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TROCA DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA  

No dia 30 de janeiro do corrente ano, o Embaixador da 
Alemanha em Moçambique, Dr. Detlev Wolter, 
acompanhado pelo Chefe da Cooperação, Sr. Hady 
Riad, e a Chefe adjunta da cooperação Srª Camilla 
Gendolla visitaram a Associação Comercial da Beira a 
fim de se inteirar sobre as actividades desenvolvidas 
pela agremiação. 

 

O Presidente da ACB, Sr. Prakash Prehlad sublinhou 
que a sua entidade tem um acordo de parceria com a 
Berufliche Fortbildungszentren der Bayerischen 
Wirtschaft (bfz) gGmbH no âmbito do Projecto de 
Treinamento Técnico Profissional, financiado pelo 
Governo Federal da Alemanha. “O projecto visa 
melhorar a qualidade da formação técnico profissional, 
com uma orientação para a demanda do mercado, 
aumentando as possibilidades de emprego e renda 
para os formandos profissionais e contribuindo para a 
competitividade e crescimento das PME´s.”.  

 

 

O Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e 
Técnico Profissional, Jorge Nhambiu empossou no 
passado dia 13 de fevereiro os membros da Autoridade 
Nacional da Educação Profissional (ANEP). Os membros 
do Conselho de Administração da ANEP têm a 
responsabilidade de regular, certificar e fomentar a 
Educação Profissional, promovida pelo Governo e pelo 
Sector Privado, sendo as suas principais competências: 

 

 

 

Por sua vez, o Dr. Detlev Wolter, afirmou que a 
República Federal da Alemanha vai continuar a 
apostar na área de educação profissional em 
Moçambique, sendo a Associação Comercial da 
Beira, um importante parceiro do Sector 
Privado. 

O Embaixador, teve a oportunidade de visitar a 
RIADEL, uma Empresa de Formação do sector 
privado na área de Culinária e Decoração. 

 

 

propor o Plano Estratégico para o sector, 
aprovar o plano anual e a pluralidade de 
actividade e o orçamento da ANEP, aprovar as 
qualificações profissionais desenvolvidas no 
âmbito do Quadro Nacional de Qualificações 
Profissionais. O Ministro enumerou alguns 
desafios imediatos com que o Conselho de 
Administração deverá lidar e gerir, com especial 
atenção à operacionalização do Fundo Nacional 
de Educação Profissional. 
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Educação Profissional 



 

 
Tendo em conta as constantes transformações na área de 
educação profissional, relativas a mudança nas políticas, 
no mercado de trabalho entre outras, é de extrema 
importância que o sector privado esteja preparado e 
informado para dar resposta aos desafios actuais e 
futuros. Foi nesta senda que o Serviço de Formação 
Profissional da ACB, realizou um workshop na Cidade da 
Beira e outro no Maputo, envolvendo os membros da 
direcção e chefes dos pelouros da CTA – Confederação das 

Associações Económicas de Moçambique.  

 

 

 
Com o intuito de melhorar a qualidade de educação 
profissional na Província de Sofala, foi criado um fórum de 
diálogo que visa fundamentalmente envolver os actores 
chave para resolução conjunta de constrangimentos, 
busca de oportunidades, troca de experiências, assim 
como parcerias para a elaboração de modelos inovadores 
de educação profissional.  

O fórum é composto por seguintes principais actores: 
Associação Comercial da Beira (Ponto focal do sector 
privado); Direcção Provincial da Ciência, Tecnologia, 
Ensino Superior e Técnico Profissional (Ponto focal do 
Governo Provincial); Empresas do sector privado; 
Instituições de Ensino Técnico-Profissional e outros que 
poderão ser identificados como relevantes para o diálogo 

 
 
 
O workshop tinha como objectivo buscar 
experiência alemã no contexto do sistema dual de 
formação profissional e a partir desta identificar 
futuras possibilidades locais para melhorar o 
sistema de educação profissional com participação 
efectiva das Empresas.  

 

Neste encontro foram definidos os próximos 
passos que o Sector Privado deve levar a cabo para 
melhorar a situação actual e futura da educação 
profissional, tais como: i) Criação de uma comissão 
interlocutora onde envolve o Governo, CTA, 
Escolas de Formação Profissional; ii) 
Institucionalização da CTA na área de formação 
profissional, a partir da base. 

O evento realizou-se na Sala de Conferência do 
Hotel VIP Grand, na Cidade de Maputo, entre os 
dias 08 à 09 de Março do ano em curso, tendo 
como principais oradores, o Dr. Pascal Jaensch, 
Consultor Internacional da bfz – Alemanha e Dr. 
Manuel Zolinho, Chefe de Departamento do Ensino 
Técnico Profissional. 

 

 
visando a melhoria contínua da formação técnico-
profissional.  

 

Membros de Direcção da CTA participam no Workshop sobre o Sistema 

Dual de Formação Profissional e Futuras Possibilidades para as Empresas 

Nacionais 

Fórum de Diálogo dedicado à Educação Profissional na Província de Sofala 

2 



O Serviço de Formação Profissional da ACB, com apoio do 
Projecto de Treinamento Técnico Profissional – ProTTeP 
organizou a cerimónia de lançamento do Fórum, um 
evento que contou com a presença da Governadora da 
Província de Sofala, Maria Helena Taipo, a Directora 
Provincial Ciência, 

 
 
Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional; Ana da 
Graça Ernesto Luís Ernesto; O Presidente da Associação 
Comercial da Beira, Prakash Prehlad; O Director Executivo 
da bfz gGmbH, Martin Wahl e o sector privado no geral. 

 

 
 
 
Realizou-se no dia 01 de março do ano em curso, no Salão 
Nobre da Associação Comercial da Beira, a cerimónia de 
certificação de Formadores em Psicopedagogia. Foram 
certificados 57 Formadores. Os mesmos afirmaram que 
querem melhorar a sua actuação no processo de Ensino e 
aprendizagem e contribuir para melhoria da qualidade da 
formação Técnico Profissional. 
 

 
 
O evento contou com a presença do Presidente da ACB, 
Prakash Prehlad, e a Directora Provincial da Ciência e 
Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Ana da 
Graça Luís Ernesto, e Sector Privado no geral. 

 
 

 

 
Dezassete (17) formadores intraempresariais 
beneficiaram-se do curso de formação básica em 
psicopedagogia, promovido pelo Serviço de 
Formação Profissional da Associação Comercial da 
Beira em Parceria com Instituto Nacional de 
Emprego e Formação Profissional – INEFP. A 
formação teve lugar nas instalações do INEFP, 
entre os dias 30 de janeiro a 10 de março. Estes 
formadores foram dotados de competências 
específicas em psicopedagogia para melhorarem a 
qualidade de formação nas suas empresas.  

É de ressalvar que na primeira fase, beneficiaram 
quarenta (40) formadores provenientes de 
empresas formadoras do sector privado e 
instituições de ensino técnico-profissional público 
e privadas. A médio prazo, será priorizada a 
formação de formadores nas áreas técnicas tais 
como: electricidade, canalização, Mecânica Auto, 
soldadura entre outras demandadas pelo mercado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Os grupos temáticos de trabalho finalizaram seus 
planos de actividades atinentes aos 
constrangimentos que afectam a área de formação 
técnico-profissional na Província de Sofala. Neste 
primeiro trimestre, os grupos já realizaram cinco (05) 
encontros que consistiam na preparação, 
apresentação e validação dos planos. Os grupos 
temáticos assentam nas seguintes áreas: i) Currículo 
e Pesquisa; ii) Formadores e Formandos; iii) 
Cooperação, meios e equipamentos.  O passo 
subsequente consistirá na implementação das 
actividades constantes em cada plano. 
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Fórum de Diálogo – Grupos 

Temáticos de Trabalho 

Associação Comercial da Beira 
Serviço da Formação Profissional 

Praça do Município nº17, 2ºandar,  
Contacto: 84 29 41 336/82 48 17 294 

Email: info.sfp@acbmz.com 
 

mailto:info.sfp@acbmz.com


Perspectivas para o 1º trimestre 2017 

 

CURSOS PERÍODOS 
  

1. Estratégia de Marketing e Venda;  03-06/04/2017 

2. Técnicas de avaliação e de descobrimento de mão-de-obra talentosa – Profiling   17-21/04/2017 

3. Ignição Eletrónica   24-28/04/2017 

4. Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho   08-12/05/2017 

5. Atendimento Personalizado de Clientes    15-19/05/2017 

6. Telemarketing   22-26/05/2017 

7. Atendimento Personalizado de Clientes em Lojas  29/05/ a 02/06/2017 

8. Curso Básico de Informática  12/06 a 14/07/2017 

9. Curso de Secretariado Executivo  17/07 a 15/09/2017 

 
 

 
O Projecto de Treinamento Técnico-Profissional é 

financiado pelo Ministério da Cooperação e 

Desenvolvimento Económico da Alemanha 

 

     ?!..   
  

 
 

 

  Cerca de 75% da água que gastamos em nossas casas é usada na casa de banho. 

  Para produzir um quilo de carne é preciso cem vezes mais água do que para produzir um quilo de trigo  

           A taxa de alfabetização no Japão é de quase 100%. 

           O Japão é o 5° país com maior taxa de suicídios  

           Há muitos insecticidas usados sem necessidade, uma ratoeira é a melhor forma de apanhar o rato. 

                         Há mais estrelas no universo do que grãos de areia na Terra   

                         

                         O termo Coca-Cola está no topo dos mais compreendidos termos no mundo. 
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