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DEZEMBRO 2022 NEWSLETTER

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 comerciantes- 
incluindo 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 vice-
presidente. 

Sobre o programa FCAO
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Comissão da CEDEAO Lança Programa 
de Capacitação para NTFCs 

A Comissão da CEDEAO lançou com sucesso a Formação do Programa para Capacitação Online da CEDEAO para os Comités 
Nacionais de Facilitação do Comércio (NTFCs). Esta iniciativa é um programa regional de capacitação online para capacitar os 
membros da NTFC a desempenharem as suas funções de forma eficaz e fazerem avançar suas agendas de facilitação de comércio 
para o futuro - equipando-os com o conhecimento dos padrões e práticas internacionais e regionais de facilitação do comércio. A 
iniciativa foi lançada no Burkina Faso, Benim, Costa do Marfim, Níger, Nigéria e Senegal, assinalando um marco importante para 
a facilitação do comércio na região.

Esta Formação do Programa para Capacitação Online da CEDEAO para NTFCs utiliza uma abordagem de multicamadas em rede e 
interatividade. Os materiais do curso são oferecidos em três idiomas (inglês, francês e português) e utilizam uma grande variedade 
de formatos, incluindo webinars, vídeos gravados, questionários, um e-book, um exame final no fim de cada módulo e sugestões 
de leitura adicionais. A plataforma apresenta as melhores práticas ao mesmo tempo em que fornece uma forma dinâmica e eficaz 
para os membros do NTFC aprenderem. 

Como parte da sequência de atividades implementadas para apoiar a maturidade dos NTFCs da África Ocidental, o Programa 
FCAO contratou a UNCTAD para implementar o seu Programa de Capacitação entre os 15 NTFCs da região. Esta formação em 
facilitação do comércio é ministrada online e orientada. Conforme identificada durante a autoavaliação da maturidade da NTFC, 
responde à necessidade de apoiar os conhecimentos dos membros do NTFC sobre a TFA e a facilitação do comércio na África 
Ocidental.
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De 5 a 7 de Dezembro, o Programa FCAO juntou-se a trinta investigadores de topo de todo o mundo na primeira conferência 
internacional de investigação sobre o comércio e o género da OMC. O evento bienal teve lugar em Genebra sob o tema “Gender 
Equality for Sustainable Trade and Recovery” (Igualdade de Género para um Comércio Sustentável e a Recuperação). O encontro 
teve como objetivo apresentar a investigação feita por especialistas em comércio e género, mostrar as novas iniciativas de 
investigação e promover uma pesquisa inovadora na área.

O evento com a duração de três dias foi oficialmente aberto pelo Diretor Geral da OMC, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala, juntamente 
com oradores de alto nível de governos, do sector privado e de organizações internacionais. Nos seus comentários iniciais, o DG 
Okonjo-Iweala referiu o impacto da pandemia da COVID-19 em termos de género, o que está em consonância com a investigação 
e os resultados do Programa FCAO na África Ocidental, que foram apresentados no evento. 

Carmine Soprano representou o Programa FCAO e lançou um artigo intitulado “Avaliar o Impacto da Pandemia nas Mulheres 
Comerciantes na África Ocidental: Resultados do Inquérito do Programa (FCAO) de Facilitação do Comércio da África Ocidental 
e Recomendações Importantes.” Os resultados mostram que a pandemia afetou gravemente os pequenos comerciantes 
transfronteiriços (SSCBT), especialmente as mulheres. Com o encerramento das fronteiras e restrições de mobilidade, estes 
comerciantes enfrentaram custos de transporte mais elevados e uma queda drástica na procura dos seus produtos. De facto, 42% 
destes comerciantes referiram ter sofrido uma redução nas suas receitas superior a 50%. Sendo em grande parte comerciantes 
informais, muitas mulheres comerciantes ficaram de fora das transferências de dinheiro e outras medidas de alívio da COVID pelo 
governo, principalmente devido à sua baixa consciencialização. 

As conclusões apresentam uma oportunidade para os decisores políticos compreenderem melhor as barreiras específicas 
enfrentadas pela desigualdade de género no comércio e começarem a conceber políticas que proporcionem benefícios tangíveis 
para as mulheres. O Programa FCAO teve o prazer de apresentar as suas conclusões no fórum e continuará a apoiar a agenda do 
comércio e do género através do seu trabalho e investigação. 

O programa FCAO é Apresentado no 1º 
Congresso do Comércio Mundial sobre 
o Género
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CEDEAO, GIZ dão formação a 
jornalistas sobre acordos comerciais

Treinamento em Abuja Treinamento em Dacar

Treinamento em Dacar

Treinamento em Dacar

A Comissão da CEDEAO, com o apoio técnico da GIZ, organizou um workshop regional de 
quatro dias para melhorar os conhecimentos e a capacidade dos jornalistas para relatarem 
eficazmente os acordos e instrumentos de facilitação do comércio, incluindo o Acordo de 
Facilitação do Comércio da OMC (TFA) e o Acordo de Comércio Livre Continental Africano 
(AfCFTA). O workshop decorreu de 29 de novembro a 1 de dezembro em Abuja, Nigéria 
e reuniu 30 jornalistas de 10 países da CEDEAO (Burkina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, 
Gana, Libéria, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo). 

“A Comissão da CEDEAO está convencida de que o acesso à informação atualizada pelos 
jornalistas sobre o TFA e o AfCFTA é essencial para o sucesso destes acordos. O papel 
dos média e especificamente dos jornalistas é fundamental para progredir nas áreas de 
desenvolvimento do comércio e da integração. O objetivo é contribuir para a construção 
de uma rede de jornalistas comerciais em toda a região da CEDEAO. Portanto, o sucesso 
da implementação do TFA e do AfCFTA depende grandemente de um bom sistema de 
comunicação que deve contribuir para informar e sensibilizar todos os intervenientes da 
economia e da sociedade, numa abordagem simultaneamente participativa e inclusiva, 
com o objetivo final de assegurar a sua apropriação dos Acordos”, disse o Sr. Seydou Sacko, 
Responsável Principal do Programa, Comércio Informal Transfronteiriço na Comissão da 
CEDEAO.

O workshop foi concluído com um feedback positivo dos participantes, que apreciaram 
muito as percepções e experiências partilhadas durante o workshop. Hawa Njie, uma 
jornalista da Gâmbia, disse que a formação aumentou os seus conhecimentos sobre o 
AfCFTA e outros instrumentos comerciais. Disse ainda que pretende utilizar o seu papel 
como jornalista para esclarecer os comerciantes sobre como podem maximizar os benefícios 
do acordo comercial. 

O workshop também teve lugar em Dakar, Senegal, de 7 a 11 de Novembro, para jornalistas 
selecionados de cinco Estados membros da sub-região da CEDEAO (Benim, Cabo Verde, 
Guiné, Guiné-Bissau e Mali). Durante a sessão, o Sr. Matthieu Segard da GIZ declarou que 
o Programa FCAO e os seus financiadores têm trabalhado com as partes interessadas para 
melhorar o comércio e os investimentos na sub-região. Acrescentou ainda que o apoio 
da GIZ exigia que jornalistas e intervenientes do sector privado entendessem melhor e se 
envolvessem com os novos acordos e protocolos comerciais - ajudando-os a entender as 
suas implicações para as economias de toda a região. 

No final do workshop, os participantes afirmaram que partilhariam os conhecimentos 
adquiridos para melhorar os relatórios sobre questões comerciais, ao mesmo tempo que 
ajudariam a envolver os intervenientes públicos e os decisores políticos nas políticas e 
acordos regionais de facilitação do comércio. 
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O programa FCAO Participa na 
Conferência sobre Tecnologia da WCO 2022 

A 19 de outubro, o Programa FCAO participou na 
Conferência e Exposição de Tecnologia da Organização 
Mundial das Alfândegas (OMA) de 2022, nos Países Baixos. 
Sob o tema “Impulsionar o Desempenho Aduaneiro com 
Dados e Tecnologia na Paisagem em Mudança do Comércio 
Global”, a conferência proporcionou uma plataforma 
para os participantes explorarem soluções apoiadas em 
tecnologias, permitindo que as alfândegas operarem em 
modos digitais e criem um modelo operacional baseado 
em dados recolhidos de todo o ecossistema comercial. O 
evento contou com a presença de representantes da OMA, 
administrações aduaneiras de todo o mundo e agências de 
gestão de fronteiras.  

A representante do Programa FCAO, Maiko Miyake, 
participou numa sessão de discussão sobre a importância 
da troca de dados entre clientes para facilitar o comércio 
e evitar fraudes. Na África Ocidental, a partilha de dados 
sobre as operações de trânsito é uma prioridade para as 
administrações aduaneiras e os operadores económicos. 
O principal objetivo é simplificar e garantir a circulação 
de mercadorias através das fronteiras. Com este pano de 
fundo, a Sra. Miyake discutiu o Sistema Interligado para a 
Gestão de Mercadorias em Trânsito (SIGMAT). Desenvolvido 
pela Comissão da CEDEAO com o apoio do Programa FCAO, 
o SIGMAT é um sistema de interconectividade concebido 
para automatizar os procedimentos de trânsito entre os 
Estados membros da CEDEAO. O SIGMAT oferece enormes 
benefícios aos funcionários aduaneiros, comerciantes, 
empresas e governos:

• Melhoria da eficiência e transparência das operações e 
procedimentos aduaneiros;

• Melhoria das capacidades de análise de risco; e

• Aumento do comércio regional (através da redução do 
custo das operações comerciais).

A Sra. Miyake acrescentou que o SIGMAT já foi implementado 
com sucesso nos principais corredores comerciais da 
África Ocidental, bem como ao longo de componentes 
rodoviários/ferroviários. Também referiu o apoio da OMA, 
incluindo a formação de especialistas em TI para desenvolver 
especificações de mensagens baseadas no Modelo de Dados 
da OMA (uma norma global) organizado para simplificar os 
complexos processos regulatórios aduaneiros e fronteiriços 
e, em última instância, permitir o intercâmbio de dados sem 
descontinuidades. 

Antes do encerramento da sessão, a Sra. Miyake destacou 
outras atividades em curso relacionadas com o SIGMAT 
apoiadas pelo Programa FCAO, incluindo: desenvolver uma 
versão móvel do SIGMAT; apoio à expansão da interconexão 
dentro da região; e apoio a sessões de formação para agentes 
aduaneiros, transitários e outros intervenientes relevantes. 
O Programa FCAO continuará a apoiar a implementação do 
SIGMAT e a sua aceitação pelas autoridades aduaneiras em 
toda a região da CEDEAO.
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O Programa FCAO faz Workshops sobre a 
Gestão de Projetos Inclusivos

PAÍS - ATUALIZAÇÕES DE NÍVEL

Benim

De 21 a 22 de novembro, o Programa FCAO levou a cabo o seu workshop sobre a Gestão de Projetos Inclusivos para os NTFCs 
no Benim. A sessão com a duração de dois dias reuniu 41 participantes (da sociedade civil e dos sectores público e privado) 
que aprenderam os princípios-chave da gestão de projetos e os aspetos sobre o género no comércio - ambas são ferramentas 
essenciais para que os NTFCs façam um mapeamento robusto e inclusivo das partes interessadas. 

Os participantes do workshop apreciaram muito as informações e opiniões recebidas dos facilitadores e uns dos outros. No final 
do workshop, o Sr. Pognon (Diretor de Comércio Externo do Ministério do Comércio e Indústria) e a Sra. Karuretwa (Principal 
Especialista do Sector Privado do Banco Mundial, Benim) entregaram certificados aos participantes e encorajaram-nos a aplicar 
as lições aprendidas ao fazerem a coordenação das reformas de facilitação do comércio em benefício da comunidade empresarial 
e da sociedade civil.

Esta atividade faz parte da Estrutura de Capacitação do Programa FCAO para os NTFCs. O NTFC do Benim identificou-a como 
uma tarefa prioritária através de uma Autoavaliação de Maturidade (concluída em setembro de 2022) e através do seu Plano de 
Ação do NTFC. 
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Burkina Faso

Programa FCAO 
Apoia o Workshop 
de validação 
do Plano de 
Implementação 
ePhyto

Em 27 de outubro, o Programa FCAO apoiou 
um workshop virtual para validar o plano de 
implementação do ePhyto do Burkina Faso. Este 
workshop faz parte da assistência técnica concedida 
ao Ministério da Agricultura ao abrigo do Programa 
FCAO, para o qual foi recrutado um perito em gestão 
do risco de pragas, com o apoio técnico da Société de 
Gestion de la Plateforme SYLVIE (SOGESY). A reunião 
contou com a presença de representantes da SOGESY, 
DPVC, FCAO/GBM, e consultores. 

Durante a sessão, os facilitadores apresentaram 
atividades cruciais a serem executadas no âmbito do 
plano:

• Estabelecer a estrutura de governação: definir os 
papéis e responsabilidades do CPVP e da SOGESY;

• Realização de testes (ambiente de teste); 

• Identificação dos utilizadores que farão parte do 
projeto-piloto;

• Identificação de produtos para o projeto-piloto;

• Elaboração dos materiais de formação e 
planeamento dos workshops; 

• Contribuir para o desenvolvimento de um plano 
de gestão da mudança; e

• Elaboração do roteiro para a implementação.

O workshop contribuiu muito para uma compreensão 
mais ampla do ePhyto. Ao mesmo tempo, a plataforma 
virtual proporcionou uma oportunidade para os 
participantes se envolverem em discussões animadas 
e reafirmarem o seu compromisso de fazerem com 
que o projeto seja um sucesso, ao mesmo tempo que 
refletiram sobre os desafios da implementação do 
ePhyto. 
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Workshop de Validação do Relatório de 
Assistência Técnica SPS 

A 8 de novembro, o Programa FCAO apoiou um 
workshop para validar o relatório final da assistência 
técnica da SOFRECO ao Ministério da Agricultura para 
a gestão dos riscos sanitários e fitossanitários (SPS). 
Realizada tanto online como em Ouagadougou, 
a sessão híbrida contou com a presença de 25 
participantes (presenciais) e 3 (virtuais) de várias 
instituições públicas e do sector privado, incluindo 
operadores da cadeia de valor de manga (produção, 
processamento e exportação) e transitários. O 
workshop analisou todas as atividades realizadas 
ao longo dos últimos dois anos e apresentou os 
resultados finais, incluindo:

• A lista completa de perfis de risco de pragas 
prioritárias para as importações; 

• Uma lista atualizada de pragas que exigem 
quarentena; 

• Plano de Ação Nacional para fortalecer o sistema 
de gestão de riscos sanitários e fitossanitários;  

• Programa de capacitação para a melhoria do 
sistema de gestão de riscos e currículos sanitários 
e fitossanitários (SPS) existente; 

• Especificações funcionais para servir de base para 
o estabelecimento de uma base de dados para os 
controlos fitossanitários; 

• Revistos os protocolos para o controlo SPS da 
manga na exportação e a categorização dos 
produtores; 

• Protocolos para o controlo SPS do arroz 
importado e a categorização dos importadores 
com base no nível de risco; e 

• Plano de ação para o reforço do sistema de 
gestão do risco de pragas para as cadeias de valor 
da manga e do arroz.   

 
No final do workshop, os participantes expressaram 
a necessidade de apoio adicional para as 
recomendações feitas e para a implementação do 
plano de capacitação.

Burkina Faso
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Burkina Faso

Burkina Faso assina 
decreto para o 
estabelecimento
do OCOD

A 14 de novembro, o Burkina Faso assinou o projeto do 
Protocolo sobre Trabalho Extra Legal entre o Sector Privado 
e as Alfândegas. Isto representa um passo fundamental 
para a criação de um Observatório para a Celeridade das 
Operações de Desalfandegamento (OCOD) no Burkina Faso. 
O projeto foi assinado por Adama Nana (representante da 
alfândega), Saïdou Diakité (primeiro vice-presidente do 
CNPB) e Mahamadi Savadogo (Diretor Geral da Câmara de 
Comércio e Indústria) em nome do sector privado. 

A missão do OCOD é monitorizar a velocidade das operações 
de desalfandegamento, a fim de contribuir para a fluidez 
do tráfego, particularmente nas fronteiras, portos secos 
e aeroportos. Visa também assegurar o cumprimento 
dos compromissos assumidos pelas alfândegas e pelo 
sector privado como parte da melhoria das operações de 
desalfandegamento. A este respeito, o OCOD está preparado 
para lidar com as reclamações dos utilizadores, tais como 
assédio, atrasos na entrega e bloqueios alfandegários, assim 
como outros desafios enfrentados durante os processos de 
desalfandegamento. Além dos compromissos assumidos 
por ambas as partes, o protocolo também fixa uma tabela 
de taxas a serem pagas por trabalhos extra legais, cobradas 
uma vez e inferiores à média dos que são pagos atualmente. 

O processo de estabelecimento de um OCOD no Burkina Faso 
teve início em 2019. A equipa empreendeu várias atividades 
chave antes desse trabalho, incluindo uma viagem de 
estudo à Costa do Marfim, feita por uma equipa de agentes 
aduaneiros e transitários do Burkina Faso. Também incluiu a 
criação de um comité diretor responsável pelo planeamento 
do estabelecimento do OCOD no Burkina Faso. O comité 
liderou um amplo processo consultivo de textos legais e 
regulamentares do OCOD em todo o país, envolvendo várias 
partes interessadas - gestão aduaneira, pessoal e corretores, 
transitários, operadores de importação e exportação, 
transportadores e motoristas de camião, entre outros.

Este processo consultivo acabou por resultar na assinatura 
do protocolo acima mencionado e no consenso sobre o 
projeto de despacho ministerial a ser assinado pelo Ministro 
das Finanças para o estabelecimento oficial do OCOD-BF.  

A missão do OCOD é monitorizar 
a velocidade das operações de 
desalfandegamento, a fim de 
contribuir para a fluidez do tráfego, 
particularmente nas fronteiras, portos 
secos e aeroportos.
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Apoiar as Medidas ePhyto 

Na Costa do Marfim, o Programa FCAO continua a apoiar a Organização Nacional de Proteção das Plantas na implementação 
da solução ePhyto utilizando a janela única nacional existente (GUCE). 

O programa implementou a fase piloto de fevereiro a outubro de 2022 (uma circular foi afixada na PWIC para os exportadores 
de cacau e café). Na primeira fase piloto (fevereiro a abril), a formação centrou-se na exportação do sector privado nos 
portos de Abidjan e San Pedro. Durante a fase piloto ativa (maio a outubro), participaram no exercício 10 exportadores e 
os seus despachantes em San Pedro e quatro exportadores com os seus despachantes em Abidjan. Como resultado, foram 
emitidos 415 certificados e 68 deles foram substituídos. Durante este período, o tempo médio para obter os certificados 
fitossanitários diminuiu em 22%.

Em Julho, o Programa FCAO fez um workshop virtual para os representantes da DPVCQ da Costa do Marfim e do vizinho 
Burkina Faso. O objetivo era partilhar experiências e lições aprendidas com a implementação. Foi organizado um workshop 
e webinar para os representantes da DPVCQ e do GUCE. Após o final da fase piloto, o foi iniciado o Programa FCAO que 
apoiou os testes (em colaboração com o IPPC) entre o GUCE e 13 países.

Para preparar a cerimónia de lançamento oficial no país em fevereiro de 2023, o Programa FCAO colaborou com o GUCE CI 
(Ministério do Comércio) e DPVCQ (Ministério da Agricultura) para desenvolver uma estratégia de comunicação e materiais 
para aumentar a consciencialização do sector privado.

Costa do Marfim
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Costa do Marfim

O Programa FCAO apoia a implementação 
da SPS para facilitar o comércio

O Programa FCAO está a trabalhar com o governo da 
Costa do Marfim para transformar os processos SPS 
para comerciantes e agências fronteiriças. Este trabalho 
visa reduzir os custos comerciais e o tempo, ao mesmo 
tempo que salvaguarda a saúde. Recentemente, foram 
apresentados e validados cinco textos pelas principais 
partes interessadas para melhorar a gestão dos riscos 
fitossanitários e reduzir o tempo (atrasos) e os custos 
relacionados com as inspeções fitossanitárias na Costa 
do Marfim. 

O primeiro texto assinado—DECISION n°005/
MEMINADER/CAB de 10 de agosto de 2022— abrange 
a classificação de plantas, produtos vegetais e outros 
artigos regulamentados importados de acordo com 
o seu risco fitossanitário. Esta Decisão Ministerial é o 
primeiro ato oficial da Costa do Marfim para adotar a 
Norma Internacional de Medidas Fitossanitárias (ISPM) 
número 32, adotada pelas partes contratantes da 
Convenção Fitossanitária Internacional (CFI) em 2009 e 
com a seguinte redação: “Classificação das mercadorias 
de acordo com o risco fitossanitário que apresentam”. A 
decisão, uma vez adotada, servirá muitas finalidades:  

• Entre outras coisas, a decisão funciona como uma 
referência para os operadores privados fazerem uma 
escolha informada sobre as mercadorias de acordo com 
o nível de risco potencial apresentado pelas pragas que 
nelas podem ser encontradas, e o tratamento científico 
reservado pelos serviços oficiais; 

• A categorização deve ajudar a administração 
fitossanitária (nas fronteiras) a identificar se é ou 
não necessária uma análise mais aprofundada do 
risco fitossanitário e se é necessária uma certificação 
fitossanitária para a entrada das mercadorias no 
território nacional; e

• A decisão alinha a facilitação do comércio com 
as normas internacionais, particularmente na 
importação de plantas, produtos vegetais e outros 
artigos regulamentados. 

Na frente sanitária, a equipa do Programa FCAO fez uma 
consulta privada em dezembro para recolher feedback 
sobre a eficácia dos procedimentos atuais de emissão de 
certificados sanitários, identificar processos e passos que 
podem ser digitalizados e avaliar a viabilidade de montar 
um módulo eVeto (que eventualmente estará no GUCE) 
para o Ministério da Pecuária. O objetivo da reunião foi:

• Mapear os certificados veterinários (animais vivos, 
produtos animais, medicamentos veterinários e 
rações para animais) emitidos para as importações e 
exportações; 

• Analisar os procedimentos para a emissão destes 
certificados veterinários; e

• Identificar oportunidades para otimizar e 
desmaterializar estes procedimentos. 
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O Programa FCAO apoia as atividades 
aduaneiras para agilizar a gestão dos riscos 

O Programa FCAO iniciou recentemente uma missão para 
simplificar e harmonizar os procedimentos aduaneiros 
através das suas fronteiras. No dia 23 de novembro, a 
equipa da Costa do Marfim, em colaboração com a OMA 
e as alfândegas, deu início à iniciativa do Cargo Tracking 
System (CTS). Esta iniciativa permite fazer a gestão do risco 
pré-chegada com base nos dados contidos no manifesto de 
carga. Com o CTS, espera-se que o número de contentores 
controlados à chegada diminua, levando a um menor tempo 
de permanência nos portos de Abidjan. 

Para melhorar o cumprimento voluntário, o Programa FCAO 
organizou cinco workshops (baseados em cinco pilares 
fundamentais da estrutura de cumprimento voluntário) 
para identificar as atividades de implementação. Segundo 
a OMA, o quadro de cumprimento voluntário visa melhorar 
o nível de cumprimento voluntário dos comerciantes e 
criar as condições necessárias para facilitar o cumprimento 
voluntário como a abordagem mais rentável e eficiente. 
Isto não só ajuda os comerciantes a cumprirem voluntária e 
corretamente os regulamentos aduaneiros, como também 
permite que os serviços aduaneiros sejam mais eficazes, 
mais eficientes e mais transparentes. 

Depois dos workshops, foi preparada uma série de cinco 
relatórios que foram submetidos às alfândegas. Como 
próximo passo, a matriz consolidada de todas as atividades 
será desenvolvida num plano operacional (pronto para 
implementação em fevereiro de 2023). 

Como um dos países piloto para a operacionalização da 
Lei Complementar para o Acordo de Assistência Mútua 
Aduaneira da CEDEAO, o Programa FCAO também 
trabalhou em estreita colaboração com a Alfândega da 
Costa do Marfim para cumprir as seguintes obrigações: 

• Rever e atualizar a estratégia de cooperação aduaneira 
na Costa do Marfim, desde o diagnóstico até à 
elaboração da nova estratégia; e

• Desenvolver um mecanismo de intercâmbio de 
dados transacionais entre os postos fronteiriços com 
uma reconciliação sistemática que permita fazer o 
tratamento de discrepâncias estatísticas tanto a nível 
nacional como bilateralmente entre os dois postos 
aduaneiros recíprocos (Ouangolodougou na Costa 
do Marfim e Niangoloko no Burkina Faso), prestando 
atenção às disposições técnicas necessárias para o 
desenvolvimento do mecanismo. A capitalização 
do intercâmbio de dados do SIGMAT entre sistemas 
aduaneiros foi prevista para construir o referido 
mecanismo de intercâmbio de dados transacionais com 
reconciliação entre os respetivos postos fronteiriços. 

A Lei Complementar é um instrumento regional fundamental 
para a cooperação aduaneira e um instrumento de aplicação 
para orientar e permitir o fluxo de informações e atividades 
de cooperação relacionadas entre as administrações 
aduaneiras, a Comissão da CEDEAO e a Costa do Marfim. 

Costa do Marfim
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Níger

O Programa FCAO fornece ao NTFC 
dispositivos para facilitar as reformas TF

O Programa FCAO apresentou adaptadores (dongles) USB portáteis 
(e pacotes de dados/SIM) aos membros do NTFC no Níger. Os 
dispositivos de marca garantem que os membros do NTFC 
permaneçam conectados, participem plenamente na formação online 
e implementem efetivamente as reformas de facilitação do comércio. 
Além disso, os pacotes de dados reduzem as despesas com espaço e 
aluguer de equipamentos para fazer reuniões. 

O Programa FCAO reconhece o papel vital dos NTFCs na coordenação 
nacional das reformas de facilitação do comércio, incluindo o 
envolvimento das partes interessadas públicas e privadas para resolver 
os estrangulamentos do comércio e simplificar os procedimentos 
comerciais. Os dispositivos assegurarão que os NTFCs cumpram 
o seu mandato e se adaptem às modalidades virtuais. Após o bem-
sucedido lançamento no Níger, o Programa FCAO planeia estabelecer 
a conectividade com outros NTFCs em toda a região. 
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A equipa da Nigéria constrói 
capacidades para o serviço aduaneiro 

De 28 de novembro a 2 de dezembro, o Programa FCAO 
forneceu assistência técnica ao Serviço Aduaneiro da Nigéria. 
Este trabalho visava apoiar as atividades do projeto para 
a operacionalização da Lei complementar da CEDEAO A/
SA/6.12/18/ de 22 de Dezembro de 2018, incluindo:

• Revisão da estratégia de cooperação aduaneira dos 
Serviços Alfandegários da Nigéria (NCS);

• Coordenação de um workshop sobre o conceito de adido 
aduaneiro; e 

• A elaboração conjunta de um mecanismo de intercâmbio 
de dados e reconciliação entre os postos fronteiriços 
correspondentes com a alfândega nigeriana.

Esta iniciativa tem o poder de reforçar a cooperação aduaneira, 
incluindo o apoio ao adido aduaneiro na troca de informações 
e dados entre as autoridades aduaneiras, análise de risco para 
detetar fraudes e a promoção do comércio/investimento. 
A formação foi organizada no âmbito do Programa FCAO, 
que realizou várias outras atividades relacionadas com este 
objetivo:  

• Entrevistas técnicas sobre a sessão de revisão da 
estratégia de cooperação aduaneira entre os principais 
departamentos: Legal, Estratégia & Planeamento, TIC, 
Comércio & Tarifas, Facilitação do Comércio, e Inteligência.

• Um workshop de formação sobre o adido aduaneiro 
para funcionários aduaneiros nos departamentos Legal, 
Estratégia & Planeamento, TIC, Comércio & Tarifas, 
Facilitação do Comércio, Unidade de Inteligência e 
Relações Públicas; e

• Reuniões sobre estratégia e planeamento com a alta administração dos departamentos de Estratégia e Planeamento, 
TIC, Comércio e Tarifas, Facilitação do Comércio, Unidade de Inteligência e Relações Públicas.

A missão foi bem recebida e os participantes concordaram com os próximos passos-chave, incluindo uma revisão da 
cooperação aduaneira. Isto implica o desenvolvimento de um relatório de diagnóstico sobre o quadro atual da estratégia 
de cooperação aduaneira na Alfândega da Nigéria, bem como o desenvolvimento de um projeto de estratégia formal de 
cooperação aduaneira. Em particular, os NCS estão empenhados em atualizar, revitalizar e gerir os atuais e futuros acordos 
bilaterais de cooperação aduaneira e de assistência administrativa mútua, de acordo com o futuro quadro estratégico 
formalizado de cooperação aduaneira.

Foi notado o enorme interesse demonstrado pelos participantes que fizeram muitas perguntas durante a sessão, enquanto 
trocavam ativamente pontos de vista. Os NCS estão empenhados em utilizar os exemplos de decretos de outros países 
para a criação da posição de adido aduaneiro, conforme apresentado durante o workshop, para desenvolver o texto legal 
necessário a fim de formalizar a posição dentro da estrutura aduaneira nigeriana. Os próximos passos incluem também um 
relatório sobre o conceito de adido aduaneiro apoiado pelas ferramentas de gestão dos serviços de informação aduaneiros 
da OMA (CEN, RILO). 

Nigéria


