Programa de Minerais de Desenvolvimento do ACP-UE
Implementado em parceria com o PNUD

Acções de Formação Regionais sobre Competências Empresariais, Análise de Mercado,
Promoção de Investimentos e Valor Agregado de Minerais de Desenvolvimento, de 6 a
de 10 setembro 2018, em Livingstone, Zâmbia
Conferência Internacional sobre Mineração e Extração Artesanais e de Pequena Escala (ASM),
de 11 a 13 de setembro de 2018, em Livingstone, Zâmbia
PEDIDO DE CANDIDATURAS – SELEÇÃO DE PARTICIPANTES
Prazo de Candidatura: 15 de Junho 2018

Contexto do programa
O Programa de “Minerais de Desenvolvimento” do ACP-UE é um programa de capacitação no valor de
€13,1 milhões, que apoia o intercâmbio de conhecimentos em África, Caraíbas e Pacífico. O programa
é uma iniciativa do Grupo de Estados de África, Caraíbas e Pacífico (ACP), coordenado pelo Secretariado
do ACP, financiado pela União Europeia e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e implementado pelo PNUD. O programa é implementado a nível regional e nacional. A nível
regional, o programa realiza actividades de capacitação para 40 países do ACP, por meio de acções de
formação regionais, documentos de directrizes e o intercâmbio de conhecimentos. A nível nacional, são
realizadas actividades abrangentes de capacitação em seis países-alvo, sendo que essas actividades
incluem formação, pequenos subsídios, a produção de mapas e bases de dados, o desenvolvimento de
regulamentações sobre o meio ambiente e a segurança, a organização de diálogos comunitários, feiras
de tecnologia e eventos de networking, entre outros.
Os minerais de desenvolvimento são minerais e materiais que são extraídos, processados, fabricados
e usados localmente em indústrias como a de construção, manufatura, artesanato, turismo e
agricultura. Os minerais de desenvolvimento possuem um grande importância a nível económico nos
locais onde são extraídos. Os Minerais de Desenvolvimento são vitais para o desenvolvimento interno
e para a transformação estrutural dos países. Exemplos de Minerais de Desenvolvimentos são os
minerais industriais, como o gesso e o sal; materiais de construção, como a areia e o cascalho; rochas
ornamentais, como mármore e granito; e pedras semipreciosas, como a granada e a turmalina. Os
minerais de desenvolvimento são minerais não metálicos e não energéticos e, portanto, têm um perfil
de risco diferente do que é comum aos restantes minerais do setor mineiro. De facto, a sua produção
e uso no mercado interno, significa que estes não estão sujeitos a susceptibilidades dos mercados
internacionais e crises económicas cíclicas. Em comparação com o setor de metais, os Minerais de
Desenvolvimento têm ligações mais estreitas com a economia local e têm o potencial de gerar mais
empregos a nível local, tendo um impacto maior na redução da pobreza. Isto é, em parte, porque o
setor é dominado por empresas domésticas de pequena e média escala.

Apesar de um grande número de fatores facilitarem a criação e desenvolvimento de empresas que
operam no setor de Minerais para o Desenvolvimento, o potencial de geração de lucro do setor
geralmente permanece inexplorado ou sub-explorado devido a vários fatores, nomeadamente:
estruturas regulatórias abaixo do nível adequado para o setor de mineração, particularmente para
pequenas e médias empresas (PMEs); ambiente desfavorável e incapacidade de materializar o valor
agregado dos Minerias de Desenvolvimento, tanto na economia doméstica, como no mercado de
exportação de recursos críticos para a extração de Minerais para o Desenvolvimento; insuficiência na
exploração e definição de recursos/reservas, tal como na caracterização de Minerais de
Desenvolvimento; envolvimento fraco das PMEs do setor extrativo com instituições financeiras/de
crédito, as pelas instituições financeiras , por sua vez, não compreendem bem o sector; conhecimento
insuficiente das PMEs sobre como tornar as suas empresas “financiáveis”.
Fundamentação e objetivos da formação
É neste contexto que o programa ACP-UE para os Minerais de Desenvolvimento apoia as pequenas e
médias empresas do sector dos minerais de desenvolvimento dos países ACP. A formação irá equipar
os empresários com o conhecimento necessário, competências e confiança para implementar os seus
empreendimentos, e fortalecerá a capacidade dos empreendedores de: adaptar uma mentalidade
voltada para o sucesso; identificar e aproveitar as oportunidades de negócio; definir objectivos
ambiciosos; empregar estratégias de mercado adequadas; melhorar a suas estratégias para o
crescimento dos seus negócios; aumentar a sua literacia e competências financeiras; e usar os seus
empreendimentos como uma catalisador para transformar as suas comunidades.
O Programa de “Minerais de Desenvolvimento” do ACP-UE irá realizar uma série de formações
regionais em Competências Empresariais, Análise de Mercado, Promoção de Investimentos e
Valor Agregado de Minerais de Desenvolvimento. Para maximizar a cooperação Sul-Sul e a partilha
de conhecimentos entre as regiões ACP, as formações propostas reunirão participantes das regiões da
África, Caraíbas e Pacífico, agrupados em três formações regionais: África anglófona; África francófona;
Regiões da Caraíbas e Pacífico (com interpretação conforme necessário). Estas três formações
regionais servirão como preparação para a Conferência Internacional sobre Mineração e Extração
Artesanais e de Pequena Escala que terá lugar de 11 a 13 de setembro de 2018, em Livingstone, na
Zâmbia. Os participantes da formação usarão, posteriormente, os conhecimentos adquiridos para
contribuir para a Declaração de Resultados da Conferência Internacional sobre Mineração e Extração
Artesanais e de Pequena Escala.
As formações regionais sobre capacidades empresariais, análise de mercado, promoção de investimentos
e de valor agregado dos minerais de desenvolvimento visam melhorar as capacidades das partes
interessadas no setor de Minerais de Desenvolvimento, dos pequenos operadores/PMEs, associações
mineiras e provedores de serviços de desenvolvimento de negócios, para gerir empreendimentos de
forma sustentável e inclusiva.
A formação visa, especificamente:
a. Construir uma mentalidade empreendedora para a criação e crescimento de empresas
e para a literacia financeira: Melhorar as capacidades de desenvolvimento e de gestão de
empresas permitindo que os atuais e futuros pequenos e médios empresários, incluindo
mulheres e jovens, possam iniciar negócios viáveis, reforçar a viabilidade e rentabilidade das
empresas existentes e criar emprego durante o processo. Isto incluirá também
especificamente a formação em literacia financeira, que deve realçar a necessidade dos
proprietários de PMEs de aperfeiçoarem as suas competências em gestão financeira.
b. Otimização da cadeia de agregação de valor: Aumentar a compreensão da dinâmica das
cadeias de valor relevantes, identificar oportunidades e restrições ao longo das cadeias de valor
específicas, e inserção de segmentos lucrativos nas cadeias de valor. Por exemplo, o uso de
gesso para criar peças artísticas cujo valor é 500 vezes maior do que quando vendido como
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matéria-prima;
c. Estratégias de Marketing Adequadas: Desenvolver a análise de mercado e as capacidades de
promoção de investimentos para aumentar o tamanho das pequenas e médias empresas;
ajudar a tornar os empreendedores “financiáveis”, e fornecer informação valiosa sobre como
aceder a financiamento/crédito;
d. Planeamento do meu empreendimento: Aumentar a capacidade dos serviços de
desenvolvimento de negócios para facilitar a criação e expansão de negócios, oferecendo
formação específica para o setor, serviços de extensão e apoio a empreendedores existentes e
potenciais no desenvolvimento de planos de negócios, análise de mercado e promoção de
investimentos;
e. Partilha de conhecimento: Facilitar o intercâmbio de conhecimentos entre países sobre
técnicas de valor agregado de baixo custo e ambientalmente corretas para que o setor contribua
para o desenvolvimento inclusivo e sustentável.
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Estrutura da formação
Título

Acções de Formação Regionais sobre Competências Empresariais, Análise de
Mercado, Promoção de Investimentos e Valor Agregado de Minerais de
Desenvolvimento,

Resumo

Conferência Internacional sobre Mineração e Extração Artesanais e de Pequena Escala
O Programa de “Minerais de Desenvolvimento” do ACP-UE irá realizar uma série de formações
regionais sobre as Competências Empresariais, Análise de Mercado, Promoção de Investimentos e
Valor Agregado de Minerais de Desenvolvimento , por um período de quatro (4) dias cada (incluindo
uma visita de campo). As formações melhorarão a capacidade das partes interessadas no setor de
Minerais de Desenvolvimento, tais como operadores de pequena escala/PMEs, associações mineiras,
provedores de serviços de desenvolvimento de negócios, para estabelecer e gerir empresas de
maneira sustentável e inclusiva, garantindo PMEs prósperas.
As formações regionais servirão como preparação para a Conferência Internacional sobre
Mineração e Extração Artesanais e de Pequena Escala que terá lugar de 11 a 13 de setembro de
2018 em Livingstone, na Zâmbia.

Objetivos

Público-alvo

Será fornecido patrocínio aos nacionais dos 41 países participantes do Programa de Minerais de
Desenvolvimento ACP-UE para participar nas duas formacoes. O patrocínio incluirá viagem,
acomodação e subsistência diária (o seguro de viagem e de saúde é de responsabilidade do
candidato selecionado).
Dois (2) candidatos, de cada um dos 41 país do Programa de Minerais de Desenvolvimento do ACPUE serão selecionados através de uma competição. Para além dos dois candidatos, o ponto de
contacto do ministério integrante do Programa também será selecionado para participar. Todos os
candidatos, incluindo o ponto de contacto do ministério, são obrigados a apresentar uma candidatura
usando o formulário online.
Os participantes das seguintes profissões são elegíveis para se candidatarem:
• Pequenas e médias empresas que operam no setor de Minerais para o Desenvolvimento;
• Associações de mineração e pedreiras, bem como qualquer órgão profissional que apoie as
PMEs no setor de Minerais de Desenvolvimento;
• Prestadores de serviços de desenvolvimento de negócios (tanto de ministérios como no setor
privado);
• Universidades ou instituições de formação profissional;
• Câmaras de Comércio / Câmaras de Mineração
Mulheres e empresas lideradas por mulheres são vivamente incentivadas a inscreverem-se. As
delegações de países selecionadas serão rigorosamente equilibradas em termos de género.
Os objetivos das formações são os seguintes:
• Melhorar as capacidades de desenvolvimento e gestão de empresas, permitindo aos pequenos
e médios empresários, existentes e potenciais (incluindo as mulheres e os jovens) a iniciar
negócios viáveis, reforçar a viabilidade e rentabilidade das empresas existentes e criar
emprego no processo;
• Aumentar a compreensão da dinâmica das cadeias de valor visadas, a identificação das
oportunidades e restrições ao longo de cadeias de valor específicas e inserção de segmentos
lucrativos das cadeias de valor:
• Aumentar a capacidade dos serviços de desenvolvimento de negócios para facilitar a criação
e expansão de negócios, oferecendo formação específica para o setor, serviços de extensão e
apoio a empreendedores existentes e potenciais no desenvolvimento de planos de negócios,
análise de mercado e promoção de investimentos;
4

Critérios de
selecção

Tarefas

•

Facilitar o intercâmbio de conhecimentos entre países sobre técnicas de valor agregado de
baixo custo e ambientalmente adequadas, para que o setor contribua para o desenvolvimento
inclusivo e sustentável.

Espera-se que cada participante:
• Prepare um rascunho do Plano de Trabalho após o Regresso como parte do pedido de
candidatura.
• Participe em todos os dias da formação, tal como na conferência , na sua íntegra.
• Finalize e prepare periodicamente um relatório de progresso sobre a implementação do Plano
de Trabalho após o Regresso (o cronograma de relatórios será determinado com base no
conteúdo do plano).
Atenção: a conclusão satisfatória dessas tarefas é uma condição da aceitação do subsídio para
participar na formação e para o envolvimento futuro nas actividades do programa.
• Pelo menos 5 anos de experiência no setor de Minerais de Desenvolvimento.
• Conhecimento demontrado em desenvolvimento sustentável, gestão de minas e pedreiras,
capacidades empresariais ou servicos relacionados com questões de mineração artesanal e de
pequena escala.
• Atualmente empregado numa função relevante para fornecer apoio contínuo após a formação
para melhorar os resultados no setor.

Como candidatar-se?

Calendário da acção de formação e
prazo de inscrição

Nota: As inscrições de candidatos desempregados não serão aceites.
Formação

Países

Datas e local da formação

1. Formação regional
na África anglófona

Etiópia; Quénia; Ruanda; Tanzânia;
Uganda; Sudão; Angola; Lesoto; Malawi;
Moçambique; Namíbia; Zâmbia;
Zimbábue; Gana; Nigéria; Serra Leoa
(em inglês com tradução para o
portugues)
Camarões, República do Congo;
República Democrática do Congo;
Gabão; Madagáscar; Benin; Burkina
Faso; Costa do Marfim; Guiné; Mali;
Níger; Senegal; Togo; Haiti (francês)
República Dominicana, Guiana, Jamaica,
Suriname, Trinidad e Tobago; Fiji, Papua
Nova Guiné, Ilhas Salomão, Tonga,
Vanuatu, Samoa (inglês com tradução
para espanhol)

de 6 de setembro a 10 de
setembro de 2018 e
- Livingstone, Zâmbia
(domingo, 9 de setembro,
será um dia de descanso)

2. Formação regional
na África francófona
(incluindo o Haiti)
3. Formação regional
no Caraíbas e Pacífico

de 6 de setembro a 10 de
setembro de 2018
- Livingstone, Zâmbia
(domingo, 9 de setembro,
será um dia de descanso)
de 6 de setembro a 10 de
setembro de 2018
- Livingstone, Zâmbia
(domingo, 9 de setembro,
será um dia de descanso)

Prazo de
inscrição
15 de
Junho de
2018

15 de
Junho de
2018
15 de
Junho de
2018

Por favor, reveja as informações a seguir para preparar a sua candidatura.
1. Formulário de assinatura e compromissos
2. Modelo do Plano de Trabalho após o Regresso
Os candidatos devem enviar a sua candidatura online, usando este formulário: Formulário de
candidatura online– PT
Excecionalmente, serão aceites candidaturas por email. Caso não consiga enviar a sua
candidatura usando o formulário online, entre em contato com development.minerals@undp.org.
Observe que o limite de tamanho dos anexos enviados para development.minerals@undp.org é de
10mb. Para arquivos maiores que 10mb, considere usar o portal https://wetransfer.com/ ou outro
serviço de partilha de ficheiros.
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