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Objetivos e resultados esperados do workshop 

 

 

O objetivo geral do workshop é ajudar os funcionários de ministérios e agências, 

o Banco Central e outras instituições públicas e privadas (por exemplo, câmara de 

comércio) que lidam com questões estatísticas sobre investimento direto 

estrangeiro (IDE) na implementação da pesquisa comum e no estabelecimento de 

um sistema de pesquisa eficaz para coletar e divulgar dados sobre fluxo e stock 

de IDE e atividades de filiais estrangeiras de empresas multinacionais (EMNs). O 

workshop abordará várias questões relacionadas com dados sobre IDE e EMNs e 

a implementação do Inquérito Comum da CNUCED a Angola. 

 

  

Mais especificamente, o workshop visa o seguinte: 

 

• Sensibilização para as normas e orientações internacionalmente aceites 

relativamente à compilação de dados sobre o IDE e as atividades das EMNs; 

• Compreender as definições e metodologias nesta área e prestar 

aconselhamento sobre questões e desafios específicos de particular interesse 

para o país (por exemplo, fusões e aquisições transfronteiriças, compilação 

de investimento em serviços); 

• Iniciando o trabalho em rede entre as autoridades nacionais envolvidas na 

compilação e comunicação de dados de IDE; e 

• Identificação do trabalho na próxima etapa das questões de IDE e cooperação 

com a CNUCED. 
 

Este workshop inclui o desenvolvimento de uma estratégia nacional na área de 

compilação e disseminação de dados de IDE e a criação do sistema de compilação e 

disseminação de dados para estatísticas de IDE e EMN comparáveis 

internacionalmente. Eventualmente, o país terá capacidade para analisar esses dados e 

formular melhores políticas de IDE. 
  

 

Pessoas de recurso 
 

Sr. Astrit Sulstarova, Chefe, Seção de Tendências e Dados, Seção de Análise e Tendência de 

Investimento, Divisão de Investimento e Empresa, CNUCED 

 

Sr. Vítor Silveira, Coordenador da Unidade de Gestão de Dados das Estatísticas Externas, 

Banco Central de Portugal 
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Quarta-feira, 26 de Outubro de 2022 

 
8:30 – 9:00      Inscripção 

 

9:00 – 10:00 Sessão de abertura  

 

Sua Excelência o Dr. Manuel Tiago Dias, Vice-Governador, Banco Nacional de 

Angola 

 

Sr. Astrit Sulstarova, Chefe, Seção de Tendências e Dados, Divisão de Investimento e 

Empresa, CNUCED 

 

Sua Excelência a Embaixadora Jeannette Seppen, Chefe da Delegação da União 

Europeia em Angola 

 

 

Introdução: Expectativas do Governo e os objetivos e cronograma do workshop 

 

- Breve introdução pelos representantes dos participantes 

- Objetivos e cronograma do workshop pelo representante da CNUCED 

 

10:00 – 10:15 Pausa - Café  

 

 

10:15 – 11:15  Compreensão e reporte das tendências globais de IDE 

 

• Apresentação de dados actualizados e abrangentes sobre questões relativas ao 

IDE e às multinacionais; analisar tendências e desenvolvimentos globais em 

IDE; examinar as implicações das actividades das EMNs relacionadas a essas 

tendências; e fornecer análises e insights em tempo útil sobre um tópico 

relevante. 

 

Material a utilizar: Apresentações PowerPoint sobre o Relatório de Investimento 

Mundial 2022: Reformas tributárias internacionais e investimento sustentável 

(Material 1) 

 

Seguido de debate. 

 

11:15 – 12:30 O que os dados existentes dizem sobre o seu país? 

 

• Apresentação de dados abrangentes sobre fluxos de IDE, stocks, fusões e 

aquisições transfronteiriças, investimentos greenfield e acordos internacionais 

de project finance para Angola. 
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• Material a utilizar Apresentações PowerPoint: O que os dados existentes dizem 

sobre Angola? (Material 2) 

 

Seguido de debate. 

 

12:30 – 14:00 Pausa para almoço 

 

14:00 – 15:15 Importância das estatísticas de IDE  

 

• O uso de estatísticas de IDE: que tipos de estatísticas de IDE/EMN são usadas 

na análise de IDE/EMN?  

• Problemas nas estatísticas de IDE 

 

Material a utilizar: Apresentações PowerPoint Necessidade de dados fiáveis: do ponto 

de vista do usuário (Material 3) 

 

15:15 – 15:30 Pausa - café  

 

15:30 – 17:00 Novos conceitos sobre investimento estrangeiro direto 
 

• Novos conceitos e metodologia de fluxos, stock e rendimentos de IDE. 

 

Materiais a serem utilizados: Apresentações PowerPoint 

 

- IDE conceitos (Material 4);  

 

Referências: 

- CNUCED, Manual de Formação em Estatística de IDE e Operações de ETNs, 

Volume I, 2010; 

- Manual do FMI, Balança de Pagamentos e Posição de Investimento Internacional, 

Sexta Edição, 2010; 

- OCDE, Definição de Benchmark e Investimento Directo Estrangeiro, Quarta Edição, 

2008. 
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Quinta-feira, 27 de outubro de 2022  
 

9:00 – 10:30 Importância das estatísticas EMN 
 

Compilação de estatísticas do EMN (por exemplo, dados sobre operações de 

filiais estrangeiras em países de acolhimento, operações de filiais estrangeiras de 

EMNs nacionais e operações da casa-mãe) 

 

• Recomendações internacionais 

• A necessidade de dados sobre EMNs de base estrangeira e de base doméstica 

• Conceitos de propriedade, investimento direto estrangeiro (e definições 

conexas de filiais, empresa de investimento direto, etc) 

• A atribuição de variáveis (principio winner takes it all) 

 

 

- Apresentações PowerPoint Compilação de estatísticas sobre atividades de EMNs 

(Material 5) 

Referência: 

- CNUCED, Manual de Formação de Estatísticas do IDE e das Operações dos ETNs, 

Volume II, 2010   

- UN/CE/OCDE/FMI/CNUCED/OMC, Manual sobre Estatísticas do Comércio 

Internacional de Serviços (MSITS-2010), Capítulo IV. 

 

10:30 – 10:45 Pausa Café 

 

11:00 – 12:30 Estatísticas de investimento direto estrangeiro do Banco de 

Portugal 

 

Materiais a utilizar: 

Apresentação por representante do Banco Central de Portugal 

 

 

 

12:30 – 14:00  Pausa do Almoço 
 

 

14:00 – 15:00 Estatísticas de investimento direto estrangeiro do Banco de 

Portugal (continuação) 
 

Material a utilizar: Apresentação por representante do Banco Central de Portugal 

 

Seguido por um debate. 

 

15:15 – 15:30 Pausa Café  
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15:30 – 17:00 Apresentação do Banco Nacional de Angola: inquérito atual 

utilizado para recolha de dados de IDE e EMN 

Material a utilizar: Apresentação por representantes do Banco Nacional de Angola 

 
 

Sexta-feira, 28 de outubro de 2022  
 

9:00 – 10:30  Caminho a seguir: Discussão aberta para o trabalho  

 inter-agências sobre IDE 

 

• Papel das instituições responsáveis pela compilação de dados do IDE. 

• Cooperação inter-agências na área das estatísticas de IDE (estratégia de 

informação estatística de longo prazo do país; atribuição de responsabilidades 

de forma eficaz; troca de informações e partilha de fontes de informação). 

Criação de um grupo nacional de trabalho sobre estatísticas do IDE em Angola 
 

10:30 – 10:45 Pause Café 

 

11:00 – 12:30  Caminho a seguir: Discussão aberta para o trabalho  

    inter-agências sobre IDE (continuação) 

 

• Papel das instituições responsáveis pela compilação de dados do IDE. 

• Cooperação inter-agências na área das estatísticas de IDE (estratégia de 

informação estatística de longo prazo do país; atribuição de responsabilidades 

de forma eficaz; troca de informações e partilha de fontes de informação). 

Criação de um grupo nacional de trabalho sobre estatísticas do IDE em Angola 

 
14:00 – 14:10 Considerações Finais 

S.Exa. Dr. Manuel Tiago Dias, Vice-Governor do Banco Nacional de Angola  
 

FIM DO WORKSHOP 

 

12:30 – 14:00  Almoço 

 

15:00 – 15:30  Encontro de cortesia com S.Exa. O Governador do Banco 

Nacional de Angola. 

 

 

 

 

 

Financiado pela União Europeia 


