
 

 

ACA – Conferência no Benim 

Mesa Redonda do Setor Privado 

 

Os Principais Desafios do Setor Privado 

1. A falta de um setor de serviços de apoio 

o Todos os equipamentos e as peças são importados 

o Os serviços profissionais, tais como os mecânicos e os elétricos não estão 

imediatamente disponíveis. 

o Isto leva o setor de processamento a fornecer todas as exigências 

2. O alto custo de mão-de-obra por unidade produzida 

o A eficiência da mão-de-obra 

o O custo por unidade produzida é mais alto do que no Extremo Oriente  

3. O apoio mínimo do estado 

o Os governos são lentos para agir 

4. Os produtos derivados não têm valor 

o O LCCC / CNSL - levando a produtos mais refinados de valor mais elevado 

o O tegumento exterior 

 

Intervenção do Estado 

1. Um imposto sobre as exportações de CCN / RCN 

o Argumenta-se que a introdução de um imposto de exportação diminuirá a renda 

para os produtores rurais, isto é, na verdade, uma visão míope.  

o O imposto tem de ser transparente e reinvestido no setor. 

o Possível divisão do imposto – parcelas iguais para: 

• O financiamento de juros baixos para os produtores rurais 

• O financiamento de juros baixos para os processadores 

• Um fundo para o regulador do setor 

• O Governo central. 

2. Um abatimento nas exportações para cajus processados – o financiamento pode ser feito a 

partir do imposto de exportação sobre as CCN / RCN. 

3. Uma porcentagem das CCN / RCN exportadas tem de ser vendida a processadores locais, 

não fazer isto gerará um imposto extra. 

4. Licenciar os comercializadores de CCN / RCN de forma adequada. 

5. A possibilidade de estabelecer dias de mercado em vários locais para facilitar a venda de 

CCN / RCN, os comercializadores não terão o direito de ir diretamente nos produtores rurais 

para comprar. Isto ajudará os produtores rurais a receber um preço melhor e mais 

transparente, o que também torna o monitoramento mais fácil. 

 

Abordagem do setor privado 

1. A possibilidade de trabalhar mais estreitamente com os processadores do Extremo Oriente 

2. A possibilidade de agir com o processamento parcial de “pedágio” para os processadores do 

Extremo Oriente 



 

 

3. Quando uma grande porcentagem de CCN / RCN é processada ou parcialmente processada 

localmente, ela criará um setor maior de serviços, mais valor para os produtos derivados etc. 


