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OBJECTIVOS DO SEMINÁRIO

No âmbito da subcomponente de diplomacia comercial do projecto de Angola, foram planeadas actividades 
com vista a fortalecer as capacidades humanas, institucionais e de formulação de políticas para apoiar 
a análise, formulação e implementação do quadro nacional de políticas de comércio de serviços, bem 
como a participação efectiva em negociações e acordos comerciais multilaterais, regionais e sub-regionais 
conducentes ao desenvolvimento económico, humano e social e ao alívio da pobreza em Angola. Será 
providenciada formação ajustada às necessidades do país de modo a garantir que Angola colherá os 
benefícios e ultrapassará com sucesso os desafios associados ao comércio nas negociações paralelas na 
Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), na Área de Comércio Livre Tripartida (COMESA, 
EAC, SADC), entre a SADC e a UE ao abrigo do Acordo de Parceria Económica (APE), no contexto da Zona 
de Comércio Livre Continental (CFTA), e ao abrigo dos acordos da Organização Mundial do Comércio (OMC).

O principal objectivo do seminário é dar formação aos negociadores e aos quadros governamentais 
angolanos no sector dos serviços para que possam participar efectivamente em negociações multilaterais 
e regionais sobre o comércio de serviços. O seminário irá consolidar os conhecimentos sobre os principais 
conceitos e obrigações legais no âmbito do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), o Protocolo 
da SADC sobre o Comércio de Serviços, e o Protocolo sobre o Comércio de Serviços, no âmbito do Acordo 
que Estabelece a AfCFTA, com particular ênfase na inscrição de compromissos específicos. Ao longo do 
seminário haverá tempo para que os participantes façam perguntas e comentários. Esta actividade visa 
atingir os seguintes objectivos:

Objectivo 1: 

Aumentar a compreensão dos participantes sobre os principais conceitos de serviços em instrumentos 
multilaterais e regionais.

Objectivo 2: 

Aprimorar o conhecimento dos participantes sobre técnicas de inscrição de compromissos e aspectos técnicos 
relacionados, incluindo exercícios práticos com incidência na interpretação e elaboração de inscrições de 
compromissos específicos.

Objectivo 3: 

Recolher informações sobre o regime aplicado de Angola, para permitir que os negociadores preparem 
ofertas de serviços no contexto das negociações de serviços.

Espera-se que esta acção de formação seja útil para os quadros angolanos envolvidos nas negociações 
com vista à preparação de ofertas de serviços, particularmente no contexto da SADC, onde Angola pretende 
apresentar as suas propostas antes de Abril de 2019.
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Workshop de Formação
WORKSHOP NACIONAL SOBRE O COMÉRCIO DE SERVIÇOS

organizado conjuntamente pela UNCTAD e a OMC

Luanda, 25 a 28 de Março de 2019



TEMPO E DURAÇÃO

4 dias, de 25 a 28 de Março de 2019.

As sessões de formação de formadores estão abertas a todos os participantes.

Quadros das seguintes entidades governamentais:

• Ministério do Comércio
• Ministério do Planeamento e Desenvolvimento Territorial
• Ministério das Finanças
• Ministério dos Transportes
• Ministério do Ambiente
• Missão Permanente de Angola no Escritório das Nações Unidas em Genebra
• Ministério do Petróleo
• Ministério da Indústria
• Ministério das Obras Públicas
• Ministério da Geologia e Minas
• Ministério da Água e Energia
• Ministério dos Correios e Comunicações
• Ministério da Hotelaria e Turismo
• Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural
• Ministério da Juventude e Desportos
• Ministério da Saúde
• Ministro da Educação
• Ministério da Cultura
• Ministério da Família e Promoção da Mulher
• Várias entidades reguladoras

Participantes dos organismos regionais / sector privado / sociedade civil / grupos de mulheres / parlamentares:
• ACOM
• Associação dos Hotéis e Resorts de Angola ou Associação das Agências de Viagens e Operadores Turísticos de Angola
• Associação Angolana de Bancos
• Agência de Investimento e Promoção das Exportações
• Instituto Nacional de Estatística
• Associação Industrial de Angola
• Câmaras de Comércio
• portos ou corredores rodoviários
• principais universidades e instituições de investigação
• ONGs que trabalham em questões de desenvolvimento económico
• Grupos de mulheres
• Parlamentares
• Secretariado da SADC

PARTICIPANTES
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