
Discurso de abertura 
Oficina nacional, "Aplicação do Acordo Facilitação do 
Comércio" da OMC em Cabo Verde 



Discurso de abertura (1/2) 

Agradecemos ao Ministério, Câmara Nacional de Comércio pela hospedagem 

ITC é uma agência de assistência técnica conjunta da ONU e da OMC 
•  Mandato para reforçar a capacidade das PME no desenvolvimento e dos países menos 

desenvolvidos na internacionalização 

O aumento das cadeias de valor globais e regionais define a facilitação do comércio 
como um fator cada vez mais importante da competitividade dos países no cenário do 
comércio internacional 
•  Explica aos membros da OMC o interesse em adotar o Acordo de facilitação do comércio 

em Bali em Dezembro de 2013 

As barreiras não tarifárias são barreiras mais importantes para os comerciantes do 
que as tarifas e as ambições do TFA para combater as ineficiências de procedimentos 
na fronteira 
•  A redução das barreiras poderia aumentar o PIB mundial seis vezes mais do que eliminar 

somente as tarifas 

Esta oficina é o 1ro passo para garantir que as oportunidades geradas pela TFA são 
concretizadas no terreno 
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Discurso de abertura (2/2) 

Princípio de base do ITC: trabalhar com as partes interessadas, públicas e privadas, como as 
empresas podem desempenhar um papel multifacetado no processo de implementação da 
facilitação do comércio: 
•  Como consultor – para aconselhar sobre as necessidades e as iniciativas de reforma 
•  Como colaborador com agências de gestão de fronteiras – para estabelecer acordos que incentivam os 

operadores a internalizar e assumir a responsabilidade pela realização dos objetivos de controle de 
fronteiras. 

•  Como contratantes – de prestação de serviços comercialmente viáveis e eficazes para complementar ou 
ampliar as capacidades do governo 

•  E acima de tudo, para ajudar no monitoramento e a implementação do acordo fornecendo comentários 
fiáveis como utilizadores do sistema 

 
Ao final do evento, estamos esperando pelo menos 3 resultados: 
•  Os participantes compreendem as 36 medidas e aumentaram o conhecimento sobre o TFA 
•  O Governo tem mais elementos à disposição para comunicar a sua Cat A à OMC  
•  Informações suficientes foram recolhidas para começar a preparar propostas de projetos para a 

implementação da Cat. C 

Obrigado por sua atenção, estamos ansiosos por trabalhar convosco neste projeto 
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