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MAPTSS realiza 1º Briefing 
O dia 20 de Abril entra para a história do Mi-
nistério da Administração Pública, Trabalho e 
Segurança Social como sendo a data que mar-
ca o início das realizações do Briefing com a 
assinatura do Ministério. 

O termo “briefing”, é de origem Inglesa e signi-
fica “instruções”, também pode significar “re-
sumo”. Trata-se de uma ferramenta bastante 
utilizada por profissionais das áreas da Política, 
Comunicação, Marketing, Publicidade e Admi-
nistração de Empresas, Design, entre outras.

O mundo em que vivemos hoje, é um mundo 
construído à base da informação. Um mundo 
onde as decisões dos investidores e dos stake-
holders são tomadas em função da informação 
que têm disponível e ao seu alcance. Sendo 
certo que, uma informação incorreta, mal in-
terpretada ou divulgada fora do contexto, pode 
gerar danos relevantes à reputação da imagem 
de instituições ou de um projecto. 

O briefing MAPTSS será o resumo informativo, 
inicialmente mensal e posteriormente quinze-
nal, do ponto de situação das diferentes iniciati-
vas em curso pelo órgão central da Administra-
ção Pública, Trabalho e Segurança Social, bem 
como dos respectivos serviços superentendi-
dos do Ministério. 

A 1ª edição do Briefing MAPTSS aconteceu 
na Sala de Conferência do 2º Piso do Edifício 

Sede do MAPTSS, teve como anfitrião o Secre-
tário de Estado Para o Trabalho e Segurança 
Social, Drº. Pedro Filipe. 

Dois temas foram apresentados:

     1. Indicadores Da Segurança Social e Pro-
jectos Estruturantes Em Curso No Instituto Na-
cional de Segurança Social;

      2. Balanço do Plano De Acção Para a Pro-
moção Da Empregabilidade (PAPE) e o Progra-
ma De Estágios Profissionais.

O Secretário de Estado fez-se acompanhar, na 
mesa do Presídio, pelos Directores Anselmo 
Monteiro, Director Geral do Instituto Nacional 
de Segurança Social e o Director Geral do Ins-
tituto Nacional de Emprego e Formação Profis-
sional, Manuel Mbangui.

Com uma plateia composta por jornalistas de 
diferentes órgãos da comunicação social ango-
lana, técnicos das diferentes áreas do MAPTSS 
e convidados, teve início a 1ª edição do briefing 
MAPTSS.

O Secretário de Estado para o Trabalho e Se-
gurança Social, Pedro Filipe, começou a sua 
comunicação a agradecer e a saudar a presen-
ça de todos no evento.
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Momento de perguntas e respostas.
Jornalista Domingos Bento, O País
“Quais os critérios de seleção para os estágios 
profissionais?” 
 
Secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social,
Dr. Pedro Filipe
R: Nós (MAPTSS/INEFOP) não queremos deixar 
ninguém de fora, por isso, alargamos o expectro 
ao máximo e os requisitos são: cidadão nacional, 
idade compreendida entre os 18 e 30 anos, ensino 
médio ou superior concluído ou não tendo nem o 
médio, nem o superior concluído ter frequentado 
cursos de formação profissional certificado.”

Jornalista Orlando Marques, TPA
“Como vai funcionar a figura do mediador?” 

SETSS, Dr. Pedro Filipe
R: Importa referir que é uma iniciativa pioneira que 
a direcção do ministério com o beneplácito do mais 
alto Magistrado da Nação, decidiu introduzir. A 
filosofia de funcionamento desta figura(mediador), 
não está muito distante daquilo que é a função 
dos correctores de seguro, actualmente.

Não serão funcionários do INSS, serão 
profissionais liberais, passarão por um processo 
criterioso de selecção, deverão ser formados 
por nós, mas a remuneração destes futuros 
mediadores será directamente proporcional a sua 
capacidade de arrecadação de inscrições.

Jornalista Norberto Sateco, Voz da América
“Que medidas, concretas serão tomadas 
para penalizar as empresas que não pagam a 

segurança social? E quais as 5 maiores empresas 
devedoras no País?”

Director Geral do INSS, Dr. Anselmo Monteiro
R: As empresas maiores devedoras do sistema 
de protecção social são as empresas do sector 
público. E nós, neste momento, estamos num 
processo de reconciliar com o Instituto de Gestão 
de Activos e Participações do Estado (IGAPE), que 
tem a “umbrella” destas empresas, actualmente, 
para que elas possam fazer, de forma gradual, 
mediante acordos que vão até 60 prestações, para 
pagar o passivo. E temos feito encontros para que 
se possa diminuir esta dívida que hoje registamos 
na nossa base de dados.

Não vou elenca-las (as empresas devedoras) 
porque existe um acordo e nós estamos a tratar 
disto com o IGAPE, para que elas possam cumprir 
e não só, também, garantir a prestação de reforma 
dos seus trabalhadores.”

Jornalista Waldemar Marçal, Rádio Nacional de Angola
“Relactivamente ao PAPE, a meta é atingir 
83.500 beneficiários directos e cerca de 250. 000 
indirectos até 2022. Pelo andar da carruagem, 
esta meta será atingida?”

Director Geral do INEFOP, Drº. Manuel Mbangui
R: …Ficamos de março à Setembro de 2020 
condicionados com aquilo que eram as 
recomendações do Ministério da Saúde, quanto 
a contenção de propagação da Pandemia. 
Por esta razão, recomeçamos em Setembro 
de 2020, no Uíge. Naturalmente, todas estas 

“Saudar e agradecer a vossa presença. Para 
nós é muito importante que contemos com o 
vosso concurso directo para comunicar aos 
destinatários aquilo que tem sido os resul-
tados das acções deste ministério, porque 
reputamos como de grande importância esta 
interação com os nossos utentes.”

Numa comunicação breve, o Secretário de 
Estado Pedro Filipe abordou os indicadores 
globais da Segurança Social, Contribuintes, 
Segurados, Pensionistas e Taxa de Dependência. 

E apresentou, também, o ponto de situação 
da implementação dos diplomas 
recém-aprovados no domínio da Segurança 
Social: Implementação do acordo entre o BNA 
e o INSS, o novo modelo de prova de vida facial 
digital e a obrigatoriedade do uso da Folha de 
Remunerações eletrónica. 

O Secretário de Estado, Pedro Filipe, finalizou a 
sua comunicação    fazendo um balanço do Plano 
De Acção Para a Promoção Da Empregabilidade 
(PAPE) e o Programa De Estágios Profissionais. 

Amelia de Sousa
Jornalista, Angop
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Webinars realizados no mês de Abril

situações condicionaram, 1º, a retoma do PAPE, 2º, o aspecto relactivo 
ao processo de aquisição de kits. Com a Pandemia, muitas indústrias 
estavam fechadas, em quase todo o mundo…e as vezes para se fazer a 
composição de um kit, temos que recorrer a três continentes, Europa, 
Ásia e América. E todo este exercício condicionou a aquisição dos 
kits que agora está resolvida. Todas estas condicionantes têm esta 
implicância na alteração significativa que temos em relação ao alcance 
das metas.
 
Já estivemos em 13 províncias para efectivar a implementação do PAPE, 
de tal modo que, estamos conscientes que ainda temos muito caminho 
pela frente mas, temos condições de atingir estas metas. Com bastante 
altruísmo, com espírito de missão de toda esta equipa que temos a nível 
do PAPE.”  

Armindo Laureano, Jornal O País, um dos jornalistas convidados 
ao evento, para além de dar o seu contributo em relação aos temas 
apresentados, não deixou de agradecer e felicitar. 
“Agradecer pelo convite e felicitar pela iniciativa, pela abertura e pelas 
abordagens. Porque uma das grandes críticas que nós, jornalistas, 
temos feito, na nossa actividade é o acesso às fontes. 

É sempre uma grande dificuldade, termos a oportunidade de estar junto 
das fontes primárias para obter a informação necessária para a nossa 
actividade. E este 1º encontro do MAPTSS com os jornalistas é de 
louvar.”

Coube ao Director do Gabinete de Tecnologias de Informação e 
Comunicação Institucional, Evaristo Tony, fazer as considerações finais.

“Agradecer a presença dos ilustres jornalistas a este acto de balanço. 
Este 1º briefing é um exercício de comunicarmos melhor e também 
comunicarmos mais, aquilo que são as iniciativas no sector e sobretudo 
os resultados tangíveis à sociedade.”
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Resumo da Implementação das melhorias 
dos serviços da Segurança Social  
Assegurar um sistema de protecção social obrigatório, robusto e pe-

rene, com um aumento da cobertura pessoal, material, inclusão social, 

em especial dos mais idosos e promover a qualidade de prestação dos 

serviços públicos de protecção social são alguns dos vários objectivos 

do Plano De Desenvolvimento Nacional (PDN), 2018 – 2022.

Nesta edição de Abril a Newsletter/MAPTSS dá uma atenção editorial 

a Segurança Social (INSS), em função das melhorias que o Instituto 

está a implementar. Neste âmbito, destacar:

      Cadastramento de pensionistas (migração para bancos comerciais)          

     Folha de Remuneração Eletrónica 

     Prova de Vida Facial Digital

CADASTRAMENTO DE PENSIONISTAS 
(Migração Para Bancos Comerciais)

Os Pensionistas são os titulares de direito a uma prestação social, sob 
a forma de uma pensão nas eventualidades de velhice ou morte.
Neste momento, de maneira geral, o INSS controla 181.063 pensio-
nistas.

Até ao momento o Banco de Poupança e Crédito (BPC), mantinha o 
monopólio, em relação ao pagamento de pensões. Uma situação que 
está a ser alterada, devido ao acordo assinado entre o Banco Nacional 
de Angola (BNA) e o Instituto de Segurança Social (INSS). 

Entre as várias vantagens do acordo assinado, encontra-se a possibi-
lidade dos pensionistas poderem escolher o banco para receberem 
as suas pensões.

A declaração das folhas de remuneração via electrónica é um processo 
que teve início em 2008. Mas era de forma opcional. Como nos confirma o 
entrevistado pelo GTICI, Lourenço João Almeida da Silva, Técnico da Área 
de Gestão de Contribuintes/INSS.

“Até de 30 Março de 2021 nós, Segurança Social, ainda criávamos 
folhas de salários dos nossos contribuintes de forma manual.” 

O Decreto Presidencial nº 227/18 – Regime Jurídico de Vinculação e Con-
tribuição da PSO, vem tornar este processo uma obrigação.

“A partir de 1 de Abril de 2021 passou a ser obrigatória a criação da folha 
electrónica por parte dos contribuintes. Mas só é possível criar a folha elec-
trónica a partir do sistema da Segurança Social, se a empresa e trabalha-
dores estiverem inscritos. Após o processo de inscrição, a partir do portal 
nós, Segurança Social, atribuímos uma palavra passe e com ela a empresa 
consegue criar a folha electrónica. 

Para os contribuintes que têm até 100 trabalhadores inscritos na sua base 
de dados, no acto da criação da folha electrónica poderão fazer o lança-
mento dos salários nome a nome. Mas esse processo torna-se mais com-
plexo para os grandes contribuintes que têm cadastrados na sua base de 
dados de 200 até 5000 trabalhadores ou mais. Para esses contribuintes a 
Segurança Social abre a possibilidade de importação de ficheiro. O con-
tribuinte, deve, através do sistema de processamento de salários que usa, 
transformar a folha de remunerações em ficheiro chamado TXT (arquivo 
de texto) e com o mesmo fazer a importação desses dados para a base do 
INSS. Referir que este processo todo ocorre dentro do portal do contribuin-
te. 

A campanha e a operacionalização da alteração dos IBAN´s, dos pen-
sionistas, teve início no dia 8 de Abril, tendo sido já alterados, até 20 
de Abril, 2440 IBAN´s.

André Manuel Francisco de 70 anos de idade
é pensionista há 11 anos e optou pela mudança de banco.

para outro banco comercial.

“Estou satisfeito pela oportunidade de trocar de banco.” 

Já o pensionista 

Alegria Manuel não pensa em fazer a migração.

“Não vou trocar, porque as opções são bancos privados,
 a qualquer momento podem ir à falência. Por isso o BPC,
como banco estatal, eu sinto-me seguro com a minha conta
 sediada no BPC.”

Adelaide Neto
Técnica do INSS

”

OBRIGATORIEDADE DO USO DA FOLHA DE REMUNERAÇÕES
ELETRÓNICA

Lourenço João Almeida da Silva
Técnico da Área de Gestão de Contribuintes/INSS.

”

“Foi boa esta decisão de 
descentralizar os serviços 
de  pagamentos das pen-
sões. São muitos os pen-
sionistas que estão a ade-
rir a mudança. A alteração 
de IBAN´s está a ser vista 
como muita positiva pelos 
pensionistas.”
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PROVA DE VIDA 
FACIAL DIGITAL

“A prova de vida facial digital é um 
produto extremamente inovador 
para atender a comodidade e o 
bem-estar dos pensionistas.”
Um processo que está em produção desde Dezembro de 2019 o que 
possibilitou a identificação de 13.305 pensionistas habilitados para fa-
zer a Provas de Vida facial digital. 

Um “produto inovador” que merece elogios, por parte do jornalista Ar-
mindo Laureano que vivenciou as dificuldades de pensionistas que vi-
vem fora do País para fazerem a prova de vida.

“A prova de vida facial digital é algo que me surpreendeu pela positiva. 
Porque no período de 2014 á 2019 eu estive a viver em Portugal e ve-
rifiquei que muitos cidadãos angolanos reformados tinham dificuldades 
em fazer a prova de vida. Alguns viviam em regiões autónomas como 
Madeira e Açores e tinham que deslocar-se até Lisboa, muitos deles, 
sem condições de alojamento e havia muita burocracia. Depois a mis-
são Consular passou a arranjar mecanismos para ir ao encontro dos 
pensionistas e assim realizar a prova de vida. Depois o Estado Angola-
no, por diferentes razões, começou a encerrar muitas missões Diplo-
máticas e Consolados no Continente Europeu e os pensionistas tiveram 
muitas dificuldades. Em alguns encontros que iam tendo com membros 
destas comunidades, os pensionistas chamavam a atenção em relação 
a dificuldade de mobilidade. Por exemplo, em Faro, Angola fechou o 
seu Consulado e os pensionistas tinham que ir até Lisboa para fazer a 
prova de vida. Uma notícia como esta, que já é possível fazer a prova 
de vida facial digital é realmente uma grande inovação para inclusão.” 

A Prova de Vida Facial Digital não excluí a continuidade da prova de 
vida presencial, para aqueles que não quiserem ou não poderem recor-
rer as novas tecnologias.

Adelaide Neto
Técnico da Área de Gestão de Contribuintes/INSS.

Armindo Laureano
Jornalista, O País

”
O Executivo Angolano, por intermédio do Ministério da Administração Pública, 
Trabalho e Segurança Social (MAPTSS), considera que o 1º de Maio é uma 
data histórica na vida dos trabalhadores de todo o mundo. Foi neste dia que em 
1886, na cidade industrializada de Chicago, nos Estados Unidos da América, 
milhares de trabalhadores manifestaram-se pacificamente, defendendo condi-
ções laborais mais humanas e dignas.

Angola reconhece e assiste os direitos aos trabalhadores, no sentido de que 
tenham as condições legais, sociais e económicas condignas para um melhor 
exercício das suas profissões. Neste sentido, têm sido incansáveis os esforços 
do Executivo, quer por meio do MAPTSS quanto pelos demais departamentos 
ministeriais, na melhoria contínua do ambiente de trabalho.

É uma ocasião igualmente de reflexão sobre as conquistas já alcançadas por 
Angola e pelos trabalhadores angolanos. Por outro lado, existem desafios por 
superar, ocasionados sobretudo pela pandemia da COVID-19, já precedida 
pela crise económica mundial. Estes desafios têm afectado duramente o mer-
cado de trabalho. Angola, não está alheia a estes fenômenos e nisto, o Execu-
tivo tem estado perenemente engajado na procura de respostas e paulatina-
mente tem diminuído o impacto nefasto de tais fenômenos.

O MAPTSS, associa-se a todos os trabalhadores do mundo inteiro e de Angola 
em particular, às comemorações do Dia Internacional do Trabalhador, encora-
jando-os e aos parceiros sociais, no sentido de continuarem na senda de um 
ambiente de trabalho mais digno e que promova a paz social. Importa refe-
rir, que apesar do momento de pandemia da COVID-19, bem como da crise 
económica internacional, Angola terá registado várias melhorias, com impacto 
positivo aos trabalhadores de todos os sectores, quer sejam públicos quanto 
privados.

O trabalhador angolano é e continuará a ser sempre um dos epicentros das 
atenções do Executivo, pois que é a força motriz do desenvolvimento da socie-
dade, pelo que o MAPTSS, reitera seu incontornável compromisso de continu-
ar a trabalhar em prol dos trabalhadores, através de um diálogo e concertação 
permanentes, por formas a garantir mais estabilidade e harmonia social. 

Neste dia, o MAPTSS agradece o compromisso de todos os trabalhadores 
angolanos, em fazer um país cada vez melhor, uma nação mais próspera, mais 
sustentável e harmoniosa. Viva o 1º de Maio, Viva Angola. Por Angola, Promo-
vendo a Esperança!

Mensagem alusiva ao 
1º de Maio – Dia internacional 

do trabalhador

Luanda, 30 de Abril de 2021.
MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL

Armindo Laureano
Jornalista, O País
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PAPE (Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade )

PAPE CHEGA À BENGUELA 
E AUMENTA NIVEIS DE EMPREGABILIDADE 

Sete grandes empresas Chinesas garantem 
Estágios Profissionais a jovens Angolanos

Benguela é a 13ª província, a ser lançada ofi-
cialmente o Plano de Acção para a Promoção 
da Empregabilidade. 

A entrega de carteiras profissionais e a as-
sinatura de acordos com quatro empresas, 
para estágios profissionais dos jovens forma-
dos marcaram a visita da Ministra da Admi-
nistração Pública, Trabalho e Segurança So-
cial na Província de Benguela. 

No município da Catumbela, Teresa Dias, 
procedeu a entrega de 195 kits profissionais, 
tais como:  serralharia, carpintaria, alvenaria, 
corte-costura e moto-táxi, incluindo micro-
-créditos. 

Outros 59 kits deverão ser entregues em fun-
ção das necessidades locais. O gesto visa o 
aumento dos níveis de empregabilidade, para 
o combate à pobreza.

A titular da pasta, espera que os equipamen-
tos distribuídos possam atender a todos os 
jovens, quer os que residem nas   zonas ur-

banas bem como nas áreas rurais, o objetivo 
é potenciar as acções locais.
Confiante, a Ministra da Administração Pú-
blica, Trabalho e Segurança Social, acredi-
ta que a implementação do PAPE restitui a 
esperança aos cidadãos, cumprindo de igual 
modo com as orientações do Executivo, no 
sentido de promover a inserção dos jovens 
no mercado de trabalho, incentivar o empre-
endedorismo e assegurar o acesso ao crédito 
para a criação de pequenos negócios.

E quem partilha da mesma opinião é a vice-
governadora para o Sector Politico, Económi-
co e Social, Deolinda Valiangula, disse que o 
PAPE traz esperança à juventude, permitindo 
o fomento de pequenos negócios. 

O fomento do auto-emprego é para já, o prin-
cipal objectivo do PAPE, por isso, a previsão 
é de que os beneficiários possam criar até 
270 postos de trabalho directos (com equipas 
de três a cinco profissionais) e 400 empregos 
indirectos, naquela província

Luanda, testemunhou na passada segunda-feira 19, 
a assinatura do Protocolo de Estágios Profissionais, 
entre a Associação das Empresas Chinesas e o Ins-
tituto Nacional do Emprego e Formação Profissional, 
esta é uma iniciativa das duas partes no âmbito do 
PAPE que visa dar estágios a jovens Angolanos nas 
empresas daquele país sediadas em Angola. 

A cerimónia contou com a Presença do Ministro em 
exercício da Administração Pública, Trabalho e Se-
gurança Social, Vânio Americano, do Secretário de 
Estado para o Trabalho e Segurança Social, Pedro 
Filipe, Governadora de Luanda, Joana Lina, Director 
do Gabinete de Quadros da Presidência da Repúbli-
ca, Edson Ulisses Barreto, Secretário de Estado para 
o Ensino Técnico-Profissional, Gildo Matias e do Se-
cretário de Estado para os Desportos, do Ministério 
da Juventude e Desportos, Carlos de Almeida. 

Luanda é a província com maior demografia do país, 
por isso vai absorver o maior número de estágios 
Profissionais. 
De acordo com a governadora Joana Lina, “A Pro-
moção do Emprego e a empregabilidade, todas es-
sas questões, devem ser ligadas a possibilidade dos 

próprios jovens terem conhecimentos que lhes per-
mitam eles próprios enveredar para sua autossubsis-
tência é uma grande valia”.

No quadro das responsabilidades sociais das Empre-
sas chinesas em Angola, este acordo será cumprido 
continuamente no futuro. Disse o Presidente da As-
sociação das Empresas Chinesas em Angola.

No seu discurso, Gun Sen, disse que “tendo em 
consideração as estabilidades das relações politicas, 
bilaterais e a forte complementaridade entre os dois 
países abre o espaço para cooperação económica e 
comercial entre Angola e China”.  “Prestamos sem-
pre muita atenção ao processo de reforma económi-
ca em Angola e esperamos que o ambiente de ne-

gocio em Angola se possa optimizar cada vez mais, 
um cenário que aumenta a confiança das empresas 
chinesas na cooperação com Angola.

São no total sete grandes empresas chinesas em 
Angola que se disponibilizaram a garantir estágios 
profissionais a jovens angolanos.

O Embaixador da República Popular da China em 
Angola, Gong Tao, ressaltou que o seu país estimula 
as empresas chinesas em Angola a desempenharem 
as suas vantagens económicas para ajudar o país a 
formar nas diversas áreas os seus quadros e assim 
ajudar uns aos outros a se desenvolver por formas 
a concretizar –se o nosso objectivo de cooperação” 
disse o Embaixador da Republica Popular da China 
em Angola.

Do Secretário de Estado para o Trabalho e Seguran-
ça Social, Pedro Filipe, vem a garantia de que nada 
deverá faltar e que tudo venha acontecer conforme 
programado. “Queremos estar aqui no próximo ano 
para fazer um abalanço deste primeiro ano de exe-
cução deste protocolo bilingue”.

Os candidatos devem escrever-se no site 
www.pape.gov.ao



Newsletter Abril 2021 7

Factos (Historias)

MINISTRA TERESA DIAS VISITA CASA DO GAIATO 
EM BENGUELA

A Ministra da Administração Públi-
ca, Trabalho e Segurança Social, Te-
resa Dias, visitou, no dia 10 de Abril, 
o Centro de Acolhimento Casa do 
Gaiato, na província de Benguela.
Ladeada de quadros séniores e téc-
nicos do MAPTSS, Teresa Dias, per-
correu as principais áreas do Centro 
onde, por via do director da Institui-
ção, Padre Quim, foi informada so-
bre a situação actual que a Institui-
ção enfrenta.

A Ministra, que visitou o centro à 
margem do acto de lançamento 
provincial do Plano de Acção para 
a Promoção da Empregabilidade 
(PAPE), tomou contacto com as de-
zenas de menores em situação de 
vulnerabilidade que ali vivem, ten-

do manifestado solidariedade com 
a história de vida de cada uma das 
crianças, aconselhando-as a pros-
seguirem com os estudos para que 
possam ultrapassar, no futuro, as di-
ficuldades do presente. 

A Casa do Gaiato, cuja inaugura-
ção deu-se a 5 de Janeiro de 1964, 
também conhecida como “Obra da 
Rua”, é uma instituição de solida-
riedade fundada em Portugal e que 
se estendeu a Benguela através do 
padre Manuel Pereira, falecido em 
Dezembro do ano passado, já aco-
lheu mais de mil rapazes oriundos 
de famílias desfavorecidas, que re-
ceberam educação e formação du-
rante anos, com realce para profis-
sões como serralharia e carpintaria, 
além de se dedicarem à produção 
agrícola.

Do responsável da instituição, Padre 
Quim, a Ministra recebeu explica-
ções de que, apesar das dificulda-
des, o lar de acolhimento continua 
a servir as crianças com amor, alen-
to e respeito, na certeza de que, a 
semelhança do passado, continua a 
contribuir para a formação de futu-
ros cidadãos que venham a ajudar 
a alavancar o desenvolvimento e o 
progresso do país. 

O Prelado Católico deu ainda a conhecer que, ape-
sar da conjuntura difícil, devido a crise pandémica da 
covid-19, o que forçou o corte de várias parcerias, a 
Casa do Gaiato segue funcionando apostando forte 
na componente educação. 

Actualmente vivem na Casa do Gaiato de Benguela 
cerca de 120 jovens. A Instituição alberga, entre ou-
tros compartimentos, escola, dormitório, oficinas de 
artes e ofícios, biblioteca, campo agrícola e quadra 
desportiva.

Meninos agradecem gesto

No final da visita, os rapazes da Casa do Gaiato não 
deixaram de manifestar o seu agradecimento, tendo 
prometido maior atenção da parte das autoridades de 
formas a ultrapassarem as dificuldades do dia a dia. 
Por seu lado, Padre Quim, também disse ter ficado 
surpreendido pela positiva com visita da Ministra Te-
resa Dias.



O Executivo Angolano, assumiu como um dos eixos de actuação 
a implementação de programas que visam o aumento dos níveis de 
empregabilidade, como mecanismo de combate a pobreza e a exclusão.
Para tal, o Governo Angolano tem vários programas de combate a 
pobreza e o aumento da empregabilidade, sendo o Plano de Acção 
para a Promoção da Empregabilidade (PAPE), um deles, criado pelo 
Decreto Presidencial n.º 113/19 de 16 de Abril.

O PAPE é assim um mecanismo de apoio às 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.

Desde o lançamento do PAPE e o seu relançamento em Agosto do 
ano passado até a 1ª semana de Abril, o PAPE observou os seguintes 
números:

PAPE (Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade )

PAPE EM NÚMEROS

BENEFICIÁRIOS POSTOS DE TRABALHOS CRIADO SPROVÍNCIAS

59

57

62

92

239

40

163

103

158

222

386

387

269

2237

183

202

281

248

984

179

395

503

472

558

777

875

952

6609

CuandoCubango

Luanda

Uíge

Moxico

Huíla

Namibe

Bié

Huambo

Malanje

Kuanza Norte

Lunda Sul

Benguel a

Lunda Norte

Total

269
952

386
777

92
248

163
395

59
183

40
179

239
984

103
503

222
558

57
202

387
875

158
472

62
281
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Do sonho a realidade, do Informal para o Formal
conheça Mariete de Carvalho Beneficiária do PAPE
Mariete de Carvalho, é mãe e pai de cinco filhos, natural de Cabinda. 
Desempregada, mas com o dom para cozinhar, a jovem veio à Luanda a 
procura de melhores condições de vida. 
 
Mariete de Carvalho é beneficiária do PAPE ha quase 1 ano. A primeira vez 
que ouviu falar do PAPE foi no noticiário da TPA.

Apesar do ceticismo a volta da credibilidade do Plano de Acção para a 
Promoção da Empregabilidade, Mariete, decidiu candidatar-se, seguiu 
todas as orientações impostas para todos os candidatos, um dos requisitos 
segundo nos conta é a formação em empreendedorismo e fê-lo com êxito. 
 
 Mariete, disse que foram longos dias de ansiedade, àpos a entrevista com 
a equipa do PAPE, até que um dia o telefone tocou para a boa nova de que 
tinha sido selecionada. 
 
Conhecida como a senhora das “galinhas Fiotes” Mariete recebeu das 
mãos da Ministra Teresa Dias, os documentos de empreendedora informal 
para o formal. 

Com o crescimento dos negócios, Mariete, conseguiu abrir uma 
churrascaria, bem como celebrar um contrato com uma empresa para 
servir almoços diários. 

Actualmente, “Temperos DuNorte” emprega 17 jovens, mas anteriormente 
era apenas Mariete e o seu filho a garantirem as vendas.  A beneficiária, 
avançou ainda que a maior parte dos seus colaboradores foram formados 
pelo INEFOP e todos estão inscritos na Segurança Social. Com um 
sorriso no rosto algo que lhe é característico Mariete, disse que agora, 
também já é uma contribuinte do Estado. 

A Beneficiária encorajou a todos os jovens com espírito empreendedor 
a não desistirem dos seus sonhos. 

“Vão atrás daquilo que vocês almejam, 
só quem me conhece, sabe de onde 
vim”. 
“Conheci muitos jovens que também são beneficiários do Plano de 
Acção para a Promoção da Empregabilidade, que hoje veem grandes 
resultados nos seus negócios. É que o PAPE para além de dar formação 
ao beneficiário também forma os trabalhadores da tua empresa, estou 
bastante satisfeita em ser beneficiária do PAPE”. 

”



Conferência de Imprensa do INSS 
esclarece processo de alteração do IBAN

28 de Abril – Dia Mundial da Segurança e 
Saúde no Trabalho

E XX.ª Semana Nacional de Inspecção do 
Trabalho

No seu discurso durante a cerimónia de encerramento do Ciclo Formativo 
2020/2021 que decorreu na Centro Integrado de Formação Profissional do Kilamba, 
Pedro Filipe, disse que foi um período de muitos desafios de uma grande provação 
e que veio ao de cima a capacidade de resiliência. 

Pedro Filipe, anunciou ainda que a capacidade de resposta vai aumentar, com 
o lançamento da construção de vários Centros de Formação Profissional nas 
províncias do Bié, Namibe, Huambo e Cuanza-Norte e a requalificação de outros 
em Luanda no âmbito da execução do Plano para a Promoção da Empregabilidade 
(PAPE) 

O ciclo formativo, ora encerrado, foi aberto a 13 de Março de 2020, mas interrompido 
por conta do registo dos primeiros casos de covid-19 no País e reaberto a 27 de 
Setembro. Entre os formados estão 22 mil e 438 homens e 9 mil 540 mulheres.

O Diretor-geral do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS), Anselmo Monteiro, 
anunciou, no dia 7 de Abril em Luanda, que os pensionistas da Segurança Social 
já podem passar a receber a partir do mês de Abril, as suas pensões, através 
dos bancos comerciais de sua preferência ou através do sistema de pagamento 
automático.

A apresentação do processo de alteração do cadastro de IBAN para pensionistas 
de reforma e sobrevivência, foi feita durante uma conferência de Imprensa, nas 
instalações do MAPTSS.

O Diretor-geral explicou que o processo de cadastramento, nesta primeira fase, 
começa com os pensionistas que fazem anos nos meses de Janeiro e Fevereiro, 
enquanto os outros vão fazer de forma sequencial. 

Anselmo Monteiro, esclareceu que após a confirmação do novo IBAN os pensionistas 
passam a receber as suas pensões no mês seguir.
Por motivos de segurança, as alterações das contas serão efectuadas apenas 
presencialmente, nas agências de atendimento, durante o processo da prova de 
vida. 

O Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho é comemorado anualmente 
em 28 de Abril, para promover a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais 
em todo o mundo. É uma campanha de conscientização que visa chamar atenção 
intencional para a magnitude do problema, e como a promoção e criação de uma 
cultura de segurança e saúde pode ajudar a reduzir o número de mortes e lesões 
relacionadas ao trabalho. 

O dia 28 de Abril é também o dia internacional da comemoração dos trabalhadores 
mortos e feridos, organizado mundialmente pelo movimento sindical desde 1996. 

Para o presente ano a OIT, escolheu como tema central: Antecipar, preparar e 
responder à crise, cujo lema é: “Investir agora em sistemas de Saúde, Segurança 
no Trabalho resilientes.”

DESTAQUES DE ABRIL

INEFOP forma mais de 31 mil jovens em 
todo o Pais

MAPTSS apresenta Plano de 
Desenvolvimento de Competências 2020-

2022 aos seus funcionários

O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, apresentou 
no Piso 2 do MAPTSS, o Plano de Desenvolvimento de competências 2020-2022. 

Com esta apresentação, os funcionários tomaram contacto com os objetivos e 
metas de cada direcção.

Desenvolver competências individuais dos colaboradores do Ministério, Garantir 
a frequência dos funcionários em Seminários de valorização dos serviços 
públicos, orientar o comportamento dos funcionários aos valores e princípios da 
Administração Pública, nos termos da Pauta Didactológica dos serviços Públicos, 
são alguns dos objetivos a que o Ministério se propõe alcançar. 

O evento contou com a presença do Director do Gabinete de Recursos 
Humanos, Edson Horta, da Chefe de Departamento Gestão por Competência e 
Desenvolvimento de Carreira, Marquinha Sousa e dos funcionários deste órgão 
Ministerial. 

Ministra confere posse a 21 novos chefes 
de Departamentos do INSS

A Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues 
Dias, conferiu posse, em Luanda a 21 novos chefes dos serviços provinciais e 
municipais do Instituto Nacional de Segurança Social (INSS). 

Teresa Rodrigues Dias, disse que o objectivo do INSS é implementar maior dinâmica 
aos trabalhos da Segurança Social. 

A Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa 
Rodrigues Dias,, recomendou aos empossados uma gestão prudente, alinhada às 
boas práticas nacionais e internacionais, para que o processo de desburocratização 
seja efectivado. 

Para garantir melhor atendimento ao cidadão, a Ministra recomendou que os novos 
chefes dos serviços provinciais, se comprometam com a melhoria da qualidade dos 
serviços, desempenhado com maior transparência, zelo e rigor as suas funções.

De acordo com o Secretário de Estado para o Trabalho e Segurança Social, o facto 
permitiu o aumento dos níveis de empregabilidade, como mecanismo de combate 
á pobreza e á exclusão Social. 
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