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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.

A CEDEAO e a GIZ fizeram um Workshop
sobre o Protótipo Móvel SIGMAT

A introdução do Sistema de Informação de Trânsito Aduaneiro da CEDEAO (SIGMAT) é um grande salto em frente para a
comunidade comercial da África Ocidental. Uma vez adotado pelos Estados-Membros da CEDEAO, o sistema móvel modernizado
deverá facilitar o intercâmbio sem descontinuidades de dados do comércio transfronteiriço em tempo real, eletrónico/
automatizado, entre as administrações aduaneiras. A partilha de dados em tempo real deve minimizar os custos administrativos
para a comunidade empresarial e facilitar o comércio mais rápido e mais barato.
A CEDEAO, em colaboração com a GIZ, organizou um seminário regional de validação com a duração de três dias em Abidjan
para apresentar o protótipo do sistema móvel aos Estados Membros para que estes o venham a adotar. Entre os participantes
encontravam-se os chefes das administrações aduaneiras do Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gana, Gâmbia,
Libéria, Níger, Nigéria, Serra Leoa, Senegal e Togo, assim como representantes da CEDEAO e da GIZ.
O evento contou com uma sessão técnica para avaliar as funcionalidades, caraterísticas e requisitos do protótipo. Com o objetivo
da sua adoção em toda a região, a sessão também incentivou recomendações de melhorias. No final, o workshop validou
o sistema protótipo, o que permite que o projeto passe para a fase seguinte com programadores formados pela CEDEAO. A
integração, teste, validação e apresentação começarão no início de 2022.
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Reunião dos Comités da CEDEAO e UEMOA
sobre a Gestão da União das Alfândegas da
CEDEAO

Nos dias 8 a 10 de novembro, teve lugar a quarta reunião dos
Comités conjuntos da CEDEAO e UEMOA sobre a Gestão
da União das Alfândegas da CEDEAO, no Gana com o apoio
do Programa FCAO. Peritos de 13 Estados Membros, e da
República Islâmica da Mauritânia (com base no acordo de
associação com a CEDEAO), da Comissão da CEDEAO e da GIZ
participaram nas reuniões.
O Sr. Benjamin Ayesu-Kwafo, representante do Ministério das
Finanças do Gana; Sr. Tei Konzi, o Comissário para o Comércio,
Alfândegas e Livre Circulação da CEDEAO; e a Sra. Rosemond
Ako Asante, representante da GIZ e ponto focal do Programa
de Facilitação do Comércio da África Ocidental, abriram a
reunião. Durante a sessão de dois dias, os especialistas e outras
partes interessadas principais analisaram e discutiram:

•

•

O estado das recomendações feitas durante a terceira
reunião conjunta dos Comités da CEDEAO e UEMOA
sobre a Gestão da União das Alfândegas da CEDEAO; e
O projeto de regulamentação sobre o Sistema
Harmonizado (SH) para estabelecer a base legal para a
migração da Tarifa Externa Comum da CEDEAO (CET) do
SH 2017 para a versão mais recente da nomenclatura.

O SH é uma nomenclatura de produtos internacional
polivalente desenvolvida e gerida pela Organização Mundial
das Alfândegas no âmbito da Convenção Internacional
sobre o Sistema Harmonizado de Descrição e Codificação de
Mercadorias. De acordo com o ciclo de revisão quinquenal da
nomenclatura do SH, a próxima edição do SH entrará em vigor
no dia 1 de janeiro de 2022.

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

Este processo de revisão visa permitir que a nomenclatura
integre os avanços tecnológicos, mudanças nos padrões
comerciais, considerações ambientais e outras questões de
interesse global, assegurando assim a relevância contínua do
SH num mundo em rápida mudança. É também de salientar
que uma atualização permitirá que a Comunidade racionalize
a sua oferta de tarifas ao abrigo do Acordo de Comércio Livre
do Continente Africano.
Após uma deliberação cuidadosa sobre o projeto de
regulamento, os seus impactos e a sua relevância para
a implementação sem descontinuidades da CET na
Comunidade, os peritos dos Estados Membros da CEDEAO
e, subsequentemente, os Diretores Gerais das Alfândegas,
validaram o regulamento.
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Os Diretores Gerais das Alfândegas da
CEDEAO Discutem a Taxa Comunitária da
CEDEAO e a União Aduaneira da CEDEAO

No dia 11 de Novembro, a Sexta Reunião dos Diretores
Gerais (DGs) das Alfândegas dos Estados membros da
CEDEAO teve lugar para discutir a taxa comunitária da
CEDEAO e a consolidação da União Aduaneira da CEDEAO.
Teve lugar no Gana e estiveram presentes os peritos de 13
Estados Membros, e da República Islâmica da Mauritânia
(com base no acordo de associação com a CEDEAO), da
Comissão da CEDEAO, o Gabinete do Auditor Geral das
Instituições da CEDEAO, o Presidente do Parlamento da
Comunidade e a Giz.
Os discursos de abertura foram proferidos pelo Col.
Kwadwo Damoah (Ref ), o Comissário da Alfândega da
República do Gana; a Sra. Katja Lasseur, Chefe Adjunta de
Missão na Embaixada do Reino dos Países Baixos no Gana;
a Sra. Alima AHMED, Comissária das Finanças da CEDEAO;
e o Sr. Tei Kozi, a Comissário para o Comércio, Alfândega e
Livre Circulação da CEDEAO. No seu discurso de abertura,
a Comissão da CEDEAO, representada pelo Sr. Kozi,
realçou a importância da reunião e destacou as questões
prementes relacionadas com as finanças da Comunidade
e da sua união aduaneira. Agradeceu também à União
Europeia (UE), ao Governo da República Federal da
Alemanha e à GIZ o seu apoio financeiro e técnico para a
consolidação da União Aduaneira da CEDEAO.

•

Após deliberações sobre os vários relatórios e
projetos de textos, as Dgs validaram oito documentos
destinados à consolidação da União Aduaneira da
CEDEAO:
•
•

•
•

•

•
Durante a sessão, as DGs das Alfândegas e outras
partes interessadas analisaram e examinaram:
•
•
•

•
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O estado das recomendações feitas durante a quinta
reunião das DGs;
O relatório sobre a Taxa Comunitária da CEDEAO;
O relatório da quarta reunião dos Comités conjuntos
da CEDEAO e UEMOA sobre a Gestão da União das
Alfândegas da CEDEAO;
O estado de implementação do sistema interligado
para a gestão de mercadorias em trânsito (SIGMAT); e
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Os textos do projeto sobre a consolidação da União
das Alfândegas da CEDEAO.

•

•

iProjeto de Lei Suplementar sobre a Taxa Comunitária
da CEDEAO;
Projeto de regulamentação sobre a definição da
lista de categorias de mercadorias contidas na
Nomenclatura Pautal e Estatística da CEDEAO com
base na versão de 2022 da nomenclatura do Sistema
Harmonizado;
Projeto de Lei Suplementar sobre o Transito
Comunitário da CEDEAO;
Projeto de regulamentação relativo às modalidades
adicionais para a aplicação e gestão das decisões,
incluindo decisões prévias, relacionadas com a
implementação da regulamentação aduaneira
comunitária;
Projeto de regulamentação relativo à determinação
do regime comunitário dos direitos aduaneiros na
região da CEDEAO;
Projeto de regulamentação sobre os procedimentos
de reconhecimento e certificação da origem dos
produtos dos Estados membros da CEDEAO;
Projeto de Regulamentação sobre a determinação
dos componentes do preço à saída da fábrica e o valor
dos materiais não-originários; e
Projeto de regulamentação relativo às modalidades
de funcionamento do mecanismo de garantia de
trânsito comunitário da CEDEAO.

Os textos e relatórios validados foram anexados ao
relatório da reunião e submetidos aos Ministros das
Finanças para posterior validação.

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

A CEDEAO faz o seu workshop para fortalecer as
administrações aduaneiras através do intercâmbio
de dados espelhados através das fronteiras regionais

Em 2018, os estados membros da CEDEAO (Mss) adotaram a Lei
Adicional A/SA.6/12/18 de 22 de dezembro de 2018, que se centra
na assistência mútua e cooperação entre as administrações
aduaneiras dos Mss - abrangendo a colaboração entre os Mss
e a Comissão relacionada com questões aduaneiras. Para
promover e acelerar a implementação desta Lei Adicional, um
Manual de Procedimentos foi revisto e validado por especialistas
dos Mss. Na mesma linha - e com uma firme determinação de
reforçar a cooperação entre as administrações aduaneiras - a
Comissão da CEDEAO, com financiamento do Programa FCAO,
encomendou um estudo para operacionalizar a assistência
administrativa mútua e a troca de informações, como previsto
na Lei Complementar. O estudo tem como objetivo permitir
que essas administrações combatam os delitos aduaneiros
e o crime organizado transnacional de forma concertada e
eficiente, promovendo ao mesmo tempo a liberalização do
comércio intracomunitário com a livre circulação de bens e
pessoas na área.
Para esse efeito, a Comissão da CEDEAO, em parceria com o
Programa FCAO, iniciou uma experiência piloto em quatro
Mss (Burkina Faso, Costa do Marfim, Níger e Nigéria). Estes
países foram selecionados para a operacionalização da
componente “cooperação e intercâmbio de informações entre
as administrações aduaneiras”, da Lei Complementar, apoiada
pelo seu Manual de Procedimentos. Este projeto-piloto já está
a decorrer de uma forma gradual, em diferentes ambientes de
cooperação aduaneira, a fim de tirar as lições necessárias para
preparar a sua implementação a nível regional.
A implementação do projeto-piloto aborda áreas
relevantes da Lei Complementar, incluindo:
•

•
•

Cooperação e troca de informações nos postos de
controlo transfronteiriços, nos gabinetes funcionais e nas
sedes das Alfândegas;
Facilitação do comércio transfronteiriço; e
Ação regional concertada contra a fraude e a criminalidade
transfronteiriça.

Em outubro, os diretores gerais das administrações aduaneiras
dos quatro Mss selecionados realizaram um workshop para
validar e confirmar o seu compromisso com a operacionalização
da Lei Adicional. Posteriormente, foi elaborado e validado por
cada Mss um plano de ação prioritário para a implementação
efetiva das atividades de assistência estratégica a implementar
a nível nacional ou bilateral.

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

Uma das atividades propostas é a conceção, desenvolvimento
e implementação operacional de um mecanismo harmonizado
e normalizado com as suas modalidades práticas para o
intercâmbio e reconciliação de dados estatísticos espelhados
transacionais a nível local entre os gabinetes nas fronteiras.
Com estatísticas espelhadas, as administrações aduaneiras
podem resolver discrepâncias estatísticas e melhorar a sua
análise de risco e deteção de fraude. De um modo ideal, as
declarações de exportação registadas, do Burkina Faso e da
Costa do Marfim deveriam, por exemplo, refletir as declarações
de importação registadas do Burkina Faso para a Costa do
Marfim, mas estas poderão não corresponder em princípio.
Para atingir os seus objetivos, será feito um workshop
virtual bilateral com as duas administrações aduaneiras
e as equipas técnicas da FCAO para alinhar as respetivas
propostas e estabelecer uma especificação conjunta e comum
do mecanismo de estatísticas espelhadas a desenvolver
e implementar, assim como o início da implementação
operacional entre os gabinetes nas fronteiras.
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O Programa FCAO tem um Painel no Fórum Público
da OMC
No dia 3 de Setembro, o Programa FCAO acolheu
um painel de alto nível no Fórum Público da
OMC 2021 para explorar o impacto da COVID-19
nos comerciantes de pequena escala na África
Ocidental. A sessão também examinou como
a facilitação do comércio transfronteiriço e a
reforma política podem promover a capacitação
económica na região.
A sessão foi presidida por Maiko Miyake, Diretor
de Programas da FCAO, que deu as boas-vindas
a distintos oradores, incluindo: Sr. Kola Sofola,
Diretor do Comércio em funções do CEDEAO;
Sra. Rose Tiemoko, Diretora do Comércio
da UEMOA; Sr. Ken Ukaoha, Presidente da
Associação Nacional dos Comerciantes
Nigerianos; e Sra. Khady Fall Tall, Presidente da
Associação das Mulheres da Africa Ocidental.
Durante a sessão, o Sr. Kola Sofola destacou o
impacto imediato e disruptivo que a COVID-19
teve nas cadeias de abastecimento. As medidas
de contenção e o encerramento de fronteiras
tiveram efeitos adversos nos mercados
financeiros, na produção, no consumo e
na confiança dos investidores. Disse: “Os
resultados de um estudo recente realizado
através do Programa FCAO revelam que, como
resultado do encerramento das fronteiras e das
restrições à mobilidade, as receitas comerciais
diminuíram significativamente devido a um
colapso da procura”. O estudo concluiu que 42%
dos comerciantes inquiridos registaram uma
redução das suas receitas superior a 50%. Estas
reduções foram mais sentidas pelos comerciantes do Benin, Costa do Marfim e Níger.
Mais tarde na discussão, os participantes do painel destacaram as graves consequências da pandemia para as mulheres
comerciantes em pequena escala. Os oradores realçaram necessidade dos governos fazerem esforços concertados para
abordar as questões que afetam as suas operações comerciais - incluindo a corrupção e o assédio - prestando serviços de
apoio e orientação para facilitar a circulação através das fronteiras.
O Dr. Ken Ukaoha acrescentou que o encerramento das fronteiras atrasou a produção, aumentou os custos das
mercadorias e do transporte e levou a um aumento do comércio eletrónico. Mencionou que a maioria dos comerciantes
lutou para se ajustar a esta nova forma de trabalho devido a desafios históricos, tais como capacidades digitais deficientes
e serviços de banda larga caros. Apesar das barreiras, reconheceu o potencial do comércio eletrónico como parte
estratégica da facilitação do comércio pós-COVID na África Ocidental. Depois de destacar os benefícios do comércio
eletrónico para reforçar o comércio, apelou aos governos para que melhorassem a infraestrutura digital e comercial e
que criassem a capacidade digital para as mulheres comerciantes.
A discussão destacou estas e outras táticas potenciais para melhorar o comércio e a facilitação do comércio na região.
Ao destacar os desafios e possíveis soluções para as questões que limitam o comércio da África Ocidental, o Programa
FCAO espera criar uma consciencialização, em última análise, ação. O Programa FCAO continuará a envolver as partes
interessadas globais e a lançar luz sobre estas importantes questões.
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ATUALIZAÇÕES AO NÍVEL DOS PAÍSES
Mali
O Programa FCAO dá à alfândega os equipamentos
necessários para tornar o SIGMAT operacional

Em Setembro, o Programa FCAO forneceu equipamentos
informáticos (PCAX8-2), software e serviços à alfândega do
Mali para apoiar a operacionalização do SIGMAT. Foi feita uma
cerimónia de entrega oficial na Direção Geral das Alfândegas
em Bamako para assinalar a ocasião. Entre as partes
interessadas de alto nível presentes estavam representantes
das Alfândegas, da União Europeia, do Grupo Banco Mundial,
da GIZ e da Unidade Técnica para as Reformas Empresariais
para o Clima.
Após os discursos dos representantes da GIZ e do Diretor
Geral Adjunto das Alfândegas do Mali, os documentos de
propriedade dos equipamentos foram oficialmente entregues
à Alfândega. Os equipamentos foram avaliados e aceites,
iniciando um novo capítulo importante para o comércio
dentro e fora de Mali.
O SIGMAT é uma ferramenta de interconexão aduaneira
que utiliza a tecnologia da informação para facilitar o comércio, o transporte e a livre circulação de mercadorias na região. O
Programa FCAO está a apoiar a implementação do SIGMAT e continuará a reforçar a colaboração entre as partes interessadas
no ecossistema de facilitação do comércio. Também simplifica a movimentação de mercadorias através de vários corredores na
região, fornecendo informações digitais e precisas às alfândegas sobre a carga em trânsito de um estado para outro. A tecnologia
permite que os comerciantes troquem informações eletronicamente com as alfândegas e outras agências de controlo. Utiliza
avaliações baseadas no risco para limitar as inspeções físicas a apenas uma pequena percentagem dos carregamentos, reduzindo
assim os tempos de desalfandegamento.

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

O programa FCAO Apoia a Revisão
Abrangente dos Procedimentos do SYLVIE
No dia 9 de Setembro, com o apoio técnico do Programa FCAO, teve lugar em Ouagadougougou um workshop de validação
da revisão global dos procedimentos da plataforma SYLVIE. A reunião foi presidida pelo Diretor Geral da SOGESY e pelo Diretor
de Sistemas de Informação Aduaneira, em representação do Diretor Geral das Alfândegas. No total, 38 membros do Comité
Nacional para a Facilitação do Comércio (NTFC) do Burkina Faso, composto principalmente por representantes do sector privado
e instituições envolvidas na emissão de documentos administrativos para operações de importação e exportação, participaram
do workshop.
A revisão visava fazer um diagnóstico do quadro regulamentar e institucional do comércio. Também procurou identificar as
principais reformas a serem implementadas para a simplificação e desmaterialização dos procedimentos de comércio externo,
com o objetivo de reduzir os custos e a demora dos processos de importação e exportação.
Ao longo da reunião, os participantes recomendaram
vários passos seguintes importantes:
•
•
•
•
•

8

Apoio do Governo à atualização da plataforma SYLVIE
para uma única janela de comércio;
Apoio ao lançamento oficial da interconexão SYLVIESYDONIA;
Reforço da capacidade das partes interessadas;
Estabelecimento do pagamento eletrónico no SYLVIE;
Desenvolvimento da plataforma SYLVIE V2 (tendo em
consideração as recomendações para a criação de uma
janela única).
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Burkina Faso

Subcomité de Comércio e Género do Burkina Faso
reúne-se para promover o comércio inclusivo
Como parte dos esforços para melhorar o ambiente favorável ao comércio
para pequenos comerciantes transfronteiriços (SSCBTs), incluindo
mulheres, o Programa FCAO apoia os Comités Nacionais para a Facilitação
do Comércio (NTFCs). Este apoio visa aplicar sistematicamente uma
perspetiva de género nas operações dos NTFC e implementar efetivamente
reformas de facilitação do comércio que reduzam os custos de transação e
promovam o crescimento económico inclusivo para os SSCBTs.
Em Setembro, o subcomité para o Comércio e o Género do Burkina Faso
teve a sua segunda reunião no Burkina Faso. A reunião foi presidida pelo
Diretor Geral do Comércio e reuniu os representantes do Ministério para
o Género, da Associação de Mulheres Comerciantes, da Unidade para o
Género do Ministério do Comércio e da Polícia Nacional, entre outros.
A reunião deu aos participantes a oportunidade abordarem três
áreas importantes:
•
•

•

A missão e o papel do subcomité para o comércio e o género;
As conclusões da avaliação da capacidade do NTFC necessária para
integrar uma abordagem sensível às questões sobre o género nos
países da África Ocidental; e
A adoção de um roteiro que descreve como o subcomité irá funcionar.

Após esta reunião, o Programa FCAO apoiará o lançamento de sessões
de formação e o desenvolvimento de termos de referência para a
implementação de atividades cruciais.

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

A Interconexão SYLVIE - ASYCUDA foi
lançada no Burkina Faso
A 21 de outubro, após muitos meses de preparação,
a interconexão SYLVIE - ASYCUDA foi oficialmente
lançada na Comissão Nacional das Alfândegas
no Burkina Faso. O evento atraiu diversas partes
interessadas importantes, incluindo: o Diretor
Geral das Alfândegas, o Diretor Geral da Câmara
de Comércio e Indústria, o Presidente da NTFC,
o representante do IFC, agentes alfandegários,
transitários, e importadores representantes do
sector privado.
Em substituição do Ministro da Economia,
Finanças e Desenvolvimento, o evento foi
presidido pelo Secretário-Geral do Ministério,
que expressou apreço ao Programa FCAO e pelos
seus doadores. O Secretário-Geral destacou o
apoio contínuo do governo ao programa e as suas
intervenções, que visam melhorar as medidas de
facilitação do comércio já existentes no Burkina
Faso.
Nas observações de abertura, o Diretor Geral
das Alfândegas e o Diretor Geral da Câmara
de Comércio reconheceram ambos que o
lançamento da interconexão é um passo
importante para simplificar os procedimentos de
importação e exportação para o sector privado.
Nas suas observações, o Gestor Nacional do
IFC elogiou o empenho e apoio do Programa
FCAO no estabelecimento de uma janela única
eficaz e encorajou outros atores importantes
a continuarem a implementar reformas de
facilitação do comércio.
Durante o evento, o Diretor de Informação e
Estatística destacou os dados que mostram que a
nova interconexão proporciona muitos benefícios, entre os quais se incluem:
•
•
•

Simplificação dos procedimentos de importação/exportação/comércio;
Menos demora e menores custos das operações - os utilizadores já não necessitam que carregar informações nas
plataformas SYLVIE e ASYCUDA; e
Redução dos riscos e das fraudes

Após o lançamento, um consultor será selecionado para liderar o projeto técnico da atualização da plataforma SYLVIE e
implementar uma série de workshops de sensibilização sobre a interconexão SYLVIE - ASYCUDA para os utilizadores e outros
participantes importantes.
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Burkina Faso
As Partes interessadas no Burkina Faso Ocidental e
Centro-Leste estão sensibilizadas relativamente ao
OCOD para simplificar as operações alfandegárias

No dia 26 de outubro, foram realizados três workshops
em Bobo-Dioulasso, Cinkanse e Ouagadougou para
sensibilizar as partes interessadas sobre a criação
do observatório para a celeridade das operações de
desalfandegamento (OCOD). Os participantes das três
cidades incluíram transitários, agentes aduaneiros,
comerciantes e transportadores.
O OCOD tem como objetivo monitorizar a velocidade das
operações de desalfandegamento aduaneiro de modo
a contribuir para a fluidez do tráfego—especialmente
nas fronteiras, portos secos, e aeroportos—e garantir
o cumprimento dos compromissos assumidos pelas
Alfândegas e pelo sector privado como parte da simplificação
e melhoria das operações de desalfandegamento
aduaneiro. Além disso, o OCOD deverá agir como um
“cão de guarda”, aplicando mecanismos de monitorização
eficazes para abordar os desafios que os utilizadores
enfrentam nos processos de desalfandegamento.
Estes desafios incluem o assédio e o incómodo e o
desalfandegamento atrasado das mercadorias. O OCOD
deve assim, reduzir significativamente o tempo e os
custos nos procedimentos de desalfandegamento.

Nas próximas semanas, a comissão técnica líder do OCODBF deverá reunir-se com os principais representantes
da Câmara de Comércio e Indústria e da Câmara de
Minas e submeter ao Ministro da Economia, Finanças
e Desenvolvimento o projeto de decreto de criação do
OCOD-BF.
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Burkina Faso
O programa FCAO dá formação à NTFC do
Burkina Faso na gestão de projetos inclusivos

Nos dias 27 e 28 de outubro, o Programa TFWA organizou um
workshop sobre a Gestão Inclusiva de Projetos para o Comité
Nacional de Facilitação do Comércio (NTFC) do Burkina Faso e
os membros do seu subcomité para o género. A sessão de dois
dias teve lugar em Ouagadougou e foi facilitada pela equipa do
Programa TFWA do Burkina Faso. No total, 36 participantes incluindo os representantes do Ministério para o Género e da
Secretaria Permanente do Conselho Nacional de Promoção do
Género (SP-CONAP genre)- participaram na formação.
O Modelo de Maturidade do Programa TFWA identificou
o workshop de Gestão de Projetos Inclusivos como uma
prioridade através de uma autoavaliação do NTFC. O Modelo
de Maturidade do TFWA disponibiliza uma ferramenta de
autoavaliação fácil de usar, que é em seguida utilizada para o
desenvolvimento de planos de ação adaptados à finalidade e
basados em resultados do NTFC. Com base nos resultados da
autoavaliação, a formação do Programa TFWA visava começar
a desenvolver as capacidades necessárias para que o NTFC do
Burkina Faso cumprisse o seu mandato de forma eficiente.
Durante a sessão, os participantes foram distribuídos em
grupos para trabalhar em exercícios práticos baseados
em quatro módulos:
•
•
•
•

Introdução à gestão de projetos no contexto da facilitação do comércio;
Princípios cruciais da inclusão e a relação entre o comércio e o género;
Princípios cruciais para a gestão inclusiva de projetos como fatores de sucesso para a facilitação do comércio; e
Identificação, análise e envolvimento das partes interessadas no ciclo do projeto

Nas suas observações finais, o Diretor Geral do Comércio, representando o Presidente do NTFC, agradeceu ao Programa TFWA
o seu excelente apoio. Também congratulou os membros do NTFC pela sua participação ativa, encorajando-os a aplicar as
lições aprendidas nas suas atividades de facilitação do comércio. Após a sessão, os participantes receberam certificados de
formação como reconhecimento do seu trabalho e para incentivar um compromisso contínuo.
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Gana
O Programa FCAO apoia o NTFC do Gana na promoção
da agenda para o comércio e para o género
No dia 5 de novembro, com o apoio do Programa FCAO, o Comité
Nacional para a Facilitação do Comércio (NTFC) do Gana lançou um
subcomité para o comércio e para o género. Este comité recém-criado o primeiro deste tipo no Gana - centrar-se-á na integração do género no
trabalho do comité, nas suas operações e na política comercial.
O Vice-Ministro para o Comércio e Indústria do Gana, Hon. Nana
Ama Dokua Asiamah-Adjei, presidiu ao lançamento, pedindo aos
membros do NTFC que desenvolvessem iniciativas que respondessem
aos impactos negativos das atuais políticas comerciais. Citando os
resultados do Estudo do Comércio Transfronteiriço em Pequena Escala
e do Relatório de Avaliação do Género do Programa FCAO, a ViceMinistra lembrou aos participantes que as mulheres comerciantes
enfrentam um número desproporcional de desafios - normalmente
ganham menos, têm menos conhecimento dos regulamentos comerciais e correm maior risco de ameaças à segurança. Com base na
avaliação do Programa FCAO, também destacou a falta de diversidade no NTFC do Gana, observando que 73% dos seus membros são
do sexo masculino. Embora os membros do NTFC tenham uma compreensão geral do género como um conceito, o subcomité é um
passo importante para abordar os desequilíbrios relacionados com o género na análise, formulação e implementação de medidas de
facilitação do comércio.
Falando neste lançamento, Alicia Stephens afirmou que o subcomité deve criar um espaço para defender as mulheres comerciantes
a nível nacional. O subcomité também irá fortalecer a capacidade institucional do género do NTFC e irá contribuir para melhorar os
benefícios dos acordos comerciais para todas as partes interessadas, incluindo as mulheres. A Sra. Stephens prometeu que o Programa
FCAO continuará a apoiar o NTFC do Gana e o seu recém-estabelecido subcomité para o comércio e o género através de uma próxima
formação sobre o género, que será incluída na iniciativa mais ampla de capacitação de Gestão Inclusiva de Projetos que o Programa
FCAO oferece aos NTFCs em toda a África Ocidental.
Durante esta primeira reunião, os membros do subcomité concordaram em identificar todas as barreiras não-tarifárias que afetam
especificamente as mulheres comerciantes. Em última instância, os membros irão propor recomendações para serem adotadas pelas
autoridades alfandegárias do Gana. O grupo também concordou em identificar vários homens que servirão como campeões das
questões sobre o género dentro das iniciativas de facilitação do comércio do Gana.
O Gana é o terceiro país a estabelecer um subcomité para o género do NTFC com o apoio do Programa FCAO. O programa já lançou com
sucesso subcomités para o comércio e o género no Burkina Faso e na Costa do Marfim. Após o último lançamento bem-sucedido no
Gana, o Programa FCAO continuará a apoiar os NTFCs e a fazer avançar a agenda para o comercio e o género em toda a região.
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Costa do Marfim

O Programa FCAO reúne-se com a COLEACP
para fazer a implementação do ePhyto

No dia 11 de Novembro, uma reunião de trabalho entre o Programa FCAO e a missão do Comité de Ligação EuropaÁfrica-Caraíbas-Pacífico (COLEACP) proporcionou uma oportunidade para apresentar atividades relacionadas com a
implementação da solução dos certificados fitossanitários eletrónicos (ePhyto) na Costa do Marfim.
A solução ePhyto é uma parte importante do esforço para agilizar os processos transfronteiriços. O ePhyto reduz o tempo
para o desalfandegamento da carga e os custos desnecessários no comércio. Os outros benefícios incluem uma maior
eficiência de tempo na criação e troca de documentação, redução do tempo gasto em processos de desalfandegamento
e maior colaboração entre as diferentes partes interessadas.
Na sequência do acordo com o Ministério da Agricultura e da janela única para o comércio da Costa do Marfim, a equipa
do Programa FCAO confirmou que o sistema será operacionalizado em Dezembro. Isto significa que o sistema estará
em funcionamento e em utilização durante a época de comércio de mangas do país, em março e abril. Para apoiar o
processo, a COLEACP vai ligar o Ministério da Agricultura aos importadores europeus para testar as trocas de ePhyto.
O Programa FCAO apoia os governos de toda a região na implementação eficaz das soluções ePhyto ao mesmo tempo
que aumenta a proteção das plantas e da saúde pública.
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Costa do Marfim

O programa FCAO faz o seu Worshop de
validação no GUCE - Módulo CI eRisk

Em dezembro, o Programa FCAO fez um workshop de um dia no Ministério da Agricultura da Costa do Marfim para validar
o Guichet Unique du Commerce Extérieur (GUCE-CI, a plataforma de janela única da Costa do Marfim) do módulo eRisk.
A sessão reuniu 11 participantes - principalmente representantes do Programa FCAO, do Ministério da Agricultura e do
GUCE - para testar a viabilidade do módulo utilizando produtos alimentares “de alto risco” selecionados (por exemplo,
arroz e batatas). O workshop teve como objetivo desenvolver a capacidade das partes interessadas selecionadas em
relação à funcionalidade e utilização do módulo.
O módulo eRisk foi concebido para simplificar os procedimentos de inspeção aduaneira e, como resultado, reduzir o
tempo e os custos relacionados com o desalfandegamento de exportação e importação, especialmente para operadores
privados. Adicionalmente, o módulo suportará a implementação do certificado fitossanitário eletrónico, ou solução
ePhyto. O ePhyto estará totalmente operacional em dezembro. O Programa FCAO identificou a otimização da gestão
do risco para as soluções SPS e ePhyto para racionalizar o comércio como parte do plano de ação desenvolvido para
fortalecer o GUCE-CI. Este plano de ação foi aprovado pelo governo da Costa do Marfim após a conclusão de uma
missão de diagnóstico de gestão do risco em março de 2020.
Uma vez ativado, espera-se que o módulo eRisk cubra várias áreas na identificação e abordagem de riscos:
•
•
•
•
•

A codificação dos riscos de acordo com as especificidades dos sectores de atividade;
A classificação dos produtos de acordo com os riscos que apresentam;
Desmaterialização dos procedimentos de análise do risco para plantas e produtos vegetais;
Inspeções sanitárias e fitossanitárias dos riscos prioritários; e
Antecipação das medidas de gestão de risco do SPS para bens importados pela NPPO.

Nas próximas semanas, o Ministério da Agricultura, com o apoio da Alfândega da Costa do Marfim, finalizará a lista
de produtos a serem incluídos na plataforma, seguindo-se um segundo workshop para validar o módulo e a lista em
fevereiro de 2022.
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Costa do Marfim
Reunião de Lançamento e Definição do Âmbito
do Projeto de Conformidade Voluntária
No dia 6 de dezembro, com o apoio do Programa FCAO,
a administração aduaneira da Costa do Marfim lançou
um quadro estratégico para gerir a conformidade
com a regulamentação para a luta contra a fraude
aduaneira e para dar apoio à implementação da
conformidade voluntária das empresas. Mais de 20
membros da administração aduaneira participaram
no evento, incluindo o Diretor Geral.
A estrutura visa criar um ambiente propício para a
eventual operacionalização completa de um esquema
nacional de conformidade voluntária. A estrutura
também se esforça por apoiar a administração
aduaneira na implementação bem-sucedida da nova
estratégia de conformidade, políticas e procedimentos
operacionais standard (incluindo formação em
sensibilização na sala de aula) Ao mesmo tempo,
a estrutura tem a responsabilidade de orientar o
trabalho dos funcionários aduaneiros, gestores e
entidades empresariais, assim como a prestação de
serviços de monitorização e avaliação de auditoria
para apoiar uma implementação sustentável. Estes
objetivos apoiam a visão global do Programa FCAO de
tornar o comércio mais fácil, mais rápido e económico
na Costa do Marfim e em toda a região.

Saiba mais sobre o nosso trabalho para melhorar o tempo despendido e o custo do comércio
no corredor Abidjan-Ouagadougou:

Descarregar a ficha de factos Abidjan-Ouagadougou
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Senegal
Programa FCAO capacita as OSC/ONG
para influenciarem as políticas de
integração regional
No Senegal, o Programa FCAO organizou um workshop
de três dias para reforçar as capacidades de organizações
da sociedade civil (OSC) selecionadas e organizações nãogovernamentais (ONGs). O workshop teve como alvo as
organizações ativas no espaço comercial com o objetivo de
destacar e defender questões relevantes e contemporâneas
relacionadas com a facilitação do comércio. Os resultados
de um estudo recente do Programa FCAO mostram que a
maioria das OSC/ONG está ligada a redes ou federações
que trabalham a nível regional e/ou internacional. Isto
proporciona uma oportunidade para que os intervenientes
da sociedade civil participem em campanhas de advocacia e
influenciem as políticas nacionais e regionais. As OSC/ONG
têm experiência na monitorização das políticas comerciais
e acordos comerciais da CEDEAO e - através de uma
participação regional ativa - podem ajudar a impulsionar
as agendas para o comércio e facilitação do comércio em
toda a região. O Programa FCAO visa promover a advocacia
inclusiva, divulgação de dados e informações, juntamente
com diálogos entre as diversas partes interessadas.
No seu discurso de abertura, o Dr. Cheikh Tidiane Dieye,
Diretor do Centro Africano para o Comércio, Integração e
Desenvolvimento da ENDA-CACID, destacou o papel crítico
que as OSC desempenham nos processos de desenvolvimento
e integração na região da CEDEAO. Também destacou as
muitas capacidades necessárias para implementar uma
advocacia que efetivamente influencie os protocolos da
CEDEAO para o comércio e a livre circulação. O Coronel Samba
Souna Fall do Comité Nacional para a Facilitação do Comércio
do Senegal e Adja Coumba Sall Fall do Gabinete Nacional
da CEDEAO expressaram a importância do envolvimento
estratégico dos intervenientes não estatais no comércio
regional e nos programas de integração.
Maiko Miyake, Gestor do Programa FCAO, garantiu aos
participantes o compromisso do Programa FCAO de fortalecer
os esforços de defesa da sociedade civil. O Programa FCAO
continuará a apoiar as ONGs e OSCs com foco na coordenação
regional e capacitação.
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