RESUMO

O presente documento descreve as modalidades de
participação na formação de médio prazo organizada
pelo IPCOEA através de uma plataforma on-line no
período de outubro a dezembro de 2020.
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O projeto “Melhoria dos portos alfandegários e da eficiência operacional em África” é cofundado pelo
Programa Tradecom II e implementado pelo Secretariado ACP

O Programa Tradecom II contribui para o desenvolvimento económico sustentável e para a redução da
pobreza nos países ACP, através de uma integração regional mais estreita e de uma maior participação na
economia mundial.

Cofundado pela União Europeia

Implementado pelo Secretariado ACP

MELHORIA DOS PORTOS ALFANDEGÁRIOS E DA EFICIÊNCIA OPERACIONAL EM
ÁFRICA

SELEÇÃO DE FORMANDOS ao abrigo do Projeto IPCOEA
Prefácio
O projeto IPCOEA (Melhoria da Alfândega e Eficiência das Operações Portuárias na África) tem o objetivo de
promover a implementação de sistemas de Balcão Único Marítimo-Portuário nos portos da África Ocidental
e Central (WCA) através da ministração de formação e da capacitação do pessoal.
O projeto é financiado pelo Secretariado ACP e pela União Europeia e pelos parceiros do projeto. Será
implementado pela parceria composta por:




Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile (FAIMM)
Académie Régionale des Sciences et Techniques de la Mer (ARSTM)
Associação das Administrações Portuárias da África Ocidental e Central (PMAWCA)

O projeto implementará as seguintes atividades cruciais:






Implementação de uma formação de médio prazo para funcionários de portos e outros agentes
institucionais das comunidades portuárias, com duração de aproximadamente 7 semanas com
duração aproximada de 140 horas e será realizada em plataformas on-line durante a primeira última
parte de 2020. Aproximadamente 20 formandos de 7 portos receberão formação em todos os
aspetos do desenvolvimento e da implementação do Balcão Único Marítimo.
Implementação de sessões de formação de curto prazo nos portos, abertas a todo os intervenientes
públicos e privados, a serem realizadas no início de 2021, sobre a iniciação e gestão do processo de
implementação do Balcão Único Marítimo. O projeto visa, pelo menos, 100 pessoas de 7 países-alvo
(15 pessoas por país, em média);
Financiamento aos portos para realização de ações de pequena escala a fim de apoiar a
implementação do Balcão Único Marítimo através de um regime de subvenções, com lançamento
durante o segundo semestre de 2020 e implementação no primeiro semestre de 2021.

Âmbito do presente documento
O presente documento define as modalidades de seleção de formandos das Autoridades/Gestões Portuárias
e das Agências/Administrações Aduaneiras para as sessões de formação de médio prazo a ser lançado em
plataforma de e-learning a partir de novembro de 2020.
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Formação de médio prazo ao abrigo do Projeto IPCOEA
Conteúdo da formação
A formação destina-se a quadros e gestores da Administração/Gestão Portuária e das Agências Aduaneiras
dos portos dos países costeiros da CEDEAO.
No fim da formação, os formandos devem ter conhecimentos sobre:








Benefícios decorrentes da implementação de uma gestão mais eficiente dos procedimentos
administrativos nos portos
Melhores práticas internacionais para aperfeiçoar os procedimentos administrativos relacionados
com o desalfandegamento das mercadorias (serviços aduaneiros, controlos, inspeções sanitárias,
etc.)
Implementação do balcão único nos portos, de acordo com as melhores práticas internacionais
Instalação do sistema de comunidade portuária (Port Community System - PCS)
Promoção da cooperação entre agências para implementação do balcão único/sistema de
comunidade portuária
Balcões únicos como instrumento para facilitação do comércio

Estão previstos os seguintes módulos de formação:
Módulo 1
Localização
Duração

Introdução ao Balcão Único Marítimo
E-learning
19 horas (5 dias; 4 horas por 4 dias mais 3 horas no
último)

Tópicos
- Definição de MSW/PCS
- Tendências internacionais
- Melhores práticas
- Introdução a
- Benefícios financeiros e socioeconómicos da implementação do Balcão Único Marítimo (MSW)
- Integração em balcões únicos nacionais
- Integração em sistemas operacionais de terminal
Módulo 2
Localização
Duração

Preparação de um processo de implementação e
das principais funcionalidades do MSW
E-learning
19 horas (5 dias; 4 horas por 4 dias mais 3 horas no
último)

Tópicos
- Intervenientes que devem ser envolvidos
- Liderança no processo
- “Embaixadores”
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-

Comunicação e sensibilização

Módulo 3
Localização

Processos e funcionamento
E-learning
19 horas (5 dias; 4 horas por 4 dias mais 3 horas no
último)

Tópicos
- Identificação dos principais processos a integrar (….)
- Definição dos subprocessos
- Simplificação e harmonização dos processos
- Integração de operações portuárias, proteção, segurança, mercadorias perigosas
Módulo 4
Localização
Duração

Quadro jurídico, governança e gestão financeira
E-learning
19 horas (5 dias; 4 horas por 4 dias mais 3 horas no
último)

Tópicos
- IMO & FAL (2018)
- Integração no quadro da ECOWAS, CET e quadro nacional
- EU_WA EPA
- Modelos de governança
- Modelos comerciais e sustentabilidade financeira
Módulo 5
Localização
Duração

Tecnologia e equipamento necessário
E-learning
19 horas (5 dias; 4 horas por 4 dias mais 3 horas no
último)

Tópicos
- Tecnologias a adotar
- Desenvolvimento do software
- Gestão de projetos do desenvolvimento técnico
Módulo 6
Apresentação do caso de demonstração
Localização
E-learning
Duração
15 horas (3 dias; 4 horas por 3 dias)
Tópicos
- Apresentação de um sistema de demonstração (ou real) 1 dia
- Exercício de desenvolvimento de um MSW 2 dias
- Desenvolvimento cooperativo da formação de curto prazo
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Módulo 7 (+ conferência de encerramento da
Definição cooperativa da formação de curto prazo e
formação)
conferência final
Localização
E-learning
Duração
16 horas (4 dias; 4 horas por 3 dias)
Tópicos
- Exercício de 3 dias de desenvolvimento da formação de curto prazo para comunidades portuárias
com abordagem cooperativa
- 1 dia de conferência
O conteúdo exato dos módulos de formação está sujeito a alterações consoante as necessidades referidas
durante as reuniões com os beneficiários.
Os formandos candidatos e as respetivas entidades comprometem-se a garantir a possibilidade de
implementar uma formação de curto prazo, para divulgar por todo o porto os conhecimentos adquiridos, na
forma de uma sessão de formação destinada a, pelo menos, 10 pessoas, com duração de 3 a 5 dias e a ser
implementado em 2021.
Plataforma de e-learning
O curso estará acessível através da plataforma de e-learning dedicada.
Para acessar a plataforma, é necessário visitar o projeto www.ipcoea.net e clicar na seção específica de Elearning.
Calendário da formação
A formação terá uma duração global de 7 semanas e será realizada:
a partir de 2 de novembro de 2020
Recursos fornecidos pelo Projeto IPCOEA
O Projeto IPCOEA financiará todas as despesas para a realização do treinamento, notadamente:
- Recursos para implementação de treinamento (Formadores, Plataforma de E-learning, interpretação,
material de treinamento etc)
- Recursos para os trainees ficarem em casa (diárias durante os dias de treinamento)

Seleção de formandos
A formação está aberta a 20 formandos nas seguintes categorias:
Categoria
Formandos da Administração/Gestão Portuária de 7 países costeiros
da CEDEAO
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Formandos das Agências/Administrações Aduaneiras em portos de 7
países costeiros da CEDEAO
Formandos do pessoal interno da PMAWCA
Formandos do pessoal interno da ARSTM
Formandos da Organização Marítima Internacional de apoio ao
comércio

7-8
1-2
1-3
0-2

A FAIMM recolherá as candidaturas seguindo o procedimento abaixo e selecionará 20 formandos de acordo
com os seguintes critérios:
-

Os candidatos serão selecionados até obter o número de formandos previstos em cada categoria
descrita acima
Caso sejam enviadas mais candidaturas do que o número de vagas disponíveis para cada categoria,
será realizada uma seleção de acordo com os seguintes critérios
o Análise do impacto esperado da formação, conforme indicado no formulário de candidatura
o Análise da sustentabilidade da capacidade, conforme indicado no formulário de candidatura
o Será dada preferência a candidatos multilíngues que falem inglês e francês

Como candidatar-se
As candidaturas devem ser enviadas para o endereço seguinte:
applications@imssea.org
As candidaturas devem conter os seguintes documentos:
-

Uma versão digitalizada do formulário de candidatura do participante preenchido (Anexo 1 ao
presente documento), assinada pelo formando candidato

-

Uma versão digitalizada do formulário da carta de aprovação/nomeação preenchido (Anexo 2 ao
presente documento), assinada pelo representante legalmente autorizado da entidade que destaca
o formando candidato

-

Cópia do passaporte

As candidaturas devem ser recebidas até 11.10.2020
A confirmação da seleção deve ser realizada pela FAIMM por 14.10.2020
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ANEXO 1: formulário de candidatura do participante para formação ao
abrigo do Projeto IPCOEA
Informações do candidato (a preencher pelo candidato em maiúsculas)
Dados pessoais
1

Apelido: Nome
próprio:
Segundo nome:
Nome de solteira ou outro(s) (se aplicável):

2

Local de nascimento:

País de nascimento:

Data de nascimento:

Nacionalidade:

Sexo: Masculino
3

Feminino

Estado civil:
Solteiro(a)
Viúvo(a)

Casado(a)
Separado(a)

Número de passaporte:
País de emissão:
Local de emissão:
Data de emissão:
Validade até:
*Envie uma cópia do passaporte com a presente
candidatura.

Um projeto implementado por

Cofinanciado por

Divorciado(a)

Endereço profissional:

4

Telefone profissional:
Telemóvel:
E-mail profissional:

Dados de contacto de emergência
5

Nome:

Telefone profissional:

Parentesco:

Telefone residencial:

Endereço:

Telemóvel:
E-mail:

Competências linguísticas (indique primeiro a sua língua materna)
Leitura
Língua

Excelente

Boa

Escrita
Satisfatória Excelente

Expressão oral
Boa

Satisfatória Excelente

Boa

Satisfatória

Outros cursos/cursos de formação frequentados nos últimos 3 anos (indique primeiro os mais recentes)
Ano

Tópico

País

Duração

Ensino secundário e superior (indique primeiro a sua língua materna)
Nome da
instituição

Localização

Anos de estudos

Disciplina(s)

Habilitações

Emprego (forneça detalhes completos sobre cada cargo, incluindo os deveres e as responsabilidades)
Cargo atual:
De:

Profissão:
Para:

Estado

Privado

ONG

Nome da entidade empregadora:
Endereço da entidade
empregadora:
Nome do supervisor:
Telefone: E-mail:
Principais deveres e responsabilidades:

Resultados esperados (descreva abaixo de que modo este curso o ajudará nas suas tarefas laborais
quando regressar a casa e indique as oportunidades que terá de transmitir os conhecimentos
adquiridos aos seus colegas)

Descreva abaixo o impacto positivo para a sua comunidade portuária:

Declaração de compromisso
Venho, por este meio, apresentar a minha candidatura ao curso de “Formação de curto prazo sobre a
implementação do balcão único nos portos”, a ser realizado em e-learning, durante 2020, no âmbito do
projeto “Melhoria da Alfândega e Eficiência das Operações Portuárias na África” e


Certifico que as informações que forneci nesta candidatura são, tanto quanto é do meu
conhecimento, verídicas, completas e corretas. Se for selecionado como formando, comprometo-me
com o seguinte:





Atualmente, estou empregado na empresa “Introduzir o nome da empresa”
Pretendo garantir a sustentabilidade do projeto através:
Pretendo fazer parte de uma rede formal de especialistas a estabelecer pelo projeto IPCOEA com o
objetivo de partilhar conhecimentos e experiências entre os portos da área da CEDEAO.
Atualmente, não me encontro em nenhuma situação enumerada na secção 2.6.10.1.1. do Guia
Prático dos procedimentos contratuais no âmbito das ações externas da União Europeia (disponível
em https://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do?nodeNumber=2.6.10&locale=pt )
Estou ciente de que, para efeitos de salvaguarda dos interesses financeiros da UE, os nossos dados
pessoais podem ser transferidos para os serviços de auditoria interna, para o Tribunal de Contas
Europeu, para a instância especializada em matéria de irregularidades financeiras ou para o
Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF).
Declaro que li a política de privacidade na íntegra e, consequentemente, autorizo a Italian Shipping
Academy nos termos do Regulamento Europeu 679/2016 (Anexo B ao Edital de Seleção).







Data:

Assinatura do candidato:

ANEXO 2: FORMULÁRIO DA CARTA DE APROVAÇÃO/NOMEAÇÃO
Nomeação (a preencher por um funcionário devidamente autorizado da entidade preponente)
Eu abaixo-assinado(a), [nome e apelido], nascido (a) em [local], em [data], na qualidade de representante
legal da entidade:
Designação oficial completa:
Endereço oficial completo:
Forma jurídica oficial:
Ativa no porto de:

[cidade e país]

Com a seguinte missão:

[indique a missão da entidade]

Declaro pela presente que:
-

Aprovamos a candidatura do(a) Sr./Sr.ª [Nome do(a) candidato(a)] ao curso de “Formação de curto
prazo sobre a implementação do balcão único nos portos”, a ser realizado no âmbito do projeto
“IPCOEA”.

-

O(A) Sr./Sr.ª [Nome do(a) candidato(a)] trabalha atualmente na nossa empresa, desempenhando as
seguintes funções:
“introduzir um breve descrição”

-

Comprometemo-nos a tomar as medidas adequadas para garantir que as competências adquiridas
pelo candidato serão devidamente difundidas na nossa comunidade portuária e, nomeadamente, a
possibilitar a realização de uma sessão de formação de curto prazo para 10 a 15 pessoas durante o
segundo semestre de 2020.

Atenciosamente,

Nome

Cargo

Data

Assinatura do funcionário autorizado
aposição do carimbo oficial

ANEXO B
INFORMAÇÕES PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS PESSOAIS DE ACORDO COM O ART. 13-14 DO REGULAMENTO
EUROPEU 679/2016
Nos termos e para os efeitos do Regulamento em questão, informamos que os dados pessoais por si comunicados,
relativos à sua pessoa e, eventualmente, aos sujeitos que o representam, são recolhidos, registados, organizados e, no
caso de pré-registo e registo, armazenado e inserido na nossa base de dados electrónica - da qual a nossa Fundação é
proprietária - exclusivamente para efeitos de cumprimento das obrigações decorrentes da estipulação do contrato de
formação e dos procedimentos administrativos para a emissão / gestão da documentação necessária exigida pela
legislação em vigor.
Não há obrigação de comunicar os dados solicitados, mas os mesmos são essenciais para o desenvolvimento regular da
relação e, se não nos fossem comunicados, seria tecnicamente impossível prestar o serviço solicitado. Os dados podem
eventualmente ser divulgados a companhias marítimas, autoridades competentes ou entidades com direitos, bem
como, em caso de litígio, aos nossos advogados de confiança.
Para além do Controlador de Dados, o Processador de Dados e todos os responsáveis para os quais se prevê o
tratamento de dados podem tomar conhecimento dos dados na qualidade de Processadores de Dados, cada um no que
diz respeito às funções da sua competência.
Também informamos que você:
1. o direito de obter a confirmação da existência ou não de dados pessoais que lhe digam respeito, ainda que não
registados, e a sua comunicação de forma inteligível.
2. direito de obter indicação a) da origem dos dados pessoais; b) das finalidades e métodos do processamento; c) da
lógica aplicada em caso de tratamento realizado com o auxílio de instrumentos eletrônicos; d) a identidade do
proprietário, gerente e do representante designado; e) Os sujeitos ou categorias de sujeitos a quem os dados pessoais
podem ser comunicados ou que deles podem conhecer na qualidade de representante nomeado no território do Estado,
dirigentes ou agentes.
3. direito de obter a) atualização, retificação ou, quando houver interesse, integração de dados; b) o cancelamento,
transformação em anonimato ou bloqueio de dados tratados em violação da lei, incluindo dados que não necessitem
de ser mantidos para os fins para os quais os dados foram recolhidos ou posteriormente tratados; c) a comprovação de
que as operações referidas nas alíneas a) eb) foram levadas ao conhecimento, também quanto ao seu conteúdo,
daqueles a quem os dados foram comunicados ou divulgados, salvo nos casos em que este cumprimento seja se mostre
impossível ou envolva a utilização de meios manifestamente desproporcionais ao direito protegido.
4. direito de se opor, no todo ou em parte a) por motivos legítimos ao tratamento de dados pessoais que lhe digam
respeito, ainda que pertinentes para a finalidade da coleta; b) ao tratamento de dados pessoais que lhe digam respeito
para o envio de material publicitário ou de venda direta ou para a realização de pesquisas de mercado ou comunicação
comercial.
Estes direitos são exercidos mediante pedido dirigido sem formalidades ao titular ou gestor, também por intermédio
de um responsável, a quem se dá o feedback adequado sem demora.
Por fim, informamos que você também deve autorizar a Academy Foundation a usar sua imagem.
As referências das pessoas a quem você deve entrar em contato para o exercício dos direitos estabelecidos acima são
as seguintes:
Proprietário do processamento de dados
Fundação da Academia da Marinha Mercante Italiana
Dra. Paola Vidotto
Tel. 0103622472
Email info@faimm.it
Responsável pelo processamento e proteção de dados pessoais (DPO - Data Protection Officer); Dr. Enrico Biagi privacy@faimm.it

