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Estrutura

• Seleção dos Produtos Verdes Potenciais

• Contexto político

• Contexto socioeconômico

• Papel do comércio no desenvolvimento local

• Plano de ação para o desenvolvimento do produto
verde selecionado

✔



Contexto Político de cada um dos produtos

• Prioridades políticas (Plano de desenvolvimento nacional)

• Compromissos internacionais (SDGs, Paris, convenções)

• Compromissos regionais (SADC, CFTA)
•
• Politicas para desenvolvimento econômico sectorial em 

curso



Contexto Político de cada um dos produtos


		Lei, Decreto, Política, Plano, Programa, código, etc.

		Descrição sobre como impacta o produto selecionado

		Referencia



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		



		

		

		









Contexto socioeconômico de cada um dos 
produtos

• Angola - população, renda, IDH, crescimento populacional, 
crescimento econômico, GINI (concentração de renda), 
distribuição demográfica em regiões, zoneamento agrícola, 
etc…

• Evolução de indicadores socioeconômicos ao longo do 
tempo



Contexto socioeconômico de cada um dos 
produtos


		Indicadores

		Descrição sobre como impacta o produto selecionado

		Referencia



		População 

		

		



		População ativa

		

		



		Taxa de desemprego

		

		



		Investimento

		

		



		IDH

		

		



		Número de empregados no setor

		

		



		

		

		



		

		

		









Comércio versus Desenvolvimento Local

• Dinâmicas de comércio interno: zonas produtoras e zonas 
consumidoras

• Dinâmicas de comércio exterior: Princípais parceiros 
comerciais



Comércio versus Desenvolvimento Local

• Qual a cadeia de suprimento (etapas de produção) no mercado interno?
• Qual a cadeia de valor (custos e ganhos por etapas de produção) no mercado 

interno?
• Qual a cadeia de suprimento (etapas de produção) no mercado externo?
• Qual a cadeia de valor (custos e ganhos por etapas de produção) no mercado 

externo?
• Potencial para gerar emprego e renda?
• Fortalezas do produto verde?
• Oportunidades do produto verde?
• Fraquezas do produto verde?
• Ameaças ao produto verde?



Linha de chegada

Dia 18

Análise 
comercial do 

produto 
selecionado

Dia 19

Aprofundamento 
da análise 

comercial do 
produto 

selecionado

Dia 20

Construção do 
Plano Ação

Dia 21

Finalização das 
apresentação e 
dos relatórios

Dia 22

Apresentação dos 
Grupos e entrega 
do Relatório Final

Objetivo 
Final



henrique.pacini@unctad.org
perei@i17.org

www.i17.org
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