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TROCA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA  

Decorreu na República Federal da Alemanha, entre os 

dias 23 e 31 de Julho de 2016, a missão de troca de 

experiência na área de Formação Profissional que 

contou com a participação das Empresas Formadoras, 

membros da Associação Comercial da Beira (ACB), 

representante do Governo Provincial, empresários e 

gestores dos Centros de Formação Profissional.  

O programa visava buscar boas práticas do sistema de 

formação profissional da República Federal da 

Alemanha, designado Sistema Dual, que consiste 

essencialmente no modelo em que o formando passa 

30% das aulas nos Centros de formação e os restantes 

70% na empresa sob a supervisão atenta do seu 

formador empresarial.  

O evento permitiu ainda a troca de contactos e 

experiências entre os empresários moçambicanos e 

alemães. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cidade da Beira é um Centro logístico por 

excelência, possui um porto estratégico para 

escoamento e recepção de mercadorias dos 

países limítrofes, tais como Zimbabwe, 

Malawi, Zâmbia, entre outros. Com vista a 

melhorar e dar uma outra dinâmica ao sector 

de transporte e logística, os empresários das 

províncias da região, realizaram entre os dias 

25 de Setembro a 02 de Outubro do ano 

corrente, uma missão empresarial a Alemanha 

para interagir com empresários alemães 

ligados ao sector.    

Esta interação serviu para a troca experiências 

em matérias de transporte e logística. Durante 

esta missão, os empresários moçambicanos, 

tiveram a oportunidade de visitar a Feira 

Internacional de embalagem FACHPACK de 

Nurenberg e visitar várias empresas do sector 

dos transportes e logística.  

 

Troca de Experiencia no Âmbito da Formação Profissional na Alemanha 
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Missão Empresarial na Alemanha  
Transporte e Logística  

 



 

 

 

Com o intuito de melhorar a qualidade da formação 

técnico-profissional na Província de Sofala, foi criada 

uma Plataforma de Diálogo constituída pelas empresas 

formadoras do sector privado, instituições de 

formação técnico-profissional do sector público e a 

Direcção Provincial da Ciência, Tecnologia, Ensino 

Superior e Técnico-Profissional. Neste âmbito, foram 

realizados Cinco (5) encontros conjunto público-

privado que culminou com elaboração da matriz de 

trabalho e a criação de três (3) grupos temáticos nas 

seguintes áreas: i) Currículo e Pesquisa; ii) Formadores 

e Formandos; iii) Cooperação, meios e equipamentos. 

Neste segmento, os grupos temáticos já realizaram o 

seu primeiro encontro de preparação do plano 

operativo/actividades atinente aos constrangimentos 

que afectam a formação técnico-profissional na 

Província. Em paralelo, os grupos dedicam-se 

actualmente na preparação do evento de lançamento 

oficial desta plataforma previsto para a segunda 

quinzena do mês de Novembro.  

 

 

  

 

 

Está em curso a formação de formadores 

intraempresariais e dos centros de formação 

profissional do sector público e privado. Esta é 

uma iniciativa do sector privado em 

coordenação com o sector público com a 

finalidade de dotar os formadores de 

competências específicas em psico-pedagógia 

para melhorarem a qualidade de formação nas 

suas empresas e instituições de ensino técnico-

profissional. 

Nesta primeira fase, beneficiaram quarenta 

(40) formadores provenientes de empresas 

formadoras do sector privado e instituições de 

ensino técnico-profissional público e privadas. 

A meta é de formar efectivamente todos 

formadores intraempresariais que não detêm 

a formação básica em psico-pedagogia.  

A Universidade Pedagógica-Delegação da Beira 

é a instituição responsável pela Formação 

psico-pedagógica que decorre num sistema 

modular, com um total de cinco módulos, 

nomeadamente: i) Conhecimento sobre a 

função do formador; ii) Organizar uma acção 

de formação profissional; iii) Motivar o 

formando para a aprendizagem / NEE; iv) 

Conduzir uma acção de formação profissional; 

v) Verificar como o formando aprende no acto 

da formação. 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma de Diálogo na Área de 
Formação Técnico-Profissional 
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Formação de Formadores Intra-
Empresariais em  
Psico-Pedagogia 

 



 

 

Com objectivo de melhorar o processo de 

recrutamento e selecção de mão-de-obra qualificada, 

assim como aumentar a produtividade das empresas, o 

Serviço de Formação Profissional da ACB, solicitou 

apoio internacional de uma especialista sénior em 

matéria de técnicas de avaliação e de descobrimento 

de mão-de-obra talentosa – Profiling.  

Esta formação decorreu entre os dias 15 a 20 de 

Outubro do ano em curso, na Sala da ACB, pois, 

participaram quinze colaboradores ligados a área de 

Recursos Humanos, provenientes de empresas 

sediadas na Província de Sofala, cidade da Beira. 

Ao longo do curso a especialista demonstrou em 

sessões práticas de aprendizagem como manusear as 

ferramentas de avaliação de habilidades para melhoras 

recrutamento de mão-de-obra nas empresas.  

Foram também repassado aos participantes 

conhecimentos relativas à capacidade de 

comunicação, espírito de equipa, capacidade de 

resolução de problemas, pensamento lógico, entre 

outras matéria relevantes. 

Após a formação, os participant 

 

 

 
 

 

 

 

Sem muitos custos a sua empresa pode 

beneficiar-se de uma assessoria de 

especialistas seniores de Países Baixos. Se 

aderir a esta janela a sua empresa tem a 

oportunidade de adquirir conhecimentos 

técnicos do sector em que opera, assim como 

experiências transversais e globais que podem 

transformar a sua empresa como referência 

num mercado em constante transformação. 
 

 

As empresas interessadas estão convidadas à participar no evento de divulgação 
destas oportunidades, a ter lugar no Salão Nobre da ACB, dia 28 de Outubro do 
ano em curso, pelas 8h 30. Para mais informações contacte os números abaixo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                      FICHA TÉCNIC 

Capacitação de Gestores de Recursos Humanos em Profiling 

Oportunidade de Assistência 

Técnica Especializada para a sua 

Empresa 
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Associação Comercial da Beira 
Serviço da Formação Profissional 
Praça do Município nº17, 2ºandar,  
 

Contactos:  
84 51 82 401 / 84 39 55 994 / 82 48 17 294 
Email: info.sfp@acbmz.com 
 

 
 

Evento 

especial  

da ACB! 
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CURSOS PERÍODOS 
1. Formação de Formadores na área de psicopedagogia, 1ª Turma, 5 Módulos  17/10 a  02/12/16 

2. Formação de Formadores na área de psicopedagogia, 2º Turma, 5 Módulos  17/10 a  02/12/16 

3. Formação de Formadores na área de psicopedagogia, 3º Turma, 5 Módulos   07/11 a 18/11/16 

4. Identidade Corporativa e uso de redes sociais para o Sucesso de Negócio   24/10 a 28/10/16 

5. Como gerir uma Agência de Emprego, Desafios e Possibilidades   14/11 a 18/11/16 

6. Exercícios práticos e experiências na gestão duma Agência de Emprego   28/11 a 02/12/16 

7. Estrutura e Desenho duma apresentação web de uma empresa   05/12 a 09/12/16 

 
 
 

O Projecto de Treinamento Técnico-Profissional é 

financiado pelo Ministério da Cooperação e 

Desenvolvimento Económico da Alemanha 
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                Hipopotomonstrosesquipedaliofobia é o medo de palavras longas. 

                   O bambu pode crescer até um metro por dia.  

                   Uma vaca leiteira produz perto de 200 mil copos de leite durante a sua vida. 

                    Na II Guerra Mundial, um homem recebeu prémios de honra dos dois lados. 

                   Em 1998, Bill Gates ganhava US$1 milhão por hora (e quase US$300 por segundo). 

                    A floresta da Amazónia produz cerca de metade do oxigénio da Terra! 

                   Cada tonelada de papel reciclado salva 17 árvores 
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Perspectivas para o 4º trimestre 


