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RESULTADOS E INDICADORES DE ATIVIDADE 2021
Formação profissional
O IEFP conseguiu alcançar os seguintes resultados no ano 2021:
259 ações de formação realizadas a nível nacional;
4.447 Jovens, adultos e profissionais ativos no mercado,
beneficiaram das ações de formação profissional;
2.535 São pessoas do sexo feminino (57%) e os restantes 43%
(1.939) pessoas do sexo masculino;
3.327 dos beneficiários não tinham uma formação (75%);
550 Beneficiários possuíam uma outra formação;
597 Beneficiários tinham curso superior;
2.156 Beneficiários pertencem à faixa etária de 25 a 35 anos (48%);
1.484 Beneficiários são da faixa etária de 15 a 24 anos.
.

Formações realizadas por Modalidade
78 Ações de formação na modalidade Inicial (ações de formação
de nível e iniciação profissional beneficiando 2.579 jovens e
adultos.
49 Ações de Formação Contínua beneficiando 1.895 profissionais
que estão no activo.
30 Ações de Formação Pedagógica Inicial de Formadores, dos
quais 14 ações de formação realizadas pelos CEFP´s e 16 ações
realizadas pelos parceiros nomeadamente UNIPIAGET, Guia de
Serviços, ETPARTES, FORMINVEST, Centro de Aceleração (Tarrafal)
totalizando 549 formadores capacitados nas ilhas de Santiago e
São Vicente.

Plano de FP para colmatar os desafios da
Covid 19
Com a alta taxa de desemprego registada no país, derivado do
impacto da Pandemia, o IEFP concebeu no ano 2020/21 um Plano
de Ação de Reconversão Profissional dirigidos para jovens
qualificados e ativos desempregados em situação de Lay-off com
os seguintes resultados:
3 Ações, dos quais 2 ações dirigidas para Taxistas e 1 uma ação
de Guias de Turismo realizadas na Ilha do Maio;
1 Ação de Guias de Turismo realizada na ilha da Boa Vista;
1 Ação de Guias de Turismo realizada na ilha do Sal;
5 Ações de Formação dirigidas a Taxistas e Guias de Turismo
realizadas no concelho de São Filipe e Chã das Caldeiras na ilha
do Fogo.

Orientação profissional
No total 5.476 utentes inscritos nos CEFP´s beneficiaram de sessões de
orientação profissional, incluindo a realização do balanço de
competências. Com suporte do Manual de Intermediação Laboral, o
objectivo é que todos os utentes que chegam aos CEFP passem por um
processo de Orientação Profissional que lhes apoie nas suas escolhas
profissionais e na estruturação de um projecto profissional assente nas
suas competências e nas oportunidades existentes dentro e fora do
mercado de trabalho de Cabo Verde.
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RESULTADOS E INDICADORES DE ATIVIDADE 2021
Emprego
O IEFP beneficiou no total 3.272 jovens e adultos no âmbito dos
projetos e serviços de Emprego e Empregabilidade, a saber:
2.682 Jovens recém formados beneficiaram do Programa de
Estágios Profissionais Empresariais;
50 Adultos Beneficiaram do Projeto Capacitação dos Vendedores
Ambulantes de Peixe;
628
Jovens
talentos
beneficiaram
do
Programa
de
Empreendedorismo Talent (38 ações de formação Germe (GIN e
PIN);
30 Jovens e adultos contemplados no Projeto Inserção de
Desempregados de Longa Duração.
Do total dos beneficiários dos serviços de emprego, 344 (11%) não tinham
formação; 1.379 (42%) possuíam formação profissional e 1.549 (47%) possuíam
formação superior.

Programa de Estágios Profissionais
Empresariais
Os Estágios Profissionais Empresariais continua a ser o programa que
registou o maior número de beneficiários, correspondendo a cerca de
81,9% do total dos beneficiários dos programas de emprego
abrangidos pelo IEFP em 2021. O CEFP da Praia foi que registou o
maior número de beneficiários, seguido do Santa Catarina e São
Vicente com 1.249, 450 e 390 respetivamente. Dos 2.682 beneficiários
do PEPE, 1.873 são do sexo feminino, correspondente a 70%, e 809 do
sexo masculino, equivalente a 30% do total. De destacar a inserção
de 348 beneficiários no mercado de trabalho após a frequência do
programa, equivalente a uma taxa de execução de 19%.

Programa de Inserção dos Desempregados de
Longa Duração
O referido programa visa promover a empregabilidade dos desempregados de
longa duração, nomeadamente, através de diferentes tipologias de apoio:
desenvolvimento de competências pessoais e/ou profissionais,
apoio à
contratação, criação do autoemprego e realização de trabalho socialmente
útil contribuindo para a inserção social deste público-alvo. Em 2021, foram 30
os desempregados de longa duração beneficiados deste Programa, sendo que
27 são provenientes da ilha do Fogo e inscritos no CEFP do Fogo e 2 inscritos
no CEFP da Santo Antão e 1 no CEFP Santa Cruz, respetivamente.

Subsídio de Desemprego
No total 781 desempregados inscritos nos CEFP beneficiaram do subsídio de
desemprego em 2021. Este número vem sofrendo um aumento considerável:
719 em 2019 para 1.742 em 2020 e 781 em 2021. Desse contingente, 301 são
beneficiários do CEFP do Sal, o que representa 38,5% do total dos
desempregados inscritos, seguido de Praia e São Vicente, 26,5% e 24,5%
respetivamente.

Unidades de negócio
Os recursos alocados para as ações de fomento do Empreendedorismo ( ações
de formação GERME : Planear e Iniciar o seu Negócio), assistência técnica e
atribuição de kit´s possibilitaram a criação de 137 unidades de negócio em
2021.
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BIC- Business Incubation Center

DGE - Direação Geral do Emprego- Implementação do
processo RCVCC no CEFP S. Cruz

.
.

CENFOS- Centro de Formação Sindical e Profissional
.

Provedor da Justiça de Cabo Verde
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Associação de Cinema e Audiovisual de Cabo Verde

Universidade Jean Piaget de Cabo Verde e o IEFP

Empresa PRATEX

ICCA- Instituto Cabo-verdiano da Criança e do Adolescente

Protocolos
/Parcerias Nacionais e Internacionais
.
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ASDOURO e Município de São João da Pesqueira

Associação para a Educação e Valorização da Região
de Aveiro

Instituto de Formação de Países de Língua Oficial
Portuguesa - IFCPLP

Grupo Hilton- Batuque Hotelaria e Turismo

Visitas

Visita da Ministra dos Negócios Estrangeiros de São Tomé ao IEFP
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