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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 de desenvolvimento, 
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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Sessão de Planejamento 
descrevendo o Operador Econômico 
Autorizado e o Programa do 
Operador Regional

Em julho de 2019, uma sessão de trabalho reuniu a Comissão da CEDEAO e um conjunto de 

especialistas do Escritório Regional da Organização Mundial das Alfândegas para a Capacitação 

da Região da Africa Ocidental e Central (BRRC / WCA).  A sessão - realizada em Abuja - focou-se 

no desenvolvimento e implementação de um programa regional de operadores e de um operador 

econômico autorizado para as simplificações da alfândega, a segurança e proteção na região da 

CEDEAO.  O desenvolvimento de uma estrutura regional facilitara a implementação do código 

aduaneiro pelas administrações aduaneiras dos estados membros. Por sua vez, esses esforços 

reduzirão os custos e atrasos nas fronteiras, melhorando a competitividade da empresa, aumentando 

o comércio intra-regional e melhorando o desenvolvimento econômico dos estados na região.  Além 

disso, o programa harmonizará vários parcerias do setor privado desenvolvidas entro os estados 

membros da CEDEAO.

Especificamente, o programa se esforça para:

 • Contribuir para a segurança da cadeia de suprimentos e apoiar a luta contra à insegurança na 

sub-região;

 • Melhorar a competitividade econômica regional, em geral, e a competitividade das empresas, 

especificamente; e

 • Reforçar a capacidade da administração aduaneira da CEDEAO na facilitação do comércio a nível 

regional e a níveis internacionais.

Com base nos objetivos definidos do programa, as atividades serão identificadas em uma lista 

cronológica criada para a implementação proposta. Como próximo passo, uma estrutura de medição 

lógica e de desempenho será proposto tal como um projeto de orçamento para o programa.
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A segunda reunião do Comitê Técnico do Programa FCAO ocorreu em Ouagadougou nos dias 9 e 10 de 

julho 2019. As reuniões do Comitê Técnico, que ocorrem duas vezes por ano, reúnem as organizações 

regionais do FCAO, os parceiros de desenvolvimento e as agências implementadoras para revisar e 

avançar os objetivos do programa. O papel e responsabilidade principal dos membros do Comitê 

Técnico é fornecer contribuições ao programa e preparar recomendações para o Comitê Diretor, que 

convoca pelo menos uma vez por ano.

 

Ao longo da sessão de dois dias, os implementadores do Programa FCAO - GIZ e Banco Mundial –deram 

apresentações sobre diversos tópicos relacionados ao programa, incluindo atividades concluídas. O 

grupo trabalhou em cada um dos três componentes do programa, discutindo conquistas e desafios 

com o grupo maior.

 

Entre outros assuntos, as reuniões também forneceram um palco para discutir as comunicações 

em todo o programa e a estrutura de resultados do programa. No último dia, o grupo mergulhou 

profundamente em questões selecionadas impactando os corredores comerciais na África Ocidental 

e também analisou detalhadamente as pesquisas comerciais de pequena escala.

Segunda Reunião do Comitê Técnico 
Avança Objetivos do Programa 
FCAO
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Seminario de treinamento de mestres, 
em andamento, no Acordo de 
Facilitação do Comércio da Organização 
Mundial do Comércio para pequenas e 
médias empresas

A Comissão da CEDEAO - em parceria com o 

Centro du Comercio Internacional (CCI) e o 

FCAO - realizou um seminário de treinamento 

de mestres sobre o Acordo de Facilitação do 

Comércio da Organização Mundial do Comércio 

para pequenas e médias empresas nos países 

de língua inglesa e Cabo Verde em junho de 

2019. A iniciativa aproveita a metodologia 

de treinamento de instrutores (TOT) para 

impulsionar o desenvolvimento de habilidades 

de facilitação do comércio ao nível local.

 

O objetivo dos seminários era equipar 

representantes das Câmaras de Comércio e 

Indústria nacionais com as ferramentas de ensino técnicas e inovadoras necessárias para fornecer treinamentos do 

setor privado a empresas ao nível local. No final dos seminários, os instrutores principais foram capazes de:

 • Compreender as técnicas principais de ensino para garantir uma transferência eficiente de conhecimentos;

 • Facilitar discussões com os participantes e orientá-los através de exercícios e estudos de caso; e

 • Fornecer, por sua conta, módulo de treinamento do setor privado da CCI.

Após essas sessões de treinamento, cada instrutor mestre realizará dois seminários nacionais em seus país 

respectivos, espalhando lições aprendidas para públicos mais amplos.

 

Em outubro de 2018, foi realizado o primeiro seminário para instrutores-mestres nos países de língua francesa 

e a Guiné-Bissau. Como resultado do seminário, os Instrutores-mestres realizaram mais de dez seminários 

nacionais para mais de 250 participantes.
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Reunião de Consulta Regional 
concentra-se em Concessões Tarifárias 
para o Acordo Africano de Comércio 
Livre Continental

De 19 a 20 de junho de 2019, foi realizada uma reunião de consulta regional em Abuja para harmonizar 

o calendário de concessões tarifarias de CEDEAO dentro da estrutura do Acordo Africano de Livre 

Comércio Continental ( AfCFTA ). Um funcionário aduaneiro e um negociador comercial representaram 

cada estado membro na reunião, que reuniu as partes interessadas para discutir e desenvolver uma 

posição comum para concessões tarifárias dos estados membros da CEDEAO. Uma vez acordado, a 

posição será submetida à União Africana.

 

Os estados membros da CEDEAO presentes reconheceram que, apesar do começo da validação da Lista 

de concessões tarifarias para o comércio de mercadorias, o processo não será finalizado que durante 

o período preparatório das reuniões da 12ª Cúpula Extraordinária de Chefes de Estado e de Governo 

da União Africano AfCFTA  .  Isso dará ocasião aos estados membros que ainda não apresentaram 

suas contribuições ou propostas, para fazê-lo. Além de avançar a posição das concessões tarifárias, a 

reunião também prestou homenagem especial a Sua Excelência M. Issoufou Mahamadou , Presidente 

da República do Níger, por sua excelente facilitação e por defender a realização do AfCFTA . No geral, 

a reunião sinalizou progresso e pode servir como exemplo de colaboração regional, fundamental 

para o programa FCAO.
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Comitê Interdepartamental de 
Facilitação do Comércio se reúne para 
coordenar as atividades de facilitação 
do comércio

A segunda reunião do Comitê da Facilitação do Comércio Interdepartamental foi realizado no dia 24 de 

maio de 2019. Esse comitê - encarregado de coordenar todas as atividades para a facilitação de comercio 

- reuniu as principais diretorias, incluindo: Comércio, Alfândega, Livre Circulação de Pessoas, Transporte, 

Setor Privado, Comunicações, Gênero e Relações Externas. A reunião foi dirigida por a CEDEAO, mas o 

GIZ e o Grupo Banco Mundial também participaram no encontro. Além disso, o CCI e a Organização das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial foram presente.

 

Na reunião, o comitê discutiu a facilitação do comércio, intervenções e melhores práticas da região e 

em todo o mundo. Especificamente, a reunião discutiu as modalidades para a criação de um comitê da 

facilitação do comércio regional e um desenvolvimento da estratégia de implementação técnicas.

 

O comitê recomendou que as iniciativas actuais da facilitação do comércio - como o Programa Conjunto 

de Fronteiras e a operacional manual- sejam estendidas em certas áreas (como iniciativas comerciais 

informais). O comitê também recomendou que as diretorias relevantes melhorem o planejamento e 

a coordenação de atividades relacionadas à facilitação do comércio, especialmente no contexto da 

preparação do orçamento. Além disso, a reunião destacou a necessidade que todas as direções continuarem 

a compartilhar políticas e estratégias relevantes da facilitação do comércio, garantindo uma abordagem 

holística para a implementação de iniciativas.
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Pesquisa-piloto lança clarificacoes sobre 
o comércio transfronteiriço e o gênero

Em abril de 2019, foi realizada uma pesquisa piloto ao longo do corredor Dakar-Bamako, como parte das análises 
sendo conduzidas no âmbito do Programa FCAO. Focado no comércio transfronteiriço e no gênero, a pesquisa 
foi projetado para gerar evidências empíricas, ajudando a enfrentar os principais desafios da facilitação do 
comércio que afetam pequenos comerciantes ao longo do corredor, especialmente mulheres.

Especificamente, o objectivo da pesquisa explorou:

(i) a extensão e a importância do comércio transfronteiriço não registrado devido a transações de pequena escala;
(ii) a situação dos pequenos comerciantes e quaisquer impedimentos às suas atividades nas passagens da fronteira;
(iii) o tratamento das mulheres comerciantes nos postos da  fronteira e quaisquer restrições específicas de gênero que 

elas enfrentem; e
 (iv) o quadro institucional e o apoio que existe para os pequenos operadores fronteiriços.

Com esse objectivo, os pesquisadores da Ipsos Nigéria realizaram o estudo piloto de Dakar-Bamako em quatro 
mercados ao longo da fronteira Senegal / Mali. Questionários quantitativos sobre o comércio transfronteiriço 
de pequena escala e o gênero foram administrados a funcionários e a três grupos diferentes de comerciantes e 
prestadores de serviços (porteiros, transportadores e intermediários). No total, 506 pessoas responderam à pesquisa, 
complementada por resultados de quatro discussões qualitativas em grupos focais (com 68 participantes no total), 
entrevistas com informantes (com 34 representantes das partes interessadas) e análise de imagens.

Esclarecendo sobre o comércio transfronteiriço ao longo do corredor, os entrevistados de todos os grupos identificam 
essas prioridades principais:  segurança, melhorias na infra-estrutura , acesso ao financiamento e conscientização. 
Com essas prioridades identificadas, quatro áreas foram destacadas para apoio do Programa FCAO: conscientização 
e melhoria do comportamento, simplificação de procedimentos e aumentar a transparência, atualização da 
infraestrutura com o objetivo de aumentar a segurança e melhorar o acesso a informações, finanças e mercados. 
Por fim, os resultados dessa pesquisa de regional informarão as atividades do Programa FCAO, especialmente as 
que apóiam o desenvolvimento e a implementação de medidas regionais de facilitação do comércio, bem como as 
atividades destinadas a melhorar os corredores selecionados. A pesquisa do corredor de Dakar-Bamako é a primeira 
de uma série de pesquisas do Programa FCAO, que acabará por cobrir todos os seis corredores prioritários do 
programa . Os resultados do piloto geraram várias lições e observações, que guiarão a pesquisa que será lançada nos 
cinco corredores restantes do Programa FCAO.

Local do piloto, Kidira (corredor de Dakar - Bamako), A&B: entrevista do piloto.

C: Porteiro, D: Cruzamento de fronteira, E: Parque de caminhões
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A Direcção de Comércio da CEDEAO e os especialistas do GIZ juntaram-se ao seminário de 

Capacitação sobre Envolvimento das partes interessadas nas políticas comerciais africanas e no 

diálogo regional sobre políticas comerciais do Forum CEDEAO, realizado em Abuja no final de 

abril. O seminário de quatro dias é uma iniciativa da União Africana Continental - à qual a GIZ, 

através do Programa FCAO, fornece suporte técnico e organizacional – com objective de treinar e 

desenvolver a capacidade com os estados membros da CEDEAO e com as comunidades econômicas 

regionais, concentrando-se no envolvimento das partes interessadas nas políticas comerciais. Além 

disso, o seminário abordou a formulação, negociação e implementação de políticas comerciais.

As áreas técnicas de discussão incluíram:

(i) operacionalizar plataformas regionais e nacionais de diálogo sobre políticas comerciais;

 (ii) envolver efetivamente organizações do setor privado, acadêmicas e da sociedade civil nos 

processos de política comercial continental; e

 (iii) fortalecer a cultura da inclusão, promovendo o diálogo na CEDEAO e na União Africana. African 

Union.

Seminário de Capacitação em 
Política Comercial, realizado em 
Abuja
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O seminário de 
sensibilização sobre a 
política comercial da 
CEDEAO envolve as partes 
interessadas
A Comissão da CEDEAO, com o apoio da FCAO, organizou um seminário de três dias sobre a sensibilização em Cabo 
Verde, dos dias 4 a 6 de junho de 2019. O seminário foi destinado a criar consciência sobre a CEDEAO e as políticas e 
protocolos relacionadas ao comércio internacional contribuindo a sua implementação efetiva e eficiente.
 
No total, 65 pessoas participaram nos seminários, incluindo representantes das Câmaras de Comércio de Cabo 
Verde e 40 participantes do setor privado. Durante o seminário de sensibilização, os participantes discutiram 
o Esquema de Liberalização do Comércio da CEDEAO , os benefícios do Acordo Africano de Comércio Livre 
Continental, o Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio, e o papel do setor 
privado nas políticas e protocolos relacionadas ao comércio e o código alfandegário da CEDEAO.
 
O primeiro dia do seminário foi visado aos atores do setor privado, enquanto o segundo e o terceiro dia foram 
visados aos funcionários aduaneiros nacionais. No geral, o seminário serviu como uma plataforma importante 
para que as partes interessadas regionais se unirem e avançaram-se na agenda de facilitação do comércio.

Cabo Verde

ATUALIZAÇÕES NO NÍVEL DE PAÍS
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O seminário de sensibilização sobre a 
política comercial da CEDEAO tem como 
alvo o setor privado e a autoridade 
aduaneira
Nos dias 29 e 30 de abril de 2019, foi realizado um seminário e sensibilização na Guiné-Bissau. Como colaboração 
entre as Câmaras de Comércio e a Autoridade Aduaneira da Guiné-Bissau, o seminário teve como objetivo 
conscientizar as políticas regionais da CEDEAO relacionadas ao comércio.
 
Esse seminário incluiu a esclarecer o Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio, 
o Acordo Comercial Continental e o código aduaneiro da CEDEAO, contribuindo para a sua implementação 
eficácia e eficiência. O seminário também procurou fornecer acesso a informações sobre políticas comercias 
regionais e continentais para o setor privado e para as autoridades aduaneiras.
 
O evento foi presidido pelo diretor da União Aduaneira e Tributação da CEDEAO, com 67 representantes 
presentes do setor de empresas privadas. No segundo dia – que focou de novo sobre of código aduaneiro 
– 25 oficiais da alfândega participaram. Após esta sessão bem-sucedida, o Programa AFCA está planejando 
seminários adicionais de sensibilização fazendo parte da implementação regional do Programa FCAO.

Guiné-Bissau

ATUALIZAÇÕES NO NÍVEL DE PAÍS
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ATUALIZAÇÕES NO NÍVEL DE PAÍS

Organização de Mulheres em 
Comércio Internacional reúne-se 
em Lagos
Em colaboração com a FCAO e o Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido (DDIRU), o 

capítulo Nigeriana da Organização de Mulheres em Comércio Internacional (OMCI) organizou uma reunião sobre a 

sensibilização, em Lagos, de dia e meio, nos dias 27 e 28 de junho de 2019. Um representante do Ministério Federal da 

Indústria e Comércio e Investimento presidio sobre a sessão, destacando a importância da reunião e as sessões.

 

Durante as sessões, os apresentadores descreveram e discutiram o Acorde de Facilitação do Comércio da Organização 

Mundial do Comércio, os direitos do setor privado, vantagens do Acordo Africano de Comércio Livro do Continental ( 

AfCFTA ) em Nigéria e o Esquema de Liberalização do Comércio da CEDEAO .

 

Além desses assuntos, o DDIRU realizou uma sessão para orientar os exportadores sobre as etapas necessárias, bem 

como as agências nigerianas disponíveis para facilitar e financiar o comércio internacional. No final da reunião, Os 

membros do OMCI apoiaram a necessidade de que Nigéria assinasse o acordo do AfCFTA . O filial nigeriana da OMCI 

foi formado em 2018 e este encontro serviu como uma oportunidade importante para envolver o grupo récem-criado.

Nigéria


