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Para aliviar os problemas relacionados com a falta de informação relevante, fiável 

e atempada sobre o IDE e as actividades das Empresas Multinacionais (EMN), a 

CNUCED está a realizar actividades de desenvolvimento de capacidades nas 

economias em desenvolvimento com o objectivo de ajudar na recolha, melhoria 

e harmonização internacional de tais estatísticas. 

Estas actividades assentam na experiência adquirida pela CNUCED na 

manutenção de uma das maiores bases de dados mundiais de IDE/EMN, 

abrangendo informações sobre mais de 200 economias ao longo de um período 

de 40 anos, e participando activamente na preparação e melhoria de referências 

internacionais, tais como a quarta edição da Definição de Benchmark da OCDE e 

a sexta edição da Balança de Pagamentos e Posição de Investimento Internacional 

do FMI.  

A assistência técnica da CNUCED toma a forma de workshops nacionais que 

reúnem todos os intervenientes relevantes (bancos centrais, institutos nacionais 

de estatística, registos de empresas, agências de promoção do investimento, etc.) 

que tratam de estatísticas IDE/EMN. Os funcionários participantes no seminário 

são encorajados a estabelecer um sistema unificado, coerente e eficaz de 

inquérito para recolher e divulgar dados sobre o IDE e as actividades das filiais 

estrangeiras.  

O objectivo final dos seminários é permitir que as economias em 

desenvolvimento tomem decisões adequadas e formulem políticas orientadas 

para o desenvolvimento na área da atracção do IDE. Desde o início deste 

programa, os seminários (a) sensibilizam para as normas e directrizes 

internacionalmente aceites no que respeita à compilação de dados sobre IDE e as 

actividades das filiais estrangeiras; (b) ajudam à compreensão das definições e 

metodologias na área das estatísticas de IDE/EMN; e (c) prestam aconselhamento 

sobre questões específicas e desafios de particular interesse para o país. 

 

 

Investimento 

Melhoria das estatísticas do Investimento 

Directo Estrangeiro (IDE) e das actividades das 

Empresas Multinacionais (EMN) 

 

1. PRINCIPAIS OBJECTIVOS 

26-28 de Outubro de 2022 
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Este seminário de estatísticas de IDE baseia-se no relatório sobre a Revisão da 

Política de Investimento de Angola que recomenda a revisão das estatísticas de 

IDE em conformidade com as normas internacionalmente aceites, uma vez que 

são necessárias estatísticas fiáveis para alimentar um sistema de monitorização e 

avaliação credível. A actividade será realizada no âmbito do Programa Conjunto 

UE-CNUCED para Angola: Train for Trade II, com financiamento da União 

Europeia, no âmbito da componente de Revisão da Política de Investimento. 

 

Quarta-feira 26 de Outubro a sexta-feira 28 de Outubro de 2022 

Tempo: de acordo com o programa (hora de Luanda) 

Local (TBC) 

O workshop será realizado em inglês com interpretação disponível em português. 

 

Para além de melhorar as estatísticas de IDE em Angola e a fim de assegurar um 

acompanhamento adequado, o seminário irá propiciar o networking entre as 

autoridades nacionais envolvidas na compilação de dados de IDE e na elaboração 

de relatórios. O seminário será realizado em estreita colaboração com o Banco 

Central de Angola.  

Outros participantes no seminário serão do Instituto Nacional de Estatística, 

ministérios de tutela (Ministério das Finanças; Ministério da Economia e 

Planeamento e Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás, Ministério da 

Indústria e Comércio e Ministério da Agricultura e Pescas), algumas agências 

governamentais (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis); Agência 

de Investimento Privado e Promoção das Exportações; Empresa Nacional de 

Diamantes de Angola; Fundo Soberano de Riqueza de Angola), câmaras de 

comércio (Câmara de Comércio Angola - Estados Unidos, Câmara de Comércio - 

Angola - China, Câmara de Comércio - Angola - UE) e algumas grandes empresas 

do país. 

  3. DATA, HORA E LOCAL  

  2. ANTECEDENTES  

  4. IDIOMA  

  5. PARTICIPANTES  

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2608
https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2608
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Em conformidade com os objectivos do Programa Conjunto UE-CNUCED para 

Angola: Train for Trade II, deve ser dada especial atenção ao equilíbrio de género 

na nomeação dos participantes. Por conseguinte, é enfatizada a importância de 

alcançar pelo menos 40% de participação feminina e de comunicar este objectivo 

às instituições convidadas. 

 

Johanna Silvander  

Gestora do Programa,  

Train for Trade II 

CNUCED Genebra 

johanna.silvander@un.org 

+41 (022) 917 5116  

Adelino Muxito 

Coordenador Nacional,  

Train for Trade II 

CNUCED Luanda 

adelino.muxito@unctad.org 

+244 921 897 959  

James Zhan 

Director, Investimento e Empresa 

CNUCED Genebra 

james.zhan@unctad.org  

Astrit Sulstarova 

Chefe, Secção de Tendências e Dados 

Investimento e Empresa 

CNUCED  

Astrit.sulstarova@unctad.org 

+41 (022) 917 4969 

 

 

Financiado pela União Europeia 
 

  6. EQUILÍBRIO DE GÉNERO  

  7. CONTACTOS  

mailto:johanna.silvander@un.org
mailto:adelino.muxito@unctad.org
mailto:james.zhan@unctad.org
mailto:Astrit.sulstarova@unctad.org

