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Apoio à Comissão da CEDEAO
Promoção da integração regional, através da Gestão Estratégica e da Assessoria Técnica
Contexto
A África Ocidental é caracterizada por uma imensa heterogeneidade. Enquanto muitos dos países da África Ocidental figuram entre os menos desenvolvidos do mundo, outros estados da
região registam elevadas taxas de crescimento económico. Essa
disparidade contribui para os desequilibrios de poder e o agravamento de conflitos, e por conseguinte o agravamento da fragilidade da situação política em vários países. Nesse contexto,
iniciativas visando o reforço da integração regional desempenham
um importante papel no desenvolvimento económico e político e
na redução da pobreza na África Ocidental.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental
(CEDEAO) foi fundada em 1975 com o objectivo de criar uma
região sem fronteiras, pacífica, próspera e coesa, assente na
boa governação. A Comissão da CEDEAO, o órgão executivo da
Comunidade, com a incumbencia de garantir o planeamento
estratégico, a pilotagem, a coordenação e a monitorização desta
integração regional crescente. Ela tem o mandato de desenvolver
e implementar mecanismos e estratégias regionais de prevenção
de conflitos e de estabilização da paz.

Nossa abordagem
A Alemanha tem prestado o seu apoio à Comissão da CEDEAO
desde 2006, através da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Mandatado e financiado pelo
Ministério Federal Alemão da Cooperação e do Desenvolvimento
Económico, o actual Programa “Apoio à Comissão da CEDEAO”
visa reforçar a Comissão da CEDEAO no cumprimento do seu
mandato fundamental que consiste em facilitar a integração económica e política. A GIZ assiste a Comissão no reforço das suas

capacidades para supervisionar, implementar e monitorizar as
decisões da CEDEAO nas áreas da política económica e comercial
assim como da paz e segurança.
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Nossos serviços de assessoria visam três áreas de acção:
1. Desenvolvimento Organizacional da Comissão da CEDEAO:
Prestamos apoio à gestão estratégica da Comissão da
CEDEAO. O objetivo é de reforçar as capacidades da Comissão de modo a direccionar suas acções para o alcance dos seus
objectivos estratégicos através da monitorização baseada
no impacto. Além disso, o programa contribui ao reforço de
determinadas capacidades internas de gestão, tal como a gestão dos recursos humanos e dos conhecimentos. As duas
outras áreas de acção beneficiam dos resultados desse apoio.
2. Comércio e Alfândegas: Neste área de acção, implementamos o projeto “Promover a Integração Comercial da África
Ocidental” (West Africa Trade Integration/WATIP) com o
financiamento adicional da União Europeia. Nosso apoio visa
reforçar as capacidades da Comissão CEDEAO na concepção e na implementação da sua política comercial visando a
promoção do comércio no seio da África Ocidental e entre a
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região e o resto do mundo. Para impulsionar este comércio
intraregional, apoiamos a Comissão da CEDEAO na promoção e na melhoria do Esquema de Liberalização do Comércio
da CEDEAO ( ELC CEDEAO). Apoiamos também a aplicação
da Tarifa Exterior Comum (TEC) em toda a região da CEDEAO
fornecendo assessorias nas mudanças jurídicas e organizando
cursos de formação e ateliês para as administrações aduaneiras dos Estados Membros da CEDEAO.
3. Paz e segurança: Promovemos a cooperação entre os principais actores da esfera política, da Paz e Segurança (APPS).
Com o propósito de reforçar as capacidades da Comissão em
matéria da prevenção de conflitos e da manutenção da paz na
região, procuramos melhorar o Sistema de Alerta Rápida da
CEDEAO (ECOWARN), a profissionalização da observação das
eleições e a elaboração de políticas e procedimentos da componente civil da Força em Estado de Alerta da CEDEAO (FAC).
Graças ao Financiamento do Ministério Alemão dos Negócios
Estrangeiros, contribuímos também para o reforço da componente policial da Força em Estado de Alerta da CEDEAO.

 Graças ao nosso apoio, as negociações sobre a Tarifa Exterior



Os resultados alcançados
Até à presente data, o apoio prestado à CEDEAO contribuíu para
a concretização dos seguintes resultados:



 Um sistema regional operacional e harmonizado de monitori-



zação que informa a Comissão sobre os progressos registados
nas actividades e programas da CEDEAO direccionados à promoção da integração regional.
O ante-projecto do Quadro Estratégico Comunitário (QEC) da
CEDEAO está pronto e será apresentado aos Estados Membros
da CEDEAO. Uma vez adotado, o QEC determinará a orientação estratégica e as prioridades para o período 2016–2020.
Tratase de um passo importante para a criação efectiva das iniciativas de integração regional a nível da CEDEAO.



Comum (TEC) da CEDEAO foram finalizadas e a pauta aduaneira concebida. Por conseguinte, os Estados Membros da
CEDEAO iniciaram o precesso de implementação progressiva
da TEC em Janeiro de 2015. Actualmente, o programa permite à Comissão garantir a correta aplicação da TEC a nível
nacional através de material publicitário, cursos de formação e
sensibilização. Actualmente formamos cerca de 200 funcionários das Alfândegas e transitários na correta aplicação da TEC.
Nossas actividades de sensibilização beneficiaram mais de
3000 representantes dos Parlamentos, do Sector Privado, da
Sociedade Civil e da Comunicação Social.
Um site e brochuras sobre o Esquema de Liberalização do
Comércio da CEDEAO (ELC CEDEAO) encontrase disponível nas três línguas oficiais de trabalho da CEDEAO: Inglês,
Francês e Português. Graças ao nosso apoio, a Comissão da
CEDEAO conseguiu formar e sensibilizar perto de 3000 funcionários dos Governos e agentes comerciais sobre a aplicação do ELC CEDEAO. Graças à disponibilidade de mais
informações e de melhoria dos procedimentos do comércio intraregional, os agentes comerciais serão incentivados
a empenharemse cada vez mais nas transações transfronteiriças. O programa também presta apoio à simplificação dos
procedimentos ligados ao comércio intraregional.
Uma Base de Dados funcional sobre a Observação das Eleições e uma melhoria na Metodologia de Observação das Eleições foram introduzidas, o que contribui para a prevenção dos
conflitos no contexto das crises póseleitorais.
O novo Quadro Político da Dimensão Civil da Força em Estado
de Alerta da CEDEAO define a orientação estraté-gica para
o desdobramento dos peritos civis durante as Operações de
Apoio à Paz da CEDEAO. A possibilidade de levar em conta
não apenas as preocupações ligadas à segurança, mas também
as dimensões políticas, dos direi-tos humanos, humanitárias e
outros aspectos não militares, representa um importante contributo para a gestão efe-tiva multidimensional dos conflitos.

Sendo uma empresa do Governo Federal, apoiamos o Governo Alemão na realização dos seus objectivos em matéria de cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável.
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