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Contexto e Metodologia da Formação
Ao assinar o Acordo sobre a Facilitação do Comércio (TFA) da Organização Mundial do Comércio
(OMC), os países comprometeram-se a “estabelecer e/ou manter um Comité Nacional de Facilitação do
Comércio (CNFC) ou designar um mecanismo existente para facilitar tanto a coordenação a nível interno
quanto a implementação das disposições deste Acordo” (Artigo 23.2).
A criação e manutenção de um mecanismo nacional é, por si, uma das mais tradicionais e importantes
medidas de facilitação do comércio para garantir que os principais actores 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 mereceu muita atenção de agências
nacionais e internacionais voltadas a facilitação do comércio.
No entanto, muitos são os desafios que os países em desenvolvimento e PMAs enfrentam para criar
comités sustentáveis e eficientes. O fraco conhecimento sobre questões relacionadas à facilitação do
comércio, a falta de coordenação entre as diferentes instituições, a frequente substituição de membros, e
a falta de participação qualitativa são alguns exemplos destes desafios.
Como parte das actividades de formação do Programa Conjunto UE-CNUCED para Angola: Train for
Trade II - do Projecto de Apoio ao Comércio (ACOM) financiado pela UE, a Componente ‘Facilitação
do Comércio’ é um elemento central do projecto, implementada através do Programa de Capacitação
da CNUCED para os Comités Nacionais de Facilitação do Comércio (CNFCs). A abordagem
interactiva, na qual se baseia a formação em Facilitação do Comércio, trata estes desafios de modo a
assegurar que o CNFC de Angola esteja na melhor posição para cumprir a tarefa que é atribuída.
Além de estudos introdutórios sobre desenvolvimento económico e facilitação do comércio, os
participantes terão uma formação prática e intensiva sobre logística comercial e benéfícios para o
desenvolvimento da facilitação do comércio. O curso cobrirá questões políticas e institucionais
relacionadas ao fluxo transfronteiriços das fronteiras, os principais desafios e tarefas dos CNFCs, o
entendimento preciso dos Artigos sobre o Acordo de Facilitação do Comércio (TFA), bem como
instrumento de medição de impacto do referido acordo e demais 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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Objectivos do workshop
1. Aprimorar o conhecimento dos membros do CNFC de Angola sobre as ferramentas de
acompanhamento e avaliação, bem como na elaboração de propostas de projectos para
diferentes medidas do Acordo sobre a Facilitação do Comércio (TFA) da Organização Mundial
de Comércio (OMC);
2. Sensibilizar os membros do CNFC de Angola sobre a importância de integração do género nas
reformas de facilitação do comércio;
3. Rever o entendimento dos membros do CNFC de Angola sobre a posição de Angola em relação
ao Acordo sobre a Facilitação do Comércio (TFA) da OMC.

Conteúdo de formação
Aplicação do conhecimento através da resolução de casos prácticos, exercícios em grupo,
simulações e apresentações, os participantes serão encorajados a reconhecer, compreender,
avaliar, experimentar e aplicar cada um dos elementos apresentados durante a formação. Ao
longo do workshop de 4 dias, os temas abordados serão os seguintes:
1. Recapitulação da M1. Como analisar os dados de facilitação do comércio?
- Estatísticas Marítimas da UNCTAD; Indicador de «facilidade para fazer negócios» do Banco
Mundial, Índice de Desempenho Logístico do Banco Mundial; Indicadores de Facilitação do
Comércio da OCDE
- Criar o perfil de facilitação do comércio de Angola
2. Fundamento dos princípios de gestão baseada nos resultados
- Como elaborar propostas de projecto para medidas da categoria C
3. Acompanhamento e avaliação
- O papel do CNFC na avaliação e acompanhamento das reformas de facilitação do comércio
- Técnicas de acompanhamento e avaliação para medir e acompanhar a implementação das
reformas sobre facilitação do comércio
4. Realidade nacional
- Os peritos nacionais partilharão suas próprias experiências na implementação de reformas de
Facilitação do Comércio, analisando dados e acompanhando os projectos em Angola.
5. Género e a facilitação do comércio
- Aumentar a conscientização dos membros do CNFC sobre a importância de integrar o género
nas reformas sobre a facilitação do comércio.
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6. Facilitação do comércio e o comércio electrónico
- Informação-chave
7. Base para elaboração do Roteiro Nacional de Facilitação do Comércio
- Informação essencial que deve constar do Roteiro Nacional de Facilitação do Comércio
Material de treinamento
A UNCTAD distribuirá a cada participante arquivos eletrónicos (apresentações, documentos de
suporte, etc.) em português e inglês. Os padrões internacionais e o Acordo de Facilitação do Comércio
da OMC serão fornecidos em inglês (versões em francês e espanhol também serão postas a disposição,
caso necessário).
Critérios de seleção dos participantes
Os participantes serão os membros formalmente designados do CNFC de Angola, bem como os
funcionários que os substituam em caso de missões, férias e licenças por doença, entre outros. Esperase que os sectores público e privado estejam representados entre os participantes. A identificação de não
mais de 50 potenciais participantes será preparada pelo Ministério do Comércio, MINCO.
Uma proposta de lista de participantes será preparada pelo ponto focal nacional do projecto no MINCO,
na pessoa do Director do Gabinete de Intercâmbio. A partir desta proposta, uma selecção final dos
participantes será feita pela UNCTAD.
Informação logística para participantes
A formação terá lugar na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas (ENAPP), de 10 a 13
de Março de 2020. As sessões de formação terão lugar das 09:00 às 17:00, para um máximo de 50
participantes (ver critérios de seleção) acima. Idiomas: português e inglês.
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.
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Formadores
1) Julian Fraga-Campos
Julian Fraga-Campos trabalha como Economista da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e
Desenvolvimento (CNUCED). Anteriormente, trabalhou na Comissão Económica das Nações Unidas
para a Europa (UNECE), na Secção de Facilitação do Comércio. Seu trabalho concentrou-se em apoiar
activamente a implementação dos Comités Nacionais de Facilitação de Comércio nos Países da África
Ocidental e Oriental, inclusive actuando como Gestor de Projectos para o Fortalecimento dos Comités
Nacionais de Facilitação do Comércio no Zimbábue, Gana, Libéria, Benin, Senegal, 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 de trabalho no sector
privado, onde adquiriu experiência internacional na gestão de projectos e equipes, interagindo com
diversas partes interessadas. Além disso, presta trabalho voluntário para várias ONGs em Genebra, em
questões ambientais.
É formado em agronegócio, possui Mestrado em Gestão de Marketing e Canais de Distribuição pela
Universidade Autónoma de Barcelona e uma licenciatura em Ciências. em Agronomia da Universidade
Maior do Chile.
2) Paulo César
Paulo César é consultor Santomense com oito anos de experiência em projectos sobre processos de
exportação, Guiché Único para Comércio Externo, ASYCUDA, Serviços de operações portuárias e pilotagem de
sistema de gestão integrado XSOFT. Concluiu o ciclo de cursos de formação sobre Criação de Comités e Roteiro
de Facilitação do Comércio, ministrado pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento
(CNUCED).
É Pós-graduado em Direito Marítimo pelo Instituto Superior de Ciências de Informação e Administração (ISCIA)
– Aveiro, Portugal. Possui uma licenciatura em Transportes – Logística e Gestão de Cadeia de Suprimentos pela
Universidade Mohamed V, Faculdade de Ciências Económicas, Jurídicas e Sociais de Rabat, Marrocos.
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Programa da formação:
Terça-feira – 10 Março 2020
CONCEITOS GERAIS SOBRE A FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO
09:00-09:30

Sessão de abertura
- Palavras introductórias proferidas por Sua Exa. Secretário Executivo do Comité
de Facilitação do Comércio, PCA - AGT
- Apresentação do Programa da CNUCED sobre o Fortalecimento dos Comités
Nacionais de Facilitação do Comércio (CNFCs): agenda e objetivos da formação.
Orador: Julian-Fraga Campos, CNUCED
- Palavras de Circunstância proferidas pelo Chefe da Delegação da União Europeia,
Sue. Exa. Embaixador Tomáš Uličný
- Discurso oficial de abertura proferido por Sua Exa. Ministro do Comércio,
Dr. Joffre Van-Dúnem Júnior, enquanto Presidente do CNFC

09:30-09:45

Intervalo
Recapitulação da M1. Como analisar os dados de facilitação do comércio?

09:45-12:30

13:30-15:00

(incluindo Estatísticas Marítimas da UNCTAD; Indicador de «facilidade para fazer
negócios» do Banco Mundial, Índice de Desempenho Logístico do Banco Mundial;
Indicadores de Facilitação do Comércio da OCDE)
Oradores: CNUCED
Almoço
Recapitulação da M1. Como analisar os dados de facilitação do comércio?
(continuação)

15:00-15:20
15:20-16:30

(incluindo Estatísticas Marítimas da UNCTAD; Indicador de «facilidade para fazer
negócios» do Banco Mundial, Índice de Desempenho Logístico do Banco Mundial;
Indicadores de Facilitação do Comércio da OCDE)
Oradores: CNUCED
Intervalo
Criar o perfil de facilitação do comércio de Angola

16:30-17:00

Criar o perfil de facilitação do comércio de Angola com base nos dados disponíveis
sobre o comércio
(exercício em grupos)
Oradores: CNUCED
Teste escrito ou (múltipla escolha)

12:30-13:30
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09:00-10:30
10:30-10:40
10:40-12:30

12:30-13:30
13:30-15:00
15:00-15:20
15:20-16:30
16:30-17:00

09:00-10:30
10:30-10:50
10:50-12:30
12:30-13:30

13:30-15:00
15:00-15:20
15:20-16:30

Quarta-feira – 11 Março 2020
Fundamento dos princípios de gestão baseada nos resultados
Como elaborar propostas de projecto para medidas da categoria C
Oradores: CNUCED
Intervalo
Como elaborar propostas de projecto para medidas da categoria C
(Caso de estudo – JUCE Janela Única do Comércio Externo – Categoria C)
Oradores: CNUCED / Secretariado Executivo do CNFC
Almoço
Apresentação dos grupos sobre as diferentes propostas do projecto
(exercício em grupos)
Moderado pelo Julian Fraga-Campos, CNUCED
Intervalo
Acompanhamento e avaliação: um papel chave para o NTFC
Speakers: CNUCED
Teste escrito ou (multipla escolha)
Quinta-feira – 12 Março.2020
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO
Acompanhamento e avaliação: um papel chave para o NTFC (continuação)
Oradores: CNUCED
Intervalo
Experiência de Angola no acompanhamento e na avaliação do projetos ou das
reformas de facilitação do comércio
Oradores: CNUCED / Secretariado Executivo do CNFC
Almoço
O GÉNERO
O Género e a facilitação do comércio
Oradores: CNUCED
Intervalo
Experiência de Angola na integração do género nas reformas sobre a Facilitação
do Comércio
Oradores: CNUCED e os Representantes de Angola (CNFC ou Secretariado Executivo
do CNFC)
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09:00-10:30
10:30-10:50
10:50-12:30
12:30-13:30
13:30-15:00
15:00-15:10
15:10-16:20

Sexta-feira – 13 Março.2020
COMERCIO ELECTRÓNICO E A BASE PARA ELABORAÇÃO DE UM ROTEIRO NACIONAL
DE FACILITAÇÃO DO COMÉRCIO
Facilitação do comércio e o comércio eletrónico
Informações essenciais que devem ser incluídas no Roteiro Nacional de Facilitação
do Comércio Oradores: CNUCED
Intervalo
Experiência de Angola nas áreas de facilitação do comércio e comércio eletrônico
Oradores: CNUCED / CNFC/ Secretariado Executivo do CNFC
Almoço
Base para a elaboração de um Roteiro Nacional de Facilitação do Comércio
Informações essenciais que devem ser incluídas no Roteiro Nacional de Facilitação do
Comércio
Oradores: CNUCED
Intervalo
Encerramento
- Avaliação do workshop
- Resultados dos exames escritos
- Explicação dos próximos passos
- Certificados
- cerimônia de encerramento e apresentação dos resultados
Oradores: CNUCED e MINCO

Contatos:

•

Julian Fraga-Campos
Economic Affairs Officer, UNCTAD
julian.fraga-campos@un.org
+41 022 917 5836

•

Johanna Silvander
Gerente
Programa Conjunto UE-CNUCED para Angola: Train for Trade II
Johanna.silvander@un.org
+41 22 917 5116

•

Adelino Muxito
Train for Trade II – UNCTAD National Coordinator
adelino.muxito@unctad.org
+244 921897959

