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A Comissão para Política Social, do Conselho de 
Ministros analisou o Plano de Acção Nacional de 
Erradicação do Trabalho Infantil em Angola e o 
respectivo orçamento. Na reunião foram aprovadas 
medidas que o executivo vai aplicar até o ano de 
2025. 

O objectivo é facilitar os trabalhos dos agentes na 
aplicação dos direitos das crianças. 

A Ministra da Administração Pública, Trabalho e 
Segurança Social Teresa Rodrigues Dias diz que com 
esta iniciativa vai ser possível erradicar o trabalho 
infantil. 

O Plano de Acção de Trabalho Infantil é um 
instrumento importante porque Angola, enquanto 
Estado Membro da Organização Internacional  do 
Trabalho (OIT), deve praticar as acções no sentido de 
anualmente prestar o devido esclarecimento do que 
internamente tem sido feito, referiu Teresa Dias. 

“Temos uma acção de 2021 para 2025 em que de 
forma gradual, implementando políticas e acções 
no sentido de que, cada vez mais contribuirmos 
para erradicar o trabalho infantil”.

De acordo com a Ministra Teresa Rodrigues Dias, em 
Angola, infelizmente o trabalho infantil é uma realidade 

e com maior incidência em algumas provinciais. 

“Estamos a falar de províncias cujo os estudos já 
demonstram alguma preocupação a exemplo de 
Cuando Cubango, Namibe e Bié.
A província com menor incidência é a província do 
Bengo”, avançou.

“Em Angola o tema “trabalho infantil” associa-se 
muito as pequenas actividades económicas que 
são à princípio, feitas por crianças e também os 
trabalhos domésticos infantis”, concluiu Teresa 

Rodrigues Dias. 

A Ministra Teresa Rodrigues Dias, participou da 109ª 
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho 
ocorrida em Genebra de 7 à 19 de Junho de forma 
virtual.

Participaram da Sessão representantes governa-
mentais, trabalhadores e empregadores para discutir 
questões do mundo do trabalho no actual contexto da 
pandemia.

No seu discurso a Ministra Teresa Rodrigues Dias 

disse: “Os efeitos macroeconómicos gerados pela 
pandemia da covid-19, desafiam os Estados e os 
agentes económicos, pois a crise, neste momento, 
tem sido intensificada pela interrupção parcial 
ou total das diversas actividades económicas. 
Portanto, não se trata apenas da diminuição de 
investimentos ou de insegurança do mercado, 
mas de um agente viral, que impede justamente 
o desenvolvimento da oferta de bens e serviços”. 

Para fazer face à situação, o Executivo Angolano, 
por via do Decreto Presidencial, n.º 98/20, de 9 de 
Abril, decidiu implementar um conjunto de medidas 
de alívio dos efeitos económicos e financeiros, com 
efeitos negativos, associados a esta crise que se vive 
a nível mundial.

A República de Angola celebrou no passado dia 4 de 
Junho 44 anos, desde que foi admitida como Membro 
de Pleno Direito da OIT e neste percurso, ractificou 
e adaptou inúmeros instrumentos, tais como: 
Convenções, Recomendações e Protocolos.

MINISTRA DA APTSS 
DEFENDE IMPORTÂNCIA 
DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL
DURANTE A CONFERÊNCIA DA OIT 

4 de Junho de 1977

O ano em que Angola foi admitida 
como Membro de Pleno Direito da OIT
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Manter a excelência no atendimento ao cidadão
na Administração Pública é a grande aposta do Executivo

No âmbito do Programa da Reforma da Administração Pública, Vânio Americano 
disse que o Executivo sentiu a necessidade de promover algumas fusões e até 
mesmo a extinção de determinados departamentos ministeriais e institutos públicos.

A Estrutura da Administração Pública de Angola, comportava 28 departamentos 
ministeriais e 144 institutos públicos.

Actualmente, o Executivo tem como Órgãos auxiliares 21 departamentos ministeriais 
e 102 institutos públicos.

A Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas (ENAPP) passa a ter, a partir 
desde ano, a responsabilidade da gestão e organização da Entidade Recrutadora 
Única, destinada para os procedimentos de ingresso na função pública.

Vânio Americano garantiu que todas as condições estão criadas para a abertura dos 
novos concursos públicos na função pública.

Neste momento a entidade recrutadora única está a trabalhar para que os próximos 
concursos públicos sejam conduzidos e realizados através de uma plataforma 
tecnológica segura com vista a garantir a imparcialidade e credibilidade do processo. 
A nova dinâmica vai facilitar a menor intervenção humana, “isto garante maior 
transparência e fiabilidade”, concluiu. 

O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS) 
realizou, no dia 08 de Junho de 2021, a 2ª edição do Briefing com a imprensa.

O briefing é um desafio que o MAPTSS assumiu para apresentar o ponto de situação 
dos diferentes órgãos superintendidos. 

Nesta 2ª edição, foram abordados assuntos sobre o sector, no domínio da 
Administração Pública.  Designadamente:

Indicadores Globais da Administração Pública;

Ponto de Situação do Programa de Reforma da Administração Pública.

A Administração Pública quer a nível central e local dispõe de um leque de cerca de 
388.538 funcionários, sendo que 58% corresponde ao género masculino e 42% ao 
género feminino.

Em termos de distribuição percentual a nível dos sectores, os 388.538 funcionários 
estão distribuídos da seguinte forma:

REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
É UMA APOSTA DO EXECUTIVO  

NOVO MODELO DE INGRESSO
NA FUNÇÃO PÚBLICA
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As principais actividades são as seguintes:

Elaborar estudos e propor medidas em matérias de organização do trabalho;

Promover a utilização de acordos colectivos e negociação, na perspectiva de 
prevenção de conflitos de trabalho nas empresas;

Elaborar pareceres sobre os qualificadores ocupacionais, bem como proceder 
ao respectivo registo.

A Direcção Nacional de Condições e Rendimentos do Trabalho (DNCRT) é um dos 
serviços executivos directos do Ministério da Administração Pública, Trabalho e 
Segurança Social (MAPTSS) e responsável pela concepção de políticas e execução 
de medidas nos domínios das relações laborais e dos sistemas de remuneração do 
trabalho.

A DNCRT tem as seguintes atribuições:

Elaborar estudos e propor medidas em matérias de organização do trabalho e 
rendimentos;

Emitir pareceres sobre as convenções, acordos e outros instrumentos 
normativos nacionais e internacionais de trabalho, relacionados com as 
condições e rendimentos de trabalho;

Participar em negociações em matérias de trabalho e rendimentos salariais;

Propor medidas sobre o estabelecimento de parcerias com operadores e 
agentes económicos e sociais, de acordo com o programa do Governo e os 
indicadores económicos e sociais;

Elaborar estudos e apresentar propostas técnicas sobre o Salário Mínimo 
Nacional de acordo com o programa do Governo e os indicadores económicos 
e sociais;

Desempenhar as demais funções que lhe sejam atribuídas por lei, regulamento 
ou determinação superior.

As principais actividades são as seguintes:

Elaborar estudos e propor medidas em matérias de rendimentos

Elaborar estudos e apresentar propostas técnicas sobre o salário mínimo 
nacional de acordo com os indicadores económicos e sociais.

tirar a sua senha, passar por uma triagem e ver se a documentação está conforme, 
além disso, deve-se ter em conta que se cada pessoa tem cinco minutos para ser 
atendido, quer dizer que se tiver 20 pessoas à sua frente tem de esperar pelo menos 
uma hora.

Segundo as normas de atendimento, o tempo de espera nada tem a ver com a fase 
da execução, porque o atendimento está programado para apenas cinco minutos, 
caso o utente tenha toda a documentação organizada.

Para facilitar o atendimento, existem também as redes sociais, como o facebook e 
linha telefónica para esclarecimentos.

De acordo com o Secretário de Estado, Vânio Americano o sistema de atendimento 
do SIAC segue os padrões internacionais. Quando o cidadão chega ao SIAC tem de 

A Lei nº 17/90 teve o mérito de dar o primeiro passo na diferenciação do sector 
público administrativo e do sector empresarial, uma distinção que terminou com 
o modelo de organização administrativa adoptado após a Independência. Até o 
surgimento da referida lei, não se estabeleceu qualquer distinção entre sectores 
público administrativo, público empresarial e privado, sendo que todos os 
trabalhadores estavam sujeitos ao regime da Lei Geral do Trabalho.

Tratou-se, portanto, de um período em que foi abandonado o regime de carreiras 
da função pública da administração colonial, não tendo sido adoptado outro em sua 
substituição. 

O SIAC é um serviço criado em 2007 para permitir a desburocratização e 
simplificação da prestação de serviços públicos, disponibilizando condições físicas 
e ambiente adequado ao cidadão quer no sector público administrativo, como no 
sector empresarial pública e privado.

Segundo o Secretário de Estado da Administração Pública, Vânio Americano a ideia 
foi criar uma instituição pública com alto padrão de atendimento e qualidade aos 
agentes económicos e sociais, através de inovação dos serviços e dos procedimen-
tos de atendimento. 

Vânio Americano referiu que em 2020, como forma de consolidar a expansão da rede 
SIAC, foram inauguradas mais três subunidades, nomeadamente Huíla (Lubango), 
Luanda (Marconi) e Moxico (Luena).

O Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão (SIAC) atendeu, em 2020, 2 328 
812 utentes, nas 16 agências espalhadas pelo País.

Quanto as reclamações por parte dos cidadãos sobre o atendimento dos serviços 
na Administração Pública, o Secretário de Estado da Administração Pública garantiu 
que o Executivo, por via do processo de reformas, continua empenhado para que 
se atinja a excelência no atendimento. Para tal a Escola Nacional de Administração 
e Políticas Públicas tem vindo a desenvolver uma série de formações a funcionários 
e agentes públicos. 

MAIS DE DOIS MILHÕES DE CIDADÃOS ATENDIDOS NO SIAC
DESDE 2020

A DNCRT COMPREENDE DOIS DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO

DEPARTAMENTO DE REGULAMENTAÇÃO E RELAÇÕES LABORAIS.

BREVE CARACTERIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

RENDIMENTOS DO TRABALHO

PROCESSO DE ATENDIMENTO NO SIAC
OBEDECE OS PADRÕES INTERNACIONAIS

Linhas da Direcção Nacional de Condições e Rendimentos do Trabalho

Sector Público

Nos últimos 30 anos, os funcionários públicos passaram por sucessivas reconversões 
de carreiras (geral e especial), as quais foram acompanhadas de ajustamentos 
salariais. 

No entanto, a evolução do salário nominal da função pública, antes de 2000 não 
foi linear, facto que se deve a quebras resultantes da mudança da moeda nacional, 
ocorridas nos anos de 1990, 1995 e 2000.

Obs: *O salário base mais alto dos Técnicos Superiores.

José Lourenço
Director Nacional de Condições e Rendimentos do Trabalho
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Até 1997, ano em que foi concluído o processo de institucionalização das carreiras 
profissionais na Função Pública vigorava uma tabela remuneratória formada por 
coeficientes e grupos. Os subsídios então estabelecidos diferenciavam-se de sector 
para sector, mesmo remunerando condições de trabalho idênticas.

As tabelas salariais designadas por escalas eram constituídas por grupos e 
coeficientes para cada uma das seguintes categorias ocupacionais: 

Trabalhadores de administração e serviços; 

Operários; 

Técnicos; 

Responsáveis e dirigentes.

O Sistema Retributivo da Função Pública institucionalizado em 1994, ano em que 
foi aprovado e publicado o respectivo diploma legal, começou a vigorar de facto, a 
partir de 1998. Este diploma que regula a existência dos dois regimes de carreiras já 
referidas, aprova também a correspondente tabela indiciária.

Assim, passa-se a determinar a hierarquia funcional das categorias com base em 
índices e acabou-se definitivamente com as categorias baseadas em coeficientes e 
consequentemente, com o sistema de grupos salariais.

DADOS ESTATÍSTICOS - 2020

DADOS ESTATÍSTICOS DE JANEIRO À MAIO DE 2021

Webinars realizados no mês de Junho

José Lourenço
Director Nacional de Condições e Rendimentos do Trabalho
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Cunene testemunhou a abertura do ciclo formativo
do Sistema Nacional de Formação 2021

A ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues 
Dias procedeu, no dia 10 de Junho, na província do Cunene, a abertura do ciclo 
formativo 2021 do Sistema Nacional de Formação Profissional.

Sob o lema, “qualificar para promoção da empregabilidade”, o Sistema Nacional de 
Formação Profissional conta, para o presente ciclo, com 1099 centros de formação 
profissional, dos quais, 156 públicos, 908 privados e 35 de outros organismos.

No presente ciclo, os Centros tutelados pelo INEFOP inscreveram um total de 58.692 
formandos, dos quais, 43.482 são do sexo masculino e 15.210 do sexo feminino.

Estão ainda matriculados para o ciclo formativo 2021, um total 21.062 formandos, 
sendo 16.014 do sexo masculino 5.048 do sexo feminino.

Por outro lado, ao longo do presente ciclo, serão realizadas formações nas diferentes 
modalidades formativas, inicial e contínua, com realização de cursos de curta, media 
e longa duração, com as cargas horárias de 125, 250 e 500 horas respectivamente.

A grelha de cursos do Sistema Nacional de Formação Profissional contempla 
actualmente mais de 300 especialidades.
Para a frequência dos cursos de formação contínua, que visa o reforço das 
competências dos cidadãos que já se encontram inseridos no mercado de trabalho, 
estão matriculados um total de 530 jovens, sendo 443 do sexo masculino e 87 do 
sexo feminino, em cursos ministrados no Cinfotec Talatona, Cinfotec Rangel e no 
Centro de Formação Profissional de Construção Civil de Viana (CENFOC).

Testemunharam ao acto de abertura do ciclo formativo o vice-governador do 
Cunene, Apolo Ndinoulenga, o director do Gabinete de Quadros do Presidente da 
República, Edson Barreto, Secretário de Estado do Trabalho e Segurança Social, 
Pedro Filipe e directores nacionais do MAPTSS.

INSCRITOS 58.692 FORMANDOS

GRELHA FORMATIVA COM 300 ESPECIALIDADES
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Plano de Acção para Promoção da Empregabilidade

PAPE atinge os 11 mil empregos em 15 províncias do país

Desde o seu lançamento, em outubro de 
2019, o Plano de Acção para a Promoção da 
Empregabilidade (PAPE), atingiu, no mês de 
Junho, a cifra dos 11 mil empregos

O plano prevê criar até 2022, 83 mil postos de 
trabalho de forma directa e sustentável.

O referido plano, é uma iniciativa do Executivo e 
foi criado com objectivo de promover a taxa de 
emprego e a diminuição das assimetrias sociais, 
tendo sido já implementado nas províncias do 
Uíge, Moxico, Cuando Cubango, Luanda, Huíla, 
Namibe, Bié, Huambo, Cuanza Norte, Malanje, 
Lunda Sul, Lunda Norte, Benguela, Cunene e 
Cabinda.

A semelhança do que acontece noutras partes 
do país, o Plano de Acção para a Promoção da 
Empregabilidade atendeu em Cabinda, nesta 
primeira fase, 327 jovens que, por sua vez, geraram 
641 postos de trabalho, nos diversos projectos que 
compõem o PAPE, nomeadamente, programa de 
microcrédito, de fomento ao autoemprego, bem 
como a distribuição de kits de trabalho e ainda a 
execução do processo de avaliação e certificação 

de competências com a atribuição de carteiras 
profissionais.

A execução do PAPE em Cabinda permitiu 
igualmente a assinatura de protocolo de estágios 
profissionais celebrado com empresas locais, 
com vista a proporcionar bolsas de estágios 
profissionais para os jovens recém-formados do 
Sistema Nacional de Formação Profissional e de 
Educação.

De acordo com a ministra da Administração 
Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa 
Dias, a operacionalização do PAPE, no que toca 
a distribuição de kits, está a ser feita mediante a 
especificidade económica de cada província.

Segundo a governante, os cursos de serralharia, 
mecânica, electricidade, corte e costura e 
computação são das profissões com maior saída 
em termos de distribuição de kits.

Conforme explicou, os serviços provinciais 
do Instituto Nacional do Emprego e Formação 
Profissional (INEFOP), órgão tutelado pelo seu 
ministério, responsável pela operacionalização do 
PAPE, tem reportado aos órgãos centrais sobre 

a necessidade específica de cada região para 
permitir que os kits sejam distribuídos em respeito 
às actividades económicas.

Teresa Dias fez saber que, em todas as províncias 
beneficiadas pelo PAPE, para a concretização 
dos objectivos, foram realizadas diversas acções, 
como a análise e selecção das candidaturas, 
visitas de diagnóstico aos empreendedores, 
capacitação técnica de curta e média duração, 
formação nos domínios do empreendedorismo e 
gestão de negócios, formalização dos negócios 
e a inscrição no sistema de Protecção Social 
Obrigatória  no sentido de permitir que os 
beneficiários desenvolvam as suas actividades de 
forma rentável e sustentável.
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Factos (Historias)

Beneficiários do PAPE no CUNENE

“O mercado de trabalho exige 
profissionalismo”.

É com esta mentalidade que 
Octaviano Metalefangui procurou 
o Centro de Formação Profissional 
de Namacunde, província do 
Cunene em 2019, onde formou-se 
em eletricidade de baixa tensão, 
mas para exercer a profissão 
e obter renda teve de alugar o 
equipamento de trabalho a outros 
profissionais, o que constituía uma 
autêntica dor de cabeça.

Apesar das dificuldades, o Jovem 
de 31 anos não perdeu a esperança, 
voltou ao Centro de Formação 
e fez empreendedorismo. 
Octaviano Metalefangui um dos 
140 contemplados com um kit de 
trabalho, disse que a ferramenta 

vai o ajudar a garantir rendimentos 
para sustentar a família.

Já, Victor Spifanio serralheiro 
de profissão, contou-nos que 
ao longo destes anos encontrou 
imensas dificuldades pela falta de 
equipamento, hoje visivelmente 
feliz recebeu das mãos da ministra 
kit de serralharia o que vai permitir 
trabalhar por conta própria.

“O Executivo tem vindo a fazer um 
trabalho extraordinário com vista 
a criação de postos de trabalho 
e o bem-estar dos angolanos, 
mesmo com as dificuldades 
impostas pela crise económica, 
financeira e da pandemia.  Por 
isso, os jovens como eu devem 

acreditar e unir esforços para a mesma direcção”

A população de Namacunde dedica-se fundamentalmente à criação 
de gado, a exemplo de outros municípios. Entretanto a província 
enfrenta nos últimos tempos, uma seca severa e cíclica que os leva 
a reinventaram-se, com a comercialização de produtos alimentares.

Daí, Marta Geraldo ter optado em candidatar-se ao microcrédito no 
valor de mil dólares, e com este dinheiro, vai poder fazer crescer o 
seu negócio. “Era tudo o que faltava para mudar a minha vida”.

“Eu já faço esse tipo de negócio. Vendo arroz, feijão, óleo, mas em 
poucas quantidades. Com este crédito vou poder fazer crescer o 
negócio, graças ao PAPE”

Para a empreendedora de produtos da cesta básica Hilca Ndicidula 
o microcrédito que recebeu, representa a concretização de um plano 
familiar. 

Importa referir, que no âmbito a implementação do Plano de Acção 
para a Promoção da Empregabilidade na província do Cunene foram 
entregues 140 kits de trabalho para o fomento ao autoemprego nas 
modalidades de corte e costura, serralharia, electricidade de baixa 
tensão, barbeiro, canalização e carpinteiro.  

Já no quadro da certificação profissional, foram entregues 43 carteiras 
profissionais, bem como a atribuição de 175 microcréditos para o 
fomento e gestão de pequenos negócios.



Projecto Simplifica facilita a vida 
dos cidadãos

O projecto “Simplifica 1.0” agregou 32 actos e procedimentos 
administrativos com elevado impacto na vida do cidadão, entre os quais 
o processo de aquisição do Bilhete de Identidade, Carta de Condução, 
Passaporte e licenças.

O Executivo apresentou, recentemente, em Luanda, o projecto 
de Simplificação de Actos e Procedimentos da Administração 
Pública (Simplifica 1.0), que visa a modernização e boas práticas na 
Administração Central e Local do Estado. 

Durante o acto, o Secretário do Presidente da República para a Reforma 
do Estado, Pedro Fiete sublinhou que o programa apresenta vantagens 
que vão ajudar a desburocratizar os serviços públicos, tais como a 
obtenção do Livrete e o Título de Propriedade Automóvel, que passam 
a ser doravante unificados.

Foi ainda alargado o tempo de validade do Passaporte Diplomático, 
sendo de três para cinco anos, assim como a eliminação da exigência 
da declaração da Polícia Nacional em caso de extravio.

Em 32 actos que exigiam 291 requisitos, foram eliminados 121, 
unificados 13 documentos sobre matérias idênticas e transversais, tendo 
sido alargados os prazos de validade a dez documentos e licenças, 
integrados em entidade única 20 procedimentos, antes realizados por 
serviços diferentes.

PAPE  cria 862 postos de trabalho 
na província de Luanda 

PAPE renova “esperança” dos jovens

O Plano de Acção para a Promoção da Empregabilidade (PAPE) criou, 
desde 2019, em Luanda, 862 postos de trabalho com a distribuição 
de 453 kits profissionais, nas especialidades de Corte e Costura, 
Serralharia, Canalização, Electricidade, Ladrilhador, Pedreiro, 
Carpintaria e Soldadura.

Os dados foram avançados pelo director provincial do Instituto 
Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFOP), Barros 
Pululo, durante a distribuição de kits profissionais no Distrito Urbano 
do Sambizanga, numa acção testemunhada pela presidente da 
Comissão Administrativa de Luanda, Maria António Nelumba.

Com a entrega de kits profissionais no Distrito Urbano do Sambizanga, 
o PAPE gerou 128 postos de trabalho, com a distribuição de 83 kits.
Até ao momento, o PAPE distribuiu kits nos municípios de Talatona, 
Icolo e Bengo, Cacuaco, Cazenga, Belas e no distrito do Sambizanga. 
No dia 8 de julho está prevista a distribuição de kits no município de  
Viana.

Ainda durante a entrega de kits, o administrador do Sambizanga, 
Orlando Paca destacou que os cursos mais procurados na sua 
jurisdição são os de Electricidade, Corte e costura, Ladrilhador e 
Pedreiro. 

Simão Pascoal tem 33 anos, é residente do Bairro Grafanil, onde vive 
com a esposa e um filho de 11 anos. Apesar da sua condição de 
deficiente físico, a sua luta pela sobrevivência é incansável, por isso, 
optou em fazer um curso de Corte e Costura, no Centro de Formação 
Profissional Feminino do Rangel e foi beneficiado com um kit. 

Depois de concluir o curso, há um mês, inscreveu-se no PAPE para 
desenvolver melhor o seu negócio e poder empregar mais pessoas. 

O jovem contou que antes trabalhava com uma máquina já muito usada, 
mas com a nova que recebeu, acredita que a sua condição de trabalho 
vai melhorar significativamente. 

Já Luísa Francisco de 30 anos, do distrito da Maianga, beneficiou 

DESTAQUES DE JUNHO

igualmente de um kit profissional de Corte e Costura, depois de ter 
concluído o curso no Centro de Formação Profissional da Camuxiba, 
na Samba, há três meses. 
A jovem disse que o curso serviu para aprimorar os aspectos técnicos 
de costura, já que o fazia de forma amadora. Hoje com mais habilidades 
vai poder fazer melhor o seu trabalho. 

Marcolino Israel de 38 anos recebeu um kit profissional de carpintaria, 
depois de concluir o curso no Centro de Formação Profissional 
Feminino do Rangel. Com os equipamentos, acredita que vai empregar 
cerca de dez pessoas, na sua oficina localizada no distrito do Benfica.

Curso de combate à corrupção entra 
para o plano curricular da ENAPP

A Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas (ENAPP) passa 
a leccionar, a partir de Julho, deste ano, o novo curso de combate à 
corrupção, destinado a gestores da Administração Pública.

O Secretário de Estado da Administração Pública explicou que o novo 
curso foi introduzido na grelha formativa da ENAPP com o objectivo de 



O trabalho infantil foi levado a mesa da 
OIT no encontro dos Ministros da CPLP 

moralizar os funcionários públicos e agentes administrativos a terem 
uma postura diferente, primando pelo resgate dos valores cívicos e 
morais.

Vânio Americano anunciou que desde a criação da ENAPP, foram 
desenvolvidas 518 acções formativas, que resultaram na formação de 
15.390 agentes administrativos e funcionários públicos.

O País recebe em Julho as delegações da CPLP na Cimeira que vai 
formalmente assinalar a transição da Presidência de Cabo Verde para 
Angola.  

As declarações foram prestadas pelo Secretario de Estado do Trabalho 
e Segurança Social, durante uma Sessão que decorreu à margem da 
109ª Conferência Internacional do Trabalho, em formato virtual. 

Pedro Filipe assegurou que neste momento está em curso a elaboração 
do documento orientador em que um dos pontos principais é a 
cooperação económica e empresarial, “porque Angola entende que é 
necessário avançar com as medidas de alívio aos efeitos da pandemia 
da covid-19”. 
 
No domínio do trabalho, o País quer continuar a mobilizar o maior 
número de Países possíveis para a elaboração dos planos de combate 
ao trabalho infantil, cuja proposta interna deverá ser submetida à 
consideração do Conselho de Ministros para aprovação no final do 
mês de Junho. 

Em nome de Angola, Pedro Filipe saudou a adopção pela última 
conferência regional de Abidjan da Língua Portuguesa como sendo o 
único instrumento de trabalho, tendo facilitado maior participação dos 
Países de expressão Oficial Portuguesa. 
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