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Após a Independência, a formação profis-
sional esteve sob responsabilidade do Minis-
tério da Educação, onde permaneceu até o
ano de 1995. Em Dezembro do mesmo ano,
a tutela da formação profissional passou
para o Ministério da Administração Pública,
Trabalho e Segurança Social.

Até à data da sua transição para a Admi-
nistração do Trabalho, o Sistema Nacional
de Formação Nacional contava com 13 centros
dos quais cinco pertenciam ao Instituto
Nacional Emprego e Formação Profissional
(Inefop). Na altura, os centros estavam loca-
lizados nos centros urbanos de algumas
províncias. De 1996 a 2002, a rede de centros
de Formação Profissional aumentou de 13
para 214, que culminou também com a
entrada de operadores privados.

Com o aumento de centros profissionais,
foi possível matricular 10.536 candidatos,
tendo aprovado 8.843 formandos. Em 2008,
o número de centros de formação elevou
para 388, com particular destaque para o
incremento de 61 centros do Inefop.

Este aumento deveu-se à implementação
do Programa Nacional de Capacitação e Ofí-
cios, que se traduziu na construção de 59
pavilhões de artes e ofícios em todas as pro-
víncias, com o objectivo de levar a formação
a vários segmentos sociais e localidades do
país. Com a aplicação deste programa, foi
possível aumentar a capacidade formativa
de 10.533 para 36.738 postos formativos.
No período de 2008 a 2012, a capacidade
formativa atingiu cerca de 60 mil formados
por ano. Devido à adopção de algumas medidas
de carácter técnico e pedagógico e com o
propósito de melhorar o perfil de saída dos
formandos para o mercado de trabalho (qua-
lidade formativa), procedeu-se ao aumento
da carga horária e foram ainda introduzidas
novas matérias, através de módulos transversais
que abordam questões sobre cidadania,
segurança, saúde e higiene no trabalho,

gestão de pequenos negócios, empreende-
dorismo, doenças sexualmente transmis-
síveis, dentre outras.

Esse facto levou à diminuição do número
de ciclos formativos. A título de exemplo,
os cursos de arte e ofícios tinham a duração
de seis meses e eram feitos dois ciclos de
formação anualmente. Com o aumento da
carga horária, só é possível realizar-se um
ciclo e, assim, o sistema de formação pro-
fissional registou uma redução quantitativa
e uma melhoria qualitativa no número de
formandos para 47.805 postos formativos.

Desde 2013 até ao primeiro trimestre de
2017, a rede de centros de formação aumentou
em 17 por cento, passando de 541 para 635.
Este acréscimo foi possível no âmbito das
políticas públicas, no domínio da elevação
das qualificações dos activos laborais, bem
como pela participação activa do sector pri-
vado que, durante este período, cresceu em
cerca de 24 por cento.

O Programa Avanço tem sido desenvolvido
nas províncias de Luanda, Bengo, Malange,
Cuanza Norte e Benguela. Foi criado com
objectivo de aumentar a oferta formativa,
potenciar os jovens com competências téc-
nico-profissionais em várias especialidades
para serem inseridos no mercado do trabalho.
Para o efeito foram identificados um leque
de especialidades inseridos no Programa
Avanço, nomeadamente, cursos de mesa
bar, cabeleireiro/barbeiro, cobrador táxis
e autocarros, decoração de eventos, empre-
gada de mesa similar, empregada doméstica,
gestão de cantinas e similares, guia turístico,
jardinagem, moto táxi, música, operários
agrícolas, porteiro, recauchutagem, recep-
cionista, reparação de semáforos, reparação
de telemóveis, vacinador de gado, vigilante
de infância, montagem e reparação de para-
bólica, reparação e manutenção de geradores
de pequeno porte, desenho gráfico, engra-
xadores, fotografia e digitalização.

Êxitos na formação profissional
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Julião Neto

O Sistema Nacional de Forma-
ção Profissional é um modelo
que está inserido no programa
de modernização e desenvol-
vimento do país, para estimu-
lar a criação de postos de
trabalho e concretizar o sonho
de muitos jovens e famílias.

Informações tiradas do livro
sobre “Políticas Activas de Em-
prego e Sistema Nacional de
Formação Profissional”, que
aborda os objectivos e resulta-
dos do período de 2013 até ao
primeiro trimestre de 2017,
destacam a existência de 635
centros criados em todo o país
desde 1975.

O actual contexto do país
aponta o sector empresarial
público e privado como papel
fundamental e decisivo para a

qualificação e valorização da
mão-de-obra nacional. Os
investimentos no sector da
economia têm sustentado a
geração de postos de trabalho
com destaque para as áreas
da Agricultura, Pescas, Cons-
trução Civil e Obras Públicas,
Geologia e Minas, Trans-
porte, Comunicação, Indús-
tria e Turismo.

A gestão do sistema de for-
mação é feita com base nas re-
gras metodológicas da
Organização Internacional do
Trabalho (OIT). Com a criação
do Instituto Nacional de For-
mação Profissional (Inefop)
tem sido possível assegurar a
execução das políticas relati-
vas à organização do mercado
de trabalho, bem como a di-
recção e coordenação do sis-
tema de formação profissional
definidas e aprovadas pelo

Executivo. O Inefop conta ac-
tualmente com estruturas des-
centralizadas em todo o país,
nomeadamente, 18 serviços
provinciais;  31 centros de For-
mação Profissional, 14 Integra-
dos de Emprego e Formação
Profissional e 35 móveis e  61
pavilhões de Formação em
Artes e Ofícios.

O Inefop, além dos centros
públicos, tem também regista-
das 35 instituições de outros
organismos e 459 privadas.

Desde 2013 até ao primeiro
trimestre de 2017, a rede de
centros de formação aumentou
em 17 por cento, passando de
541 para 635, este acréscimo foi
possível no âmbito das políti-
cas públicas, no domínio da
elevação das qualificações dos
activos laborais, bem como a
participação activa do sector
privado que durante este pe-

ríodo cresceu em cerca de 24
por cento.

O Sistema Nacional de For-
mação Profissional é um ins-
trumento que está sob a gestão
do Ministério da Administração
Pública, Trabalho e Segurança
Social (MAPTSS). Os progra-
mas de formação estão subdi-
vididos em brigadas, foram
criados para ajudar a combater
a delinquência juvenil e im-
pulsionar o empreendedo-
rismo que dá possibilidade aos
jovens de criarem as suas pró-
prias empresas.

No âmbito do Programa de
Formação Profissional, o Exe-
cutivo tem como objectivo con-
ceber e executar as políticas de
emprego e de formação, acom-
panhar as políticas globais e
sectoriais, elaborando estudos e
propostas para acompanhar o
desenvolvimento do país e da
mão-de-obra qualificada.

Papel do Cenfor
O Centro Nacional de Formação
de Formadores (Cenfor) tem a
sua sede em Luanda e desen-
volve a sua actividade em toda
a extensão do território nacio-
nal, através de núcleos de for-
mação de formadores, que, de
forma célere e atempada, aten-
dem às necessidades formativas
no âmbito da formação peda-
gógica de formadores a nível do
sector público e privado.

Na qualidade de instituição
de referência no que concerne
à formação profissional, deu
continuidade, de 2013 a 2016, à
realização das acções inscritas
no seu plano anual de activida-
des, com o objectivo de res-

ponder às necessidades forma-
tivas dos gestores, directores de
instituições, coordenadores pe-
dagógicos, formadores, respon-
sáveis de instituições formativas
de tutela pública ou privada,
bem como de outros agentes do
Sistema Nacional de Formação
Profissional. 

Para a concretização do
plano formativo, o Cenfor de-
senvolveu um conjunto de ac-
ções formativas nas seguintes
áreas de intervenção: forma-
ção pedagógica inicial de for-
madores, contínua, técnica
contínua e profissional, ava-
liação de desempenho e ges-
tão da formação.

Os resultados das acções
de formação do Cenfor, no
período entre 2013 até o pri-
meiro trimestre de 2017, foi
de 7.029 formados.

Políticas activas

O Sistema Nacional
de Formação

Profissional é um
instrumento que

está sob a gestão do
Ministério da
Administração

Pública, Trabalho e
Segurança Social.
Os programas de

acção estão
subdivididos em
brigadas para

ajudar a combater a
delinquência
juvenil e

impulssionar o
empreendedorismo

Com a
existência dos
centros de
formação
profissional, a
mão-de-obra
nacional tem
sido mais
valorizada e
tem
correspondido
às exigências
actuais do
mercado de
trabalho

Desde 2013 até até 2017, a rede de centros de formação aumentou em 17
por cento, passando de 541 para 635, este acréscimo foi possível no
âmbito das políticas públicas, no domínio da elevação das qualificações
dos activos laborais, bem como a participação activa do sector privado

Formação profissional
desponta nos últimos anos
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Milhares de jovens formados
Este ano, o Sistema Nacional de
Formação Profissional, no ciclo
formativo de 2017, inscreveu
83.563 candidatos; destes, matri-
cularam-se 57.328 formandos,
dos quais 39.328 nos centros
tutelados pelo Inefop e 1.306
nos privados.

Em termos de adesão por
género, o sistema matriculou
35.058 formandos representando
61,15 por cento e 22.270 forman-
das, representando uma adesão
na ordem dos 38,85.

Em termos gerais, neste ciclo
formativo, aprovaram 47.862 for-
mandos, dos quais 31.908 dos
centros tutelados pelo Inefop,
1.267 dos centros públicos de
outros organismos e 14.687 dos
centros privados, representando
66,67 por cento, 2,6 e 30,68 res-
pectivamente.

No aproveitamento, lidera a
província de Luanda com 25.136
formados, seguida de Benguela
com 3.018 cidadãos aptos a
desenvolverem a sua profissão.

De salientar que no presente
ano formativo terminaram com
êxito 11 técnicos médios de for-
mação profissional na especia-
l i dade  de  Mecân i ca  Au to ,
dotados de conhecimentos téc-
nicos e metodológicos interna-
cionalmente comparáveis ,
ajustados à necessidade do mer-
cado de trabalho.

O currículo formativo deste
curso foi aprovado pelo Instituto
Nacional de Investigação e Desen-
volvimento da Educação (INIDE)
do Ministério da Educação.

Para formar os jovens que
acorreram aos centros de for-
mação, o Sistema Nacional de
Formação Profissional no país
contou com 709 unidades for-
mativas das quais 142 tuteladas
pelo Inefop, 35 de outros orga-
nismos e 533 privadas. Em termos
de número de especialistas, foram
ministrados 139 cursos nos cen-
tros tutelados pelo Inefop, 22
nos centros públicos de outros
organismos e 182 nos privados.

Entretanto, apesar de os cursos
ministrados nos centros privados
serem em maior número, cerca
de 92 por cento foram formações
ligadas à área de administração
e serviços, enquanto nos centros
de formação tutelados pelo Ine-
fop, cerca de 81,22 por cento dos
cursos são técnicos, sendo a sua
maioria ministrados no âmbito
da formação inicial.

Apesar de os centros de for-
mação privados se apresentarem
em maior número, o rácio de
atendimento é menor em relação
ao dos tutelados pelo Instituto
Nacional de Emprego e Formação
Profissional, com 279 formandos
por unidade formativa, contra
31 dos centros privados.



Edivaldo Cristóvão

O ministro da Administração
Pública, Trabalho e Segurança
Social (MAPTSS), Jesus Maiato,
considera que Angola dispõe de
um Sistema Nacional de Emprego
e Formação Profissional assente
em normas, regulamentos pro-
gramas e acções que visam pro-
po rc i ona r  a o s  c i d adão s
oportunidades de aprendizagem
em vários níveis.
O ministro, durante o encer-

ramento do ciclo formativo de
2017, definiu novos desafios para
os próximos anos, como desen-
volver acções com vista a moder-
nizar e dinamizar os centros de
emprego para uma melhor inter-
mediação entre a procura e a
oferta. Jesus Maiato disse que o
país tem muitos cidadãos por-
tadores de capacidades e com-

petências para o exercício de
determinadas profissões adqui-
ridas num processo de aprendi-
zagem tradicional (aprendiz,
ajudante, servente, etc.). No
entanto, estes não dispõem de
documentos que certificam a sua
condição profissional e têm difi-
culdades de ingressar no mercado
de emprego.
Para facilitar o processo,  este

grupo de cidadãos vai ter acesso
ao sistema de certificação pro-
fissional que, por meio de reque-
rimento e depois de comprovar
as respectivas habilidades atra-
vés de exames de aptidão teó-
ricos e práticos em centros
certificados, poderão obter a
sua carteira profissional.
O Ministério da Administração

Pública, Trabalho e Segurança
Social vai realizar estudos e pre-
parar a legislação necessária para
o financiamento das políticas

act ivas  de  emprego  (auto-
emprego, empreendedorismo e
estágios profissionais) através
da protecção social obrigatória,
como estabelece a Lei de Bases
de Protecção Social, como forma
complementar de financiar o
sistema de emprego e da forma-
ção profissional.
Vai ser criado também um pré-

mio para os melhores projectos
feitos pelos formados no fim de
curso. O ministro Jesus Maiato
considerou que o ciclo formativo
de 2017 teve resultados satisfa-
tórios, fruto do empenho e dedi-
c a ção  d o s  f o rmado s ,  d o s
formadores e dos demais fun-
cionários dos diversos centros
de formação profissional.
O ano formativo contou com

83.563 candidatos inscritos, dos
quais 64.729 nos centros tutelados
pelo  Inst i tuto  Nacional  de
Emprego e Formação Profissional

(Inefop). Deste número foram
matriculados 57.328, sendo que
39.328 registados nos centros do
Inefop. Concluíram com apro-
veitamento 47.862. O Inefop ofe-
receu através dos respectivos
centros mais de 139 cursos e assi-
nalou-se a entrada em funcio-
namento do Centro Integrado de
Formação Tecnológica (Cinfotec)
do Rangel.

O Inefop tem sob sua depen-
dência 142 unidades formativas
distribuídas pelo país e 1.280 for-
madores, certificados da bolsa
nacional de formadores.
Apesar de os resultados serem

positivos e encorajadores, no ciclo
governativo que teve início 2017-
2022, o Executivo, estabeleceu
como um dos pilares de actuação
das políticas públicas, estimular
a valorização do capital humano
e a promoção do emprego qua-
lificado e remunerador,colocando

assim no eixo central de toda e
qualquer acção o capital humano.
Para a concretização deste pro-

pósito, será preciso fortalecer,
cada vez mais, o Sistema Nacional
de Formação Profissional, nomea-
damente, trabalhar com o sector
empresarial para a redefinição
dos perfis de saída e  ajustamento
dos currículos dos diversos cursos
e especialidades.
O reforço prende-se também

em implementar a formação dual,
reforçar a formação em contexto
real de trabalho, proporcionar
aos finalistas estágios profissionais
ou curriculares.
O ministro da Administração

Pública, Trabalho e Segurança
Socila orientou a reestruturação
do Centro de Formação de For-
madores (Cenfor) com vista a
capacitação permanente do qua-
dro de formadores do sistema,
não só no domínio pedagógico
como,  também,  no aperfeiçoa-
mento do conhecimento da área
de especialidade. Neste sentido,
vai ser reforçada a interacção
entre os centros de formação e
os de níveis III e IV com vista a
elevação equilibrada do conhe-
cimento pedagógico e técnico-
profissional.
A revisão da carreira do for-

mador da formação profissional
deve ser elevada ao mesmo grau
de exigência e remuneração das
demais carreiras do sistema de
ensino geral. Pretende-se com
esta medida reduzir significati-
vamente o êxodo de formadores
do Sistema Nacional de Formação
Profissional para o sistema de
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Resultados são satisfatórios

Sistema Nacional de Emprego e Formação Profissional tem proporcionado
nos últimos anos aos cidadãos oportunidades de aprendizagem em vários
níveis e a possibilidade de obterem o primeiro emprego

    

Ministro Jesus Maiato
aponta desafios para o futuro

Ministro considera
que o ciclo

formativo de 2017
teve resultados

satisfatótios, fruto
do empenho e
dedicação dos

formados e dos
demais

funcionários dos
diversos centros de

formação
espalhados pelo

país



ensino geral ou técnico-profis-
sional por ser mais atractivo nos
dias de hoje.

O objectivo é melhorar a dis-
ponibilidade financeira e orça-
men ta l ,  a s  c ond i ç õ e s  d e
funcionamento dos centros, fun-
damentalmente, na componente
de disponibilização de equipa-
mentos, laboratórios e no forne-
cimento regular de consumíveis
de forma a dotar os formandos
de conhecimentos práticos e ade-
quados a sua profissão.

Jesus Maiato pretende dar con-
tinuidade ao processo de insti-
tucionalização de cursos de
formação profissional com cariz
de especialização técnica com
equivalência do sistema de ensino

geral, permitindo assim uma
dupla certificação.

Ainda neste domínio, os centros
de nível IV, como o Cinfotec,  têm
de dar inicio, em parceria com o
sector empresarial ligado a indús-
tria extractiva e transformadora
e das tecnologias, ao processo que
visa a oferta de cursos de espe-
cialização para a formação de qua-
dros, cujo perfil de saída seja a de
engenheiro técnico com o nível
de bacharelato, tal como já ocorre
em muitos países do mundo.

Os centros de formação priva-
dos são um importante e incon-
tornável parceiro do Executivo e
fazem parte do Sistema Nacional
de Formação Profissional. 

Deste modo, e com o objectivo
de proporcionar uma melhor arti-
culação e acompanhamento da
sua actividade, o Instituto Nacional
de Emprego e Formação Profis-
sional vai desenvolver acções que
visam o registo de todos os centros
de formação profissionais privados
que exercem actividades sem a
competente licença, propor legis-
lação para a sua classificação em
função das condições físicas e
técnicas que apresentam, bem
como adoptar medidas de sim-
plificação no processo de obtenção
das licenças.

Ainda no quadro do acompa-
nhamento da actividade dos cen-
tros privados, o Cenfor deve
propor os requisitos necessários
para o exercício da profissão de
formador, bem como estender a
acção formativa aos mesmos no
sentido de ajustar os seus níveis
técnico-pedagógicos.

  
KINDALA MANUEL | EDIÇÕES NOVEMBRO

Futuramente, o
ministério vai

realizar estudos e
preparar a
legislação

necessária para o
funcionamento das
políticas activas de
emprego através da
protecção social
obrigatória, como
estabelece a Lei de
Base de Protecção
Social, como forma
complementar de
financiar o sistema
de emprego e da

formação
profissional
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Os resultados
dos trabalhos
feitos pelos
formados
neste ciclo
formativo
foram
expostos
durante o
encerramento

A arte e a
criatividade
dos formados
constituem
valências  que
servem de
fontes de
rendimento e
de sustento
para as suas
famílias

Jesus
Maiato fez a
entrega do
primerio
certificado
e do kit de
trabalho ao
jovem
Lutuima
Hossy que
terminou o
curso de
Canalização

A jovem
Tânia

Gouveia
além de ser
formadora

do centro da
Camuxiba,
abriu uma

empresa de
decoração 

No seudiscurso de encerramento
do ciclo formativo, o ministro,
Jesus Maiato,  disse aos formados
para apostarem  no empreen-
dedorismo, por ser uma via atra-
vés da qual podem beneficiar de
apoios para a criação do próprio
negócio,  no quadro dos progra-
mas que estão a ser executados
pelas incubadoras de empresas,
Centros Locais de Empreende-
dorismo e Serviços de Emprego
(CLESE), entre outros.

O titular do MAPTSS recordou
que,  além do conhecimento, é
preciso ter competência, habi-
lidade, ordem, assiduidade,
pontualidade, obediência, dis-
ciplina e o respeito como base
para o sucesso laboral. “Como
jovens, não tenham medo de
sonhar, porque o sonho é de
graça, não emagrece e constitui
um ponto de partida para as
vossas realizações futuras, não
se esqueçam que muito do que
é realidade hoje, foi um sonho
ontem”, disse.

O ministro garantiu que o Exe-
cutibo vai continuar apostar na
mão-de-obra nacional qualifi-
cada, dando oportunidade de
emprego aos cidadãos recém-
formados através de estágios
profissionais, curriculares ou da
assinatura de contratos de apren-
dizagem nos termos previstos
na Lei Geral do Trabalho.

No acto de encerramento,

mais de 100 jovens foram con-
templados com créditos do Banco
Sol, além de receberem um kit
de trabalho, que dispõe de um
computador e outros materiais
para facilitar o trabalho.

Lutuima Hossy, um dos jovens
contemplados,  recebeu da mão
do ministro, as ferramentas
necessárias para começar com
o seu negócio. Com o curso de
Canalização concluído, o jovem
pretende apostar no empreen-
dedorismo para crescer na vida.

Tânia Gouveia,  de 30 anos, é
formadora de Corte e Costura e
Decoração, no pavilhão de artes
e ofícios da Camuxiba. Aproveitou
as suas habilidades e abriu uma
empresa de decoração. Através

deste trabalho, a jovem revelou
que consegue sustentar a sua
família. 

Papel do CENFOR
O Centro Nacional de Formação
de Formadores (Cenfor) tem a
sua sede em Luanda e desen-
volve a sua actividade em todo
território nacional através de
núcleos de formação de forma-
dores. Que de forma célere e
atempada atendem às necessi-
dades formativas no âmbito da
formação pedagógica de for-
madores a nível do sector público
e privado. Os resultados das
acções de formação do Cenfor
no período entre 2013 até este
ano foram de 7.029 formados.

Mensagem de apreço aos finalistas do ciclo 2017

Ministro recordou que além do conhecimento é preciso ter disciplina
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O programaEmpreende-
dorismo na Comunidade
“Sol Amigo” criou nos
últimos quatro anos mais
de dez mil postos de tra-
balho directos. O projecto

capacita em gestão de
negócios ,  cr iação  de
mecanismos, atribuição
de microcrédito e oferece
kits  individuais  para
começar um negócio.

O programa Empreen-
dedorismo na Comunidade
“Sol Amigo”  é um projecto
que tem ajudado a melho-
rar a vida de muitas famí-
lias com poucos recursos.

O montante dos crédi-
tos vai de mil a cinco mil
dólares, equivalentes em
kwanzas, e a taxa de juro
estipulado pelo banco é
de  1 . 6 7  por  cen to .  O

retorno dos créditos tem
sido satisfatório, numa
ordem dos 88 por cento.

O programa tem a mis-
são  de  ident ificar  na
comunidade profissionais

Empreendedorismo na Comunidade “Sol Amigo” é um projecto que tem ajudado a melhorar a vida de muitos jovens e das famílias com poucos recursos

Empreendedorismo
| EDIÇÕES NOVEMBRO

Criados milhares de postos de trabalho
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que fazem reparação de
parabólicas, mototaxistas
e outros serviços, no sen-
tido de criar solidez nas
suas actividades dentro da
zona em que vivem.

O “Programa Avanço”
já capacitou em cursos de
gestão de pequenos negó-
c ios  mais  de  600  mi l
jovens, nas especialidades
de cabeleireiro, barbeiro,
montagem e reparação de
antenas parabólicas, gera-
dores de pequeno porte,
telemóvel, desenho gráfico,
discotecário, mesa e bar,
fotografia e digitalização.

Os Centros Locais de
Empreendedorismo e Ser-
viços de Emprego (CLESE)
têm servido como “ponte
certa” para a criação de
empregos e negócios e
estão implantados em dez
províncias do país. Os cen-
tros capacitam estudantes
universitários e finalistas
do ensino médio no domí-
nio do emprego, para dis-
seminar  a  cul tura  do
empreendedorismo nas
comunidades.

O  CLESE  p re tende
mudar as comunidades por
via do empreendedorismo,
ensina os jovens a ter o
domínio básico da gestão
da sua conta e  domínio da
contabilidade básica para
negócios e marketing. Com
este programa de formação,
muitos vêem as suas vidas
mudar e tornam-se mais
úteis à sociedade.
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Fula Martins

Os programas implementados
pelo Sistema Nacional de For-
mação Profissional ao longo dos
anos têm atraído milhares de
jovens aos centros de formação
em todo o país. No dia de encer-
ramento do ciclo de formativo
deste ano, os formados apre-
sentaram uma mensagem de
agradecimento ao Executivo, em
particular ao Ministério da Admi-
nistração Pública, Trabalho e
Segurança Social, pelas condições
proporcionadas e oportunidades
na obtenção de conhecimentos
de novas atitudes para enfrentar
o mercado de trabalho.

Na carta de agradecimento,
os formados reconheceram que
o mercado de trabalho está cada
vez mais competente e exigente
e as valências profissionais têm
de estar à altura dos desafios
técnicos e tecnológicos indis-
pensáveis para o desenvolvi-
mento económico e social do

país. Os formados pediram
maior elevação da qualidade
da formação profissional, com
disponibilização regular e atem-
pada de meios e materiais
necessários, reforço de equi-
pamentos e ferramentas de
apoio, oferta de novos cursos,
alargamento de cursos para o
período pós-laboral, bem como
a extensão da formação profis-
sional a todos os municípios.

“Com a conclusão desta
e tapa ,  novos  de safios  s e
impõem, nomeadamente a
inserção no mercado de traba-
lho, que esperamos conseguir
vencer através do empregador
ou da promoção do espírito de
iniciativa para criação do próprio
emprego, pelo que contamos
com apoio do Executivo por via
dos programas dirigidos”, lê-
se na mensagem.

Os formados consideram a
formação profissional como
uma ferramenta importante e
indispensável que garante a
inclusão social e o caminho

certo para o acesso ao mercado
de trabalho, razão pela qual
pedem a todos os jovens para

aderirem aos programas de for-
mação profissional, para que
cada vez mais se construa uma
Angola melhor e próspera para
todos. Nos centros, podemos
encontrar várias especialidades
como Mecânica (que inclui as
profissões de Bate-chapa, Pin-
tura, Electricidade e Frio-auto),

Artes (Olaria e Cerâmica, Corte
e Costura, Cabeleireiro e Barbeiro,
Escultura e Pintura), Serralharia
(Estufador, Carpintaria e Repa-
rador de Electrodomésticos),
Informática, Inglês, Contabili-
dade Informatizada, Secretariado
Executivo e Hardware.

José Hebo Jerónimo de 23
anos, fez o curso de Electricidade
e Construção Civil, sente-se
feliz por ter concluído e agradece
o empenho do seu formador
por lhe ter ensinado muita coisa.

O jovem fez a sua formação
no Centro Integrado da Sapu 2,
“espero implementar os conhe-
cimentos que adquiri. Tenho
um projecto que pode ajudar a
melhorar a iluminação pública,
para tratar da manutenção dos
postos.” Tânia Maria Cosme, de
29 anos, concluiu o curso de
Adorno e Arte Doméstica, feito
durante quatro meses. Hoje,
sabe fazer decoração de bancos,
mesas, desenhos em camisolas,
tapetes, retalhos de panos, cos-
turar e fazer reciclagem. Por

não  con segu i r  a inda  um
emprego, a jovem pretende criar
uma empresa e desenvolver
mais as suas habilidades.

Outro jovem, Henrique
Manuel Guilherme tem 30 anos.
A sua aposta formativa foi na
área de Carpintaria. Formou-
se no projecto Cidadela Jovens
de Sucesso de Cabiri, considera
que foi uma batalha conseguida
e sente-se regozijado, porque
vai contribuir para o desenvol-
vimento do país.

A sua formação teve a dura-
ção de seis meses, a Cidadela
Jovens de Sucesso de Cabire é
um centro de formação profis-
sional integrado, onde alguns
jovens ficam durante três anos
a aprender vários cursos para
saírem preparados para o mer-
cado de trabalho. 

Um exemplo de superação
é a jovem Maria Faz-Bem, depois
de concluir o curso de Decora-
ção, tornou-se formadora do
Centro de Artes e Ofícios do
Zango. Gosta de fazer o que faz.

A Música e a
Culinária são
cursos que têm
registado
muita procura
nos centros de
formação
profissional

Cursos atractivos

Nos centros de formação profissional podem ser econtrados várias especialidades como Mecânica que inclui as profissões
de Bate-chapa, Pintura, Electricidade e Frio-auto; nas Artes tem Olaria, Cerâmica, Corte e Costura, Cabelereiro, Escultura
e Pintura. Tem ainda a Serralharia, Informática, Inglês, Contabilidade Informatizada, Secretariado Executivo e Hardware 

FOTOS: KINDALA MANUEL | EDIÇÕES NOVEMBRO

Programas de formação incentivam a juventude

Os formados
reconhecem que o

mercado de
trabalho está cada

vez mais
competitivo e

exigente, por isso,
as valências

profissionais têm de
estar à altura dos

desafios técnicos e
tecnológicos

Os centros de
formação
profissional
têm cursos
atractivos que
estimulam os
jovens a criar
o seu próprio
negócio
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