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Seminário:  
Quem se beneficia com a liberalização do comércio em Angola?  

Uma perspectiva de género 
 

21 de Novembro de 2013 
Ministério do Comércio, Luanda, Angola 

 
Conteúdo e objectivos 

As políticas comerciais, particularmente as políticas que visam a promover a integração no 
mercado internacional, geralmente têm um impacto diferente sobre homens e mulheres. De 
modo mais geral, a liberalização do comércio produz efeitos redistributivos importantes na 
economia, o que pode ampliar ou reduzir as disparidades existentes entre os grupos, incluindo 
aqueles baseados no género. Isto depende, entre outros, das estruturas existentes de 
segregação laboral por sexo ou outros factores sociais, associados às desigualdades estruturais 
entre grupos em termos de posses de bens, direitos educacionais e capacidades ou funções. É 
crucial para os decisores políticos antecipar a maneira como as políticas comerciais afectarão 
a redistribuição da riqueza na economia, de modo a utilizar o comércio como um instrumento 
para o desenvolvimento inclusivo e justo.  

O seminário proporcionará aos participantes a oportunidade de discutir as consequências de 
género da política comercial em Angola, assim como explorar diferentes abordagens para 
maximizar a inclusão social da política comercial, com ênfase nas mulheres. O objectivo do 
seminário é duplo: 

1. Apresentar e discutir os principais resultados do estudo elaborado pela CNUCED 
intitulado “Quem se beneficia com a liberalização do comércio em Angola? Uma 
perspectiva de género”;  

2. Explorar diferentes opções de políticas para maximizar a inclusão social da política 
comercial em Angola, com ênfase nas mulheres.  

 

Participantes 

Os participantes incluem funcionários do Ministério de Comércio, Ministério da Família e 
Promoção da Mulher, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Agricultura, 
Ministério das Pescas, Ministério da Assistência e Reinserção Social, Ministério da 
Administração Pública, Emprego e Segurança Social, Ministério da Economia e Instituto 
Nacional de Estatística; sindicatos e representantes de empresas; organizações não 
governamentais; associações de mulheres; Escritório da Coordenadora Residente das Nações 
Unidas, PNUD, FAO e outras agências relevantes das Nações Unidas; Deputados; e 
representantes das Embaixadas baseadas em Luanda e comunidade doadora.  

 

Data e local de encontro 

O Seminário será realizado no Ministério do Comércio no  dia 21 de novembro de 2013. 

 

Línguas 

Os trabalhos do Seminário serão conduzidos em português. 
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Programa 
Quinta-feira, 21 de novembro de 2013 

Ministério do Comércio  
8.00 - 9.00 Inscrição dos participantes 
9.00 – 9.30 Sessão de abertura e apresentações 

Esta sessão incluirá alocuções de abertura, bem como apresentação dos objectivos 
do Seminário e organização dos trabalhos. 

• S. E. Sra. Doutora Rosa Escórcio Pacavira de Matos, Ministra do Comércio, 
República de Angola 

• S. E. Sra. Ingrid Ofstad, Embaixadora da Noruega em Angola ( a ser 
confirmado) 

• Sra. Maria do Valle Ribeiro, Coordenadora Residente, Representação das 
Nações Unidas 

• Sra. Simonetta Zarrilli, Chefe, Secção do Comércio, Género e 
Desenvolvimento, Divisão sobre Comércio Internacional e Produtos de 
Base, CNUCED 

 
9.30 – 10.30 Sessão 1 − Apresentação: Principais resultados do estudo de caso nacional 

Os participantes terão a oportunidade de discutir os resultados do estudo da 
CNUCED e compartilhar pontos de vista e conhecimentos sobre abordagens para 
avaliar o efeito do comércio sobre as mulheres 

• Sra. Simonetta Zarrilli, Chefe, Secção do Comércio, Género e 
Desenvolvimento, Divisão sobre Comércio Internacional e Produtos de 
Base, CNUCED 

• Q&R e discussão  
10.30 – 11.00 Sessão 2 - Política comercial e acordos comerciais: implicações de género 

A sessão proporcionará a oportunidade de discutir os fluxos comerciais e os acordos 
comerciais de Angola 

• Sr. Rolf Traeger, Economista, Divisão sobre África, Países Menos 
Avançados e Programas Especiais, CNUCED 

• Q&R e discussão 
 

11.00 –11.30 Intervalo 
11.30 – 12.00 Sessão 3 - Metodologia: A avaliação do impacto das políticas comerciais sobre o 

bem-estar de homens e mulheres 
Na sessão será revista a metodologia da CNUCED e explorar abordagens para 
avaliar as implicações de género das políticas comerciais 

• Sr. Rolf Traeger, Funcionário, Divisão sobre África, Países Menos 
Avançados e Programas Especiais, CNUCED 

• Q&R e discussão 
 

12.00 – 12.30 Sessão 3 − Recomendações de política e o caminho a seguir 
Esta sessão discutirá opções estratégicas para maximizar a inclusão social da 
liberalização do comércio em Angola. Serão igualmente discutidas as possíveis 
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acções de acompanhamento, incluindo a troca de informações e a implementação de 
recomendações de políticas específicas contidas no relatório da CNUCED. 

• Sra. Simonetta Zarrilli, Chefe, Secção do Comércio, Género e 
Desenvolvimento, Divisão sobre Comércio Internacional e Produtos de 
Base, CNUCED 

• Q&R e discussão 
12.30 – 14.00 Almoço para todos os participantes 
14.00 – 15.30  Sessão 4 – Grupos de trabalho – Discussão  

Nesta sessão os participantes serão divididos em três grupos de trabalho para 
permitir uma discussão aprofundada das opções políticas para Angola para a 
implementação de uma estratégia de comércio sustentável e sensível ao género. 
GT 1 - Prioridades para a formulação de políticas comerciais em Angola, a partir de 
uma perspectiva de género 
GT2 - Outras políticas para capacitar as mulheres em Angola 
GT 3 - Rumo a uma base produtiva mais diversificada e resiliente 

15.30 - 16.00 Sessão 5 - Relatório dos Grupos de Trabalho para a plenária 
16.00 – 16.30 Encerramento 

Esta sessão encerrará as discussões do Seminário, identificar questões que merecem 
mais discussão e, eventualmente, indicar acções futuras. 

• S.E. Sra. Maria Filomena Lobão Telo Delgado, Ministra da Família e 
Promoção da Mulher, República de Angola 

• Sra. Simonetta Zarrilli, Chefe, Secção do Comércio, Género e 
Desenvolvimento, Divisão sobre Comércio Internacional e Produtos de 
Base, CNUCED, e Sr. Rolf Traeger, Economista, Divisão sobre África, 
Países Menos Avançados e Programas Especiais, CNUCED 

• Representante do Escritório da Coordenadora Residente das Nações Unidas 
 

Contactos 
CNUCED 

Sra. Simonetta Zarrilli, Chefe, Secção do Comércio, Género e Desenvolvimento, Divisão 
sobre Comércio Internacional e Produtos de Base, CNUCED 
Tel.: + 41 (0) 22 917.56.22; Fax: + 41 (0) 22 917.00.44  
Email: Simonetta.Zarrilli@UNCTAD.org 

 
 
Ministério do Comércio de Angola 
Doutor Amadeu de Jesus Alves Leitão Nunes, Consultor da Ministra do Comércio  
Tel.: + 244 222 310 626; Fax: +244 222 310 335 
Email: amadeununes@hotmail.com 
 


