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NEWSLETTER DE MARÇO 2022 

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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Lançamentos do Comité Regional de 
Facilitação do Comércio
A 21 de fevereiro, a Comissão da CEDEAO lançou o Comité Regional 
de Facilitação do Comércio (RTFC). Este novo fórum - o primeiro 
deste tipo na África Ocidental - marca um marco importante para 
a facilitação do comércio na região. Em Junho de 2021, o acordo 
(Decisão C/DEC.1/6/21) para estabelecer e operacionalizar o RTFC 
foi estabelecido na octogésima sexta sessão ordinária do Conselho 
de Ministros da CEDEAO, num esforço para melhorar a facilitação 
do comércio nos Estados Membros da CEDEAO. O Programa de 
Facilitação do Comércio na África Ocidental (FCAO), apoia estes 
esforços e elogia a CEDEAO pelo lançamento deste fórum regional 
de referência. 

O lançamento histórico foi marcado com uma cerimónia em Lomé, 
Togo, moderada pelo Sr. Kolawole Sofola, Diretor Interino para 
o Comércio da CEDEAO. Tand reuniu várias partes interessadas 
importantes, incluindo: S.Exª Sr. Kodjo Sévon-Tépé Adédzé, 
ministro do Comércio, Indústria e Consumo Local do Togo; Sr. Téi 
Konzi, Comissário da CEDEAO para o Comércio, Alfândegas e Livre 
Circulação de Pessoas; Sr. Philippe Kokou Tchodie, Comissário 
Geral da Receitas Públicas do Togo (OTR); e a Sra. Barbara Rippel, 
Chefe do Programa GIZ - FCAO. 

Nas suas observações, S. Exa. Sr. Kodjo Sévon-Tépé Adédzé 
explicou que o novo comité foi concebido para reforçar as sinergias 
entre os organismos responsáveis pela facilitação ao nível do país. 
Também exortou os membros do novo RTFC a trabalharem para 
simplificar as exportações, importações e procedimentos de 
trânsito dentro e fora da região. Falando em nome da Sra. Rippel, 
o Sr. Kenneth Okoro, reiterou o compromisso do Programa FCAO 
de ajudar a CEDEAO a facilitar a circulação das mercadorias na 
região. Mais tarde, o representante do Programa FCAO, Bénédicte 
Meille, fez uma apresentação sobre o papel dos Comités Regionais 
de Facilitação do Comércio (RTFCs) na implementação da Zona de 
Comércio Livre Continental Africana (AfCFTA), trazendo uma das 
principais áreas de foco do programa para o fórum do RTFC.

Depois do lançamento oficial, o comité iniciou a sua reunião 
inaugural, que teve lugar de 21 a 23 de Fevereiro. Foram feitas 
várias recomendações durante esta primeira reunião, incluindo: 
integração da aprendizagem entre os pares e da partilha de 
experiências nas operações do comité; desenvolver programas de 
sensibilização para várias iniciativas de Facilitação do Comércio 
em curso para garantir que as partes interessadas relevantes 
estejam informadas e posicionadas para desfrutar plenamente 
dos benefícios dessas iniciativas; e o reforço do envolvimento do 
setor privado na conceção, implementação e monitorização de 
políticas, iniciativas e instrumentos relacionados com o comércio. 
Mais adiante, o Comité Regional de Facilitação do Comércio (RTFC) 
servirá de plataforma para garantir a cooperação e coordenação 
entre os Estados membros da CEDEAO para a implementação 
harmonizada de reformas nacionais, regionais, continentais e de 
facilitação do comércio internacional.
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No dia 14 de março, o Programa FCAO acolheu um evento 
paralelo na 66ª Sessão da Comissão das Nações Unidas sobre 
o Status da Mulher (CSW66). O painel de discussão explorou 
questões na vanguarda da agenda comercial e do género, 
ao mesmo tempo que apresentou soluções inovadoras e 
transformadoras para construir a resiliência do setor privado 
às perturbações do mercado, com foco nos comerciantes da 
África Ocidental. 

O evento foi moderado por Ewokolo Jeme, especialista em 
género e coordenador de formação para o Programa GIZ - FCAO 
(GIZ), que apresentou os principais membros do painel: Dr. 
Barbara Ky, Diretora do Centro de Género da UEMOA; Jailson 
da Luz Costa, Especialista em Informática e Interconectividade 
Aduaneira da GIZ - CEDEAO; Christel Annequin, Consultora 
para a Facilitação de Transportes e Logística do Programa 
FCAO (Banco Mundial); e Carine Yemitia, Agente Regional 
Sénior de Aprovisionamento do IFAD / Diretora das Mulheres 
na Logística e Transporte (WiLAT) na Costa do Marfim. O 
evento foi realizado virtualmente via ZOOM, e reuniu mais de 
80 participantes e partes interessadas de todo o mundo. 

Durante a sessão, os membros do painel revelaram os 
desafios relacionados com a pandemia, enfrentados pelos 
pequenos comerciantes transfronteiriços (PCTFs) em 
toda a região. A grande maioria, até 70 a 80 porcento, dos 
pequenos comerciantes africanos são do sexo feminino. As 
mulheres representam uma grande parte do setor privado 
e foram particularmente afetadas pela COVID-19, que 
afeta desproporcionalmente as mulheres e aprofunda as 
desigualdades existentes na região. 

Ao longo do evento, os membros do painel realçaram a 
importância da digitalização a nível nacional e regional. O 
comércio digital tem potencial para melhorar a eficiência, o 
custo e a transparência do comércio transfronteiriço. Ao mesmo 
tempo, a digitalização pode ajudar a resolver as limitações 
enfrentadas pelas mulheres comerciantes. Como exemplo, 
o Sr. Jailson da Luz Costa destacou a missão da CEDEAO de 
simplificar e automatizar os procedimentos em toda a região: 
“Para apoiar os comerciantes e reduzir os atrasos nas fronteiras, 
a CEDEAO introduziu e adotou a Lei Complementar de Trânsito, 
uma ferramenta eletrónica destinada a facilitar a circulação de 
mercadorias”.

A Dra. Ky acrescentou que é necessário um investimento 
adicional para a digitalização, para que esta possa beneficiar 
as mulheres comerciantes. Destacou ainda a necessidade de 
dar capacidades e formação às mulheres comerciantes que 
permitam que estas tirem o máximo proveito das ferramentas 
e plataformas digitais. No que diz respeito às alfândegas, a 
Sra. Carine Yemitia disse que as administrações aduaneiras 
devem continuar a abraçar a transformação digital, afim 
de moldar as cadeias de abastecimento inteligentes do 
futuro. Automatização dos procedimentos aduaneiros 
é fundamental para simplificar o comércio, permitindo 
menos contacto físico presencial, reduzindo o tempo e os 
custos do desalfandegamento, e permitindo um comércio 
transfronteiriço mais seguro.

À medida que a conversa continuava, os oradores descreveram 
as ações concretas que podem proteger as mulheres 
comerciantes e construir a sua resiliência a futuras interrupções 
dos negócios. Por exemplo, a Sra. Christel Annequin destacou 
os esforços do Programa de Facilitação do Comércio na África 

Ocidental (FCAO) para simplificar o comércio em pequena 
escala através do sistema de grupagem, uma forma económica 
dos comerciantes agruparem as suas mercadorias e de as 
enviarem através das fronteiras como grupos. Este mecanismo 
não só facilita o comércio seguro, mas poupa dinheiro aos 
comerciantes e diminui o número total de veículos na estrada 
a cada dia, ajudando assim o meio ambiente. 

Antes do encerramento da sessão, os membros do painel 
destacaram algumas estratégias abrangentes - como a 
melhoria do acesso das mulheres à informação relacionada 
com o comércio - que podem elevar o status das mulheres 
comerciantes e as mulheres que trabalham nas administrações 
aduaneiras. Como revelado durante a discussão, este é outro 
passo importante para lidar com os obstáculos enfrentados 
pelas mulheres na região. 

O Programa FCAO Acolhe o Evento 
Lateral das Mulheres da ONU CSW66

“Para apoiar os comerciantes e reduzir os atrasos 
nas fronteiras, a CEDEAO introduziu e adotou a Lei 
Suplementar de Trânsito, uma ferramenta eletrônica 
destinada a facilitar a circulação de mercadorias.”
- Jailson da Luz Costa (GIZ - CEDEAO)
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A CEDEAO Acolhe um Workshop sobre os 
Dados-Espelhados para a Análise de Risco

O Programa de Facilitação do Comércio na África 
Ocidental (FCAO) ministrou recentemente workshops 
virtuais de desenvolvimento de capacidades sobre a 
utilização de dados-espelhados para as Administrações 
Aduaneiras nos quatro Estados Membros piloto do 
Projeto de Operacionalização da Lei Complementar 
sobre Cooperação Aduaneira Regional da CEDEAO: 
Costa do Marfim, Burkina Faso, Níger. Estes workshops 
fizeram parte do Projeto de Operacionalização da Lei 
Adicional A/SA.6/12/18 de 22 de Dezembro de 2018, 
relativa à assistência mútua e cooperação aduaneira 
e em conformidade com o Plano de Ação validado por 
cada Estado Membro piloto.

Durante os workshops, os participantes ficaram a saber 
quais são as áreas importantes para a troca de dados-
espelhados e gestão de risco, incluindo: 

• Método e contribuição da análise dos dados-espelhados macroeconómicos sobre comércio externo;
• Gestão de risco e seletividade aduaneira, com foco no controlo a posteriori (um meio eficaz de otimizar os controlos 

aduaneiros e agilizar o desalfandegamento das mercadorias); e
• Desenvolvimento e implementação de um mecanismo de intercâmbio e reconciliação de dados estatísticos de transações-

espelho entre os gabinetes de fronteira dos Estados-Membros piloto do projeto.

Os workshops constituíram uma oportunidade para apresentar casos específicos de cada Estado-Membro. Estas apresentações 
foram baseadas nos dados disponíveis recolhidos em bases de dados estatísticos do comércio internacional e na metodologia 
de interpretação e processamento das discrepâncias estatísticas detetadas através da análise de dados-espelhados. Além disso, 
os workshops proporcionaram uma oportunidade para discutir acordos para o intercâmbio de dados estatísticos espelhados 
sobre o comércio externo e informações transacionais sobre o comércio transfronteiriço a nível local, (entre escritórios e postos 
aduaneiros nas fronteiras) e a nível nacional, de uma forma sistemática no quadro da estratégia de cooperação aduaneira.

Como passo seguinte, o projeto está a trabalhar no sentido de implementar o intercâmbio de dados estatísticos espelhados a 
nível nacional e entre os gabinetes de fronteira dos Estados-Membros-piloto.
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A CEDEAO Acolhe um Workshop sobre os 
Dados-Espelhados para a Análise de Risco

O Programa FCAO começou a recrutar um facilitador 
para desenvolver uma plataforma inovadora de formação 
comportamental e de diálogo que irá construir a consciência 
dos pequenos comerciantes transfronteiriços (PCTFs) sobre 
as regras e regulamentos comerciais. Ao mesmo tempo, essa 
plataforma facilitará o diálogo para construir a confiança e 
fortalecer as comunicações dos PCTFs com as autoridades 
aduaneiras. 

Estes esforços baseiam-se no Mapeamento da Associação 
de Comerciantes do Programa FCAO realizado em 2020 e na 
Avaliação das Necessidades de Capacitação concluída em 
2021. A Avaliação das Necessidades do Desenvolvimento de 
Capacidades identificou um conhecimento muito limitado das 
regras e regulamentos por parte dos comerciantes, sendo o 
melhoramento desta situação uma necessidade fundamental 
na região. Para responder a esta necessidade, o Programa FCAO 
dará formação aos PCTFs centrada tanto no conteúdo técnico 
(por exemplo, regras e regulamentos comerciais nacionais e 
regionais, assim como direitos e obrigações dos comerciantes) 
como comportamental (por exemplo, comunicações, 
confiança, persistência e resiliência). 

Além disso, o Programa FCAO promoverá um diálogo mais 
forte com as autoridades fronteiriças para catalisar uma 
mudança cultural mais ampla - incentivando uma mudança 
de relações essencialmente adversas para relações mais 
colaborativas. Isto incluirá a defesa de que as alfândegas 
adotem, como parte do seu mandato, comunicações 
proativas sobre a evolução das regras e regulamentos 
comerciais, bem como ações de apoio ao cumprimento 
voluntário por parte dos comerciantes.

Em fevereiro, o Programa FCAO começou a recrutar facilitadores 
de formação experientes nos seus nove países focais. Estes 
facilitadores serão um componente crítico da equipa de 
conceção e execução da formação. Os candidatos não têm 
que ser especialistas em comércio transfronteiriço, mas devem 
trazer uma experiência comprovada utilizando métodos 
participativos (tais como dramatização / teatro comunitário / 
estudos de caso ou experiência em formação comportamental 
a participantes rurais, especialmente mulheres, com educação 
e/ou alfabetização limitadas).

Os facilitadores recrutados ajudarão a conceber o currículo 
de formação e um plano de implementação que utiliza uma 
abordagem faseada, na qual o currículo terá início em 2022, 
sendo depois aperfeiçoado e replicado noutros países. 

Está atualmente em curso a seleção dos países-piloto, que será 
baseada em: 

1. Relações existentes do Programa FCAO com as autoridades 
aduaneiras do país; 

2. As autoridades aduaneiras demonstraram recetividade à 
mudança cultural prevista pelo Programa FCAO; 

3. A disponibilidade de candidatos a facilitadores de formação 
qualificados no país; e 

4. Compatibilidade com os planos de trabalho existentes do 
Programa FCAO para os corredores.

O recrutamento de facilitadores de formação está em curso 
nos nove países, e os candidatos interessados devem enviar as 
candidaturas para tcubbins@worldbank.org.

O Programa FCAO tem como objetivo criar uma 
comunidade de confiança entre comerciantes e 
os agentes aduaneiros
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Reunião do Comité de Facilitação do Comércio 
interdepartamental da CEDEAO

A 18 de Fevereiro, o Comité de Facilitação do Comércio interdepartamental da Comissão da CEDEAO reuniu-
se virtualmente para discutir as seguintes iniciativas em curso:

• Estratégia regional de facilitação do comércio e dos transportes
• Política e estratégia regional da CEDEAO em matéria de barreiras não-tarifárias
• Desenvolvimento da resposta regional à COVID-19 da CEDEAO (componente comercial)
• Preparação para o lançamento e primeira reunião do Comité Regional de Facilitação do Comércio da CEDEAO

As direções representadas incluíam: Comércio, Livre Circulação, Transporte, Jurídico, Comunicação, Indústria e Setor 
Privado. O Comité destacou a necessidade de programas de desenvolvimento de capacidades em torno de iniciativas 
de facilitação do comércio para garantir que as partes interessadas estejam adequadamente equipadas e posicionadas 
para empreender a implementação de forma eficiente e eficaz. 
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O Programa FCAO apoia o Workshop de 
Validação do Roteiro da NTFC

O roteiro do Comité Nacional de Facilitação do Comércio (NTFC) do Burkina Faso foi recentemente validado numa reunião do 
NTFC em Ouagadougou. No total, mais de 30 membros do NTFC participaram na reunião, que foi presidida pelo Sr. Seydou 
Ilboudo, Diretor Geral de Comércio, que representou o presidente do NTFC. 

Durante a sessão, os membros do NTFC analisaram e, por fim, aprovaram o projeto de roteiro. O roteiro foi desenvolvido com 
base numa autoavaliação do NTFC e é composto por 34 atividades agrupadas em quatro objetivos estratégicos. A estratégia, 
que será implementada durante um período de três anos, inclui atividades dos subcomités para o comércio e o género, entre 
outras coisas. 

Os participantes recomendaram que fosse feito o mapeamento das principais entidades de facilitação do comércio, bem como 
a criação de grupos de trabalho ou subcomités temáticos. Além disso, os participantes validaram e adotaram o mandato 
do Secretariado Técnico do NTFC. O documento detalha as atribuições e funções do Secretariado Técnico como estrutura 
operacional do NTFC, tendo em conta os pontos fracos identificados no âmbito do exercício de autoavaliação do NTFC.

O roteiro de facilitação do comércio representa um passo fundamental para melhorar o panorama comercial do Burkina Faso, 
que é uma das metas de longo prazo do Programa FCAO para o país.

ATUALIZAÇÕES AO NÍVEL NACIONAL

Burkina Faso
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Costa do Marfim

O programa FCAO apoia a Primeira 
Formação sobre ePhyto

Após o lançamento bem-sucedido dos certificados 
fitossanitários (ePhyto) na Costa do Marfim - um esforço 
fortemente apoiado pelo Programa FCAO - o programa 
acolheu recentemente a primeira sessão de formação sobre 
ePhyto para o GUCE (janela única da Costa do Marfim para o 
comércio externo/estrangeiro). 

O ePhyto é uma forma importante de reduzir os 
custos comerciais e facilitar um comércio mais seguro. 
Outros benefícios incluem a criação e troca eficiente de 
documentação, redução do tempo despendido em processos 
de desalfandegamento e maior colaboração entre as partes 
interessadas. A sessão de formação atraiu representantes da 
Direção de Proteção, Controlo e Qualidade Vegetal (DPVCQ) e 
do Ministério da Agricultura interessados em saber mais sobre 
a implementação da solução ePhyto. Durante a sessão, os 
participantes destacaram algumas ações chave que já foram 
concluídas:

• Concluir a ligação entre o IPCC e o GUCE CI; e
• Realização de um workshop em parceria com a 

COLEAP para delinear e atualizar as listas de pragas 
regulamentadas nos países ACP. 

Durante a sessão, foram recomendados passos 
seguintes importantes: 

• Realização de testes ePhyto (para produtos como mangas) 
com países europeus recomendados pela COLEACP; e

• Levar a cabo uma missão de campo para implementar um 
teste ao vivo do módulo no porto de Abidjan. 

Desde o ano passado, o Programa FCAO tem fornecido 
financiamento e conhecimentos técnicos a países de toda a 
África Ocidental para conseguir uma adoção mais ampla da 
solução ePhyto. 
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Costa do Marfim

Workshop de Pré-validação melhora as 
Medidas SPS  

Nos dias 23 e 24 de Fevereiro, o Programa FCAO organizou um workshop na Direção de Proteção, Controlo e Qualidade 
Vegetal (DPVCQ) do Ministério de Estado, Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural (MINADER) para melhorar o 
conteúdo das propostas dos peritos antes de serem submetidas à validação das partes interessadas nacionais. No total, 20 
partes interessadas participaram no workshop físico em Abidjan, com mais alguns que se juntaram online via Webex.

Os quatro textos pré-validados internamente são:

• Anteprojeto da (nova) lei sobre a proteção das plantas;
• Anteprojeto de decreto para a aplicação da (nova) lei de proteção das plantas;
• Anteprojeto de decreto sobre os procedimentos de inspeção fitossanitária, PRA, e quarentena de plantas;
• Projeto de ordem interministerial que estabelece os pormenores da colaboração entre a NPPO e as estruturas de 

investigação fitossanitária e de aconselhamento agrícola.

Esta iniciativa faz parte do apoio do Programa FCAO para melhorar as medidas sanitárias e fitossanitárias em toda a região. 
Através da assistência técnica e financeira do Programa FCAO, os países da África Ocidental irão colher os benefícios do 
comércio com menos riscos de importação e exportação, maior acesso aos mercados internacionais e garantias mais fortes 
em relação à segurança dos alimentos e outros produtos.
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Teve lugar em Abidjan, um workshop 
Sanitário e Fitossanitário

No dia 27 de janeiro, o Programa FCAO, com apoio do setor privado, fez um workshop sobre os procedimentos Sanitários 
e Fitossanitários (SPS) para os representantes de empresas importadoras. Tendo decorrido na Sede do Banco Mundial 
em Abidjan, o workshop permitiu que os participantes trocassem lições e partilhassem experiências. Especificamente, o 
workshop centrou-se nos procedimentos relacionados com a obtenção dos vários documentos emitidos pelos Serviços 
Veterinários (DSV, SICOSAV, etc.) do Ministério dos Recursos Animais e Pesca para a importação de bens.

Os participantes centraram-se em várias questões, trazendo à luz vários tópicos: 
 
• Os diferentes tipos de atividades do operador;
• Os tipos de documentos emitidos;
• Procedimentos para a obtenção do documento emitido;
• Tempo necessário para a obtenção dos documentos emitidos;
• Custo relacionado para obtenção estes documentos; e
• Desafios encontrados durantes as operações de importação e soluções.

Costa do Marfim
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Costa do Marfim

Contrato de Consultadoria Assinado entre a 
Costa do Marfim e a IFC

No dia 13 de janeiro, o governo da Costa do Marfim assinou 
um contrato de assistência com a Corporação Financeira 
Internacional (IFC). O contrato foi assinado por Souleymane 
Diarrassouba, Ministro do Comércio e Indústria da Costa 
do Marfim e o Representante Residente da IFC na Costa do 
Marfim, e faz parte dos esforços do Programa FCAO para 
reduzir os custos das transações comerciais ao longo do 
corredor Abidjan-Ouagadougou, ao mesmo tempo que 
reforça o compromisso do setor privado. 

Ao falar na reunião, Souleymane Diarrassouba destacou a 
colaboração como um passo fundamental para melhorar 
a competitividade comercial ao longo do corredor, um 
dos seis principais corredores comerciais da região da 
África Ocidental. Afirmou que a colaboração irá, com 
o tempo, melhorar os fluxos comerciais e a eficiência. 
Mencionou que o acordo está alinhado com a visão de 
solidariedade da Costa do Marfim, que considera o setor 
privado uma alavanca crítica para o crescimento, com uma 
contribuição esperada de 75% no âmbito do Plano Nacional 
de Desenvolvimento 2021-2025. Olivier Buyoya reafirmou o compromisso da IFC em ajudar o governo da Costa do Marfim a 
fortalecer o desempenho ao longo do corredor e impulsionar o desenvolvimento económico.

Com o apoio do Programa FCAO, a Costa do Marfim já estabeleceu com sucesso um portal de informação (Portail Web 
d’Information Commerciale, ou PWIC) e uma janela única para o comércio (Guichet Unique du Commerce Extérieur, ou 
GUCE-CI). Estas inovações simplificam os procedimentos de inspeção aduaneira e, como resultado, reduzem o tempo e os 
custos relacionados com o desalfandegamento das exportações e importações, especialmente para os operadores privados.
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Lançada oficialmente a análise do risco 
nas fronteiras e gestão da assistência 
técnica

Mali

A adequada gestão do na gestão das fronteiras é uma das 
condições prévias mais importantes para a facilitação do 
comércio. Com isto em mente, o Programa FCAO prestou 
recentemente assistência técnica à Administração Aduaneira 
do Mali para fortalecer, atualizar e modernizar o seu sistema 
de análise e gestão do risco (RAM). Os especialistas do 
Programa FCAO reuniram-se com membros das alfândegas 
do Mali - incluindo o Sr. Amadou Konaté, Diretor Geral das 
Alfândegas do Mali, e outros gestores e agentes de alto nível 
dos serviços domésticos do país - para discutir o plano de 
ação proposto. O plano de ação foi desenvolvido com base 
nos resultados de um questionário de diagnóstico à gestão do 
risco e foi concebido para abordar as sete áreas prioritárias de 
intervenção identificadas pela administração aduaneira para a 
modernização do seu sistema RAM. 

De um modo geral, a assistência técnica fornecida pelo 
programa apoiará a atualização da estratégia AGR (alinhada 
com os padrões internacionais e as melhores práticas em 
análise e gestão do risco). Especificamente, isto envolve: 

• Desenvolver a estratégia para cobrir a luta contra a 
fraude, garantir as receitas, o cumprimento voluntário, 
a facilitação do comércio e a política de seletividade 
dos controlos com antecedência, durante e após o 
desalfandegamento e as informações aduaneiras.

• Desenvolver a estratégia para integrar conceitos modernos 
de controlo, antifraude e governação baseados na 
garantia de qualidade sistémica, conformidade voluntária 
e cooperação regional/internacional.

• Desenvolvimento de um plano estratégico plurianual para 
operacionalizar o IGA com indicadores de desempenho 
em termos de análise de risco, controlo, facilitação do 
comércio internacional e cumprimento voluntário dos regulamentos aduaneiros pela empresas do Mali.

Ao longo do workshop, os participantes recomendaram vários passos fundamentais seguintes:

• Agendar reuniões de acompanhamento entre os serviços técnicos aduaneiros e o Programa FCAO;
• Apresentar o relatório atualizado da estratégia e diagnóstico da RAM da alfândega no Mali;
• Fazer workshops para validar os relatórios e aumentar a conscientização sobre o desempenho da RAM; e
• Monitorizar, avaliar e informar sobre a implementação da RAM.

A gestão dos riscos é uma forma eficiente para as administrações aduaneiras orientarem as intervenções na fronteira, garantir 
o cumprimento efetivo e melhorar significativamente o desempenho na facilitação do comércio. O programa FCAO irá apoiar a 
Administração Aduaneira do Mali na implementação dos passos seguintes recomendados durante os próximos meses. 
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Mali

O programa dá formação aos gestores das empresas e 
aos condutores que utilizam o corredor Dakar-Bamako 

O Programa FCAO acolheu diversos workshops de formação 
em Bamako e Kayes, Mali, para reforçar as capacidades 
de gestão dos gestores das empresas de transportes. Os 
workshops visavam melhorar a eficácia e eficiência dos 
transportadores, motoristas e transitários relacionados com 
técnicas de carregamento, segurança rodoviária e melhores 
práticas. No total, 75 participantes - incluindo representantes 
de empresas de transporte de mercadorias, o Conselho Maliano 
de Transportadores Rodoviários (CMTR), serviço técnico de 
transporte e sindicatos de transporte rodoviário - assistiram às 
sessões. 

O Programa FCAO desenvolveu e implementou os módulos de 
formação em gestão para empresas de transportes. Os módulos 
centraram-se em sete áreas fundamentais:

1. Prevenção e Risco Rodoviário: risco rodoviário nos corredores da África Ocidental: Fórmula VECO (Veículo, Ambiente, 
Motorista e Organização); precauções de segurança no transporte

2. Manuseio de Cargas e Técnicas de Segurança: código da estrada e segurança, regras e responsabilidades gerais, lei e segurança, 
tipos e casos de controlo; descarregar; princípios gerais de segurança; requisitos específicos de fixação por tipo de carga

3. Gestão de Recursos nos Transportes
4. Ambiente das Empresas de Transportes
5. Aplicação dos Princípios de Gestão-Marketing aos Transportes
6. Aplicação da Técnica de Estudo da Caminhada aos Transportes
7. Exercícios Práticos (Estudos de Casos): situação prática que envolve cálculos e a escolha de diferentes métodos de segurança; 

boas práticas nalgumas empresas de transporte

Além do acima exposto, a formação proporcionou a oportunidade de partilhar materiais para a compilação de textos relacionados 
com o comércio transfronteiriço com serviços técnicos e organizações profissionais do setor privado e sindicatos de motoristas. 

Esta atividade faz parte da implementação do Plano Nacional de Ação para Melhorar a Competitividade do Corredor Dakar-Bamako. 
Nas próximas semanas, o Programa FCAO, com o apoio do Comité Nacional de Monitorização para Melhorar a Competitividade 
do Corredor Dakar-Bamako, irá planear atividades de sensibilização e comunicação para complementar a formação. 
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O programa FCAO faz um workshop de 
autoavaliação do modelo de maturidade do NTFC

Nigéria

No dia 25 de fevereiro, a equipa da Nigéria do 
Programa FCAO organizou um workshop para 
fazer a revisão anual do progresso do Comité 
Nacional de Facilitação de Comércio (NTFC) 
da Nigéria. A avaliação utilizou o Modelo de 
Maturidade do FCAO e apresentou o questionário 
de autoavaliação de maturidade online aos 
membros do NTFC. 

O quadro de maturidade é uma ferramenta 
projetada para os NTFCs de toda a região da África 
Ocidental para autoavaliar os seus desempenhos 
em relação às boas práticas, integrar resultados 
com base nos seus NTFCs e participar na 
monitorização do progresso efetivo em resposta 
aos compromissos internacionais e continentais 
relacionados com a facilitação do comércio. A 
sessão de um dia foi facilitada por Bénédicte 
Meille, Especialista em Facilitação do Comércio 
do Programa FCAO, que explicou as reformas de 
facilitação do comércio e o papel do plano dos 
NTFCs na formulação de políticas comerciais 
(facilitando consultas nacionais e diálogos 
operacionais). Especificamente, destacou o papel 
do NTFC da Nigéria no progresso do processo 
de facilitação através da implementação das seguintes atividades (conforme 
estipulado no seu Plano de Ação):

• Revisão do quadro legal da facilitação do comércio e evitar sobrepor as 
funções regulatórias

• Assumir um forte compromisso orçamental para operacionalizar o plano
• Atualizar periodicamente o roteiro de facilitação do comércio/

planeamento estratégico
• Integração da facilitação do comércio na Política Nacional de 

Planeamento do Desenvolvimento da Nigéria

Durante a sessão, foi analisado o modelo de maturidade, e os participantes 
foram convidados a avaliar o seu desempenho (com base nos três pilares). 
Também lhes foi pedido que vissem em que lugar ficaram na escala do 
nível de maturidade, ao mesmo tempo que identificavam formas possíveis de conseguirem cumprir os seus mandatos. A Sra. 
Mielle fez uma demonstração ao vivo do questionário online, incluindo as etapas de login e uma breve revisão das perguntas. A 
ferramenta online foi projetada para ser preenchida anualmente pelos NTFCs, num esforço para obter uma visão geral objetiva do 
desempenho do Comité na facilitação da coordenação doméstica e supervisionar a implementação do Acordo de Facilitação de 
Comércio da Organização Mundial do Comércio (conforme o artigo 23.2º)

No fim do workshop, os participantes foram convidados a testar a plataforma, criar contas e preencher o questionário. Uma vez 
submetido, o Programa FCAO fará recomendações para fortalecer as áreas de desempenho que sejam mais fracas. Nas próximas 
semanas, o CEDEAO planeia fazer uma segunda sessão/exercício para consolidar e rever as respostas. 

“O NTFC está numa boa posição para influenciar 
e garantir que as recomendações que está a 
projetar dentro do NTFC sejam integradas no 
quadro geral [parte da política de planeamento do 
desenvolvimento]. Isto significa ser eficiente. Um 
Comité Nacional de Facilitação do Comércio com um 
bom desempenho garante que as instituições públicas 
responsáveis pelas políticas comerciais adotem uma 
abordagem coordenada, inclusiva e participativa que 
beneficie todos - comerciantes homens e mulheres, 
empresas privadas e PCTFs.”
- Bénédicte Meille (World Bank - Programa FCAO)
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Nígero NTFC treinado em 
gerenciamento de projetos inclusivos

Na África Ocidental, os Comités Nacionais de Facilitação 
de Comércio (NTFCs) desempenham um papel 
fundamental no progresso das reformas da facilitação 
do comércio e das políticas para a logística. Para cumprir 
eficazmente o seu mandato e melhorar a sustentabilidade 
operacional, o Programa FCAO oferece apoio técnico e 
de capacitação para equipar os NTFCs em toda a região 
com ferramentas para defenderem as recomendações 
técnicas relevantes e influenciarem eficazmente a agenda 
de reformas governamentais relacionadas com o comércio 
transfronteiriço.

Recentemente, o Programa FCAO organizou um workshop 
de desenvolvimento de capacidades sobre Gestão Inclusiva 
de Projetos em Niamey. A sessão virtual de dois dias foi 
projetada para fornecer aos membros do NTFC do Níger 
as ferramentas necessárias para gestão de projetos para o 
planeamento e implementação de reformas de facilitação 
do comércio. Durante a sessão interativa, os participantes 
aprenderam o seguinte currículo/módulos: conceitos e 
princípios fundamentais de gestão de projetos, razões 
para o sucesso e fracasso de projetos e ferramentas para o 
envolvimento efetivo e inclusivo das partes interessadas. Os 
participantes na formação acharam o workshop muito útil — disseram que contribuiu muito para a sua compreensão do 
valor do género e da aplicação inclusiva no desenvolvimento, implementação e avaliação do projeto.

Após a conclusão da formação, os membros do NTFC do Níger planeiam aplicar as etapas e ferramentas preparatórias na 
comunicação das suas datas definitivas para a implementação dos compromissos da Categoria C da TFA à Organização 
Mundial do Comércio, ao mesmo tempo que desenvolvem propostas de projetos na área da facilitação do comércio. 

Níger
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Senegal

Workshop de Socialização Focada na Avaliação 
de Género e no Inquérito aos Pequenos 
Comerciantes Transfronteiriços (PCTFs)

No Senegal, o Programa FCAO organizou um workshop 
para partilhar os resultados de um inquérito realizado 
aos pequenos comerciantes transfronteiriços (PCTFs). 
Ao mesmo tempo, os workshops sensibilizaram os 
resultados do Relatório de Avaliação do Género do 
Programa FCAO, que mostra que uma grande proporção 
dos operadores de pequena escala nos postos aduaneiros 
na África Ocidental tendem a ser mulheres, em parte 
porque são frequentemente mais ativas na distribuição 
de alimentos e bens de consumo mais pequenos, o que 
pode constituir a maioria dos pequenos comerciantes 
transfronteiriços. 

O workshop explorou os constrangimentos enfrentados 
pelos pequenos comerciantes transfronteiriços (PCTF) 
nos corredores comerciais prioritários do Programa 
FCAO. Estes incluem os custos comerciais mais 
elevados, corrupção mais generalizada, procedimentos 
de desalfandegamento complicados, abuso e assédio 
e acesso limitado ao financiamento. Para mitigar 
estas barreiras e facilitar o comércio transfronteiriço, 
o relatório delineou ações importantes para aumentar 
a transparência nas fronteiras, racionalizar e/ou 
descentralizar os procedimentos e requisitos existentes, 
melhorar a inclusão financeira e tomar medidas para 
criar um ambiente seguro, transparente e equitativo 
nos postos aduaneiros. O relatório também analisou a 
forma como os funcionários aduaneiros e os prestadores 
de serviços operam, explorando simultaneamente as 
suas opiniões sobre a forma de melhorar o comércio. 
Finalmente, os participantes do workshop discutiram 
as principais conclusões do Relatório de Avaliação do 
Género do Programa FCAO para compreender melhor os desafios enfrentados pelas mulheres, identificar as necessidades 
e prioridades institucionais dos principais intervenientes no programa e para rever as iniciativas em curso na região em 
matéria de comércio e de género. 

Para abordar a insensibilidade ao género das políticas e procedimentos comerciais existentes, o Programa FCAO proporciona 
uma campanha de sensibilização e formação para integrar as questões de género nas discussões de facilitação do comércio. 
O programa também apoia o desenvolvimento de políticas e procedimentos para apoiar os pequenos comerciantes - 
incluindo as mulheres - que fazem negócios transfronteiriços.
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Uma análise do progresso avalia as 
atividades do programa FCAO no Senegal 

Senegal

No dia 12 de janeiro, os membros do Subcomité de Gestão Estratégica dos Principais Corredores do Senegal reuniram-se em 
Dakar com outras partes interessadas dos setores público e privado. Os participantes pretendiam rever, entre outras coisas, o 
progresso das principais atividades incluídas no plano de ação adotado em outubro de 2019. Apesar dos contratempos causados 
pela pandemia da COVID-19, os participantes elogiaram a boa e bem-sucedida execução das principais atividades e componentes 
do Programa FCAO:

Desenvolvimento das capacidades dos intervenientes

• Desenvolvimento do acervo de textos e documentos de circulação no Corredor Dakar-Bamako com um workshop de 
restituição em 16 de Junho de 2021.

• Atividade de desenvolvimento de capacidades para os intervenientes nos transportes sobre técnicas de carregamento 
(destinada a plataformas com mais de 200.000 toneladas e que são intervenientes nos transporte).

● Implementação do SIGMAT 
 
• Implementação do SIGMAT em todo o território nacional.
• Formação de formadores na Escola Aduaneira para Oficiais Aduaneiros senegaleses, auxiliares, manipuladores, despachantes 

aduaneiros licenciados, forças de defesa e segurança, e o setor privado.

A popularização da ferramenta, que é outro elemento muito importante da implementação do SIGMAT, tem sido um desafio, 
apesar do recrutamento de uma agência de comunicação e da validação dos materiais de comunicação. Outros componentes 
fundamentais, como a operacionalização, continuam dependentes da melhoria da situação política entre o Mali e o Senegal, o 
que permitiria a assinatura de leis regulamentares e a concretização da interligação através da troca de informações entre as duas 
alfândegas.

No final da reunião, os participantes concordaram em constituir um grupo de trabalho com as partes interessadas relevantes 
para preparar e iniciar o processo de implementação de atividades de sensibilização ao longo do corredor, rever as datas iniciais e 
atualizar os termos de referência. 
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Togo

Togo embarca para obter a certificação ISO 
completa do OTR

Em fevereiro, com o apoio do Programa FCAO, o Office 
of Togolese Revenue / Office Togolais des Recettes 
(OTR) lançou oficialmente uma atividade de cinco 
semanas para auxiliar a integração sistemática da 
Garantia de Qualidade com o OTR. O Programa FCAO 
forneceu assistência técnica – incluindo ferramentas 
práticas e recomendações – para apoiar esta 
importante instituição pública à medida que fortalece 
seu compromisso com a governança aprimorada e a 
responsabilidade pública. Processos de mapeamento 
de riscos, revisão da arquitetura de auditoria interna 
e controles internos e outras competências suportam 
o alto nível de engajamento do OTR para gerenciar 
e mitigar ativamente os riscos em relação aos seus 
objetivos de gestão e desempenho organizacional. 
A OTR está empenhada em obter a certificação ISO 
completa para todos os seus processos antes do final de 
2024.

Otimizar o sistema organizacional do OTR e mudar o 
escritório para uma cultura de serviço de qualidade para 
todos os seus cidadãos pode mudar o ecossistema de 
comércio internacional.

O Programa FCAO parabeniza o governo do Togo e o 
OTR por este desenvolvimento emocionante.


