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Promovendo a Integração Comercial na África
Ocidental
O WATIP (em inglês: “Promoting West African
Trade Integration’) é um programa da UE e
co-financiado pelo Governo Alemão. O objetivo é acelerar o processo de realização de
uma união aduaneira na África Ocidental
apoiando a Comissão da CEDEAO a implementar o Esquema de Liberalização das Trocas Comerciais da CEDEAO (ELTC), a desenvolver uma política comercial comum, a
facilitar a harmonização das políticas comerciais e dos dados estatísticos, bem como
divulgar informações relativas ao comércio.

Contexto
Criada em 1975, a Comunidade Económica dos Estados da
África Ocidental (CEDEAO) conseguiu gradualmente reforçar as
relações económicas, políticas e sociais entre os seus quinze
Estados Membros.
Apesar de alguns sucessos notáveis foram obtidos em anos
recentes, como o caso da finalização da Tarifa Externa Comum
da CEDEAO (TEC), alguns desafios permanecem. O Comércio
dentro da região estagnou nas últimas duas décadas. Além
disso, várias políticas regionais não estão implementadas ou
não estão a ser suficientemente utilizadas, ou ainda estão condicionadas por restrições políticas, institucionais ou regulamentares.

Orçamento
da Acção

11.5 milhões de EUR
UE: 10 milhões de EUR
BMZ: 1 milhão de EUR
CEDEAO: 0.5 milhões de EUR

Área da
intervenção

Integração econômica regional e comercio

Parceiros

CEDEAO, UEMOA, Instituições regionais
relevantes

Duração

2014 – 2018

Devido à capacidade limitada da Comissão da CEDEAO a
acompanhar e impor as regras da CEDEAO, estas insufiências
passam frequentemente despercebidas ou não são resolvidas.
Os assuntos mais críticos para o avanço da integração económica regional continuam a ser o Esquema de Liberalização das
Trocas Comerciais da CEDEAO (ELTC), a TEC, a política comercial regional e as negociações comerciais internacionais.

Beneficiários e Parceiros
LOs beneficiários finais do projeto são os cidadãos da CEDEAO
através da Comissão da CEDEAO, especialmente a Direção
das Alfândegas e a Direção do Comércio, bem como através
da Comissão da UEMOA. O apoio também poderia ser dado a
outras estruturas organizacionais das Comissões, asim como a
outras instituições regionais.

Mis en œuvre par

Promovendo a Integração Comercial na
África Ocidental

Áreas da intervenção
O projeto tem duas componentes:

Para tirar vantagem das sinergias existentes e com vista a maximizar o impacto do
projeto, o WATIP é implementado pelo
Programa de Apoio à Comissão da
CEDEAO da GIZ (Deutsche Gesellschaft
für Zusammenarbeit) financiado pelo
Governo.

1)	Implementação e coordenação do processo de
integração económica regional da África Ocidental
• Implementação e coordenação das regulamentações
relativas ao comércio
As atividades pretendem melhorar a implementação e
coordenação das regulamentações relativas ao comércio e
assegurar a cooperação reforçada em relação às atividades comerciais realizadas pelas Comissões da CEDEAO e
da UEMOA. Tal objetivo implica apoiar as duas Comissões
na implementação dos trabalhos no setor do comércio no
âmbito do seu secretariado técnico conjunto bem como o
estabelecimento de um mecanismo de acompanhamento
para assegurar a aplicação das regulamentações.
• Informação comercial
Através de um sistema reforçado de informação comercial
regional, o objetivo do WATIP é apoiar a Comissão da
CEDEAO a divulgar e a comunicar eficazmente as políticas
nacionais e regionais sobre as alfândegas e o comércio
para o público regional e nacional interessado.

2)	Aumento do comércio e realização da União Aduaneira na África Ocidental
•A
 Política Comercial Comum da CEDEAO
O projeto apoia a Comissão da CEDEAO na formulação de
uma política comercial comum para a CEDEAO. As formações contribuem para reforçar as capacidades regionais e
nacionais de negociação e implementação dos acordos
comerciais. Em termos gerais, o objetivo do WATIP é
apoiar a região na implementação de acordos comerciais
selecionados.
•M
 elhoramento e harmonização dos dados estatísticos
económicos
WATIP apoia a Comissão da CEDEAO para melhorar e
harmonizar os dados estatísticos comerciais e econômicas
regionais recolhidos e analisados pela Comissão. Este
objetivo implica a revisão do estado de harmonização dos
dados estatísticos e apoia a seleção e o uso de software
de análise económica apropriado.
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•O
 Esquema de Liberalização das Trocas Comerciais da
CEDEAO (ELTC)
O projeto pretende intensificar a utilização do Esquema de
Liberalização das Trocas Comerciais da CEDEAO (ELTC) e
de outros esquemas complementares através, por exemplo, da extensão e reforma de regras relacionadas. Este
objetivo pode ser conseguido através da realização de
análises de impacto por país e por setor, identificando
e colmatando potenciais lacunas que existem nas regulamentações do ELTC bem como analisando sistemas
complementares de livre circulação de bens. Para atingir
este objetivo, o WATIP também oferece atividades para o
reforço de competências para funcionários das Comissões
da CEDEAO e UEMOA, para corpos do governo nacional e
para o setor privado.
•A
 Tarifa Externa da CEDEAO (TEC)
O WATIP apoia a região acompanhando e harmonizando
a TEC da CEDEAO com a TEC da UEMOA. Com a aproximação célere da data fixada para a implementação da TEC,
o projeto apoia a Comissão da CEDEAO a implementar
o roteiro de aplicação da TEC, com particular enfâse no
acompanhamento, coordenação e formação de agentes
comerciais regionais e nacionais bem como de funcionários aduaneiros e representantes do setor privado.
• Políticas fiscais coordenadas
Para compensar a diminuição dos rendimentos do estado,
o WATIP apoia a região no desenvolvimento de políticas
fiscais coordenadas com base no estudo do impacto das
mesmas e em outros estudos. Para atingir este objetivo, o
projeto propõe medidas para o reforço de competências
relacionadas com a simulação de reformas fiscais.

Este projeto faz parte do programa financiado pela UE «Apoio
à Integração Econômica e à Competitividade na África Ocidental» destinado à integração da África Ocidental na economia global e ao estabelecimento de um mercado comum
efetivo.
Este documento foi produzido com o apoio financeiro da
União Europeia. As opiniões nele contidas não podem de
modo nenhum ser consideradas como expressão da opinião
oficial da EU. A GIZ é responsável pelo conteúdo desta
publicação.

