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Programa de Competitividade da
África Ocidental (WACOMP)
O Programa de Competitividade da África Ocidental
(PCAO; WACOMP em inglês) é uma iniciativa
da parceria entre a Comunidade Económica dos
Estados da África Ocidental (CEDEAO) e a União
Europeia (UE). Atua em prol da integração económica
regional e insere-se no âmbito do Acordo de Parceria
Económica (APE) entre a UE e a África Ocidental. O
WACOMP é financiado através de uma contribuição
de 120 milhões de euros do Programa Indicativo
Regional (PIR) para a África Ocidental (2014 – 2020)
no âmbito do décimo primeiro Fundo Europeu de
Desenvolvimento (FED).
Os principais desafios económicos na África
Ocidental incluem a melhoria da competitividade das
empresas e a necessidade de reforçar a integração
das cadeias de valor a nível regional e nacional,
a fim de alcançar uma transformação estrutural
sustentável.
O objetivo global do programa consiste em reforçar
a competitividade da África Ocidental e melhorar
a integração destes países no sistema comercial,

regional e internacional, incluindo na Zona de
Comércio Livre Continental Africana (ZLECA).
O WACOMP reflete a visão da Terceira Década do
Desenvolvimento Industrial para a África (DDIA III)
e alinha-se com o mandato da ONUDI, que promove
o desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável
(ISID, conforme o acrónimo em inglês).
A ação será implementada nos países membros
da CEDEAO (Benim, Burquina Faso, Cabo Verde,
Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau,
Guiné, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal,
Serra Leoa, Togo), bem como na Mauritânia, por
meio de componentes nacionais e regionais. O
WACOMP Guiné-Bissau, que é a vertente nacional
para a República da Guiné-Bissau do Programa
de Competitividade da África Ocidental, será
implementado pela Organização das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI), em
coordenação com o Ministério do Comércio e
da Indústria.

Objetivos globais do WACOMP
Objetivo
específico 1
Melhorar a
competitividade,
o crescimento e a
contribuição no
setor industrial
e no comércio
regional e
internacional das
cadeias de valor
selecionadas

A nível nacional
•
•

Objetivo
específico 2
Melhorar o clima
empresarial a
nível nacional e
regional

A competitividade a nível
empresarial é melhorada, em
particular graças à abordagem de
cluster.
As organizações intermediárias
essenciais das cadeias de valor
selecionadas são reforçadas
e a prestação de serviços às
pequenas e médias empresas
(PME) é alargada (normas de
qualidade, novas soluções
ecológicas, acesso ao mercado,
etc.).accès au marché, etc..).

A nível nacional

A nível regional
•

•

A nível regional
•

•

As políticas regionais de apoio à
competitividade são integradas
nas políticas nacionais e
contribuem para a criação de
um ambiente favorável nas
empresas.

As ligações entre os
intervenientes das cadeias
de valor selecionadas
são desenvolvidas e as
organizações intermediárias
regionais essenciais são
apoiadas.
O sistema regional de
infraestrutura da qualidade é
reforçado tendo em conta as
questões ambientais.

•

As políticas e o quadro regional
de apoio à competitividade são
harmonizados e formulados,
sendo a sua implementação
acompanhada.
É reforçada a capacidade
que a CEDEAO, a UEMOA e os
Estados-Membros têm para
gerir, coordenar e acompanhar
com sucesso a implementação
do programa.

			

O WACOMP na Guiné-Bissau

Este projeto é a vertente nacional da República da
Guiné-Bissau do Programa de Competitividade da
África Ocidental (WACOMP). Inserese no âmbito
do objetivo específico 2 (Apoio à competitividade
do setor privado) do domínio prioritário de
concentração 2 (Integração económica regional,
ajuda ao comércio) do Programa Indicativo Regional
(PIR) 2014–2020 para a África Ocidental (11.º FED).
O crescimento do PIB real, estabilizado em cerca de
5,3% em 2018, é apoiado pela indústria da pesca e
sobretudo pela agricultura, nomeadamente o arroz
e a castanha-de-caju, que representam 45,3% do
PIB, cerca de 85% da taxa de emprego e mais de
90% das exportações, de acordo com as estatísticas
mais recentes publicadas pelo Banco Africano de
Desenvolvimento. No entanto, as fortes variações
no preço da castanha-de-caju, principal fonte de
rendimento do país, e a falta de infraestruturas
têm um impacto profundo na competitividade do
país, limitam as possibilidades de diversificação
e dificultam a manutenção de um crescimento
sustentado e inclusivo.

45.3% do PIB
90% das exportações

Além disso, a Guiné-Bissau dispõe de recursos
naturais excecionais e beneficia de condições
climáticas únicas e solos únicos pouco e mal
explorados, devido principalmente à falta de
capacidade técnica e de organização dos setores
agrícolas. Além da exportação de castanha-de-caju
em bruto não processado, nenhuma outra cultura
é alvo de uma abordagem comercial «coletiva» e
institucionalizada. Este é o caso da manga, que é
apenas objeto de algumas iniciativas não concertadas
de marketing de exportação.
A competitividade económica da Guiné-Bissau
assenta, em primeiro lugar, no desenvolvimento
de capacidades produtivas, de transformação e
comercialização, de acordo com as normas de
qualidade regionais e internacionais. De um modo
geral, o apoio ao desenvolvimento, à estruturação e
à modernização de setores com potencial comercial
e inclusão socioeconómica como a manga melhorará
a competitividade e o emprego na Guiné-Bissau e no
resto da CEDEAO.

A Guiné-Bissau contribui para:
0% da exportação mundial
0,4% da produção e
exportação de mangas na
CEDEAO

O crescimento do PIB real,
estabilizado em cerca de
5,3% em 2018, é sustentado
pela indústria da pesca e
sobretudo pela agricultura,
nomeadamente o arroz e
a
castanha-de-caju,
que
representam 45,3% do PIB,
cerca de 85% da taxa de
emprego e mais de 90% das
exportações.

ESTE PROJETO CONTRIBUI PARA A IMPLEMENTAÇÃO DOS
SEGUINTES OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL:

Lógica de intervenção
Objetivo Específico 1

Objetivo Específico 2

Melhorar o desempenho do setor de
produção de manga na Guiné-Bissau e
promover o seu crescimento, estimulando
o seu contributo para a indústria local, o
comércio regional e internacional, bem
como para a criação de emprego no país.

Melhorar o ambiente empresarial na
Guiné-Bissau, nomeadamente através
da integração das políticas regionais
em prol da competitividade nas
políticas nacionais.

RESULTADOS
ESPERADOS

•

Produto 1.1: Identificação precisa das necessidades
de reforço dos pequenos produtores, operadores
privados e organismos de apoio, bem como das
necessidades de infraestruturas e serviços para
desenvolver e reforçar a competitividade do setor de
produção de manga.

Resultado R.1

•

Produto 1.2: Melhoria do desempenho dos agentes
económicos do setor de produção de manga.

•

Produto 1.3: Reforço das competências técnicas e
empresariais dos jovens/mulheres empresários e
pequenos produtores e simplificação da sua inserção
socioeconómica na cadeia de valor da manga.

•

Produto 1.4: Melhoria da competitividade do setor de
produção de manga através do reforço das estruturas
e dos serviços de apoio essenciais.

•

Produto 1.5: Promoção da transformação local da
manga e apoio ao desenvolvimento de parcerias
agroindustriais.

•

Produto 1.6: Melhoria da posição da manga da GuinéBissau nos mercados regionais e internacionais.

•

Produto 2.1: As normas internacionais relativas à
exportação de manga, incluindo a embalagem, são
integradas nas normas nacionais e estão operacionais.

•

Produto 2.2: Os laboratórios (metrologia e medidas
sanitárias e fitossanitárias) e as estruturas de
certificação e inspeção são desenvolvidos/ apoiados
de modo que as empresas exportadoras de manga
possam apresentar uma prova de conformidade
internacionalmente reconhecida.

•

Produto 3.1: As políticas, as estratégias e os
instrumentos de promoção da competitividade das
empresas em que as Microempresas/Pequenas e
Médias Empresas (PME) da CEDEAO são integradas nas
políticas e práticas na Guiné.

•

Produto 3.2: Criação de um processo de saída/
transferência e de mecanismos de sustentabilidade
dos empreendimentos que permitem garantir a
consolidação dos mesmos e facilitar a continuidade
das iniciativas.

Melhoria da competitividade dos
principais agentes económicos na cadeia
de valor da manga na Guiné-Bissau,
nomeadamente através de atividades
de reforço das capacidades produtivas e
comerciais, da atualização e da colocação
em rede.

Resultado R.2
As organizações intermediárias de apoio
ao setor hortícola são reforçadas, sendo
os seus serviços melhorados e ampliados.

Resultado R.3
As políticas, normas e mecanismos
de competitividade da CEDEAO
são integrados no quadro político,
estratégico, jurídico e regulamentar
da Guiné-Bissau e contribuem para
a melhoria do clima empresarial.

Setor de produção de manga na
Guiné-Bissau Cadeia de competitividade
Segmento da
Cadeia de Valor

Produção

Principais desafios
• Predominância da produção de tipo familiare
de subsistência

• Formação e apoio a produtores/empresários
em práticas de cultivo

• Fraca dinâmica organizacional do setor

• Formação/assessoria a agentes económicos
do setor

• Infraestrutura de controlo de água
insuficienteou inexistente

• Apoio à estruturação do setor através da
criação e/ou do fortalecimento de redes/
clusters potenciais e/ou existentes

• Dificuldade de acesso a insumos e serviços
financeiros e controlo insuficiente dos
procedimentos técnicos

Transformação

Comercialização

Respostas

• Apoio de Agricultores a Título Principal (ATP)
junto de produtores especializados

• Acesso difícil à terra e/ou segurança
insuficiente dos direitos à terra

• Identificação de áreas cultiváveis e de
reservasde água disponíveis

• Debilidade do nível de transformação

• Estabelecimento de técnicas de transformação

• Acesso difícil à terra e/ou segurança
insuficiente dos direitos à terra

• Apoio à implementação de unidades de
produção (artesanais e semi-industriais) e
reforço das capacidades técnicas

• Insuficiência no cumprimento das normas de
qualidade e boas práticas

• Elaboração das normas de qualidade na
exportação, divulgação dos dispositivos de
certificação e atualização das infraestruturas
de qualidade

• Insuficiência de conhecimento das
estratégiasde acesso aos mercados

• Apoio à produção local de embalagens
competitivas e de qualidade
• Promoção e comercialização da manga da
Guiné-Bissau em mercados-alvo prioritários
• Apoio no processo de conquista de mercado
• Implementação de um Plano de Gestão
Ambiental e Social (PGAS)
• Promoção do emprego dos jovens e reforço das
suas capacidades técnicas e empresariais

• Juventude
• Género

Aspetos transversais

• Debilidade na consideração das questões
ambientais

• Formação, sensibilização e envolvimento das
mulheres nas atividades do projeto (como
beneficiárias e partes interessadas)

• Fraca integração dos mecanismos regionais
nas políticas e nos sistemas nacionais

• Implementação de um Plano de Gestão
Ambiental e Social (PGAS)
• Apoio à integração das políticas regionais nas
políticas nacionais

Primeira qualidade
5%
Perdas
30%
Segunda qualidade
55%

Terceira qualidade
10%

Competitividade
As intervenções da ONUDI conduzem ao
reforço da competitividade da cadeia de
valor da manga na Guiné-Bissau e, através
da ação do WACOMP – Guiné-Bissau, a
competitividade será melhorada e os
desafios estruturais serão resolvidos.
As intervenções do projeto ajudarão a
alcançar os resultados esperados.

Beneficiários

1
2
3

PME/Microempresas da Guiné-Bissau

Parceiros
Partes interessadas ao longo das cadeias de
valor do setor, incluindo mulheres e jovens,
principalmente jovens das zonas rurais,
Secretaria de Estado da Juventude e dos
Desportos, ONG identificadas (Kafo, Tiniguena,
COAJOQ).

Em resumo
Agência
de execução
Organização das
Nações Unidas para
o Desenvolvimento
Industrial (ONUDI)

Orçamento
4 080 000 EUR

Financiador
União Europeia

Contraparte
nacional principal
Ministério do Comércio
e da Indústria

Duração
46 meses

@WACOMPGB

© 2020 ONUDI Todos os direitos reservados.
Licença concedida à União Europeia sujeita
a condições.
Departamento de Agroindústria
Centro Internacional de Viena
B.P. 300, 1400 Viena, Áustria
www.unido.org

presente publicação foi elaborada com o apoio financeiro da União Europeia. O seu conteúdo é da
exclusiva responsabilidade da ONUDI e não reflete necessariamente as opiniões da União Europeia.

Parceiros
•

Ministério dos Recursos Naturais e da Energia

•

Ministério do Comércio e da Indústria

•

Ministério da Agricultura e Desenvolvimento
Rural

•

Direção dos Serviços de Normalização e da
Promoção da Qualidade

•

Direção-Geral da Indústria

•

Direção dos Serviços de Metrologia

•

Instituto Nacional da Pesquisa Agrária (INPA)

•

Associações de Produtores, Laboratórios,

•

Associação dos Consumidores de Bens e
Serviços (ACOBES)

•

Associação das Mulheres de Actividade

•

Económica (AMAE)

