
 
 

Projecto de Apoio ao Comércio (ACOM) 
EU-UNCTAD joint Programme of Support for Angola: 

TRAIN FOR TRADE II 
 

 

                                                      
 

 
 
 

Nota Conceito  
 
 
 
 

REUNIÃO DE PARTES INTERESSADAS SOBRE POLÍTICA DE 
EMPREENDEDORISMO 

 
 
 
 
 
 

10 Dezembro 2018 
 

 Local a ser confirmado, 10:00 – 12:00 
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Informação de base e metodologia da reunião de lançamento da Política de Empreendedorismo 
 
Como parte das actividades do Programa de Apoio Conjunto UE-CNUCED para Angola: Train for 
Trade II - uma componente do Projecto de Apoio ao Comércio (ACOM) financiado pela UE, o desenho 
de iniciativas e medidas para promover o empreendedorismo é um elemento chave do programa 
Empretec da CNUCED com o objetivo de apoiar o governo de Angola na formulação de uma estratégia 
de empreendedorismo. 

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 no comércio 
internacional. 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. 

A reunião inicial e de coordenação oferece uma oportunidade para que as partes interessadas nacionais 
selecionadas compreendam o conteúdo e o processo de implementação do Quadro de Políticas de 
Empreendedorismo (EPF) da CNUCED, inclusive com base na experiência na aplicação do EPF em 
outros cinco países (Camarões, República Dominicana, Equador, Gâmbia, Tanzânia). Os intervenientes 
nacionais angolanos receberão orientação sobre a metodologia do EPF e sobre como conceber e 
implementar uma estratégia nacional de empreendedorismo e um plano de acção através de uma 
abordagem interativa passo-a-passo. 

Os participantes serão guiados através dos seis pilares do Quadro de Políticas de Empreendedorismo 
(EPF) da CNUCED, que são: 

a) Formulando a Estratégia Nacional de Empreendedorismo,  
b) Otimizando o Ambiente Regulador,  
c) Melhorando a Educação para o Empreendedorismo e Desenvolvimento de Competências,  
d) Facilitando o Intercâmbio Tecnológico e Inovação,  
e) Melhorando o Acesso às Finanças e  
f) Promovendo a Conscientização e Networking.  

Serão discutidos os principais componentes de cada área, incluindo objetivos políticos, opções de 
políticas, indicadores-chave para o monitoramento do progresso e questões de coordenação das partes 
interessadas a nível nacional. 

A reunião será realizada em inglês, com interpretação em português. 
 
Resultados e metas 
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1. Será lançado o diálogo chave das partes interessadas sobre a promoção do empreendedorismo em 
Angola. 
2. Os participantes terão uma melhor compreensão dos seis pilares do Quadro de Políticas de 
Empreendedorismo da CNUCED (EPF), da metodologia do EPF sobre avaliação do atual ecossistema 
de empreendedorismo do país, inclusive com base no feedback sobre a implementação do EPF em 
outros países. . 
3. As partes interessadas nacionais terão uma imagem clara dos próximos passos da componente do 
projecto, levando à formulação de uma estratégia de empreendedorismo e dos respectivos papéis no 
ecossistema empreendedor de Angola. 
 
Conteúdo do Workshop 
 
10:00 – 10:15 Palavras introdutórias do Mistério do Comércio (MINCO) e da CNUCED 
 
10:15 – 11:00 Apresentação do Quadro de Políticas de Empreendedorismo da UNCTAD e seus seis 

pilares 
 
11:00 – 11:30 Debates com as partes interessadas nacionais sobre o atual ecossistema empreendedor 

em Angola e os desafios comuns enfrentados por empresários e PMEs 
 
11:30 – 11:45 Próximas etapas na formulação de uma estratégia nacional: mapeamento do 

ecossistema empreendedor, levantamento das partes interessadas, reuniões de grupos-
alvo para cada pilar e projeto de estratégia e plano de ação 

 
11:45 – 12:00 Conclusões 
 
12:00 – 13:30 Almoço 
 
Critérios de seleção para participantes 
 
A identificação de cerca de 30 representantes dos ministérios relevantes, agências nacionais e 
instituições envolvidas no apoio às PMEs e promoção do empreendedorismo será preparada pelo 
Coordenador Nacional da CNUCED, em coordenação com o Ministério do Comércio (MINCO). O 
grupo alvo de participantes incluirá gerentes seniores e diretores com experiência prática na formulação 
de medidas e iniciativas políticas em qualquer uma das seis áreas da Estrutura de Política de 
Empreendedorismo (EPF) da CNUCED: ambiente regulatório, educação para empreendedorismo e 
desenvolvimento de habilidades, inovação e tecnologia, acesso ao financiamento, promoção do 
empreendedorismo através de iniciativas de sensibilização e de trabalho em rede. 
Informação logística para os participantes: 
  
A reunião de coordenação terá lugar nas instalações do local e da sala a confirmar, na segunda-feira, 10 
de dezembro de 2018.   
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A reunião terá lugar das 10:00 às 12:00 para um máximo de 30 participantes (ver critérios de seleção  
acima), e seguido de um almoço de trabalho. 
 

Contatos  

• Adelino Muxito 
Train for Trade II – Coordenador Nacional CNUCED 
adelino.muxito@unctad.org 
+244 921897959 

• Lorenzo Tosini 
Responsável pelo Empretec Angola na CNUCED, Geneva 
lorenzo.tosini@unctad.org 
+41 022 917 2431 
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