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CONTEXTO

A Zona de Livre Comércio Continental Africana acelerará o crescimento e o desenvolvimento 
económico das economias africanas, incluindo as dos países lusófonos, através da  união de  54 
países e de um total de 1.2 biliões de potenciais consumidores de bens e produtos transformados 
no continente africano. Espera-se que o PIB global do continente africano, ora estimado em cerca 
de 2.5 triliões de dólares americanos aumente em 4% após a implementação efectiva do acordo, 
paralelamente ao comércio intra-africano, que crescerá em cerca de 52%. Ora, para que as van-
tagens do Acordo se reflictam nas economias dos países africanos será necessário avançar não 
só com o compromisso político e com a reafirmação do interesse dos países nas negociações 
remanescentes, mas também com a capacitação dos Estados-membros para o progresso das 
estratégias nacionais de implementação do Acordo. Esta capacitação compreende a apropriação 
da ZLCCA, na medida do impacto que esta terá sobre a planificação e o desenvolvimento rumo a 
uma integração regional efectiva. 

À semelhança de todos os Estados-membros da União Africana, os países lusófonos desempen-
ham e desempenharão um papel-chave na integração regional e, consequentemente, no Acordo 
de Livre Comércio Continental Africano. A título de exemplo, as ilhas de São Tomé e Príncipe e o 
arquipélago de Cabo Verde podem contribuir significativamente para o desenvolvimento da 
economia azul, da mesma forma que Angola e Moçambique podem contribuir para a integração 
regional nas respectivas sub-regiões em que se encontram, através do desenvolvimento das 
cadeias de valor acrescentado de gás e petróleo. Da mesma forma, a Guiné-Bissau e o arquipéla-
go dos Bijagós poderão contribuir, respectivamente, para as cadeias de valor acrescentado dos 
produtos agrícolas (a título de exemplo, castanha-de-cajú) e também para a economia azul.  

Apesar das vantagens acima referidas, um dos desafios que os países lusófonos enfrentam no 
tocante ao debate sobre a ZLCCA e a integração regional consiste na dispersão geográfica e 
numa língua que não é predominante no continente africano. Por este motivo, o Instituto para o 
Desenvolvimento Económico e Planificação tenciona organizar um curso especialmente concebi-
do para os países lusófonos, em português, sobre o papel crucial das respectivas economias na 
integração regional e na ZLCCA. O curso decorrerá de 26 Abril a 21 de Maio de 2021. . 

O objectivo principal deste curso é o de reforçar uma abordagem integrada entre a ZLCCA e os 
planos nacionais de desenvolvimento dos países lusófonos, para uma inclusão concertada no 
seio  dos  debates actuais sobre as políticas macro-económicas do continente. O curso será min-
istrado em português.

OBJECTIVOS DO CURSO

Africa (UA) uma apropriação colectiva das vantagens comparativas e competitivas da implemen-
tação da ZLCCA nas respectivas economias. Os objectivos específicos: 

Prover um entendimento abrangente do impacto da ZLCCA nas economias dos países lusó-
fonos aos funcionários afectos aos Ministérios da Planificação, Comércio e Finanças; 

Promover a partilha de experiências sobre a  domesticação da ZLCCA através da comparação 
de instrumentos e ferramentas já existentes nos países lusófonos, sobretudo das estratégias,  
planos nacionais de desenvolvimento e políticas económicas;

Desenvolver um espírito de grupo na União Africana no âmbito da identificação de estraté-
gias-chave para a integração regional, em específico, da ZLCCA. 



ESTRUTURA E CONTEÚDO

ESTRUTURA E CONTEÚDO

METODOLOGIA

O objectivo geral do curso é o proporcionar aos Estados-membros lusófonos da 
União Africa (UA) uma apropriação colectiva das vantagens comparativas e competi-
tivas da implementação da ZLCCA nas respectivas economias. Os objectivos espe-
cíficos : 

Prover um entendimento abrangente do impacto da ZLCCA nas economias dos 
países lusófonos aos funcionários afectos aos Ministérios da Planificação, Comér-
cio e Finanças; 
Promover a partilha de experiências sobre a  domesticação da ZLCCA através da 
comparação de instrumentos e ferramentas já existentes nos países lusófonos, 
sobretudo das estratégias,  planos nacionais de desenvolvimento e políticas 
económicas;
Desenvolver um espírito de grupo na União Africana no âmbito da identificação de 
estratégias-chave para a integração regional, em específico, da ZLCCA. 

Este curso proverá um quadro teórico e conceptual sobre a  integração regional, uma 
visão abrangente sobre os princípios e contexto da ZLCCA, uma avaliação da inte-
gração regional em África, o caminho percorrido até ao Acordo e respectivo sta-
tus-quo das negociações nos países lusófonos. O curso centrar-se-á, também, 
através da partilha de experiências, em estudos de caso da integração regional nas 
comunidades económicas regionais e nos trilhos de uma domesticação efectiva da  
ZLCCA nos planos de desenvolvimento nacional. Para este efeito, o curso será min-
istrado em cinco módulos : 

1.  A Integração Regional em África : uma visão geral
2.  ZLCCA : progressos e estado actual das negociações
3.  ZLCCA : As próximas etapas 
4.  Impacto económico da ZLCCA
5.  ZLCCA : rumo a uma operacionalização efectiva 

O curso será ministrado on-line por um consultor sénior e especializado  no tema do 
curso. A primeira parte do curso será composta por um período de apreensão indi-
vidual de conteúdos, de 19 a 23 de Abril de 2021. Espera-se que os participantes 
apreendam os conteúdos dos materiais de estudo através de exercícios e ques-
tionários e da disponibilização de bibliografia de apoio para os participantes que 
desejem aprofundar conhecimentos num tópico específico. 
A equipa pedagógica será constituída pelo Director do Curso, a quem caberá intro-
duzir e explicar os diferentes módulos e prestar assistência aos participantes on-line, 
em horário 



CRITÉRIOS DE ADMISSÃO

PÚBLICO-ALVO

INFORMAÇÃO ADICIONAL

CERTIFICAÇÃO 

REQUISITOS TÉCNICOS

específico a determinar, a partir da plataforma na Internet e os participantes poderão, desta 
forma, interagir com o Director de Curso e com a equipa técnica do IDEP. A componente prática 
do curso será ministrada em sessões síncronas, na última semana, através de um conjunto de 
webinários nos  quais se espera a participação activa de todos os envolvidos. 

A admissão ao curso será feita na disponibilidade de vagas até ao prazo final para candidaturas 
(conferir abaixo a secção sobre o público-alvo). As candidaturas deverão efectuar-se na plata-
forma do IDEP em https://www.unidep.org/?apply. 

O curso destina-se aos funcionários públicos dos Ministérios das Finanças, Planificação e 
Comércio dos países lusófonos, encarregues das pastas ligadas às negociações comerciais; 
finanças, planificação e orçamento; integração regional e ZLCCA. 

Os candidatos deverão ser designados pelos ministérios relevantes e deverão possuir uma 
licenciatura nas áreas da economia, comércio, finanças e planificação macro-económica, além de 
3 anos de experiência profissional. O IDEP encoraja a candidatura de  participantes do sexo 
feminino. 
Como referido na secção “critérios de admissão” a admissão ao curso será feita com base  dis-
ponibilidade de vagas até ao prazo final para candidaturas (conferir acima a secção sobre públi-
co-alvo). As candidaturas deverão efectuar-se na plataforma do IDEP em https://www.uni-
dep.org/?apply

O IDEP emitirá um certificado de conclusão para todos os participantes  que terminem, com 
sucesso, as tarefas de avaliação correspondentes a cada módulo.  

• Plataforma : Windows 95, 98, 2000, NT, ME, XP or superior; Mac OS 9 ou Mac OS X; Linux
• Hardware : 64 MB of RAM, 1 GB de espaço livre no disco rígido
• Software:
  o Adobe Acrobat Reader
  o Adobe Flash Player
  o Microsoft Office (Windows ou Mac) ou Open Office
  o Browser: Google chrome, Firefox 36 ou superior/ Internet Explorer 7 or superior
• Modem: 56 K
• JavaScript, Cookies e Pop-ups deverão ser desactivados

N.B.: IDEP strongly encourages and supports the participation of suitably qualified female officials in its capacity development and training programme.

Requisito fundamental: acesso à internet. Relativamente aos requisitos mínimos de  hardware e 
software  para acesso ao curso on-line, solicita-se aos participantes que contactem com o 
Administrador do Sistema e respectiva equipa técnica relativamente ao seguinte: 

DATAS A RETER

Prazo de candidaturas : 19 de Abril de 2021
Curso: 26 Abril a 21 de Maio de 2021



CONTACTOS

Training and Research Division
Tel: +221 33 829 55 00
Fax: +221 33 822 29 64
Email: mendesba@un.org com cópia para lou.zah@un.org

https://www.unidep.org/?apply 

O IDEP encoraja a candidatura de  participantes do sexo feminino


