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Informações básicas e metodologia de treinamento 

Ao assinar o Acordo sobre a Facilitação do Comércio (TFA) da OMC, os países se comprometeram a 

“estabelecer e / ou manter um comitê nacional de facilitação do comércio ou designar um mecanismo 

existente para facilitar tanto a coordenação doméstica quanto a implementação das disposições deste 

Acordo” (Artigo 23.2). 

 

A criação e manutenção de um mecanismo nacional é, em si, uma das mais tradicionais e mais 

importantes medidas de facilitação do comércio para garantir que os principais atores públicos e 

privados sejam consultados e envolvidos na elaboração e implementação de reformas nacionais de 

facilitação do comércio. Nas últimas décadas, o estabelecimento do mecanismo recebeu muita atenção 

de agências nacionais e internacionais que lidam com facilitação do comércio. 

 

No entanto, muitos são os desafios que os países em desenvolvimento e PMAs enfrentam para criar 

comitês sustentáveis e eficientes. A falta de conhecimento sobre questões relacionadas à facilitação do 

comércio, a falta de coordenação entre as diferentes instituições, a freqüente substituição de membros, 

e a falta de participação qualitativa são alguns exemplos desses desafios. 

 

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

Train for Trade II - do Projeto de Apoio ao Comércio (ACOM) financiado pela UE, a Componente  

‘Facilitação do Comércio’ é um elemento central do projecto. A componente é implementada através 

do Programa de Capacitação da UNCTAD para os Comitês Nacionais de Facilitação do Comércio 

(NTFCs). A abordagem interactiva, na qual se baseia a formação em Facilitação do Comércio, aborda 

estes desafios e assegura que o NTFC de Angola está na melhor posição para cumprir a tarefa que lhe 

foi atribuída. 

 

Além de estudos introdutórios sobre desenvolvimento econômico e facilitação do comércio, os 

participantes passarão por um treinamento prático e intensivo sobre logística comercial e benefícios 

para o desenvolvimento da facilitação do comércio. O curso cobrirá questões políticas e institucionais 

relacionadas ao fluxo de mercadorias através das fronteiras, os principais desafios e tarefas dos NTFCs, 

o entendimento preciso dos Artigos do TFA, bem como instrumento de medição de impacto do TFA e 

outras questões relacionadas. Ademais, os participantes do curso contribuirão para a elaboração de uma 

estratégia nacional de implementação de facilitação do comércio. 
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Objetivos do seminário 

 

1. Aprofundar o entendimento dos membros do NTFC de Angola sobre os indicadores de 

facilitação do comércio, bem como a implicação da facilitação do comércio para a gestão global 

da cadeia de abastecimento; 

2. Melhorar o conhecimento dos membros da CNFC de Angola sobre as normas internacionais de 

facilitação do comércio e enquadramento legal, incluindo as Recomendações da ONU / 

CEFACT e outras ferramentas da UNECE, a Convenção de Quioto Revisada pela OMA e o 

Acordo de Facilitação do Comércio da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

 

Conteúdo de formação 

 

Aplicação do conhecimento através da resolução de casos práticos, exercícios em grupo, 

simulações e apresentações, os participantes serão encorajados a reconhecer, compreender, 

avaliar, experimentar e aplicar cada um dos elementos apresentados durante o treinamento. 

Ao longo do workshop de 4 dias, os temas abordados serão os seguintes: 

 

1. Conceitos gerais sobre facilitação do comércio: 

- Apresentação do programa da UNCTAD para o Empoderamento dos Comitês Nacionais de 

Facilitação do Comércio (CNFCs), da agenda, da equipe de especialistas, dos objetivos da 

semana e da metodologia empregada. 

- Como os comitês nacionais de facilitação do comércio ao redor do mundo estão estabelecidos? 

Aspectos chave de diferentes NTFCs em todo o mundo, como: 

o Objetivos e escopo 

o Grau de institucionalização 

o Termos de referência 

o Agência de coordenação e secretariado permanente 

o Financiamento dos organismos nacionais de TF 

o Composição 

- Principais definições e conceitos em facilitação do comércio (incluindo princípios 

fundamentais: Transparência, Simplificação, Harmonização e Normalização, Modernização) 

 

2. Normas, relatórios e estrutura jurídica internacional para facilitação do comércio 

- Normas e recomendações internacionais para facilitação do comércio 

o Centro das Nações Unidas para Facilitação do Comércio e Negócios Eletrônicos 

(UN/CEFACT) 

o Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) normas 

transfronteiriças  

o WCO normas para facilitação do comércio 

o Padrões da OMC 
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- A experiência de Angola na implementação de normas e convenções internacionais de 

facilitação do comércio, incluindo, por exemplo, o Quadro de Normas, a Janela Única e a 

Convenção de Quioto revisada. 

- Relatórios e dados de facilitação do comércio: para que servem, como devemos interpretar seus 

dados? 

o Indicadores de Facilitação do Comércio da OCDE 

o Estatísticas Marítimas da UNCTAD 

o Fazendo Negócios do Banco Mundial  

o Índice de desempenho logístico do Banco Mundial 

- Criação do Perfil de Facilitação do Comércio de Angola com base nos dados comerciais 

disponíveis 

 

3. Facilitação do comércio e cadeia de suprimentos 

 

- Visão geral da cadeia global de suprimentos e facilitação do comércio 

o Introdução ao conceito de cadeia de suprimentos global 

o Como a facilitação do comércio pode melhorar o gerenciamento global da cadeia de 

suprimentos? 

o Como a facilitação do comércio ajuda na promoção das exportações 

- Apresentação dos resultados dos grupos de trabalho 

 

4.  Acordo sobre a Facilitação do Comércio da OMC (TFA) 

 

- Acordo de Facilitação do Comércio da OMC 

- Estrutura do Acordo 

- Tratamento Especial e Diferencial 

- Natureza dos compromissos 

- Categorização, notificação e ratificação do Acordo 

- As disposições do AFC da OMC e o papel do NTFC em cada um dos Artigos (Artigos 1-12) 

 

 

Material de treinamento 

 

A UNCTAD fornecerá a cada participante arquivos eletrônicos (diapositivas, documentos, etc.) em 

português e inglês. Os padrões internacionais e o TFA da OMC serão fornecidos em inglês (versões em 

francês e espanhol também estão disponíveis, se necessário). 

 

Critérios de seleção dos participantes 

 

Os participantes serão os membros formalmente designados do NTFC de Angola, bem como os 

funcionários que os substituam em caso de missões, férias e licenças por doença, entre outros. Espera-

se que os setores público e privado estejam representados entre os participantes. A identificação de não 

mais de 50 potenciais participantes será preparada pelo Ministério do Comércio, MINCO. 
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Uma proposta de lista de participantes será preparada pelo ponto focal nacional do projecto no MINCO, 

nomeadamente o Director Dr. Rui Livramento, Direcção de Intercâmbio. A partir desta proposta, uma 

seleção final dos participantes finais será feita pela UNCTAD. 

 

Informações logísticas para participantes 

 

A formação terá lugar no Ministério do Comércio (MINCO), (SALA A SER CONFIRMADA), de 28 

a 31 de agosto de 2018. As sessões de formação terão lugar das 09:00 às 18:00, para um máximo de 40 

participantes (ver critérios de seleção) acima. 

 

Os diplomas serão emitidos para os participantes que tenham um mínimo de 80% de frequência e que 

tenham pontuado em média 60% ou mais nos questionários e exercícios de grupo. 

 

 

Formadores 

 

1) Julian Fraga-Campos 

 

Julian Fraga-Campos trabalha como Oficial de Assuntos Econômicos da Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD). Anteriormente, trabalhou na Comissão 

Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE), na Seção de Facilitação do Comércio. Seu 

trabalho concentrou-se em apoiar ativamente a implementação dos Comitês Nacionais de Facilitação 

de Comércio nos Países da África Ocidental e Oriental, inclusive atuando como oficial de projetos para 

o Fortalecimento dos Comitês Nacionais de Facilitação do Comércio no Zimbábue, Gana, Libéria, 

Benin, Senegal e Costa do Marfim. e Nigéria, entre outros, em conformidade com o Acordo sobre 

Facilitação do Comércio da OMC. Também preparou Estratégias Nacionais de Facilitação do Comércio 

para vários países africanos e apoiou a preparação de outros documentos relevantes. Julian também tem 

experiência trabalhando para o setor privado, onde adquiriu experiência internacional na gestão de 

projetos e equipes, e engajando-se com diversas partes interessadas. Além disso, ele se ofereceu para 

várias ONGs em Genebra, que trabalham em questões ambientais. 

Ele tem formação em agronegócio, possui Mestrado em Gestão de Marketing e Canais de Distribuição 

pela Universitat Autonoma de Barcelona e um Bacharel em Ciências. em Agronomia da Universidade 

Maior do Chile. 
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2) Osvaldo Agliatello 

 

Osvaldo R. Agatiello é consultor de governos nacionais e organizações internacionais. Ele trabalhou ou 

supervisionou especialistas em campo em mais de cem jurisdições, incluindo estados frágeis. 

Ele também é professor de economia internacional e governança em Genebra. Ao longo dos anos, seu 

principal interesse nos mercados financeiros internacionais mudou para o comércio internacional, o 

desenvolvimento socioeconômico e a governança ética. 

 

Depois de trabalhar nos mercados de capitais de Nova York, Londres, Tóquio e Frankfurt nos anos 80, 

ele fez parte da equipe de negociadores da dívida externa argentina no banco central, alcançando o nível 

de vice-secretário de projetos e cooperação técnica e assistente do Banco Central. Vice Ministro da 

Economia. Nos anos 90, coordenou a prática latino-americana do escritório de advocacia internacional 

Baker & McKenzie. Nos anos 2000 coordenou um programa global para promover o comércio Sul-Sul 

no Centro de Comércio Internacional da UNCTAD / OMC. Ele é o autor e editor de vários livros e 

artigos revisados por pares sobre assuntos econômicos e legais. Ele estudou direito internacional e 

economia na Escola Fletcher de Direito e Diplomacia de Massachusetts (PhD, MALD) e nas 

Universidades de Córdoba (LLD) e Buenos Aires (LLB) 

 

3) Alvaro Moreira 

 

Alvaro Moreira é consultor franco-brasileiro especializado em desenvolvimento internacional com oito 

anos de experiência no gerenciamento de projetos de cooperação técnica. Ele contribuiu para vários 

projetos de fortalecimento de capacidades relacionadas ao comércio  internacional da UNCTAD em 

países africanos de língua francesa, portuguesa e inglesa. Ele também forneceu serviços de gestão de 

projetos para a Agência Brasileira de Cooperação para a implementação de programas estruturantes de 

Cooperação Sul-Sul na África. Ele possui bacherelado e mestrado em Geografia pela Universidade 

Lumière e mestrado em Ciência Política pela Sciences-Po Lyon, França. Desde 2016 é doutorando no 

Instituto de Estudos do Desenvolvimento da Universidade de Sussex, no Reino Unido. 
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Agenda de treinamento e agenda: 

 

Terça-Feira - 28 Agosto 2018 

 CONCEITOS GERAIS SOBRE A FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO 

 

09:00-10:30 

 

Palavras de boas-vindas e atualização do plano de trabalho do NTFC de 

Angola 

Oradores: Presidente do Comité Nacional de Facilitação do Comércio de Angola 

 

Apresentação do Programa da UNCTAD para o Empoderamento dos 

Comitês Nacionais de Facilitação do Comércio (PNTs), agenda, equipe de 

especialistas, objetivos da semana e metodologia utilizada. 

Oradores: UNCTAD, MINCO 

 

10:30-10:50 Coffee break 

 

10:50-13:00 

 

Principais definições e conceitos em facilitação do comércio  

(incluindo os princípios fundamentais: Transparência, Simplificação, Harmonização 

e Normalização, Modernização) 

Oradores: UNCTAD  

13:00-14:00 Lunch break 

 

14:00-15:30 
Como os comitês nacionais de facilitação do comércio ao redor do mundo estão 

estabelecidos? Aspectos chave de diferentes NTFCs em todo o mundo, como: 

- Objetivos e escopo 

- Grau de institucionalização 

- Termos de referência 

- Agência de coordenação e secretariado permanente 

- Financiamento dos organismos nacionais de TF 

- Composição 

Oradores: UNCTAD   

15:30-15:45 Coffee break 

15:45-17:45 Fatores de sucesso, principais obstáculos e principais lições aprendidas dos 

NTFCs 

- Implicações para o Comitê Nacional de Facilitação do Comércio de Angola 

- Definição de papéis e funções dentro do NTFC 

- Definição de processo de adoção de ToRs e procedimento formal 

17:45-18:00 Exame escrito (escolha múltipla) 
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Quarta-Feira  - 29 Agosto 2018 

 NORMAS, RELATÓRIOS E QUADRO LEGAL INTERNACIONAL PARA 

A FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO 

09:00-10:00 

 
Normas e recomendações internacionais para facilitação do comércio 

- Centro das Nações Unidas para a Facilitação do Comércio e Negócios 

Eletrônicos (UN/CEFACT) 

- Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (UNECE) normas 

transfronteiriças 

Oradores: UNCTAD 

09:00-10:30 

 

Normas da OMA para facilitação do comércio  

 Oradores: UNCTAD 

10:30-10:50 Coffee break 

10:50-13:00 Padrões da OMC 

- Medidas sanitárias e fitossanitárias 

- Barreiras técnicas ao comércio 

13:00-14:00 Lunch break 

 

14:00-15:30 

 

A experiência de Angola na implementação de normas e convenções 

internacionais de facilitação do comércio, incluindo, por exemplo, o Quadro 

de Normas, Janela e Convenção de Quioto revisada, etc 

Oradores: TBD (Angola)  

15:30-15:50 Coffee break 

15:50-17:30 A experiência de Angola na implementação de normas e convenções de 

facilitação do comércio internacional ... (continuação) 

17:30-18:00 Exame escrito (escolha múltipla) 
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Quinta-Feira - 30 Agosto 2018 

 NORMAS, RELATÓRIOS E QUADRO LEGAL INTERNACIONAL PARA 

A FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO 

09:00-10:30 

 

Relatórios e dados sobre a  facilitação do comércio: para que servem, como 

devemos interpretar seus dados? 

i. Indicadores de Facilitação do Comércio da OCDE 

ii. Estatísticas Marítimas da UNCTAD 

iii. Fazendo Negócios do Banco Mundial  

iv. Índice de desempenho logístico do Banco Mundial 

Criação do Perfil de Facilitação do Comércio de Angola com base nos dados de 

comércio disponíveis (exercício em grupo) 

Oradores: UNCTAD 

10:30-10:50 Coffee break 

 

10:50-13:00 

 

 Relatórios e dados  facilitação do comércio: (continuação) 

13:00-14:00 Lunch break 

 1. FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO E CADEIA DE SUPRIMENTOS 

 

14:00-15:30 

 

 

Visão Geral da Cadeia de Suprimento Global e Facilitação do Comércio 

- Introdução ao conceito de cadeia de suprimentos global 

- Como a facilitação do comércio pode melhorar a gestão global da cadeia de 

suprimentos? 

- Como a facilitação do comércio ajuda na promoção das exportações 

Oradores: UNCTAD 

Exercício em grupo 

15:30-15:50 Coffee break 

 

15:50-18:00 

 

Visão Geral da Cadeia de Suprimento Global e Facilitação do Comércio 

(continuação) 
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Sexta-feira - 31 Agosot 2018 

 ACORDO SOBRE A FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO DA OMC (TFA) 

09:00-10:30 

 
Acordo sobre a Facilitação do Comércio da OMC 

- Estrutura do Acordo 

- Tratamento Especial e Diferencial 

- Natureza dos compromissos 

- Categorização, notificação e ratificação do Acordo 

Oradores: UNCTAD 

10:30-10:50 Coffee break 

 

10:50-13:00 

 

As disposições do TFA da OMC e o papel do NTFC em cada um deles (Artigo 

1-12) 

Oradores: UNCTAD 

13:00-14:00 Lunch break 

 

14:00-15:00 

 

As disposições do TFA da OMC e o papel do NTFC em cada um deles (Artigo 

1-12) (continuação) 

Oradores: UNCTAD 

 

15:00-16:00 

 

Sessão de encerramento 

- Avaliação do workshop 

- Resultados dos exames escritos 

- Explicação dos próximos passos 

- Certificados 

- Cerimônia de encerramento e apresentação dos resultados 

Oradores: UNCTAD e MINCO 

 

Contatos:  

• Adelino Muxito 

Train for Trade II – UNCTAD National Coordinator  

adelino.muxito@unctad.org 

+244 921897959 

• Julian Fraga-Campos 

Economic Affairs Officer, UNCTAD 

julian.fraga-campos@un.org 

+41 022 917 5836 

mailto:adelino.muxito@unctad.org
mailto:julian.fraga-campos@un.org

