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LANÇADA PLATAFORMA DE DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADO

Foi lançado no dia 14 de Dezembro de 2015 na sala de conferências da Associação Comercial da Beira (ACB) a plataforma de 

diálogo público-privado provincial. No evento, foram ainda apresentados os grupos de trabalho (pelouros) que assentam 

nos sectores de agronegócios; construção civil, transportes e comunicações, indústria, comércio, turismo e serviços 

públicos (indústria extractiva); e política fiscal, aduaneira e comércio internacional. Ficou igualmente definido que o referido 

diálogo público privado provincial será conduzido pelos respectivos pelouros com apoio técnico dos assessores do CEP e do 

Governo Provincial.

AR APROVA AUTORIDADE  DE EDUCAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

A Assembleia da República (AR) aprovou a criação no pais da Autoridade de Educação Técnico-Profissional. A propósito, o 

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Técnico-Profissional, Jorge Nhambiu, explicou que a nova autoridade vai congregar 

o ensino profissional e a formação profissional.

Jorge Nhambiu disse ainda que com esta autoridade será criado um Fundo Nacional de Educação Profissional. Este será um 

fundo que as empresas vão contribuir para o Estado e empregadores desenvolverem este sector. Além deste fundo, serão 

criados outros instrumentos a serem propostos ao nível do Conselho de Ministros, designadamente, o Estatuto do 

Formador e o Estágio Profissional. Sobre esta iniciativa, a Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA) 

considera que a mão-de-obra moçambicana não tem ainda as habilidades técnicas requeridas o que a mão-de-obra 

moçambicana não tem ainda as habilidades técnicas requeridas o que posteriormente constitui um constrangimento ao 



crescimento económico e ao investimento muito embora as instituições de Educação Técnico-Profissional ofereçam 

equivalência as qualificações académicas.

LANÇADA PLATAFORMA DE DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADO

A Associação Comercial da Beira (ACB) lançou em Março um novo serviço no mercado que tem o seu enfoque no 

agenciamento do emprego.Neste sentido, foi realizado entre os dias 18 e 26 de Marco um seminário com o objetivo de 

induzir e prestar serviços nesta perspectiva.

O novo serviço tem por definição a intermediação laboral como conjunto de actuações dirigidas a aproximar os 

demandantes de emprego (trabalhadores) e os ofertantes (empresas). Dentro da Agência de Emprego da ACB poderão ser 

criadas capacidades internas e oferecidos serviços de seleção, recrutamento, aplicação de provas psicotécnicas, pesquisas 

sócio económicas e estudo de cargos e salários (tabulador de mercado).

ProTTep ORGANIZA PALESTRA

Participantes do curso de Agenciamento de Emprego

O Projecto de Treinamento Técnico-Profissional (ProTTep) realizou no dia 22 de Abril do ano em curso uma palestra que 

visava aumentar a consciência do sector público-privado sobre a importância da formação técnico-profissional no 

incremento da competitividade empresarial.

Estrategicamente, o evento pretendia construir uma ponte de cooperação entre os sectores público e privado no âmbito da 

formação da mão-de-obra qualificada e gerar ideias de parcerias público-privadas concretas para uma formação técnico-

profissional orientada para as necessidades das empresas.



Um curso de capacitação de empresários em gestão de clientes teve lugar nos dias 8 e 9 de Abril do corrente ano na sala de 

formação da Associação Comercial da Beira (ACB). Participaram no evento 18 empresas ligadas aos sectores de comércio e 

serviços. Os conteúdos ministrados no curso foram concebidos de forma a irem ao encontro das necessidades especificas 

das empresas.

 PLANO CURRICULAR REÚNE CONSULTORES DA UP E CFP

Um encontro alargado, informativo e de concertação com os Centros de Formação Profissional teve lugar no dia 19 de Maio 

do corrente ano. O evento tinha por objecto definir o plano curricular de formação de formadores harmonizando a oferta da 

Universidade Pedagógica (UP) e as necessidades e déficits dos formadores dos Centros de Formação assim como elaborar 

perspectivas sobre o início do curso.

Tomaram parte no encontro consultores da UP e 21 representantes dos Centros de Formação Profissional (CFP) entre os 

quais directores pedagógicos, gestores e formadores.

  CURSO CAPACITA GESTORES DE CLIENTES

Assim, foram apresentados os 

seguintes temas: Administração 

de market ing no mundo 

contemporâneo, Gestão da 

cultura corporativa e o Alto 

d e s e m p e n h o,  E s t ra t é g i a  

empresarial, Gestão de serviços 

e marketing interno, Gestão de 

vendas, Postura do vendedor, 

Liderança criativa e Motivação 

de equipas comerciais, Gestão 

do atendimento, Pós-vendas, 

Gestão da marca e da Comunicação corporativa, SP`s de marketing. No final do curso foram distribuídos materiais de apoio 

sob coordenação do ProTTep e certificados a todos os participantes respondendo desta forma as suas expectativas.
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FICHA TÉCNICA:

SECTOR PRIVADO PREPARA PLATAFORMA DE DIÁLOGO 

O 2º modulo “Gestão Moderna de Associações Econômicas” realizou-se entre os dias 29 de Março e 1 de Abril. Participaram 

um total de 18 formandos entre os quais colaboradores da Associação Comercial da Beira (ACB) e entidades parceiras 

designadamente a ASTROS, PROFASI, AMUNE, ACB, RIBEL, CEP e Sindicatos. A formação teve a duração de quatros dias 

obedecendo a um plano curricular de 32 horas.

CAPACITADOS CONSULTORES GRUPAIS – MODULO II

O sector privado esteve reunido no dia 5 de Julho do corrente ano para concertação e preparação da Plataforma de diálogo 

na área de formação técnico-profissional. Tomaram parte na reunião empresas e centros de formação privada. No encontro 

foram discutidos os termos de referência da plataforma, analisada a estrutura do diálogo público-privado e feito o 

levantamento dos constrangimentos na área da formação técnico-profissional.

DIÁLOGO PÚBLICO-PRIVADO NA FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL

Teve lugar no dia 13 de Julho do corrente ano um 

encontro conjunto entre os sectores público e 

privado para o arranque da plataforma de diálogo 

na área de formação técnico-profissional. Estiveram 

presentes na reunião instituições públicas do sector 

de formação profissional, empresas privadas, 

organizações da sociedade civil e centros de 

formação profissional.

Foram apresentados aos participantes os termos de 

eferência para a condução dos encontros, a estrutura do diálogo público-privado, os constrangimentos na área da formação 

técnico-profissional reportados pelos sectores público e privado e sua validação para a posterior preparação da matriz 

conjunta de trabalho. No fim da reunião foram igualmente calendarizados os futuros encontros de diálogo.

POLÍTICA DE EMPREGO ANTEPROJECTO APRESENTADO PARA ENRIQUECIMENTO

Um anteprojeto da Política de Emprego foi elaborado e apresentado no mês de Março aos actores vivos da sociedade para 

apreciação e enriquecimento. Tal dispositivo legal surgiu por decisão do Governo de Moçambique sob direcção do 

Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social (MITESS) com apoio especial da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT). A propósito, na província de Sofala foi realizado um seminário que juntou representantes dos principais grupos 

interessados na Política de Emprego com objetivo de enriquece-la antes de ser submetida a Assembleia da República para a 

sua aprovação.
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