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PAPE já beneficiou 2.033 Jovens no País
O Plano de Acção para Promoção da Empregabilidade (PAPE) já beneficiou no país 2.033 jovens,
que concluíram com êxito a formação profissional e
consequentemente receberam micro créditos e kits
profissionais de trabalho.
A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, fez o anúncio destes números, durante o lançamento do PAPE,
na província do Huambo.
Depois das províncias do Cuando Cubango, Huíla,
Luanda, Namibe e Uíge, o plano foi lançado este mês
no Bié e Huambo, concretamente nos municípios do

Andulo, Bailundo e do Huambo respectivamente.
A ministra Teresa Rodrigues Dias lembrou que para
facilitar o processo dos beneficiários directos do
PAPE, com realçe aos prestadores de serviços, está
desponível uma plataforma electrónica, denominada
E-Bumba, com vista a dinamizar a intermediação de
prestadores de serviços e consumidores finais.
De igual modo, referiu, estão previstos mecanismos
mais expeditos para facilitar a formalização dos pequenos negócios e a reconversão da economia informal.

A

ministra sublinhou que o sucesso do PAPE
depende incontornavelmente do espírito
de responsabilidade, seriedade, determinação,
resiliência e foco de todos os beneficiários, relativamente ao cumprimento rigoroso dos compromissos assumidos, para que com o seu comprometimento se possa garantir a extensão dos
mesmos benefícios a outros cidadãos.
Teresa Rodrigues Dias reafirmou que o Executivo
mantém o compromisso da criação de cerca de
500.000 postos de trabalho, que vão ser absorvidos pelo sector produtivo da economia, razão
pela qual, tem implementado uma série de programas, como, o Programa de Apoio à Produção,
Diversificação das Exportações e Substituição
das Importações (PRODESI), o Projecto de Apoio
ao Crédito (PAC), Programa de transferências
Sociais Monetárias (Kwenda), Plano Integrado de
Intervenção nos Municípios (PIIM), Plano de Acção Para Promoção da Empregabilidade (PAPE),
dentre outros, cujos propósitos estejam virados
para a promoção da empregabilidade e o combate à pobreza.

NÍVEIS DE EMPREGABILIDADE AUMENTAM

O

Plano de Acção para Promoção de Empregabilidade é um dos eixos de actuação do Executivo, que
visa o aumento dos níveis de empregabilidade, como
mecanismo de combate a pobreza e a exclusão social.
Criado pelo Decreto Presidencial 113/19 de 16 de Abril,
o PAPE foi relançado em Outubro de 2020 e já chegou
as províncias do Bié, Cuando Cubango, Huíla, Huambo,
Luanda, Moxico, Namibe e Uíge.
O plano tem beneficiado jovens através de micro créditos e feito a distribuição de Kits profissionais, para
profissões como Carpintaria, Sapataria, Electricidade,
Agricultura, Corte e Costura, Serralheiro, Culinária/
Pastelaria, Salão de Beleza, Moagem, Recauchutagem
e Pedreiro/Alvenaria, com a facilitação da entrega de
carteiras profissionais.
Durante o lançamento oficial do PAPE nas províncias
do Bié e Huambo, foram dadas explicações sobre os
objectivos do programa, os canais de acesso para inscrição, o processo de selecção e encaminhamento dos
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candidatos ao portal de candidatura.
O PAPE é o mecanismo usado pelo Executivo para
apoiar as acções de fomento à empregabilidade dirigidas especialmente aos mais jovens (17 aos 40 anos), às
mulheres, à população rural, aos portadores de deficiência e a outros grupos vulneráveis.
As áreas de actuação do PAPE consistem na promoção
do emprego, através do Programa de Estágios, Programa de Inserção no Mercado de Trabalho, Programa de
Incentivo ao Empreendedorismo, Programa de Fomento do Emprego e na Formação Profissional.
Os cursos são de curta duração desenvolvidos de forma ambulante e de acordo a necessidade do público-alvo, tem também disponível cursos de média e longa
duração que visa capacitar e qualificar os jovens de forma a facilitar a sua inserção no mercado de trabalho.
Um dos eixos do PAPE é o Programa de Estágios Profissionais que incentiva a realização de estágios aos re2

cém-formados, com dificuldades em encontrar o primeiro emprego.
O Programa de Inserção no Mercado promove a contratação
de estagiários em busca do primeiro emprego directo e de desempregados de longa duração, por meio da atribuição de incentivos à entidade empregadora para celebrar um contrato de
trabalho com ex-estagiários.
O PAPE estima abranger 83.500 jovens em todo o país, com a
distribuição de 10.000 micro créditos, 42.000 kits profissionais
em diferentes profissões, inserir 30.000 jovens no mercado formal e 1.500 jovens formados no nível 3 e 4 de formação profissional.
No âmbito da formação profissional pretende capacitar pelo
menos 60.000 jovens em programas de treinamento, 30.000
em cursos de curta duração, 12.000 nos domínios do empreendedorismo e gestão de negócios, 18.000 em outros domínios
do saber.
RECOMENDAÇÕES DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
A ministra do MAPTSS lembrou que os objectivos do Plano
de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE) fazem
parte do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022,
que reflectem as palavras proferidas pelo Presidente da Repú-

blica, no acto da sua investidura.
As recomendações foram referidas nos seguintes termos:

“A dimensão da população em idade activa e a tendência de crescimento nos
próximos anos, impõem que a juventude
esteja no centro das atenções. Apostar
nos jovens é apostar no futuro, no progresso de Angola e na sua inserção no
mundo global, cada vez mais competitivo, o combate à pobreza é uma prioridade incontornável”
“Por isso, vamos apostar na criação de
empregos sustentáveis e na distribuição
meritória dos recursos disponíveis, garantindo a adopção de políticas de inclusão económica e social o que passa
necessariamente pela valorização, reconhecimento das actividades profissionais
bem como a protecção dos trabalhadores”.
A ministra lembrou que o Presidente da República orientou o apoio a programas de micro
créditos e créditos dirigidos a pequenas e médias empresas, com enfoque a iniciativas dos
jovens. No meio rural, recomendou a aposta da
produção agrícola e pecuária em pequena escala e na garantia do escoamento dos produtos
do campo para as vilas e cidades.
Prosseguiu que para tal, é necessário investir
seriamente na educação dos jovens e na sua
formação técnico-profissional, ajustada às necessidades do mercado de trabalho e ao desenvolvimento do país.

“sermos capazes de colocar os recursos
disponíveis ao serviço da Nação, garantindo a melhoria geral das condições de
vida dos angolanos, numa base justa e
equitativa”.
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“Mais de duas mil pessoas inseridas nos estágios
profissionais”
O director-geral do Instituto Nacional de Formação Profissional (INEFOP), Manuel Mbangui, informou
que a nível do país já estão inseridas mais de duas mil pessoas para entrarem no processo de estágio
profissional e 150 já estão a terminar.
Manuel Mbangui anunciou que na província do Huambo foram feitos acordos com 30 empresas do
sector privado e algumas universidades, que vão facilitar nesta primeira fase cerca de 40 estágios, mas
as candidaturas das empresas continuam a ser feitas para aumentar o número de vagas e facilitar a
inserção dos formandos.
O director-geral do INEFOP explicou que a definição dos salários dos estagiários está ligada aos sectores da actividade que cada um for enquadrado. O tempo de estágio é de três a seis meses, dependendo
da complexidade do curso.
O programa conta com o apoio do MAPTSS, PNUD e com o financiamento do Governo da Turquia.
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Acção de Solidariedade

“Ministra entrega cadeira de roda e duas máquinas
de costura”
O jovem Eduardo Cassanga de 33 anos vive no bairro do São José, na província do Bié, com a esposa
e três filhos. Começou a costurar com 13 anos, seguindo as pegadas do pai, na altura.
Eduardo foi um dos beneficiados do PAPE na província do Bié, recebendo duas máquinas de costura
de sapataria e uma cadeira de roda para ajudar na sua locomoção.
O jovem disse na ocasião, sentir-se satisfeito e feliz, porque vai melhorar as suas condições. Com o kit
que recebeu pensa futuramente abrir uma indústria e passar a fabricar os seus próprios sapatos.
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Factos (Historias)

Jovens satisfeitos com o
PAPE
Muitos jovens do país, têm revelado satisfação
com o programa do PAPE, como referiu Carlos
Piedoso de 25 anos, contemplado com um
kit de agricultura, avaliado em mais de um
milhão de Kwanzas, composto por um motor de
electrobomba, pulverizador e máquina de cortar
a terra.
Carlos Piedoso trabalha há cinco anos como agricultor, revelou que com esta ajuda, muita coisa vai
mudar em sua vida, fundamentalmente, por praticar agricultura distante do rio, a electrobomba vai
ajudar bastante na distribuição da água para rega.
Neste momento, tem 11 pessoas a trabalharem na
sua lavra, que produz batata-doce e rena, tomate,
milho e cebola.
O jovem disse que recebeu este kit depois de
frequentar o curso de agropecuária durante seis
meses.

“Espero que os outros jovens acreditam nos projectos do Governo e
que venham fazer o curso para estarem dentro do programa do PAPE”,
aconselhou.
Fernanda Essenje recebeu crédito de 320 mil
Kwanzas e vai investir no salão de cabeleireiro,
onde tem quatro pessoas empregadas.
O salão existe desde 2018, localizado no município do Bailundo, na província do Huambo, antes de receber o crédito, teve de fazer o curso de
gestão de pequenos negócios.
A jovem tem 28 anos, vive com os pais e tem dois
filhos, espera empregar mais quatro pessoa no
seu salão e continuar a fazer crescer o seu negócio.
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Destaques de Fevereiro

Cidadela Jovem de Sucesso e
CINFOTEC chega ao Huambo

INEFOP vai formar 1.300 formadores
de formadores em todo o país

Foi lançado, no município do Bailundo, a primeira
pedra para construção da Cidadela Jovens de Sucesso, cujo tempo de duração da obra está prevista para
12meses.

Ministra Tersa Rodrigues Dias anunciou, que o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP) vai formar 1.300 formadores de formadores em
todo o país, para que estejam à altura da demanda do
mercado de trabalho e do desenvolvimento sócio económico do país.

No mesmo período, no município do Huambo, foi lançada a primeira pedra de construção do primeiro Centro Integrado de Formação Tecnológica (CINFOTEC),
no quadro da cooperação bilateral com a República da
China, sendo a segunda cidade do país a ter um centro
deste nível, depois de Luanda.
20 kits profissionais, bem como a contemplação de
139 microcréditos, perfazendo um total de 362 postos
de trabalho criados.
“Exortamos aos jovens, a serem um exemplo para que
além do uso racional dos meios que acabam de adquirir, o seu comprometimento possa permitir o impulso de
candidaturas aos demais cidadãos. Tenham um pouco
de paciência, não se deixem levar pelas pessoas que
dizem que tudo pode ser resolvido tão rápido”, alertou
a ministra.

O anúncio foi feito durante o encerramento do curso
de formação de formadores, que abrangeu 31 cidadãos
dos centros de formação profissional das províncias de
Benguela, Huambo, Huíla, Luanda e Uíge, que decorreu
de 8 a 19 do mês de Fevereiro.
A ministra realçou que além das formações pedagógicas, a acção formativa serviu para superar a técnica dos
formadores.

União Europeia vai continuar apoiar
Angola
A embaixadora da União Europeia em Angola, Jannette
Seppen disse que a formação profissional é um sector
prioritário para União Europeia em Angola.

A embaixadora realçou que o apoio na formação
profissional faz parte de acordos firmados com Angola,
fundamentalmente da Agenda 2030 da Nações Unidas,
em particular do Desenvolvimento Sustentável, que fala
do trabalho decente e do crescimento económico.
A diplomata disse que em outros países que a União
Europeia tem parcerias, 48 por cento dos estudantes
estão matriculados em cursos de formação profissional.
No casos de Angola, em que o crescimento populacional
e com a política do Governo em relação à diversificação
económica, a formação profissional continua a jogar um
papel fundamental na criação de emprego para jovens,
seja no sector público e privado.

projecto, 16 espaços de formação, salas de aula, oficinas
e espaços exteriores para a formação de Construção
Civil.
Durante altura do lançamento da primeira pedra
que deu início a construção do Centro de Formação
Profissional do Cuíto, na província do Bié, a ministra
Teresa Rodrigues Dias, pediu mais calma aos jovens e
foco na conclusão dos seus objectivos.
A ministra acrescentou que existem pessoas que às
vezes tiram o foco dos outros, mas o foco do ministério
é sustentável, o que significa que depois do lançamento
da pedra, para edificar o Centro de Formação
Profissional do Cuíto, será um processo a ser concluído
sem interrupções.

Centro Nacional de Formadores quer
atingir a excelência
A directora do Centro Nacional de Formadores, Inês
de Almeida durante o encerramento do curso dos 31
formadores, disse que a sua instituição é destinada a
ministrar formação pedagógica inicial.
Nestas formações, prosseguiu, são realizadas ainda a
formação contínua de formadores, formação técnica
contínua de formadores e trabalhadores de empresas
públicas e privadas, bem como na formação dos demais
agentes que intervêm no processo formativo.

Novo Secretário de Estado para
Administração Pública empossado
ao cargo.
O novo Secretário de Estado para Administração
Pública, Vânio Americano foi empossado no dia 24
de Fevereiro de 2021. O mesmo, durante a cerimónia
de passagem de pastas, ocorrida no edifício sede do
MAPTSS, realçou que as principais prioridades para
o seu mandato, serão acelerar o processo da reforma
da administração pública e simplificar cada vez mais o
atendimento aos cidadãos.
Vânio Americano estabeleceu que vai dar continuidade
ao trabalho que já tem sido feito ao nível da
administração pública, com realce ao Projecto de
Reforma Administrativa (PREA) e ao Serviço Integrado
de Atendimento ao Cidadão (SIAC), bem como
trazer melhorias no âmbito da desburocratização e
simplificação dos serviços públicos.

Lançamento da primeira pedra para
a construção do Centro de Formação
Profissional do Cuíto
O Centro de Formação Profissional do Cuíto terá
capacidade para 320 formandos, está incluído no

Na ocasião, considerou que o combate à corrupção
passa necessariamente pelos gestores públicos, por
este motivo, pretende adoptar na grelha formativa da
Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas
(ENAPP), cursos para prevenir o combate a este crime.

Mais empregos foram criados na
província do Bié
No total, 362 cidadãos beneficiaram no mês de
Fevereiro, na província do Bié, de micros créditos, que
incluem a entrega de kits profissionais e outros foram
contemplados com estágios profissionais, no âmbito do
Plano de Acção para Promoção da Empregabilidade
(PAPE).
Na ocasião, a ministra da Administração Pública,
Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias
destacou que além dos beneficiários directos, pretendese com a distribuição dos kits profissionais, promover o
associativismo para beneficiar mais cidadãos.
para jovens, seja no sector público e privado.

França reforça cooperação com
INEFOP
A adida de cooperação da Embaixada de França, Irene
Kirsh disse que a França está feliz e orgulhosa em colaborar com o Executivo no projecto de formação profissional. A diplomata considerou que o capital humano
é o principal recurso de desenvolvimento de um país.
Tratando-se de uma formação pedagógica, sobre as
metodologias de transmissão do saber, por isso, cada
formador tem a obrigação de seguir esta formação.Irene Kirsh disse que após esta formação, o seu país vai
abrir um novo eixo de cooperação com INEFOP, avaliado em 150 mil Euros, ainda antes do final deste ano,
para beneficiar 120 formadores das províncias do Uíge,
Huíla, Moxico, Luanda, Huambo e Benguela.

Escreva para nós em maptssnews@maptss.gov.ao
e receba a sua newsletter todos os meses
na sua caixa de correio ou no seu telemóvel
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