
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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A SIGMAT-RAIL lança uma ligação entre a Costa do 
Marfim e o Burkina Faso 

O Programa FCAO implementou com sucesso o elemento ferroviário do Sistema de Gestão de Bens em Trânsito, chamado 
SIGMAT, no Burkina Faso e na Costa do Marfim. O SIGMAT foi concebido para ligar os sistemas aduaneiros, permitindo a 
partilha e processamento eficientes de informações sobre carga entre países. O Burkina Faso e a Costa do Marfim são as 
duas mais recentes nações a beneficiar desta melhoria tecnológica. 

O SIGMAT para o caminho-de-ferro foi oficialmente lançado em Abidjan a 22 de junho de 2021, com a presença dos diretores 
gerais da Alfândega de Burkina Faso, Costa do Marfim e Níger. O Ministro do Orçamento da Costa do Marfim presidiu à 
cerimónia, durante a qual os representantes do Burkina Faso e da Costa do Marfim assinaram o acordo oficial.  

Para facilitar e incentivar esta reforma, o Programa FCAO realizou diversas atividades:

• Recrutou a UNCTAD (parceiro técnico), para fazer o desenvolvimento da plataforma
• Prestou uma assistência concreta para organizar reuniões técnicas entre a OMA, UNCTAD, SITARAIL e as agências 

aduaneiras de ambos os países; estas reuniões conduziram à criação de um plano de trabalho, um quadro normativo 
legal, um guia do utilizador e sessões de teste.  

O lançamento do SIGMAT marca uma posição importante para ambos os países, e para a região em geral. Esta reforma terá 
um grande impacto no comércio, reduzindo o tempo necessário para que as mercadorias viajem através do corredor Abidjan-
Ouagadougou e, ao mesmo tempo, permite um ambiente de negócios favorável. Esta ligação ferroviária complementa a 
iniciativa rodoviária SIGMAT, implementada por um projeto comercial anterior da IFC (IFTWA, financiado pela União Europeia 
e pelo projeto de empréstimos do Banco Mundial, PAMOSET). 
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SSCBT Workshops de Socialização sobre 
o Levantamento e Relatório de Avaliação 
do Género no Gana e na Nigéria

Como continuação da série de workshops regionais da SSCBT Socialização 
sobre o Levantamento e Relatório de Avaliação do Género, o Programa FCAO 
realizou workshops no Gana e na Nigéria. Os workshops apresentaram os 
resultados do inquérito da SSCBT e o relatório de avaliação sobre o género 
- duas importantes e significativas peças de investigação para o espaço 
comercial da África Ocidental. Os workshops também proporcionaram 
uma oportunidade para discutir o Modelo de Maturidade da FCAO, uma 
ferramenta projetada para avaliar o nível de maturidade dos Comités 
Nacionais de Facilitação do Comércio (NTFCs) e informar os planos de 
ação dos NTFCs adequados baseados em resultados, e para encorajar 
a monitorização efetiva do progresso em resposta aos compromissos 
internacionais e continentais relacionados com a facilitação do comércio 
em cada país.

A sessão com a duração de dois dias decorreu de 15 a 16 de Julho e foi realizada 
virtualmente. Participaram nos workshops várias partes interessadas 
representando as Alfândegas, a Organização de Normalização, a Agência 
Nacional Nigeriana para a Administração e Controlo de Alimentos e Drogas 
(NAFDAC) e outras agências fronteiriças. Também participaram vários 
ministérios do governo - incluindo do comércio, agricultura, assuntos das mulheres e comités de facilitação do comércio do 
estado, e associações representando as PMEs, expedidores e mulheres.

Após a revisão dos resultados e recomendações do relatório, o NTFC nigeriano solicitou ao Programa FCAO que apoiasse a 
implementação das ações recomendadas no seu trabalho. Especificamente, o NTFC solicitou a inclusão da integração da 
perspetiva de género na política comercial, a melhoria do acesso ao financiamento para os comerciantes, a implementação de 
intervenções para reduzir o assédio na fronteira e a consciencialização dos direitos e benefícios da SSCBT. Além disso, o NTFC 
solicitou apoio para a capacitação dos recém-estabelecidos comités de facilitação do comércio do estado nigeriano (reportando 
ao NTFC e aos governadores dos estados), bem como sessões de fortalecimento da capacidade de gestão do risco e outras áreas. 
O evento também foi bem recebido pelos participantes no Gana.
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Implementação da e-Phyto no Burkina Faso
e na Costa do Marfim  

Após uma missão de diagnóstico de gestão de risco bem-sucedida 
em Março de 2020, foi elaborado e aprovado pelo governo da 
Costa do Marfim um relatório de diagnóstico sobre as medidas 
sanitárias e fitossanitárias (SPS) e um plano de ação detalhado. O 
plano de ação foi preparado com um enfoque na gestão do risco 
para soluções SPS e e-Phyto para agilizar o comércio. 

Na sequência de um pedido oficial de apoio do governo da Costa 
do Marfim, a equipa da FCAO começou a prestar assistência 
técnica. A reunião oficial de lançamento teve lugar a 24 de 
fevereiro entre o Ministério da Agricultura, o Programa FCAO e 
o GUCE (plataforma de janela única da Costa do Marfim). Após 
o arranque, foram organizadas várias reuniões com as partes 
interessadas (GUCE-CI, Ministério da Agricultura e Alfândegas) 
para verificar os procedimentos e o nível de envolvimento de cada 
parte interessada. Além disso, era importante verificar se cada 
um dos procedimentos existentes poderia ser desmaterializado. 
As partes interessadas foram convidadas a preencher a descrição 
dos procedimentos, dificuldades, prazos de entrega e custos (se 
existirem). 

Qual é a solução e-Phyto?
Os certificados fitossanitários são um dos muitos documentos 
comerciais necessários para a circulação de mercadorias agrícolas. 
Em 2016, a Convenção Fitossanitária Internacional (CFI) trabalhou 
com outras agências internacionais de desenvolvimento - 
incluindo o Grupo do Banco Mundial - para desenvolver uma 
solução internacional para fazer avançar a transição do papel 
para os certificados eletrónicos. O sistema é referido como a 
Solução e-Phyto e é composto por três componentes:

1. Um protocolo de mensagens normalizado para definir 
e harmonizar os certificados fitossanitários em formato 
eletrónico. O certificado fitossanitário eletrónico é referido 
como o “e-Phyto”;

2. Um “hub” ou servidor de trocas centralizado que permite que 
os países se liguem online para a troca de e-Phytos; e

3. Um Sistema Nacional Genérico e-Phyto (GeNS) ou um 
sistema baseado na nuvem que permite que os países sem 
infraestruturas técnicas criem, enviem e recebam e-Phytos.

 A 25 de agosto foi organizado um webinar para ajudar o Ministério 
da Agricultura da Costa do Marfim a aprender com as experiências 
dos outros países que implementaram com sucesso o e-Phytos. 
O webinar reuniu especialistas do Secretariado da Convenção 
Fitossanitária Internacional (CFI), representantes de agências 
reguladoras do Quénia e do Uganda, que falaram sobre as suas 
experiências na implementação do e-Phyto e representantes dos 
sectores dos cereais, sementes e agricultura para oferecerem 
uma perspetiva.
 
A implementação do e-Phyto tanto pelos países em 
desenvolvimento como pelos países desenvolvidos melhora 
significativamente a segurança, a eficiência, a transparência 
e a previsibilidade do comércio agrícola transfronteiriço. 
A implementação eficaz e sustentável do e-Phyto requer 
equipamentos no país, legislação para usar certificados 
eletrónicos, estratégias para a governação de recursos técnicos 
e operacionais, o estabelecimento de estruturas operacionais, o 
desenvolvimento de mecanismos de recuperação de custos e um 
compromisso de longo prazo com a manutenção contínua da 
infraestrutura. 
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Terceira reunião do Comité Nacional de 
acompanhamento para a melhoria da 
competitividade do corredor
Dakar-Bamako 

A terceira reunião do Comité Nacional de acompanhamento 
para a melhoria da competitividade do corredor Dakar-
Bamako teve lugar no dia 27 de agosto de 2021. A reunião foi 
presidida pelo Chefe da Unidade Técnica para as Reformas 
Climáticas Empresariais (CTRCA), o Sr. Soumaguel Maiga e 
teve como agenda:  

• a validação dos termos de referência para a formação 
dos intervenientes sobre a gestão, segurança e boas 
práticas no sector dos transportes;

• o estado de implementação do plano de ação nacional 

No que diz respeito ao estado de implementação do Plano 
de Ação Nacional, duas das seis atividades programadas 
foram concluídas e três estão em curso. Entre elas, o 
eixo relativo ao mecanismo de registo e processamento 
de reclamações no corredor Dakar-Bamako, a atividade 
planeada está a ser preparada atualmente. 
Após esta breve apresentação, foram feitas sugestões e 
comentários sobre os seguintes pontos:

• criar um sistema de monitorização para melhorar 
o acompanhamento das tarefas com as estruturas 
responsáveis pelas atividades;

• continuar com as atividades de comunicação sobre o 
compêndio de textos recentemente desenvolvido e o 
guia do condutor, adotado pelo comité;

• aumentar o ritmo de implementação das atividades; 
• agilizar o mecanismo de monitorização e o 

processamento de reclamações dos utilizadores do 
corredor Dakar-Bamako 

Apesar das dificuldades institucionais e da crise sanitária 
que o país viveu, o presidente reafirmou a vontade da sua 
estrutura e da comissão de trabalhar para o cumprimento 
dos objetivos atribuídos para a melhoria significativa da 
competitividade do corredor Dakar-Bamako. Durante a 
reunião, os representantes do sindicato dos condutores 
rodoviários e do Conselho Maliano dos Transportadores 
Rodoviários (CMTR) discutiram também a situação 
do incidente entre os transportadores senegaleses e 
malianos que levou à interrupção do tráfego rodoviário 
interestadual entre Dakar e Bamako a 15 de Agosto de 
2021 em Kaolack. Estes últimos garantiram que o tráfego 
será retomado em breve, após o envolvimento das mais 
altas autoridades de ambos os países.
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O Programa FCAO Realizou Workshops de 
Gestão Inclusiva de Projetos para os NTFCs 
na Costa do Marfim 

O Programa FCAO liderou um workshop sobre Gestão Inclusiva 
de Projetos para os NTFCs em 23 e 24 de junho, em colaboração 
com o NTFC da Costa do Marfim. As sessões híbridas reuniram 
29 participantes e permitiram intercâmbios produtivos com um 
enfoque particular em exercícios práticos em torno da adoção 
de uma abordagem baseada em resultados para a facilitação do 
comércio.

O currículo da Gestão Inclusiva de Projetos FCAO tem como 
foco a necessidade essencial dos NTFCs fazerem um exercício de 
mapeamento robusto e verdadeiramente inclusivo das partes 
interessadas para promover um ambiente propício para as 
reformas para o comércio transfronteiriço. Também faz parte 
da estrutura de Capacitação da FCAO para os NTFCs e é um dos 
componentes do caminho de formação fundamental que a FCAO 
projetou para equipar todos os NTFCs na África Ocidental com o 
nível mínimo de capacidade para cumprirem efetivamente os seus 
mandatos. Os NTFCs são os pilares para a implementação bem-sucedida das reformas de facilitação do comércio, e este caminho visa 
melhorar os seus níveis de sustentabilidade e maturidade. O workshop de dois dias de Gestão Inclusiva de Projetos para os NTFCs 
é construído em torno das seguintes competências-chave: Adaptar os conceitos fundamentais da gestão de projetos (PM) para o 
mandato e o trabalho específico do NTFC e a abordagem inclusiva e sensível ao género. 

O NTFC da Costa do Marfim identificou esta atividade como uma tarefa prioritária através da sua Autoavaliação da Maturidade 
concluída em junho de 2021, e subsequente validação do seu Plano de Ação do NTFC.

No final deste workshop, os participantes podem seguir e aplicar os passos e ferramentas preparatórias para envolver um processo 
consultivo inclusivo para garantir o sucesso e a relevância do ciclo de projetos do TF. Com as lições aprendidas através deste piloto e 
do feedback valioso dos participantes, workshops similares estão agora planeados para os NTFCs que os identificaram como uma 
prioridade nos Planos de Ação dos NTFCs.

ATUALIZAÇÕES AO NÍVEL DO PAÍS

Costa do Marfim
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Costa do Marfim

As recomendações da FCAO ajudam 
a estabelecer uma lista de pragas 
quarentenárias para a Costa do Marfim

Com base nas recomendações feitas pelo Programa FCAO, em 9 de setembro, o Ministério da Agricultura da Côte d’Ivoire assinou 
um texto (ou “decisão”) para estabelecer uma lista de pragas quarentenárias para 14 plantas e produtos vegetais. Este é um passo 
importante para a implementação das reformas sanitárias e fitossanitárias (SPS) para o benefício do comércio no país. Uma vez 
adaptadas, as medidas SPS proporcionarão vários benefícios ao setor privado, incluindo:

• Riscos reduzidos de rendimento comercial e qualidade do produto para os produtores agrícolas como resultado direto da 
medida;

• Riscos reduzidos de questões de qualidade e quantidade de produto / serviço para os atores da indústria além dos produtores 
agrícolas;

• Maior previsibilidade e maior confiabilidade do transporte de carga ao longo do corredor Côte d’Ivoire - Burkina Faso;
• Melhoria nos procedimentos de importação e exportação;
• Menor tempo e custos gastos com importação de produtos; e
• Um sistema de análise de risco SPS mais forte, o que significa melhor controle de qualidade na fronteira.

Além disso, a reforma abrange medidas para proteger as espécies-chave e as espécies de plantas ameaçadas de extinção e 
melhorar as economias locais, a segurança alimentar e a subsistência dos agricultores.

A aplicação de medidas SPS diminui os riscos de importação e exportação, dando aos comerciantes e países acesso aos mercados 
internacionais, garantindo a segurança dos alimentos e outros produtos. O Programa FCAO apóia medidas SPS em países da 
África Ocidental por meio de workshops de capacitação e fornecimento de apoio financeiro e técnico para Comitês SPS.
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Implementar um Novo Módulo eManifest - 
Janela única da Costa do Marfim 

A pedido do governo da Costa do Marfim, o Programa FCAO concluiu uma avaliação do portal de informação do país (Portail Web 
d’Information Commerciale, ou PWIC) e da janela única para o comércio (Guichet Unique du Commerce Extérieur, ou GUCE-CI). A 
avaliação visava avaliar as operações do PWIC e do GUCE-CI, fazer recomendações para a sua melhoria e determinar os impactos 
sobre os utilizadores finais, nomeadamente o sector privado. 

Como resultado direto deste relatório, o GUCE finalizou o seu plano para melhorar o envolvimento com os sectores privado e 
público, contando com o apoio do Programa FCAO. A equipa FCAO organizou várias reuniões com a equipa GUCE para melhorar 
a eficiência do módulo eManifest e para identificar as dificuldades. Como resultado, foi preparado um plano de ação para reforçar 
a eficiência da janela única, o qual foi aprovado pelas partes interessadas. Foi apresentado ao governo outro plano de ação 
detalhado para melhorar a eficiência da PWIC. Os planos de ação consideraram a principal preocupação do sector privado - o 
módulo eManifest não está a funcionar.

Como resultado deste trabalho, uma versão atualizada e mais eficiente do módulo eManifest foi lançada em 18 de novembro de 
2020. Esta foi uma resposta direta às recomendações feitas no relatório de diagnóstico financiado pelo FCAO. O novo módulo 
destina-se a ser mais eficiente, reduzindo assim o tempo para o sector privado. Com base nos dados fornecidos pela janela única 
da Costa do Marfim para comércio, o tempo para carregar um manifesto foi reduzido com sucesso de 96 horas para 30 minutos. 
Isto marca uma grande conquista para a Costa do Marfim, para o Programa FCAO, e para os interessados em negociar na região. 

Costa do Marfim
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Reunião entre os GBM-GIZ e os agentes 
aduaneiros do Mali  

Foi realizada uma reunião tripartida entre 
transitários, o Banco Mundial e a GIZ a 8 de 
Agosto de 2021, no contexto da implementação 
do SIGMAT nos corredores que servem o Mali. Sob 
a presidência de Baba Traoré, chefe da Federação 
de Agentes Aduaneiros, a agenda centrou-se em 
dois pontos principais:

1. Identificar as dificuldades observadas pelos 
transitários em relação à operacionalização 
do SIGMAT;

2. Propor medidas de acompanhamento para 
reduzir o impacto sobre as atividades dos 
agentes aduaneiros ao nível das fronteiras

No início, o Presidente reiterou os benefícios 
e a facilitação do comércio que resultarão na 
implementação do SIGMAT no desalfandegamento 
das mercadorias, neste caso os custos e os 
tempos de trânsito. O sistema de TI permite uma 
maior transparência e confiança entre os sectores 
público e privado, ao mesmo tempo que aumenta 
os ganhos para ambas as partes. 

As aparentes dificuldades foram identificadas e estão relacionadas com questões técnicas e práticas no trânsito de 
mercadorias. Estão em curso acordos a nível aduaneiro para reforçar a capacidade dos transitários, equipando-os melhor 
para participarem no processo SIGMAT e para reduzir quaisquer efeitos colaterais nos seus negócios. Em conclusão, pode 
ser observado o seguinte:

• Uma missão da FETRAM visitará o Burkina Faso para aprender com as experiências obtidas com a operacionalização do 
SIGMAT no corredor Abidjan-Ouagadougou;

• Aumentar os conhecimentos e a informação sobre o SIGMAT dentro da federação;
• Propor uma nota técnica que descreva claramente os desejos e as medidas de acompanhamento necessárias.

Está a ser preparada uma correspondência à atenção das autoridades aduaneiras para recapitular as preocupações relativas 
à iminente operacionalização do SIGMAT no Mali. 

Mali
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Workshop sobre o 44º relatório do 
Observatório de Práticas Anormais (OPA)

A 15 de julho de 2021, foi apresentado na sala de conferências do Conselho Nacional do Patronato do Mali (CNPM), presidido pelo 
Secretário-Geral do Ministério dos Transportes e Infraestruturas, Sr. Mama DJENEPO, o workshop para a apresentação do 44º 
relatório sobre a observação de práticas anormais (OPA). Estiveram presentes os representantes dos Ministérios do Comércio e 
da Segurança Interna. 

Este workshop reuniu:
• os serviços e organismos personalizados do Ministério dos Transportes e Infraestruturas;
• representantes das associações profissionais;
• o representante do Conselho Nacional de Transição; 
• representantes de parceiros técnicos e financeiros (GIZ e Banco Mundial), e de autoridades locais;
• jornalistas e representantes do Ministério da Segurança.

No final das discussões, foram feitas algumas recomendações, nomeadamente:

• a instauração de missões de facilitação nos corredores de serviço;
• a criação de grandes áreas de estacionamento de veículos pesados nos postos de fronteira;
• a associação da Direção Nacional de Estradas com as atividades da OPA;
• o estabelecimento de uma nota de conjuntura nacional para a tomada de decisões;
• a numeração dos postos de controlo e segurança;
• a sensibilização dos condutores para a legislação da comunidade;
• o tratamento das questões de segurança rodoviária.

Mali
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A Equipa do Níger participa na 
estratégia de validação da AfCFTA

Nos dias 1 a 2 de julho, o Ministério do Comércio, Indústria 
e Empreendedorismo Jovem do Níger - em colaboração 
com o Programa FCAO e com o apoio da União Europeia 
e da Comissão Económica das Nações Unidas para África 
- organizou um workshop de dois dias para apresentar e 
validar a estratégia nacional da Área de Livre Comércio 
do Continente Africano (AfCFTA). A estratégia identifica 
as ações prioritárias a serem empreendidas pelo governo 
nigeriano para efetivamente realizar os benefícios 
potenciais da AfCFTA.

As sessões foram realizadas virtualmente e contaram 
com a presença da equipa do Programa FCAO, 
especialistas em política comercial e representantes 
de parceiros de desenvolvimento, incluindo a USAID 
e a UE. Durante as sessões, o Programa FCAO apoiou 
o Comité Nacional da AfCFTA do país para assegurar a 
implementação das atividades dos projetos em curso 
alinhadas com o objetivo global do Acordo de Facilitação 
do Comércio (TFA) da Organização Mundial do Comércio (OMC) e da AfCFTA.

A AfCFTA, o maior acordo de comércio livre dos países participantes, trabalha para remodelar a economia africana, 
criando oportunidades de emprego, facilitando o investimento e impulsionando o comércio em todo o continente. 
A AfCFTA também reduz as barreiras não-tarifárias (ou “burocracia”) e outras barreiras comerciais que restringem o 
acesso aos mercados, especialmente para as mulheres, que constituem a maioria dos comerciantes transfronteiriços 
informais em África e são vulneráveis ao assédio, abuso e violência através do seu trabalho. Para utilizar plenamente as 
oportunidades da AfCFTA, os governos devem dirigir esforços para identificar as principais oportunidades comerciais, 
os atuais constrangimentos e os passos necessários para tirar o máximo partido do comércio intra-africano. 

Níger
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A FCAO apoia a alfândega do Níger na 
validação do Plano de Ação MACC

No âmbito do projeto de Acordo de Assistência Mútua e Cooperação Aduaneira
(MACC), a Direção das Alfândegas do Níger, com o apoio do Programa FCAO, validou o plano de ação para a operacionalização 
da Lei Complementar - uma ferramenta regional crucial para a cooperação aduaneira e um instrumento de aplicação para 
orientar e permitir o fluxo de informação e atividades de cooperação relacionadas entre as administrações aduaneiras, a 
Comissão da CEDEAO e a Nigéria. O plano destaca duas reformas facilitadoras do comércio: melhorar a cooperação aduaneira 
e a gestão de riscos e o papel do programa no apoio ao cumprimento das obrigações do país em matéria de gestão de riscos, 
expedições rápidas, processamento antes da chegada e cooperação aduaneira da OMC. 

Estão em curso planos para iniciar a implementação. O programa da FCAO no Níger está a trabalhar com os Diretores das 
Alfândegas do Níger para completar uma avaliação de base e uma proposta para fornecer assistência técnica para melhorar 
o sistema de análise e gestão de risco do Níger, que está atualmente a ser revisto pelas Alfândegas do Níger. 

Os três outros países-piloto - Nigéria, Costa do Marfim e Burkina Faso - validaram também os seus planos de ação e vão 
iniciar a sua implementação.

Níger


