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Informações essenciais e contexto de ação (metodologia do treinamento) 

 

A diversificação da economia nos sectores não petrolíferos envolve uma atenção integral às pequenas 

e médias empresas (PME), para que possam crescer e permitir que Angola possa competir na economia 

global. O desenvolvimento empresarial engloba múltiplos fatores, incluindo a capacidade das empresas 

de atrair capital de investimento e participar de vínculos de negócios mutuamente benéficos com 

empresas multinacionais. 

 

Como parte das actividades de formação do Programa de Apoio Conjunto UE-CNUCED para Angola: 

Train for Trade II - uma componente do Projecto de Apoio ao Comércio (ACOM) financiado pela União 

Europeia, o Workshop de Formação de Empreendedorismo (ETW) é um elemento central do Programa 

Empretec da CNUCED. A abordagem comportamental, na qual o ETW se baseia, visa desenvolver o 

empreendedorismo como um conjunto de competências e práticas específicas que podem ser 

observadas, reconhecidas, aplicadas e adquiridas pelos empreendedores no seu dia-a-dia. 

 

Promovendo a motivação e autoconfiança dos participantes, o ETW consegue mostrar aos empresários 

a diferença entre simplesmente administrar um negócio e construir um empreendimento bem-sucedido 

orientado para o crescimento. A experiência do workshop é muito enriquecedora, pois fornece aos 

participantes ferramentas práticas para avaliar criticamente suas competências pessoais e comerciais e 

estratégias comprovadas de melhora, eventualmente equipando-os com a mentalidade certa e motivação 

que trarão mudanças concretas e mensuráveis em suas vidas e em seus próprios negócios. O workshop 

será realizado em Português. 

 

Resultados e objetivos 

 

1. Cada participante terá um perfil empreendedor pessoal e estará equipado com um plano de trabalho 

individual sobre como fortalecer as competências empreendedoras para alcançar o sucesso nos 

negócios. 

2. Participantes capacitados para melhor compreensão das oportunidades de negócios em Angola, 

inclusive nas indústrias criativas. 

3. Maior motivação do trabalho independente e diminuição dos medos de fracasso. 

4. Melhores habilidades de negociação e autoconfiança na expansão e fortalecimento da clientela e das 

redes de negócios. 

5. Maior empregabilidade dos participantes que ainda não são proprietários de empresas. 

 

Conteúdo do treinamento 

Ao longo do workshop de 6 dias, os participantes são guiados através das 10 Competências Pessoais 

Empresariais (PECs), que são comuns a empreendedores de sucesso em todo o mundo. Essas 

competências são agrupadas em três diferentes grupos (Planejamento, Realização e Força) são: 
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1. Busca de oportunidades e iniciativa 

2. Persistência 

3. Compromisso 

4. Demanda por eficiência e qualidade 

5. Tomando riscos calculados 

6. Definição de metas 

7. Busca de informação 

8. Planejamento e monitoramento sistemático 

9. Persuasão e networking 

10. Independência e autoconfiança 

 

Com a ajuda de questionários, jogos de interpretação de papéis, estudos de caso e exemplos, os 

participantes são encorajados a reconhecer, compreender, avaliar, experimentar, elaborar e aplicar cada 

competência aos seus negócios e à sua própria vida profissional. O workshop será realizado durante 

seis dias, de acordo com o seguinte programa. 

 

Material do treinamento 

 

Cada participante receberá um livro de exercícios que será usado durante o workshop de treinamento 

de 6 dias. A CNUCED fornecerá arquivos e instruções eletrônicas para imprimir as pastas de trabalho 

dos participantes. 

 

Critérios de seleção dos participantes 

 

A identificação de cerca de 50 potenciais candidatos será preparada pelo pelo Coordenador Nacional 

da CNUCED, em coordenação com o Ministério do Comércio, MINCO, nomeadamente pelo Director 

Dr. Rui Livramento, Direcção de Intercâmbio, e a Rede de Mediatecas de Angola (ReMA). Os grupos-

alvo incluirão empreendedores estabelecidos e aspirantes a MPME - particularmente beneficiários de 

outros componentes de formação do Train for Trade II e representantes das indústrias criativas - 

mulheres, jovens, fornecedores locais de MPME, representantes de reguladores, doadores e setor 

público, responsáveis por MPMEs e desenvolvimento social e outros grupos considerados prioritários 

pelas autoridades nacionais. É necessário que 70% dos participantes tenham experiência em 

empreendedorismo. 

 

Entrevistas focadas (cerca de 1 hora cada) serão conduzidas pelos Treinadores Empretec Master para a 

seleção de 30 participantes e desenvolvimento de seus perfis individuais de empreendedores. As 

entrevistas poderam ser feitas via skype ou outros meios de comunicação com um contato visual. 

 

Informações logísticas: 
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A formação terá lugar nas instalações da Rede de Mediatecas de Angola (ReMA), (SALA A 

CONFIRMAR), a partir de 15 a 20 de outubro de 2018. As sessões de formação terão lugar das 09:00 

às 19:00, para um máximo de 30 participantes (ver critérios de seleção acima). 

Diplomas serão emitidos para os participantes. 

 

Instrutores 

1. Renato Santos  

 

O Sr. Santos é um palestrante brasileiro e consultor com exposição internacional, que trabalha há mais 

de 24 anos com o SEBRAE, desenvolvendo soluções de consultoria e treinamento aplicadas no Brasil 

- ele acumulou 19.000 horas de treinamento em empreendedorismo. No exterior, é consultor e 

palestrante da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (CNUCED), da 

Corporação Financeira Internacional (IFC) e do Banco Mundial. Ele é co-autor da atual versão brasileira 

do Empretec. Além do Brasil, o consultor também trabalhou na implementação do Empretec em 23 

outros países da América, Europa, África, Ásia e Oriente Médio (incluindo BRICS como Rússia e 

Índia). De 2011 a 2014, Renato participou do reality show de TV "O Aprendiz" (transmitido em Angola 

pela TV Record Internacional), como assessor das âncoras João Dória (2011) e Roberto Justus (de 2012 

a 2014). Mais informações sobre o treinador podem ser encontradas em http://renatosantos.com. O Sr. 

Santos é gerente de negócios com mestrado em finanças e MBA em Marketing, publicou livros sobre 

análise de mercado e empreendedorismo no Brasil. Uma das principais habilidades do consultor é sua 

experiência empreendedora: em Brasília, onde sua carreira foi construída, ele é sócio de empresas que 

trabalham com Logística e Suprimentos e Food Service e membro do conselho de empresas de TIC. 

Em São Paulo, é investidor e assessor de empresas em diferentes esferas e estágios, após período como 

Diretor Executivo (atual acionista) de um grupo da indústria médica e de saúde. 

 

2. Roberto Gandara  

 

O Sr. Gandara é consultor de negócios internacional, instrutor e palestrante internacional, engenheiro 

de produção, especialista em dramaturgia e desenvolvimento de grupos. Sua especialização é em gestão 

de negócios e produção, desenvolvimento organizacional, planejamento estratégico, empreendedorismo 

e desenvolvimento de pessoas, líderes e equipes. Atua há 23 anos como consultor na área de gestão de 

negócios, desenvolvimento organizacional e planejamento estratégico. Além disso, ele também trabalha 

como especialista em treinamento internacional e palestrante, desenvolvendo diferentes metodologias 

de treinamento para negócios, equipes e líderes. Seus clientes são empresas privadas de diversos portes 

e setores, além de governos, instituições e organizações como o SEBRAE (organização brasileira de 

apoio a PMEs). 

O Sr. Gandara é também consultor internacional, palestrante e instrutor do sistema das Nações Unidas 

(CNUCED e OIT) em projetos de empreendedorismo e desenvolvimento social e econômico, como o 

Empretec (treinador certificado da CNUCED-Empretec International Master Trainer desde 2005). Ele 

acumulou mais de 20.000 horas de consultoria, workshops, palestras e treinamentos ministrados em 23 

http://renatosantos.com/
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países da Europa, Oriente Médio, Ásia, África e América do Sul, além do Brasil (incluindo BRICS 

como Rússia e Índia). 

 

 

Programa do Treinamento: 
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Contactos:  

• Adelino Muxito 

Train for Trade II – Coordenador Nacional CNUCED 

adelino.muxito@unctad.org 

+244 921897959 

• Lorenzo Tosini 

Gerente de Projetos Empretec Angola na CNUCED, Genebra 

lorenzo.tosini@unctad.org 

+41 022 917 2431 

Outras informações:  

• Sítio-web: www.unctad.org/angola-trade  
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