
Editorial

A Associação Comercial da Beira 
(ACB), através do seu Centro de 
Desenvolvimento Empresarial 
(CDE), lançou ao mercado um novo 
serviço designado «Serviço de 
Formação Profissional (SFP)» com 
uma orientação para a demanda do 

O objectivo do projecto inspira-se na seguinte 
constatação:
“A participação do sector privado na formação 
profissional melhora a relevância do ensino 
profissional para o mercado de trabalho.”
 O projecto pretende assim melhorar a qualidade da 
formação profissional com uma orientação para a 
demanda aumentando as possibilidades de emprego 
e renda para os formandos profissionais e 
contribuindo para a competitividade e crescimento 
das PME´s.

Objectivos

C o n s t i t u e m  b e n e f i c i á r i o s  d i r e c t o s  o s  
trabalhadores/funcionários das Pequenas e Médias 
Empresas (PME's) assim como as famílias dos 
trabalhadores, as empresas, a comunidade e o 
Governo local, de forma indirecta.

Grupo Alvo

ProTTep
A ACB e a bfz estabeleceram entre si um acordo de 
parceria para a implementação do Projecto de 
Treinamento Técnico-Profissional.

Nos termos do referido acordo, o projecto visa 
fortalecer a ACB no sector de Formação e 
Treinamento Técnico-Profissional (FTTP). 

O Projecto irá funcionar de uma maneira 
complementar como iniciativa do sector privado e de 
diversos outros programas do Governo que vem 
sendo realizados na área de formação técnico 
profissional na Província de Sofala.

O projecto terá uma duração de três anos, podendo 
no entanto, esse período estender-se por mais três 
anos.
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mercado, visando aumentar a competitividade e 
crescimento das PME`s.  

Este serviço conta com apoio técnico do Projecto de 
Treinamento Técnico-Profissional (ProTTeP) implementado 
na Província de Sofala pelos Centros de Formação 
Profissional das Associações Empresariais da Baviera (bfz), 
com o financiamento do Ministério da Cooperação e 
Desenvolvimento Económico (BMZ) da Alemanha.

O BMZ tomou a decisão de apoiar financeiramente o 
Projecto de Treinamento Técnico-Profissional por considerar 
a educação como um pré-requisito importante para o 
crescimento económico de um determinado Pais. Por outro 
lado, a BMZ tem a educação e o ensino profissional como um 
dos três domínios prioritários da cooperação bilateral com 
seu foco orientado para o futuro do ensino técnico-
profissional. 

Trata-se de um projecto alinhado com o Plano Estratégico da 
Educação, 2012-2016 e, outros instrumentos legais, tais 
como: a Lei sobre o Quadro de Organização, Estruturação e 
Funcionamento da Educação Profissional, de Julho de 2014, 
e a Revisão das responsabilidades ministeriais que 
confirmam o interesse do governo de moçambique em 
melhorar a formação profissional dos cidadãos.

O presente Boletim Informativo marca o lançamento de uma 
publicação periódica sobre as actividades do Serviço de 
Formação Profissional da ACB, assim como do Projecto de 
Treinamento Técnico-Profissional (ProTTeP).

Neste primeiro número, inserimos fundamentalmente uma 
apresentação do projecto com dados sobre o seu 
lançamento, seus objectivos, grupo alvo, parceiros de 
implementação, algumas realizações e perspetivas para 
2016.

Prakash Prehlad



Associação 
Comercial da 
Beira

A Associação Comercial da Beira (ACB) é uma entidade 
representante da classe empresarial fundada em 1893 na 
Província de Sofala. Tem mais de 700 membros registados, 
maioritariamente de pequenas e médias empresas. Possui uma 
estrutura funcional organizada, com um conselho de direcção 
formado por empresários de reconhecido mérito.

Ocupa a vice-presidência da Confederação das Associações 
Económicas (CTA) a nível nacional. 

A ACB actua no apoio e assessoria aos membros, na promoção 
do diálogo público-privado, no fomento do associativismo, no 
desenvolvimento de parcerias e na mobilização de 
investimentos. 

Além disso, criou um Centro de Desenvolvimento Empresarial 
(CDE), responsável pela realização de cursos de capacitação, 
seminários, treinamentos, palestras e missões empresariais. 

Parceiro 
O parceiro deste projecto são os Centros de Formação Profissional 
das Associações Empresariais da Baviera (bfz) gGmbH.

Nos termos dessa parceria, na ACB será estabelecido um 
departamento de educação profissional cujas competências 
serão:

    Oferta atraente de serviços relativos ao ensino e formação;
    Criação de um fórum de partes interessadas;
 Diálogo eficaz com as autoridades competentes governamentais 

Oferta relevante de cursos para as empresas.

Os Centros de Formação 
Profissional das Associações 
Empresariais da Baviera (bfz) 
g G m b H  ( B e r u f l i c h e  
F o r t b i l d u n g s ze n t r e n  d e r  
Bayerischen Wirtschaft (bfz) 
gGmbH) foi criado em 1983 pelo 

A ACB tem por missão representar e defender a classe empresarial 
de Sofala, oferecendo serviços de qualidade e promovendo 
parcerias públicas e privadas, visando o desenvolvimento e o 
fortalecimento do seu empresariado.

Missão

Ser para o empresário local parceiro indispensável para o seu 
desenvolvimento e criação de riqueza.

Visão

Adesão
Para adesão na ACB exige-se que a empresa esteja 
legalmente constituída, exerça actividade na cidade 
da Beira e apresente junto com a ficha de inscrição a 
cópia do alvará ou licença e o nuit.

Realizações do ProTTep

O ProTTep realizou as seguintes acções:

Workshop de planificação com participação de 
representantes da bfz e Sequa. Outubro de 2015.

Capacitação dos funcionários da ACB e parceiros 
colaboradores em gestão grupal para responder a 
necessidade de assistentes em Desenvolvimento 
Empresarial. De 14 a 18 de Dezembro de 2015.

Participaram 16 formandos dentre os quais 
c a n d i d a t o s  à  v a g a  d e  A s s i s t e n t e  d e  
Desenvolvimento Empresarial/Associativo, 

Fig.1: Workshop de planificação

Serviço de Aprendizagem das Empresas da Baviera 
(bbw e.V.) por iniciativa da Federação dos Sindicatos 
Patronais da Baviera.

Com mais de 2.000 funcionários em 24 centros 
regionais e 150 unidades locais, o bfz é uma das 
maiores instituições privadas de educação e 
formação pelo lado patronal na Alemanha. A cada 
ano, 70.000 pessoas são qualificadas e integradas ao 
mercado de trabalho.  



Mestre em Economia de Comércio Exterior e Engenheiro Mecânico. Empresário e colaborador 
de longo tempo na área da Cooperação Internacional de Desenvolvimento. Com experiências 
de realização de projectos em vários países de Africa.

Hans Schroeder
Coordenador Internacional da bfz gGmbH

Fig.2: Capacitação dos funcionários da ACB, parceiros e colabo-
radores em Gestão Grupal.

 técnicos administrativos de entidades parceiras. A formação foi 
ministrada num plano curricular de 32 horas. 

Pesquisa sobre a demanda das empresas e a oferta do mercado 
realizado por Peritos Técnicos Externos no mês de Dezembro de 
2015. A pesquisa foi direccionada para dois grupos: O primeiro 
de empresas membros da ACB e o segundo de Pequenas e 
Médias Empresas (PME's) locais não associadas. 

Fernando H. Júnior
Coordenador Nacional dos Serviços de Formação profissional

Técnico Superior N1 e Mestre em Gestão Ambiental; Consultor em desenvolvimento  
associativo e empresarial, com larga experiência em desenvolvimento e gestão de        
projectos.

Desempenhou as seguintes funções: 

Coordenador Geral do Projecto de Fortalecimento de Associações Empresariais de 
Referência em Moçambique - União Europeia/ACB;

Gestor Geral do Instituto de Desenvolvimento das Organizações - IDO Moçambique;

Coordenador do Secretariado do Curso de Mestrado em Gestão de Recursos Humanos na 
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“STAFF” DO DEPARTAMENTO DOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO  
PROFISSIONAL  DA ACB

?

Universidade Jean Piaget de Moçambique

Consultor de Desenvolvimento de Programas Comunitários na Care For Life - USA·

Francisco M.D. Pinto

Formado em Ciências Agrárias pela Faculdade de Agricultura de Cuamba, Trabalha como consultor em 
Desenvolvimento Organizacional e Associativo desde 2007. Ao longo dos últimos 09 anos desenvolveu 
várias consultorias desenvolvendo instrumentosde gestão como o plano estratégicos, planos de acção 
entre outros planos de actividades para entidades Associativas. 

Como perito actuou também na área de gestão de projectos (Desenho execução e monitoria) de vários 
projectos de Desenvolvimento institucional, capacitações e projectos de Advocacia para o 
fortalecimento do Diálogo-Público-Privado. Neste período colaborou para o Projecto DO (Cooperação 
GIZ/CTA), PROFERMO e para a Vale do Zambeze, tendo assim actuado para o CEP-Manica, para ATABE, e 
várias outras Associações das Províncias de Manica e Sofala tais como a AMUNE, AMPRODEMA, ADTPM, 
ASSOTSI...

Consultor de Formação

E-mail: pinto.sfp@acbmz.com
Cel: +258 82 4817294

E-mail: fernando.sfp@acbmz.com
Cel: +258 84 7884418

E-mail: hans.sfp@acbmz.com
Cel: +258 84 3955994
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                    O “whatsapp” tem milhões e talvez biliões de usuários em todo o mundo. Você sabia que  apesar de tudo      
isso a empresa emprega apenas 55 funcionários auxiliados, por 32 engenheiros? 

                    A origem etimológica da palavra Trabalho é “Tripallium”, que significa instrumento de  tortura com três 
paus. 

                   A filha de William Shakespeare, poeta nacional da Inglaterra, considerado o mais influente dramaturgo do 
mundo, também actor, era simplesmente analfabeta.

                   O coração humano cria uma pressão suficiente para lançar o sangue a uma distância de 10 metros e a uma 
altura de 9 metros.

 
                   Se as doenças de coração, o cancro e as diabetes fossem erradicadas a expectativa de vida dos homens seria   

de 99.2 anos.

                   O músculo mais potente do corpo é a língua.
            

                   O único alimento que não apodrece é o mel.

CURSOS PERÍODOS

Gestão grupal - Módulo II - Março

Psicopedagogia, Didáctica e Metodologia de Ensino-Aprendizagem

Ética do trabalho e retenção do pessoal

Março - Maio

Maio

Abril

Maio

Perspectivas para 2016 

Marketing, Gestão de clientes

Propriedade: Prottep - Projecto de Treinamento Técnico-Profissional
Associação Comercial da Beira (ACB) Praça do Município - Prédio ACB 
1º e 2º Andares, nº 17 Tel: 23 327650  - Beira, Sofala.
Editor: Eliseu Bento
Contacto: info.sfp@acbmz.com 

FICHA TÉCNICA:

O Projecto de Treinamento Técnico-Profissional
é financiado pelo Ministério da Cooperação 
e Desenvolvimento Económico da Alemanha. 
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