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Lista de acrónimos 

AfCFTA Zona de Comércio Livre Continental Africana (ou Acordo de Estabelecimento)  

COMESA Mercado Comum para a África Oriental e Austral 

EAC Comunidade da África Oriental 

FTA Zona de Comércio Livre / Acordo de Comércio Livre 

GATT Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio 

GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

GVC(s) Cadeia(s) global(ais) de valor 

IPRs Direitos de propriedade intelectual 

ITC Centro de Comércio Internacional 

MSME Micro, pequenas e médias empresas 

NMC(s) Comité(s) Nacional(ais) de Acompanhamento 

NFP(s) Ponto(s) Focal(is) Nacional(ais) 

BNT(s)  Barreira(s) não tarifária(s) 

NTM(s)  Medida(s) não tarifária(s) 

OCDE  Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico 

PTA Acordo Comercial Preferencial 

CER Comunidade Económica Regional 

RISDP Plano Estratégico Indicativo Regional 

SADC Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 

SADC BC  Conselho Empresarial da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral 

SDG Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 

SEZ Zona Económica Especial 

SISR Estratégia de Industrialização e Roteiro da SADC 

SMS Serviço de Mensagens de Texto Curtas 

SPS Sanitários e fitossanitários (medidas 

TBT Barreiras técnicas ao comércio 
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TFA Acordo de Facilitação do Comércio (Acordo da OMC sobre) 

TFI(s) Indicador de facilitação do comércio (s) 

TFP (SADC) Programa de Facilitação do Comércio 

TFTA Tripartido (COMESA-EAC-SADC) Área / Acordo de Comércio Livre 

TNF Fórum de Negociações Comerciais (SADC) 

TTTFP Programa de Transporte Tripartido e Facilitação de Trânsito 

CNUCED Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento 

OMC Organização Mundial do Comércio 
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Prefácio    

O Conselho Empresarial da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) (SADC 

BC) é um órgão de cúpula regional para o sector privado da SADC.  Representa as associações 

empresariais nacionais e regionais de cúpula dos 16 Estados Membros da SADC.  

A SADC BC tem desempenhado um papel de liderança na melhoria do processo global de identificação e resolução 

de barreiras não pautais (BNT) na região da SADC. Está a trabalhar para promover activamente a utilização do 

Mecanismo Tripartido de Elaboração de Relatórios, Monitorização e Eliminação de Barreiras Não-Tarifárias (o 

Mecanismo de Elaboração de Relatórios de Barreiras Não-Tarifárias), bem como fornecer assistência directa e 

coordenação na resolução de barreiras não-tarifárias específicas. Com o apoio da GIZ "Cooperação para o Reforço 

da Integração Económica Regional da SADC" (GIZ-CESARE), a SADC BC está também a conceber e a ministrar 

formação e desenvolvimento de capacidades a grupos de intervenientes visados no processo de resolução de BNP.  

Os BNP são considerados um obstáculo importante ao comércio intra-regional na SADC.  A sua eliminação é uma 

prioridade no âmbito de vários documentos estratégicos da SADC. Estes incluem: o Plano Estratégico Indicativo 

Regional da SADC (RISDP), a Estratégia de Industrialização e Roteiro da SADC (SISR), e o Programa de Facilitação 

do Comércio da SADC (TFP).  

É no contexto acima referido que os conjuntos de formação foram desenvolvidos com o objectivo global de 

reforçar a capacidade do sector privado (tanto a nível das associações de membros como dos operadores 

económicos individuais) para participar activa e efectivamente nos processos de resolução de BNP.  Os seus 

objectivos globais são os seguintes:   

- capacitar organizações nacionais do sector privado, câmaras de comércio e operadores económicos para 

desempenharem um papel activo na identificação e resolução de entraves não pautais;  

- encorajar o sector privado a denunciar mais BNT através do Mecanismo Tripartido de Denúncia, 

Monitorização e Eliminação de BNT (Mecanismo Tripartido de BNT ou Mecanismo de BNT); e  

- discutir outras vias e mecanismos de apoio disponíveis.  

No final da sessão, espera-se que as associações do sector privado e os operadores económicos estejam 

familiarizados com as várias vias para a elaboração de relatórios, e o seguimento dos BNT notificados, bem como 

com os aspectos práticos da utilização eficaz dos mecanismos existentes.   

Esta formação virtual dará uma visão dos impactos negativos, dos BNT, no custo de fazer comércio, nos volumes 

de comércio na região, e no bem-estar económico global na SADC.  A sessão analisará os entraves não pautais 

operacionais e os entraves não pautais transfronteiriços, as regras e programas da SADC em torno dos entraves 

não pautais e a facilitação do comércio, e o papel e função(ões) do mecanismo de informação dos entraves não 

pautais.  A partir deste módulo, os participantes empenhar-se-ão em como utilizar eficazmente o mecanismo de 

apresentação de relatórios do BNP.  Além disso, os participantes ganharão orientações práticas a seguir - tanto 

antes como depois de apresentarem queixas sobre o mecanismo - no processo de resolução.   
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A formação irá também destacar o papel do Conselho Empresarial da SADC no apoio aos processos para a 

eliminação dos BNP. Mostrará estudos de casos seleccionados de resoluções bem sucedidas de BNT e destacará 

os processos práticos seguidos nesses casos.   

Finalmente, a sessão irá levar os participantes a envolverem-se em discussões em torno das necessidades 

emergentes de apoio à capacidade.  

Organização da Sessão   

As barreiras não pautais (ENT) são intervenções ou medidas políticas, para além dos direitos 

aduaneiros, que distorcem o comércio de bens e serviços, e factores de produção. 

Um dos impedimentos significativos ao comércio intra-regional é a prevalência de BNT na região da SADC.  As BNT 

afectam negativamente o fluxo suave do comércio, aumentando o custo de fazer negócios e restringindo o acesso 

ao mercado dos Estados Membros.  As BNT afectam a capacidade das empresas públicas e privadas de exportar 

produtos para, ou importar de, Estados Membros.  As BNT têm efeitos restritivos e distorcionários significativos 

sobre o comércio internacional.  Podem funcionar contra o objectivo principal da liberalização do comércio e 

eliminar potenciais ganhos obtidos com as reduções pautais. 

A sessão está organizada em seis partes.   

Primeira 

parte 

A primeira parte discute a situação actual com os BNP na região 

Segunda 

parte 

A segunda parte da sessão aborda as abordagens para a resolução dos BNP na região da SADC, e 

as várias vias disponíveis para o sector privado 

Terceira 

parte 

A Terceira Parte concentra-se no mecanismo de relatório tripartido NTB e incluirá um tutorial de 

formação sobre como utilizar o mecanismo, bem como aspectos relativos à melhoria da eficácia 

do processo de resolução para os operadores económicos.  Os participantes também serão 

equipados com passos práticos a seguir - tanto antes como depois da apresentação de queixas 

sobre o mecanismo no processo de resolução.   

Quarta 

parte 

A quarta parte da sessão abrange os processos da SADC em torno dos BNP e a facilitação geral 

do comércio.  Considera as várias vias e processos a nível da SADC para lidar com os entraves 

não pautais e melhorar a facilitação geral do comércio.   

Quinta 

parte 

A Quinta Parte mostra o trabalho da SADC BC nos esforços regionais de eliminação de BNP.  

Utilizando exemplos específicos, também destaca o trabalho que a SADC BC tem vindo a fazer no 

apoio aos processos de resolução de BNP (tanto substantivamente como numa perspectiva de 

coordenação) 

Sexta 

parte 

A Sexta Parte considera os processos continentais relevantes em torno do tratamento das BNT, 

bem como a sua relação com a SADC e os processos tripartidos.  
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Primeira Parte: A Situação Actual com as Barreiras 
Não-Tarifárias na Região 

 
Objectivos de Aprendizagem     

 Para que os participantes considerem os efeitos das barreiras não pautais (ENT) no 

comércio intra-regional;  

 Para que os participantes compreendam o impacto das barreiras não pautais nos 

operadores económicos da SADC;   

 Para os participantes receberem uma actualização sobre a situação das barreiras não 

pautais na região da SADC;  

 Para obter uma compreensão dos diferentes tipos de entraves não pautais;  

 Para compreender a relação entre os entraves não pautais e as medidas não pautais 

(BNT). 

 
Neste módulo 

Nesta secção, iremos: 

 considerar a situação com os BNP na região da SADC;  

 considerar os efeitos no comércio intra-regional;   

 considerar porque é que são um problema para os comerciantes e operadores 

económicos da SADC;  

 discutir os entraves não pautais operacionais vs. entraves não pautais transfronteiriços;  

 considerar uma análise das categorias de entraves não pautais intra-SADC mais 

frequentemente reportadas no último período de 12 meses;   

 discutir categorias de entraves não resolvidos / recorrentes de entraves não pautais;   

 considerar a sobreposição entre as BNT e as BNT legítimas.  

Barreiras não tarifárias   

Os BNT são geralmente definidos como todos os regulamentos e procedimentos restritivos, para além das 

tarifas, que tornam mais difícil e/ou oneroso importar ou exportar bens, serviços relacionados e factores de 

produção. Tais medidas, podem incluir restrições quantitativas,1 impostos discriminatórios ou exigências 

documentais excessivas aplicadas às importações, regras de origem indevidamente discriminatórias, 

utilização extensiva de recursos comerciais, ou utilização injustificada e/ou imprópria da saúde, regulamentos 

de segurança dos produtos ou normas de qualidade.2  

                                                 
1 Incluindo quotas de importação e licenças de importação e exportação.  
2 As categorias mais frequentemente relatadas na região da SADC são discutidas abaixo.  
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Dito de outra forma, elas ocorrem quando certas medidas não pautais (NTMs)3 são tomadas ou aplicadas com a 

intenção (ou efeito) de discriminar os produtos importados.  No auge da pandemia da COVID-19, a compra de 

políticas locais e as restrições à exportação também são objecto de maior escrutínio.    

As BNT podem limitar a competitividade dos produtos no mercado restringindo as importações e sufocando a 

concorrência. Isto pode ter efeitos no preço descendente sobre os consumidores, que podem comprar produtos 

mais caros no mercado.  Por último, podem aumentar os custos da produção interna, aumentando os custos dos 

factores de produção importados.  

A SADC e os seus contemporâneos têm mecanismos legais para lidar com os BNP.  Na SADC, no Mercado Comum 

da África Oriental e Austral (COMESA), e na Comunidade da África Oriental (EAC), os Estados Membros estão sob 

as respectivas CER directamente obrigados a eliminar as BNP existentes, com mais proscrições sobre a montagem 

de novas BNP.  As regras de não discriminação definidas regulam também uma série de políticas e medidas 

regulamentares internas, na medida em que se manifestam de forma discriminatória contra as importações.4 

A situação das Barreiras Não-Tarifárias na região  

Os Estados-membros da SADC são directamente obrigados a eliminar os BNP existentes, com novas 

proscrições sobre a montagem de novos BNP.  Apesar disso, os BNT continuam a estar entre os principais 

obstáculos ao comércio intra-regional na SADC, e a sua prevalência continua a frustrar os esforços de 

integração.  Continuam a contribuir para o elevado custo de fazer negócios em toda a região, no processo, 

inibindo o comércio intra e inter-regional.  Ao longo dos anos, a sua eliminação tem aparecido 

consistentemente entre as principais prioridades de uma série de programas e estratégias concorrentes da 

SADC.5   

 
Em Maio de 2021, um briefing político do Conselho Empresarial da SADC (SADC BC), identificou seis deficiências 

no âmbito dos actuais processos de notificação e resolução de BNP na SADC.  Estas são:   

1. Os BNT registados na base de dados levam mais tempo do que o previsto para serem resolvidos.   

2. Por vezes há interpretações diferentes do que significa ter um determinado BNP "resolvido".  Relacionado 

com isto está o debate não resolvido em torno do que qualifica um BNP para ser "desclassificado" para 

um NTM.   

3. O processo de resolução do BNP é opaco; também cabe a cada Estado Membro determinar os prazos de 

resposta e/ou o grau de consulta às partes interessadas.   

4. A administração do mecanismo de monitorização do BNP não tem sido capaz de fornecer actualizações 

regulares ao sector privado sobre as medidas e/ou os progressos em relação à abordagem dos BNP.   

                                                 
3 O Grupo MAST da ONU define medidas não pautais (NTMs) como "medidas políticas que não as pautas aduaneiras normais que podem 
potencialmente ter um efeito económico no comércio internacional de mercadorias, alterando quantidades comercializadas, ou preços ou ambos". 
Ver United Nations Multi-Agency Support Team (UNMAST), International Classification of Non-tariff Measures, 2019. 
4 Estes incluem, artigo 6 do Protocolo Comercial da SADC, 1996; artigo 49 do Tratado COMESA, 1994; artigo 75(5) do Tratado EAC, 1999; artigo 13 do 
Protocolo da União Aduaneira da SADC, 2004.  
5 Incluindo as várias iterações do Plano Estratégico Indicativo Regional da SADC (RISDP), a Estratégia de Industrialização e Roteiro da SADC (SISR), e o 
Programa de Facilitação do Comércio da SADC.  
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5. Não é claro quantos Estados-membros da SADC têm comités de monitorização nacionais (NMC) em 

funcionamento ou eficazesSome national focal points (NFPs or focal points) both at private and public 

sector level and other stakeholders are not adequately equipped to deal effectively with notified NTBs.  

Durante o período de Março de 2021 a Março de 2022 (Figura 2.1 abaixo), que coincidiu com a pandemia COVID-

19, 58% das BNT intra-SADC registadas no Mecanismo de BNT eram novas BNT.  Embora a situação seja dinâmica, 

com novas BNP registadas, 37% das BNP registadas foram resolvidas, com 5% restantes por resolver, ou em vias 

de resolução.  Em geral, durante o período em análise, a taxa de resolução dos entraves não pautais é inferior à 

taxa de proliferação dos mesmos.  Por último, no período em análise, não foram relatadas queixas não passíveis 

de acção.   

Figura 2.1: NTBs reportados durante o período Março 2021 - Março 2022 

 

Fonte: Mecanismo de Comunicação, Monitorização e Eliminação de Barreiras Não-Tarifárias (Março 2022) 
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Efeitos no comércio intra-regional  

Os benefícios do comércio intra-regional entre os países cooperantes e integradores são bem compreendidos.  

Incluem mais oportunidades de criação de emprego, acesso a mercados expandidos e novos, oportunidades 

de alcançar economias de escala e maior concorrência para as empresas nacionais. No entanto, a plena 

realização destes benefícios tem sido impedida pela prevalência das BNT.  

Com a liberalização pautal alcançada principalmente na região da SADC, o comércio intra-SADC não aumentou 

para os níveis esperados.6  Análises recentes estimam que apenas 19% do comércio total nos países da SADC 

ocorre com outros países da SADC.7   

 
medida que os efeitos restritivos das pautas aduaneiras diminuíram, e os Estados Membros da SADC progridem 

na implementação do Protocolo Comercial e dos seus anexos, outras formas de distorção do comércio e de 

medidas restritivas continuam em foco.  As ENT, relacionadas com medidas e procedimentos reguladores do 

comércio ineficientes e redundantes, continuam a estar entre os principais obstáculos ao comércio intra-regional.  

Acrescentam uma camada de custos fixos desnecessários que reduzem a competitividade nas empresas do sector 

privado da SADC em relação a outras que participam em cadeias de valor regionais e globais (GVCs).   

Foi também demonstrado que tendem a ser mais restritivas do que as barreiras pautais.  A Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) estima que as barreiras não pautais são pelo menos três 

vezes mais restritivas do que os direitos aduaneiros regulares8.   Na região da SADC, isto é agravado pelo elevado 

número de países sem litoral, e no caso do comércio agrícola.  As BNT também reduzem o acesso aos principais 

factores de produção (e bens intermédios), que são fundamentais para a adição de valor, competitividade e 

diversificação.  No processo, aumentam os custos de produção para as empresas da SADC que importam estes 

factores de produção do resto da região.  

Porquê eliminar os entraves não pautais para os comerciantes e operadores 

económicos da SADC   

Os BNT contribuem para o elevado custo, e maior complexidade, de fazer negócios na região e, no processo, 

inibem o comércio intra e inter-regional.  Além disso, as BNT podem também reduzir a segurança e a 

previsibilidade, que o protocolo comercial pretendia melhorar, tanto para os exportadores como para os 

importadores na região.   

 
A existência de BNT restringe o comércio e a capacidade das partes interessadas na região da SADC de 

beneficiarem plenamente da liberalização pautal.  No seu extremo extremo, as barreiras não pautais podem 

resultar na total falta de acesso aos mercados.  Restrições quantitativas, tais como proibições completas de 

exportação, ainda são comuns no comércio agrícola na região.   

Operacional vs. BNP atrás da fronteira  

                                                 
6 Mushonga M. (2017).  
7 Isto contrasta fortemente com a situação em outras regiões integradas. O comércio intra-regional noutros blocos regionais integrados, como a 
ASEAN e a União Europeia, situa-se em 30% e 60%, respectivamente. Ver Relatório Anual da SADC, 2020-2021.  
88 Knebel C., “Breaking down non-tariff barriers”, GREAT Insights (2020), Volume 9, Issue 1, European Centre for Development Policy Management, 
available at https://ecdpm.org/great-insights/african-continental-free-trade-area-agreement-impact/breaking-down-non-tariff-barriers/ 

https://ecdpm.org/great-insights/african-continental-free-trade-area-agreement-impact/breaking-down-non-tariff-barriers/
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As barreiras não pautais podem ser operacionais ou podem vir sob a forma de medidas "por detrás da 

fronteira".  Estas últimas são notoriamente difíceis de tratar, uma vez que muitas vezes se sobrepõem a 

objectivos não comerciais legítimos.   

As barreiras não pautais por detrás da fronteira - que são tipicamente de natureza regulamentar - podem ser 

descritas como medidas que são principalmente impostas internamente.  Abrangem uma série de medidas 

domésticas que abrangem saúde, técnicas, produtos, trabalho, normas ambientais, impostos ou encargos 

internos, e subsídios domésticos.9   

 
De acordo com o Secretariado do COMESA, a esmagadora maioria dos BNTs reportados para essa região inserem-

se na primeira categoria (ou seja, operacionais).  Isto sugere que um número significativo de BNT não são 

capturados pelo Mecanismo de Notificação de BNT, ou são deixados fora deste.  A implicação, segundo o 

Secretariado, é também que altas taxas de resolução não significam necessariamente que os mecanismos de 

informação das BNT sejam eficazes.   

Os BNT e a sua relação com as Medidas Não-Tarifárias: Visão geral das questões 

relativas à transparência, notificação e disponibilidade de informação   

Medidas não pautais (NTMs) são medidas legais, regulamentares ou administrativas permitidas.10  Os 

governos aplicam-nas para uma variedade de objectivos de política pública.  Embora não estejam legalmente 

proibidos, os NTM são também uma preocupação prioritária de facilitação do comércio.   

Os MNE têm um impacto significativo no comércio.11  Algumas estimativas são de que a restritividade 

comercial agregada dos NTM é duas a três vezes maior do que a das tarifas.12  Além disso, estas medidas 

legítimas podem tornar-se BNT, quando são tomadas ou aplicadas com a intenção (ou efeito) de discriminar 

produtos importados ou tornar-se mais restritivas do comércio do que o necessário para atingir os seus 

supostos objectivos.13   

 
Um estudo de 2016 sobre o impacto dos NTM na região da SADC, conduzido pela CNUCED, mostrou que os NTM 

levaram a que o comércio intra-regional não aumentasse como previsto na sequência de reduções tarifárias.14  

Contudo, os NTMs continuam a ser notoriamente difíceis de seguir; em primeiro lugar, em termos do seu impacto.  

Em segundo lugar, o simples facto de que resultam de objectivos domésticos legítimos, torna difícil determinar 

                                                 
9 COMESA (Julho de 2020), "82% das BNT no COMESA são operacionais e fáceis de monitorizar: mas as BNTBS do tipo "atrás da fronteira" são mais 
complexas", Boletim Informativo e-COMESA, Edição 630, disponível em https://www.comesa.int/82-of-ntbs-in-comesa-are-operational-and-easy-to-
monitor-but-behind-the-border-type-of-ntbs-are-more-complex/.  
10 O Grupo MAST da ONU define medidas não pautais (NTMs) como "medidas políticas que não as pautas aduaneiras normais que podem 
potencialmente ter um efeito económico no comércio internacional de mercadorias, alterando quantidades comercializadas, ou preços ou ambos". 
Ver a Equipa de Apoio Multi-Agências das Nações Unidas (UNMAST), Classificação Internacional de Medidas Não-Tarifárias, 2019.  
11 Foram descritos como "os mais importantes instrumentos de política comercial da actualidade". OMC (2012), World Trade Report, Beyond Tariffs: 
NTMs e Medidas de Serviços no Século XXI, OMC.   
12 Ver UNCTAD (2015), "Addressing Regulations and Non-Tariff Measures to Strengthen Regional Integration and Sustainable Growth", Uma nota 
técnica do Secretariado da UNCTAD.  
13 Tal como referido no website Tripartite NTB Reporting, Monitoring and Elimination Mechanism, "NTBs também incluem a aplicação injustificada 
e/ou imprópria de Medidas Não-Tarifárias (NTMs) tais como medidas sanitárias e fitossanitárias (SPS) e outras barreiras técnicas ao comércio 
(TBT)". Ver https://www.tradebarriers.org/ntb/non_tariff_barriers .  
14 Vanzetti D., Peters R., Knebel C. (2016), "Sand in the Wheels": Medidas não pautais e integração regional na SADC", Policy Issues in International 
Trade and Commodities, Study Series No. 71, UNCTAD.  

https://www.comesa.int/82-of-ntbs-in-comesa-are-operational-and-easy-to-monitor-but-behind-the-border-type-of-ntbs-are-more-complex/
https://www.comesa.int/82-of-ntbs-in-comesa-are-operational-and-easy-to-monitor-but-behind-the-border-type-of-ntbs-are-more-complex/
https://www.tradebarriers.org/ntb/non_tariff_barriers
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quando estes são mais comerciais restritivos do que o necessário ou são uma restrição disfarçada ao comércio15.   

É por esta razão que a transparência é considerada crítica quando se trata de NTMs.  Dos dois amplos 

agrupamentos de barreiras não pautais, atrás da fronteira as barreiras não pautais são as mais susceptíveis de se 

sobreporem às barreiras não pautais permitidas.   

  

                                                 
15 A UNESCAP study has described NTMs as sometimes akin to a “low intensity protectionism”. They have also been discussed as a “new 
protectionism”. A paper on NTMs in the ASEAN region, identifies procedural obstacles associated with the NTMs, rather than the NTMs themselves, 
as principally problematic 
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A gestão dos NTM, que inclui a prevenção de se tornarem NTB, deve ser regida pelos princípios de facilitação do 

comércio de transparência, simplificação, harmonização e normalização.16  Isto evita que os NTM se tornem mais 

restritivos do que o necessário para alcançar os seus objectivos pretendidos; nesse momento, tornar-se-iam NTBs.  

Como podem existir literalmente centenas de medidas individuais que afectam o comércio, melhorias na 

transparência justa e na disponibilidade de informação podem facilitar significativamente o comércio.  É por esta 

razão que a SADC apoia a implantação de instrumentos como portais de informação comercial, tanto a nível dos 

Estados Membros como a nível regional.  Estados Membros como o Botswana, Lesoto, Maurícias e Namíbia têm 

todos portais de informação comercial estabelecidos.  

Categorias de BNP intra-SADC mais frequentemente reportadas dos últimos 12 

meses 17 

(Março 2021 - Março 2022)  

Desde Março de 2021, as categorias de BNP mais frequentemente reportadas na região da SADC têm sido:  

 Categoria 1: Participação governamental no comércio e práticas restritivas toleradas pelos 

governos  

 Categoria 2: Procedimentos aduaneiros e administrativos de entrada  

 Categoria 3: Obstáculos técnicos ao comércio  

 Categoria 7: Outros problemas processuais  

 Categoria 8: Transporte, limpeza e encaminhamento. 

 
Embora não apareçam como uma categoria específica, questões como o suborno e a corrupção também surgem 

rotineiramente em discussões tripartidas sobre BNT.  Estes são frequentemente relatados na categoria "outros 

problemas processuais".   

As barreiras ao comércio digital, tais como restrições que afectam os fluxos de dados transfronteiriços, produtos 

digitais, serviços via Internet, bem como os requisitos de localização de dados, começaram também a ser focados, 

à medida que a liberalização do comércio digital e os ganhos do comércio electrónico se tornam mais comuns nos 

acordos comerciais preferenciais.  A sua relevância para os comerciantes da SADC vai aumentar no âmbito das 

suas interacções no comércio digital.. 

Os BNP intra-SADC mais frequentemente reportados  

(Março 2021 - Março 2022) 

Categoria 1: Participação governamental no comércio e práticas restritivas toleradas pelos governos   

Das 15 sub-categorias, as ENTs reportadas caíram predominantemente de forma uniforme em três áreas: 

programas de assistência doméstica para empresas (34%); regulamentação da segurança e saúde no trabalho 

(33%); e "outros" (33%). Estes três tipos de BNT ocorreram de forma bastante homogénea.  

                                                 
16 Organização Mundial do Comércio, Acordo sobre a Facilitação do Comércio (2015).  
17 Ver Apêndice 1 para lista completa das categorias regionais de BNT.  
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Categoria 2: Procedimentos aduaneiros e administrativos de entrada    

Da Categoria 2, os BNP reportados caíram principalmente em: classificação aduaneira arbitrária; questões 

relacionadas com regras de origem; impostos e outros encargos adicionais; assim como os BNP na secção "outros".  

As questões relacionadas com as regras de origem representaram uma componente significativa das ENT 

reportadas sob esta categoria. 

 

Categoria 3: Obstáculos técnicos ao comércio    

As barreiras da categoria 3 eram principalmente requisitos de identidade do produto e de rotulagem durante o 

período em análise, com uma maior concentração em torno dos requisitos de rotulagem. 

 

Categoria 4: Limitações específicas 

Não se aplica  

Categoria 5: Taxas sobre as importações   

Não se aplica  

Categoria 6: Outros problemas processuais   

Não se aplica  
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Categoria 7: Outros problemas processuais    

Em "outros problemas processuais", a corrupção figurava com bastante força.  Os restantes BNT desta categoria 

eram diversos. 

 

Categoria 8: Transporte, limpeza e encaminhamento    

A maioria dos BNP de Categoria 8 estavam relacionados com questões administrativas (horas de funcionamento 

nas fronteiras, atrasos nos postos fronteiriços, etc.). Seguiram-se questões relacionadas com trânsito, normas de 

veículos e infra-estruturas (aéreo, portuário, ferroviário, rodoviário, posto fronteiriço), seguidas por questões 

relacionadas com a política e regulamentação governamentais. 

 

Fonte para Gráficos de Categorias: Adaptado do Mecanismo de Relatório, Monitorização e Eliminação de Barreiras Não-Tarifárias 
(2022) 

 Leituras principais 

 Manual de Formação do Sector Privado da SADC BC Folhetos da Sessão  

 Makwati T. (2021), Identificar e resolver as Barreiras Não-Tarifárias COVID-19 (NTBs) na região 

da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), Conselho Empresarial da SADC 

Leitura adicional sugerida (Opcional) 

 M M Mushonga M. (2017), em Hartzenberg T., Erasmus G., (eds) em Monitoring Regional 

Integration Yearbook 2015/2016.    

  



 

  
 

14 Non-Tariff Barriers in SADC: Private Sector Manual  

Segunda parte: Resolver os BNP: As Várias Avenidas 
disponíveis para o Sector Privado da SADC 

 
Learning Objectives   

 Para que as associações do sector privado e os operadores económicos possam 

compreender as várias vias à disposição do sector privado para lidar com/resolver os BNT;  

 Para que os participantes compreendam os aspectos práticos e a interacção entre as 

várias vias à sua disposição;  

 Para os participantes do sector privado obterem uma visão sobre como optimizar o seu 

acesso e a sua própria participação (como utilizadores públicos ou pontos focais) no 

processo de resolução de entraves não pautais, em particular, no âmbito do Mecanismo 

de Relatórios dos entraves não pautais;  

 Análise institucional do Mecanismo de Relatórios do BNP, e realçando o seu valor para o 

sector privado;  

 Dar aos participantes uma compreensão das etapas concretas do processo de resolução; 

o processo, após a apresentação dos seus relatórios, o processo de acompanhamento e 

as vias, e as estruturas de apoio. 

 
Neste módulo 

Vamos considerar: 

 o que dizem as regras da SADC sobre a eliminação das barreiras não pautais;   

 os mecanismos institucionais / quasi-institucionais para a resolução das barreiras não 

pautais;  

 a(s) base(s) para a exigência legal de eliminar (SADC, tripartida);  

 o mecanismo tripartido de apresentação de relatórios dos entraves não pautais.   

O que dizem as regras da SADC sobre a eliminação das barreiras não pautais: As 

bases para a exigência legal de eliminar as barreiras não tarifárias   

Há uma série de disposições legais, dentro do Protocolo Comercial da SADC, que tratam directa ou 

indirectamente da eliminação de barreiras não pautais.   

As disposições genéricas gerais encontram-se no artigo 6º, que obriga os Estados-membros a adoptar políticas 

e a implementar medidas para eliminar as barreiras não pautais existentes, e a abster-se de erguer novas 

barreiras.   

 
Estas são complementadas por regras de não discriminação definidas, no Artigo 11, que regulam um conjunto de 

políticas e medidas regulamentares internas, na medida em que se manifestam discriminatoriamente contra as 
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importações.  Outras disposições que regulamentam áreas específicas dentro das quais as ENT normalmente se 

manifestam, incluem:  

 Artigos 13 e 14 (cooperação aduaneira e facilitação do comércio);  

 Artigo 16, lido com o Anexo VIII (medidas sanitárias e fitossanitárias);  

 Artigo 17, lido com o Anexo IX (barreiras técnicas ao comércio);  

 Artigo 19º (subsídios);  

 Artigos 7 e 8 (restrições quantitativas);  

  Anexos II18, III19, e IV20.  

 

No entanto, a SADC não tem nenhum anexo jurídico especializado sobre BNT.  Os seus contemporâneos - COMESA 

e a Comunidade da África Oriental (EAC) - ambos têm em vigor regimes jurídicos especializados, que se baseiam 

na abordagem tripartida COMESA-EAC-SADC para a eliminação dos entraves não pautais.  A abordagem tripartida, 

que é aplicada no Artigo 10 (lido com o Anexo III) do Acordo de Comércio Livre (TFTA) COMESA-EAC-SADC, prevê 

uma abordagem comum e holística para a eliminação das ENT.  O Anexo III é o anexo especializado dos BNP para 

os países da região tripartida.  No momento da redacção do presente manual, este ainda não estava operacional.  

O que dizem as regras da SADC sobre a eliminação das barreiras não pautais: 

mecanismos institucionais e quase-institucionais para a resolução de barreiras não 

pautais  

O COMESA-EAC-SADC Mecanismo de Comunicação de Barreiras Não-Tarifárias (o Mecanismo Tripartido de 

BNT) www.tradebarriers.org é um mecanismo baseado na web em tempo real para a comunicação, 

monitorização e eliminação de BNT dentro e através das três comunidades económicas regionais (CERs).  

Lançado em 2009, o Mecanismo BNT é um instrumento fundamental no apoio ao cumprimento e 

implementação de obrigações e decisões regionais na área das barreiras não tarifárias.  O mecanismo é 

utilizado pela SADC, COMESA, e a EAC. Contudo, ao longo dos anos, tem evoluído de forma diferente (jurídica 

e institucionalmente) nas três CER.   

 
Em todos os três CER tripartidos, o Mecanismo de BNT criou e aperfeiçoou mecanismos institucionais, e trabalhou 

para melhorar os resultados de conformidade na área dos BNT.  Quando o mecanismo foi criado, a componente 

de eliminação distinguiu-o de iniciativas passadas (intra-REC), cuja funcionalidade parecia terminar na elaboração 

de relatórios e monitorização.  O mecanismo também integrou a participação do sector privado nos processos 

regionais de eliminação das BNT; tanto a nível institucional como operacional2122.     O ecossistema criado pelo 

mecanismo de BNT é um ecossistema integrado que envolve vários actores, actores e partes interessadas.  Os 

NMC - dos quais os pontos focais dos sectores público e privado fazem parte - são uma instituição que 

desempenha um papel especializado na identificação, monitorização, e resolução de BNP.  Os representantes dos 

                                                 
18 Cooperação Aduaneira.  
19 Simplificação e harmonização da documentação e procedimentos comerciais.  
20 Comércio de trânsito.  
21 Prior to its establishment, the Committee of Ministers of Trade, (referencing the recommendations from the 2004 SADC mid-term review) 
highlighted the need for improved capacity for monitoring and communication among all stakeholders” on the implementation of the trade 
protocol “both at national and regional level 
22 The African Continental Free Trade Area (AfCFTA) mechanism, which is partially modelled upon the tripartite mechanism, has itself been 
described as a “groundbreaking” mechanism. See Knebel .C, supra 
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NMC são provenientes de instituições privadas e públicas que têm a responsabilidade de facilitar a remoção dos 

entraves não pautais e de melhorar a facilitação geral do comércio.   

 

Os NMC reforçam as instituições nacionais para a implementação dos compromissos e o controlo do 

cumprimento.  Para além do seu papel no acompanhamento dos progressos na eliminação das ENT, os NMC 

coordenam as acções dos departamentos e agências de linha na eliminação das barreiras relatadas.  Os pontos 

focais nacionais públicos e privados constituem também a parte central dos NMC, e em conjunto desempenham 

um papel directo no processo de resolução.  No entanto, o grau em que os NMC desempenham um papel 

proactivo e preventivo varia entre países e entre as CER.23   

O Valor, para os Operadores Económicos, do Mecanismo de Relatórios Tripartido 

NTB   

Desde o seu lançamento em 2009, os utilizadores públicos - dos quais os operadores económicos 

(exportadores, importadores, comerciantes) constituem uma parte essencial - têm sido designados como 

actor principal do mecanismo.  Como utilizadores públicos directos do mecanismo, os operadores económicos 

podem apresentar queixas sobre obstáculos comerciais específicos que encontram durante o processo de 

deslocação das suas mercadorias e serviços conexos através das fronteiras.       

 
O valor mais directo do mecanismo é para os operadores económicos, que experimentam os BNP no terreno.  A 

evidência, ao longo dos anos, da actividade dentro do mecanismo de BNT tem sido que há compra por parte de 

exportadores, importadores e camionistas.24  Através deste mecanismo, os operadores económicos têm sido 

capazes de relatar e monitorizar directamente a resolução das barreiras que encontram no exercício da sua 

actividade nas regiões da SADC, COMESA e EAC.   

Através do mecanismo, os utilizadores públicos podem: 

- apresentar queixas em linha através do website; 

- submeter queixas através da função de sistema de mensagens curtas (SMS); 

- carregar documentos de apoio; e  

- recebem actualizações sobre o estado das suas queixas.  

Outras características dignas de nota do mecanismo, na perspectiva da SADC, incluem:  

Resultados em matéria de conformidade. Para além da sua funcionalidade mais directa - que é a sua acessibilidade 

aos operadores económicos que se deparam directamente com barreiras não pautais - o Mecanismo BNT produz 

resultados nas áreas de implementação e conformidade com o Protocolo da SADC sobre Comércio.25  

                                                 
23 Imani Development (2019), "Developing an Effective Mechanism to Monitor and Ensure Compliance to SADC Protocols and other Legal Instruments 
and Commitments", Secretariado da SADC; Hove V. (2015) "An analysis of how the online non-tariff barriers mechanism facilitates reporting, 
monitoring and elimination of NTBs in the COMESA, EAC and SADC Region", Universidade da Cidade do Cabo.. 
24 No entanto, os relatórios dos ENP têm vindo a diminuir progressivamente ao longo dos anos. Ver Desenvolvimento Imani (2019), supra.  
25  Lançada imediatamente antes do lançamento do mecanismo, uma auditoria de 2007 sobre a implementação do Protocolo Comercial da SADC 
observou que a SADC ainda enfrentava um "não cumprimento significativo" no que diz respeito aos compromissos e obrigações ao abrigo do protocolo 
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Redução do tempo necessário para resolver os BNP. O Mecanismo de BNT também foi concebido para melhorar 

a eficiência no processo de eliminação de BNT, e reduzir o tempo necessário para eliminar os BNT.  É um sistema 

dinâmico que também foi concebido para facilitar o acompanhamento activo e a resolução dos BNP reportados.   

Criação de instituições. Em todos os três RECs, os NMCs tornaram-se uma instituição nacional chave no processo 

de resolução dos BNP.  Um dos primeiros desafios identificados para um sistema eficaz baseado em regras na 

SADC foi a escassez de instituições sólidas a nível nacional.  Isto também foi descrito como um constrangimento à 

implementação e ao cumprimento na SADC.26   

Diálogo Público-Privado. Como já foi referido, o Mecanismo de Informação do BNP integrou a participação do 

sector privado nos processos regionais de eliminação do BNP.  Ao abrigo deste mecanismo, cada um dos países 

tripartidos é designado para ter um ponto focal governamental e um ponto focal do sector privado ligados ao 

sistema.  Há um valor intrínseco nas estruturas nacionais obrigatórias que consultam sobre políticas, legislação e 

programas que afectam as empresas.27  Como plataformas bipartidas governo / sector privado, as NMCs 

destinavam-se a reunir actores do governo e do sector privado para coordenar a eliminação das NTB.28  

Transparência. O mecanismo também funciona para aumentar a transparência em torno dos BNP e dos NTM, e o 

processo em torno do seguimento dos BNP reportados.  Aumentar a transparência foi, desde o início, um dos 

objectivos declarados do mecanismo.  Fora dos principais interessados, o mecanismo é também acessível a outros 

funcionários governamentais, investigadores académicos e outras partes interessadas.  Tem mesmo sido utilizado 

para obter dados para quantificar os custos pecuniários das BNT na região.29  

Evitar o litígio. O Mecanismo NTB também funciona como um mecanismo para evitar disputas.  Representa uma 

abordagem não-adversarial, que pode ser vista como "conciliatória e não-adjudicatória".  Nesse sentido, apoia as 

regras através da promoção de resultados mutuamente acordados para as ENT, sem recurso necessário à 

resolução de litígios.30  

No entanto, ao longo dos anos de acompanhamento do funcionamento e desempenho do mecanismo, outras 

questões (a nível da SADC), que se têm repetido, incluem:  

 lentas taxas de resolução;  

 preocupações relacionadas com o feedback limitado, por parte dos países contra os quais foram comunicadas, 

sobre o estatuto e detalhes das queixas não resolvidas;  

 preocupações relativas a processos por vezes opacos após a apresentação de queixas e/ou a mecanismos de 

acompanhamento pouco claros;   

 o facto de o sistema ter tendido a funcionar principalmente ex post; na medida em que parece responder 

principalmente às barreiras já impostas, em vez de impedir a imposição de novas barreiras;  

                                                 
comercial. Uma auditoria subsequente de 2011, na sequência do lançamento do Mecanismo BNT, observou que tinham sido feitos progressos na 
área dos BNT (especificamente no segundo ano de funcionamento do mecanismo). Ver SATH (2007); SATH (2011).  
26 Ver Erasmus 2011.  
27 O primeiro RISDP da SADC observou que os países que consideravam obrigatória a consulta tendiam a ter "ambientes mais bem regulados e 
desenvolvidos e ambientes empresariais mais atractivos para o investimento”.  
28 Antes da sua criação, o Comité de Ministros do Comércio, (referindo as recomendações da revisão intercalar da SADC de 2004) salientou a 
necessidade de uma melhor capacidade de monitorização e comunicação entre todas as partes interessadas" sobre a implementação do protocolo 
comercial "tanto a nível nacional como regional.”.  
29 Ver Gilson e Charalambides (2012); Hove V. (2015), supra; Mushonga (2017).  
30 Alguns paralelos podem ser traçados entre o mecanismo e a estrutura facilitadora que foi proposta há alguns anos por um agrupamento que 
representa 88 membros nas discussões da OMC sobre ENP.  
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 questões em torno da veracidade das informações comunicadas31;   

 elevada rotação dos pontos focais, ou Estados-Membros que não têm pontos focais nomeados para o 

mecanismo;  

 desafios de coordenação entre as unidades de implementação;  

 limitações de capacidade de pessoal enfrentadas pelos pontos focais, incluindo mandatos esticados ou 

múltiplos;  

 número decrescente de BNT notificados32;   

 dados de contacto do ponto focal desactualizados;  

 alguns Estados-Membros que não têm pontos focais activos;  

 relata que os NMC em alguns dos Estados Membros não realizam reuniões regulares;  

 o papel de oficial do BNP no Secretariado da SADC tem permanecido vago há muitos anos; e  

 limitações gerais de recursos a nível dos NMC e dos pontos focais.  

 
Um relatório de revisão de conformidade, preparado para o Secretariado da SADC, observa que apenas o primeiro 

destes - taxas lentas de resolução - tem um efeito de sinalização negativo.  O relatório observa ainda que isto, por 

sua vez, resulta em níveis mais baixos de relatórios.33    

Numa avaliação do mecanismo, o mesmo relatório de análise de conformidade concluiu que a principal razão para 

os desafios institucionais e operacionais do mecanismo é que o sistema é autónomo, em vez de ser integrado num 

sistema abrangente que também analisa a (correcta) [transposição da lei]".  O relatório acrescentou que estes 

desafios foram agravados pela falta de um quadro jurídico para a operacionalização e implementação. Isto 

reiterou conclusões semelhantes sobre os desafios institucionais colocados pela ausência de um quadro jurídico.  

Uma segunda razão, que o relatório destacou, relaciona-se com a capacidade técnica variada entre os NMCs e os 

pontos focais.  O relatório concluiu que a plena capacitação dos NMC exigiria um investimento substancial de 

recursos.  

Seja como for, existem nós para a fertilização cruzada no que diz respeito à melhoria das abordagens práticas ou 

operacionais de resposta a ENT individuais.  Os recentes desenvolvimentos jurídicos, a nível tripartido, no âmbito 

das CER homólogas, e a nível da AfCFTA, são também pertinentes para a discussão sobre a melhoria da eficácia 

do mecanismo e das instituições de acompanhamento.   

Melhorar a Eficácia do Processo de Resolução do NTB na SADC 

A utilização eficaz do Mecanismo de Relatórios Tripartido NTB tem benefícios para uma série de actores 

regionais, incluindo; operadores económicos, associações de membros do sector privado, governos, e 

consumidores.  Está também ligado aos objectivos de industrialização da região.  O Mecanismo BNT tem 

muitas características que apoiam tanto o cumprimento formal como substantivo das regras, princípios e 

decisões regionais relativas à redução (e eliminação) de BNT.  Mas, a nível intra-SADC, o prognóstico 

relativamente à eliminação das BNT no terreno tem sido misto.34  Para que o mecanismo das BNT continue a 

                                                 
31 Desenvolvimento Imani (2019), supra.  
32 Imani Development (2019), supra. Ver, também, Hove V. (2015), supra.  
33 Ibid.  
34 Para relatórios mais recentes, ver: Imani Development (2019), supra; Makwati T. (2021), "Identifying and solving COVID-19 Non-Tariff Barriers 
(NTBs) in the Southern Africa Development Community (SADC) region", Conselho Empresarial da SADC.  
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desempenhar um papel construtivo na eliminação das BNT, continua a ser importante que o mecanismo e as 

suas estruturas sejam codificados (legalizados e institucionalizados) a nível regional e doméstico.   

 
Estava previsto, desde o início, que isso tomaria forma no Acordo Tripartido de Comércio Livre (TFTA) final 

COMESA-EAC-SADC e no seu anexo sobre os BNP.  As disposições do Anexo III do TFTA respondem, de facto, a 

estes desafios. O quadro jurídico do TFTA, também encoraja abordagens mais proactivas e preventivas para lidar 

com as BNT.  O Anexo III também obriga os Estados-Membros a eliminar as BNT dentro dos prazos estabelecidos.   

As regras também reforçam institucionalmente os pontos focais e as NMC.  Como instituição, os NMC são vistos 

como desempenhando um papel central nas componentes preventivas do processo de eliminação dos entraves 

não pautais, bem como um papel mais amplo de facilitação do comércio.  Contudo, verificou-se também que a 

melhoria da capacidade técnica dentro e entre os NMC e os pontos focais, pode ainda requerer um investimento 

substancial de recursos.  

Embora o acordo tenha sido efectivamente lançado em 2015, ainda não se tornou (na altura em que foi redigido) 

operacional.  Tornar-se-á operacional assim que tiver alcançado as 14 ratificações necessárias.35  A importância 

da institucionalização e operacionalização para melhorar a eficácia do processo de resolução tem sido repetida 

em várias avaliações a nível da SADC do Mecanismo de Relatórios do BNP.  Estas constataram que a capacidade 

do sistema para resolver os BNP foi prejudicada pelo facto de o sistema ter sido inicialmente desenvolvido como 

um sistema autónomo, que não foi integrado num sistema abrangente, nem apoiado por um quadro legal para 

resolver os BNP.36    

Anexo III do TFTA / Procedimentos de Trabalho para a Implementação do Anexo III  

Leia com os Procedimentos de Trabalho para a Operacionalização dos NMC, o Anexo III da TFTA fornece um 

quadro que poderia já fornecer um guia útil para os NMC na SADC.  No entanto, no momento em que foi 

redigido, nem o Anexo III nem os procedimentos de trabalho estavam operacionais, uma vez que o acordo 

ainda se encontrava apenas aquém das 14 ratificações necessárias para a sua entrada em vigor.  No entanto, 

como é razoável esperar que a TFTA se torne iminentemente operacional, terá alguma aplicabilidade para os 

NMCs nacionais da SADC - pelo menos os dos Estados Membros que assinaram e ratificaram a TFTA. 

 
No momento da redacção deste manual, cinco Estados-Membros tinham ratificado o TFTA.37  É também o caso 

de nove dos Estados-membros da SADC serem também Estados-membros do COMESA.  Durante a formação, 

iremos explorar quantos de entre eles estão no processo de implementação dos Regulamentos do COMESA NTB.   

A Comunidade da África Oriental e o Mercado Comum da África Oriental e Austral 

A nível das respectivas CER, as regras e instituições de governação para a eliminação de BNP a nível da SADC 

permanecem magras em comparação.  Tanto a EAC como o COMESA avançaram consideravelmente, a esse 

respeito, desde o lançamento do Mecanismo de BNP.  O COMESA tem regulamentos em vigor para reger a 

eliminação das BNT, a nível das CER e a nível interno.38  A EAC, por seu lado, tem a Lei de Eliminação de 

Barreiras Não-Tarifárias.  Ambas estas disposições legais são mais prescritivas, e institucionalizadas do que o 

                                                 
35 Artigo 39(3) do Acordo TFTA.  
36 Hove (2015) supra, Imani Development (2019), supra.  
37 Botsuana, Eswatini, Namíbia, África do Sul e Zâmbia.  
38 Tal como na altura da redacção deste manual, os regulamentos estavam ainda em fase de operacionalização.  
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que se aplica na SADC.  Ambos têm também mecanismos calendarizados para a eliminação das barreiras não 

tarifárias notificadas. 

   

 Leituras principais 

 Manual de Formação da SADC BC NMC Folheto da Sessão  

Leitura Sugerida (Opcional) 

 Grant-Makokera C., Krugman H. (2017), "Assessment of Selected Trade Facilitation Measures in 

Five Countries in Southern Africa", USAID. 
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Terceira parte: O Mecanismo Tripartido de 
Relatórios, Monitorização e Eliminação de BNP  

 
Objectivos de Aprendizagem    

Para que os participantes tenham uma maior percepção sobre:  

 O que o NTB Reporting Mechanism tem para oferecer aos exportadores e importadores;    

 Como utilizar eficazmente os mecanismos online e SMS;   

 O processo que se segue após a apresentação de relatórios;  

 Os aspectos práticos de um processo de seguimento eficaz e os mecanismos de apoio 

disponíveis (Secretariado da SADC, Coordenador do Mecanismo BNT, SADC BC);  

 Os processos e mecanismos de acompanhamento. 

 
Neste módulo 

Nós iremos: 

 Rever como utilizar o Mecanismo NTB (na sessão ao vivo, esta secção também será 

interactiva);  

 Avalie:  

- os passos que se seguem após a apresentação de uma queixa;  

- os aspectos de melhoria das taxas de resolução; e  

- aspectos da melhoria da coordenação com os pontos focais;  

 Envolver-se no processo que se segue à apresentação de uma queixa de BNP;  

 Detalhar os elementos de um processo de seguimento eficaz, e as instituições e 

mecanismos de apoio disponíveis (pontos focais nacionais / NMCs, departamentos 

governamentais dos estados membros, Secretariado da SADC, Coordenador do 

Mecanismo do BNP, SADC BC);  

 Envolver-se nas questões actuais que o mecanismo enfrenta;  

 Prever a relação entre os processos da SADC e os processos tripartidos e AfCFTA.   
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Principais intervenientes na monitorização, elaboração de relatórios e resolução 

de BNT na SADC 

Os actores principais designados do Mecanismo Tripartido NTB são:  

 Utilizadores públicos (principalmente; exportadores, importadores, operadores económicos)    

 Pontos Focais Nacionais (públicos e privados); e  

 O Coordenador Tripartido do Mecanismo de Relatórios do NTB.   

 

No entanto, o ecossistema do processo de Resolução NTB na SADC consiste num grupo mais vasto de actores 

e instituições de apoio.  Estes incluem, principalmente, os NMC, o Secretariado da SADC, o Fórum de 

Negociação Comercial da SADC (TNF), os Sub-Comités de Facilitação do Comércio e Cooperação Aduaneira, 

associações do sector privado, e parceiros de desenvolvimento. 

 
Após cada queixa ser registada por um utilizador público, e após avaliação preliminar pelo coordenador do 

Mecanismo NTB, a queixa é automaticamente transmitida aos pontos focais do parceiro comercial responsável 

para que estes considerem e se dirijam à queixa.  Os pontos focais do sector privado (em simultâneo com os 

pontos focais governamentais) recebem todas as queixas que são registadas contra os seus respectivos países.   

Como utilizar o Mecanismo: O Processo Online (para Utilizadores Públicos)     

Os operadores económicos podem apresentar queixas de BNP no website; www.tradebarriers.org.  Têm 

também a opção de enviar reclamações ou relatórios através do serviço de mensagens curtas (SMS).  O 

próprio processo do sítio web é intuitivo, fácil de seguir, e o sistema incorpora vários avisos úteis.  O website 

guia os utilizadores públicos sobre como: registar um perfil; submeter uma queixa; carregar documentação 

de apoio; e acompanhar uma queixa.  Também detalha os passos a seguir na apresentação de queixas via 

SMS. 

 

Inscrição:  

Para apresentar uma queixa, os utilizadores públicos são obrigados a registar um perfil no sítio web.  É também 

aconselhável que os operadores económicos se registem com antecedência; para que actuem atempadamente 

quando se deparem com NTB.  Isto é particularmente útil para aqueles que se deparam e denunciam os BNT no 

terreno.    

Processo para apresentação de uma queixa: 

A apresentação de uma queixa como utilizador público implicaria os seguintes passos: 

 Entrar no sítio web utilizando um endereço de correio electrónico e uma palavra-passe do utilizador;  

 Clicar no separador de queixas no menu principal e seleccionar as opções "registar uma queixa" ou "reportar 

uma NTB online" a partir do menu pendente;  

 Preenchendo o formulário na página que contém avisos sobre vários aspectos de detalhes relacionados com a 

queixa;  
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 Carregamento de documentos de apoio;  

 Submeter a queixa. 
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Os pontos focais do país relator, as associações nacionais do sector privado e a SADC BC são também bem-vindos 

para apresentar uma queixa em nome de um queixoso.  

O gráfico abaixo descreve o processo.   

 

 

Manual do Utilizador Público :  

Um manual para utilizadores públicos está disponível no separador "queixas" do sítio web.  O manual, que está 

disponível em inglês, francês e português, detalha todos os passos para a apresentação, apresentação e 

acompanhamento de queixas.   
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Seguimento das Reclamações Submetidas: 
Os utilizadores podem acompanhar o estado das queixas que tenham apresentado utilizando o BNP, fazendo login 

no website, utilizando os seus dados registados; e seleccionando "queixas que tenha registado" no menu da sua 

conta. 

Taxas de resolução: 

Ao contrário da EAC e COMESA, a SADC não tem uma matriz regional de eliminação de BNP com limite de tempo 

para a atribuição de prazos para a resolução de BNP.  Um mecanismo de tempo limite é, no entanto, incorporado 

no Anexo III a nível tripartido.  Foi concebido para acompanhar e melhorar os tempos de resolução.  No final de 

Maio de 2022, havia 780 queixas registadas no website, em todas as três CERs.   

   

Destes, 81 ficaram por resolver.  Algumas delas são antigas (não resolvidas num período de 90 dias), sendo que a 

mais longa por resolver data data de 2009.   Embora os BNT de longa data possam reflectir mal sobre o mecanismo, 

vale também a pena apontar uma série de questões.  Em primeiro lugar, existem provas, a partir das actualizações 

dentro de algumas das queixas específicas não resolvidas, de actividade contínua, e de interacções progressivas 

bilaterais ou em bloco destinadas a resolver essas queixas.  Em segundo lugar, algumas das queixas levantadas 

estão em torno de questões infra-estruturais, a nível de bloco; em oposição a medidas individuais impostas pelos 

Estados-Membros.  Este é o caso da mais antiga - uma queixa das Seicheles.   

 Leitura recomendada  

 Site do Mecanismo de Relatórios Tripartido NTB (www.tradebarriers.org)  

 Manual de Formação do Sector Privado da SADC BC Folhetos da Sessão 

 TMSA (2013), "Non-tariff Barriers Reporting, Monitoring and Elimination Mechanism - Website 

Public User Manual", disponível em www.tradebarriers.org/register_complaint . 

Leitura adicional sugerida (Opcional) 

 Hove V (2015), "An analysis of how the online non-tariff barriers mechanism facilitates reporting, 

monitoring and elimination of NTBs in the COMESA, EAC and SADC Region", University of Cape 

Town (https://open.uct.ac.za/handle/11427/20077 ). 

http://www.tradebarriers.org/register_complaint
https://open.uct.ac.za/handle/11427/20077
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Parte Quatro: Processos relevantes da SADC em 
torno da resolução de BNT, e Facilitação Global do 
Comércio 

 
Objectivos de Aprendizagem   

Para que os participantes tenham uma maior visão panorâmica sobre:  

 Iniciativas da SADC em torno da melhoria dos processos de resolução de BNT;  

 as várias vias a nível da SADC para lidar com os BNT. 

 
Neste módulo 

Iremos considerar, entre outras questões:     

 O comité da SADC trabalha na eliminação do NTBS, e na melhoria do processo e da 

velocidade de resolução;  

 o papel do Secretariado da SADC na monitorização dos BNP reportados;  

 o papel do Secretariado da SADC em facilitar o seguimento rápido das resoluções dos 

BNP;  

 os esforços da SADC no sentido de encorajar a operacionalização dos BNP;  

 as actividades de PFT da SADC e planos de acção sobre os BNP;  

 Programas da SADC / trabalho do comité sobre a facilitação do comércio.  

Trabalho da SADC em BNT e Facilitação do Comércio  

A eliminação das BNT é uma componente central da facilitação do comércio.  A facilitação do comércio 

envolve a simplificação, modernização e harmonização de procedimentos e processos comerciais, a fim de 

reduzir os custos do comércio, e torná-lo mais eficiente.  Os Estados-Membros da SADC têm vindo a 

implementar individualmente o Acordo de Facilitação do Comércio da OMC, em conformidade com os seus 

respectivos compromissos a nível multilateral.  A nível regional, a SADC está também, através de vários 

programas, a trabalhar no sentido da simplificação, modernização e harmonização do comércio 

 
As iniciativas NTB no âmbito de programas regionais, em geral, enquadram-se em três categorias: BNT que exigem 

a eliminação unilateral pelos governos que impõem individualmente; BNT eliminadas pela reforma do comércio e 

pela melhoria da facilitação do comércio; e BNT eliminadas através da acção concertada dos Estados-Membros. 

O Programa de Facilitação do Comércio da SADC. Em Novembro de 2021, o Comité de Ministros do Comércio da 

SADC (CMT) aprovou uma extensão da implementação do Programa de Facilitação do Comércio da SADC.  O 

programa orientado para a acção responde aos desafios relacionados com os PFT, infra-estruturas deficientes, 

regras de origem complexas, proliferação de PFT, atrasos no desalfandegamento, e facilitação global do comércio 

(incluindo a implementação do PFT a nível dos Estados Membros).  Foi aprovado para o período de 2020 - 2030.  
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O PFT da SADC também contém um subprograma, que tem o apoio da União Europeia, para implementar questões 

comerciais tais como certificados de origem electrónicos, bem como medidas SPS e TBT.   

O Plano Estratégico Indicativo Regional da SADC. O TFP da SADC alinha-se com o RISDP da SADC, 2020 - 2030.  O 

RISDP da SADC visa aprofundar a integração regional na SADC através da promoção de políticas e actividades que 

permitam a liberalização comercial e económica.  O plano, que foi aprovado pela primeira vez em Agosto de 2013, 

salienta a necessidade do comércio para facilitar o crescimento económico e o desenvolvimento nos países da 

SADC, a erradicação da pobreza e a igualdade de género.  O plano advoga medidas de facilitação do comércio, tais 

como a melhoria das infra-estruturas dentro da região, a fim de reduzir os custos de fazer negócios e comércio.  

A Estratégia de Industrialização e o Roteiro da SADC. O Roteiro da SADC SISR 2015-2063, visa promover as 

exportações e a competitividade na região da SADC.  Visa alcançar, entre outros objectivos, uma taxa de 

crescimento do PIB regional de pelo menos 7% por ano e um aumento das exportações de produtos 

manufacturados de 50%.  A estratégia também encoraja a eliminação das BNT, uma vez que estas dificultam a 

integração da industrialização regional e as actualizações nas cadeias de valor regionais.  

Visão geral de outras vias ao nível da SADC 

A experiência da SADC demonstrou que o Mecanismo NTB não é, por si só, suficientemente eficaz para lidar 

com o desafio do NTB.  De facto, o Mecanismo BNT é uma entre várias vias relacionadas para resolver o 

problema dos BNT.   

 
Estas outras vias incluem:  

 eliminação unilateral de BNT específicos através da imposição do governo; 

 reforma comercial e melhoria da facilitação do comércio (por exemplo; publicação, pontos focais, 

reconhecimento mútuo, e portais de informação comercial); 

 acção conjunta concertada dos Estados-Membros (trabalho no âmbito dos comités como o TNF, o Sub-Comité 

de Facilitação do Comércio, e o Sub-Comité de Cooperação Aduaneira);  

 preocupações comerciais específicas levantadas no âmbito dos subcomités da SADC;   

 envolvimento bilateral governo-governo no âmbito dos sub-comités da SADC;  

 implementação dos programas da SADC;  

 interacções bilaterais (governo-governo) destinadas à eliminação de BNP específicos;  

 interacções bilaterais entre governos imponentes e organismos representativos do sector privado;   

 Monitorização do Comércio e Mecanismo de Conformidade;  

 resolução de litígios;   

 acção concertada dos Estados-Membros através do desenvolvimento e implementação dos vários programas 

regionais e bilaterais de facilitação do comércio (tais como cooperação aduaneira, reconhecimento mútuo); e 

para o reforço das instituições e mecanismos de apoio.   
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 Leituras principais  

  Manual de Formação do Sector Privado da SADC BC.  

 Sessões de suspensão.  

Leitura Sugerida (Opcional):  

 Grant-Makokera C., Krugman H. (2017), "Assessment of Selected Trade Facilitation Measures in 

Five Countries in Southern Africa", USAID. 

 Kassee D. (2014), "The WTO Agreement on Trade Facilitation: status of play in Southern African 

Customs", Volume 8, Número 1, World Customs Journal.  Leitura adicional sugerida (Opcional) 

 Hove V (2015), "An analysis of how the online non-tariff barriers mechanism facilitates reporting, 

monitoring and elimination of NTBs in the COMESA, EAC and SADC Region", University of Cape 

Town (https://open.uct.ac.za/handle/11427/20077). 
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Quinta parte: Apoio do Conselho Empresarial da 
SADC para a Resolução de casos de BNP 
denunciados (NTB Case Studies) 

 
Objectivos de Aprendizagem     

 Examinar formas de reforçar o papel do sector privado nos processos de resolução e 

eliminação de BNP  

 Incentivar uma maior utilização, entre os operadores económicos, do(s) mecanismo(s) de 

informação do BNP  

 Para destacar, aos participantes, o trabalho que a SADC BC tem vindo a fazer no processo 

de resolução do BNP   

 Utilizando exemplos específicos (sob a forma de estudos de caso), para mostrar, as 

actividades da SADC BC em processos de resolução de BNP  

 Para destacar como a SADC BC pode apoiar o sector privado e os operadores económicos  

 Partilhar informações sobre outras actividades de apoio da SADC BC. 

 
Neste módulo 

Os participantes irão colaborar com a SADC BC em :   

 como pode apoiar associações do sector privado, operadores económicos individuais e 

outros actores no processo de resolução dos BNP reportados;  

 o papel de coordenação e organização que o Secretariado da SADC tem vindo a 

desempenhar;  

 como as associações do sector privado e os operadores económicos podem fazer melhor 

uso das vias disponíveis;  

 o contacto com o sector privado para encorajar a utilização dos mecanismos de BNT 

tripartidos e AfCFTA; e  

 o recentemente criado SADC BC NTB e o Grupo de Trabalho de Facilitação do Comércio.  

 

Papel do Sector Privado no Apoio aos Processos de Eliminação de BNP 

O sector privado desempenha um papel central nos processos regionais (e agora continentais) de eliminação 

de BNP.  É também o caso que o ónus da identificação e comunicação tanto de BNT como de NTM recai 

frequentemente sobre os intervenientes do sector privado.  Na sua maioria, os utilizadores públicos directos 
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do mecanismo das BNT são operadores económicos.  O sector privado também desempenha um papel crítico 

no seio de instituições como os pontos focais nacionais e os NMC.39 

 

  

                                                 
39 Na EAC, a associação regional do sector privado, o Conselho Empresarial da África Oriental, está altamente integrada nos mecanismos 
institucionais para a eliminação das ENT.  
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O Conselho Empresarial da SADC: Sensibilização do Sector Privado e Trabalho para 

a Resolução de ENT  

Como indicado anteriormente, o Mecanismo BNT integrou a participação do sector privado nos processos 

regionais de eliminação de BNT; tanto a nível institucional como operacional.  Para além do papel 

desempenhado pelos participantes do sector privado como utilizadores públicos, pontos focais, e 

participantes do NMC, o sector privado em geral tem um papel a desempenhar na melhoria dos resultados 

dos processos de resolução de BNP.  A SADC BC tem desempenhado um papel activo e fulcral no tratamento 

dos BNP na região.  Para além da formação actual, tem vindo a organizar seminários de sensibilização entre 

associações do sector privado em toda a região.  Trabalhando com o Secretariado da SADC e o GIZ-CESARE, a 

SADC BC também tem facilitado os compromissos bilaterais entre as partes interessadas dos sectores público 

e privado com o objectivo de acelerar a resolução de barreiras não pautais específicas relatadas.   

 
Como a nota informativa de Maio de 2021 indica, alguns BNP exigem um compromisso com as partes envolvidas, 

quer para as resolver, quer com o objectivo de acelerar o processo.  A BC da SADC tem desempenhado um papel 

facilitador activo na coordenação de tais interacções. 

Mais recentemente, a SADC BC estabeleceu um Grupo de Trabalho da SADC BC NTB e Facilitação do Comércio.40  

O grupo de trabalho foi estabelecido como uma plataforma regional de diálogo público-privado, cujo secretariado 

é o Conselho Empresarial da SADC.  O grupo de trabalho irá trabalhar para identificar BNT comuns, fazer follow-

up, e harmonizar ideias sobre a eliminação de BNT na região.  

 Leituras principais  

 Manual de Formação Folhetos de Sessão  

Leitura Sugerida (Opcional):  

 Sithole L., "The Role of Trade Facilitation in Addressing Non-Tariff Barriers in the African 

Continental Free Trade Area", disponível em 

https://www.afronomicslaw.org/category/analysis/role-trade-facilitation-addressing-non-

tariff-barriers-african-continental-free    

 Penda CN., "Eliminação de Fronteiras 'Grossas': Analysing the Legal Framework on Non-Tariff 

Barriers in the Africa Continental Free Trade Area Agreement", Volume 6, Número 1 (2021), 

Strathmore Law Review, 167-194 

(https://journal.strathmore.edu/index.php/lawreview/article/view/166 ). 

 

 

 

 

 

  

                                                 
40 Alguns paralelismos podem ser traçados com o Fórum Regional de Barreiras Não-Tarifárias do COMESA é composto por NMCs e Pontos Focais NTB. 
É uma nova estrutura que se diz destinar a reforçar as estruturas institucionais para a eliminação dos BNP. No caso do COMESA, estes são o Comité 
Comercial e Aduaneiro e o Sub-Comité de Comércio e Facilitação do Comércio.  
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Parte Seis: Processos Continentais Relevantes em 
torno da Resolução de BNT, reduzindo o impacto de 
BNT, e Facilitação Global do Comércio    

 
Objectivos de Aprendizagem    

 Para os participantes considerarem os processos continentais relevantes em torno de lidar 

com os BNP e NTM, bem como a sua relação com a SADC e processos tripartidos. 

 
Neste módulo 

Os participantes irão considerar:   

 processos AfCFTA relevantes em torno de lidar com barreiras não pautais, bem como a 

sua relação e sinergias com a SADC e processos tripartidos;  

 processos e programas de apoio relevantes em torno da monitorização de medidas não 

pautais.  

 

Relação entre processos da SADC e processos tripartidos e AfCFTA   

A AfCFTA apresenta oportunidades para os operadores económicos da SADC que desejam expandir-se fora 

dos mercados da SADC e tripartidos.  O mercado maior tem um produto interno bruto combinado de 3,4 

triliões de dólares e uma população de 1,35 mil milhões de pessoas.  No entanto, se não forem devidamente 

abordadas, as ENT também ameaçam os potenciais ganhos apresentados pelo mercado alargado.  Um estudo 

da UNCTAD sugere que os países africanos poderiam ganhar 20 mil milhões de dólares em crescimento do 

PIB se atacassem tais barreiras a nível continental.41  

 
Quando os comerciantes da SADC realizam comércio no continente, fora da região tripartida, as NTBs encontradas 

(em qualquer direcção) são resolvidas ao nível da AfCFTA.  Nesse contexto, teriam acesso ao Mecanismo de 

Informação, Controlo e Eliminação de Barreiras Não-Tarifárias da AfCFTA www.tradebarriers.africa.  O Anexo 5 do 

protocolo, que é o anexo especializado, prevê estruturas institucionais para a eliminação das ENT, e dá efeito ao 

Mecanismo de eliminação das ENT da AfCFTA.  Expõe também a categorização geral dos BNP.  

O TFTA é um importante bloco de construção para a implementação do AfCFTA.  Como parte da sua abordagem 

de negociação ascendente, foi acordado que a AfCFTA alavancaria os mecanismos BNP existentes das CER em vez 

de reinventar um mecanismo totalmente novo.  Tendo isto em conta, a eliminação dos BNP a nível tripartido é 

                                                 
41 Knebel C., supra. Ver, também, UNCTAD, " Programa de apoio AfCFTA para eliminar barreiras não pautais, aumentar a transparência 
regulamentar e promover a diversificação industrial" em  https://unctad.org/project/afcfta-support-programme-eliminate-non-tariff-barriers-
increase-regulatory-transparency-and#:~:text=The%20United%20Nations%20Conference%20on,barriers%20at%20the%20continental%20level .  

https://unctad.org/project/afcfta-support-programme-eliminate-non-tariff-barriers-increase-regulatory-transparency-and#:~:text=The%20United%20Nations%20Conference%20on,barriers%20at%20the%20continental%20level
https://unctad.org/project/afcfta-support-programme-eliminate-non-tariff-barriers-increase-regulatory-transparency-and#:~:text=The%20United%20Nations%20Conference%20on,barriers%20at%20the%20continental%20level


 

  
 

33 Non-Tariff Barriers in SADC: Private Sector Manual  

uma prerrogativa na eliminação dos BNP a nível da AfCFTA.  E, portanto, o seu sucesso também se traduz em 

sucesso na eliminação das BNT ao nível da AfCFTA.   

As etapas preliminares do processo do mecanismo AfCFTA têm algumas semelhanças com o processo do 

mecanismo tripartido.  Após a apresentação de queixas, a Unidade de Coordenação do BNP verifica a validade da 

queixa e aceita-a ou rejeita-a, ou pede esclarecimentos adicionais à parte queixosa.  Um dos cenários de rejeição 

poderia ser um reenvio para o nível REC dos BNP considerados como intra-REC por natureza.  Se uma queixa for 

aceite, os pontos focais nacionais recebem uma notificação e são solicitados a dar seguimento ao BNE e a resolvê-

la. 

Se os canais intra-REC se esgotarem, ou se os BNT forem de natureza inter-regional, então os Estados-Membros 

("Estados Partes" ao abrigo da AfCFTA) a partir dos quais esses comerciantes agirem podem agravar esta situação 

como uma preocupação comercial ou uma disputa a nível da AfCFTA.  Isto desencadeia os procedimentos 

estabelecidos no Apêndice 2 do Anexo 5.  Os litígios ao abrigo deste processo são, em última análise, litígios 

interestatais.  Mesmo que as queixas tenham sido levantadas por operadores do sector privado, isto exige que o 

Estado Parte específico de onde saem os granizos esteja preparado para elevar o assunto ao nível de um litígio 

formal.  Este processo aplicar-se-ia em todos e cada um dos casos de uma queixa não resolvida. 

Trabalho a nível da AfCFTA em torno dos NTM  

O programa de apoio AfCFTA para a eliminação de barreiras não pautais, tem uma componente adicional 

NTM, cujo foco é o aumento da transparência regulamentar.  Entidades como a Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ), a UNCTAD, e o Centro de Comércio Internacional (ITC) têm oferecido 

apoio de assistência técnica a várias iniciativas relacionadas com o NTM no continente, e na região da SADC. 
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