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Instrutores 

 

Dr. Alessandro Sanches-Pereira - Universidade de São Paulo 

Dr. Henrique Pacini - CNUCED 

Sr. Adelino Muxito – CNUCED 

Palestrantes convidados com experiência técnica setorial.  

 

Informações essenciais e contexto de ação (metodologia do treinamento) 

 

Como parte do componente de Formação de Quadros para Comércio II, a Revisão Nacional de 

Produtos Verdes (NGER) de Angola é um componente de capacitação que treinará a equipe do 

MINCO (Ministério do Comércio) e de outros ministérios relevantes na análise de oportunidades 

de exportação de produtos verdes com parceiros comerciais na África Austral e no mundo. O 

componente corresponde à implementação direta do ponto 3.2.6 (Escopo das oportunidades 

comerciais não petrolíferas) do Anexo I do programa conjunto UE-CNUCED para Angola. O 

objetivo-geral do componente é treinar os formuladores de políticas nacionais e as partes 

interessadas no exame de uma série de questões relevantes para o desenvolvimento de setores 

verdes selecionados e suas cadeias de valor. Os treinamentos serão em Português.  

 

A NGER de Angola é estruturada em atividades que envolvem uma multiplicidade de atores com 

vistas a criar cooperação entre o governo e o setor privado para a criação de estruturas políticas, 

regulatórias e institucionais capazes de apoiar indústrias verdes/sustentáveis. Essas atividades 

buscam facilitar a criação de parcerias privadas comerciais na área dos setores verdes e 

estabelecer cadeias de abastecimento verdes para mercados nacionais e regionais.1 Em Angola, 

o NGER é coordenado com outros componentes de capacitação do programa ACOM, e apoiará 

o Plano Nacional de Desenvolvimento 2018-2022 e a estratégia nacional para encontrar 

alternativas aos baixos preços do petróleo ocorridos em 2016. O NGER para Angola terá foco 

especial em treinamento e capacitação de profissionais Angolanos, assim como possibilitar a 

exposição e interação dos mesmos com profissionais de outros países Africanos. 

 

O primeiro workshop de treinamento da NGER Angola ocorrerá entre os dias 11 e 22 de Junho 

de 2018 pelas manhãs, e utilizará o Estudo-Base da Revisão Nacional de Exportações Verdes 

como guia didático e fonte de referências adicionais.  O Estudo-Base da Revisão Nacional de 

Exportações Verdes serve como um manual passo-a-passo de análise da economia de Angola, 

objetivando guiar os participantes em um processo que envolve a identificação, compreensão e 

                                                
1 Projetos NGER já foram realizados pela CNUCED no Equador, Vanuatu, Marrocos, Omã, Madagascar, 
Líbano, Etiópia e Moldova.  
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desenvolvimento de setores verdes potencialmente competitivos na economia de Angola. O 

estudo foi desenvolvido de forma a facilitar a compreensão das externalidades positivas 

ambientais e econômicas que setores verdes tendem a produzir, e o desenvolvimento de 

familiaridade com as diferentes opções de políticas públicas que facilitam o desenvolvimento de 

tais setores e cadeias de valor relacionadas.   

 

Objetivos 

 

● Treinar profissionais para aumentar a capacidade de instituições públicas e privadas na 

identificação, selecção e análise dos setores verdes promissores, assim como aumentar 

a capacidade de se reproduzir análises para outros setores da economia Angolana  

● Transferir  conhecimento sobre diversificação econômica em setores verdes entre 

instituições públicas, privadas e sociedade civil de Angola.  

 

 

Conteúdo do treinamento 

 

● Introdução 

○ Conceitos-base de economia e marketing relacionadas a diversificação 

econômica para setores verdes 

○ Economia do meio ambiente 

○ Introdução a bases de dados de comércio com foco em produtos verdes  

○ Mercados de produtos verdes  

○ Prêmios de preço.  

○ Politícas de certificação e normalização (pg.31, relatório-base) 

● Exportações verdes: oportunidades e beneficios para a República de Angola 

○ Conexões entre comércio, sustentabilidade e resiliência econômica 

○ Produtos e serviços verdes em uma economia nacional 

○ O processo de Revisão Nacional de Exportações Verdes e sua aplicação em 

Angola 

● Revisão de políticas públicas em Angola  

○ Políticas de Desenvolvimento, Ambientais, de Comércio e de Investimento. 

○ Políticas de certificação e normalização 

■ Produção agrícola orgânica, medicas sanitárias e fitossanitárias e 

certificação ISO em Angola.  

● Comércio e crescimento econômico em Angola 

○ Crescimento sustentável no longo Prazo 
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○ Visão-Geral do Comércio internacional e regional de Angola 

○ Identificação de produtos verdes competitivos 

● Produtos verdes sob análise preliminar 

○ Como calcular a competitividade do produto  

■ RCA e SWOT 

○ Exportações de madeira 

○ Exportações de peixe 

○ Exportações de café 

● Product space methodology (Metodologia de espaço do produto) 

 

Material do treinamento: 

 

O treinamento será baseado no Estudo-Base da Revisão Nacional de Exportações Verdes de 

Angola, incluindo suas referências e fontes de dados. O estudo será disponibilizado em 

português para os participantes.  

  

Critérios de seleção dos participantes 

 

Os candidatos a integrar o primeiro treinamento de Revisão Nacional de Exportações Verdes 

serão nomeados pelo Ministério do Comércio e seleccionados pela CNUCED. Os participantes 

do treinamento compreendem os funcionários do Ministério do Comércio (MINCO) e dos outros 

órgãos públicos relacionados, direta ou indiretamente, com políticas de diversificação 

econômica. O setor privado e a academia poderão enviar representantes desde que haja 

disponibilidade de vagas e pertinência temática com as responsabilidades funcionais.  

 

O número de vagas para os 10 dias de treinamento é limitada a 30 (trinta) participantes, que  

deverão idealmente satisfazer os seguintes requisitos: 

 

• Trabalhar, diretamente ou indiretamente, com políticas públicas em áreas não 

relacionadas ao petróleo e extração mineral, por exemplo agricultura, pesca, industria 

florestal, sustentabilidade e meio ambiente;  

• Comprometer-se com uma presença assídua e uma participação activa durante todo o 

programa de capacitação; 

• Possuir perspectiva de continuar nas suas actuais funções por mais de um ano ou de 

contínua progressão profissional em setores relacionados a agricultura, pesca, 

manufatura e serviços de Angola; 

• Possuir noções básicas de Inglês; 
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• Possuir conhecimentos básicos de Excel .  

 

Os participantes serão propostos pelo ponto focal do compenente implementado pela CNUCED 

no Governo de Angola, Ministério do Comércio (MINCO), por meio da Direcção de Intercâmbio, 

na pessoa do Diretor Dr. Rui Livramento. A seleção final dos 30 participantes será feita pela 

CNUCED. 

 

Informações Logísticas  

 

Os treinamentos ocorrerão no Ministério do Comércio (MINCO), Salão Nobre 4º andar, entre os 

dias 11 e 22 de Junho de 2018. As aulas ocorrerão todas as manhãs (9-13h) para um máximo 

de 30 participantes (ver critérios de seleção acima). Café será servido durante a manhã e almoço 

será fornecido para todos que continuarem presentes até o término da aula às 13h.  

Diplomas serão emitidos para os participantes que tiverem um mínimo de 80% de presença nas 

aulas. IMPORTANTE: todos os participantes que disporem de computador pessoal móvel do tipo 

“notebook / laptop” deverão levá-los aos treinamentos.  

 

Programa do Treinamento: 

Semana 11-15 de Junho 2018 

Segunda (11/06) Terça (12/06) Quarta(13/06) Quinta (14/06) Sexta (15/06) 

9:00 – 13:00 9:00 – 13:00 9:00 – 13:00 9:00 – 13:00 9:00 – 13:00 

Aula 1: Oficina 
conceitual 

Aula 2: Introdução à 
Revisão Nacional de 
Exportações Verdes 

Aula 3: Construção de 
banco de dados 

Aula 4: 
Identificação dos 

produtos e 
serviços verdes 

locais 

Aula 5: Análise 
dos produtos e 
serviços verdes 

selecionados 

 

Semana 18-22 de Junho 2018 

Segunda (18/06) Terça (19/06) Quarta(20/06) Quinta (21/06) Sexta (22/06) 

9:00 – 13:00 9:00 – 13:00 9:00 – 13:00 9:00 – 13:00 9:00 – 13:00 

Aula 6: Estruturar um 
protótipo de um NGER 

Aula 7: Políticas 
Publicas para 

desenvolvimento de 
setores verdes 

Palestrante 
convidado: Adido 

comercial do Brasil* 

Aula 8: Café 
 

Palestrante 
convidado: Instituto 
Nacional do Café* 

Aula 9: Madeira 
 

Palestrantes 
convidados: 

Empresa do setor 
madeireiro 

(Gesteflora*) 
Dr. Tradacete 

(ACOM)* 

Aula 10: Peixe 
 

Palestrantes 
convidados: 
Empresa do 

setor de pesca 
(Solmar*) 
Dra. Biet 
(ACOM)* 

*A confirmar 

Contacto: henrique.pacini@unctad.org 

mailto:henrique.pacini@unctad.org
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Anexo 1 

Processo NGER Angola 

 

 

 

 
 

 

 


