
A CEDEAO tem uma superfície 
de seis milhões de km2 

 
 



A ESTRUTURA DA TEC 

Ø CONTEXTO DA TEC   
Ø Arquitetura e Estrutura da TEC 
Ø Medidas de acompanhamento 
Ø Medidas complementares de proteção 
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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   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:   



A TEC da CEDEAO (cnt) 
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Ø 0% -  bens sociais e essências;  
Ø 5% -   produtos da primeira necessidade, materiais 

primas e bens de equipamentos;  
Ø 10% - produtos intermediários;   
Ø 20% - bens de consumo;    
Ø 35% - produtos específicos para o desenvolvimento 

económico. 



A TEC da CEDEAO (cnt) 
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Ø A Conferencia dos Chefes de Estados e dos 
Governos aprovou igualmente a criação de uma 
Comissão Mista da CEDEAO e da UEMOA para 
gerir a TEC (Tarifa Exterior Comum) da CEDEAO. 
Es ta Comissão Mis ta é composta dos 
representantes dos Estados membros e das 
Comissões da UEMOA e da CEDEAO e tem como 
papel dar orientações e conselhos sobre todas as 
questões relativas a gestão e o seguimento da 
TEC. 
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A estrutura da TEC da CEDEAO foi 
adotada pelo Conselho dos Ministros da 
CEDEAO aquando da sua 70ª Sessão 
Ordinária, em Junho 2013, se apresenta da 
seguinte forma:  
 



A Estrutura da TEC da CEDEAO   
(cnt) 

 

 

Categoria Descrição Taxa Linhas tarifarias 
01 Bens sociais essenciais 0% 85 

02 P r o d u t o s d a p r i m e i r a 
necess idade , mate r ias 
p r i m a s  e  b e n s  d e 
equipamento  

5% 2146 

03 Produtos intermediários 10% 1373 

04 Bens de consumo final 20% 2165 

05 Produtos específicos para o 
desenvolvimento económico 

35% 130 



A TEC da CEDEAO compreende os 
seguintes elementos:  
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Ø Uma Nomenclatura Tarifaria e Estatística (NTE) 
baseada no Sistema Harmonizado de designação e 
codificação das mercadorias da Organização 
Mundial das Alfandegas.  

Ø Um  quadro dos direitos e taxas aplicáveis aos 
produtos importados, a saber : 

 



A TEC da CEDEAO compreende os 
seguintes elementos :  
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Ø  Os Direitos Aduaneiros (DD);  
 
Ø  A Redevance (Taxa) Estatística (RS); 
 
Ø   A Taxa Comunitária da integração: CEDEAO e UEMOA  

(PC); 
 
Ø  As medidas de defesa comercial, chamados “os 

instrumentos e medidas de acompanhamento da TEC 
CEDEAO” a saber: 

 
  

  



 
Medidas e instrumentos de 
acompanhamento da  TEC 

CEDEAO :  v Medidas de salvaguarda; 
v Medidas anti-dumping; 
v Medidas compensatórias; 
v Regulamento sobre as materiais primas fortemente 

taxadas, em relação ao produto acabado; 
v Medidas complementares de proteção: taxa de 

ajustamento na importação e taxa complementar de 
proteção. 



Medidas e instrumentos de 
acompanhamento da  TEC CEDEAO 
§  Na mesma sessão ordinário do Conselho dos 

Ministro que teve lugar em Abidjan em junho 2013, 
onde foi adotado o Regulamento que define a lista 
das mercadorias compostas para cada categoria do 
TEC assim como a sua nomenclatura em versões 
2012. 

§  No decorrer da mesma, também foi adotado, cinco 
(05) outros Regulamentos para acompanhar a 
aplicação do TEC. 

Ø  ,   



Medidas e instrumentos de 
acompanhamento da  TEC CEDEAO 
§  Regulamento sobre o sistema da avaliação 

aduaneira para garantir a aplicação de um sistema 
de avaliação idêntica em todos os estados 
membros em relação a natureza ad valorem do 
TEC da CEDEAO. 

Ø Esse Regulamento é baseado no Acordo da OMA 
sobre a avaliação aduaneira. 



Medidas e instrumentos de 
acompanhamento da  TEC CEDEAO 
Ø O Regulamento sobre os entradas mais fortemente 

taxadas: ele descreve o procedimento a seguir para 
evitar que as entradas das mercadorias da 
categoria zero sejam mais fortemente taxadas que 
os produtos acabados. 

Ø O Regulamento prevê o regime de Admissão 
temporária para o Perfecionamento Ativo sem as 
penalidades para o juro de atraso. 



Medidas e instrumentos de 
acompanhamento da  TEC CEDEAO 

•  O artigo 9º paragrafo 2) da Decisão adotando o 
TEC em 2006 dispôs que o Conselho dos Ministros 
pode tomar outras medidas especificas para a 
proteção da economia regional. 

•  O Regulamento sobre as medidas de salvaguarda é 
destinado a proteger um ramo de atividade 
especifica contra o aumento das importações de 
todo produto que pode causa grave a u ameaça 
causar prejuízo grave a este ramo da atividade. 



Medidas e instrumentos de 
acompanhamento da  TEC CEDEAO 

•  O Regulamento sobre as medidas anti-
dumping é destinado a atenuar os efeitos 
causados  por um produto objeto de dumping 
posta ao consumo na Comunidade que causa 
ou ameaça causar um prejuízo a um ramo de 
atividade ou que atrasa a sua criação na 
Comunidade. 



Medidas e instrumentos de 
acompanhamento da  TEC CEDEAO 
Ø O Regulamento sobre as medidas 

compensatórias tem por objetivo de remediar 
o prejuízo ou o risco do prejuízo de um ramo 
de produção resultando das importações de 
produtos subvencionados.  



Medidas Complementares de 
Proteção da CEDEAO:  

Ø Este Regulamento adotado pelo Conselho 
Extraordinário dos Ministros em setembro 
2013 visa a introduzir uma certa flexibilidade 
e a oferecer uma proteção complementar as 
industrias comunitárias na fase inicial da 
aplicação do TEC. 



Medidas complementares de 
proteção da CEDEAO 

Ø O Regulamento sobre as Medidas complementares 
da CEDEAO autoriza os Estados membros a 
aplicar as diferentes taxas a aquelas previstas no 
TEC para num máximo de 3% das linhas tarifarias 
do TEC. 

Ø O Regulamento comporta 02 instrumentos: a Taxa 
de Ajustamento na Importação e a Taxa de 
Proteção Complementar. 



Medidas complementares de 
proteção da CEDEAO 

•  A Taxa de Ajustamento na Importação é destinada 
a ajudar os Estados membros a convergir 
gradualmente para o TEC e a  evitar os choques 
consecutivos que dele poderiam resultar. 

•  a Taxa de Proteção Complementar visa a lutar 
contra a imprevisibilidade dos preços múndias e 
seus efeitos negativos sobre os tarifas. 



A TEC da CEDEAO compreende os 
seguintes elementos :  

Ø A taxa comunitária de integração (PC, 
“pré-levamento comunitário”) foi fixada 
em 1,5% (países UEMOA/CEDEAO) e 
0,5% (países CEDEAO não UEMOA), e 
se aplica aos produtos importados quer 
eles sejam isentados ou não.  



Ø MUITO OBRIGADA 


