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Estrutura da apresentação

 Metodologia 

 etapas, métodos analíticos, fontes de informação e dados

 Situação actual em Angola

 análise da situação social (por exemplo, emprego, pobreza), tendências e medidas 
tomadas

 Potenciais impactos sociais da adesão de Angola ao APE UE-SADC

 resultados da análise preliminar do impacto

 Envolvimento das partes interessadas

 Realização de debates no workshop, entrevistas, pesquisa online

 Próximas etapas 
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Metodologia

 Descrição e análise da situação actual em Angola
- tendências observadas, factores influenciadores, progresso realizado, desafios futuros e acções

programadas

 Identificação e análise de impactos relacionados ao texto jurídico do APE
- Capítulo TSD, disposições sobre TBT e SPS, assistência técnica

 Análise de impacto social e de gênero da adesão de Angola ao APE
- Efeitos sobre o emprego, a pobreza, as normas laborais, as condições de trabalho, as mulheres, etc.

 Análise detalhada no quadro de um estudo de caso
- estudo de caso sobre trabalho infantil e direitos da criança

 Conclusões e recomendações
- medidas sugeridas para reforçar potenciais impactos positivos e mitigar potenciais impactos negativos
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Situação actual em Angola (aspectos sociais)

 Emprego
- taxa de participação da força de trabalho  (87%), taxa de desemprego (29%), emprego na área de 

agricultura (46 %)

 Informalidade
- nível de emprego informal (72%), contributo do sector informal para o PIB (40 %)

 Pobreza e desigualdade

- 40,6% da população que vive na pobreza, dependência da importação de alimentos, disparidades 
significativas em termos de rendimentos

 Condições de trabalho
- mecanismo de fixação do salário mínimo, menos de 20% dos trabalhadores coberto pela segurança social, 

regras relativas à saúde e segurança no trabalho, legislação sobre tipos de contrato (em grande parte, 
nenhuma obrigação de celebrar um contrato por escrito)

 Normas laborais 
- as oito convenções fundamentais da OIT foram ratificadas e existem duas prioritárias (nº 81 e 144), cerca 

de 20% das crianças de 5 a 17 anos trabalham, progresso realizado na luta contra o tráfico de pessoas
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Avaliação do impacto social, de gênero e de análise do impacto 
sobre os direitos laborais

 Os impactos previstos para o emprego serão provavelmente limitados e dependem: 
- da estrutura de importações e da capacidade de gerar exportações e investimentos adicionais

 Potencial para novas oportunidades de negócios, incluindo para MPME

 Efeitos sobre os consumidores serão provavelmente limitadas 
- ligações a importações e efeitos sobre o emprego e o rendimento

 Potencial para a redução limitada da pobreza

 Possíveis impactos positivos limitados relacionados à implementação do capítulo TSD
- manutenção dos níveis de protecção, implementação das convenções fundamentais da OIT

- oportunidades de cooperação e assistência técnica

 Potencial para melhoria da aplicação da legislação laboral e das condições de trabalho
- cooperação e assistência técnica em matéria de serviços de inspecção do trabalho
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Próximas etapas

 Análise  do impacto social da adesão de Angola ao APE UE-SADC

 finalizar a análise

 Estudo de caso

 preparar o estudo de caso sobre o trabalho infantil e os direitos da criança

 Envolvimento das partes interessadas

 incluir as opiniões das partes interessadas (seminário, entrevistas, inquérito online) no 
relatório 

 Conclusões e recomendações

 fazer o resumo dos resultados da análise

 formular as recomendações com vista a reforçar os impactos positivos e mitigar os 
impactos negativos
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Avaliação do Impacto da Sustentabilidade: Adesão de Angola 
ao APE UE-SADC

http://angola.fta-evaluation.eu

sia@bkp-advisors.com

@BKPEconAdvisors
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