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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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O Programa FCAO acolhe o Painel sobre o 
Comércio e o Género na UN Women CSW65 

O Programa FCAO participou na 65ª Comissão da Mulher 
da ONU sobre a Condição da Mulher (CSW65), organizando 
um painel de discussão sobre as mulheres comerciantes 
transfronteiriças. Realizado no dia 18 de março, o evento 
deu aos membros do painel a oportunidade de explorar 
como dar prioridade às mulheres comerciantes durante as 
recuperações económica pós-COVID. Apesar dos papéis 
ativos desempenhados pelas mulheres como agentes 
económicos, as mulheres comerciantes na África Ocidental 
lutam para manter a igualdade de condições nas suas 
economias, e a pandemia da COVID-19 tem destacado e 
exacerbado muitos desses desafios.

O evento deu as boas-vindas a distintos oradores, incluindo 
o Dr. Bolanle Adetoun (Director, Centro de Desenvolvimento 
do Género da CEDEAO), Alejandro Alvarez da Campa (Gestor, 
IFC), Naa Densua Aryeetey (Gestor Sénior, Autoridade para 
os Transitários do Gana), Ewokolo Jeme (Perito em Género 
e Coordenador de Formação, GIZ/FCAO), e a Drª Barbara 
Ky (Directora, Departamento de Género da UEMOA), e foi 
moderado por Maiko Miyake (Gestora do Programa FCAO).
Além de ser um objetivo admirável, a igualdade de género 
foi descrita pela maioria dos membros do painel como uma 
necessidade económica. Os membros do painel destacaram 
as principais estatísticas sobre as disparidades de género 
e apresentaram as melhores práticas para melhorar as 
condições do comércio para as mulheres. Os oradores 
também exploraram como integrar o género nas políticas, 
estratégias e programas comerciais, reconhecendo 
a importância de uma nova geração de intervenções 
comerciais, como o Programa FCAO, que dá realce ao género, 
às mulheres comerciantes como principais beneficiárias do 
projeto, e intervenções direcionadas para tornar o comércio 
transfronteiriço mais fácil, mais barato e mais rápido para as 
mulheres.

Os membros do painel aprofundaram os esforços das 
suas próprias instituições em matéria de integração da 
perspetiva de género para abordar a desigualdade de género 
no comércio e na facilitação do comércio, dando ao público 
grandes perceções e interessantes lições aprendidas.

Todos os oradores realçaram a necessidade de aumentar 
os meios de recolha de dados comerciais desagregados 
por género para melhor poder quantificar e identificar as 
disparidades relacionadas com o género. A Drª. Barbara 
Ky da UEMOA declarou: “quando as políticas comerciais 
são inclusivas, apoiam a igualdade que leva a um 
crescimento económico positivo e à redução da pobreza”. 
Além disso, os membros do painel observaram que - não 
surpreendentemente - as mulheres comerciantes estavam 
entre as mais atingidas pela pandemia, uma vez que o 
encerramento das fronteiras e as restrições à mobilidade 
impostas para conter a propagação da COVID-19 também 
resultaram num colapso dramático da procura de bens 
e reduziram as oportunidades de acesso aos clientes e 
mercados. Neste sentido, o painel reconheceu o importante 
papel que iniciativas como o Programa FCAO podem ter 
na condução da recuperação pós-COVID-19, tanto através 
do apoio a medidas de alívio, como também através de 
incentivos a soluções de comércio inovadoras.   

Todos os membros do painel concluíram que a participação 
económica das mulheres continua a ser fundamental para 
uma recuperação resiliente e sustentável da pandemia, 
exigindo uma maior colaboração, mais consultas com 
mulheres comerciantes e maior especialização nas análises 
relacionadas com o género para colocar as mulheres em 
primeiro lugar de forma sustentável e eficaz. 
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O Programa FCAO faz entrevistas aos 
SSCBT para uma classificação de crédito 
alternativa 

Foram entrevistadas diversas associações de comerciantes da 
Nigéria e do Senegal para estabelecer melhor o perfil dos pequenos 
comerciantes transfronteiriços (Small-Scale-Cross-Border Traders - 
SSBCTs) e para compreender melhor os dados alternativos que geram 
para aceder a produtos e serviços financeiros. Estas entrevistas - 
inicialmente pilotadas em dois países e feitas através de uma empresa 
de consultoria - fazem parte da segunda fase do estudo de classificação 
de crédito do Programa FCAO, lançado para melhorar o acesso dos 
SSBCTs ao financiamento através de mecanismos de classificação de 
crédito personalizados. 

Os SSCBTs ainda enfrentam desafios significativos no acesso ao 
capital para os seus negócios e muitas vezes não têm acesso a serviços 
bancários, sendo incapazes de obter uma classificação de crédito e 
com poucas ou nenhumas oportunidades de inclusão financeira. Esses 
fatores confirmam a relevância de explorar meios de classificação de 
crédito alternativos e visam criar a pesquisa fundamental necessária 
para incentivar as instituições de microfinanças a oferecerem produtos 
financeiros aos SSCBTs. Até à data, a empresa de consultoria fez 
várias consultas a associações de comerciantes locais com o objetivo 
de comparar dados de exercícios de mapeamento anteriores com 
métricas alternativas na utilização dos dados. 

Outros SSCBTs do Senegal e da Nigéria serão entrevistados e 
constituídos em painéis antes do programa produzir um Quadro de 
Informação de Crédito. Com base nestas entrevistas, também será 
publicado um Relatório Regional da Perspetiva dos Dados Alternativos. 
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O CNFE Mali recebe a sua primeira formação no 
Modelo de Maturidade

Como parte da implementação do seu Plano de trabalho, 
particularmente a componente relacionada com a 
implementação do Acordo sobre Facilitação do Comércio 
da OMC, o FEAO iniciou discussões com o CNFE-Mali tendo 
em vista a sua operacionalização. Estas discussões levaram 
à realização de 5 sessões de formação entre 11 de dezembro 
de 2020 e 24 de fevereiro de 2021. Estas reuniões são as 
primeiras desde a criação do CNFE-Mali pela Despacho 
Interministerial N-0934/MCC/MEF/MT-SG de 5 de abril de 
2009.

Todas as 5 sessões tiveram com tema central a apresentação 
do Modelo de Maturidade e a autoavaliação do CNFE-
Mali pelo Modelo de Maturidade. Três sessões virtuais, 
dinamizadas por Benedicte Meille (especialista do FEAO), 
incidiram sobre a apresentação do Modelo de Maturidade, 
as suas etapas e técnicas de autoavaliação.

As duas sessões presenciais (com o acompanhamento 
do Ponto Focal do FEAO) foram dedicadas ao exercício 
prático de autoavaliação do CNFE-Mali pelo Modelo de 
Maturidade. Ambas as sessões decorreram na sala de 
reuniões do Ministério da Indústria, Comércio e Promoção 
de Investimentos, nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2021.
O workshop teve como objetivo acompanhar o CNFE-Mali: 

1. Na identificação de um referencial de progresso em 
relação ao seu nível de maturidade;

2. Apoiar a operacionalização do seu mandato através da 
elaboração e desenvolvimento de um Plano de ação;

3. Seguir de uma forma regular o progresso do nível de 
maturidade.

A formação foi frequentada por todos os membros do 
CNFE, aos quais se juntou um representante do Ministério 
da Mulher. Foi muito apreciada pela audiência.
 
A formação permitiu que os participantes fizessem:
A avaliação do texto da criação do CNFE -Mali em relação 
à norma e às boas práticas nesta área;
• Propostas de ações corretivas para que o CNFE-

Mali possa responder às normas, incluindo 
o esclarecimento do mandato da Secretaria 
Permanente, a constituição dos grupos de trabalho 
do CNFE, a inclusão do género, as OSC e a criação da 
ligação de permuta entre a ZELECAF e Doing Business;

• A avaliação do nível de esforço a ser fornecido por 
nível do Modelo de Maturidade.

 Os próximos passos consistirão:
• Na consolidação do relatório de ’autoavaliação do 

CNFE-Mali e o seu envio ao FEAO;
• No desenvolvimento e promulgação do novo texto do 

CNFE-Mali que apoia as ações corretivas propostas;
• No desenvolvimento de um Plano de ação, validado 

e avaliado;
• Na preparação de um programa anual de atividades 

que apoia a formulação das assistências técnicas 
necessária para a operacionalização e reforço do 
CNFE-Mali.
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Formação de formadores sobre a aplicação 
do Sistema Interligado de Gestão de 
Mercadorias em Trânsito (SIGMAT)

De 30 de novembro a 04 de dezembro de 2020, teve lugar 
na sala de reuniões da Direção Geral das Alfândegas do Mali 
em Bamako, uma formação de formadores no Sistema 
Interligado de Gestão de Mercadorias em Trânsito (SIGMAT). 
A formação teve a participação de numerosos diretores, 
incluindo o Diretor Adjunto das Alfândegas, os Diretores 
centrais da Administração das Alfandegas e o pessoal das 
alfândegas, os presidentes dos transitários do Mali e do 
sindicato das Alfândegas do Mali.  

Os principais objetivos consistiram em dar uma formação 
adequada a cerca de vinte técnicos agentes alfandegários, 
que numa segunda fase deverão garantir o reforço das 
capacidades do pessoal das alfândegas do Mali em todo 
o território nacional para tornar o SIGMAT operacional 
em todos os escritórios de trânsito ou de destino das 
mercadorias. 
O principal resultado obtido no final desta primeira sessão 
de formação foi um perfeito domínio da aplicação pelos 
agentes informáticos e pelos técnicos do sistema no módulo 
do SIGMAT, o que permitirá certamente à administração 
aduaneira:

• partilhar informações assim como dados em tempo 
real; 

• reduzir os prazos de espera; 
• aumentar as receitas através da redução dos custos dos 

transportes e do trânsito;

• aumentar as receitas aduaneiras;
• facilitar e tornar mais seguro o comércio internacional.
 
A fase seguinte consistirá em alargar sucessivamente a 
formação aos outros agentes das alfândegas em todo 
o território nacional.  Esta próxima fase será um ponto 
de partida para dar a formação adequada aos agentes 
alfandegários e aos comissários alfandegários nos principais 
locais-piloto como prelúdio para iniciar a aplicação do 
SIGMAT no eixo Bamako-Dakar e Bamako-Abidjan.  Trata-
se nomeadamente no eixo Dakar-Bamako das cidades de 
Diboly, Kayes e Kati, no eixo Abidjan-Bamako das cidades de 
Zégoua, Sikasso e Bamako/Faladié 205. 
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O Departamento das Alfândegas do Togo Participa 
numa Missão Virtual do programa FCAO 

No início de março, o Programa FCAO realizou uma 
missão virtual no Togo para apoiar o Departamento das 
Alfândegas Togolês (Office Togolais des Recettes - OTR). 
Apesar da pandemia em curso, este envolvimento virtual 
permitiu à equipa do programa FCAO trabalhar com a 
OTR e ajudar a construir o seu desempenho em torno da 
boa governação e do cumprimento voluntário. 

O Comissário Geral da OTR solicitou o apoio do programa 
FCAO para rever e fortalecer as operações da OTR no 
sentido de adotar sistematicamente uma abordagem 
centrada no cliente para o desempenho organizacional. 
Com isso em mente, o programa tem como objetivo uma 
transformação integrada e sistémica que abrangerá: i) 
a governação, ii) a garantia da qualidade holística, iii) a 
conformidade voluntária dos operadores económicos 
com as regulamentações aduaneiras e fiscais, e iv) a 
conformação e o aumento das parcerias e a cooperação 
com o setor privado e com outras agências fronteiriças. O 
objetivo final é melhorar as operações e os compromissos 
da OTR com as partes interessadas. 

Com base nas discussões durante a missão virtual, a 
equipa da FCAO começaria inicialmente por avaliar e 
auditar a qualidade do sistema de administração. Em 
seguida, a equipa trabalharia para melhorar a gestão dos 
clientes da OTR, conhecendo, gerindo e melhorando a 
comunicação e a fidelidade dos clientes.

A OTR é um parceiro-chave e um foco importante para o 
Programa FCAO. Otimizar a estrutura organizacional da 
OTR e mudar o seu enfâse para uma cultura de serviço - 
o que melhora as parcerias e aumenta a capacidade do 
pessoal da OTR - pode mudar o ecossistema comercial 
transfronteiriço e catalisar uma facilitação do comércio 
mais fácil, mais eficiente e mais rentável na sub-região. 
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Agentes Transitários e das Alfândegas 
do Mali Preparam a Campanha de 
Comunicação do SIGMAT

Em março, membros da equipa do projeto SIGMAT das 
Alfândegas do Mali reuniram-se com membros do Gabinete da 
Federação Nacional dos Transitários do Mali (FETRAM) para 
discutir o lançamento de uma campanha de comunicação do 
SIGMT Mali. Durante a reunião, a FETRAM ofereceu-se para 
entregar um manifesto para a operacionalização do SIGMAT 
à Direção das Alfândegas, confirmando o seu compromisso 
com a facilitação do comércio e com as medidas comerciais 
de acompanhamento. Para que haja uma cooperação 
otimizada, a FETRAM também recomendou que as 
Alfândegas explicassem melhor os mecanismos do SIGMAT 
aos agentes transitários em reuniões posteriores. 

A Rede Alfandegária Regional para o Comércio em Trânsito, 
com a sigla SIGMAT, é um Projeto de Interligação Aduaneira 
que visa utilizar a tecnologia da informação para facilitar o 
comércio, o transporte e a livre circulação das mercadorias 
dentro da região. Oferece enormes benefícios aos governos, 
instituições financeiras e ao setor privado, abrindo caminho 

para a partilha de informação, dados em tempo real, 
redução dos tempos de espera e aumento de receitas graças 
à redução dos custos de trânsito e transporte.

O Programa FCAO está a explorar a forma de apoiar os 
esforços de comunicação em torno do SIGMAT e concordou 
em ajudar a lançar, promover e divulgar o SIGMAT no Mali. 
O Programa FCAO visa construir visibilidade e reconhecer o 
projeto SIGMAT entre decisores, operadores económicos e o 
público em geral, apoiando a implementação de um plano 
nacional de comunicações. O programa também continuará 
a reforçar a colaboração entre as partes interessadas no 
ecossistema de facilitação do comércio do Mali e espera 
lançar o SIGMAT noutros mercados na África Ocidental.  


