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IEFP recebe visita da Ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé
IEFP participa em “Conversa Aberta sobre o Mercado de Trabalho” organizada pela 
Câmara Municipal de S. Cruz
IEFP e Provedor de Justiça assinam Protocolo de Cooperação
CD IEFP realizada encontro de trabalho com os Departamentos e Gabinetes de suporte 
técnico para orientações sobre o PA do IEFP 2022 
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Destaque CEFP

CEFP Tarrafal faz encerramento de 4 cursos de formação profissional beneficiando 85 jovens 
do município do Tarrafal de Santiago
CEFP de S. Catarina encerra curso de Culinária e Pastelaria
CEFP Praia realiza em parceria com a Cruz Vermelha de Cabo Verde ação de Formação Inicial 
Pedagógica de Formadores 
Formandos do CEFP de Ribeira Grande realizam trabalhos de remodelação no CEFP da Praia
CEFP de Ribeira Grande de Santiago realiza Atelier de Panificação com as crianças do EBI do 
município 
CEFP da Boa Vista conclui curso de Formação Inicial de Eletricidade 
CEFP da Boa Vista realiza visita técnica aos estagiários
Abertura do Curso Serviços de Andares e Lavandaria nível 2 
Equipa Técnica do CEFP-Sal visita as instalações da cadeia regional do Sal no âmbito da 
conclusão do Curso de Carpintaria
CEFP de S. Antão arranca Formação Inicial Pedagógica de Formadores
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 Governo arranca com Carteira Profissional nos sectores ligados à hotelaria

ALÉM FRONTEIRAS/ PUBLICAÇÕES
 Formação profissional uma resposta à crise e as estratégias de recuperação e transformação

produtiva no Pós COVID -19 - Nota técnica de Fernando Vargas



IEFP recebeu a visita da Ministra dos Negócios 
Estrangeiros de São Tomé

A Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades de
São Tomé e Príncipe, Dra. Edite Ten Jua visitou no passado dia 11 de
Agosto a sede do IEFP, na cidade da Praia.
Na visita e no breve encontro realizado, estiveram presentes o
Presidente do Conselho de Diretivo do IEFP, Dr. Paulo Santos, a
Administradora Executiva, Dr.ª Aldina Delgado, a Diretora do CEFP da
Praia, Dr.ª Celina Semedo, dirigentes e técnicos dos Departamentos e
dos Gabinetes dos Serviços Centrais do IEFP.
Esta foi a primeira visita da Dra. Edite Ten Jua ao IEFP, enquadrada no
âmbito da sua missão a Cabo Verde para estabelecimento de contactos
com entidades públicas cabo-verdianas com destaque para as
entidades do sector do Emprego e Formação Profissional.
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No encontro, o PCD do IEFP, congratulou-se com a visita da ilustre governante de
São Tomé e Príncipe ao IEFP e apresentou os principais ganhos e desafios do IEFP
em prol da empregabilidade dos jovens cabo-verdianos e de São Tomé e
Príncipe. Referiu à visão do IEFP e no âmbito do Plano Estratégico 2018 -2022, o
objetivo do instituto reforçar as sinergias existentes com as instituições do sector
de emprego e formação profissional a nível nacional e internacional enquadradas
na Cooperação Sul- Sul.
O IEFP tem um historial de parceria com entidades de São Tomé Príncipe, tendo
um protocolo assinado com os Serviços Consulares da Embaixada de São Tomé e
Príncipe em Cabo Verde em 2019. A Ministra agradeceu o convite para estar em
Cabo Verde e no IEFP e demonstrou a sua satisfação face ao incorporar e o
conceber oportunidades de emprego e formação profissional aos jovens são-
tomenses em Cabo Verde sobretudo São Tomé e Príncipe sendo um país em que
80% da população (no caso da ilha do Príncipe) são ascendentes de cabo-
verdianos. A Ministra “vê com muito bons olhos a visão do IEFP e a cooperação
que se pretende no ultrapassar das fronteiras, abrangendo São Tomé e Príncipe
na cooperação Sul-Sul”. Frisou a disponibilidade total da parte de São Tomé para
a realização de uma parceria mais ampla entre o IEFP de Cabo Verde e o IEFP de
São Tomé e Príncipe.

http://www.iefp.cv/


IEFP e Provedor de Justiça assinam Protocolo 
de Cooperação

O IEFP e o Provedor da Justiça assinaram no dia 11 de Agosto um
protocolo de cooperação na sede do IEFP.
O protocolo de cooperação assinado visa o reforço e capacidade das
duas instituições nas respetivas áreas de atuação. Prevê como
compromissos o apoio do IEFP ao Provedor da Justiça na capacitação
dos seus colaboradores nos domínios do atendimento ao público,
técnicas pedagógicas e de comunicação. E da parte do Provedor de
Justiça apoiar através dos Centros de Emprego e Formação
Profissional, na capacitação dos seus formados e formandos em
temáticas relacionadas como os direitos, as liberdades e os deveres
dos cidadãos.
No acto o Provedor da Justiça agradeceu a disponibilidade do IEFP em
aceitar a proposta de parceria e afirmou que o protocolo assinado hoje
é um importante instrumento para materialização de ações conjuntas
entre as duas instituições para divulgação junto dos jovens, das
oportunidades existentes sobretudo na formação profissional, mas
também informar e sensibilizá-los de como podem chegar ao Provedor
da Justiça e defender os seus direitos e liberdades.

Juntos Construímos o Futuro!
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IEFP participa em “Conversa Aberta sobre 
o mercado “organizada pela Câmara 
Municipal de S. Cruz no dia Internacional 
da Juventude 

A conversa cujo tema foi “O mercado de trabalho pós-pandemia:
Mudança e perspetivas para a juventude”, organizada pela
Câmara Municipal de S. Cruz, através do Gabinete da Juventude
e do Desporto aconteceu no dia 12 de Agosto e contou com o
Dr. Paulo Santos, Presidente do CD IEFP, como orador, e Dr.
Edson Liver Gomes, Diretor do Centro de Emprego e Formação
Profissional de S. Cruz, como moderador.
A sessão foi aberta pelo Edil Carlos Silva, que durante a sua
intervenção falou das políticas públicas da Autarquia para
minimizar o impacto da pandemia, e das perspetivas para o
futuro, realçando sobretudo a retoma de alguns investimentos
que poderá trazer a dinâmica que havia outrora.
O Presidente do IEFP, por sua vez apresentou os estudos sobre o
mercado de trabalho e as decisões que o governo central tem
tomado para mitigar os impactos da pandemia sobre o mercado
de trabalho.

Juntos Construímos o Futuro!
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CD IEFP realizada encontro de trabalho com os 
Departamentos e Gabinetes de suporte 
técnico para orientações sobre o PA do IEFP 
2022 

CD do IEFP realizou no dia 3 de Agosto um encontro de
trabalho com as Diretoras dos Departamentos de Emprego e
Formação e os técnicos dos Gabinetes de Planeamento,
Estudos, Estatística e Controlo de Gestão e de Comunicação,
Relações Exteriores e Cooperação. O referido encontro teve
como objectivo informar sobre as Diretrizes Norteadoras
necessárias à elaboração do Plano de Actividades do IEFP
2022. O referido encontro aconteceu na sala de reuniões do
CD e contou ainda com a presença do consultor Luiz
Berticelli que tem prestado assistência técnica ao Gabinete
de Planeamento do IEFP.

Juntos Construímos o Futuro!
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CD IEFP realizada encontro de trabalho com os 
Departamentos e Gabinetes de suporte 
técnico para orientações sobre o PA do IEFP 
2022 

O PA do IEFP 2022 tem como suporte o Programa do Governo da
X Legislatura, deverá ser elaborado com base nos recursos
disponíveis e nas novas legislações do sector aprovadas: o
Decreto Regulamentar Nº13/2020 que Estabelece o Regime
Jurídico da Metodologia de Formação Profissional à Distância e o
Decreto Lei nº 38/2021, de 23 de abril que Aprova o Regime
Jurídico do Sistema de Financiamento da Formação Profissional.
Ainda no encontro de trabalho foram atualizadas as datas das
diferentes etapas que fazem parte do Fluxograma do
Planeamento Anual do IEFP. Ficou estabelecido como data da
elaboração do PA descritivo da parte da Sede do IEFP o dia 24 de
Setembro após o envio das Fichas e PA dos CEFP a 17 de
Setembro.

Juntos Construímos o Futuro!
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CEFP Tarrafal faz encerramento de 4 Cursos 
de Formação Profissional beneficiando 85 
jovens no município do Tarrafal

Atividades Básicas de Agricultura, Pintura em
Construção civil, Artesanato em Artes de Cabedal e
Instalação de Placas de Gesso Laminado e Teto
Falso são 4 cursos cujo encerramento aconteceu no
passado dia 14 de agosto no CEFP do Tarrafal. No
total foram beneficiados 85 jovens do município do
Tarrafal de Santiago nas refeferidas ações de
formação profissional.

Juntos Construímos o Futuro!
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CEFP de S. Catarina encerra curso de Culinária e 
Pastelaria

As aulas práticas do Curso de Culinária e Pastelaria de nível II 
decorreram nas instalações do Centro Calvário, um parceiro 
do CEFP de S. Catarina e terminaram no dia 13 de Agosto. 
Durante a formação, os formandos foram desafiados a serem 
criativos na conceção dos alimentos e confecionar pratos 
deliciosos. Segundo a Diretora do CEFP S. Catarina, acredita 
que o mercado irá absorver 100% dos jovens saídos do 
referido curso.

Juntos Construímos o Futuro!
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CEFP Praia realiza em parceria com a Cruz Vermelha 
de Cabo Verde ação de Formação Inicial Pedagógica 
de Formadores 

A ação de Formação Pedagógica de Formadores teve 
inicio no final do mês de Julho e está a decorrer nas 
instalações da Cruz Vermelha situada no Paiol. Trata-
se de uma formação be- learning destinada aos 
profissionais e colaboradores/as da Cruz vermelha. 
Fonte: CEFP da Praia
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Formandos do CEFP de Ribeira Grande realizam 
trabalhos de remodelação no CEFP da Praia

No âmbito da realização do curso de Pintura, os formandos do
CEFP de Ribeira Grande de Santiago realizaram no passado mês
de Julho, trabalhos de remodelação do interior e fachada do
CEFP da Praia. Os trabalhos de remodelação constituíram a
última etapa da componente prática do curso de Pintura
realizada pelo CEFP de Ribeira Grande de Santiago na
modalidade de Iniciação profissional. O curso contou com a
participação de 16 formandos e teve uma carga horária total de
310 horas.

Fonte: GCREC www.iefp.cv IEFP Cabo Verde                    Data: Publicação 27 de Agosto 2021
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CEFP de Ribeira Grande de Santiago realiza Atelier de 
Panificação com as crianças do EBI do município

O Atelier de Panificação foi realizado no passado dia 5 de
Agosto, uma atividade promovida pelo CEFP de Ribeira Grande
em parceria com Instituto Património e Cultural da Cidade Velha
no âmbito da colonia de férias. Durante o Atelier, as crianças do
Ensino Básico com idade compreendida entre os 6 e os 14 anos
tiveram a oportunidade de confecionar vários tipos de massas
para pães, aprender a regular a temperatura do forno, conhecer
o tempo de cozimento das massas e fazer recheios deliciosos!

Fonte: Fonte: GCREC 
www.iefp.cv IEFP Cabo Verde                    Data: Publicação 27 de agosto 2021
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CEFP da Boa Vista conclui curso de Formação Inicial de 
Eletricidade 

O encerramento do Curso de Formação Inicial de
Eletricidade foi realizado no passado dia 9 de Agosto no
CEFP da Boa Vista. O curso teve como beneficiários 14
jovens desempregados que pretendem exercer uma
profissão na área de Electricidade Predial e contou com
uma carga horária total de 410 horas.

Fonte: GCREC www.iefp.cv IEFP Cabo Verde                    Data: Publicação 27 de Agosto 2021
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CEFP da Boa Vista realiza visita técnica aos estagiários

A equipa técnica do CEFP da Boa Vista realizou no final
do mês de Julho visitas técnicas aos estagiários
colocados na Enapor, Câmara Municipal da Boa vista e
Agência Viagem Best Travy. Essas visitas tiveram como
objectivo principal inteirar sobre o andamento dos
estágios promovidos pelo CEFP da Boa Vista e conhecer
“in loco” eventuais dificuldades enfrentados pelos
estagiários no seu dia à dia.

Fonte: GCREC www.iefp.cv IEFP Cabo Verde                    Data: Publicação 27 de Agosto 2021
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Abertura do Curso Serviços de Andares e Lavandaria 
nível 2 no concelho do Tarrafal

Arrancou no passado dia 9 de agosto no CEFP-Tarrafal, o curso 
de Serviços de Andares e Lavandaria nível 2, com um total de 20 
formandas. Trata-se de um contributo do CEFP do Tarrafal na 
qualificação profissional dos jovens do município na área da 
Hotelaria, Restauração e Turismo.

Fonte: GCREC www.iefp.cv IEFP Cabo Verde                    Data: Publicação 27 de Agosto 2021
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Equipa Técnica do CEFP-Sal visita as instalações da 
cadeia regional do Sal no âmbito da conclusão do Curso 
de Carpintaria

A visita foi realizada no passado dia 6 de agosto às instalações da Cadeia Regional do
Sal com o objetivo de apreciar os trabalhos realizados pelos formandos do curso de
Carpintaria, inserido no Programa de Reinserção social, bem como testemunhar a
conclusão da formação.
A direção da Cadeia e a sua equipa demonstrou uma grande satisfação com o
engajamento dos formandos, com os resultados alcançados e com a parceria
estabelecida com o CEFP do Sal.
Durante o balanço, os formandos demonstraram todo o interesse em participar de
programas que os apoiem a desenvolver as suas ideias de negócios e implementá-las
no período de reinserção social.

Fonte: GCREC www.iefp.cv IEFP Cabo Verde                    Data: Publicação 27 de Agosto 2021
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Conclusão do Curso de Carpintaria – Parceria
CEFP do Sal e Cadeia Regional do Sal

Mobiliários produzidos pelos formandos do 
curso de carpintaria da Cadeia Regional do Sal 
no âmbito do Curso de Carpintaria.

Fonte: GCREC www.iefp.cv IEFP Cabo Verde                    Data: Publicação 27 de Agosto 2021
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CEFP de S. Antão arranca Formação Inicial Pedagógica 
de Formadores

A Formação Inicial Pedagógica de Formadores promovida pelo CEFP de S. Antão teve
o seu inicio no presente mês de agosto e conta com a parceria da Escola Secundária
Suzete Delgado. No total são 17 jovens na sua grande maioria do concelho de Ribeira
Grande, mas também oriundos do concelho do Paul, licenciados e com bacharel,
formados em diversas áreas que vem no curso de FIPF uma via para conseguirem
uma vaga para lecionarem em entidades de formação profissional. Outros
ambicionam fazer uma carreia na área da docência e no sector da educação e por
isso pretendem com este curso adquirir a valência pedagógica.

A ação de FIPF irá acontecer também no município do Porto Novo, estando o CEFP de
S. Antão na fase de preparação do referido curso, para responder à solicitação de
mais de 30 inscritos.

Fonte: GCREC www.iefp.cv IEFP Cabo Verde                    Data: Publicação 27 de Agosto 2021
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Resumo da Notícia

Governo implanta Carteira Profissional nos sectores 
ligados à hotelaria

Foi realizado no dia 10 de Agosto o acto que marca o início do processo de
implementação da Carteira Profissional nas cinco profissões regulamentadas, ligadas
ao Sector de Hotelaria, Restauração e Turismo, nomeadamente: Empregado de Mesa
e Bar, Guia de Turismo, Pasteleiro, Recepcionista de Hotel e Cozinheiro.
Segundo o Vice- Primeiro Ministro, Olavo Correia, será instituído um sistema de

informação de carteiras profissionais para o registo, e que o executivo tudo fará para
que seja um sistema digitalizado para garantir um serviço sério, eficiente e seguro
"Mas também temos de fiscalizar a implementação das carteiras profissionais, e
este é papel da Inspecção Geral do Trabalho, em colaboração com o Instituto de
Turismo de Cabo Verde, em colaboração com a Direcção Geral do Emprego e
Formação Profissional, e o Sistema Nacional de Qualificações”
A Carteira Profissional passará a ser exigida aos Empregados de Mesa e Bar, Guias de
Turismo, Pasteleiros, Recepcionistas de Hotel e Cozinheiros a partir do próximo ano. A
Carteira Profissional foi instituída através do Decreto-lei nº 10/IX/2020 de 14 de
Dezembro, como condição indispensável para o acesso e exercício de profissões. Com
esta medida o Governo pretende valorizar a qualificação profissional e promover a

qualidade na prestação de serviços.

Fonte: Jornal Expresso das Ilhas  https://expressodasilhas.cv/pais/2021/08/10/governo-
implementa-carteira-profissional-nos-sectores-ligados-a-hotelaria/76102)

Fonte: GCREC www.iefp.cv IEFP Cabo Verde                    Data: Publicação 27 de Agosto 2021
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A formação profissional à semelhança das demais atividades

educativas, tem sofrido o impacto da crise da COVID-19. Na

pior fase da pandemia, cerca de 85% dos participantes dos

cursos dos programas tiveram que continuar a sua formação

à distância. O que significou um enorme desafio também para

a gestão dos programas, para os formadores, para o acesso a

conexão, aos Mídias e equipamentos digitais. Mas mais do

que as consequências imediatas e a resposta ágil das

instituições de formação na região (América Latina,) se

vislumbraram novas configurações no mundo do trabalho e

da formação. A demanda por novas habilidades está a crescer

e requerem programas para reconverter, requalificar e

reinserir os trabalhadores em novas atividades. Esse é um

resumo das principais conclusões feitas na nota técnica do

especialista Sénior da OIT/CINTERFOR, Fernando Vargas que

faz parte da série "Panorama laboral en tiempos de la

COVID-19" #MiFuturoDelTrabajo.

DESTAQUE - PUBLICAÇÕES 



A Nota Técnica é um documento de 20 páginas concebidos por

Fernando Vargas (especialista da OIT para formação profissional)
cujo tema é Formação profissional uma resposta à crise e as
estratégias de recuperação e transformação produtiva no Pós
COVID -19”.
Segundo Vargas, a formação profissional enfrenta um novo desafio
para responder a esta rápida configuração que está acontecendo e
também será impulsionada pelas políticas de desenvolvimento
produtivo e transformação que acompanharão as novas demandas.

Estimular a inovação e a digitalização das

instituições de formação Profissional

Esta constitui uma das quatro recomendações de Vargas na

referida nota técnica. Segundo o especialista, a procura e oferta da

formação à distância tem aumentado e a tendência é para que esta

modalidade de formação seja uma nova normalidade. Contudo, é

necessária uma abordagem aberta às parcerias público-privadas

que favoreçam uma maior cobertura, acesso e qualidade à

formação, aproveitando as plataformas e outros meios digitais de

aprendizagem.

DESTAQUE - PUBLICAÇÕES 

Nesse caminho, o foco na igualdade e inclusão deve ser mantido,

atendendo às necessidades dos grupos vulneráveis e revertendo o

quadro existente de exclusão digital. As Instituições de Formação

Profissional (IFP) e os mecanismos de diálogo social devem garantir que a

formação leve em consideração as necessidades dos jovens, homens e

mulheres, e facilite sua inclusão nessas novas tendências. Ou seja, o

acesso às tecnologias não deve constituir um entrave ao acesso à

formação profissional por parte dos grupos mais vunáreis.

Aumentar a participação nas políticas ativas de

emprego e a inclusão

Segundo Vargas, há conexões que se identificam entre diferentes

políticas. Por um lado, com as políticas ativas de emprego (PAE) e, por

outro, com as políticas de reativação e transformação produtiva. Por

exemplo nas Politicas Ativas de Emprego encontraremos os trabalhadores

que migraram para a informalidade mas podem requerer medidas de

requalificação para retornar à formalidade e ao trabalho decente e

inclusivo.



Proteger e estimular o financiamento da
formação profissional

Esta constitui uma das últimas recomendações dirigidas às
Instituições de Formação. Segundo a nota da OIT/ CINTERFOR, os
benefícios da formação profissional e da sua gratuitidade num
momento de crise e em que aumenta o risco de exclusão social
devem ser claramente colocados em cima da mesa exemplificados
para gerar argumentos que sustentem as discussões. Além disso, as
instituições de formação precisam analisar o panorama global do
financiamento à formação, o potencial da cooperação
internacional e, sobretudo, o da geração de novas alianças público-
privadas que tragam novas perspectivas para a manutenção de
fundos e ações de desenvolvimento de competências.

Fonte:https://www.ilo.org/cinterfor/noticias/WCMS_741941/lang-

-es/index.htm

DESTAQUE - PUBLICAÇÕES Para tal, é necessária uma maior articulação com os Ministérios do

Trabalho no que diz respeito à formulação e participação em uma nova

geração de PAE que conceba não só a preparação imediata para a

inserção, mas também a articule com outras medidas de caráter

económico e produtivo em consonância com as políticas de formação

profissional. De uma forma geral, estas novas PAE podem ser melhor

articuladas com as políticas de proteção social, estímulo económico e

transformação produtiva.

Organizar mecanismos de inteligência sobre o 
mercado de trabalho

Esses mecanismos devem incluir a antecipação de competências exigidas
pelo mercado durante a recuperação da pandemia, bem como a
utilização de tecnologias inovadoras no acompanhamento e observação
do mercado de trabalho. Esta terceira recomendação do especialista na
sua nota técnica.

Juntos Construímos o Futuro!



Fonte de notícias: Jornais electrónicos e impressos

VOTOS DE BOM FIM DE SEMANA 


