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REFORÇO DE CAPACIDADE EM NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS DA CEDEAO (RCNC-CEDEAO) 

COMITÉS DE COORDENAÇÃO NACIONAL SOBRE O COMÉRCIO (CCNC) 

 
I. INTRODUÇÃO 
1. O Projeto de Reforço de Capacidade em Negociações Comerciais da CEDEAO 

(RCNC-CEDEAO) é co-financiado pela Comunidade Económica dos Estados da 
África Ocidental (CEDEAO) e pela Agência Sueca de Desenvolvimento Internacional 
(ASDI). Foi concebido para ultrapassar alguns obstáculos aos esforços dos 
Estados-membros da CEDEAO por intervir de forma eficaz nas negociações 
internacionais e nos acordos multilaterais. Ainda tem por objetivo reforçar a 
capacidade da Comissão da CEDEAO em negociar em nome dos seus Estados-
membros. 
 

2. O Projeto de Reforço de Capacidade em Negociações Comerciais (RCNC) da 
CEDEAO encontra-se na sua segunda fase. Durante essa fase, o projeto tem 
trabalhado na criação e/ou operacionalização de Comités Interinstitucionais (CII) 
nos 15 Estados-membros da CEDEAO. Ainda o Projeto de RCNC está a desenvolver 
a capacidade dos Peritos da CEDEAO em poderem negociar a favor dos seus 
Estados-membros. 
 

3. Comité de Coordenação Nacional sobre o Comércio (CCNC) reúne anualmente para 
aprovar o orçamento e o programa de trabalho. A sua última reunião foi realizada 
em Abuja em março de 2011. 

 
II. OBJETIVOS 

 
4. Eis os principais objetivos da reunião:   

 
• Rever os diversos relatórios de atividades do Comité de Coordenação Nacional 

sobre o Comércio (CCNC) dos Estados-membros 
• Sugerir novas ideias para melhorar o funcionamento do projeto 
• Estudar uma perspetiva para o projeto 

 
III. RESULTADOS ESPERADOS 

 
a. Intercâmbio de experiências e lições aprendidas dos diversos relatórios do 

CCNC nos Estados-membros 
b. Proposta de uma perspetiva para o projeto. 

 
IV. PARTICIPAÇÃO E PATROCÍNIO 

 
5. Espera-se que os Estados-membros da CEDEAO, o Pessoal da Comissão bem como 

as pessoas-recurso participem nessa reunião. 
 



6. A Comissão da CEDEAO irá patrocinar o custo de participação dos Coordenadores 
Nacionais, dos Pontos Focais do RCNC, bem como das Pessoas-recurso. Esse 
patrocínio abrange as ajudas de custo diário e transporte. 

 
V. LOCAL E DATA DA REUNIÃO 

 
7. A reunião será realizada na Comissão da CEDEAO, em Abuja, de 26 a 28 de 

janeiro de 2015. 

 
VI. METODOLOGIA 

 
8. A reunião compreenderá várias sessões, no número solicitado pelo grupo e nos 

termos especificados na Ordem de Trabalhos anexada ao presente Documento de 
Síntese. 
 

9. De notar por favor que se requererá que os participantes façam uma exposição em 
PowerPoint das atividades dos seus CII na Sessão 2 (Apresentação de Relatórios 
de País). Essas apresentações não devem exceder 15 minutos cada e devem 
abranger as seguintes áreas: (i) Composição do CII, (ii) Síntese e Principais 
Recomendações do CII, (iii) Resumo do CII e Programa de Trabalho e (iv) 
Levantamento das Necessidades. 

 
VII. DOCUMENTOS DE TRABALHO 

 
10. Eis os documentos de trabalho: 

 
- O presente Documento de Síntese 
- Projetos da Ordem de Trabalhos e do Programa de Trabalho 
- Relatórios das anteriores atividades do CII nos Estados-membros 
- Relatório e avaliação final da Fase II do Projeto 
- Análise e debate da Fase III: Documento de Síntese, Programa de Trabalho e 

Orçamento. 

 
VIII. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
11. Para mais informações sobre a organização da reunião, tenham a bondade de 

dirigir os vossos pedidos ao Sr. Kola SOFOLA, Coordenador do Projeto (Email: 
ksofola@ecowas.int) e à Sr.ª Oluyemisi IDOWU (Email: okuyemiid@yahoo.com). 


