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A TEC 
TARIFAS: São impostos cobrados para 
entrada de mercadorias em um país 
A TEC: É uma tarifa comum cobrada por um 
grupo de países sócios (parceiros) que 
exigem o mesmo imposto a entrada de 
mercadorias provenientes de países 
terceiros. 



A TEC 
De forma geral temos que entender, de que 
todo o BLOCO ECONOMICO (CEDEAO), 
antes de tudo, tem como objetivo: 
a) Fortalecer os países membros; 
b) Fortificar as relações entre os países em vários 
sentidos (sejam económicos ou sejam de integração 
social); 
 



TEC 

Temos também que levar em conta que um país 
dentro de um Bloco Economico forte e bem 
estruturado aumenta muito o seu poder de barganha 
diante das negociações de comércio internacional. 
Isto é algo básico dentro da estrutura de 
funcionamento de blocos 



A TEC da CEDEAO  
Ø Por principio a TEC da CEDEAO, foi baseada na 

TEC da União Económica e Monetária Oeste 
Africano (UEMOA) com uma tarifa a quatro (4) 
bandas para os Direitos Aduaneiros (DD) que são 
de: 0%, 5%, 10% e 20%,  dispôs atualmente de 
uma quinta banda de 35%  para satisfazer todos os 
Estados membros. A distribuição das bandas é a 
seguinte:   
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Ø Quando as mercadorias são declaradas na  
Comunidade, geralmente elas devem ser 
c lass i f i cadas conforme a TEC. As 
mercadorias importadas e exportadas são 
declaradas na Alfândega, indicando a posição 
e a suposição da nomenclatura que elas 
pertencem.  



Aplicação da TEC CEDEAO 

Ø Esta classificação determina os direitos 
aduaneiros aplicáveis e a forma como as 
mercadorias são tratadas para f ins 
estatísticos. 

Ø    
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Ø A nova disposição é um método de designação das 
mercadorias que foi atualizado para responder de 
vez às exigências da TEC e das estatísticas do 
comercio externo da  Comunidade. Igualmente a  
TEC  é utilizada na produção das estatísticas do 
comercio intracomunitário. 
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Ø   A TEC CEDEAO que é uma Nomenclatura 
Combinada é baseada na nomenclatura do Sistema 
Harmonizado (SH) com as suas divisões 
comunitárias. O Sistema Harmonizado é gerido 
pela Organização Mundial das Alfandegas (OMA).  
Esta lista sistemática das mercadorias constitui o 
fundamento das negociações sobre o comercio 
internacional e é aplicada pela maioria das nações 
comerciantes (+98%) do comercio mundial.  



Ø A TEC integra também as disposições 
preliminares relativas as subdivisões da TEC 
CEDEAO.  Cada artigo da TEC tem um 
numero  de código a 10 dígitos seguido de 
uma descrição e da taxa do direito aduaneiro 
aplicável.  

 
Aplicação da TEC CEDEAO 

 



 
Aplicação da TEC  CEDEAO 

 A existência da TEC  que difere  entre uma 
Zona de Livre Troca (ZLT) e uma União 
Aduaneira (UA). 
Nos dois casos, ZLT e UA os países membros 
decidem de reduzir  à 0 % os DD, relativo as 
importações provenientes dos outros países da 
União ou da ZLT. 
 



 
Aplicação da TEC  CEDEAO 

 Ø Na ZLT, cada país tem a capacidade de 
determinar a sua própria tarifa  vis-à-vis 
do resto do mundo.  

Ø Na UA, as posições pautais aduaneiras 
(ver a tarifa aduaneira) e sobre cada 
posição, determinação de uma Tarifa 
Externa Comum.  



Código Aduaneiro  Comunitário 
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Ø Para que a aplicação da TEC CEDEAO, seja uma 
realidade, é pertinente a elaboração de um Código 
Aduane i ro Comun i t á r i o pa ra t odas as 
administrações aduaneiras da Comunidade. Este 
ira permitir identificar os documentos e as 
trasacções provenientes dos Estados membros.  

 



Regime de isenção aduaneira 
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Ø  A Comunidade ainda não aplica um regime de 
isenção harmonizado.   

Os Estados membros devem harmonizar seus 
regimes de isenção a titulo das mercadorias 
dispensadas de direitos aduaneiros na 
importação. Tem que se fazer uma distinção 
entre os regimes de isenção e a suspensão dos 
direitos aduaneiros para as mercadorias 
importadas temporariamente para fins de 
reexportação.    

 
 



 
Regime de isenção aduaneira  

harmonizado (cnt) 
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Ø Para alem do seu impacto fiscal sobre os 
rendimentos, o uso imprudente das isenções 
pode pôr em causa a TEC, criando 
problemas de concorrência para as 
indústrias. Neste caso os Estados membros 
devem acordar e adotar uma l is ta 
harmonizada das isenções que será incluída 
na legislação aduaneira Comunitária.   



 O regime de isenção  
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Ø Pode cobrir os seguintes tipos de isenção: 
i. Franquias diplomáticas   
ii. Importações governamentais   
iii. Concessões em matéria dos direitos aduaneiros na 

importação prevista no código de investimento 
iv. Importação dos produtos alimentares e de socorros 

para às ONGs   
v. Mercadorias importadas no quadro dos programas 

e projetos financiados pelos doadores, etc.   



Código harmonizado dos 
procedimentos aduaneiros 
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Ø  Igualmente será necessário desenvolver um Código 
de Procedimentos Aduaneiros para a Comunidade 
a fim de harmonizar a declaração das mercadorias 
nos pontos de entrada e de saída. Ela permitiria  
eliminar os estrangulamentos no tratamento dos 
documentos da importação e da exportação nas 
administrações aduaneiras.  
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Ø A noção de livre circulação implica a circulação sem 
entraves das mercadorias importadas de 
proveniências extraregional que exigem o 
pagamento das taxas no primeiro ponto de entrada  
na região e a disposição relativa a partilha das 
receitas cobradas.  



Livre circulação, distribuição das receitas, etc. 

A noção de livre circulação essencialmente fundada no 
conceito de uma União Aduaneira é mais profundo de 
que uma Zona de livre-troca (ZLT) e permite a 
supressão das restrições comercias às mercadorias 
provenientes de um Estado membro com destino a um 
outro Estado  membro. Quer dizer que,  os países 
membros em conjunto constituem um território 
aduaneira único. 



  Livre circulação, distribuição das receitas, 
etc. (cnt) 
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Ø Na zona de livre troca,  somente as mercadorias 
produzidas no interior da zona de acordo com as 
regras de origem (produtos originários) podem 
circular livremente na zona. Todas as outras 
mercadorias que não estão em conformidade com 
as regras de origem não podem circular livremente 
sem o pagamento dos direitos aduaneiros.  



Livre circulação, distribuição das receitas, 
etc. (cnt) 

 
Em consequência, uma mercadoria importada fora da 
zona num país membro e que é exportada num outro 
país da zona é mais uma vez submetida aos direitos 
aduaneiros (dupla taxação). Numa União aduaneira, 
ela corresponde a uma recolha redundante das taxas 
de importação nas mercadorias em proveniência dos 
países fora do grupo regional. 



  Livre circulação, distribuição das 
receitas, etc. (cnt) 
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Ø O primeiro objetivo de uma União Aduaneira é a 
livre circulação, e o tratamento nacional das 
importações dos países terceiros. Quer dizer, um 
regime comercial que garante a livre circulação das 
importações originarias da região e cobrança das 
originárias de terceiros países no território da União 
Aduaneira, desde que os direitos aduaneiros nas 
taxas da TEC sejam devidos nas importações.  



   Livre circulação, distribuição das receitas, 
etc. (cnt)  
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Ø A implementação da livre circulação pode fazer 
ressaltar a necessidade de um mecanismo de 
distribuição das receitas no seio de uma União 
Aduaneira. As modalidades de perceção e de 
partilha das receitas constituem uns dos aspetos 
fundamentais que os países membros devem 
abordar tomando as decisões sobre a União 
Aduaneira.  



Livre circulação, distribuição 
das receitas, etc. (cnt) 

Ø É a  razão porque até hoje foi mantido o “status 
quo” do projeto que pode levar ao empobrecimento 
dos pa íses enc lavados que dependem 
essencialmente das receitas aduaneiras para o 
desenvolvimento económico. Varias opções 
coletivas de distribuição das receitas existem para 
remediar esta situação, que poderá resultar da 
aplicação da livre circulação numa União 
Aduaneira. 



Data da implementação 
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 O texto da TEC está redigido nas três línguas oficias, 
francês, inglês e português, vai entrar em vigor em 
1 de Janeiro de 2015.   

 



Impacto do TEC CEDEAO na Guiné-
Bissau 

Ø A GB, como sendo membro da UEMOA, já 
utiliza   a TEC/UEMOA da versão do Sistema 
Harmonizado (SH), desde 01.01.2002, a 
quando da sua implementação; 



Impacto do TEC CEDEAO na 
Guiné-Bissau 

Ø Tendo em conta de que utilizávamos ao nível da  
TEC UEMOA com quatro faixas de: 

Ø 0% = Bens sociais e essências 
Ø 5% = Produtos da primeira necessidade,  materias     

     primas e bens de equipamentos…   
Ø 10% = Importações e produtos intermediários;   
Ø 20% = Bens de consumo final 
 



Impacto do TEC CEDEAO na 
Guiné-Bissau 

Ø Com a TEC CEDEAO haverá aumento das taxas 
em consequência das receitas aduaneiras, em 
relação a 5ª faixa, que é referente aos produtos 
industrias fabricado da União. Essa faixa tem como 
objetivo proteger a industria comunitárias. 



Impacto do TEC CEDEAO na 
Guiné-Bissau 

Ø Como a 5ª faixa será de 35%= Produtos 
específicos para o desenvolvimento económico,  

   Que por enquanto vai proteger num total de 130  
artigos ou posições pautais. 

   Mas para que ela seja concreta, tem que haver o 
rigor na verificação das declarações apos a sua 
entrada na DGA. 

 
 
 



Impacto do TEC CEDEAO na 
Guiné-Bissau 

Ø Em termos técnicos, 90 dias apos a entrada em 
vigor, é necessário a elaboração de um bilam ao 
medio percurso para poder comprovar a veracidade 
dos factos (impacto da implementação da TEC 
CEDEAO) na Guiné-Bissau. 



Ø MUITO OBRIGADA 
 


