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I. INTRODUÇÃO 

1. A Reunião do Comité de Coordenação Nacional sobre o Comércio 
(CCNC) no âmbito do Reforço de Capacidade em Negociações 
Comerciais da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 
(RCNC-CEDEAO) foi realizada na Comissão da CEDEAO em Abuja de 26 
a 28 de janeiro de 2015.  

2. A Reunião tem por objetivo analisar os diversos relatórios de atividade 
do Comité de Coordenação Nacional sobre o Comércio (CCNC) dos 
Estados-membros e sugerir novas ideias destinadas a melhorar o 
funcionamento do projeto. 

3. O co-financiamento do Projeto pela Comissão da CEDEAO e pela 
Agência Sueca de Desenvolvimento Internacional (ASDI) foi evocado. 
Também se fez menção de que o objetivo do projeto era reforçar a 
capacidade de negociação dos Estados-membros a fim de permitir que 
tirem proveito da sua participação no sistema de comércio multilateral.  

4. Estiveram presentes na Reunião os Coordenadores Nacionais de 
Reforço de Capacidade em Negociações Comerciais e os Pontos Focais 
(ou seus representantes) dos seguintes Estados-membros: 

• República do Benim, 
• Burkina Faso, 
• República de Cabo Verde, 
• República de Côte d'Ivoire, 
• República da Gâmbia, 
• República do Gana, 
• República de Guiné, 
• República da Guiné-Bissau, 
• República da Libéria, 
• República do Mali, 
• República do Níger, 
• República Federal da Nigéria, 
• República da Serra Leoa, 
• República do Senegal, 
• República Togolesa 

 
5. A Comissão da CEDEAO participou na Reunião. 

6.  A lista completa dos participantes encontra-se em anexo ao presente 
relatório. 

 

 



	   3	  

II. CERIMÓNIA DE ABERTURA 

7. A Cerimónia de abertura foi marcada com o discurso de boas-vindas do 
Coordenador do Projeto de Reforço de Capacidade em Negociações 
Comerciais (Projeto RCNC) e com o discurso de abertura do Diretor do 
Comércio da CEDEAO, em representação do Comissário de Comércio, 
Alfândegas, Livre Circulação e Turismo da CEDEAO. Após os discursos, 
os participantes tiraram uma fotografia de família. 

8.  O Sr. Kolawole Sofola, o Coordenador do Projecto RCNC , inicioi o seu 
dirscurso de boas vindas desejando aos delegados, às suas famílias e 
colegas, um ano novo próspero e saudável. Destacou a prioridade 
dada à reunião dos Estados-Membros pela sua plena participação nesta 
sessão especial da Reunião de Coordenadores Nacionais do projeto 
CEDEAO-RCNC, o que demonstra a importância do comércio para o 
desenvolvimento económico. 

9. O Sr. Sofola destacou, ainda, a importância para a integração e 
desenvolvimento regional, a decisão da 9ª Conferência Ministerial da 
OMC, sobre o pacote de Bali, a decisão da Cimeira de Chefes de Estado 
e de Governo da União Africana sobre a criação da Área Continental de 
Livre Comércio , e a decisão dos Chefes de Estado e de Governo da 
CEDEAO e da África Ocidental - Acordo de Parceria Económica União 
Europeia (EPA) e da Tarifa Externa Comum da CEDEAO (TEC). 
Também observou a recente assinatura do Acordo-Quadro de 
Comércio e Investimento (TIFA) entre a CEDEAO e os Estados Unidos. 
Como resultado destes, e futuros acordos, existe a necessidade de 
continuar a reforçar a capacidade dos Estados-Membros para elaborar, 
negociar e implementar políticas e acordos comerciais. 

10. No seu discurso, o Diretor de Comércio, Dr. Gbenga Obideyi, em 
nome de Sua Excelência Ahmed Hamid, presidente do Comité Diretor 
do Projeto RCNC, saudou os delegados da Comissão da CEDEAO. 
Também agradeceu ao Presidente da República Federal da Nigéria pela 
calorosa hospitalidade estendida às delegações. 

11. Destacou a falta de capacidade em política comercial e negociações 
na região. A fim de colmatar esta lacuna, o projeto RCNC foi criado em 
2003 com o objectivo de reforçar a capacidade das negociações 
comerciais dos Estados-Membros, bem como apoiar os comités Inter-
institucionais nacionais para o Comércio. À medida que o Projecto se 
aproxima do fim da sua segunda fase, é importante que os diferentes 
atores avaliem as suas realizações. Como tal, a reunião do PTNC 
apresentará as experiências dos CII nacionais e procurará os pontos de 
vista dos Estados-Membros sobre o caminho a seguir para o Projeto. 
Finalmente, declarou aberta a reunião. 
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III. ELEIÇÃO DA MESA 

12.  A seguinte Mesa foi eleita pela Reunião: 

- Presidente:  Comissão da CEDEAO 

- Vice-presidente: República do Gana  

- Relatores:   República Togolesa e República de Cabo 
Verde 

 

IV. ADOÇÃO DA ORDEM DE TRABALHOS 

13. A seguinte Ordem de trabalhos foi adotada: 

• Apresentação do Relatório de Atividades e do relatório Financeiro 
do Projeto 

• Apresentação dos Relatórios de País 
• Resumo do Orçamento de 2015 e do Programa de Trabalho 
• Avaliação Intercalar da Fase 2  
• Perspetivas 
• Diversos  

 

V. RESULTADO DOS TRABALHOS 

Apresentação do Relatório de Atividade e Relatório Financeiro do 
Projeto 
 
14. Apresentado pelo Senhor Kolawole A. SOFOLA, Coordenador do 

Projeto RCNC da Comissão da CEDEAO, o relatório das atividades de 
2013 do projeto de reforço de capacidade em negociações comerciais 
cingiu nos seguintes pontos: as Diferentes Fases do Projeto, a Gestão 
do Orçamento, a Implementação das Atividades, os Facilitadores, a 
Comunicação, a Sensibilização e a monitorização e avaliação. Na 
exposição, fez-se ainda ressaltar que o Projeto tinha realizado 54 
reuniões num período de 251 dias a contar de 2008 a 2013. 

15. A apresentação do relatório de atividades de 2013 a 2014 foi 
seguida de debates centradas na elaboração de um plano anual de 
atividades do Projeto RCNC, na busca de informações sobre os critérios 
de apoio aos Estados-membros do Projeto, no funcionamento do 
Projeto e nas ordens de abertura e fecho das contas dos Comités 
nacionais, entre outros temas. 
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16. Após as exposições, foram formuladas as seguintes 
recomendações: 

i. Reuniões de Planeamento e coordenação, tais como o Comité de 
Coordenação Nacional sobre o Comercio da CEDEAO (CCNC) e o 
Projeto do Comité de Pilotagem deverão ser realizados 
anualmente. 

ii. Os Estados-membros deverão submeter os seus Programas de 
trabalho anuais ao Projeto RCNC  

iii. Os Estados-membros deverão partilhar relatórios de 
reuniões/ações de formações relativos ao Projeto RCNC  

iv. RCNC deverá facilitar a divulgação da informação e das boas 
práticas nos Estados-membros  

v. O fluxo de comunicação deverá ser melhorado entre o Projeto e 
os Estados-membros. Em específico, os nomes dos 
Coordenadores Nacionais e dos Pontos Focais deverão ser 
atualizados 

vi. O Programa de trabalho do RCNC deverá garantir equidade na 
implementação das atividades nos Estados-membros 

vii. Uma utilização apropriada dos mecanismos deverá ser definida 
para poder decentralizar a implementação das atividades 

viii. Os financiamentos deverão ser disponibilizados para apoiar o 
funcionamento dos CII. Dar uma atenção especial à 
operacionalização do Secretariado do CII que deverá incluir 
incentivos para Coordenadores e Pontos Focais.   

ix. Necessidade de uma melhor coordenação e, quando necessário, 
da racionalização de estruturas similares.  

 

Apresentação dos Relatórios de país 
 
17. Os Estados-membros apresentaram relatórios sobre os seus 

respetivos CII. Seguem os resumos dessas apresentações que 
abrangem as seguintes áreas: (i) Composição do CII; (ii) Resumo e 
Principais Recomendações dos CII; (iii) Visão geral do Programa de 
Trabalho do CII e Realizações; (iv) Avaliação das Necessidades 

18. Todas as apresentações de cada país figuram em anexo do 
presente relatório. 
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19. No que respeita às recomendações, referem-se ao seguinte: 

i. Melhorar a operacionalização dos comités nacionais; 
ii. Necessidade da CEDEAO apoiar os comités nacionais em matéria 

do reforço de capacidade e funcionamento, nomeadamente dos 
meios materiais e financeiros para a conclusão das suas 
missões; 

iii. O compromisso expressado pelos participantes de manter ou 
reabrir a conta dos comités nacionais encerrados. 

iv. Elaboração de um manual de procedimento para a gestão dos 
fundos que serão transferidos para as contas dos comités; 

v. Reforçar o compromisso de uma maior vontade política para 
transformar o comércio regional da CEDEAO; 

vi. A responsabilidade do RCNC transferir fundos inicialmente 
previstos para as atividades dos comités, o desejo de reforçar as 
capacidades dos ministérios de coordenação dos comités, criar 
um elo entre o seu trabalho e as células nacionais da CEDEAO 
para a sustentabilidade  

vii. Necessidade de estabelecer ou reforçar Comités Regionais / 
Nacionais de Facilitação do Comércio 

 

Panorama do Orçamento de 2015 e programa de trabalho 
 
20. O Coordenador de projeto apresentou o orçamento indicativo no 

valor de 743.589 UC, co-financiado pela CEDEAO e pela ASDI, e 
salientou as seguintes atividades previstas para 2015: 

•  Planeamento e coordenação de reuniões, (i.e. Comité de Pilotagem 
do Projecto (CPP) reunião dos Coordenadores nacionais, outras 
reuniões de coordenação/consulta) 

•  Assistência Técnica (i.e. assessor técnico, programa de 
estágios/bolsas de estudo do RCNC, pesquisa da política comercial 
e análise) 

• Formação (i.e. aprendizagem online, cursos de política comercial 
‘Onsite’) 

•  Reforço de capacidade Interinstitucional (CII) (i.e. reuniões de 
Apoio ao Comité Interinstitucional e programas de trabalho do CII a 
nível Nacional) 

•  Comunicação e sensibilização (i.e. Internet; Publicações; Brochuras 
e Painéis) 



	   7	  

21. Em relação às atividades de comunicação e divulgação, o 
Coordenador do Projecto apresentado o site do RCNC, que será 
lançado no primeiro trimestre de 2015. O website foi desenvolvido de 
acordo com as melhores práticas internacionais e será 
progressivamente atualizado para incluir mais funcionalidades. 

22. Após a apresentação, a reunião formulou as seguintes 
recomendações:  

i. Importância da comunicação e sensibilização em aumentar a 
audiência e a visibilidade do Projeto 

ii. O RCNC deveria apoiar os Estados-membros na identificação e 
utilização de outras fontes de financiamento 

iii. Importância da necessidade de garantir a sustentabilidade do 
Projeto 

iv. Importância do papel central do Secretariado do CII, o qual 
deveria ser equipado adequadamente e com pessoal suficiente  

v. Provisão de 10.000 dólares para o funcionamento de cada CII e 
respectivos programas de trabalho. 

 

Avaliação a Médio Prazo da Fase 2 
 

23. Uma avaliação da Fase 2 do Projeto (2008 2015) foi conduzida para 
dar assistência à CEDEAO e à ASDI, na sua consideração de uma 
futura colaboração, numa outra fase do projeto. A avaliação tem por 
objetivo descrever e avaliar os resultados da segunda fase do “Projeto 
de Reforço de Capacidade em Negociações Comerciais” (RCNC II), em 
comparação com os seus objetivos.  

24. Como parte da sua avaliação, a CEDEAO começou por distribuir 
questionários em novembro de 2014. Por sua vez, a ASDI recrutou um 
perito independente para entrevistar todos os Estados-membros. Na 
sua qualidade de pessoa independente, o Perito da ASDI participou no 
‘CCNC e entrevistou cada delegação.  

Perspetiva futura 

25. O Coordenador do Projeto forneceu um panorama da orientação da 
Fase 3. As principais áreas de intervenção incluem (i) Planeamento e 
reuniões de coordenação; (ii) assistência técnica; (iii) formação; (iv) 
reforço de capacidade institucional (IIC) (i.e. Apoio às reuniões do 
Comité Interinstitucional e aos programas de trabalho dos CII a nível 
Nacional). 
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26. A reunião acolheu com satisfação a orientação apresentada e pediu 
à CEDEAO que preparasse uma proposta para a Fase 3 com vista a 
garantir a continuidade do Projeto. Apelaram por conseguinte a todos 
os parceiros de desenvolvimento que apoiassem o Projeto, que tinha 
sido eficaz no reforço de capacidade dos Estados-membros no âmbito 
da formulação da Politica comercial, bem como da sua implementação 
e negociação. 

 
 
Diversos 
 

27. A Comissão da CEDEAO proporcionou uma atualização do Acordo de 
Parceria Economico (EPA) entre a África Ocidental e a União Europeia.  

28. A aprovação definitiva dos Chefes de Estado e de Governo aquando 
da 45ª Cimeira teve lugar no dia 10 de julho de 2014. Eis a situação 
geral das atividades após a aprovação do APE pelos Chefes de Estados 
e de Governo da CEDEAO:  

• Oficialização conjunta das negociações APE entre a África Ocidental 
e a União Europeia, no dia 15 de julho de 2014 

•  Adoção pela UE do regulamento nº 1025/2014 do 25 de julho de 
2014 que autoriza o prosseguimento da concessão das preferências 
a Côte d’Ivoire e ao Gana para além do dia 1 de outubro de 2014; 

•  Revisão jurídica e formatação do texto do acordo para assinatura; 

•  Prosseguimento das campanhas de informação e sensibilização 
sobre o APE nos Estados da África Ocidental;   

•  Lançamento das negociações do Acordo da Associação com a 
Mauritânia, em Nouakchott a 14 de novembro de 2014; 

•  Processo de assinatura de Acordo pelos Estados da Região; 

•  Elaboração de órgãos institucionais, mecanismos e órgãos (i.e. 
Órgãos de gestão do AOE; Fundo Regional do APE; Observatório de 
Competitividade) 

29. Numa atualização sobre a Tarifa Externa Comum (TEC) da CEDEAO, 
a Comissão informou a reunião de que o conteúdo da pauta regional, 
juntamente com o pacote de medidas de apoio foram aprovados pela 
Autoridade dos Chefes de Estado e de Governo em Outubro de 2013, 
em Dakar. A Autoridade aprovou ainda 01 de janeiro de 2015 como a 
data da efetiva implementação da TEC da CEDEAO em todos os 
Estados membros. Posteriormente, uma série de acções de formação e 
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sensibilização foram lançadas no ano de 2014 para os funcionários da 
alfândega, transitários, funcionários dos Ministérios do Comércio e da 
Indústria, e do setor privado. As missões de avaliação para todos os 
Estados membros também foram realizadas para avaliar o nível de 
preparação e abordar potenciais desafios técnicos. Para o arranque da 
implementação da TEC em 1 de Janeiro de 2015, a Autoridade dos 
Chefes de Estado lançaram formalmente o take-off da TEC em 15 de 
dezembro de 2014, na sua 46ª Sessão Ordinária realizada em Abuja.   

30. A reunião também foi informada do projecto de Ajuda à Estratégia 
Comercial, que será apresentado ao Grupo Regional de Especialistas 
do Aid For Trade para validação antes da quinta reunião da reunião de 
Revisão Global da OMC-OCDE prevista para junho / julho 2015. 

31. Como parte dos seus esforços de comunicação e de sensibilização 
em curso, o projeto RCNC fez circular cópias de conjuntos de 
ferramentas de AFC. 

32. Após a apresentação, as seguintes recomendações foram feitas: 

i. O texto do Acordo APE deverá ser redistribuído; 

ii. Exemplares adicionais do livro da TEC CEDEAO deverão ser 
difundidos 

iii. Os Estados-membros, em colaboração com a Comissão da 
CEDEAO, deverão continuara a sensibilização sobre o APE e a 
TEC.  

iv. O projecto de Ajuda à estratégia comercial deve circular para 
mais comentários 

v. O website RCNC/ECOWAS deve ser de atualização gradual para 
incluir as redes sociais e páginas específicas dos países. 

 
VI. ADOÇÃO DO RELATÓRIO 

33. Os delegados adotaram o relatório da reunião. 

 
 

VII. CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO  

34. A Cerimónia do encerramento oficial foi marcada pelos discursos do 
Dr. Gbenga OBIDEYI, Diretor do Comercio e do Sr. Kolawole SOFOLA, 
Coordenador do Projeto.  
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35. Nos respetivos discursos de encerramento, agradeceram aos 
delegados as suas contribuições conducentes a um número de 
recomendações que nortearam a formulação da extensão do Projeto 
(Fase 3). Apelaram aos Estados-membros que garantissem uma 
operacionalização efetiva dos respetivos CII e redobrassem o apoio ao 
Projeto RCNC para lhes ajudar nesse sentido. Para terminar, 
desejaram a todos os delegados uma boa viagem de regresso aos 
respetivos países.  

 
 

FEITO EM ABUJA, A 28 DE JANEIRO DE 2015. 
 
 

 
Sr. Kolawole SOFOLA 

Coordenador do Projeto RCNC 
PRESIDENTE 

 
 

 PELA REUNIÃO  
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I.  COMUNIDADE ÉCONÓMICA DOS 

ESTADOS DA ÁFRICA OCIDENTAL 
 

ECONOMIC COMMUNITY 
OF WEST AFRICAN STATES 

 

 COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES 
ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST 

 
 

 
MOÇÃO DE AGRADECIMENTO 

 
Os participantes da reunião do Comité de Coordenação 

Nacional – (RCNC- CEDEAO) – sobre o sector Comercial 

expressaram a sua gratidão e os seus sinceros votos de 

agradecimento a Sua Excelência, o Dr. Goodluck Ebele 

Jonathan, Presidente da República Federal da Nigéria, ao 

Governo e ao Povo da Nigéria, pela sua hospitalidade e pelo 

acolhimento caloroso que lhes foram reservados bem como 

pelas facilidades disponibilizadas e que contribuíram para o 

sucesso da ação de formação. 

 

 
FEITA EM ABJUA, A 28 DE JANEIRO DE 2015. 

 
 

 


