Sistema da
Qualidade da
África Ocidental
Apoio à Implementação do
Política da Qualidade da CEDEAO

Contexto
Após uma primeira fase de sucesso de 2001 a 2005, a segunda fase do Programa da Qualidade da África Ocidental
(WAQP) foi lançado em 2007 para um período de 5 anos. O objectivo era reforçar a integração económica regional
e o comércio, através da criação de um ambiente que facilite o cumprimento das regras de comércio internacional
e dos regulamentos técnicos. Através do programa, resultados importantes podem ser alcançados: uma política
regional da qualidade, bem como algumas políticas nacionais da qualidade foram adoptadas, um esquema de
infra-estruturas da qualidade regional foi criado, foram adoptadas normas regionais, 21 laboratórios de teste
/calibração foram acreditados nas normas ISO/ IEC17025 e ISO 15189, 20 empresas foram certificadas nas
normas ISO 9001 e ISO 22000, laboratórios de metrologia foram equipados e mais de 4.000 funcionários
de laboratórios, organismos de inspecção e empresas privadas foram treinados. No entanto, a fim de
aprofundar a integração regional e para consolidar a implementação da infra-estrutura da qualidade, foi
decidido apoiar ainda mais a região. O Programa do Sistema da Qualidade da África Ocidental nasceu.
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Manter, reforçar e especializar são as palavras características deste programa. De forma a
alicerçar-se nos sucessos das fases anteriores, é essencial consolidar o edifício. Graças
à política da qualidade da CEDEAO recentemente adoptada, do seu esquema de infraestruturas relacionadas com a qualidade, o programa vai apoiar a Comissão da CEDEAO
e os 16 países da África Ocidental no fortalecimento de sua infra-estrutura da qualidade
para uma maior eficácia, levando a um aumento da competitividade e melhor participação
no comércio intra e inter-regional. Finalmente, o programa vai reforçar a criação de
centros de qualidade e excelência e de redes de instituições especializadas em
qualidade, tais como laboratórios e organismos de avaliação da conformidade para
oferecer serviços eficientes a empresas locais e a exportadores. Os consumidores,
por sua vez, poderão desfrutar de uma maior protecção e, eventualmente, o
desenvolvimento económico será promovido de forma sustentável.

Componentes e resultados esperados
- Política da qualidade: harmonização das políticas nacionais da qualidade com a regional, a adopção de uma lei sobre a
informação e protecção ao consumidor e o estabelecimento de um mecanismo financeiro para sustentar a Infra-estrutura da
Qualidade da África Ocidental
- Normalização: Apoio do mecanismo de harmonização regional de normas (ECOSHAM), a adopção de novas normas regionais
e o fortalecimento dos organismos nacionais de normalização
- Acreditação: Estabelecimento de um sistema regional de acreditação
- Certificação: Estabelecimento de um sistema regional de certificação de produtos
- Metrologia: Estabelecimento de um sistema regional de metrologia e calibração
- Avaliação da conformidade: Reforço dos organismos e serviços de avaliação da conformidade
- Cultura da qualidade: Estabelecimento e fortalecimento de centros da qualidade e excelência e conscientização na cultura da
qualidade no sector privado, o estabelecimento de prémios da qualidade nacionais e da CEDEAO e a criação de um banco de dados
regional sobre qualidade

Parceiros e beneficiários
Sector público: - Comissão da CEDEAO: Departamento da Indústria e da Promoção do Sector Privado
- 15 Estados Membros da CEDEAO (Benim, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau,
Libéria, Mali, Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa, Togo) e Mauritânia
- Comissão da UEMOA
- Organismos nacionais de normalização
- Organizações nacionais de metrologia
- Organismos nacionais de avaliação da conformidade
Sector privado: - Associações profissionais
- Associações de empregadores
- Organismos privados de avaliação da conformidade
- Organizações independentes para promoção da qualidade, empresas de consultoria na área da qualidade e consultores
- Associações de consumidores

Doador
A União Europeia (UE) apoia a integração regional como um instrumento para o desenvolvimento, promovendo
o crescimento sustentável, a integração harmoniosa e gradual na economia mundial. Depois do sucesso
das duas primeiras fases do Programa da Qualidade da África Ocidental, a UE decidiu continuar a apoiar o
desenvolvimento do infra-estrutura da qualidade na região alocando um montante que totaliza 12.000.000
milhões de Euros para a fase actual.

Implementação
A Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO) é a agência
especializada das Nações Unidas que promove o desenvolvimento industrial para a redução da
pobreza, globalização inclusiva e sustentabilidade ambiental.
A visão da UNIDO é um mundo onde o desenvolvimento económico é inclusivo e sustentável e o
progresso económico é equitativo. A Organização focaliza-se em três áreas temáticas principais:
• A redução da pobreza através de actividades produtivas
• Capacitação no comércio
• Energia e meio ambiente

Princípios
• Integração regional
• CEDEAO- ampla harmonização e divisão do trabalho
• Coerência entre os quadros regulamentares regionais e nacionais
• Subsidiariedade
• Variável geométrica: sinergias e complementaridades com projectos nacionais
• Reforço da capacidade humana e técnica para a apropriação do programa
pelas Comissões Regionais
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