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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 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. 
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Inquérito SSCBT e Relatório de Avaliação do Género 
Workshops de Socialização em Curso em toda a Região

Em Abril e Maio de 2021, o Programa FCAO organizou uma série de workshops para 
partilhar os resultados do inquérito do comércio internacional de pequena escala 
(SSCBT) do programa com os principais intervenientes da região. A equipa do FCAO 
também aproveitou a oportunidade para apresentar o Relatório de Avaliação de 
Género do Programa, uma publicação recente que expõe o papel crítico do género 
no comércio. O Inquérito SSCBT e o Relatório de Avaliação de Género representam 
dois elementos de pesquisa, importantes e significativos, para o espaço comercial 
da África Ocidental.   

Os workshops realizaram-se em seis mercados-chave da África Ocidental (Benim, 
Burkina Faso, Costa do Marfim, Níger, Mali e Togo), havendo mais sessões 
planeadas nos próximos meses. Realizaram-se workshops de dois dias em 
vários países a par de videoconferências virtuais e remotas para incentivar uma 
participação mais vasta. Vários intervenientes - desde ministros do comércio, 
ministros do género a delegados da UE, da Comissão CEDEAO, da Comissão 
UEMOA e de várias associações de comerciantes – estiveram presentes nas 
sessões, dando contributos opinados e endossaram as actividades do Programa 
FCAO. 

Durante as sessões, o Programa FCAO apresentou dados aprofundados específicos 
de cada país e um diagnóstico extensivo sobre SSCBT e género. Para além de 
mostrar resultados do inquérito SSCBT e da avaliação de género, os workshops 
deram a oportunidade às NFTCs de partilharem os resultados das suas auto-
avaliações e de discutirem as actividades prioritárias para aumentar a eficiência da 
comissão. Acima de tudo, os workshops proporcionaram, não apenas um espaço 
de envolvimento das partes interessadas do FCAO, como também renovaram 
as parcerias e tonificaram os compromissos dos intervenientes para melhorar a 
facilitação inclusiva do comércio na África Ocidental.

1 Workshop de socialização em Burkina Faso em Abril de 2021, com delegados da UEMOA, CEDEAO, Ministério do Género e Ministério do Comércio
2 As partes interessadas reúnem-se para o workshop de socialização no Mali em Maio de 2021
3 Mulheres comerciantes do corredor Cotonou-Niamey partilham as suas preocupações durante a apresentação do Inquérito SSCBT em Maio de 2021
4 Participantes prestam atenção à Apresentação da FCAO no workshop de socialização de Burkina Faso que contou com uma grande audiência 
5 Uma forte delegação de mulheres comerciantes participou no workshop de socialização do Níger em Maio de 2021 
6 Intervenientes durante o workshop de socialização no Benim que contou com a presença do Ministro do Comércio e do Ministro do Género
7 Intervenientes-chave no workshop de socialização do Togo em Abril de 2021
8 Representantes de alto nível de organizações no workshop de socialização de Burkina Faso 
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O Piloto WhatsApp Promove a 
Sensibilização para a Facilitação do 
Comércio da NFTC no Níger

O comércio é uma área muito dinâmica. Com regulamentações 
em rápida evolução e fronteiras prestes a encerrar, a informação 
atempada é de extrema importância para a elaboração, monitorização 
e implementação de políticas comerciais. Tendo isto presente, em 2019 
o Programa FCAO auxiliou a NTFC Níger a criar um grupo do WhatsApp 
centrado na partilha de informações. No princípio, o canal era usado 
sobretudo para o envio de convites para as próximas reuniões NTFC. 
Quando a equipa FCAO começou a preparar mensagens diárias para 
o grupo – escolhendo um artigo da TFA e prestando informações 
contextualizadas e uma explicação concisa e fácil de entender sobre 
o seu âmbito – o canal evoluiu para uma plataforma mais relevante. 
O grupo acabou por se transformar numa plataforma dinâmica onde 
os membros da NTFC partilhavam dados do Acordo de Facilitação de 
Comércio (TFA) da OMC e procuravam explicações contextualizadas 
das medidas de facilitação do comércio (TF).

Seis meses depois, a equipa FCAO distribuiu um questionário para 
recolher as opiniões dos membros da NFTC relativamente ao canal. As 
lições abaixo foram aprendidas durante a interacção piloto WhatsApp  
no Níger:

• Confirmação de um elevado nível de interesse pelas informações 
recebidas.

• Confirmação do canal e formatos utilizados.
• Confirmação de que, para além de receberem textos jurídicos, os 

membros da NFTC têm necessidade de comentários específicos para 
cada país. Por exemplo, para além de receberem informações sobre 
o TFA 1.1 no grupo WhatsApp, os membros da NTFC iriam beneficiar 
se houvesse uma nota contextualizada explicando o ponto da 
implementação no Níger.

• Confirmação de um alto grau de interesse em receber links para 
relatórios ligados á Facilitação do Comércio da OMC, Organização 
Mundial das Alfândegas e outras organizações.

• Para além destes links, foi sugerido que se apresentassem sumários 
executivos destes relatórios-chave. No grupo Whatsapp NTFC do 
Níger vários membros partilharam relatórios da OMC, UA, BAD. No 
entanto, a maioria dos membros teria vantagem em receber breves 
anotações, de fácil utilização no WhatsApp, captando a mensagem 
principal. 

Com base no piloto do Níger, o Programa FCAO prevê lançar uma 
iniciativa de partilha de informação WhatsApp NTFC em cada um 
dos seus mercados foco. O Programa visa alavancar o WhatsApp com 
vista a aumentar o envolvimento e o entendimento das informações 
relacionadas com Facilitação do Comércio (TF).
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Validação das Regras de Origem e do Código Aduaneiro 
da CEDEAO

De 24 de Maio a 4 de Junho de 2021, realizaram-se em 
Abidjan na República da Costa do Marfim, duas reuniões 
dos Peritos dos Estados membros da CEDEAO, destinadas 
a examinar e validar os projectos de normas de execução 
dos Actos Adicionais A/SA.7/12/18 de 22 de Dezembro de 
2018 definindo as regras de origem e procedimentos 
aplicáveis às mercadorias originárias da CEDEAO, e A/
SA.2/12/17 de 16 de Dezembro de 2017 adoptando o Código 
Alfandegário da CEDEAO.

A primeira validação diz respeito aos procedimentos de 
reconhecimento e de certificação da origem comunitária 
dos produtos da CEDEAO. O objectivo é, por um lado, 
definir o procedimento de reconhecimento da origem 
comunitária dos produtos que continua a envolver 
as Comissões Nacionais de Aprovação (CNA) embora 
com uma nova denominação « Comissão Nacional de 
Reconhecimento da Origem Comunitária » e, por outro 
lado enunciar os diferentes modos de estabelecimento 
de provas da origem comunitária dos produtos. Um outro 
tema de discussão foi um regulamento associado que 
visa definir o método de cálculo do valor das matérias não 
originárias e determinar os elementos constitutivos do 
preço à saída da fábrica dos produtos. 

O segundo texto validado especifica as modalidades 
e condições de aplicação do artigo 271 do Código 
Aduaneiro da CEDEAO, que prevê a importação ou 
exportação das mercadorias com isenção de direitos 
e taxas em determinadas situações particulares. 
Trata-se de, particularmente através deste projeto 
de Regulamentação no âmbito da união aduaneira 
da CEDEAO, eliminar as divergências relativas ao seu 
objectivo, âmbito, condições de aplicação e permitir 
assim, a todas as pessoas afectadas, beneficiar das 
mesmas vantagens em toda a Comunidade.  

Por último, propõe-se um texto para a aplicação do 
artigo 137§2 e 3 do Código Aduaneiro da CEDEAO para 
se determinar e harmonizar as condições de acesso e de 
organização da profissão de despachante aduaneiro nos 
Estados membros. Este projecto de texto inspira-se nas 
melhores práticas identificadas num estudo conduzido 
pela Organização Mundial das Alfândegas (OMA) em 
2016. Levou em consideração as alterações pertinentes 
formuladas e as preocupações expressas em Abuja em 
Março 2019, pela Direcção da Fiscalidade e da União 
Alfandegária com o apoio do Programa de Facilitação do 
Comércio na África Ocidental (FCAO).

A adopção, num futuro próximo, destes textos pelos 
órgãos competentes da Comunidade, favorecerá uma 
execução eficaz e o aperfeiçoamento do SLEC, permitirá 
criar as condições para uma aplicação harmoniosa da 
Tarifa Exterior Comum (TEC) e contribuirá igualmente 
para exigir o cumprimento de padrões elevados no 
domínio profissional e da ética.
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Diversas Reuniões com a CEDEAO para 
Reforçar a Cooperação Comercial Regional 

A Direcção da União Aduaneira e da Fiscalidade da CEDEAO, 
com o apoio do Projecto de Facilitação do Comércio da 
África Ocidental (PFEAO), organizou reuniões em Abril e 
Maio 2021 do grupo de trabalho sobre o projecto-piloto da 
desmaterialização do certificado de origem da CEDEAO. 
As reuniões contaram com a participação de peritos dos 
Estados membros assim como da OMA a fim de analisar 
a evolução dos trabalhos respeitantes às especificações 
funcionais e técnicas da arquitectura do certificado de 
origem electrónico (CO) na base de dados recolhidos junto 
dos Estados membros. Em seguida, os Estados membros 
elaboraram um esboço do plano de acção para um período 
de 12 meses, com a formulação de recomendações.

Na reunião sobre o Sistema Automatizado de Trânsito das 
Mercadorias (SIGMAT), os Estados membros reportaram 
o estado da implementação do SIGMAT ao nível nacional, 
bilateral ou multilateral. Concluiu-se que o Benim, 
Burkina, Costa do Marfim, Níger, Mali, Senegal e Togo 
implementaram, em certa medida o SIGMAT, ao nível 
nacional ou bilateral. Quanto a determinados estados 
membros, designadamente o Gana e a Guiné, estão 
empenhados em executá-lo em Dezembro 2021. Em 
contrapartida, outros Estados, como a Gâmbia, Nigéria e 
Serra Leoa não deram qualquer informação quanto a uma 
data indicativa. Adicionalmente, os peritos prosseguiram 
o exame do projecto de Acto Adicional sobre o SIGMAT.
Na terceira reunião regional, a Comissão apresentou as 
inovações introduzidas no mecanismo de garantia do 
trânsito comunitário da CEDEAO, designadamente a 
cobertura comunitária da garantia válida do posto de 

partida até ao de destino, a solvabilidade financeira do 
garante e sua responsabilidade conjunta, a introdução 
da garantia global realizada com o auxílio de meios 
numéricos electrónicos e de um sistema automatizado de 
gestão das garantias. 

A Reunião do Grupo de Trabalho para o Manual de 
procedimentos de trânsito visava conduzir um trabalho 
preparatório que definiria as funcionalidades do SIGMAT. 
Para o efeito, os peritos organizaram-se em subgrupos 
temáticos, designadamente as formalidades no posto 
aduaneiro de partida, de passagem, durante o trânsito e 
no destino.

Estas reuniões puderam ilustrar que a experiência 
piloto de automatização do certificado de origem está 
muito avançada mas que o quadro jurídico ainda está 
por implementar no que toca a garantir e formalizar 
esta experiência piloto, regulamentando as questões 
associadas com a assinatura electrónica ou digital e a 
validade do certificado electrónico.

Além disso, os avanços significativos estão registados 
na execução do quadro jurídico que regulamenta o 
trânsito comunitário, nomeadamente o SIGMAT, com 
a validação dos projectos de textos pelos peritos dos 
Estados membros. Entretanto, permanecem ainda 
problemas técnicos e tecnológicos a resolver e sobretudo 
a assistência aos Estados para a modernização das suas 
infraestruturas informáticas.
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O Programa FCAO Avalia as Necessidades de Desenvolvimento 
de Capacidade das OSC Nacionais e Regionais

Reconhecendo que as organizações da sociedade civil 
representam um segmento da população e parceiros 
de desenvolvimentos da maior importância para se 
poder avançar com a facilitação do comércio na região, 
o Programa FCAO  (comp 3.3) lançou uma iniciativa de 
desenvolvimento de capacidade para uma selecção 
de organizações da sociedade civil (OSC) na região. 
Como primeiro passo, o Programa FCAO está a avaliar a 
capacidade de promoção e as necessidades. Foi realizado 
trabalho no terreno em nove países pela ENDA CACID e 
seus parceiros de implementação, visando 241 OSC, bem 
como 24 OSC regionais. 

A promoção, que se centra na adopção de políticas 
sensíveis ao género e pró-população (especialmente 
as que se dirigem a pessoas vulneráveis e mulheres), é 
uma actividade importante para as OSC nacionais. Na 
realidade, 73% das OSC inquiridas conduziram actividades 
de promoção para influenciar a política ou decisões 
públicas. No entanto, o estudo confirmou que as OSC 
nacionais têm pouco impacto na política e na prática 
e, eventualmente um impacto limitado nas vidas das 
pessoas vulneráveis. De acordo com o estudo, apenas 
21% dos funcionários das OSC de nível nacional têm 
qualificações em matéria de promoção da causa e 13% 
em questões comerciais ou associadas ao comércio. Isto 
confirma a necessidade de criação de capacidade.

Das 24 OSC inquiridas, 84% tinham defendido a 
necessidade de influenciar as políticas e protocolos da 
CEDEAO e 74% adoptaram este comportamento para 
influenciar questões comerciais ou relacionadas com 
o comércio (incluindo a facilitação do comércio). Para 
questões relacionadas com a agricultura e segurança 
alimentar, e financiamento, respectivamente 58% e 
32% das OSC regionais tinham realizado actividades de 
promoção nestas áreas. Apesar destes resultados, as 
OSC regionais enfrentam muitos constrangimentos que 
as impedem de alcançar plenamente os seus objectivos. 
Estes desafios são, em certa medida, idênticos aos 
experimentados pelas OSC nacionais. 

A avaliação revela as consideráveis necessidades de 
criação de capacidade expressas pelas OSC regionais. 
Os participantes inquiridos manifestaram a necessidade 
de formação em políticas e protocolos da CEDEAO 
sobre livre circulação de bens e pessoas (91%); comércio 
e questões afins, incluindo a facilitação de comércio 
(86%); angariação de fundos (82%); técnicas e métodos 
de promoção (73%); e integração da dimensão do género 
(64%). Adicionalmente, 45% das organizações indicaram 
a necessidade de formação em gestão. Estas áreas 
correspondem igualmente às prioridades identificadas 
pelas OSC no domínio da condução da promoção da 
causa para influenciar as políticas.

O Programa FCAO irá criar um plano de desenvolvimento 
de capacidade das OSC em facilitação de comércio para 
delinear estratégias realistas e com prazos definidos para 
resolver os défices de capacidade identificados na avaliação. 
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FCAO Apoia uma Aliança sem 
Fronteiras para Sensibilizar o Sector 
Privado e os Intervenientes na 
Logística na TFA/AfCFTA 

O Programa FCAO apoiou a Aliança sem Fronteiras na 
organização de um workshop de sensibilização para os 
intervenientes do comércio e transportes do sector privado 
centrado em acordos e protocolos comerciais. O evento 
realizou-se em Lomé, Togo em 24 de Fevereiro de 2020. 
O workshop teve por base o apoio anterior do Programa 
FCAO à Aliança sem Fronteiras e empenhou-se em criar 
sensibilização para as políticas regionais de comércio e 
dos transportes da CEDEAO e em contribuir para a sua 
implementação eficaz e eficiente. Ao mesmo tempo, estas 
visavam criar acesso à informação sobre políticas comerciais 
regionais e continentais, especificamente ao elo entre o 
Acordo de Facilitação do Comércio (TFA) e o Acordo da Zona 
de Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA). 

No total, 49 intervenientes de associações de transportes e 
do sector privado participaram no evento de sensibilização 
que ofereceu um panorama geral do acordo TFA/AFCFTA 
da Organização Mundial do Comércio, o progresso da sua 
implementação no Togo e os benefícios e oportunidades 
que apresenta para as partes interessadas. O evento 
também cobriu os mecanismos de identificação e resolução 
das Barreiras Não Tarifárias (NTB). Cerca de 30% dos 
participantes eram mulheres, o que coincide com o foco 
principal no género do Programa FCAO. Os apresentadores 
incluíram o Secretário-Geral do Ministério do Comércio, 
Sr. Abe Talime, Senhora Nathalie Bitho, Presidente da 
Delegação Consular Especial da Câmara do Comércio, 
Sr. Katchali Batchassi, Negociador Chefe da AFTCFTA no 
Togo Sr. Kossi Abiguime, Ministério do Comércio e Chefe 
de Investigação no Ministério do Comércio, Sr.  Kokuyo 
Ognandou, entre outros.  

Várias recomendações importantes surgiram desta sessão, 
incluindo: isenção de taxas do equipamento agrícola para 
apoiar a produção e o processamento agro-alimentar; 
formação dos operadores económicos sobre o uso da 
e-plataforma AfCFTA NTB; e a necessidade de incentivar a 
Comissão CEDEAO a criar um mecanismo regional e-NTB. 
Foi também sugerido que os serviços de qualidade e 
inspecção (padrões, avaliação de qualidade, certificação do 
produto e metrologia) deveriam ser incluídos na comissão 
de facilitação do comércio nacional.
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Parceiros da Comissão CEDEAO com outros Parceiros 
de Desenvolvimento para Aumentar a  Capacidade das 
Mulheres e das PME 

O Programa FCAO, através da Direcção do Comércio 
da Comissão CEDEAO, colaborou com o Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Comissão 
Económica das Nações Unidas para África (CEA),Centro de 
Comércio Internacional (CCI), Afrexim Bank, Conferência 
das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 
(UNCTAD) e a Comissão da União Africana para realizar uma 
série de formações em criação de capacidade. As formações 
tinham por objectivo aumentar a capacidade das mulheres 
e das pequenas e médias empresas (PME) para o comércio 
no âmbito do Acordo de Facilitação do Comércio (TFA) e do 
Acordo de Comércio Livre na África Continental (AfCFTA).

A série de formações – que começou utilizando o modelo 
formação do formador – realizou-se na Serra Leoa de 7 a 9 
de Abril para empresas de mulheres de todos os estados 
membros (EM) da CEDEAO, de 12 a 14 de Abril no Gana para 
as PME nos EM anglófonos e de 20 a 22 de Abril na Costa do 
Marfim para PME dos EM francófonos e lusófonos.

No total, 42 representantes de EM participaram no evento 
na Serra Leoa. Os delegados incluíam S.Exa. Finda Koroma, 
Vice-Presidente da Comissão CEDEAO; Dr. Edward Hinga 
Sandy, Ministro do Comércio e Indústria; Dr. Pa Lamin Beyai, 
Representante Residente da PNUD, que representou a Sra. 
Ahunna Eziakonwa, Secretária-Geral Adjunta e Directora do 

Gabinete Regional da PNUD para África; e Sr. Christopher 
Forster, Presidente da Câmara de Comércio da Serra Leoa 
(SLCC). No Gana, além dos 20 dignatários que participaram, 
outros delegados notáveis incluíram: a Representante 
Residente da PNUD para o Gana, Sra. Silke Hollander; o 
Chefe de Gabinete do Secretariado AfCFTA, Sr. Silver Ojakol; 
e o Sr. Kolawole Sofola, Assistente do Director Geral de 
Comércio da Comissão CEDEAO. Na Costa do Marfim, 20 
dignitários participaram na reunião.   

No geral, o programa de criação de capacidade pretendia 
destacar os elos entre os artigos TFA e as oportunidades 
para os comerciantes da CEDEAO no âmbito da AfCFTA. 
Adicionalmente, o programa estimulou o uso das ferramentas 
operacionais da AfCFTA, incluindo o Observatório Africano 
do Comércio e o Sistema de Notificação de Barreiras Não 
Tarifárias.
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Costa do Marfim e Burkina Faso Realizam 
uma Reunião Final antes do Lançamento da 
Linha Férrea SIGMAT 

A 15 de Junho, os principais implementadores do corredor 
Abidjan-Ouagadougou fizeram uma reunião final preparatória 
antes do lançamento oficial da Linha Férrea SIGMAT, que deverá 
ocorrer a 22 de Junho de 2021. Os participantes analisaram 
áreas de preocupação e acertaram os detalhes finais antes do 
lançamento. Isto incluía a análise do guia do utilizador e textos 
legais (protocolos de acordo e quadro de acordo) que permitem 
a troca de dados electrónicos entre as duas administrações 
aduaneiras. 

SIGMAT é um projecto de interconexão das alfândegas que visa 
utilizar tecnologia de informação para facilitar o comércio, 
transportes e a livre circulação de bens dentro da região. O 
SIGMAT oferece benefícios aos governos, instituições financeiras 
e sector privado à medida que lança as bases para a partilha 
de dados em tempo real, que irá, em última análise, reduzir 
os tempos de espera e aumentar as receitas mediante custos 
reduzidos de trânsito e de transportes. O Programa FCAO está 
a apoiar o lançamento do SIGMAT e continuará a aumentar 
a colaboração entre os intervenientes no ecossistema de 
facilitação do comércio da Costa do Marfim e do Burkina Faso. 
Depois deste lançamento, o programa pretende lançar o SIGMAT 
para uma melhor interconexão alfandegária entre os corredores 
da África Ocidental. 

ACTUALIZAÇÕES POR PAÍS

COSTA DO MARFIM
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NTFC Revê Decreto para Incorporar 
Sensibilidade para as Questões de Género

Em Junho 2021, a NTFC togolesa apresentou uma nova versão do decreto presidencial. Como próximo passo, o decreto recém-
minutado será submetido ao ministério do comércio, devendo aqui ser aprovado. Logo que o Ministro tenha aprovado o decreto, 
este será submetido ao Presidente da República para adopção. 
 
O novo Decreto Presidencial NTFC inclui vários aspectos fundamentais:

• Alinhamento do mandato da NTFC com os objectivos de facilitação de comércio da AfCFTA;
• Expansão do estatuto de membro permanente da NTFC por forma a incluir o Ministério para a Promoção das Mulheres; e 
• Criação de um subcomité do género na NTFC destinado a prestar apoio específico a mulheres dedicadas ao comércio de 

pequena escala no Togo.

O decreto tornou-se realidade após um diálogo contínuo entre a NTFC Togolesa e o Programa FCAO, o que encorajou a NTFC a 
dar as boas-vindas a diversos representantes e intervenientes do Ministério do Género. O Programa FCAO aguarda com muito 
interesse compromissos continuados e o aprofundamento da consolidação da igualdade de género e da integração da dimensão 
do género nas operações da NTFC.  

Togo



http://tfwa.projects.ecowas.int/ O Programa TFWA | Newsletter Junho 2021 11

Mali

Formação SIGMAT dos Agentes Aduaneiros 
e dos Transitários nos Sítios Piloto dos 
Principais Postos Alfandegários do Mali

A formação sobre a aplicação SIGMAT de 145 agentes alfandegários e de cerca de cinquenta transitários do Mali teve 
início em 29 de Março e terminou a 10 de Abril de 2021. Durou duas semanas e desenrolou-se nos dois corredores de 
Dakar-Bamako (Kati-Kayes-Diboli) e de Abidjan Bamako (Bamako/Faladié- Sikasso-Zégoua). 

Esta formação permitiu que os agentes alfandegários e transitários dos postos principais recebessem formação 
e informação sobre a aplicação do Sistema Interligado de Gestão das Mercadorias em Trânsito (SIGMAT) face à sua 
operacionalização iminente nos dois corredores da via ferroviária. 

Posto das alfândegas de Kayes

Posto das alfândegas de Sikasso

Posto das alfândegas de Zégoua

Posto das alfândegas de Bamako/ Faladié
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Pequenas Comerciantes do Corredor 
Dakar-Bamako Recebem Formação em 
Competências de Gestão 

La GIZ organizou sessões de formação, de terça-feira 16 de Março até quinta-feira 18 de Março de 2021,na Câmara Regional de 
Comércio e na sala polivalente da Câmara de Kayes.

Tinha por objectivo geral prestar formações adequadas susceptíveis de reforçar as competências de gestão de 100 mulheres 
empresárias (pequenas comerciantes) do corredor Dakar-Bamako mediante a elaboração e a implementação de um módulo 
de formação em gestão de empresas adaptado às suas necessidades de acesso ao mercado e ao financiamento.

Com efeito, no quadro da implementação do Programa Regional para a Facilitação das Trocas Comerciais da CEDEAO 
(FEAO), foi estabelecido um contrato de parceria entre a Célula Técnica das Reformas do Clima dos Negócios (CTRCA), a GIZ/ 
programa FEAO e a APIX no Senegal para melhorar o clima de negócios no corredor Dakar-Bamako. Foi criado um comité 
conjunto,agrupando as partes do Mali e do Senegal, que zela pela boa aplicação das acções seleccionadas e pelo respeito 
pelos compromissos das duas partes.  

Nesta missão, a CTRCA está encarregada, entre outras, de assegurar a execução eficaz e coerente dos planos de acção 
do programa a nível nacional mas, também, de garantir a adesão do conjunto dos intervenientes das autoridades 
governamentais, do sector privado e da sociedade civil. Para tal, a CTRCA acordou realizar, em conjunto com o Projecto de 
Formalização dos Agentes do Comércio Retalhista (PROFAC), actividades de reforço da capacidade de gestão das mulheres 
empresárias que exercem a sua ocupação no corredor Dakar-Bamako. 

Mali
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Burkina Faso

A NTFC do Burkina Realiza o Primeiro 
Workshop do Subcomité de Facilitação 
do Comércio e de Género 

Em Março 2021, realizou-se o primeiro workshop do Subcomité de Comércio e de Género de Burkina Faso na Maison de 
l’Entreprise em Ouagadougou. A criação do subcomité teve o apoio do Programa FCAO e baseou-se no decreto de fundação 
da Comissão Nacional de Facilitação do Comércio. No total, o workshop contou com a participação de 29 pessoas de várias 
instituições, incluindo representantes de associações de mulheres comerciantes. A reunião visava explicar as expectativas do 
subcomité, planear as actividades prioritárias do subcomité para 2021, informar os participantes sobre o apoio prestado pelo 
Programa FCAO à implementação do roteiro da facilitação do comércio de Burkina Faso e identificar potenciais parceiros 
para a execução das actividades de género.

Durante a reunião, o Programa FCAO realçou e discutiu os objectivos centrais do subcomité:

• Assegurar que a NTFC integra a dimensão de género nos seus programas e decisões;
• Recolher e disseminar dados desagregados sobre género;
• Comunicar questões relacionadas com o comércio e o género;
• Procurar financiamento para as actividades do subcomité;
• Compilar e reportar más práticas e barreiras não tarifárias sensíveis às mulheres comerciantes transfronteiras; e
• Aumentar as capacidades dos membros do subcomité.

Ao longo do workshop, os participantes recomendaram alguns passos-chave:

• Incorporar a dimensão de género em todas as actividades de facilitação do comércio;
• Apoiar e assegurar a sustentabilidade dos gabinetes de informação;
• Prestar apoio ao Programa FCAO com vista ao desenvolvimento de um plano de acção operacional alinhado com o roteiro;
• Realizar actividades de criação de capacidade (incluindo de monitorização e avaliação);
• Reforçar as capacidades dos membros do subcomité no domínio do género e de monitorização/avaliação; e
• Apoiar a mobilização de recursos para a implementação do roteiro.

Representantes do Ministério das Mulheres e das associações de mulheres comerciantes regozijaram-se com o 
estabelecimento e o começo efectivo do subcomité. O Programa FCAO continuará a prestar apoio ao subcomité e a 
incentivar a realização dos objectivos descritos na primeira reunião. and encourage the realization of the goals outlined in 
this first meeting. 
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Níger

Um Novo Decreto torna a NTFC 
Nigeriana mais Inclusiva e Ambiciosa

Em Dezembro 2020, os Ministros das Finanças e do Comércio do Níger modernizaram o decreto conjunto da fundação 
da Comissão Nacional de Facilitação do Comércio do Níger (NTFC). O decreto actualizado observa as melhores práticas 
internacionais e introduz várias alterações institucionais na NTFC. O decreto foi elaborado em estreita colaboração com o 
Programa FCAO, que se apraz com as melhorias realizadas.  

O decreto actualizado alarga a adesão ao órgão de consulta comercial de modo a incluir mais representantes da sociedade 
civil e do sector privado (por exemplo, operadores aeroportuários e retroportuários). O decreto alarga também a qualidade 
de membro aos representantes do Ministério do Género e de Mulheres Comerciantes. Estruturalmente, o decreto reestrutura 
a NTFC em comités estratégicos e técnicos e em vários grupos de trabalho, incluindo um subcomité de comércio e género. 
Com base no decreto modificado,  a NTFC do Níger e a equipa do Programa FCAO já realizaram reuniões iniciais sobre 
a composição do grupo de trabalho do comércio e do género. Os dois parceiros também organizaram um workshop de 
socialização do comércio internacional de pequena escala (SSCBT) para auxiliar a NTFC a formular a sua agenda de apoio. A 
NTFC organizou ainda um workshop sobre Modelo de Maturidade FCAO, onde se validou a auto-avaliação institucional  da 
NTFC e foram acordadas medidas adicionais para desenvolvimento.

O Programa FCAO continuará a colaborar de perto com a NTFC do Níger. O programa deseja sucesso ao Níger e espera que 
o decreto actualizado consolide a sua reputação internacional de campeão do comércio 
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A NTFC Apresenta o Roteiro da 
Facilitação do Comércio da Nigéria 
ao Ministério Federal da Indústria, 
Comércio e Investimento

Em Junho 2021, a equipa da FCAO na Nigéria uniu-se à Comissão Nacional para Facilitação do Comércio (NTFC) da Nigéria 
para apresentar oficialmente o Roteiro actualizado para a Facilitação do Comércio a Sua. Exa. o Ministro Federal da Indústria, 
Comércio e Investimento (FMITI), Dr. Adebayo. O Roteiro da Facilitação do Comércio representa um passo fundamental para 
a melhoria do panorama do comércio da Nigéria, que é um dos objectivos de longo prazo do Programa FCAO para o país. 
 
A reunião teve lugar em Abuja, tendo o Ministro louvado a NTFC pelo esforço dedicado ao desenvolvimento do documento. 
Na sua apresentação, a NTFC indicou que houve vários factores que ajudaram a garantir o sucesso do roteiro. Estes factores 
incluíram: o elevado nível de apoio político (por exemplo, assegurando a aprovação da FEC); infraestruturas melhoradas 
nos portos; aquisição e entrega de scanners para reduzir as intervenções físicas; criação do balcão único para o comércio; 
aumento das actividades de promoção, especialmente no que se refere à agenda legislativa; e uma melhor coordenação da 
agência das fronteiras.
 
Como próximo passo, o ministério acordou facilitar uma reunião da NTFC com outras agências-chave. O objectivo é incentivar 
a responsabilização e aumentar a visibilidade do roteiro com os intervenientes em todo o país. O FMITI, a NTFC da Nigéria e 
o Programa FCAO estão muito empenhados em continuar a promover este importante recurso de facilitação do comércio.   

Nigéria

Entrega oficial do roteiro NTFC


