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Este guia foi criado para ajudar os pequenos empresários, 
comerciantes e produtores, com ênfase nas mulheres, da 
Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental 
(CEDEAO) a compreender como funciona a Zona de Comércio 
Livre Continental Africana (ZCLCA). O guia complementa 
as apresentações preparadas para as oficinas lideradas pela 
CEDEAO em abril de 2021. 

A Comissão da CEDEAO, com o apoio do Programa das Nações Unidas para 

o Desenvolvimento (PNUD), acolheu três oficinas, diálogos e formações em Freetown, 

Serra Leoa; Acra, Gana e Abidjan, Costa do Marfim. Estas oficinas, diálogos e sessões 

de formação destinam-se a ajudar pequeno/a/s empresário/a/s, comerciantes 

e produtore/a/s (com ênfase nas mulheres) a compreender o funcionamento da 

ZCLCA, para poderem aproveitar da melhor forma possível as oportunidades de 

negócio proporcionadas pela ZCLCA, incluindo trocas comerciais mais fáceis em todo 

o continente e o acréscimo de valor de mercadorias e serviços.

A Comissão da CEDEAO continua a apoiar os seus Estados-Membros na negociação 

e implementação do Acordo ZCLCA. Este apoio inclui assistência técnica para aceder 

a posições comuns para negociações e capacitação, tanto para intervenientes estatais 

como não estatais, em colaboração com instituições multilaterais como a Organização 

Mundial do Comércio (OMC), o Centro de Comércio Internacional (CCI), a Comissão 

Económica das Nações Unidas para África (ECA), bem como as Associações 

Empresariais Regionais. 

O PNUD tem também prestado apoio à implementação da ZCLCA a nível nacional, 

regional e continental, que inclui apoio direto aos países, formação para pequenas 

e médias empresas (PME), criação de relações entre PME de diferentes regiões, 

investigação e apoio ao desenvolvimento de tecnologias facilitadoras do comércio 

através do Laboratório Acelerador. Este Laboratório trabalhará em estreita colaboração 

com comerciantes e decisores políticos para encontrar, testar, criar e disseminar 

soluções para concretizar a visão da ZCLCA.

Sobre este guia

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.

SECÇÃO 1.
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O PNUD também dirige programas de formação em parceria com a ECA e o CCI. A ECA 

apoia ativamente a investigação e análise com vista a apoiar os processos políticos 

da ZCLCA e presta assistência técnica à Comissão da CEDEAO e a outros Estados-

Membros da Comissão da União Africana (CUA) sobre estratégias nacionais e regionais 

de implementação da ZCLCA. 

O ITC também presta um apoio importante aos comerciantes através da capacitação 

e da identificação de cadeias de valor e de oportunidades de mercado, assim como 

facilitando o acesso dos comerciantes a assistência técnica e financeira. 

 

Os nossos parceiros

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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Como utilizar este guia formativo

Com este guia, obterá:

• Melhor compreensão das 

oportunidades de negócio no âmbito 

da ZCLCA, incluindo como utilizar os  

principais instrumentos da ZCLCA 

 para garantir o acesso a todos os 

benefícios que esta proporciona

• Informações-chave de contactos 

para apoio contínuo e recursos sobre 

a ZCLCA.

Note que

• Em cada secção, encontrará 

indicações e explicações de termos 

e conceitos que o/a ajudarão 

a compreender melhor a ZCLCA

• Contactos e ligações úteis que 

pode utilizar para saber mais sobre 

a ZCLCA

• O Anexo inclui referências 

e exemplos de alguns dos principais 

documentos referidos nas diferentes 

secções. Isto ajudará a identificar 

e a obter os documentos que 

necessitar de utilizar para a sua 

empresa.
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SECÇÃO 2.

Contextualização

Nesta secção, ficará a conhecer:

 1. Informações fundamentais sobre comércio 
 2. O que é a ZCLCA 

1. INFORMAÇÕES FUNDAMENTAIS SOBRE COMÉRCIO

O que é «comércio»?

«Comércio» é a troca de bens e serviços por dinheiro ou outras formas de pagamento. 

Pode acontecer dentro de um país ou entre países. As pessoas, empresas e países 

que compram e vendem bens e serviços são chamados comerciantes. «Exportação» 

designa a venda de mercadorias e serviços de um país para outro país, ao passo que 

«importação» designa a compra e introdução num país de mercadorias provenientes de 

outro país. 

O que é uma zona de comércio livre?

Uma zona de comércio livre é um bloco comercial no qual os países membros assinam 

um acordo de comércio livre para manter poucas ou nenhumas barreiras ao comércio 

sob a forma de tarifas (direitos aduaneiros) ou quotas entre si. Este acordo inclui, 

habitualmente, a cooperação entre os países para reduzir as barreiras não tarifárias ao 

comércio e aumentar as trocas comerciais entre si.  

Por exemplo, a CEDEAO opera uma zona de comércio livre na qual foram eliminados 

os direitos aduaneiros/tarifas sobre importações intrarregionais para mercadorias que 

cumpram as regras de origem.

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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Comércio na região da CEDEAO

Pode encontrar um guia informativo 
sobre o comércio livre na região da 
CEDEAO em: www.etls.ecowas.int (em 
inglês) 

O guia contém informações sobre:

• Definições de termos fundamentais 

da área do comércio

• Uma explicação do sistema de 

comércio livre no âmbito da CEDEAO

• Que mercadorias podem beneficiar 

da ZCLCA 

• Os documentos necessários para 

aceder à ZCLCA

PME e comércio transfronteiriço

Segundo um artigo publicado pelo 

CCI, as pequenas e médias empresas 

constituem a coluna vertebral da 

economia africana, representando mais 

de 90% das empresas e empregando 

cerca de 60% dos trabalhadores, muitos 

dos quais mulheres e jovens (Centro 

de Comércio Internacional, 2018, p 

ix). As PME desempenham um papel 

fundamental na criação de emprego 

e podem ser um importante motor da 

atividade económica. 

O comércio transfronteiriço permite às 

PME acederem a mais mercados, para 

lá das fronteiras nacionais. O acesso 

a mais mercados significa que mais 

pessoas e empresas podem adquirir as 

suas mercadorias e serviços. Significa 

também que tem acesso a mais 

mercados onde adquirir as mercadorias 

e serviços de que possa necessitar, 

de modo a melhorar as suas próprias 

mercadorias e serviços ou a produzi-los 

e fornecê-los a mais baixo custo.

EXEMPLO 

Por exemplo, pode precisar de 
manteiga de karité do Gana para 

produzir cosméticos na Nigéria. Se 
não conseguir negociar com o Gana 

ou se as tarifas forem demasiado 
elevadas, será difícil aceder a estes 
produtos para fazer o seu produto.

40% do comércio intra-
africano é dominado por 
micro, pequenas e médias 
empresas (MPME). 
Estas empresas são 
maioritariamente geridas 
por mulheres e jovens 
e constituem um segmento 
significativo do portfolio de 
exportações de África.
... 
Silver Ojakol, Chefe de Gabinete do  

Secretariado da ZCLCA, em Accra, Gana.
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O comércio africano de mercadorias em perspetiva

Em primeiro lugar, em termos absolutos, existe uma margem de crescimento significativa 

para a exportação de mercadorias: apesar de as exportações totais de África terem 

aumentado nos últimos 40 anos, a quota das exportações mundiais com origem no 

continente africano ainda é baixa comparativamente a outras regiões do mundo. Em 

2017, a quota de África nas exportações globais era de 17%, quando comparada com 

os níveis da Europa (69%), Ásia (59%) e América do Norte (31%) (Songwe, 2019).

Em segundo lugar, também existe espaço para o crescimento das exportações intra-

africanas para satisfazer a procura africana. Em 2019, o comércio de mercadorias 

entre países africanos foi registado em 16% (Tralac, 2020). No entanto, as exportações 

intra-africanas tendem a ser muito menos centradas em mercadorias e a ter mais valor 

acrescentado do que as exportações para fora do continente (ver figura 1).

Fig. 1 Comissão Económica para África, 2018. ZCLCA Q&A.
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Fig 2. Estados-Membros da CNUCED: Nível de dependência da exportação de mercadorias, 2018-2019 (CNUCED, 2021).

O comércio intra-africano é um importante 

motor de diversificação económica, 

uma vez que a procura de mercadorias 

industriais/processadas em África, 

juntamente com a oportunidade criada 

pela eliminação de direitos aduaneiros 

e outras barreiras, pode incentivar 

o aumento dos níveis de produção 

dentro dos países. Isto ajudaria a reduzir 

a dependência das receitas obtidas 

com a venda de mercadorias a outras 

partes do mundo. Por exemplo, quando 

os preços do petróleo, do ouro ou 

do cacau descem por os compradores 

internacionais não estarem interessados 

nestas mercadorias, os países não 

ganham tanto dinheiro como o necessário 

ou esperado, e toda a economia sofre. 

A venda de mercadorias de maior valor 

contribuirá para a criação de emprego, 

assim como para o crescimento 

das PME e das receitas fiscais dos 

governos. Quando as matérias-

primas/mercadorias são exportadas 

e refinadas ou processadas noutros 

países, os empregos, a tecnologia 

e outros benefícios que daí advêm para 

a economia são também exportados.

0-20 20-40 40-60 60-80 80-100 Estado não membro da CNUCED

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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2. A ZCLCA

 Da ZCLCA, é esperada a criação de novas oportunidades a nível comercial  
 e empresarial para mulheres e jovens da economia formal e informal em vários 
 setores, incluindo a agricultura, a indústria transformadora e os setores dos serviços. 

Os países africanos iniciaram a consolidação de um mercado continental através da 

criação de zonas de comércio livre de comunidades económicas regionais. Existem oito 

comunidades económicas regionais reconhecidas pela União Africana – em diferentes 

fases de integração:

https://maghrebarabe.org

https://www.comesa.int

1. União do Magrebe Árabe (UMA). A União 

do Magrebe Árabe (AMU) foi fundada em fevereiro 

de 1989, em Marraquexe, com o intuito de coordenar, 

harmonizar e racionalizar políticas e estratégias com 

vista a alcançar o desenvolvimento sustentável em 

todos os setores das atividades humanas.

2. O Mercado Comum da África Oriental e Austral 

(COMESA) é uma Comunidade Económica 

Regional de África com 21 Estados-Membros 

que se estendem da Tunísia à Suazilândia.

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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https://au.int/en/recs/censad

https://www.eac.int

https://ceeac-eccas.org/en/

3. A Comunidade dos Estados do Sahel e do Sara (CEN-SAD). A CEN-SAD 

tem como objetivos o estabelecimento de uma União Económica global 

baseada na implementação de um plano de desenvolvimento comunitário 

que complemente os planos de desenvolvimento local dos Estados-Membros 

e que inclua as várias áreas de um desenvolvimento socioeconómico 

sustentado: agricultura, indústria, energia, social, cultura, saúde.

4. A Comunidade da África Oriental (CAO) é uma 

organização intergovernamental composta por 

seis países da região africana dos Grandes Lagos, 

na África Oriental.

JUMUIYA YA AFRIKA MASHARIKI

5. A Comunidade Económica dos Estados da África Central (CEEAC) 

mobiliza todos os seus recursos e energia para fazer da África Central 

uma região de paz, prosperidade e solidariedade baseada num espaço 

económico e político unificado, no qual cada cidadão se movimenta 

livremente, de modo a «garantir o desenvolvimento sustentável 

e equilibrado».

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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https://www.ecowas.int

https://igad.int

https://www.sadc.int

6. A Comunidade Económica dos Estados da 

África Ocidental (CEDEAO) é um grupo regional 

de 15 membros com um mandato de promoção da 

integração económica em todos os domínios de 

atividade dos países constituintes.

7. Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (AID).

A missão da AID é dar assistência e complementar os esforços dos 

Estados membros para alcançar, através de uma maior cooperação: 

segurança alimentar e proteção ambiental, paz e segurança, 

e cooperação e integração económica na região. 

8. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC) é uma 

organização intergovernamental estabelecida para alcançar desenvolvimento, 

paz e segurança e crescimento económico, para aliviar a pobreza, melhorar 

o padrão e qualidade de vida dos povos da África Austral, assim como 

para apoiar os socialmente desfavorecidos através da integração regional, 

construída sobre princípios democráticos e desenvolvimento equitativo 

e sustentável.

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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A ZCLCA é um acordo celebrado entre membros da 

Comissão da União Africana, abrangendo um mercado 

africano de mais de 1,3 mil milhões de pessoas. O ZCLCA 

foi assinado a 21 de março de 2018. A atividade comercial 

ao abrigo da ZCLCA teve início a 1 de janeiro de 2021. 

 Em 30 de setembro de 2021, 54 dos 55 países africanos 

tinham assinado o Acordo (ainda não há compromisso 

por parte da Eritreia). 42 países ratificaram o Acordo 

para se tornarem Estados Partes - e integrar a ZCLCA 

nos seus sistemas domésticos legais e institucionais. 

38 destes países submeteram instrumentos de ratificação 

à Comissão da União Africana. 

A ZCLCA transformará África na maior zona de comércio livre do mundo e facilitará 
o comércio intra-africano (comércio entre países africanos), através do cumprimento 
de vários objetivos importantes, relacionados entre si; são estes:

1. Criar um mercado único africano de mercadorias e serviços. Isto significa que a maioria 

das barreiras comerciais serão removidas e serão implementadas políticas comuns para 

facilitar a circulação de mercadorias, assim como dinheiro, pessoas, empresas e serviços 

2. Facilitar a atividade comercial das empresas, especialmente das pequenas empresas  

3. Eliminar barreiras não tarifárias, ou seja, medidas que dificultam o comércio entre países 

africanos, tais como atrasos alfandegários 

4. Desenvolver conhecimentos, no continente, sobre áreas como direitos de propriedade 

intelectual, investimento, concorrência e comércio eletrónico 

5. Reduzir impostos e tarifas entre países membros 

6. Ajudar a desenvolver políticas que facilitem o comércio e os serviços relacionados, tais 

como a construção de estradas e acesso mais fácil aos portos. 

 

(Ver Artigo 3 da ZCLCA). 

www.africa.undp.org © UNDP 2021www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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O que inclui a ZCLCA?

Tabela 1: Acordo-quadro que estabelece a ZCLCA

Acordo- 
-quadro que 
estabelece 
a Zona de 
Comércio 
Livre 
Continental 
Africana.

Protocolo relativo 
ao comércio de 
mercadorias. 

Anexos:  
1: Lista de Concessões Tarifárias
2: Regras de Origem
3: Cooperação Aduaneira e Assistência Administrativa Mútua
4: Facilitação do Comércio
5: Barreiras Não Tarifárias
6: Barreiras Técnicas ao Comércio
7: Medidas Sanitárias e Fitossanitárias
8: Trânsito
9: Medidas Corretivas ao Comércio.

Protocolo Relativo 
ao Comércio de 
Mercadorias.

Anexos:
Lista de Compromissos Específicos
Isenções da NMF
Serviços de Transporte Aéreo
Lista de Setores Prioritários

Documento-quadro sobre a Cooperação Regulamentar.

Protocolo relativo 
à Resolução de 
Litígios.

Anexos: 
1: Procedimentos de Trabalho do Painel
2: Grupos Consultivos de Peritos
3: Código de conduta de Mediadores e Membros do Painel

Protocolo relativo 
aos Direitos de 
Propriedade 
Intelectual.

A concluir.

Protocolo relativo 
à Política de 
Concorrência.

A concluir.

Protocolo relativo 
a Investimento.

A concluir.

Protocolo relativo 
a Comércio 
Eletrónico.

A concluir.

Protocolo relativo 
a Mulheres 
e Jovens.

A concluir.

Fig. 3 Como mobilizar o Acordo ZCLCA.

Os Estados Partes da ZCLCA 
apresentam compromissos - 
o resultado de negociações, 
incluindo a eliminação de tarifas 
aplicadas a mercadorias 
e de regras de serviços - 
e o calendário para 
a implementação das 
novas disposições.

Os países africanos negociam 
questões específicas, tais como
tarifas e regras para produtos 
específicos. Por exemplo, os 
países da CEDEAO podem 
solicitar, a outros países e regiões, 
a eliminação de deveres 
associados a produtos específicos 
para os comerciantes da CEDEAO.

Os protocolos da ZCLCA 
estabelecem a agenda, os 
objetivos de liberalização, as 
modalidades e indicadores para 
a liberalização de áreas temáticas; 
mercadorias, serviços, política de 
concorrência, investimento, 
propriedade intelectual 
e comércio eletrónico.

Os objetivos, a lógica, 
a abordagem e a estrutura 
institucional do acordo 
comercial são, assim, definidos.

Acordo ZCLCA

Protocolos

Negociações

Listas de Compromissos

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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Instrumentos da ZCLCA: Operacionalização
A ZCLCA é regida por cinco instrumentos operacionais, abaixo descritos:

Tabela 2: Instrumentos da ZCLCA

Regras 
de origem

Critérios que 

conferem «uma 

nacionalidade 

económica» a um 

produto específico. 

As Regras de 

Origem da ZCLCA 

determinam 

o nível mínimo de 

processamento 

de um produto no 

continente.

Portal de 
Negociação de 
Tarifas Online

Ferramenta 

destinada a facilitar 

e acelerar 

a harmonização 

dos dados 

necessários para 

as negociações, 

assim como a apoiar 

a preparação 

e apresentação de 

ofertas baseadas 

nas prioridades 

dos países, em 

conformidade com 

o calendário de 

liberalização tarifária 

da ZCLCA.

Mecanismo de 
Barreiras Não 

Tarifárias (BNT)

Mecanismo online 

para notificação, 

monitorização 

e eliminação de 

BNT ao abrigo da 

ZCLCA. 

A ferramenta pode 

ser acedida em: 

www.tradebarriers.

africa/

Sistema Pan-
Africano de 
Pagamentos 
e Liquidação  

(PAPSS)

Sistema de 

pagamento digital 

que ajudará as 

empresas a liquidar 

transações 

comerciais 

intra-africanas 

de mercadorias 

e serviços utilizando 

moedas locais.

Observatório 
do Comércio 

Africano

Plataforma 

online que 

recolhe, processa 

e analisa dados 

comerciais intra-

africanos e outras 

informações 

relacionadas.

Para coordenar vários aspetos dos esforços para a realização da ZCLCA, a União 
Africana criou o Secretariado da ZCLCA, que está sediado no Gana e é responsável 
pela coordenação das negociações entre os Estados-Membros, assim como por 
dimensões de implementação relevantes. 
 

Dicas/Ferramentas: Pode ler tudo sobre a ZCLCA no sítio Web do Secretariado, 
aqui: https://afcfta.au.int/en (em inglês) A partir deste sítio Web, pode também 
aceder facilmente a uma série de ferramentas úteis (todas em inglês) como será 
explicado posteriormente neste manual, incluindo: 

•  Ferramenta Continental Online para monitorização, elaboração de relatórios 
e eliminação de Barreiras Não Tarifárias (BNT), aqui: https://afcfta.au.int/en/
continental-online-toolmechanism-monitoring-reporting-and-elimination-non-
tariff-barriers-ntbs 

•  Observatório do Comércio Africano. Um portal de informação comercial que 
fornece estatísticas comerciais, assim como informação sobre exportadores 
e importadores dos países aqui: https://afcfta.au.int/en/african-trade-observatory.

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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O que a ZCLCA significa para os Pequenos e Médios Produtores e Comerciantes:

1. Melhor acesso ao financiamento do comércio 

2. O crescimento através da ZCLCA significa poder entrar em novos mercados 

3. O incentivo ao aumento da produção através da procura no mercado africano criará 

mais oportunidades de emprego  

4. Simplificar a compra de matérias-primas de outros países africanos. Isto significa que 

será menos dispendioso produzir certas mercadorias e produtos. A ZCLCA também 

promoverá oportunidades para a criação de empresas de montagem noutros países 

africanos 

5. O ZCLCA permitirá às empresas de maior dimensão estabelecer parcerias com PME 

para o processamento de matérias-primas, dando-lhes formação em boas práticas 

e transferindo tecnologia para o processo 

6. Com o crescimento das relações comerciais entre países africanos, as PME e os 

comerciantes verão aumentar os seus rendimentos e o seu nível de vida.

Dicas/Ferramentas: Aceda a https://au.int/en/videos/20200201/positioning-smes-
africa-tap-and-benefit-afcfta, para ver o Embaixador Muchanga, Comissário para 
o Comércio e Indústria da Comissão da União Africana, explicar os benefícios 
destinados às empresas ao abrigo da ZCLCA (em inglês).

Dicas/Ferramentas: Inscreva-se no Programa «ONE TRADE AFRICA», do CCI, 
e aceda ao Programa de Formação do CCI/AFREXIMBANK, «How to export under 
the AfCFTA» (Como exportar no âmbito da ZCLCA), um programa específico que 
visa reforçar as capacidades das MPME para efetuar mais transações comerciais 
no âmbito do novo mercado único. https://www.intracen.org/One-Trade-Africa-
Programme/ (em inglês) 
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ESTUDO DE CASO 1: A ESTRATÉGIA NACIONAL DO SENEGAL PARA 

A IMPLEMENTAÇÃO DA ZCLCA. 

O plano de ação prioritário, cujo financiamento está estimado em cerca de 250 milhões 
de dólares, inclui atividades específicas destinadas ao crescimento do contributo das 
mulheres e dos jovens no desenvolvimento das capacidades produtivas e à criação de 

novas oportunidades de acesso aos mercados de exportação de mercadorias e serviços. 
Tal inclui o apoio ao empreendedorismo de jovens e empresárias que visa: apoiar a criação 
de incubadoras e start-ups criadas por jovens; apoiar as mulheres no desenvolvimento de 

empresas que exportam bens e serviços para o mercado africano; rotular e proteger os 
produtos de jovens empresários senegaleses; e facilitar o acesso de mulheres e jovens (PNUD, 
2020. The Futures Report: Making the AfCFTA Work for Women and Youth [Relatório Futuros: 

uma ZCLCA propícia às mulheres e aos jovens]).

ESTUDO DE CASO 2: FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO  

PARA CONCRETIZAR A ZCLCCA: REDUZIR A BUROCRACIA  

E MELHORAR O ACESSO AOS PORTOS NA NIGÉRIA. 

Para promover maior eficiência e transparência no processo de facilitação do comércio, 
o Governo da Nigéria está a empreender várias reformas no âmbito da atividade comercial 

além fronteiras bem como dentro da Nigéria. Antes do lançamento de um sistema de 
balcão único nacional, o Ministério Federal das Finanças efetuou uma revisão rigorosa 
da documentação necessária para exportação e importação. Num esforço para reduzir 

o número de procedimentos e custos associados, o Ministério alterou as Diretrizes sobre 
Exportação e Importação, reduzindo o número de documentos exigidos de 10 para 7 para as 
exportações e de 14 para 8 para as importações. O Ministério das Obras Públicas e Habitação 
está a supervisionar a construção de vias de acesso fundamentais. Está também a decorrer 
a construção da via de acesso Apapa-Ojota em Lagos, para aliviar o congestionamento de 

tráfego e melhorar o acesso ao porto (PNUD, 2020. The Futures Report: Making the AfCFTA 
Work for Women and Youth [Relatório Futuros: uma ZCLCA propícia às mulheres e aos jovens]).

ESTUDO DE CASO 3: O GANA ENTRA EM NOVOS MERCADOS. 

A entrada em novos mercados tem sido também uma das questões fulcrais com que se 
depara Mawuko Fumey, diretor-geral da Tumte Essentials, uma marca de cuidados pessoais 

em crescimento do Gana. A empresa procurou localmente matérias-primas para os seus 
sabões e esfoliantes, para proporcionar meios de subsistência sustentáveis às mulheres de 

meios rurais da Região do Alto Oeste do Gana. «O envolvimento da Tumte Essentials nas 
atividades de capacitação proporcionadas pelo programa SheTrades Commonwealth Ghana 
impulsionou o potencial de negócios da empresa em feiras comerciais internacionais através 

do estabelecimento de contactos entre a empresa e compradores internacionais», refere Mawuko. 
Mawuko já está a agir antecipando a implementação da ZCLCA. «Aumentámos as nossas 

linhas de produtos de duas para seis, e estão todas registadas na Autoridade Alimentar e de 
Medicamentos do Gana; isto já como preparação para as oportunidades trazidas pela ZCLCA», diz 
(PNUD, 2020). The Futures Report: Making the AfCFTA Work for Women and Youth [Relatório 

Futuros: uma ZCLCA propícia às mulheres e aos jovens]).
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À data de 30 de setembro de 2021, todos os 15 Estados-Membros da CEDEAO 

tinham assinado o Acordo ZCLCA e 13 dos 15 Estados-Membros tinham depositado 

instrumentos de ratificação – tornando a ZCLCA juridicamente vinculativa na sua 

legislação nacional – e tornando estes países Estados Partes da ZCLCA. Espera-se que 

todos os 15 Estados-Membros da CEDEAO ratifiquem o Acordo ZCLCA. 

Os produtores, comerciantes e prestadores de serviços beneficiarão dos programas 

de sensibilização e reforço de capacidades da ZCLCA, que a Comissão da CEDEAO irá 

implementar. 

À data de 30 de setembro de 2021, oito Estados-Membros da CEDEAO tinham 

desenvolvido as suas estratégias nacionais de implementação. Para assegurar 

benefícios para todos os produtores e comerciantes, a Comissão da CEDEAO está 

a desenvolver uma estratégia regional de implementação da ZCLCA para os Estados-

Membros, para promover a concretização dos objetivos da ZCLCA. 

 Os 15 Estados membros da CEDEAO são: Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, 
 Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Níger, 
 Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.  
 

O comércio na ZCLCA pode apoiar os Estados-Membros da CEDEAO na comercialização 

de uma gama mais diversificada de produtos. A maioria dos Estados-Membros da 

CEDEAO tem uma carteira de exportação limitada, que cobre apenas uma pequena 

gama de produtos; estes são, muitas vezes, produtos que se situam no último degrau 

das cadeias de valor, o que promove balanços comerciais negativos, pois a tendência 

é comprar produtos de maior valor fora da região. Tal resulta numa maior exposição 

a choques económicos provocados por flutuações no preço das mercadorias no  

mercado internacional. 

A ZCLCA pode ser um importante incentivo para o aumento dos níveis de 

industrialização dos Estados-Membros da CEDEAO. Por exemplo, como mencionado 

anteriormente, para beneficiar de reduções tarifárias ao abrigo da ZCLCA, os produtos 

terão de ser «Made in Africa», ou seja, deverá ter lugar, no continente africano, um 

aumento substancial do valor acrescentado. Isto, por sua vez, constitui um incentivo 

importante para os investidores atribuírem recursos financeiros ao aumento de valor 

de carácter local, contribuindo assim para a industrialização progressiva. 

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.

SECÇÃO 3.

A CEDEAO e a ZCLCA
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Fig.4 Situação da assinatura e ratificação da ZCLCA (Setembro 2021)

Instrumento de ratificação depositado

Aprovação parlamentar recebida ou pendente

Acordo ZCLCA assinado

Acordo ZCLCA não assinado
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EXEMPLO: APROVISIONAMENTO E PRODUÇÃO NUM PAÍS DA CEDEAO 

PARA EXPORTAÇÃO PARA AZCLCA 

Mama Saratou faz rodelas de banana-pão, na Serra Leoa – compra banana-
pão aos agricultores, depois corta-as e frita-as em casa. Também compra 

óleo e material para embalar no mercado local. Atualmente, produz 
1000 pacotes de rodelas de banana por dia, para vender em Freetown. 

Em Serra Leoa, vende 30 000 pacotes de rodelas de banana por mês.  
Encontrou um supermercado na Namíbia que quer comprar 100 000 

pacotes de rodelas de banana por mês. Isto significa que tem de aumentar 
a capacidade de produção. 

Deve agora comprar mais óleo e banana-pão aos seus fornecedores 
do mercado local. Além disso, irá empregar mais trabalhadores. Mama 
Saratou também ingressou na Câmara de Comércio para obter mais 
informações sobre os procedimentos/formalidades de exportação 

de rodelas de banana-pão da Serra Leoa para a Namíbia. 

O banco local está disposto a conceder-lhe um empréstimo para comprar 
as máquinas de que necessita para processamento e embalagem, pois 

reconhece que se trata de uma grande oportunidade de mercado. Além 
disso, as tarifas sobre as rodelas de banana estão a 0%, o que significa que 
o custo de venda à Namíbia não é elevado. Só é necessário cobrir os custos 

de produção, do transporte e das formalidades comerciais. A Namíbia 
também possui um portal comercial que indica as regras e horários 

que o supermercado tem de respeitar para a importação das rodelas de 
banana-pão. 

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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Regimes, Políticas, Programas e Ferramentas Comerciais da África Ocidental

Na região da CEDEAO, coexistirão dois regimes comerciais preferenciais, o Esquema de 

Liberalização do Comércio da CEDEAO (ETLS) e o ZCLCA. O ETLS é um instrumento que 

visa a operacionalização da Zona de Comércio Livre da CEDEAO. O mecanismo ETLS 

assegura a livre circulação dos produtos originários sem o pagamento de direitos aduaneiros 

e impostos de efeito equivalente aquando da importação para os Estados-Membros 

da CEDEAO. O ETLS foi criado em 1979 e nessa altura só abrangia produtos agrícolas 

e artesanato. Depois, em 1990, foi alargado aos produtos industriais. Esta expansão exigiu 

a formulação de regras relativas à definição do conceito de "produtos originários" da 

CEDEAO. Foram, assim, declaradas as "Regras de Origem". Um produto industrial que cumpra 

uma destas Regras de Origem pode beneficiar das vantagens do ETLS. 

Política Industrial Comum da África Ocidental

A Política Industrial Comum da África Ocidental (PICAO) procura acelerar 

a industrialização e o desenvolvimento do setor privado na África Ocidental através 

(i) do aumento da taxa local de transformação de matérias-primas, (ii) do aumento 

da contribuição das indústrias transformadoras para o PIB regional, (iii) do aumento 

do comércio intracomunitário na África Ocidental e (iv) do aumento do volume de 

exportações de bens mercadorias manufaturadas na África Ocidental para o mercado 

global. De modo a operacionalizar a Política, a Estratégia de Implementação 

PICAO procura: (i) Reforçar a política industrial nacional e a cooperação regional, (ii) 

Promover oportunidades de mercado, (iii) Apoiar a competitividade, e (iv) Promover 

o desenvolvimento e o investimento em setores-chave, incluindo Alimentação 

e Transformação dos produtos agrícolas, Farmacêutico, Materiais de Construção, 

e Indústria Automóvel e Montagem de maquinaria.

O esquema de liberalização do comércio da CEDEAO abrange três grupos de produtos:

1. Mercadorias/matéria-

prima não processada(s). 

2. Produtos de artesanato 

tradicionais.

3. Produtos 

industriais.

Dicas/Ferramentas: Pode ler mais sobre o Sistema de Liberalização do Comércio 
da CEDEAO aqui: https://etls.ecowas.int/ (em inglês) 

Sistema de Informação Comercial da CEDEAO

O Sistema de Informação Comercial da CEDEAO (ECOTIS) é um portal centralizado 

desenvolvido pela Comissão da CEDEAO, com vista a proporcionar acesso fácil, 

oportuno e relevante a informação e inteligência comerciais, visando promover decisões 

comerciais, formulação de políticas e investigação académica informadas. 

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.



26

Dicas/Ferramentas: Visite o sítio Web do ECOTIS para mais informações:  
https://ecotis.projects.ecowas.int (em inglês) Pode saber mais sobre: 

• Estatísticas da CEDEAO, através de um mapa comercial interativo 
• Associações empresariais da Região da CEDEAO 
• As próximas Feiras Comerciais Regionais.

O Programa de Apoio à Regulamentação do Comércio Informal

O Programa de Apoio à Regulamentação do Comércio Informal (PARCI) foi adotado 

em 2013 como parte da estratégia de operacionalização para a regulamentação 

do comércio informal na Região da CEDEAO. O programa deverá (i) proporcionar 

informação fiável e atualizada sobre o comércio informal; (ii) aumentar a capacidade 

e envolvimento dos intervenientes no comércio informal na formulação e implementação 

de políticas comerciais intra-regionais; (iii) promover reformas conducentes à eliminação 

de obstáculos ao comércio formal e (iv) incentivar os intervenientes no comércio informal 

a migrar para o setor formal.

Centro de Desenvolvimento de Género da CEDEAO 

O Centro de Desenvolvimento do Género da CEDEAO (EGDC) é uma agência 

especializada em género e desenvolvimento da CEDEAO que foi criada durante 

a 26.ª Sessão da Autoridade dos Chefes de Estado e de Governo da CEDEAO, 

realizada em Dacar, em 2003. A fim de promover a integração do género em todas 

as políticas, estratégias e programas de integração regional, a EGDC inicia e facilita 

o desenvolvimento de capacidades através de formação baseada no conhecimento 

e transferência de competências, bem como o desenvolvimento e gestão de programas 

para mulheres e homens nos setores público e privado. www.ccdg.ecowas.int/ 

INICIATIVA FUNDAMENTAL: PROJETO DE PLATAFORMA DE NETWORKING 

«50 MILLION AFRICAN WOMEN SPEAK» (50MWSP - 50 MILHÕES DE MULHERES 

AFRICANAS FALAM) 

O objetivo do Projeto é contribuir para o empoderamento económico das 
mulheres através da disponibilização de uma plataforma de networking para 

acesso a informações sobre serviços financeiros e não financeiros. O Projeto criará 
e implementará uma plataforma de networking que permitirá às mulheres aceder 

a informação sobre formação empresarial, mentoria, serviços financeiros e informação 
empresarial relevante a nível local, enquanto constroem as suas próprias redes 

de contactos. 
 

Além disso, o Projeto criará uma plataforma dinâmica de networking entre mulheres 
empresárias, estabelecendo ligações de modo a promover a aprendizagem entre pares, 

a mentoria. A plataforma permitirá a partilha de informação e conhecimento dentro 
das comunidades, assim como acesso a financiamento do comércio e oportunidades 
de mercado entre mulheres empresárias em áreas urbanas, rurais e além fronteiras.

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.



27

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.

EXEMPLO: APROVISIONAMENTO NA ECOWAS PARA VENDER NA ZCLCA 

Sisi Nana é a proprietária e gerente de uma empresa de design de moda 
no Gana. O couro cru que utiliza provém do Níger, de Burkina Faso e da 

Nigéria. Trabalha com um coletivo de mulheres, para fazer sapatos e malas. 
Viu noticiada no jornal a instalação recente de uma fábrica de montagem 

de veículos num país da África Central. A empresa planeia fabricar 
10 000 veículos por ano. 

Os veículos precisam de muitas peças de couro, como assentos, porta-
chaves, entre outras. Sisi Nana enviou um e-mail ao/à diretor/a da empresa, 
propondo-se fornecer as peças de couro. Seria mais barato do que importar 

de fora de África porque 1) não são aplicáveis tarifas sobre produtos de 
couro totalmente fabricados em África e 2) todos os seus materiais são 

adquiridos em África, estando, portanto, abrangidos pelas regras de origem 
da ZCLCA. Existe também uma companhia aérea africana com serviço de 

carga que voa do Gana três vezes por semana. 

Esta empresa informou que coloca a possibilidade de a fazer fornecedora de 
peças de couro para os seus veículos se ela enviar um desenho digital dos 
seus produtos, para avaliação pela equipa de compras. Sisi Nana também 

tem de cumprir os padrões da empresa – esta necessita de garantir é capaz 
de fornecer produtos de qualidade de forma consistente. Sisi Nana tirou 

fotografias dos seus produtos com o telemóvel e contratou um/a designer 
gráfico/a da Nigéria para criar uma brochura apelativa para o seu negócio. 
O/A designer também fez logótipos cativantes e um sítio Web para a sua 
empresa. Numa conferência telefónica, um/a engenheiro/a do Senegal 
explicou-lhe como criar os moldes e ferramentas padrão para produzir 

assentos de couro; o/a engenheiro/a enviou as especificações por e-mail, 
para os/as trabalhadores/as poderem criar os moldes no Gana. 

Através da Câmara de Comércio do Gana, Sisi Nana foi apresentada a uma 
empresa no Egito que tem experiência no fornecimento de produtos 

a grandes empresas em diferentes países. Concordaram em fazer uma 
parceria – o engenheiro-chefe trabalharia com a empresa de Sisi Nana 
durante 6 meses para montar as operações de produção. Ao abrigo da 
ZCLCA, o engenheiro pode trabalhar no Gana até 12 meses, desde que 

se registe no Serviço de Imigração do Gana. Existe um sítio Web no 
qual Sisi Nana pode registar o engenheiro antes de este chegar. Além 
disso, a empresa egípcia entrará com 30% do capital necessário para 

o fornecimento da mercadoria de couro à fábrica de montagem de veículos. 
Em troca, receberão 50% do lucro. 

A empresa da África Central atribuiu a Sisi Nana um contrato para 
o fornecimento de assentos e peças de couro durante 3 anos.
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SECÇÃO 4.

A ZCLCA e a sua empresa

Este guia foi criado a pensar em si, em como pode desbravar os caminhos da ZCLCA 
e fazer crescer a sua empresa. Nesta secção, ficará a conhecer:

 1. Como a ZCLCA pode facilitar as relações comerciais 
 2. Ferramentas para concretizar a ZCLCCA 
 3. PME e financiamento do comércio 
 4. Comércio eletrónico para o comércio transfronteiriço 

1. COMO A ZCLCA PODE FACILITAR AS RELAÇÕES COMERCIAIS

Fig. 5 Top 10 dos ganhos nas exportações intra-africanas por setor, comparativamente à linha de base sem 
a entrada em vigor da ZCLCA - 2040 - Em mil milhões de dólares americanos (vários cenários). (COVID-19: 
Implicações para o comércio e o papel da ZCLCA (UNECA, 2021) Os dados baseiam-se nos cálculos da ECA, 
com base no modelo MIRAGE CGE. www.wider.unu.edu/sites/default/files/Events/PDF/Karingi-new.pdf).

Leite 
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de transporte

Energia Metais Maquinaria Produtos
químicos

Açúcar Outros 
produtos

alimentares

Madeira
e papel
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5

4

3

10

9
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Cenário de baixa ambição Cenário de ambição intermédia Cenário de ambição elevada

Maiores aumentos 
previstos nas exportações 
de veículos e equipamento 

de transporte, energia, 
metais, maquinaria, produtos 

químicos, açúcar, outros 
produtos alimentares, madeira 

e papel, leite e acticínios 
e têxteis.

Cenário de baixa ambição Cenário de ambição intermédia Cenário de ambição elevada
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Tabela 3: 10 principais importações regionais da CEDEAO, por ordem (2021):

1. Combustível. 6. Plástico. 

2. Veículos - veículos motorizados, tratores. 7. Ferro e aço.

3. Maquinaria. 8. Ferro fundido. 

4. Eletrodomésticos. 9. Produtos farmacêuticos. 

5. Cereais. 10. Peixe e marisco.

Reduzir as tarifas para facilitar as trocas comerciais

Tabela 4: ZCLCA: Liberalizar o comércio de mercadorias

Países menos 

desenvolvidos 

(PMD)

Países que não 

figuram entre os 

países menos 

desenvolvidos 

(não PMD)

Produtos não sensíveis:

Para serem totalmente liberalizados 90%.

Eliminação 

completa das 

tarifas num prazo 

de 10 anos.

Eliminação 

completa das 

tarifas num prazo 

de 5 anos.

Produtos sensíveis:

Para serem totalmente liberalizados 

num prazo mais extenso 7%.

Eliminação 

completa das 

tarifas num prazo 

de 13 anos.

Eliminação 

completa das 

tarifas num prazo 

de 10 anos.

Produtos excluídos: 3%. A serem excluídos 

da liberalização.

A serem excluídos 

da liberalização.

Produtos não sensíveis: o grosso das 

mercadorias comercializadas ao abrigo 

da ZCLCA, que devem representar, pelo 

menos, 90% do valor das importações.

Critérios para produtos sensíveis ou 

excluídos: Contribuição para o emprego, 

contribuição de receitas, receitas de 

exportação, segurança alimentar, segurança 

nacional, receitas fiscais, meios de 

subsistência e industrialização.

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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Como irá funcionar?

Fig. 6 Liberalizar o comércio de mercadorias

As tarifas de 90% das mercadorias dos Estados 
Partes da ZCLCA será reduzida em parcelas anuais 

iguais, até serem eliminadas:
5 anos para não PMD e 10 anos para PMD.
Um produto exportado de um Estado Parte 

da ZCLCA para um não PMD,

2021: 25% da tarifa
2022: 20% da tarifa
2023: 15% da tarifa

Reduções anuais até a comercialização
estar isenta de taxas, em 2026.

As tarifas continuarão 
em 3% dos 

«produtos excluídos».
Esta informação será 

revista de 5 em 5 anos.

Em 7% das «mercadorias 
sensíveis», as tarifas diminuirão 
nos próximos 10 anos, para não 
PMD, e nos próximos 13 anos, 

para PMD.

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.



31

Facilitar o comércio de serviços

O setor dos serviços tem muita importância em África. Os serviços podem ser 

comercializados – como, no setor da hotelaria, a utilização de um quarto de hotel. 

A produção de mercadorias também necessita de serviços, tais como design, energia 

e engenharia. A distribuição de mercadorias necessita de serviços de marketing, 

transporte e armazenamento. Por vezes, é necessário aceder a serviços, como serviços 

na nuvem ou outros serviços de software utilizados pelas PME, para utilizar produtos 

tais como software para telefones ou outros dispositivos eletrónicos. Segundo o Banco 

Mundial, o setor dos serviços representa pelo menos 50% do PIB em muitos países 

africanos (média de 53,2% na África Subsaariana) e mais de 70% em algumas economias 

(Banco Mundial, 2018). 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) define «comércio de serviços» como 

o fornecimento de um serviço através de um de quatro «modos de fornecimento». 

A quota total da participação de África no comércio global de serviços é de cerca de 

2% (ECA, 2018). Em 2017, os maiores exportadores de comércio de serviços em África, 

por valor do comércio global, foram o Egito, Marrocos, África do Sul, Gana e Nigéria, 

enquanto os maiores importadores foram a Nigéria, Egipto, África do Sul, Angola 

e Argélia (Banco Mundial, 2018).
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ESTUDO DE CASO 4: COMÉRCIO DE SERVIÇOS QUE BENEFICIAM A DIGITALIZAÇÃO, 

CRIAÇÃO DE EMPREGO E CRESCIMENTO ECONÓMICO - PLANO DE 

IMPLEMENTAÇÃO DA ZCLCA SENEGAL.

Os serviços priorizados para exportação correspondem aos setores de serviços 
prioritários da ZCLCA. O Senegal planeia promover os seguintes setores na ZCLCA:  

1. Telesserviços: teletrabalho de secretariado, introdução de dados à distância, 
tradução à distância, telegestão e teleconsultoria 

2. Comunicações informáticas: engenharia, desenvolvimento de software, instalação 
e manutenção, backup e arquivo; telegestão e televigilância de equipamentos ou 
redes 

3. Educação à distância 

4. Telemedicina: assistência médica, diagnóstico, transferência de imagem para 
tratamento e simulação. 
 
(PNUD, 2020. The Futures Report: Making the AfCFTA Work for Women and Youth [Relatório 

Futuros: uma ZCLCA propícia às mulheres e aos jovens]).

Tabela 5: ZCLCA: Liberalizar o comércio de mercadorias

Quatro modos de fornecimento

Modo de fornecimento Descrição Exemplos

Modo 1:  
Fornecimento 

transfronteiriço.

Fluxos de serviços que partem 

do território de um membro 

para o território de outro 

membro.

Serviços arquitetónicos 

transmitidos através de 

telecomunicações ou correio.

Modo 2:
Consumo no estrangeiro.

O consumidor de serviços 

desloca-se para o território de 

outro membro para obter um 

serviço.

A empresa visita o país de 

origem do/a arquiteto/a para 

utilizar o serviço de conceção 

arquitetónica.

Modo 3:
Presença comercial.

Prestador de serviços de 

um membro que estabelece 

presença territorial através da 

propriedade ou arrendamento 

de instalações no território de 

outro membro, para prestar 

um serviço.

O/A arquiteto/a estabelece 

uma sucursal da sua empresa 

noutro país.

Modo 4:
Presença de pessoas 

singulares.

Consiste na entrada de uma 

pessoa de um membro no 

território de outro membro 

para fornecer um serviço.

O/A arquiteto/a trabalha 

noutro país por um curto 

período de tempo.

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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A OMC vai mais longe na classificação dos setores abrangidos abaixo:

Tabela 6: Classificação de serviços

Setores de serviços Subsetores de serviços

1. Serviços prestados 
às empresas

Serviços profissionais, serviços relacionados com computadores, serviços 
de investigação e desenvolvimento, serviços imobiliários, serviços de 
aluguer/leasing sem operadores, outros serviços prestados.

2. Comunicações Serviços postais e de correio rápido, telecomunicações, audiovisual.

3. Construção Trabalhos gerais de construção de edifícios, trabalhos gerais de construção 
para serviços de engenharia, trabalhos de instalação e montagem, obras de 
acabamento e acabamento de edifícios.

4. Distribuição Serviços de comissionaria, serviços de comércio por grosso, comércio 
a retalho, franchising.

5. Educação Ensino primário, secundário e terciário, educação de adultos, outros.

6. Ambiental Esgotos, resíduos, serviços sanitários e similares.

7. Financeiro Seguros e serviços relacionados com seguros, serviços bancários e outros 
serviços financeiros.

8. Serviços sociais 
e de saúde

Hospital, outros serviços de saúde humana, serviços sociais.

9. Transporte Marítimo, vias navegáveis internas, aéreo, espacial, ferroviário, rodoviário, 
gasoduto, serviços auxiliares de transporte.

10. Serviços turísticos 
e relacionados com 
viagens

Hotéis e restaurantes, agências de viagens e operadores turísticos, serviços 
de guias turísticos.

11. Serviços 
recreativos, culturais 
e desportivos

Entretenimento; agências noticiosas; bibliotecas; arquivos, museus e outros 
serviços culturais; serviços desportivos e outros serviços recreativos.

12. Serviços não especificados noutros locais

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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Tabela 7: São cinco os setores considerados prioritários para a liberalização no âmbito da ZCLCA: 

Serviços 
prestados às 

empresas

Comunicações Serviços 
financeiros

Transporte Turismo

O Secretariado da ZCLCA publicará «listas de compromissos específicos» dos Estados 

Partes da ZCLCA nos cinco setores prioritários. Haverá uma liberalização progressiva de 

outros setores de serviços. Estas listas mostrarão a eliminação de barreiras ao comércio 

de serviços, como restrições de visto/residência e/ou conteúdo/participação local para 

as empresas. As listas mostrarão também algumas das formas como os Estados Partes 

da ZCLCA apoiarão o comércio transfronteiriço de serviços, como o reconhecimento 

mútuo das qualificações profissionais. Outros setores serão liberalizados em rondas de 

negociação subsequentes. 

COMO A ZCLCA CRIA OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS DETIDAS POR 
MULHERES

O comércio na região da CEDEAO ocorre através de canais formais e informais, 

abrangendo mercadorias e serviços. Até 70 por cento dos comerciantes transfronteiriços 

do continente são mulheres. Os Estados Partes da ZCLCA concordaram em promover 

a igualdade de género e da capacidade de exportação das mulheres através da ZCLCA. 

Estes objetivos exigem medidas políticas e investimentos concretos para assegurar 

a melhor integração das mulheres nas cadeias de valor, empregos e oportunidades 

decorrentes da ZCLCA (PNUD, 2020).

Tabela 8: A ZCLCA: Considerações relacionadas com o género

Preâmbulo: contém referência explícita 

à importância da igualdade de género para 

o desenvolvimento do comércio internacional 

e da cooperação económica.

Disposições do Acordo ZCLCA que são 

consequentes para as mulheres enquanto 

trabalhadoras, produtoras, empresárias (formais 

e informais), comerciantes transfronteiriças de 

pequena escala e informais.Artigo 3 (e): enfatiza a necessidade de promover 

e alcançar o desenvolvimento socioeconómico 

sustentável e inclusivo, a igualdade de género 

e a transformação estrutural dos Estados Partes, 

como um dos objetivos gerais da ZCLCA. Estas disposições poderiam ser alavancadas 

para empoderar as mulheres e promover 

novas oportunidades comerciais e económicas 

geradas pela ZCLCA para as mulheres.

Artigo 27 (2) (d) do Protocolo da ZCLCA 
relativo a Comércio de Serviços: refere-se ao 

aumento da capacidade de exportação dos 

prestadores de serviços formais e informais, 

com particular atenção aos micro, pequenos 

e médios operadores, assim como às mulheres 

e aos jovens prestadores de serviços.

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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CEDEAO: Acções prioritárias de apoio às mulheres no âmbito da ZCLCA

• Informação/sensibilização sobre a ZCLCA, vantagens e prioridades

• Capacitação em ferramentas e mecanismos da ZCLCA

• Acesso a financiamento

• Acesso a informações e contributos

• Aperfeiçoamento de instrumentos de produção

• Estruturas de comercialização

• Networking

• Facilitação do envolvimento das mulheres na tomada de decisão

• Empoderamento das mulheres nas esferas de tomada de decisão

The Futures Report: Making the AfCFTA Work for Women and Youth (Relatório 
Futuros: uma ZCLCA propícia às mulheres e aos jovens)

Em 2020, o PNUD publicou 

o «The Futures Report», que 

assinala o papel fundamental que 

as pequenas e médias empresas 

desempenham para a promoção 

do comércio em África. O relatório 

identifica os principais instrumentos 

que as PME devem possuir para 

tirar partido da ZCLCA, tais como (i) 

compreensão das oportunidades de 

mercado e dos requisitos de entrada 

na ZCLCA e (ii) capacidade de 

cumprir as formalidades comerciais 

tanto nos países de origem como de 

destino. 

 

Pode encontrar o relatório completo 

em: https://www.africa.undp.org/

content/rba/en/home/library/the-

futures-report--making-the-afcfta-

work-for-women-and-youth.html 

(em inglês)
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CCI: SheTrades

O programa SheTrades visa apoiar as empresas detidas por mulheres a beneficiar das 

oportunidades comerciais criadas pela ZCLCA através de capacitação, networking 

e advocacia. O projeto trabalha com mais de 50 associações empresariais de mulheres 

em todo o continente para identificar questões que são prioritárias para as mulheres no 

âmbito da ZCLCA, assim como promover diálogos com negociadores para o comércio. 

Para além de desenvolver recomendações concretas, o projeto apoia a criação de uma 

rede africana de associações empresariais de mulheres, prestando assistência técnica 

a nível nacional, criando recursos de formação para apoiar as associações de mulheres 

no âmbito das Comunidades Económicas Regionais e fornecendo ferramentas para 

a gestão de crises para ajudar as mulheres a resistir aos choques da pandemia da 

COVID-19. 

 

Fig. 7 Registe-se em SheTrades.com para aceder à plataforma (em inglês).

 

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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O Sistema de Aprendizagem Virtual SheTrades confere acesso a redes, ferramentas de 

comércio e informações sobre o mercado, formações gratuitas pela internet e materiais 

de e-learning.

 

Dicas/Ferramentas: Siga o PNUD África, a UNDP e a CEDEAO nos média sociais 
para se manter a par dos eventos e das últimas notícias. 
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2. FERRAMENTAS PARA CONCRETIZAR A ZCLCCA

Nesta secção, analisamos os diferentes instrumentos para a implementação do Acordo. 

A ZCLCA é regida por cinco instrumentos operacionais, abaixo descritos:

 a. Regras de Origem 
 b. A Ferramenta de Negociação Tarifária da ZCLCA 
 c. Controlo e eliminação das Barreiras Não Tarifárias 
 d. Sistema Pan-Africano de Pagamentos e Liquidação 
 e. Observatório do Comércio Africano 

a. Regras de Origem

As regras de origem são um "passaporte" que permite a circulação de mercadorias com 

isenção de direitos numa zona de comércio livre (ZCL), desde que estas mercadorias 

estejam qualificadas como originárias da ZCL. Este "passaporte" visa determinar o país 

de origem de um produto. Devido ao processo de produção e montagem, pode ser 

bastante difícil determinar a origem de um produto. 

As regras definem os critérios a respeitar para um produto ser considerado como 

tendo origem num país exportador, no âmbito da ZCL, e possa beneficiar de tratamento 

preferencial (tarifas de importação zero ou baixas) no âmbito da ZCL. Por outras palavras, 

determinam a origem económica das mercadorias no âmbito de uma ZCL. Ao abrigo 

do Acordo ZCLCA, será criado um comité sobre regras de origem, com vista a rever, 

todos os anos, a implementação das regras, as respetivas disposições de transparência 

e a apresentar relatórios e recomendações a um comité de altos funcionários do Comércio.

As regras de origem atribuem um país de origem a um produto, para determinar a sua 

«nacionalidade económica». São utilizadas para identificar os produtos que podem 

beneficiar de tratamento preferencial no âmbito da ZCLCA, como, por exemplo, redução 

tarifária. Os produtos elegíveis devem ser originários de um país pertencente à ZCLCA.

Nos termos do Anexo 2 da ZCLCA, as regras de origem consideram um produto como 
sendo originário de um Estado Parte se o produto tiver: 

• Sido inteiramente obtido, ou seja, inteiramente produzido na ZCLCA (Artigo 

5 do Anexo 2). Incluem-se aqui animais vivos nascidos e criados num Estado Parte, 

produtos minerais extraídos do solo, produtos alimentares cultivados e colhidos no 

território do estado parte (por exemplo, frutos, grãos) 

• Tenha sofrido transformação substancial nesse Estado Parte (artigo 6º do Anexo 2); 

ou seja, foi-lhe acrescentado valor suficiente.

Dicas/Ferramentas: Veja este vídeo informativo, que é um bom exemplo de como 
as regras de origem são aplicadas ao abrigo da ZCLCA na indústria do chocolate: 
https://www.youtube.com/watch?v=MnL__zznDNg (em inglês)

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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Transformação substancial 
(parafraseado do Acordo ZCLCA, anexo Regras de Origem).

As condições para uma transformação substancial são satisfeitas sempre que há:

1. Valor acrescentado: uma determinada percentagem do valor total do produto final 

deve ser adicionada no Estado Parte, por exemplo, algodão cru para tecido de 

algodão. 

2. Alteração da posição pautal: as matérias não originárias devem ter sofrido uma 

alteração na Classificação SH para obterem o estatuto de origem, por exemplo, açúcar 

(SH 17), farinha (SH 11), fruta (SH 08) e leite 04 para fazer bolo (SH 19). A Classificação 

HS é o método numérico padronizado utilizado para classificar produtos. 

3. Processamento específico: realizado numa determinada fase do processo de 

produção; por exemplo, as mercadorias são submetidas a reação química, destilação, 

purificação, etc., no território de um Estado Parte.

Dicas/Ferramentas: A OMC caracteriza a classificação HS como uma nomenclatura 
internacional desenvolvida pela Organização Mundial das Alfândegas, organizada 
em códigos de seis dígitos, que permite a todos os países participantes classificar 
os produtos comercializados com base em critérios comuns. Para além dos 
seis dígitos, os países são livres de introduzir distinções nacionais para tarifas 
e diversos outros propósitos. (Glossário OMC, tradução livre).

O Secretariado da ZCLCA publicará as regras de origem para todos os produtos. 
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Seguem-se os documentos exigidos para a aplicação das Regras de Origem ao abrigo 
da ZCLCA:

Fig. 8 Formulário de declaração de origem (exemplo).

Um formulário de declaração de origem: Este documento é uma exposição sobre 

a origem das mercadorias apresentadas, em relação à sua exportação pelo fabricante, 

produtor, fornecedor, exportador ou qualquer outra pessoa competente responsável 

pela fatura comercial ou por qualquer outro documento relacionado com as mercadorias. 

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.

Apêndice II

ZONA DE COMÉRCIO LIVRE CONTINENTAL AFRICANA

DECLARAÇÃO DE ORIGEM

(Artigo 17(1) (b), 19 e 20)

O texto da Declaração de Origem deve ser redigido como indicado abaixo:

_____________________________________________________ , enquanto exportador das

mercadorias abrangidas pelo presente documento, declaram que as mercadorias

________________________________________________________ têm como origem

(indicar o Estado Parte da Zona de Comércio Livre Continental Africana)

e que o critério de origem aplicável a estas mercadorias é  ___________________________

(inserir inteiramente obtido ou substancialmente transformado, conforme o caso)

Local e data da declaração

Assinatura do exportador autorizado

Criar um mercado africano
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Fig. 9 Certificado de origem ZCLCA (exemplo).

Certificado de Origem ZCLCA: Este documento é uma prova de origem emitida por uma 

autoridade competente designada, por exemplo, a Autoridade Aduaneira ou a Câmara 

de Comércio Nacional, confirmando que um determinado produto cumpre os critérios 

de origem aplicáveis ao comércio preferencial, ao abrigo do protocolo anexo relativo ao 

Comércio de Mercadorias.

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.

Criar um mercado africano

Criar um mercado africano

Formulário para Certificado de Origem ZCLCA  
(Inserir identificador nacional, como a bandeira nacional)

Certificado de Origem  
ZCLCA

Ref.ª da autoridade competente Código do país N.º de série

1. Exportador  
(nome e morada)

2. Destinatário  
(nome e morada)

3. Apenas para uso oficial

A. Informações sobre transporte
5. Mar-
cações 
e núme-
ros

6. N.º 
e data da 
fatura

7. N.º e tipo de 
embalagem

8. Descrição das 
mercadorias

9. Peso 
bruto

10. Quan-
tidade 
forne-
cida

11. Có di
go HS

12. Critério 
de origem

13. Declaração do exportador/
fornecedor
Eu, abaixo assinado, declaro que 
as mercadorias acima descritas 
satisfazem as condições exigidas para 
a emissão do presente certificado e são 
originárias de

(País)
Local e data:

(Nomes completos e designação)

(Assinatura)

14. Certificado de origem

Selo de origem

(Autoridades designada)

(Nomes completos)

(Assinatura)

15. Para fins aduaneiros

Documento de exportação n.º:

Alfândega e data

(Nomes completos)

(Assinatura)

CERTIFICADO DE ORIGEM ZCLCA (PÁGINA 2 - VERSO)

A. PEDIDO DE VERIFICAÇÃO POR PARTE 
DO ESTADO IMPORTADOR
É solicitada a verificação da autenticidade 
e acuidade do presente Certificado, pelas 
seguintes razões:

(Local e data)

(Assinatura e selo)

B. RESULTADO DA VERIFICAÇÃO 
POR PARTE DO ESTADO 

EXPORTADOR

A verificação efetuada mostra que 
o presente Certificado foi emitido 
pela autoridade competente 
designada indicada e que 
a informação nele contida:

 Está correta

 Não cumpre
os requisitos

relativos a autenticidade/acuidade 
no item 

(inserir o número de item 
adequado)

Alfândega e data

(Local e data)

(Assinatura e selo)
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Fig. 10 Declaração de fornecedor (exemplo).

A declaração de um fornecedor é uma declaração pela qual um fornecedor fornece 

informações ao seu cliente sobre o estatuto de origem das mercadorias relativamente às 

regras de origem preferenciais específicas.

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.

Apêndice II

ZONA DE COMÉRCIO LIVRE CONTINENTAL AFRICANA

DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR OU DO PRODUTOR 

(Artigo 31(2))

A. DECLARAÇÃO DO FORNECEDOR OU PRODUTOR PARA PRODUTOS COM 
ESTATUTO DE ORIGEM PREFERENCIAL

Eu, abaixo assinado, declaro que as mercadorias constantes da fatura

____________________________________________________________________ (1)

foram produzidas em  (2)

e satisfazem as regras de origem que regem o comércio preferencial entre os Estados 
Partes da Zona de Comércio Livre Continental Africana.

Comprometo-me a colocar à disposição da autoridade competente designada, se 
necessário, provas que sustentam esta declaração.

____________________________________________________________________ (3)

____________________________________________________________________ (4)

____________________________________________________________________ (5)
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b. FERRAMENTA DE NEGOCIAÇÃO TARIFÁRIA DA ZCLCA 

A Ferramenta de Negociação Tarifária da ZCLCA é uma ferramenta disponível na internet 

que facilita a negociação de linhas tarifárias. Proporciona uma plataforma de troca 

segura na qual os negociadores principais podem calcular e publicar automaticamente 

propostas de concessões tarifárias de forma transparente, atempada e direta.

c. A INFORMAÇÃO, CONTROLO E ELIMINAÇÃO DE BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS

As barreiras não tarifárias (BNT) são um grande obstáculo ao comércio dentro de África. 

Por conseguinte, um dos principais objetivos da ZCLCA é eliminar progressivamente as 

BNP existentes e abster-se de introduzir novas BNP, para fomentar a atividade comercial 

dentro de África. 

Seguem-se alguns exemplos de BNT com que as PME podem deparar:

• Formalidades aduaneiras restritivas

• Proibições à importação e pedidos de licenças de importação

• Exigências burocráticas excessivas

• Requisitos de qualidade e embalagem

As PME podem evitar as BNT: 

• Pesquisando acerca dos documentos necessários para aceder ao mercado 

pretendido

• Recorrendo a prestadores de serviços profissionais, tais como transitários

• Seguindo rotas comerciais formais, procurando aconselhamento junto de agências 

governamentais, câmaras de comércio/associações profissionais

• Utilizando portais comerciais nacionais para efetuar as formalidades comerciais

O Mecanismo Continental de Comunicação de Barreiras Não-Tarifárias
O mecanismo de informação, controlo e eliminação das barreiras não tarifárias da 

ZCLCA, disponível na internet, é uma ferramenta desenvolvida para melhorar o comércio 

através da eliminação de barreiras não tarifárias ao comércio. É o instrumento oficial 

da ZCLCA (Protocolo relativo ao comércio de mercadorias, Anexo 5) para eliminar as 

barreiras não tarifárias. A ferramenta foi negociada por todos os Estados membros da 

ZCLCA e lançado pelos Chefes de Estado.

Em https://tradebarriers.africa/about, pode reportar qualquer obstáculo encontrado 

no comércio de mercadorias entre fronteiras africanas, como, por exemplo, atrasos 

excessivos, taxas ad hoc na fronteira, exigências burocráticas excessivas, normas 

e regulamentos restritivos de produtos, etc. O mecanismo online está aberto a todos os 

setores empresariais africanos: pequenas, médias e grandes empresas, comerciantes 

informais, mulheres e jovens operadores comerciais. O registo como utilizador demora 

apenas dois minutos e o formulário de comunicação de BNT é fácil de preencher. Dê 

uma vista de olhos às Perguntas Mais Frequentes para obter mais informações. 

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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Depois da denúncia da barreira não tarifária, as autoridades governamentais respetivas 

promoverão a resolução da questão. Todos os Estados Partes da ZCLCA nomearam 

formalmente Pontos Focais Nacionais, que são os responsáveis pelo acompanhamento 

e resolução das BNT. A Unidade de Coordenação de BNT no Secretariado da ZCLCA e as 

Unidades de BNT na sua Comunidade Económica Regional (REC) apoiarão o processo.

Será notificado quando a barreira comercial for resolvida.

Dicas/Ferramentas: Veja o vídeo seguinte para saber como utilizar a ferramenta 
de monitorização da ZCLCA: https://tradebarriers.africa/about (em inglês)

O que acontece depois de informar uma BNT através da ferramenta?

1. A Unidade de Coordenação de BNT da ZCLCA verifica a validade da queixa: aceita-a, 

rejeita-a ou pede esclarecimentos adicionais ao comerciante 

2. Os Pontos Focais Nacionais recebem uma notificação e a solicitação para dar 

seguimento à BNT, para a resolverem 

3. Os Pontos Focais Nacionais articulam-se para eliminar as BNT

4. Quando a BNT for eliminada, o/a comerciante é notificado/a.

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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d. O SISTEMA PAN-AFRICANO DE 
PAGAMENTOS E LIQUIDAÇÃO

Os pagamentos transfronteiriços formais 

são enviados através do sistema bancário 

tradicional correspondente, o que, 

ao longo do tempo, se tem revelado 

dispendioso e demorado (três a cinco 

dias para efetuar um pagamento). 

Desenvolvido pelo Banco Africano de 

Exportação e Importação (AFREXIMBANK) 

e aprovado pela Assembleia da União 

Africana, o Sistema Pan-Africano de 

Pagamentos e Liquidação (PAPSS) 

é uma infra-estrutura centralizada de 

pagamentos e liquidação para as trocas 

comerciais efetuadas em África. O PAPSS 

é uma plataforma digital que permitirá 

efetuar pagamentos transfronteiriços 

para o comércio intra-africano de forma 

imediata, e em moedas africanas, como 

forma de impulsionar o comércio intra-

africano. Para além dos pagamentos 

imediatos, o PAPSS é de baixo custo, 

facilmente acessível e permite uma 

grande redução da necessidade de 

divisas estrangeiras, uma vez que se 

trata de um sistema de compensação 

multilateral. 

Através do PAPSS, as pequenas 

e médias empresas podem ter acesso 

a um sistema que torna as transações 

mais baratas, simples, fáceis e de baixo 

risco. O piloto do PAPSS foi efetuado 

na Zona Monetária da África Ocidental 

(Nigéria, Gâmbia, Gana, Guiné, Libéria 

e Serra Leoa). 

Dicas/Ferramentas: O PAPSS está 
em discussões com outros sistemas 
regionais e Bancos Centrais para dar 
início à integração. 

e. O OBSERVATÓRIO 
DO COMÉRCIO AFRICANO 

O Observatório do Comércio Africano 

(ATO) fornece dados atualizados 

e fiáveis para informar as empresas 

e as decisões políticas e acompanha 

o processo de implementação 

do Acordo e o impacto deste. 

Os diferentes módulos do Observatório 
são:

• Módulo Explorar: Módulo para 

comparar informação sobre comércio 

e acesso ao mercado entre países, 

produtos e mercados. Incluirá 

oportunidades de mercado, condições 

de mercado, contactos comerciais, 

quotas de mercado, potencial 

de crescimento das exportações 

e importações, acordos comerciais 

no país e certificados de Regras de 

Origem aplicáveis, entre outros 

• Módulo Comparar: Módulo que 

apresentará informações detalhadas 

relacionadas com o comércio 

e o acesso ao mercado sobre 

a combinação mercados-produtos 

de um país. Inclui tarifas comerciais, 

tarifas aplicadas e NMF, potencial 

de exportação não explorado por 

produto, entre outros 

• Módulo Monitorizar: Utilizado para 

monitorizar o comércio intra-africano 

ao longo do tempo. Não se trata de 

um módulo público, mas sim restrito 

às Pessoas Focais da ATO, Comité 

Diretor, CER e à CUA.

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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Os componentes do Observatório do Comércio Africano:

1
Sistema de transferência automática de dados

Recolhe, processa e analisa 

dados dos Estados-Membros e de outras fontes, 

recolhidos de forma automática.

2
Ferramenta de monitorização

Monitoriza e avalia o processo de 

implementação e o impacto da ZCLCA 

e proporciona uma gama de indicadores em 

tempo real (fluxos comerciais, receitas fiscais, 

tempo de desalfandegamento, etc.).

3
Painel de inteligência empresarial

Disponível na internet, sintetiza informação 

comercial relevante e detalhada sobre comércio 

intra-africano e oportunidades e requisitos de 

mercado para os setores público e privado.

4
Unidade de análise comercial

Estabelece uma rede de especialistas 

em comércio africano com competências 

reconhecidas em análise de dados para apoiar 

as decisões políticas dos membros da CUA.

Dicas/Ferramentas: A versão beta do sítio Web da ATO está disponível em inglês 
e francês, em: https://ato.africa

Fig. 11 A versão beta do sítio Web da ATO está disponível em inglês e francês, em: https://ato.africa

Disponível em: 
Principais 

utilizadores: 

setor privado 

e org de apoio 

às empresas

Em desenvolvi-
mento 
Principais 

utilizadores: 

representantes 

governamen-

tais, decisores 

políticos

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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3. PME E FINANCIAMENTO 
DO COMÉRCIO

 Nesta secção, analisamos os 
 diferentes instrumentos e produtos 
 financeiros que são disponibilizados 
 às PME com vista a auxiliar 
 a atividade comercial destas. 

O acesso das PME ao financiamento 

desempenhará um papel fundamental 

no comércio intrarregional ao abrigo da 

ZCLCA. A disponibilidade de financiamento 

do comércio sustentável, especialmente 

para as PME, continuará a ser um fator 

chave para a promoção da ZCLCA. 

Empréstimos bancários
Um empréstimo é uma forma de obter 

financiamento junto de uma instituição 

financeira. Esta adianta capital ao 

cliente. Em troca, o cliente acede 

a cumprir um conjunto de condições, 

incluindo encargos financeiros, juros, 

data de reembolso, e outros.

Participação no capital
A participação no capital é um método 

de angariação de fundos através 

da venda de ações da empresa 

a investidores institucionais privados, 

públicos, ou instituições financeiras. 

O financiamento Angel, por exemplo, 

costuma ser utilizado numa fase inicial 

do ciclo de vida empresarial de uma 

PME, quando a ausência de histórico de 

atividade pode dificultar particularmente 

o acesso ao financiamento. 

Frequentemente estabelecidas por 

indivíduos detentores de grandes 

fortunas, com vasta experiência 

empresarial ou industrial, as instituições 

financeiras Angel fornecem capital inicial 

para empreendedores em fase inicial 

em troca de dívida convertível ou de 

uma participação no capital da empresa. 

Antes de ponderar «encarregar-se» 

pessoalmente da PME em questão, 

e orientá-la, o potencial investidor 

normalmente exige provas de um plano 

de negócios, liderança empresarial 

e potencial de crescimento sólidos. 

Alguns exemplos: Adlevo Capital, 

Jacana Partners, West African Synergies.

O capital de risco é uma forma de 

financiamento de investimento que visa 

fornecer financiamento participativo ou 

quase-participativo às PME privadas. 

Em vez de dividendos, ou seja, uma 

parte dos lucros das PME, o retorno 

dos investidores de Capital de Risco 

habitualmente provém de ganhos 

de capital, ou seja, da venda, após 

alguns anos, das ações anteriormente 

adquiridas, que aumentaram de valor 

com o crescimento da PME. Exemplos 

de instituições de capital de risco 

incluem o Gana Venture Capital, Grupo 

CDC, Africa Private Equity and Venture 

Capital Association (AVCA) e respetivos 

membros, grupos Impact Investors como 

o Impact@Africa e respetivos membros.

Financiamento do comércio
O financiamento do comércio 

é necessário para estruturar transações 

internacionais entre entidades que não 

se conhecem bem, assim como para 

gerir o risco associado. Os produtos de 

financiamento do comércio contam com 

os bancos para garantir o pagamento 

diferido ou a entrega do vendedor 

(exportador) ao comprador (importador), 

quando as mercadorias estão em 

trânsito, por exemplo, ou ao abrigo de 

outros acordos contratuais.

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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Fig.12 Ciclo financeiro comercial.

Seguem-se alguns exemplos de mecanismos de financiamento do comércio:

• Pagamento adiantado: o comprador combina com o banco o pagamento ao 

fornecedor de cerca de 30% do valor antecipadamente, no momento da encomenda, 

e os restantes 70% quando a mercadoria sai ou é enviada  

• Carta de crédito (L/C) - documento que dá ao vendedor duas garantias de que 

o pagamento será efetuado pelo comprador. Uma garantia, do banco do comprador, 

de que os fundos serão libertados para o banco do vendedor, e outra do banco 

do vendedor, de que os fundos serão libertados para o vendedor  

• Letras de cobrança (B/E ou D/C) - é utilizada uma letra de câmbio (B/E) ou uma cobrança 

documental (D/C), que se trata de uma transação pela qual o exportador (vendedor) 

confia a cobrança do pagamento de uma venda ao seu banco (banco remetente), o qual 

envia os documentos de que o comprador necessita ao banco do importador (banco 

cobrador), com instruções para divulgar os documentos para pagamento ao comprador.

Cessão financeira

A cessão financeira é uma transação financeira e um tipo de financiamento devedor 

em que uma empresa vende os seus créditos (ou seja, as suas faturas) a um terceiro 

(chamado fator) com desconto. A cessão financeira é frequentemente utilizada para 

financiar as necessidades de capital de giro das empresas comerciais: por vezes, uma 

empresa fatura os seus ativos a receber para satisfazer as suas necessidades imediatas 

de dinheiro, uma vez que é frequente, na exportação, haver pagamentos em diferido. 

Financiamento do comércio

O fornecedor envia as mercadorias

CréditoPagamento

FORNECEDOR
É pago

imediatamente

COMPRADOR
Abre L/C ou aceita 
as mercadorias

CONTRATO
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Empresa tecnofinanceiras e plataformas de crowdsourcing

Muitas empresas tecnofinanceiras e prestadores de serviços monetários móveis 

expandiram a sua oferta de serviços e propõem empréstimos e facilidades de crédito. 

Alguns exemplos na região da CEDEAO: 

• Orange Bank: O Orange Bank Africa, através do seu serviço Orange Money, 

disponibilizará uma série de serviços de poupança e microcrédito, permitindo aos 

clientes pedir emprestado através do telemóvel quantias como 5000 Francos 

CFA, de modo imediato. A estratégia de serviços financeiros móveis da Orange 

em África visa proporcionar soluções acessíveis a tantas pessoas quanto possível, 

independentemente do rendimento ou local de residência destas 
 

• A PiggyVest é uma plataforma de poupança e investimento online com base 

na Nigéria. Tanto as pessoas como as empresas podem utilizar a plataforma 

para gerir as suas finanças. As empresas podem utilizar a plataforma para atrair 

investimentos para os seus negócios 
 

• A Wizzit é uma start-up de pagamentos senegalesa que começou a fornecer 

produtos de microfinanças. Com base nos seus serviços de pagamento (pagamentos 

móveis a mais de 7 milhões de pessoas em 13 países durante mais de 15 anos), 

a Wizzit estabeleceu uma parceria com o Grupo do Banco Mundial para criar um 

projecto-piloto de microfinanças que permita aos utilizadores aceder a microcréditos 

através dos seus telefones, para uso pessoal ou para fomentar o crescimento das 

suas pequenas empresas
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Serviços de Informação Comercial

Um grande desafio que os exportadores enfrentam é a escassez de informações 

comerciais fiáveis sobre os mercados. Os exportadores necessitam de se manter 

ao corrente de condições competitivas nos seus mercados atuais, de procurar 

oportunidades para mercados novos ou emergentes, assim como de procurar 

oportunidades para diversificar ou acrescentar valor à sua gama de produtos. 

Os prestadores de serviços de informação comercial incluem as ferramentas de análise 

de mercado do CCI (ITC Market Analysis Tools), informação e serviços de consultoria 

comercial do Afreximbank e as câmaras de comércio e indústria. As secções comerciais 

das embaixadas também fornecem informações valiosas.

Tabela 9: Ferramenta Comercial e de Informações sobre o Mercado do AfreximBank

1 

Observação de 

mercados

2 

Insights sobre 

mercados

3 

Inteligência de 

mercado

4
Comunicação 

empresarial

• Fluxos comerciais 

dos países africanos 

(importações/

exportações em $ 

e volume) 

• Mercadorias e serviços 

classificados segundo as 

fases de produção 

• Repositório de empresas 

africanas orientadas 

para o comércio 

• Preços (mercadorias 

e serviços) - histórico 

e previsão 

• Visualização de cadeias  

de abastecimento 

africanas 

• Previsão de cenários, 

análise «e se» 

e identificação de 

riscos da cadeia de 

fornecimento 

• Criação de alertas 

e painéis do utilizador.

• Dados do comércio 

africano (histórico 

e previsão de PIB, 

inflação, taxas de juro, 

taxas de câmbio, preços 

das mercadorias, IDE, 

etc.) 

• Data Plus (principais 

produtores, 

fornecedores, 

distribuidores, etc., 

africanos, por país, 

diretórios verificados de 

exportadores africanos) 

• Análise avançada 

e visualização da 

cadeia de fornecimento 

- mercados, produtos 

e preços 

• Insights de mercado, 

como sínteses de 

risco de mercado, 

sínteses de indústria/

setor, perspectivas de 

mercadorias, África 

• Perspetivas das moedas 

africanas, atualizações 

da política comercial em 

África 

• Destaques da inovação 

africana.

• Calendários de eventos 

do índice comercial 

de curto prazo (TRIN 

- Short-Term Trading 

Index), atividades 

de marketing de 

conteúdos e liderança 

de pensamento 

relacionados com os 

aspetos de consultoria 

empresarial da 

informação comercial 

• Estudos de caso dos 

clientes apoiados pelo 

TRIN 

• Contacto directo com 

a unidade TRIN através 

de uma ferramenta 

automatizada de 

geração de leads 

• Recolha de dados 

pontual e todas as 

atividades de recolha de 

informação.

• Formação personalizada 

de parcerias B2B 

• Diretórios de empresas 

e membros 

• «Pedidos de orçamento» 

de exportadores ou 

«ofertas push» de 

fornecedores 

• Funcionalidade 

de mensagens 

e networking online 

• Os utilizadores podem 

publicar oportunidades 

de compra/venda de 

produtos/serviços 

• Encontrar parceiros para 

novas oportunidades de 

negócio com entidades 

controladas (feed-in da 

Mansa para diferenciar 

entidades controladas) 

• Possível integração com 

a feira comercial virtual 

(Virtual Trade Fair).
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51

4. COMÉRCIO ELETRÓNICO PARA O COMÉRCIO TRANSFRONTEIRIÇO

 Nesta secção, poderá obter mais informações sobre compra e venda de mercadorias 
 e serviços na internet, o chamado «comércio electrónico» e como o utilizar 
 para facilitar o comércio e o tornar mais eficiente. 

O comércio eletrónico está a crescer na ZCLCA e representa uma oportunidade para as 

PME utilizarem as competências digitais para o crescimento do seu negócio. 

A pandemia da COVID-19 trouxe para a linha da frente a perceção e a compreensão 

do comércio eletrónico em África. Em muitos locais, o comércio eletrónico tornou-

se a única forma de comprar o que quer que fosse. O certo é que existe maior 

compreensão e sensibilização para o comércio eletrónico por parte de consumidores, 

vendedores e governos. Os serviços digitais e virtuais aportam valor, aumentam 

o acesso e permitem grande eficiência às empresas, contribuindo também para tornar 

o comércio intra-africano mais rápido, mais barato e mais fácil.

O comércio eletrónico, ainda mais do que o comércio de bens físicos, assenta em quadros 

de governação amplos que possam fomentar a confiança necessária. Os acordos para 

a proteção transfronteiriça dos consumidores podem ajudar a assegurar a cooperação 

entre os reguladores relativamente a questões de proteção dos consumidores.

O comércio eletrónico não funciona de forma isolada. Alguns dos aspetos que 

é necessário considerar para a governação e regulamentação do comércio eletrónico 

são: tecnologia, identidade digital, dados, cibersegurança, pagamentos, proteção 

do consumidor, normas. 

A Comissão da CEDEAO, com o apoio da CNUCED, está a desenvolver uma estratégia 

regional de comércio eletrónico para auxiliar a região nos seus esforços de a tecnologia 

de modo a acelerar a mudança estrutural e o desenvolvimento e promover a integração 

regional. A estratégia proporcionará uma visão e um guia para a promoção de um 

ecossistema de comércio eletrónico transfronteiriço através de: i) identificação de 

oportunidades económicas que apoiam os objetivos estratégicos de desenvolvimento da 

CEDEAO e ii) proposta de medidas de combate às limitações estruturais e de apoio ao 

desenvolvimento do comércio eletrónico. Incluirá um plano de ação com recomendações 

para intervenções específicas a curto, médio e longo prazo em várias áreas políticas, entre as 

quais a prontidão para o comércio eletrónico e a formulação de estratégias, infraestruturas 

e serviços de TIC, logística do comércio, soluções de pagamento, quadros jurídicos 

e regulamentares, desenvolvimento de competências de comércio eletrónico e acesso 

a financiamento. A estratégia terá também em consideração questões relacionadas com 

o género.
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 Tabela 10: Abrangência das regras de comércio eletrónico

Questões abrangidas

Governação de dados Proteção de dados, portabilidade, segurança e privacidade, 

incluindo princípios, enquadramento ou harmonização de regras 

sobre dados pessoais, dados de empresas, dados de saúde 

ou dados públicos; coordenação de leis sobre cibercrime, 

investigações e partilha; responsabilidade dos prestadores de 

serviços intermédios.

Fluxos de dados Fluxos de dados transfronteiriços e disciplinas de localização de 

dados.

Transações eletrónicas Leis sobre transações eletrónicas, assinaturas e contratos de 

reconhecimento legal, delimitação da condição jurídica em litígios 

transfronteiriços de transações eletrónicas.

Tributação do comércio 
eletrónico

Proibições de imposição de direitos aduaneiros sobre 

transferências eletrónicas; limiares «de minimis» e regimes 

aduaneiros simplificados para a promoção do comércio eletrónico 

de encomendas.

Facilitação do Comércio Balcões únicos eletrónicos, processos aduaneiros automatizados, 

publicação online de documentos aduaneiros.

Liberalização do comércio de 
mercadorias

Liberalização de bens de investimento e equipamento.

Liberalização do comércio de 
serviços

Compromissos com os serviços necessários para apoiar 

o comércio eletrónico (tais como telecomunicações, serviços 

informáticos, pagamentos eletrónicos e entrega).

Direitos de propriedade 
intelectual

Aspetos da propriedade intelectual específicos do comércio 

eletrónico, tais como aspetos relacionados com o código fonte 

e algoritmos, assim como ciber-roubo de segredos comerciais.

Concorrência Definições de dominância e anticompetitividade em modelos de 

negócio digitais e a importância dos dados.

Defesa do consumidor Disposições de proteção dos consumidores online, incluindo 

devoluções, segurança dos consumidores e responsabilidade dos 

fornecedores.

Outros – Dados de acesso público dos governos 

– Disposições relativas ao aprovisionamento eletrónico.

Está em desenvolvimento um protocolo de comércio eletrónico a ser negociado pelos 

Estados-Membros, integrado na ZCLCA.

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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5. DIÁLOGOS REGIONAIS

 Nesta secção, apresentamos-lhe os diálogos regionais que 
 têm ligado as PME de África. 

Os Diálogos Regionais são uma oportunidade de estabelecer ligações entre as PME da 

região da CEDEAO e destas com outros grupos comerciais da África Central, Oriental 

e Austral. 

Durante o mês de abril de 2021, a Comissão da CEDEAO e o PNUD organizaram 

sessões de diálogo inter-regional para permitir a exportação de mercadorias e serviços 

específicos por PME lideradas por mulheres da CEDEAO para outras regiões; (i) 

a Associação de Mulheres Empresárias da SADC, abrangendo 10 países, (ii) a Câmara 

de Mulheres Empresárias do Ruanda, (iii) a Associação Africana de Cinema e Turismo, 

e (iv) o Grupo Interprofissional de Empresárias dos Camarões. Em representação 

do setor público estiveram: (i) a CEO do Fórum Comercial da Namíbia, (ii) o Diretor-Geral 

do Comércio e Investimento, Ruanda, (iii) o Secretário do Comércio, Departamento 

de Estado do Comércio e das Empresas do Quénia e (iv) o Diretor Adjunto, Comércio 

Internacional, Conselho dos Transportadores. 

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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As mulheres proprietárias de PME articularam 25 ações-chave para reconhecer os 
benefícios da ZCLCA, incluindo: 

• Cursos específicos recomendados para mulheres comerciantes na região da CEDEAO

• Acesso a financiamento para permitir a compra de maquinaria para produtores 

agrícolas

• Necessidade de instrumentos financeiros desagregados para distinguir entre 

produtores e comerciantes

• Acesso a informações comerciais – oportunidades de mercado e regulamentos de 

entrada no mercado

• Divulgação das oportunidades da ZCLCA através de grupos empresariais de 

mulheres.  

Dicas/Ferramentas: Organize um diálogo regional transfronteiriço através da sua 
associação empresarial nacional/regional, em colaboração com a Comissão da 
CEDEAO 

www.ecowas.int © CEDEAO 2021 | www.africa.undp.org © PNUD 2021.
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Durante o mês de abril de 2021, a Comissão da 

CEDEAO e o PNUD organizaram sessões de 

diálogo transregional para permitir a exportação 

de bens e serviços específicos prestados por 

PME conduzidas por mulheres.
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Organize um 

diálogo regional 

transfronteiriço 

através da sua 

associação 

empresarial 

nacional/regional, 

em colaboração 

com a Comissão da 

CEDEAO.
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SECÇÃO 5.

Contactos

CEDEAO:       www.ecowas.int/

PNUD DO SUL:       www.africa.undp.org

Secretariado da ZCLCA:      www.afcfta.au.int/en

Afreximbank:       www.afreximbank.com/

União Africana:       www.au.int

ECA:        www.uneca.org/

Centro de Desenvolvimento de Género da CEDEAO:  www.ccdg.ecowas.int/

UE:        www.europa.eu/

GIZ:        www.giz.de/

CCI:       www.intracen.org/

CNUCED:       www.unctad.org/

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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SECÇÃO 7.

Sobre os parceiros

SOBRE A CEDEAO

A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) foi criada 

a 28 de maio de 1975 através do Tratado de Lagos. A CEDEAO é um grupo regional 

de 15 membros com um mandato de promoção da integração económica em todos 

os domínios de atividade dos seus Estados-Membros. Um dos pilares da Comunidade 

Económica Africana, a CEDEAO foi criada para fomentar a integração económica, 

criando uma região sem fronteiras onde a população tem acesso aos seus abundantes 

recursos num ambiente sustentável, assim como para promover a boa governação 

e a democracia. 

Para obter mais informações, visite www.ecowas.int

SOBRE O PNUD

O mandato do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento consiste em 

erradicar a pobreza, construir governação democrática, estados de direito e instituições 

inclusivas. O PNUD trabalha em cerca de 170 países e desempenha um papel crítico 

ajudando os países a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

Para obter mais informações, visite www.undp.org/
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COMPREENDER A ZCLCA

Notas 

Compreender a ZCLCA: Guia para Pequenas e Médias Empresas da região da CEDEAO.
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