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DESTAQUE

IEFP, a AEVA e a EPA assinam protocolo
com Cabo Verde para o emprego e
formação de jovens e adultos caboverdianos
A Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro e a
sua Escola Profissional de Aveiro assinaram em Aveiro no passado dia
12 de Julho, na AEVA-EPA, um protocolo de colaboração com o IEFPInstituto de Emprego e Formação Profissional de Cabo Verde para a
promoção do emprego e para a qualificação de jovens e adultos.
António Coutinho, Presidente da Câmara Municipal de Sever do Vouga
recebeu a delegação da AEVA e do IEFP-Instituto de Emprego e
Formação Profissional de Cabo Verde, na pessoa do seu Presidente,
Paulo Santos, para apresentação de cumprimentos, bem como para
uma breve visita às instalações do VougaPark.

Juntos Construímos o Futuro!

DESTAQUE

IEFP estabelece Acordo de cooperação
com o IFCPLP
O Instituto do Emprego e Formação Profissional assinou no passado
dia 12 de Julho mais um Acordo de cooperação, desta com o Instituto
de Formação de Países de Língua Oficial Portuguesa - IFCPLP.
O referido ato foi realizado no âmbito da missão de serviço por parte
do Presidente do Conselho Diretivo, Dr. Paulo Santos a Portugal.

O IFCPLP é um instituto de formação que tem como objetivo
primordial promover o ensino, a formação e a qualificação
pertencentes à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, bem
como a capacitação e desenvolvimento sustentado das empresas e
economias desses países.
O acordo foi rubricado pelo Presidente do IEFP, Dr. Paulo Santos, pelo
Diretor do Instituto de Formação, Dr. Laurentino Ferreira.
O IEFP pretende com essas parcerias potenciar junto dos nossos jovens
oportunidades de realização de cursos de formação profissional com
alto padrão de qualidade.

Juntos Construímos o Futuro!

DESTAQUE

IEFP assina Acordo de cooperação
tripartido com ASDOURO e Município de
São João da Pesqueira
O IEFP celebrou no passado dia 10 de Julho, um acordo de parceria
com tripartido com ASDOURO e Município de São João da Pesqueira.
Esta parceria irá permitir a implementação de várias iniciativas que
visam aumentar as oportunidades dos jovens cabo-verdianos ao
acesso dos cursos de formação profissional , neste caso no estrangeiro.
Com esta parceira, os jovens cabo-verdianos que preterem fazer a sua
formação profissional na Esprodouro terão acesso as vagas de forma
gratuita, incluindo alimentação (3 alimentações diárias) e acesso
gratuito também ao alojamento em residência com quartos de até 4
pessoas.

Juntos Construímos o Futuro!
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DESTAQUE

Início do Curso de capacitação de Guias Turísticas da
ilha do Sal
Arrancou no passado dia 08 de Julho no CEFP-Sal, o curso de capacitação de Guias
Turísticos da ilha do Sal, com um total de 18 Formandos.
O Projeto conta com o financiamento da União Europeia, implementado pelo
Programa das Nações Unidas em Cabo Verde (PNUD) e o MTT, em estreita
articulação/parceria com o IEFP através do Centro de Emprego e Formação
Profissional do Sal (CEFPS), enquadrado nas “atividades formativas de resposta à crise
Covid19 e recuperação do turismo em Cabo Verde”, no âmbito do Programa de Apoio
à Competitividade na África Ocidental.
O ato contou com a presença da Dra. Ester Cardoso-Administradora do Instituto do
Turismo e da Dra. Adelaide Ribeiro, em representação da PNUD.
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DESTAQUE

Arranque da ação o curso de Formação Pedagógica
Inicial de Formadores no CEFP do Tarrafal
O CEFP do Tarrafal arrancou no dia 14 de julho com o curso de Formação Pedagógica
Inicial de Formadores com 22 formandos todos oriundos do município do Tarrafal.
A formação iniciada visa possibilitar a aquisição e o desenvolvimento das
competências pedagógicas por parte daqueles que pretendem ser formadores,
contribuindo para a melhoria da qualidade da formação profissional.

CEFP Tarrafal dá inicio a mais uma ação de capacitação
em Educação Financeira
A ação de capacitação em Educação Financeira teve o inicio no dia 14 de Julho no
CEFP Tarrafal resultado da parceria com o Programa Jov@emprego executado pela
OIT e o PNUD e a Associação de Mulheres Empresarias de Tarrafal.
No total serão beneficiados 17 mulheres empresárias do município do Tarrafal
possibilitando-as uma melhor administração dos seus rendimentos, tomada de
decisões de poupança e investimento, estimulando um consumo consciente e na
prevenção de situações de fraude.
Juntos Construímos o Futuro!
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DESTAQUE

Término do Curso de capacitação de Guias de Turismo
na ilha da Boa Vista
Terminou no passado dia 23 de Junho uma ação de capacitação dos
Guias de Turismo. Uma formação que contou com 18 formandos.
Financiado pela União Europeia em Cabo Verde, implementada pelo
PNUD e o Ministério do Turismo e Transportes em parceria com Centro
de Emprego e Formação Profissional da Boa Vista.
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DESTAQUE

Plataforma PEPE com novo módulo: Mobilidade
profissional internacional
O módulo de mobilidade profissional internacional foi financiado pelo Projeto de renforcement de la
mobilité professionnelle en Afrique de l’Ouest : Coopération triangulaire au bénéfice des services de
l’emploi du Cap Vert, du Ghana, de la Mauritanie, du Sénégal et du Togo” com objectivo de:
✅ Permitir às pessoas residentes em Cabo Verde que pretendem encontrar um emprego dentro ou
fora de Cabo Verde apresentarem as suas candidaturas a uma oferta de emprego através da
plataforma PEPE;
✅ Permitir às pessoas com ou sem nacionalidade cabo-verdiana não residentes em Cabo Verde que
pretendam regressar a Cabo Verde e exercer uma atividade profissional, criarem uma conta na
plataforma PEPE e candidatarem–se uma oferta de emprego;
✅ Permitir às empresas que não tenham domicílio numa das ilhas do arquipélago registarem-se na
Plataforma e apresentarem as suas ofertas de emprego;
A plataforma está disponível nas línguas portuguesa, inglesa e francesa e está munida de
ferramentas que permitem uma efetiva análise e seleção de candidatos:
✅ Disponibilização de ofertas de emprego e estágios profissionais pelas empresas;
✅ Definição de critérios de avaliação;
✅ Pré-seleção automática de candidatos com base nos critérios relevantes definidos pela empresa;
✅ Avaliação final e contratação;
Permite ainda aos candidatos se disponibilizarem para trabalho/estágio através de:
✅ Criação de currículos;
✅ Análise e candidatura a ofertas;
✅ Acompanhamento das suas candidatura

Juntos Construímos o Futuro!

DESTAQUE

CD do IEFP participa no encerramento do
“ Projet de Renforcement de la mobilité
professionnelle en Afrique de l´Quest
Os membros do Conselho Diretivo do IEFP,
participaram no passado dia 29 de Junho no
Fórum virtual que marcou o encerramento do
projeto “Projeto de renforcement de la
mobilité professionnelle en Afrique de l’Ouest :
Coopération triangulaire au bénéfice des
services de l’emploi du Cap Vert, du Ghana, de
la Mauritanie, du Sénégal et du Togo”,
financiado pela União Europeia e que foi
executado pela Pole Emploi de França.
Juntos Construímos o Futuro!
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