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Programa de Competitividade 
para a África Ocidental (WACOMP)
O Programa de Competitividade para a África 
Ocidental (PCAO, WACOMP em inglês) é uma 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 116 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 inte-
gração dos países situados nessa região 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).

O programa está sendo implementado nos países 
membros da CEDEAO (Benim, Burkina Faso, Cabo 
Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Bissau, 
Guiné-Conacri, Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, 
Serra Leoa, Togo), bem como na Mauritânia, através de 
componentes nacionais e regionais. As componentes 
dos países estão sendo implementados por agências 
especializadas selecionadas.

Em conformidade com o seu mandato de promover o 
desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável, a 
UNIDO foi escolhida pela UE como parceiro de imple-
mentação para sete componentes de países, incluindo o 
Gana, a Guiné, a Guiné-Bissau, a Serra Leoa, a Gâmbia, 
Cabo Verde e o Senegal. 

 Objetivos globais do WACOMP

 ● 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.).

 ● 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.

 ● A CEDEAO, a UEMOA e os 
Estados Membros devem reforçar a 
capacidade para gerir, coordenar 
e acompanhar com sucesso a 
implementação do Programa. 
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O projeto “WACOMP Cabo Verde”, intitulado «West 
Africa Competitiveness Support Project” (adaptado 
para a resposta e recuperação à crise da COVID-19) 
em Cabo Verde», é uma componente nacional do 
Programa de Competitividade da África Ocidental 
(WACOMP) financiado pela União Europeia (UE), 
com o objetivo de salvaguardar o sector socioeconó-
mico global de Cabo Verde durante e após a crise da 
COVID-19. 

O WACOMP em Cabo Verde é implemen-
tado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) como a principal agên-
cia de implementação, estando uma componente 
específica confiada à Organização das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI). 
No âmbito do WACOMP, um programa regional 
financiado pela UE no âmbito do 11º Fundo Europeu 
de Desenvolvimento (FED 11), Cabo Verde benefi-
ciou de um envelope de 5 milhões de Euros para a 
implementação de um projeto nacional. A UNIDO foi 
encarregada de uma componente específica do pro-
jeto, com um orçamento total de 150.000 de Euros.

O objetivo específico é mitigar o impacte socioe-
conómico da pandemia da COVID-19 para os atores 
económicos mais vulneráveis e apoiar a recuperação 
do setor do turismo. Para o efeito, o Governo de 
Cabo Verde identificou um conjunto de medidas que 
irá suportar os intervenientes do setor do turismo a 

recuperarem do impacte da COVID-19, como tam-
bém tornar o setor mais competitivo a médio e longo 
prazo.  

O projeto está a ser implementado em estreita cola-
boração e coordenação com o Instituto de Gestão 
da Qualidade e Propriedade Intelectual (IGQPI) e 
o Ministério do Turismo e Transportes. O IGQPI já 
lidera o reforço nacional de certificação de produtos 
e serviços, cuja capacidade será reforçada ao longo 
da intervenção. 

O IGQPI, em parceria com a UNIDO, desenvolveu 
um esquema de certificação para garantir a segu-
rança sanitária e qualidade dos bens e serviços nas 
empresas do setor alimentar, que contribuirá para 
remover as barreiras ao comércio e promover a 
melhoria da segurança e qualidade alimentar nas 
cadeias de valor relacionadas com o setor do turismo. 
A capacitação dos pequenos empresários irá contri-
buir para a melhoria da qualidade dos seus produ-
tos e serviços, melhor acolhimento dos turistas bem 
assim aumentar a competitividade do setor turístico 
cabo-verdiano. 

O projeto visa promover sinergias com a compo-
nente da infraestrutura regional da qualidade do 
programa WACOMP: o Projeto de Infraestrutura 
de Competitividade e Qualidade da África 
Ocidental (WACQIP).

 O WACOMP em Cabo Verde
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