PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 2014

Luanda, Dezembro de 2013
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1.- INTRODUÇÃO

O Programa de Actividades do CEIC para 2014 abarca um conjunto de
actividades de investigação que já vêm do passado – trata-se de produtos de pesquisa
com uma procura social estabelecida há alguns anos –, mas procura-se introduzir
algumas áreas novas.
Existem limitações concretas à criação de novas áreas de investigação, devido à
restrição financeira, que tanto afecta a contratação de investigadores juniores da
UCAN, como impossibilita o envolvimento de investigadores seniores de craveira,
sobretudo estrangeiros. E, na verdade, o envolvimento de investigadores estrangeiros
nas actividades permanentes do CEIC é uma condição sine qua non para a melhoria de
qualidade e o alargamento do espectro de pesquisa a outros domínios da realidade
nacional.
Mas mesmo para as áreas clássicas de investigação do CEIC torna-se imperioso
envolver mais investigadores com um determinado nível de conhecimento teórico,
pois a concorrência começa a instalar-se no país também neste domínio.
Como é consabido, as fontes de financiamento que verdadeiramente contam
são externas – à UCAN e ao país – e, podem estar em causa em 2014, a despeito do
reconhecimento da utilidade e qualidade da investigação e dos produtos do CEIC. A
Embaixada da Noruega tem sido o principal financiador da actividade de pesquisa do
CEIC e dos produtos relacionados com a sua actividade permanente e corrente. Esta
ajuda vem desde 2007 e contando com 2013 serão 6 anos de ininterrupto apoio. Por
isso, é entendimento da direcção e dos investigadores do CEIC que se está num
momento crucial para a Reitoria e a CEAST decidirem sobre o futuro do Centro de
Estudos da UCAN1. Por isso é que se mantém com total actualidade o capítulo 3 do
Programa de Actividades de 2011, intitulado Cenários de Sustentabilidade do CEIC,
simplesmente porque nunca foi promovida pela Reitoria uma discussão e um debate
acerca desta temática.
2.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA 2014

O Programa de Actividades que se apresenta de seguida tem como vector
central a descrição dos produtos a serem concluídos e divulgados durante 2013.
A listagem dos resultados esperados para o próximo ano contempla apenas os
que são de iniciativa e responsabilidade própria do CEIC.
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No Programa de Actividades para 2011 eram enumeradas as condições essenciais, e até certo ponto
básicas, para a estruturação duma boa capacidade de pesquisa no CEIC e na Universidade Católica
(capítulo 2). De modo a não repeti-las, aconselha-se a leitura desse Programa de Actividades, uma vez
que a maior parte das circunstâncias propícias à criação dum ambiente geral favorável à pesquisa
continuam por criar. E, provavelmente, mais sério, podem potenciar a perda de qualidade existente e a
dificuldade em adquirir competitividade em algumas áreas.
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2.1.- Departamento de Estudos Económicos

Actividades de investigação permanentes
Em relação aos produtos clássicos as respectivas equipas devem introduzir
algumas inovações, não apenas em termos metodológicos – a maior disponibilidade de
informação possibilita a aplicação de instrumentos mais científicos –, como na
introdução de novas temáticas (as realidades são dinâmicas). Por outro lado, em
alguns destes produtos revelou-se curial ajustar certas abordagens, diminuindo-se, em
conformidade, os espaços às mesmas dedicadas.
Relatório Económico

Este projecto visa apresentar uma análise, a mais exaustiva possível, da
situação económica do país. Os resultados são apresentados sob a forma de Relatório
Económico Anual, que costuma ser difundido pelos mais importantes órgãos da
Administração do Estado, representações diplomáticas, ONG, Universidades e Centros
de Pesquisa nacionais e estrangeiras, empresas nacionais e estrangeiras, estudantes,
partidos políticos e associações empresariais. Para 2014 serão introduzidas as
seguintes melhorias:
 Novas metodologias de abordagem dos sectores agrícola e industrial.
 Monografia económica da província do Bié.
 Nova abordagem da política orçamental (avaliação dos seus impactos e
da sua eficácia).
 Introdução de uma nova temática relacionada com a ética empresarial e
corporativa em Angola e em África.
 Aprofundamento do capítulo sobre o sector dos transportes.
Continuar-se-á a incorporação dos resultados dos projectos CEIC-CMI nos
domínios da diversificação da economia, da descentralização das finanças públicas e da
reforma tributária.
OUTPUTS






Relatório Económico elaborado (1000 exemplares).
Conferência anual de lançamento do Relatório Económico.
Artigos sobre a economia angolana (5).
Briefs sobre a economia angolana (5).

Relatório de Energia

O Relatório de Energia tem dado resposta à necessidade de uma abordagem
económica científica para sustentar o processo de desenvolvimento de um sistema
energético integral, seguro e sustentável. Ao mesmo tempo que se centra na realidade
energética de Angola, este relatório procura integrar esta realidade na sub-região da
África Austral, bem como na macroestrutura energética mundial. Para atingir estes
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objectivos conta com a colaboração de especialistas nacionais e estrangeiros nas áreas
de petróleo, derivados, gás, electricidade, renováveis, regulação, etc.
OUTPUTS

 Relatório de Energia elaborado (1000 exemplares).
 Conferência anual de lançamento do Relatório sobre a Energia em
Angola.
 Artigos sobre a problemática energética em Angola (2)
 Briefs sobre a problemática energética em Angola (3)

Novos projectos de pesquisa
Modelo de previsão da inflação

Este projecto visa criar um modelo simples de previsão da taxa de inflação em
Angola, mensal e quinzenal, com base nas informações oficiais disponibilizadas através
do Índice de Preços no Consumidor (IPC) do INE. Torna-se conveniente a UCAN
apresentar periodicamente – à semelhança de muitas outras universidades dos
diferentes países – o seu ponto de vista sobre o comportamento dos preços em
Angola, já que se trata de uma variável de política económica com influências
indeléveis sobre o nível de vida da população, a pobreza e a diferença de género.
OUTPUTS

 Análises e previsões trimestrais sobre o comportamento da inflação em
Angola.
 Briefs (4).
Modelo macroeconómico de previsão

Depois de resolvidas as vicissitudes que têm rodeado a construção deste
modelo, parece estarem criadas as condições para que em 2014 se passe a dispor
deste importante instrumento de análise e previsão do comportamento da economia
angolana. É um modelo tipo IS-LM-BP, onde se conjugam variáveis reais e monetárias e
as componentes da Balança de Pagamentos. Como outputs principais o modelo
fornece taxas de crescimento previsionais do PIB, a taxa de inflação, a taxa de câmbio
e a taxa de juro de equilíbrio.
OUTPUTS

 Briefs sobre os resultados da aplicação do modelo (3).
 Workshop para divulgação do modelo.
 Utilização no Relatório Económico.
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Relação entre crescimento económico e desenvolvimento social (parceria com a OSISA)

A mini-idade de ouro do crescimento económico (2002-2003/2008) foi uma
fase em que a taxa média anual de crescimento do PIB oscilou entre 14,8% e 17,3% e o
PIB por habitante passou de 635 dólares em 2000 para 4671 dólares em 2008. O
paradoxo é que não foram registadas melhorias nas condições de vida da maioria da
população consonantes com estes valores. Durante este período as desigualdades
sociais aumentaram significativamente e a acumulação de riqueza acentuou-se e,
curiosamente, não se conseguiram resultados visíveis e palpáveis na diminuição da
corrupção.
Assim, pretende-se:
 Relacionar o crescimento económico e algumas variáveis sociais.
 Analisar a incidência do crescimento económico na repartição do
rendimento nacional.
 Analisar a incidência do crescimento económico sobre o índice de
desenvolvimento humano.
 Analisar o comportamento das variáveis orçamentais relacionadas com
a melhoria das condições de vida da população.
OUTPUTS

 Publicação de briefs (3)
 Publicação de um livro
 Conferência de lançamento do livro

Os grandes desafios do crescimento económico de Angola até 2017: as componentes financeiras

Este estudo vem na sequência de outro elaborado em 2012 e publicado em
Outubro sob a forma de um working paper muito procurado e intitulado “Os Grandes
Desafios do Crescimento Económico de Angola até 2017”. De acordo com as previsões
de conceituadas instituições internacionais – FMI, Banco Mundial, The Economist
Intelligence Unit – as receitas fiscais e externas (divisas) podem diminuir até 2017
devido à provável queda do preço internacional do petróleo.
Assim, o objectivo deste trabalho é o de se avaliarem os impactos sobre o
sector real da economia desta provável queda das receitas financeiras do país.
OUTPUTS

 Publicação de briefs (2)
 Publicação de um working paper
 Publicação de dois artigos
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2.2.- Departamento de Estudos Sociais

Actividades permanentes
O departamento de Estudos Sociais vai continuar a sua actividade permanente
de produção do Relatório Social e do projecto sobre Pobreza no Meio Rural,
estendendo-os a outras províncias do país e procurando introduzir inovações quer no
aperfeiçoamento das ferramentas de trabalho, quer nos conteúdos e análises, quer
ainda nas parcerias a estabelecer, procurando associação à sua produção outras
acções sinergéticas.
Relatório Social de Angola

Este projecto visa uma abordagem da questão social angolana, nas suas
diferentes vertentes. A elaboração do Relatório Social de Angola de 2013 vai procurar
melhorar os níveis de informação e de análise dos capítulos habituais e fazer a
introdução de novos temas, procurando proporcionar aos órgãos do Estado, ONG,
universidades, administração local demais actores sociais que o consomem um quadro
social de referência.
Vai-se também procurar a articulação e incorporação nos capítulos do relatório
social dos resultados dos projectos CEIC-CMI nos domínios da descentralização e
autarquias e do funcionamento do Estado e do espaço público.
OUTPUTS

 Relatório Social elaborado (1000 exemplares).
 Conferência anual de lançamento do Relatório Social.
 Disseminação do Relatório Social pelas províncias.
Projecto sobre Pobreza no Meio Rural

O projecto sobre a Pobreza no Meio Rural vai concluir os trabalhos referentes
ao anterior ano, em relação às províncias da Huíla e do Uíge, com a publicação dos
respectivos working papers.
O ano de 2014 será marcado pela sua extensão às províncias da Lunda-Norte e
do Cunene, respectivamente, no fim do primeiro semestre e no segundo, dependente
da captação de recursos financeiros que já foram solicitados a NCA. Este projecto vai
também permitir o alargamento da parceria do CEIC ao CICA (Conselho das Igrejas
Cristãs de Angola) e para além das acções relacionadas com a pesquisa de terreno e da
mesa redonda sobre a pobreza no meio rural, como foi feito nas três anteriores
províncias (Huambo, Huíla e Uíge) vai também associar um seminário de formação
para empoderamento de inquiridores locais que versará sobre questões de
organização, de metodologia de recolha de informação e de conhecimento específico
para a advocacia social.
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OUTPUTS

 Mesa Redonda sobre Pobreza no Meio Rural, em Saurimo.
 Mesa Redonda sobre Pobreza no Meio Rural, em Ondjiva.
 Publicação de working paper sobre Pobreza no Meio Rural na província
da Huila (o caso do município da Cacula) (500 exemplares).
 Publicação de working paper sobre Pobreza no Meio Rural na província
do Uíge (o caso do município do Negage) (500 exemplares).
 Publicação de working paper sobre Pobreza no Meio Rural na província
da Lunda Sul (o caso do município do ?????) (500 exemplares).
 Publicação de working paper sobre Pobreza no Meio Rural na província
do Cunene (o caso do município de Ombandja) (500 exemplares).

2.3.- Departamento de Estudos Empresariais

Actividades permanentes
Participação na elaboração do Relatório Global Enterpreneurship Monitor

Trata-se de um estudo mundial sobre o empreendedorismo, no qual se
identificam indicadores de empreendedorismo, com destaque para o género. Angola,
graças à parceria estabelecida com o CEIC, passou a fazer parte deste Relatório a partir
de 2009. Este projecto é coordenado pela Sociedade Portuguesa de Inovação com
apoio financeiro do Banco de Fomento Angola.
2.4.- Departamento de História e Cultura

Na sequência da conclusão do projecto de História Económica de Angola (18501975) que fez a identificação e classificação de fontes para a História Económica de
Angola, datadas de meados do século XIX a 1975, em arquivos e bibliotecas, em
Portugal e em Angola, e permitiu a constituição de uma ampla base de dados, decidiuse, para o seu aproveitamento integral, estruturar três novos projectos:
 História Monetária e da Balança Pagamentos de Angola;
 História do Desenvolvimento Agro-Industrial de Angola e
 História Social do Trabalho em Angola.
A concretização destes três projectos depende da captação de recursos
financeiros necessários junto de diversos patrocinadores.
Estes três projectos têm como objectivos comuns os de:
 Tornar as fontes acessíveis à comunidade científica e académica
nacional e estrangeira;
 Fixar uma área de pesquisa dedicada à história socioeconómica de
Angola, no CEIC e no país
 Divulgar obras de referência, em termos nacionais e internacionais.
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História Monetária e da Balança de Pagamentos de Angola;

Este projecto visa a realização de um estudo do sector e a publicação de um
livro sobre a evolução monetária e da balança de pagamentos em Angola. O estudo
poderá contar, para além dos investigadores do CEIC, com a eventual participação de
especialistas do Banco Nacional de Angola que é um potencial financiador do mesmo.
OUTPUTS

 Publicação do livro sobre a História Monetária e Balança de Pagamentos
de Angola
 Lançamento do livro sobre a História Monetária e Balança de
Pagamentos de Angola.
História do Desenvolvimento Agro-Industrial de Angola

Este projecto visa a realização de um estudo do sector e a publicação de um
livro sobre a evolução monetária e da balança de pagamentos em Angola. O estudo
poderá contar, para além dos investigadores do CEIC, com a eventual participação de
especialistas do Banco Nacional de Angola que é um potencial financiador do mesmo.
OUTPUTS

 Mesa Redonda sobre Modelos de Desenvolvimento em Angola
 Publicação do livro sobre a História do Desenvolvimento Agro-Industrial
de Angola
 Lançamento do livro sobre a História do Desenvolvimento AgroIndustrial de Angola
História Social do Trabalho em Angola

Este projecto sobre a História Social do Trabalho em Angola visa estudar a
evolução das formas de trabalho, em Angola, a partir de fontes primárias que
resultaram da constituição da base de dados existente, tendo como ponto de
referência inicial o Decreto de Sá da Bandeira, em 1836, quando se propõe
transformar a colonial de Angola, de um interposto comercial, colónia de exploração,
numa colónia de povoamento e desenvolvimento, mudando radicalmente o modo de
produção, assente no tráfico de escravos.
OUTPUTS

Mesa Redonda sobre o Trabalho e suas formas de regulação.
Publicação do livro sobre a História Social do Trabalho em Angola
 Lançamento do livro sobre a História do Desenvolvimento AgroIndustrial de Angola
 Disseminação do livro sobre a História do Desenvolvimento AgroIndustrial de Angola
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Projecto sobre a pós colonialidade em Angola

Este projecto visa estudar o discurso sobre a pós-colonialidade em Angola e
desenvolve-se no quadro da parceria do CEIC com o centro de pesquisa de Bordeaux,
“Les Afriques dans le Monde”, como forma de materialização, no capítulo da pesquisa,
do acordo de cooperação existente, subvencionado pelos Serviços de Cooperação e
Acção Cultural da Embaixada de França, em Luanda.
OUTPUTS

 Workshop para discussão da problemática da pós colonialidade
 Brief sobre os resultados de uma recensão da literatura sobre o tema
 Publicação de uma Colectânea de textos sobre a pós colonialidade
2.5.- Departamento de Conferências e Palestras

Em 2014 pretendemos intensificar a comunicação relacionada com os projectos
de pesquisa e os resultados gerados pelo programa de colaboração com o CMI. A
organização de Conferências e Workshops terão em vista disseminar esses produtos
em grupos-alvo.
Além disso, para cada projecto de pesquisa estão previstas discussões em
formato de Seminário ou de Mesa-Redonda.
A Conferência de lançamento do Relatório Económico e do Relatório Social de
Angola prevê incluir dois temas relacionados com projectos de pesquisa:
- Diversificação da Economia
- Impostos e descentralização fiscal
Em comemoração dos 15 anos da UCAN uma série de actividades estão
previstas entre Conferências, Mesas Redondas, Palestras e Ateliers de Literatura,
Economia, Sociologia, Direito, Ciências Médicas, Metodologia (conversa com um
Doutorando) e Inovação. Um número especial da revista Lucere será editado.
Actividades (conferências e palestras) permanentes

Conferências:
Relatório Económico e Relatório Social de Angola
Relatório da Energia
Workshops/Seminários
Um para cada projecto CEIC-CMI (7)
Relações Económicas Angola/A. Sul/Brasil/Rússia/China/India
Papel da Igreja Católica no alívio da pobreza
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Desenvolvimento Democrático em Angola até 2017
Novas conferências
Autárquicas – (projecto Descentralização)
O Papel das Universidades Católicas na criação do capital Humano
A Palanca Negra Gigante
2.6.- Departamento de Administração, Finanças e Publicações

O Departamento de Administração, Finanças e Publicações tem a
responsabilidade de assegurar o bom desempenho dos serviços administrativos e
financeiros. É da sua incumbência a gestão corrente dos arquivos financeiros e não
financeiros, a gestão orçamental e financeira, o processamento das remunerações, a
gestão da logística e transporte, o controlo da assiduidade e pontualidade do pessoal
efectivo, vendas e gestão de stock das publicações próprias e consignadas.
Para este ano propõe as seguintes actividades:


Administrativas
o Previsão de um considerável aumento no volume de cartas convites.
o Processamento do inventário permanente das publicações.
o Aprimoramento do manual de normas e procedimentos financeiros e
contabilísticos.
o Controlo da pontualidade e assiduidade, com foco na motivação do
pessoal.
o Actualização do inventário geral do CEIC.
o Gerir arquivo específico (Por projecto) e geral
o Conferir os contractos de trabalho do pessoal contratado
o Gerir os transportes e a logística, criando escalas para os motoristas e as
viaturas.
o Formações que não se efectivaram no exercício anterior tais como, RH,
Língua Inglesa, e Contabilidade com software Primavera.
o Troca de experiencias na área administrativa com CMI – Chr. Michelsen
Institut, no âmbito dos projectos CEIC-CMI.
o Pesquisa e contratação de Auditores e Consultores



Financeiras
o Processamento e pagamentos das remunerações do pessoal efectivo e
temporário.
o Controlo e Gestão do orçamento de Estrutura
o Rigor nos pagamentos das facturas das prestações de serviços,
observando sempre a legislação fiscal.
o Retenção e pagamento de Imposto inerentes.
o Análise, classificação e processamento contabilístico da documentação
o Elaboração e apresentação das demonstrações financeiras, por
semestre e anual, com actualizações permanentes, cumprindo o
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principio da continuidade, comparabilidade consistência e
transparência.
o Envio de relatórios financeiros a Embaixada da Noruega, ao CMI, a
Reitoria da UCAN e aos demais financiadores do CEIC.
o Apresentação dos relatórios de auditoria.
3.- PUBLICAÇÕES E LANÇAMENTOS

Para 2014 estão previstos os seguintes lançamentos (nem todos na UCAN ou no
CEIC) nos quais investigadores do CEIC e da Universidade Católica de Angola
participaram:












Relatório Económico
Relatório Social
Relatório Energia
Revista Académica LUCERE
Relatório Final sobre “A Transparência nas Infraestruturas em Angola”.
Economia do Ambiente (colectânea de textos das aulas da disciplina de
Economia do Ambiente leccionada na UCAN)
O Ofício da Escrita
Salários e Distribuição do Rendimento: uma problemática estruturante
Teses de Mestrado de Francisco Miguel, Marco Paulo e Albertina
Delgado.
Tese de Mestrado de Márcia Nijolela
Fuga de Capitais e a Política de Desenvolvimento a Favor dos Mais
Pobres em Angola.

4.- PROGRAMA DE FORMAÇÃO

A formação e a capacitação permanentes são hoje premissas fundamentais na
valorização do trabalhador nas mais variadas competências. O CEIC prevê neste
domínio as seguintes:
1. Língua Inglesa
O inglês funciona como língua internacional para a comunicação e investigação. É
impensável divulgar trabalhos e participar em conferências internacionais sem esta
ferramenta. A frequência de um curso de língua inglesa (on job) objectiva aumentar o
domínio do inglês falado e escrito.
Grupo-alvo: CEIC+ 3 UCAN
2. Modelos e Métodos de Previsão
Para múltiplas variáveis há necessidade de estabelecer previsões para o seu
comportamento futuro. A melhoria da capacidade de interpretação dos fenómenos
sociais e económicos exige o domínio de técnicas e de ferramentas de regressão,
correlação estatística e econométrica.
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Grupo-alvo: Investigadores CEIC
3. Metodologias de investigação e pesquisa
Métodos, princípios teóricos, práticos e técnicas de comunicação e dissertação na
apresentação de trabalhos de pesquisa.
4. Métodos quantitativos
O domínio de ferramentas relacionadas com as regressões lineares e não lineares,
correlações e testes de validade é fundamental para melhorar a qualidade da pesquisa.
Pretende-se aceder às técnicas mais actuais neste domínio.
5. Recursos Humanos e Contabilidade Software Primavera
Capacitação financeira e gestão de recursos humanos a nível da administração e
gestão.
Grupo- alvo 2+3 Administração CEIC
Formação
Língua Inglesa
Métodos quantitativos
Modelos e Métodos Previsionais
Metodologias
Recursos Humanos
Contabilidade

Observação
Empresa especializada
CMI ou especialista
CMI ou especialista
CMI ou especialista
Primavera
Primavera
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Pessoas
10
7
7
5
3
2

Meses
3
2
1
1
4
3

