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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 Programa de Facilitação do Comércio na
África Ocidental (TFWA) lança novos vídeos
À medida que mais e mais atividades acontecem na sub-região, foram produzidos dois vídeos
para expandir a consciencialização e aumentar a visibilidade do Programa TFWA junto das
principais partes interessadas e do público em geral. O primeiro vídeo oferece uma visão geral
de alto nível do programa e das suas componentes. O segundo vídeo destaca os resultados
dos principais dados recolhidos no inquérito de 2019 do Programa TFWA aos comerciantes
transfronteiriços em pequena escala (SSCBTs) ao longo dos corredores abrangidos pelo projeto.
Clique abaixo para ver os vídeos e saber mais sobre o nosso trabalho.

Sobre o Programa TFWA
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Comércio Transfronteiriço
em Pequena Escala na África
Ocidental

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

ATUALIZAÇÕES REGIONAIS

Avaliar as OSCs/ONGs que influenciam as
políticas de integração na África Ocidental

Apesar da crise da COVID 19, que provocou o encerramento de fronteiras
e numerosas restrições em toda a região, muitas atividades planeadas
no âmbito da Componente 3.3 do Programa TFWA - que se concentra no
fortalecimento da capacidade da sociedade civil defender e influenciar a
facilitação do comércio - foram concluídas. Foi feito um estudo das ONG/
OSCs e associações ativas no comércio da África Ocidental ao longo dos
seis corredores abrangidos pelo projeto. O mapeamento visou identificar
as ONGs/OSCs que trabalham no espaço comercial e relacionado com o
comércio, caraterizando os seus perfis institucionais, os seus campos de
atividade, as suas localizações geográficas, os seus modos de organização e
de governação, e os seus pontos fortes e fracos.
A presença da ENDA-CACID (CENTRO AFRICANO PARA O COMÉRCIO,
A INTEGRAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO) em cada um dos nove países
em que foi feito o inquérito - utilizando os pontos focais e organizações
parceiras para minimizar o impacto da pandemia - produziu resultados
muito satisfatórios. No total, o mapeamento abrangeu 576 organizações,
incluindo 402 associações e ONGs individuais e 176 organizações “guardachuva”. Além de mostrar a diversidade do setor, o estudo destacou a
forte presença das mulheres nas estruturas de tomada de decisão das
Organizações da Sociedade Civil (OSC) na região. De facto, 35% dos
membros dos órgãos de decisão (membros das direções executivas ou
dos conselhos de administração) são mulheres. Além disso, 40% das
organizações mapeadas eram chefiadas por mulheres.Apesar de uma parte
significativa das organizações não desenvolver diretamente atividades
regionais e internacionais, 60% estavam ligadas a redes ou federações que
trabalham a nível regional e/ou internacional. Isto dá às organizações uma
oportunidade de trazer as preocupações novamente para o nível regional,
nacional ou internacional e, ao mesmo tempo, receberem informações da
comunidade em geral. Esta conectividade também oferece o potencial para
participar em campanhas de advocacia e influenciar as políticas nacionais
e regionais.

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

A sociedade civil traz um valor acrescentado significativo ao Programa de
TFWA.As ONGs/OSCs daÁfrica Ocidental têm experiência na monitorização
das políticas regionais da CEDEAO relacionadas com o comércio e a livre
circulação de pessoas e mercadorias. Essas organizações também têm
experiência na implementação de políticas agrícolas e, mais recentemente,
na Área do Livre Comércio do Continente Africano (AfCFTA). Durante
muito tempo, as políticas regionais foram concebidas, desenvolvidas e
conduzidas exclusivamente por estruturas oficiais nacionais e regionais,
sem a participação de intervenientes externos. Hoje, esta abordagem está
a mudar. Muitas partes interessadas reconhecem que a participação das
ONGs/OSCs é uma condição essencial para a sustentabilidade, propriedade
e sucesso. Para maximizar essa relação, o Programa TFWA continuará a
trabalhar com a sociedade civil. Como próximo passo, o mapeamento será
estendido para incluir uma avaliação das necessidades de formação das
ONGs/OSCs, assim como workshops focados na promoção da facilitação
do comércio.
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Salvaguardar as medidas sanitárias e fitossanitárias
(SPS) para a segurança alimentar e maior
competitividade

Antecedentes
As alterações climáticas e a insegurança alimentar são duas
grandes ameaças globais. Apesar de desafiadoras, estas
ameaças têm na realidade criado oportunidades para países
sem litoral como o Burkina Faso. Nos anos 1980, depois de
observar vizinhos que têm uma linha de costa como o Gana
e a Costa do Marfim a produzirem bananas sem irrigação, o
Burkina Faso adotou uma série de novas técnicas de irrigação
para ganhar competitividade e fazer crescer o seu mercado
local. Nesta corrida às plantações de bananas, algumas
cooperativas operaram de forma negligente, ignorando as
medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS), tais como a fase
de quarentena necessária para a importação de legumes e
produtos hortícolas entre a Costa do Marfim e o Burkina Faso.
Ignorar as medidas SPS levou à importação de uma doença da
banana chamada “Sigatoka Negra”, que acabou por levar a uma
quebra de 50% na produção e problemas duradouros para a
indústria da banana.
Apoio ao programa TFWA para os requisitos das medidas
SPS do Burkina Faso
A Organização Mundial do Comércio regula as avaliações
e controlo das medidas SPS tanto a nível nacional como
internacional. Respeitar os requisitos das medidas SPS antes
de introduzir produtos agrícolas ou animais continua a ser um
elemento crítico para garantir uma importação e exportação
seguras de mercadorias para ou de qualquer país. Num esforço
para melhorar a sua avaliação das medidas SPS, o Ministério
da Agricultura do Burkina Faso solicitou a colaboração do
Programa TFWA para melhorar o cumprimento das medidas
SPS através de diferentes corredores comerciais. Isto permitiria
que o país limitasse a propagação de pragas e doenças e, ao
mesmo tempo, garantiria a segurança dos alimentos, produtos
agrícolas e animais.
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Seguindo o pedido do Ministério da Agricultura, o Programa
TFWA fez uma análise das lacunas e construiu um plano de
trabalho com atividades centrais focadas na consciencialização
para o papel crítico e a utilidade das medidas sanitárias e
fitossanitárias (SPS). Entre outras atividades, o programa
manterá um contato estreito com diversas partes interessadas
na fronteira para aumentar a sua compreensão sobre as
medidas SPS e os seus benefícios. O Programa TFWA também
fortalecerá a capacidade dos operadores de proteção
das fábricas, organizando consultas nacionais sobre os
procedimentos aceites para avaliação de risco sanitários e
fitossanitários.
Digitalizar para aumentar a eficiência das medidas SPS
Na maioria dos países do Programa TFWA, a elaboração,
emissão e transmissão de certificados fitossanitários
para exportação ainda é um processo manual, em papel.
Isso dificulta o fluxo de produtos agrícolas e animais. Os
certificados fitossanitários eletrónicos (E-Phyto) para as
exportações podem ser utilizados mais rapidamente, assim
que forem aceites pela Organização Nacional de Proteção
Fitossanitária (ONPF) do país importador. Esta mudança para
certificados eletrónicos com a solução E-Phyto da Convenção
Fitossanitária Internacional (CFI) reduziria significativamente
os tempos para o despacho alfandegário, custos associados e o
risco de falsificação. Também forneceria dados fitossanitários
mais acessíveis para a gestão dos riscos e para as agências de
controlo, mesmo antes da chegada das mercadorias, incluindo
transporte de carga aérea.
Promover a digitalização e melhorar a consciencialização
em torno da finalidade das medidas SPS - demonstrar como
os controlos sanitários e fitossanitários (SPS) proporcionam
mais benefícios do que restrições - em última análise, tem o
potencial de melhorar a facilitação do comércio e a segurança
alimentar, o que é necessário em países dependentes de
corredores como o Burkina Faso.

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

O workshop forma os Comités de
Aprovações Nacionais no site e portal
do ETLS

O Programa TFWA apoiou a Direção da União Aduaneira e de Fiscalidade (DCUT) da Comissão da CEDEAO para organizar um workshop de
formação virtual para membros dos Comités Nacionais de Aprovação (NACs) dos Estados Membros da CEDEAO. O workshop, organizado em
outubro, teve como foco a utilização do site e do portal do Esquema de Liberalização do Comércio da CEDEAO (ETLS). No total, 162 membros do
NAC - desde os representantes do Ministério do Comércio, Ministério da Indústria, Ministério da Integração Regional, Ministério das Finanças Direção das Alfândega e Câmara de Comércio e Órgão Nacional de Promoção de Exportações - frequentaram o workshop.
A formação, que foi solicitada pela Comissão da CEDEAO e foi bem recebida pelos membros do NAC, teve como objetivo sensibilizar e voltar
a apresentar os membros do NAC ao mecanismo operacional do Esquema de ETLS enquanto também abordava taticamente os desafios e
dificuldades frequentemente identificados encontrados pelo NAC na aprovação de empresas e produtos. A formação deve permitir que os
pontos focais do NAC operacionalizem o ETLS e reduzam significativamente os atrasos na aprovação de empresas e produtos. Como resultado,
o Programa TFWA espera também ver um aumento significativo no número de inscrições de pedidos de aprovação para o plano desses países
membros da CEDEAO. Com este workshop, o Programa TFWA reafirmou o seu objetivo de melhorar a capacidade dos membros do NAC para a
implementação efetiva do Esquema ETLS e aumentar as oportunidades de negócios emergentes do site e portal do ETLS.

http://tfwa.projects.ecowas.int/
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Trabalhando juntos para implementar uma ferramenta regional
importante para a assistência mútua e cooperação aduaneira - o
lançamento da Lei Suplementar da CEDEAO sobre a Assistência
Mútua e Cooperação Aduaneira (MACC) piloto

A Comissão da CEDEAO apelou à equipa do Programa
TFWA para apoiar os seus esforços para desenvolver uma
Lei Complementar consensual (adotado em dezembro
de 2018) para orientar e permitir o fluxo fluido de
informações e atividades de cooperação relacionadas
entre as administrações aduaneiras e a Comissão da
CEDEAO através de um Acordo de Assistência Mútua
e Cooperação Aduaneira (MACC). Quando a CEDEAO
precisou de ver uma implementação mais ativa do MACC,
solicitou que os co-implementadores do Programa TFWA
desenvolvessem um plano para testar a operacionalização
deste instrumento de cooperação e aplicação das
medidas aduaneiras. Num período muito curto, foi
implementada uma modalidade para fazer passar o
instrumento regional desde a cerimónia de assinatura
até à realidade operacional pelos Estados Membros da
CEDEAO. O Grupo de Trabalho da CEDEAO para o MACC
trabalhou diligentemente durante o verão para conceber
uma estratégia abrangente e um plano de trabalho para
testar o MACC da CEDEAO.
Em 22 de outubro de 2020, os diretores gerais das
alfandegas ou os seus substitutos nos quatro paísespiloto selecionados - Níger, Nigéria, Costa do Marfim
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e Burkina Faso - deram apoio unânime à iniciativa da
CEDEAO e expressaram o seu apreço ao Programa TFWA.
Foi distribuído um memorando da reunião e os pontos
focais serão identificados na administração de cada país
para trabalharem com o comité técnico do MACC para
entregar o plano de ação acordado. Este é um grande
começo e será um excelente fórum para expandir o
assunto para uma gestão de risco mais ampla e questões
de conformidade no futuro. Por agora, a excelente
colaboração entre os co-implementadores do Programa
TFWA e a CEDEAO terá de ser expandida para os quatro
países-piloto para garantir o sucesso da iniciativa.
Melhorar a partilha de informações transfronteiriças,
incluindo as ferramentas tecnológicas, não é apenas parte
da visão da CEDEAO para uma região mais integrada, mas
é também consistente com as recomendações do Acordo
de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do
Comércio e do Acordo de Livre Comércio Continental
Africano. Assim que a Lei Complementar for testada ao
longo desses corredores distintos, irá facilitar os aspetos
práticos operacionais para os outros Estados Membros da
CEDEAO.

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

Os NTFCs passam por uma avaliação de
necessidades de capacidade do género
Como parte dos esforços do Programa TFWA para integrar o
género em todas as componentes do projeto, foi feita uma
avaliação das necessidades para as capacidades relacionadas
com o género para os Comités Nacionais de Facilitação do
Comércio (NTFCs) em nove países da CEDEAO. Na verdade,
apesar do papel crítico das mulheres no comércio, os NTFCs
na região são em grande parte cegos em relação ao género
nas suas operações. Com isso em mente, o Banco Mundial
contratou a A2F Consulting para avaliar a capacidade
relativa ao género dos NTFCs enquanto se esforça para
integrar o género nos processos e políticas relacionados
com o comércio, garantindo que a facilitação do comércio
contribua para o crescimento inclusivo.
Foi feita uma avaliação da capacidade a vários níveis para
entender as necessidades de capacidade para o género,
tanto a nível individual como organizacional. Foram feitas
entrevistas com informadores chave com seis a 10 principais
interessados em cada país, incluindo a liderança do NTFC
e outros membros relevantes. Além disso, foi feita uma
rápida avaliação do nível de consciência sobre o género dos
membros do NTFC em cada país, através de um inquérito
digital entre três e 14 membros do NTFC por mercado
(representando entre 26% a 65% do total dos membros).

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

Os resultados dos inquéritos revelaram que os membros
do NTFC inquiridos têm baixos níveis de consciência do
nexo entre o género e o comércio e carecem de know-how
operacional para integrar o género. Em todos os países
estudados, os inquiridos não tinham uma compreensão
das questões relativas ao género, especialmente no que se
refere ao comércio. Os NTFCs expressaram interesse em
integrar o género nas suas operações diárias e atividades
de formulação de políticas, no entanto, não sabem por
onde começar. Além disso, os NTFCs estão numa fase inicial
de desenvolvimento e normalmente não têm o nível de
institucionalização, plataformas operacionais ou recursos
para apoiar uma verdadeira integração do género. Assim,
o desenvolvimento de capacidades deve ser enquadrado
na orientação operacional necessária para construir a
eficácia organizacional, que pode ser alcançada através do
desenvolvimento de um kit de ferramentas operacionais
sensíveis ao género para o NTFC.
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Os membros do Comité de Aprovação Nacional em Cabo
Verde, Guiné, Burkina Faso, Benin, Níger e Togo reforçam
as suas capacidades nos procedimentos de aprovação do
Esquema de Liberalização do Comércio da CEDEAO

O Programa TFWA apoiou a Comissão da Direção da
União Aduaneira e da Fiscalidade (DCUT) da CEDEAO
na organização de uma formação virtual sobre os
procedimentos de aprovação do Esquema de Liberalização
do Comércio da CEDEAO (ETLS). Os workshops foram
dirigidos aos membros do Comité Nacional de Aprovação
(NAC) em Cabo Verde (5 a 9 de outubro), Guiné (12 a
14 de outubro), Burkina Faso (15, 16 e 19 de outubro),
Benin, Níger e Togo (9 a 13 de novembro 2020). No total,
102 pessoas concluíram os workshops, incluindo os
participantes do Ministério do Comércio, Ministério da
Indústria, Ministério da Integração Regional, Ministério
das Finanças - Direção das Alfândega e Câmara de
Comércio e Órgão Nacional de Promoção de Exportações.
Um dos objetivos desses nove workshops de formação era
fortalecer o funcionamento dos NACs, formando os seus
membros no mecanismo do ETLS. Ao mesmo tempo, os
workshops tiveram como objetivo fornecer aos Estados
Membros da CEDEAO um bom número de pessoas
capacitadas em ETLS para facilitar atividades, aumentar
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a consciencialização e formar a comunidade empresarial
nacional em ETLS, com ênfase particular em destacar as
vantagens do esquema e os critérios de aprovação das
empresas e produtos.
Os workshops permitiram aos membros do NAC dominar
o mecanismo do ETLS, garantindo que um bom número
de pessoas capacitadas em ETLS estejam disponíveis em
cada Estado Membro da CEDEAO que recebeu a formação.
Através desses workshops, o processo de aprovação será
facilitado a nível nacional e o cronograma para aprovação
será drasticamente reduzido. Os estagiários conduzirão
atividades nacionais de consciencialização, informação e
desenvolvimento de capacidades o sobre o mecanismo do
ETLS, afim de fortalecer a integração regional na região
da CEDEAO. Como resultado, o Programa TFWA espera
ver um aumento significativo no número de inscrições de
pedidos de aprovação para o plano desses países. Após
os workshops, as atividades nacionais conduzidas pelos
estagiários também irão fortalecer a integração regional
do ETLS na região da CEDEAO.

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

O workshop virtual tem como foco a
formação do setor privado no ETLS
O Programa TFWA apoiou a Direção da União Aduaneira e
Fiscalidade (DCUT) da Comissão da CEDEAO na organização
de um workshop virtual para o setor privado dos Estados
Membros da CEDEAO de língua francesa e inglesa com
foco na utilização do site da Liberalização do Comércio da
CEDEAO (ETLS). Os workshops decorreram em outubro e
novembro, reunindo um total de 247 participantes, incluindo
representantes do setor privado e da comunicação social.
Estes workshops visavam informar e familiarizar as principais
partes interessadas dos Estados Membros da CEDEAO com
o site do ETLS, uma ferramenta regional importante que
visa promover a livre circulação de mercadorias na África
Ocidental.

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

Como resultado dos workshops, espera-se que o ETLS tenha
uma maior aceitação dentro da comunidade empresarial
e dos mídia, que o programa espera que aumentem as
oportunidades de negócios emergentes de produtos
aprovados pelo ETLS. O Programa TFWA continuará a
organizar formações e sessões de informação em parceria
com as Direções da Comissão da CEDEAO para aumentar
a capacidade dos seus membros e otimizar a facilitação do
comércio regional.
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Análise do impacto da COVID-19 no comércio
transfronteiriço em pequena escala

Em setembro, o Programa TFWA organizou um inquérito
de campo para avaliar o impacto da COVID-19 no comércio
transfronteiriço em pequena escala (SSCBT). O inquérito
concentrou-se na atividade comercial de SSCBT ao longo
dos seis corredores prioritários do Programa TFWA e teve
como objetivo:
1. Compreender o impacto da COVID-19 nas operações
de negócios e lucratividade do SSCBT
2. Identificar a sensibilização do SSCBT para a COVID-19 e
o seu acesso à assistência
3. Compreender os principais fatores de decisão que
afetariam a adoção pelo SSCBT de possíveis medidas
de assistência do Programa TFWA para a COVID-19.
Dados quantitativos de inquéritos de campo, em que
foram analisados 1391 comerciantes, para fornecer uma
visão inicial sobre o impacto nos negócios, revelando
que cerca de 50% dos comerciantes já não conseguiam
pagar aos seus fornecedores - 41,5% dos quais devido à
falta de fundos e 8,5% devido a interrupções nos canais
de pagamento normais. Também demonstrou que,
apesar dos SSCBTs serem geralmente elegíveis para
transferências de dinheiro relacionadas com a COVID-19,
na realidade não recebem essas transferências. Além
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disso, alguns SSCBT não sabiam que essa assistência
estava disponível. Outra descoberta revelou que o maior
desafio ao transporte que afeta os comerciantes desde
o início da pandemia da COVID-19 tem sido o aumento
do custo desse transporte, tendo sido as mulheres
mais intensamente atingidas relativamente a todos os
desafios citados, levando muitas a agruparem-se como
um mecanismo chave para enfrentarem a situação.
Os dados qualitativos obtidos de 72 discussões em
grupos de foco com comerciantes e transportadores
serão analisados nos próximos meses. Com base na
análise abrangente, o Programa TFWA projetará e
conduzirá as intervenções necessárias para enfrentar
os desafios específicos enfrentados pelos comerciantes
transfronteiriços de pequena escala em países
selecionados.

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

ATUALIZAÇÕES NACIONAIS
Burkina Faso

Lançamento do Programa TFWA Nacional no
Burkina Faso
Em outubro, o lançamento do programa nacional
do Programa de Facilitação do Comércio na África
Ocidental teve lugar em Ouagadougou, Burkina Faso,
com a colaboração do Comité Nacional de Facilitação do
Comércio (NTFC) e a Câmara de Comércio de Burkinabe.
O lançamento, que contou com a presença do Ministro do
Comércio do Burkina Faso, o Honorável Harouna Kaboré,
a Diretora do Comércio da UEMOA, Rose Tiemoko Kabran,
Representante Interina da USAID no Burkina Faso, Kathy
Younker, o Encarregado de Negócios na Embaixada do
Reino dos Países Baixos no Burkina Faso, Maarten Rusch
e o acompanhamento virtual de Maiko Miyake do Banco
Mundial.

no Burkina Faso. Maiko Miyake, em representação do Grupo
Banco Mundial e da Corporação Financeira Internacional,
afirmou a determinação dessas instituições de colaborarem
com o NTFC em todas as atividades do programa. Embora
reconhecendo o NTFC por incluir o ministério para o género
em todas as reuniões relacionadas com o Programa TFWA,
também pediu ao comité que trabalhasse na revisão do
decreto do NTFC para incluir formalmente o ministério para
o género e outras instituições importantes relacionadas
com o género no NTFC.

O honorável Kaboré manifestou o forte compromisso
do governo em apoiar a implementação do Programa
de Facilitação do Comércio na África Ocidental. No seu
discurso, a Sra. Kabran mencionou que o programa - que
visa reduzir o tempo e o custo do comércio suportado pelo
setor privado, especialmente melhorando a circulação
de mercadorias ao longo dos corredores selecionados e
apoiando os comerciantes de pequena escala - está em
conformidade com a visão da UEMOA e por isso tem todo
o apoio da organização. Os representantes da USAID e da
Holanda expressaram o seu forte apoio às atividades do
Programa TFWA e esperam que o programa estimule o
crescimento económico na região, ajudando a melhorar o
bem-estar das populações da África Ocidental através da
efetiva facilitação do comércio. Também reiteraram o seu
apoio às atividades do Programa TFWA, que incluem diversas
iniciativas visando os três corredores comerciais prioritários
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Burkina Faso

Os esforços de integração da perspetiva de
género ocupam o centro do palco no NTFC em
Burkinabe
No início de novembro, o subcomité para o comércio
e o género do NTFC do Burkina Faso levou a cabo um
workshop para promover os seus objetivos em relação
à integração do género. Entre outros resultados, o
subcomité trabalhou num projeto de decreto, que deverá
ser assinado tanto pelo Ministro para o Género como
pelo Ministro do Comércio nas próximas semanas. Uma
vez assinado, este decreto formalizaria o subcomité,
um grande sucesso para uma maior inclusão no espaço
comercial do Burkina Faso.
Com base nos termos de referências e melhores práticas
partilhados pela equipa do Programa TFWA, o grupo
também trabalhou num esboço do roteiro que descreve
como o subcomité irá funcionar. É importante ressalvar
que o subcomité irá incluir dois representantes de
associações de mulheres. Também existem planos
para rever o decreto do NTFC para incluir os principais
intervenientes em questões de género, no entanto, como
o processo de revisão é demorado, apenas se espera que
seja concluído no próximo ano, após a tomada de posse
de um novo governo.
A maior conclusão da reunião é que o NTFC entende
agora como o modelo de maturidade pode ajudá-los a
melhorar a eficiência. Como resultado, o NTFC planeia
criar imediatamente uma equipa para trabalhar com o
Programa TFWA para fazer uma autoavaliação.
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Burkina Faso

O Burkina Faso continua a harmonizar
o código alfandegário nacional com às
convenções internacionais e regionais
Em novembro, com o apoio do Programa TFWA, a Comissão Aduaneira do Burkina Faso organizou um workshop em Bobo
Dioulasso com o objetivo de rever o código aduaneiro nacional. Depois de concluído, o Código Aduaneiro revisto incorporará
os princípios fundamentais do Código Aduaneiro da CEDEAO, da Convenção de Kyoto e do Acordo de Facilitação do Comércio
da Organização Mundial do Comércio, ao mesmo tempo que adotará as disposições aduaneiras nacionais complementares
conforme exigido pelo Código Aduaneiro da CEDEAO. Todos estes esforços estão alinhados com o programa da União
Aduaneira da CEDEAO focado em facilitar a harmonização dos impostos internos e indiretos em toda a zona económica.
Graças aos compromissos contínuos e produtivos com a Comissão Aduaneira no Burkina Faso, este workshop é o sexto de
oito workshops planeados e é o segundo de quatro workshops a serem apoiados pelo Programa TFWA, enquadrando-se na
primeira componente do programa. O Programa TFWA também apoiará dois workshops de validação assim que as revisões
forem concluídas, com um workshop de acompanhamento programado para breve.

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

Costa do Marfim

A Colaboração entre as Alfândegas e o SITARAIL Apoia a
Informatização das Alfândegas dos Caminhos-de-Ferro
A 15 de setembro, teve lugar uma reunião técnica com
as Alfândegas da Costa do Marfim e do Burkina Faso, a
SITARAIL, a CEDEAO, a Organização Mundial das Alfândegas
(OMA) e o Banco Mundial. A reunião teve como objetivo
apresentar à UNCTAD, ao Burkina Faso e à Costa do Marfim
a colaboração entre as Alfândegas e a SITARAIL no processo
para a informatização das alfândegas dos caminhos-deferro. Além disso, a reunião concentrou-se no intercâmbio
de dados de TI. A SITARAIL fez os desenvolvimentos
informáticos necessários para integrar a gestão do
intercâmbio de dados com o Sistema Automatizado de
Dados Aduaneiros (ASYCUDA) no seu sistema. A SITARAIL
também pôde apresentar as diferentes janelas do ASYCUDA
para o processamento de dados específicos dos caminhosde-ferro.

Foi também feita outra reunião a 24 de setembro com a
Alfândega do Burkina Faso e da Costa do Marfim, a OMA e o
Banco Mundial para finalizar e validar dois textos jurídicos: A
“Circular Conjunta” e o “Quadro de Instrução para a Extensão
do Sistema Interconectado para a Gestão de Mercadorias
em Trânsito (SIGMAT) para o Sistema Ferroviário de
Trânsito Internacional entre as Administrações Aduaneiras
da República da Coata do Marfim e do Burkina Faso,” que
permitirão legalmente que os dois países troquem dados
aduaneiros. Estes textos serão assinados pelos Diretores
Gerais das Alfândegas na cerimónia de lançamento do
projeto-piloto, que deverá ser organizada até ao final do ano.

A UNCTAD solicitou às alfândegas dos dois países que
disponibilizasse um ambiente de teste para integrar a
solução de intercâmbio de dados de TI e verificar o correto
funcionamento deste novo desenvolvimento e dos
intercâmbios de dados com a SITARAIL. A integração deste
novo módulo poderá então ser completada em cada país,
testando e validando o sistema antes do seu lançamento em
fase piloto (agendada até ao final do ano).
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Costa do Marfim

O Programa TFWA apoia reformas aduaneiras
mais rápidas e eficientes na Costa do Marfim
Depois de uma missão de diagnóstico de gestão de
risco bem-sucedida em março, o Programa TFWA
comprometeu-se ainda mais a apoiar as reformas
aduaneiras a vários níveis da Costa do Marfim. Na verdade,
o programa ajudará o país a implementar uma análise
de risco antecipada nos manifestos marítimos e aéreos,
ao mesmo tempo que melhora o processo de avaliação
aduaneira.
Sobre a análise de risco prevista nos manifestos
marítimos e aéreos:
Na Costa do Marfim, a análise de risco atualmente
só se aplica no momento do despacho aduaneiro das
mercadorias, com base nos elementos da contabilidade
aduaneira. As boas práticas internacionais mostram
o valor da aplicação de análises de risco baseadas nos
elementos dos manifestos e conhecimentos de embarque
marítimo ou aéreo - melhorando a deteção de fraudes,
tráfico e crimes. Atualmente, a Alfândega da Costa do
Marfim está disposta a estender a sua abordagem aos
controlos com base na análise de risco dos manifestos.

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

O Programa TFWA irá apoiar a informação e formação
sobre esta prática, incentivando ao mesmo tempo
o estabelecimento da metodologia, processos e
procedimentos necessários para a sua implementação a
nível operacional.
Sobre o processo de avaliação aduaneira:
Após o diagnóstico da Organização Mundial das Alfândegas
em 2018, o Programa TFWA atualizará a avaliação do
processo e procedimentos para a determinação do
valor. O apoio da TFWA permitirá fazer a reafectação de
recursos humanos para lidar mais profundamente com os
casos mais complexos. O programa também reforçará as
capacidades da DARRV na área da valorização aduaneira,
em especial através da melhoria das capacidades de
formação material e logística. A implementação também
permitirá fazer a transição de uma cultura de controlos
pesados da administração aduaneira para uma cultura
de serviço, que é agora uma caraterística das alfândegas
modernas, ágeis e eficientes. Esta é uma etapa essencial
na gestão de mudanças para um entidade alfandegária
que visa estrategicamente promover a facilitação do
comércio como um fator-chave no desenvolvimento
económico num mundo globalizado.
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Costa do Marfim

A Costa do Marfim compromete-se a integrar
as questões de género através da criação de um
Grupo de Trabalho sobre o Comércio e o Género

O Programa TFWA trabalhou com o Secretariado do Comité Nacional de Facilitação do Comércio (NTFC) da Costa do Marfim para criar
um Grupo de Trabalho para o Comércio e o Género, que reuniu pela primeira vez em setembro. O grupo de trabalho é composto por 12
membros, incluindo os representantes do Ministério do Comércio, Alfândega, Câmara de Comércio, Borderless Alliance, dois órgãos
consultivos do setor e três associações do setor. Vinte e cinco porcento desses representantes são mulheres. As formalidades dessa
abordagem foram mínimas, pois a criação do grupo de trabalho exigia apenas a aprovação verbal do Presidente do NTFC, que foi obtida
retroativamente na reunião geral do NTFC que se seguiu. Embora o ministério para o género tenha sido convidado a juntar-se ao grupo
de trabalho, ainda não foi nomeado um seu representante.
A reunião inaugural do grupo de trabalho concentrou-se na sensibilização dos membros para o nexo entre o comércio e o género, os
resultados dos estudos sobre o género e o comércio transfronteiriço de pequena escala do Programa TFWA e o planeamento para a
apresentação formal desses estudos ao NTFC mais amplo. A reunião seguinte irá concentrar-se na definição de objetivos para 2021
e na recolha de dados comerciais relevantes para construir o caso para a inclusão do género. Em 2021, o grupo de trabalho explorará
a possibilidade de integrar a ”célula para o género” recém-reiniciada nos Ministérios do Comércio e Transportes, identificando os
defensores do género e apoiando a agenda de capacitação para o género do NTFC do Programa TFWA, incluindo através de workshops
(na medida permitida pela pandemia).
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Níger

O Níger nomeia um secretário
permanente para o NTFC seguindo o
conselho do Programa TFWA
Em maio, o Ministro do Comércio e do Setor Privado do
Níger nomeou a Sra. Khamed Salamatou Mahamadou
como Secretária Permanente do Comité Nacional
de Facilitação do Comércio (NTFC). Antes da sua
nomeação, a Sra. Mahamadou era Chefe da Divisão
de Comércio Externo do Ministério do Comércio.
Membro da equipa do Ministério do Comércio e
especialista de longa data no portfólio de facilitação
do comércio, também tem uma pós-graduação em
gestão de projetos, tornando-a uma candidata ideal
para o trabalho - assegurando o desenvolvimento
institucional dinâmico do NTFC do Níger.
A nomeação de um secretário dedicado ao Comité
Nacional de Facilitação do Comércio, que é copresidido
pelo Ministério do Comércio e pela Direcção-Geral
das Alfândegas, é um dos passos de desenvolvimento
institucional que a equipa do Programa TFWA
aconselhou o governo do Níger a dar. Os presidentes
do NTFC também concordaram com a proposta da
equipa do Programa TFWA de atribuir uma linha
orçamental para as atividades do NTFC. Além disso,
concordaram em atualizar o decreto de fundação,
garantindo a representação abrangente de todas as
agências estaduais relevantes, assim como do setor
privado e de organizações da sociedade civil.
Desejamos à Sra. Salamatou e ao NTFC do Níger boa
sorte nos seus esforços e esperamos receber novas
boas notícias do Níger sobre o desenvolvimento
institucional do seu NTFC.
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Mali / Senegal

O Senegal e o Mali agradecem o feedback
analítico do Programa TFWA sobre as
estratégias logísticas nacionais e de DakarBamako
O Programa TFWA e o parceiro contratado Nathan reuniram-se com as autoridades do Senegal e do Mali em novembro para
apresentar um estudo de feedback logístico sobre as estratégias do corredor Dakar-Bamako implementadas ou planeadas por
ambos os países. Na verdade, os governos do Mali e do Senegal iniciaram projetos nacionais e regionais destinados principalmente
a reduzir o impacto do tráfego de mercadorias na mobilidade urbana, com alguns projetos que partilham objetivos semelhantes,
mas com diferentes níveis de sustentabilidade ou viabilidade, tanto em termos de custos ou de prazo. O objetivo deste estudo
de feedback logístico apresentado peoa TFWA e Nathan era analisar a coerência dos projetos e explicar melhor as questões
relacionadas, de forma a dar opiniões para as decisões que serão tomadas pelos governos de Mali e Senegal.
A reunião teve como objetivo (i) entender as decisões dos países e os seus impactos nos projetos logísticos ao longo do corredor
com o objetivo mais amplo de reabilitar a linha férrea Dakar-Bamako; (ii) sensibilizar as partes interessadas para as questões
do tráfego ferroviário-rodoviário partilhado ao longo do corredor; e (iii) compreender o impacto dos estados nas plataformas e
ligações ferroviárias para a sustentabilidade no setor dos investimentos ferroviários.
O encontro - focado em fornecer pontos analíticos e de reflexão suficientes para permitir uma tomada de decisão mais sustentável
por parte dos interessados - foi considerado produtivo por todos os participantes.
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Togo

Aproveitar o poder do agrupamento de mercadorias
para reativar o comércio transfronteiriço
Além de ser uma linha de vida económica para muitos, o
comércio transfronteiriço também garante a segurança
alimentar, canalizando os excedentes alimentares de uma
região para outra. Muitos comerciantes transfronteiriços
adquirem os seus produtos no Togo e depois viajam para países
vizinhos como o Benin, Burkina Faso, ou Gana de autocarro
ou táxis. Frequentemente, vários pacotes são transportados
informalmente e individualmente através da fronteira. Para
diminuir o preço do transporte, os comerciantes podem
agrupar as suas mercadorias num camião, trabalhando em
conjunto para economizar dinheiro.
Alguns agrupamentos de mercadorias já são feitos pela
estação rodoviária de Bonké em Lomé, uma estação que
faz o transporte de pacotes entre o Benin, Gana e Togo. Se
for adotado de uma forma mais ampla, o agrupamento de
mercadorias poderia ajudar os comerciantes a transportar
mercadorias com mais frequência, a preços mais baixos e
de uma forma mais segura. Com a recente drástica redução
dos movimentos de pessoas e mercadorias, e com o objetivo
de reduzir os encargos económicos que muitos pequenos
comerciantes enfrentam, a Câmara de Comércio e Indústria
do Togo (CCIT) e a Cooperativa Nacional de Transportadores
Rodoviários do Togo (CNATROT) lançaram a iniciativa TALDEOTRANS: um projeto piloto de agrupamento de mercadorias
expedidas de Lomé para as áreas menores dentro do Togo.
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As partes interessadas Togolesas pediram ao Programa TFWA
para desenvolverem em colaboração um estudo de viabilidade
avaliando o mercado potencial para os agrupamentos de
mercadorias entre Lomé e o seu interior. O estudo também
analisará o agrupamento para o transporte transfronteiriço
entre a capital togolesa e o Gana e o Benin. O objetivo é
conceber a logística técnica adequada para expandir este
modelo.
Com o apoio do Programa TFWA, o agrupamento de
mercadorias pode tornar-se uma parte importante
da recuperação pós-pandemia para os comerciantes,
desencadeando uma tendência mais ampla no comércio
regional que eventualmente poderá ser replicada noutros
países. O objetivo final é conseguir um fluxo contínuo de
mercadorias e o aumento da segurança alimentar nesta frágil
sub-região.
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