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IEFP realiza 6ª Reunião do
Comité Técnico
IEFP assina protocolo e
contrato de prestação de
serviços com Infraestruturas de
Cabo Verde
IEFP recebe visita da Ministra
dos Negócios Estrangeiros de
São Tomé
IEFP e Provedor de Justiça
assinam Protocolo de
Cooperação
 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 com
Formação Inicial Pedagógica de
Formadores

O Instituto do Emprego e Formação
Profissional, criado em 1994 através do
Decreto-Lei nº 51/94, de 22 de agosto,
comemorou no dia 22 de Agosto, 27
anos de história sempre com a nobre
missão de promover a formação
profissional e empregabilidade dos
cabo-verdianos.

O IEFP é uma pessoa coletiva pública,
com natureza institucional e dotada de
autonomia administrativa, financeira e
patrimonial e regido com base em
novos Estatutos aprovados através do
Decreto – Regulamentar nº 3/2019, de
18 de fevereiro,  ano em que foi
aprovado a nova orgânica do IEFP.
Fazem parte da nova orgânica do IEFP,
o Conselho Directivo, Fiscal Único,
Conselho Consultivo, Gabinete de
Comunicação, Relações Exteriores e
Cooperação, Gabinete de
Planeamento, Estudos, Estatística e
Controlo de Gestão, Gabinete de
Qualidade e Auditoria,

Departamento de Emprego,
Departamento de Formação e
Departamento Administrativo e
Financeiro. Atualmente o IEFP conta com
uma rede de 11 Centros de Emprego e
Formação profissional, sendo o Centro de
Emprego do Mindelo o primeiro Centro
de Emprego criado no mesmo ano da
criação do IEFP, em 1994 tutelada na
época pelo então, Ministério do Trabalho
Emprego e Solidariedade Social.
Os CEFP de Boa vista e CEFP do Tarrafal,
são os CEFP são os Centros mais recentes,
ambos entraram em funcionamento no
ano 2020.
Com 27 anos de história tendo formando
mais 44 mil jovens, a instituição não
funciona sozinha pelo que nesta data
desejamos os nossos agradecimentos aos
colaboradores que labutam diariamente
para a instituição alcance os ojectivos
desejados, às organizações da sociedade
civil, empresas, instituições públicas e
todos parceiros nacionais e
internacionais. 

Parabéns!  IEFP faz 27anos!



No âmbito do contrato, a
ICV compromete-se a

prestar serviços de
Gestão do Projeto

“Reabilitação do Edifício
da Residência de

Formadores e
Formandos de Pedra
Badejo”, na Ilha de
Santiago, do IEFP.

A 6ª Reunião do Comité Técnico do

IEFP foi realizada via zoom nos dias 24 e

25 de Agosto com a participação dos

Diretores dos departamentos da sede,

diretores dos CEFP e técnicos dos

Gabinetes de suporte para área de

Estudos e Planeamento e Controlo e

Comunicação e Cooperação.

A apresentação do Decreto Lei do

Financiamento da Formação

profissional e da lei recentemente

aprovada sobre a Carteira Profissional,

foram os primeiros pontos que fizeram

da parte da agenda dos trabalhos do

primeiro dia da 6ª reunião do Comité

Técnico.

Os referidos pontos foram apresentados

pelo Director da Direção Geral do

Emprego, Formação Profissional e

Estágios Profissionais, Danilson Borges,

convidado a participar na 6ª reunião do

Comité técnico com o propósito de

informar sobre as diferentes fases de

operacionalização dos referidos 

Decretos, esclarecer a intervenção

que o IEFP terá na implementação

dessas medidas e o suporte

institucional que contará da parte

da DGEFEP.

O diretor da DGEFPEP fez ainda

referência às alterações feitas

recentemente à Medida IV do Fundo

de Promoção do Emprego e

Formação Profissional, frisando que

as ofertas formativas têm que

estimular a participação das

empresas e dar respostas concretas

às necessidades identificadas no

mercado de trabalho. O que se

pretende é que as ações de

formação sejam desenvolvidas com

as empresas. 

Ainda no primeiro dia da Reunião,

coube aos CEFP do Fogo, S. Catarina,

Variante, Ribeira Grande De

Santiago, S. Vicente, Praia, Boa Vista

e S. Antão apresentarem a execução 

 do Plano de Atividades do 1º
Semestre de 2021, resultados
alcançados, principais desafios e
constrangimentos.
No dia 26 de Agosto, segundo o
e último dia da 6ª Reunião do
Comité Técnico do IEFP foi
dedicado no primeiro período
do dia ao balanço das atividades
dos CEFP do Sal e Tarrafal, do
Departamento do Emprego, do
Gabinete de Comunicação,
Relações Exteriores e
Cooperação e do Gabinete de
Estugo e Planeamento.
O segundo momento do dia teve
como foco as orientações do CD
relativamente ao
funcionamento dos programas
de emprego e formação para o
2º semestre e directrizes para o
Ano 2022 relativamente à
execução dos programas de
emprego, formação profissional
(metas), à gestão administrativa
e financeira dos CEFP e dos
recursos humanos.

IEFP realiza 6ª Reunião do
Comité Técnico 



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.

 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

ganhose 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.

 
IEFP recebe a visita da Ministra dos Negócios
Estrangeiros de São Tomé  e Príncipe

 "há uma
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"



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.

IEFP e Provedor de Justiça assinam Protocolo
de Cooperação

O Presidente do IEFP, Dr. Paulo Santos, esteve
presente, no dia 29 de julho, no ato de abertura dos
Projetos de Formação em Serralharia e Atividade
Ocupacional em Horticultura no Centro
Socioeducativo Orlando Pantera. O ato foi
presidido pela Ministra da Justiça, Dra. Joana Rosa
e contou com a presença da Representante da
Procuradoria Geral da República, do Representante
do UNICEF em Cabo Verde, principal financiador
do projecto e do Representante do ONUDC.

O Presidente do IEFP fez entrega simbólica de Kits
de Formação, sendo que o Instituto do Emprego
tem sido um dos principais parceiros da DGSPRS
no âmbito da implementação do Plano Nacional
de Reinserção Social, na promoção e execução de
ações de formação profissional que visam um
melhor aproveitamento e mais eficácia na
reinserção das pessoas na sociedade.

IEFP faz entrega
simbólica de kits de
formação

Newsletter



No âmbito do contrato, a
ICV compromete-se a

prestar serviços de
Gestão do Projeto

“Reabilitação do Edifício
da Residência de

Formadores e
Formandos de Pedra
Badejo”, na Ilha de
Santiago, do IEFP.

O Acto de assinatura do protocolo

de parceria e contrato de prestação

de serviços entre o IEFP e

Infraestruturas de Cabo Verde foi

realizada no passado dia 17 de

Agosto nas instalações da ICV e visa

a Reabilitação do Edifício da

Residência de Formadores e

Formandos de Pedra Badejo.

No âmbito do contrato, a ICV

compromete-se a prestar serviços de

Gestão do Projeto “Reabilitação do

Edifício da Residência de

Formadores e Formandos de Pedra

Badejo”, na Ilha de Santiago, do IEFP.

A prestação de serviços é efetuada

nos termos do Protocolo para a

Concessão do Financiamento das

Obras de Reabilitação do Edifício da

Residência para Formandos e

Formadores – Pedra Badejo do IEFP

CV, assinado pelo Gabinete de

Estratégia e Planeamento do

Ministério do Trabalho, 

Solidariedade e Segurança Social de

Portugal, pelo Instituto de Emprego

e Formação Profissional, I.P. do

Ministério do Trabalho,

Solidariedade e Segurança Social de

Portugal e pelo Instituto do

Emprego e Formação Profissional,

do Ministério das Finanças.

O IEFP pretende avançar ainda este

ano, para que num período mais

próximo possível possamos ter a

residência de Santa Cruz apta para

receber jovens de todo Cabo Verde

que queiram realizar uma ação de

Formação Profissional no nosso

excelente Centro de Formação

Profissional de Santa Cruz.

IEFP assina protocolo e contrato de
prestação de serviços com Infraestruturas
de Cabo Verde 



CEFP S. Vicente capacita  mais de
20 profissionais em Técnicas de
Costura Criativa e Indumentária
de Carnaval
O Centro de Emprego e Formação Profissional de São
Vicente capacita mais de 20 profissionais em Técnicas de
Costura Criativa e Indumentária de Carnaval. Esta
Formação tem como entidade promotora o CEFP S.
Vicente e o Programa JovEmprego Antena São Vicente -
Trabalho decente para a juventude - e com parceria da
OMCV São Vicente entidade que cedeu as suas instalações
para a realização da ação de capacitação. O encerramento
do Curso contou com as demonstrações dos formandos e
com a presença dos diretores das instituições envolvidas.

CEFP da Variante reúne com a
Câmara Municipal de São
Domingos 
No dia 27 de agosto a Direção do CEFPV reuniu-se com os
representantes da CMSD o Sr. Nelson Barros Vereador da
Juventude, Cultura, Desporto, Industrias Criativas,
Associativismo e Voluntariado, e o Sr. Agilson Ortet Diretor
do Gabinete de Estudos Planeamento e Projetos para
definirem um conjunto de atividades que serão executadas
em conjunto, em especial uma parceria muito importante
que será estabelecida em brevecom a Cooperação
Espanhola que tem sido parceiro fiel da CMSD na
promoção das politicas ativas de emprego . 

CEFP Variante conclui com
sucesso mais uma Ação de
Formação Inicial Pedagógica de
Formadores
O CEFPV concluiu no mês de Agosto mais uma ação de
formação inicial pedagógica de formadores contemplando
o total de 19 jovens profissionais de áreas diversas. O
CEFPV é o único Centro que executa a FPIF com a
componente APC (Abordagem por competências), isto é, o
profissional tem oportunidade de complementar o seu
perfil enquanto formador com uma abordagem de
intervenção focada nos conhecimentos e capacidades que
os futuros formandos irão adquirir e que vá os permitir a
realização da atividade profissional conforme as exigências
da produção e do emprego.

NOTÍCIAS CEFP



A 5ª Palestra cujo tema foi “A Importância do
Desenvolvimento Continuo das Competências
Técnicas, Pedagógicas e Socioeconômicas dos
Profissionais na Escola ” foi realizada virtualmente no
dia 19 de Agosto pelo Márcio Vieira Marinho professor
e diretor na  EscolaProfissional do SENAI Antonio
Adolpho Lobbe e contou com a participação da
Direcção do CEFP S. Catarina.
O Diretor Marinho partilhou com os Diretores dos
PALOP, projectos e ações que visam reforçar as
competências dos colaboradores combinando a
motivação e a inovação desenvolvidas na Escola
Profissional do SENAI que dirige, sendo uma das
Unidades de Formação Profissional do SENAI São
Paulo.

Entre os projectos desenvolvidos, a Direcção do CEFP
de S. Catariana pôde conhecer o Projecto Pro
Educador em que os professores e os colaboradores
da equipe de gestão educacional da Escola
Profissional podem participar em cursos (quer na
área pedagógica, quer na área técnica,) para o seu
desenvolvimento pessoal e ao longo do período
letiv.). Outra boa prática partilhada com a Direcção
do CEFP de S. catarina, foi a de Formar os
colaboradores e professores durante as férias
escolares. Os professores escolhem temas e
dinamizam palestras onde são discutidas as melhores
metodologias para “permitir passar as informações
aos formandos” e capacitá-los. Esta prática é
considerada uma forma de capacitação e
desenvolvimento contínuo dos professores. Cada
professor tem a possibilidade de fazer a
autoavaliação da sua metodologia de ensino,
comparar com as metodologias apresentadas por
outros professores, apreciar e fazer as suas melhorias.

A capacitação interna dos professores no manuseamento
das plataformas de comunicação à distância (microsoft e
zoom) foi outra atividade partilhada junto dos Diretores
dos PALOP como uma boa prática da Escola Profissional
do SENAI Antonio Adolpho Lobbe. O método escolhido
foi identificar no seio dos professores aqueles que
dominavam os referidos aplicativos e repassar os
conhecimentos para os outros colegas professores.

Dizer ainda que a palestra realizada faz parte do ciclo de
palestras que têm como foco a Educação e a Formação
Profissional e objectivo de reforçar os conhecimentos
adquiridos pelos Directores dos Centros de Emprego e
Formação Profissional e das Escolas Técnicas no âmbito
do projecto de Capacitação dos Directores dos Países
Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) ( 2ª
etapa) .
O projecto de Capacitação dos Directores dos PALOP teve
o seu arranque em 2019 é promovido pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Brasil
em parceria com a Agência Brasileira de Cooperação
(ABC) e a Agência de Cooperação Internacional do Japão
(JICA).

A SENAI é um dos cinco maiores complexos de educação
profissional do mundo e o maior da América Latina.

Directora do CEFP S. Catarina participa na 5ª Palestra no âmbito do
projecto de Capacitação dos Directores dos PALOP´s 

NOTÍCIAS CEFP



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.

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.

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 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. 

NOTÍCIAS CEFP



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.

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. 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.

NOTÍCIAS CEFP
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