânsito para discutir o conceito. Esta reunião constituiu uma oportunidade para que
o regime regional de garantia de trânsito - que acabará por substituir os fiadores nacionais - fosse discutido com estas
importantes partes interessadas a nível nacional. O principal objetivo da reunião era apresentar o conceito proposto e
discutir os possíveis papéis dos fiadores nacionais no sistema cuja introdução está iminente.
Após estas reuniões consultivas, as modalidades de garantia de trânsito propostas pelo Banco AFREXIM foram
apresentadas aos Estados membros da CEDEAO para discussão e validação. A reunião teve lugar de 13 a 15 de novembro
de 2019 em Abuja, e cada Estado membro da CEDEAO foi representado por dois delegados da administração aduaneira.
Participaram também os representantes da Rede Aduaneira Regional para o Comércio de Trânsito (SIGMAT), da
Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, da Organização Mundial das Alfândegas e da
Comissão da UEMOA. A reunião incentivou os Estados-Membros a analisarem minuciosamente o rascunho com o
novo texto sobre o trânsito, que apoia o ambiente eletrónico e constitui a base jurídica para a implementação plena e
à escala comunitária do SIGMAT.
No final da reunião de três dias, foram feitas várias recomendações com vista à finalização do rascunho com o texto
jurídico sobre o trânsito automatizado. Como passo seguinte e na sequência de uma revisão final, será convocada
outra reunião no início de 2020 para validar o texto.
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O Esquema de Liberalização do Comércio
da CEDEAO ocupa um lugar central na
Reunião Regional
Nos dias 11 e 12 de novembro de 2019, as partes interessadas regionais reuniram-se para discutir o Sistema de
Liberalização do Comércio da CEDEAO (ETLS). A reunião, realizada em Abuja, teve como objetivo identificar e reduzir
os obstáculos que limitam a livre circulação de mercadorias aprovadas no âmbito do ETLS. Ao mesmo tempo, a reunião
visou denunciar as más práticas relacionadas com a implementação do ETLS nos Estados membros da CEDEAO,
incentivando os mecanismos adequados para fazer cumprir os textos do ETLS.
Participaram na reunião os representantes das alfândegas nacionais, da Comissão Nacional de Aprovação,
do sector privado, das agências de promoção das exportações, do Centro Africano de Comércio, Integração e
Desenvolvimento, da Aliança sem Fronteiras, da CEDEAO e da GIZ. Durante a sessão de dois dias, os participantes
partilharam recomendações para a CEDEAO, os Estados membros e o sector privado. Os participantes identificaram
especificamente as más práticas relacionadas com a implementação do ETLS, fazendo alterações e delineando uma
estratégia para resolver conflitos e disputas do ETLS. Para além da criação desta estratégia de resolução de litígios, os
participantes debateram casos de obstrução em suspensão, chegaram a acordo em torno de uma taxa única para a
comunidade e concentraram-se em tornar funcional a assistência mútua entre as administrações aduaneiras.
Para além desta valiosa plataforma de discussão, a reunião proporcionou também uma oportunidade para lançar o
recém-criado sítio Web do ETLS. Com o apoio do Programa TFWA, o site foi projetado para melhorar a implementação
do ETLS, servindo como um recurso adicional para as partes interessadas na região.
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Mulheres empresárias reúnem-se com os
administradores alfandegários e ficam a
conhecer os recursos disponíveis
Nos dias 29 e 30 de outubro de 2019, o Programa TFWA organizou uma reunião regional de dois dias sobre os
procedimentos aduaneiros da CEDEAO para mulheres empresárias de pequenas empresas transfronteiriças.
O principal objetivo deste encontro foi estabelecer uma plataforma para a discussão e a troca de informações
com os pequenos empresários. Neste âmbito, o programa partilhou os recursos disponíveis para ajudar
a facilitar a livre circulação de produtos nas fronteiras, garantindo que os participantes usufruam dos
benefícios que o Esquema de Liberalização do Comércio da CEDEAO oferece aos produtos originários dos
Estados membros da CEDEAO. O objetivo geral deste workshop foi fazer com que os cidadãos beneficiassem
das ferramentas alfandegárias disponíveis para a comunidade.
Liderada pela Comissão da CEDEAO, a reunião teve lugar em Abuja. Mais de 60 mulheres empresárias e
representantes de pequenas empresas transfronteiriças, estâncias aduaneiras nacionais, sociedade civil,
ONGs e agências de promoção das exportações participaram no evento. Também participaram no workshop
os representantes da Comissão da CEDEAO, da GIZ, do Banco Mundial e da Organização Mundial das
Alfândegas.
É importante realçar que o workshop serviu como uma plataforma de intercâmbio entre as mulheres
comerciantes transfronteiriças e as administrações aduaneiras. Durante o seminário, os participantes
sugeriram uma formação e sensibilização sobre política comercial regional para as mulheres, uma melhoria
da coordenação entre as agências nos postos fronteiriços, melhoria das infraestruturas nas fronteiras para
racionalizar a circulação de mercadorias e a simplificação da CEDEAO e de outras políticas regionais para
facilitar o seu cumprimento. Como resultado do encontro, foi desenvolvido e aprovado um plano de ação para identificar quais as atividades que são prioritárias para melhorar a livre circulação de produtos oriundos
de pequenas empresas.
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O Fórum Regional da CEDEAO para
Comités Nacionais de Facilitação do
Comércio Acolhe a Sessão Inaugural
Nos dias 10 e 11 de setembro de 2019, os representantes regionais do Comité Nacional de Facilitação do Comércio
(NTFC) reuniram-se para o primeiro Fórum Regional da CEDEAO para os NTFCs. Este encontro marcou a
inauguração do fórum, que se centrará nas reformas para a facilitação do comércio e foi concebido para servir
como uma plataforma de intercâmbio regional para os principais intervenientes públicos e privados. Ao mesmo
tempo, o fórum proporcionará uma rampa de lançamento para pressionar os governos a prosseguirem objetivos
de políticas públicas favoráveis aos fluxos comerciais relacionados com os controlos fronteiriços, a proteção dos
consumidores, a saúde pública, a segurança e a cobrança de receitas.
Nesta reunião inaugural, os participantes do fórum discutiram uma série de tópicos importantes, incluindo:
iniciativas regionais para a facilitação do comércio no âmbito da CEDEAO; iniciativas nacionais para a facilitação
do comércio; atualizações sobre a ratificação, categorização e notificações sobre o Acordo de Facilitação do
Comércio da Organização Mundial do Comércio; e melhores práticas na criação de comités de facilitação do
comércio. Como resultado desta primeira reunião, o fórum adotou com sucesso os termos de referência para
estabelecer uma proposta do Comité Regional de Facilitação do Comércio, abrindo o caminho para a formalização
de um órgão com um mandato global de coordenação regional de facilitação do comércio.
Além de facilitar discussões significativas e estabelecer um Comité Regional de Facilitação do Comércio, o fórum
inaugural foi uma excelente oportunidade para partilhar informações e apresentar aos membros as ferramentas
e os recursos disponíveis. Especificamente, o encontro proporcionou um fórum para destacar a assistência
relacionada com a implementação de reformas nacionais e regionais para a facilitação do comércio oferecidas
por parceiros internacionais, incluindo a Facilidade do Acordo de Facilitação do Comércio, a Aliança Global para
a Facilitação do Comércio, a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Programa de Empoderamento
do Desenvolvimento e o Programa TFWA. O fórum aguarda com expectativa a sua próxima reunião, quando as
partes interessadas terão novamente a oportunidade de se reunirem e fazerem avançar a agenda regional para a
facilitação do comércio.

6

O Programa TFWA | Newsletter Dezembro 2019

http://tfwa.projects.ecowas.int/

ATUALIZAÇÕES NACIONAIS
Burkina Faso

O Programa TFWA apoia a interligação
ferroviária regional no Burkina Faso e na
Costa do Marfim
De 28 a 30 de outubro de 2019, as comissões aduaneiras do Burkina Faso e da Costa do marfim, a SITARAIL (a
empresa que fornece transporte ferroviário entre os dois países) e a Organização Mundial das Alfândegas reuniramse em Ouagadougou para desenvolver um roteiro para a implementação da interligação ferroviária. No início do
ano - em março de 2019 - a interligação aduaneira tornou-se uma realidade para todos os operadores económicos
que trabalham no corredor rodoviário Burkina Faso - Costa do Marfim. Desde então, as autoridades de ambos os
países relataram que - numa tentativa de fugir aos impostos devidos ao Estado - os comerciantes preferem agora
utilizar o sistema ferroviário, que ainda não está totalmente informatizado ou interligado. Para ajudar a resolver
este problema, o Programa TFWA está a prestar apoio às autoridades aduaneiras do Burkina Faso e da Costa do
Marfim, para promover a interligação ferroviária.
Os principais objetivos desta reunião foram os seguintes: i) finalizar a circular jurídica comum, necessária para
tornar a interligação ferroviária uma realidade; ii) chegar a acordo sobre as diversas especificações funcionais e as
técnicas necessárias para a integração das operações ferroviárias; iii) definir prazos; e iii) criar o grupo de trabalho
de supervisão operacional do trânsito, que fará uma auditoria contínua da interligação rodoviária e levantará
questões para resolução. Todas as principais partes interessadas que participaram nesta reunião demonstraram
uma forte determinação em lançar a interligação ferroviária no corredor Abidjan - Ouagadougou até ao final do
mês de setembro de 2020. Os participantes na reunião analisaram as principais questões relacionadas com a
interligação rodoviária com que se deparam as autoridades aduaneiras no corredor de Abidjan - Ouagadougou e
recomendaram uma extensão da interligação rodoviária entre a Costa do Marfim, o Benim, o Burkina-Faso e o Togo.
Além disso, os participantes propuseram a revisão do atual texto jurídico sobre a interligação, que é necessário
para a introdução com sucesso da interligação ferroviária. Com um discurso produtivo e uma série de resultados
mensuráveis, a próxima reunião está agendada para janeiro de 2020.
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ATUALIZAÇÕES NACIONAIS
Níger

A missão do programa TFWA
em relação à Níger pavimenta o
caminho para o envolvimento futuro
De 21 a 26 de outubro de 2019, a equipa do Programa de Facilitação do Comércio na África Ocidental (TFWA)
reuniu-se com as principais partes interessadas da Níger para fazer progredir a agenda de facilitação do
comércio na Níger. A missão visou voltar a envolver o Comité Nacional de Facilitação do Comércio da Níger
(NTFC), identificando também formas de apoiar o NTFC na sua tarefa de alinhar as reformas de facilitação do
comércio com as obrigações do Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio (TFA
da OMC) e do Acordo Continental de Comércio Livre Africano (AfCFTA) da União Africana.
Para alcançar esse objetivo, os especialistas do Programa TFWA reuniram-se com as partes interessadas do
NTFC e participaram num workshop de dois dias da NTFC nos dias 23 e 24 de outubro. O workshop - presidido
pelo Conselheiro do Ministro do Comércio - ajudou a NTFC a estabelecer um caminho para maximizar os
benefícios proporcionados pelas organizações internacionais de desenvolvimento, como o Programa TFWA.
O aproveitamento deste apoio internacional irá garantir que as reformas de facilitação do comércio da Níger
continuem a avançar e a cumprir as obrigações internacionais.
No decurso desta missão, a equipa também ajudou a estabelecer um plano de trabalho centrado no
cumprimento dos requisitos de notificação e dos prazos oficiais do Acordo de Comércio Livre da OMC.
Com o apoio do Programa TFWA, o NTFC decidiu estabelecer dois grupos de trabalho para coordenar os
conhecimentos e interesses das partes interessadas. Tendo em conta a rápida aproximação dos prazos incluindo o prazo de fevereiro de 2020 para a notificação das datas finais de Categoria B - estes grupos de
trabalho recentemente criados deverão melhorar o cumprimento dos prazos por parte do comité. Conscientes
da grande importância deste trabalho para promover eficazmente o comércio na Níger, os representantes
do sector privado concordaram em financiar parcialmente o próximo seminário do NTFC para consolidar as
contribuições dos grupos de trabalho.
Tendo como base os resultados desta missão, o Programa TFWA está a planear ajudar o NTFC da Níger a
consolidar e validar as notificações da OMC e também pretende partilhar informação sobre os requisitos
de capacitação da Níger em janeiro de 2020. Para além destes resultados práticos, a missão reafirmou a
coerência estratégica entre as disposições do Acordo de Comércio Livre da OMC, o papel estratégico do NTFC
e a visão do AfCFTA de uma integração comercial regional robusta e uma abordagem inclusiva para apoiar os
comerciantes de pequena escala e, especialmente, as mulheres na concepção de reformas para a facilitação
do comércio.
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ATUALIZAÇÕES NACIONAIS
Serra Leoa

O Workshop de Sensibilização delineia os efeitos
do Acordo de Facilitação do Comércio na Serra Leoa
De 28 a 31 de outubro de 2019, a Aliança sem Fronteiras, a Comissão da CEDEAO, a GIZ e o Ministério do Comércio e
Indústria da Serra Leoa reuniram-se em Freetown para organizar um workshop no âmbito do Programa de Facilitação
do Comércio da África Ocidental (TFWA). O workshop - que reuniu as partes interessadas dos sectores público e privado
- teve como objetivo sensibilizar os participantes para os Acordos de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do
Comércio (ADFs) regionais, continentais e da OMC e os seus efeitos na Serra Leoa.
Como parte desta sensibilização, o seminário facilitou o diálogo público-privado sobre os protocolos comerciais
regionais e continentais, discutindo os benefícios do TFA para o sector privado, o Código Aduaneiro da CEDEAO e o
Acordo Continental Africano de Comércio Livre (AFCFTA), entre outros tópicos.
O workshop atraiu mais de 100 participantes durante três dias - 22 representantes do sector privado participaram no primeiro
dia do workshop, seguidos por 33 funcionários aduaneiros no segundo dia, e 55 participantes do sector privado, vários
ministérios e outras instituições responsáveis por estabelecer as políticas comerciais reuniram-se no terceiro dia.
Durante as sessões, o Vice-Ministro do Comércio e Indústria da Serra Leoa indicou que este país tinha apresentado o seu
compromisso à OMC e retificado o seu acordo ACFTA. Como próximo passo, as partes interessadas concordaram que o
Ministério do Comércio e Indústria deveria organizar reuniões sectoriais para melhorar a compreensão dos efeitos destes
acordos na economia da Serra Leoa. O Ministério do Comércio e Indústria concordou em envolver o sector privado para
discutir o apoio prestado pelo governo ao sector privado, garantindo que os fabricantes do país possam competir no
âmbito dos acordos assinados.
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