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TABELA DE ACRÓNIMOS 

AOS Apoio Orçamental Sectorial 

AJEC Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde  

AT Assistência Técnica 

ATN Assistente Técnico Nacional 

BAD Banco Africano de Desenvolvimento 

CCS Comité de Coordenação Sectorial 

CCB /AE Câmara de Comércio de Barlavento / Associação Empresarial  

CCISS Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento 

CDC GTB Centre de Compétences Génie Technique du Bâtiment (Luxemburgo) 

CDFMO Convenção da Delegação dos Fundos e de Implementação (acrónimo em francês) 

CEFP Centro de Emprego e de Formação Profissional 

CERMI Centro para as Energias Renováveis e Manutenção Industrial 

CCS Conselho de Concertação Social 

CCSL Confederação Cabo-verdiana dos Sindicatos Livres  

CNQ Catálogo Nacional de Qualificações  

COPIL Comité de Pilotagem 

CT Câmara de Turismo 

CTP Conselheiro Técnico Principal 

CTS Comité Técnico Sectorial  

DGPOG Direcção-geral do Planeamento, Orçamento e Gestão 

DGEFPEP Direcção-geral do Emprego, Formação Profissional e Estágios Profissionais 

DNE Direcção Nacional de Educação  

EFE Educação-Formação-Emprego 

EHTCV Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde 

ENG-UNICV Escola de Negócios e Governação da UNICV  

ET Escolas Técnicas  

EICM-GDC Escola Industrial e Comercial de Mindelo 

ETGDH Escola Técnica Grand Duque de Henri  

ESPCR Escola Secundaria Polivalente Cesaltina Ramos  
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ETJV Escola Técnica João Varela  

ETFP Ensino Técnico e Formação Profissional 

EUR Euro 

FPEF Fundo para a Promoção do Emprego e da Formação 

FP Formação Profissional 

FSST Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo 

GAO Grupo de Apoio Orçamental  

IEFP Instituto do Emprego e da Formação Profissional 

INE Instituto Nacional de Estatística 

ITP Instituto de Turismo de Portugal  

LuxDev Lux-Development 

MAEE Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus (Luxemburgo) 

ME Ministério da Educação 

MF Ministério das Finanças  

MPE Micro e pequenas empresas 

OE Observatório do Emprego 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

OSC Organização da sociedade civil 

ONG Organização Não Governamental 

PAG Plataforma de Assistência técnica e de Gestão (Lux-Development) 

PA Plano de Actividade 

PI-EFE Política Integrada de Educação-Formação-Emprego 

PIC Programa Indicativo de Cooperação (Luxemburgo) 

PEDS Plano Estratégico do Desenvolvimento Sustentável  

PEO Plano Estratégico Operacional (ensino técnico) 

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

 PN Plano de Negócios 

POA Plano Operacional Anual 

PEPAP Programa de Estágios Profissionais na Administração Pública 

PPP Parceria Público Privada  

QL Quadro Lógico 
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QDMT  Quadro de Despesas a Médio Término  

RL Rede Local 

RVCC Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências. 

S&A Seguimento & Avaliação 

SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Brasil) 

SIIEFE Sistema Integrado de Informação Educação-Formação-Emprego 

SNQ Sistema Nacional de Qualificações 

UC-SNQ Unidade de Coordenação - Sistema Nacional de Qualificações 

UE União Europeia 

UNTC-CS União Nacional dos Trabalhadores Cabo-Verdianos – Central Sindical  

Uni CV  Universidade de Cabo Verde 
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FICHA SINTÉTICA 

País Cabo Verde 

Título por extenso do programa Emprego e Empregabilidade 

Título abreviado do programa EPE 

Código Lux-Development  CVE/081 

Versão do 
Documento  

Data A 02/01/2019 

Data do início do programa 02.06.2016 

Duração do programa 55 Meses 

Zona-alvo Todo o país 

Grupo-alvo Gestores e quadros técnicos das instituições do setor EFE, 
gestores e quadros técnicos dos Centros de FP, das escolas 
técnicas, das organizações da sociedade civil responsáveis de 
Projectos FP, membros dos Conselhos de administração das 
entidades EFE, representantes do setor privado e gestores de 
micro e pequenas empresas, formadores e técnicos 
especializados dos Centros FP, representantes de 
organizações da sociedade civil e associações comunitárias, 
pessoas em busca do primeiro emprego, particularmente jovens 
e mulheres desempregados que precisam de formação 
qualificada ou de apoio ao auto-emprego, activos no mercado 
do trabalho.  

Parceiro designado como supervisor 
técnico 

Ministério das Finanças - Direcção-geral do Emprego, 
Formação Profissional e Estágios Profissionais (DGEFPEP) 

Contribuição do parceiro Recursos nacionais alocados ao financiamento do sector EFE. 
QDMT sector EFE 2018-2021 

Contribuição do Luxemburgo 10.000.000 EUR 

Orçamento total 10.000.000 EUR 

Taxa de câmbio de referência e data 1 EUR =110,265 ECV Paridade fixa da taxa de câmbio  

Classificação CAD 

 Código 
SNPC 

Descrição 

Área de intervenção 113 Educação 

Subsetor de intervenção 11300 Formação profissional 

Classificação CAD 

Igualdade homem / 
mulher 

Desenvolvimento participativo 
/ Boa gestão das finanças 

públicas 

Reforço das capacidades 

1 2 (Governança: de acordo com 
a ficha temática enviada com o 
mandato e marcadores 
antigos CAD) 

1 
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1. RESUMO EXECUTIVO E QUADRO CONCEPTUAL  

O Programa Emprego e Empregabilidade (CVE/081) constitui uma das intervenções do PIC IV 2016-
2020, assinado em março de 2015 que prevê que o Luxemburgo apoiará Cabo Verde com base numa 
lógica de concentração sectorial articulada em três principais eixos de intervenção: (i) Emprego e 
Empregabilidade, (ii) Água e Saneamento, (iii) Energias Renováveis. 

O Programa agrupa as acções da intervenção bilateral da Cooperação luxemburguesa previstas para 
o sector EFE procurando consolidar as intervenções anteriores, de apoio ao desenvolvimento da 
EHTCV (Projecto Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde - CVE/059), de elaboração do SNQ, 
reforço do IEFP/CEFP, dos CFPTA e apoio a criação do CERMI (Projeto Apoio ao Programa nacional 
de Emprego e Formação profissional - CVE/071), de apoio a formulação e desenvolvimento da PIEFE, 
de conformação de mecanismos de articulação, do sistema de seguimento e descentralização do 
sector EFE (Programa de assistência técnica para a Governança da Política integrada Educação-
Formação-Emprego - CVE/077). 

Os principais elementos estruturantes são: (i) reforço da governação sectorial, (ii) desenvolvimento 
dos processos de empregabilidade e inserção profissional, (iii) reforço da gestão dos Centros e da 
viabilidade técnica e financeira das entidades do sector, (iv) maior envolvimento do sector privado nas 
ações de formação e inserção, (v) apoio à descentralização. Outro elemento estratégico situa-se no 
reforço dos mecanismos de articulação e coordenação das entidades EFE. Para reforçar os 
mecanismos de concertação, foi previsto a conformação de um Comité de Coordenação Sectorial 
(CCS) que deverá actuar como instância de coordenação entre os actores nacionais EFE e os 
representantes da cooperação internacional.  

O orçamento é de 10.000.000 EUR para um período de execução global de 4,5 anos. Em 
complemento, um Apoio Orçamental Sectorial (AOS) de 10.000.000 EUR reforça as atividades do 
sector EFE. A implementação do AOS efectua-se com base no seguimento dos resultados do sector 
através de uma matriz sectorial de indicadores EFE. Indica-se também o Programa de apoio ao 
emprego, empregabilidade e inserção implementado pela OIT/PNUD, que reforça os apoios ao sector 
EFE tendo em conta os seus objetivos de fortalecimento das capacidades e de reforço dos processos 
de inserção profissional, em particular dos jovens. 

O Objectivo geral é definido como: "Contribuir para a empregabilidade da população de Cabo Verde, 
especialmente dos jovens e das mulheres”. Pela sua vez, o Objectivo específico define-se como: 
"Reforçar a empregabilidade dos beneficiários da formação profissional, especialmente dos jovens e 
das mulheres." Este objectivo alinha-se com o resultado para o Eixo 1 do PIC IV: "As capacidades de 
empregabilidade são reforçadas para uma melhor inserção profissional dos jovens e a 
sustentabilidade do emprego”. 

Os objectivos e resultados do Programa encontram-se alinhados com as linhas directrizes do 
Programa de Governo para a IX Legislatura, em relação às prioridades para o emprego e a inserção 
profissional dos jovens, a promoção do diálogo social, o uso de indicadores de desempenho e a 
melhoria do sistema de gestão do ensino. Do mesmo modo, os objectivos do Programa encontram-
se alinhados com as linhas de ação do PEDS no Pilar Social, no programa “Promoção do emprego 
digno e qualificado” cujo objectivo é “garantir a qualificação da força de trabalho em conexão com as 
áreas estratégicas da economia, contribuindo para a massificação do emprego jovem e das mulheres 
pela via da dinamização do mercado de trabalho” 

Resultados esperados 

Resultado 1: A governação e a capacidade dos atores do sector EFE, central e descentralizado, são 
reforçadas. O Resultado visa reforçar as capacidades dos actores envolvidos na governação e gestão 
do sector formação/emprego, em particular através da consolidação dos mecanismos de articulação 
e coordenação sectorial. Actividades de reforço das capacidades técnicas dos actores públicos e 
privados são implementadas em gestão, planeamento, monitoramento e avaliação de projectos. O 
reforço das capacidades técnicas e de gestão é transversal ao conjunto de acções impulsadas pelo 
Programa. São igualmente apoiados os mecanismos de descentralização do sector. Foi também 
prevista assistência técnica para o desenvolvimento do SIIEFE, apoio e assessoria na implementação 
do AOS, assim como um apoio na criação da plataforma de coordenação sectorial. 
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Resultado 2: A adequação entre as ofertas formativas e as exigências do mercado de trabalho, é 
melhorada. O Resultado procura actualizar e ampliar a oferta de FP para melhor atender às exigências 
do mercado de trabalho e às necessidades dos sectores económicos definidos como prioritários, bem 
como apoiar o desenvolvimento de novas qualificações. O Resultado incorpora actividades para o 
reforço das competências técnicas e de gestão das equipas da EHTCV, do IEFP/CEFP, do CERMI, 
da DNE e Escolas técnicas para uma melhor gestão dos Centros de formação e Escolas técnicas e 
apoio na reabilitação de infraestruturas e aquisição de equipamentos. Prevê-se também acções de 
informação, comunicação e promoção da formação profissional.  

Resultado 3: A viabilidade técnica e financeira das entidades públicas do sector EFE, das 
organizações do sector privado e da sociedade civil, é aumentada. Para reforçar a viabilidade técnica 
e financeira dos Centros de FP e das entidades representativas do sector privado, foram previstas 
acções de apoio em planificação estratégica e elaboração e execução dos planos de actividades. O 
Resultado prevê também apoiar a formulação e implementação de Planos de negócio para os Centros 
FP ou Planos de desenvolvimento para outras entidades com actuação no sector EFE. O componente 
inclui acções de reforço das capacidades para as organizações da sociedade civil e associações 
comunitárias. Além disso foram previstas actividades com o objectivo de aprimorar a gestão financeira 
das entidades do sector EFE. 

CADEIA DOS RESULTADOS 

OBJETIVO GLOBAL – IMPACTO 
Contribuir para a inserção profissional da população de Cabo Verde, em particular dos jovens e das 
mulheres. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO – EFEITO 
Reforçar a empregabilidade dos beneficiários da formação profissional, especialmente dos jovens e 
das mulheres. 
 
 

RESULTADOS 
R1 - PRODUTO 1 
A governação e a capacidade dos 
intervenientes no sector da EFE, central 
e descentralizada, são reforçadas. 

R2 - PRODUTO 2 
A adequação entre as ofertas 
formativas e as exigências do 
mercado de trabalho é melhorada. 

R3 - PRODUTO 3 
A viabilidade técnica e financeira das 
entidades públicas do sector EFE, 
das organizações do sector privado 
e da sociedade civil é aumentada. 

 
 

SUB-RESULTADOS 
SR1.1 
Reforço dos mecanismos de 
articulação e de coordenação entre 
os diversos actores. 

SR2.1 
Revisão da oferta de formação 
(actualização, diversificação, 
adaptação ao mercado). 

SR3.1 
Desenvolvimento e implementação 
dos Planos de Negócio dos Centros 
EFE e das organizações do sector 
privado. 
 

SR1.2 
Reforço das capacidades dos actores 
público-privados do sector EFE. 

SR2.2                  
Criação de novas qualificações 
profissionais. 

SR3.2 
Apoio ao planeamento e a gestão 
financeira do sistema EFE. 

SR1.3 
Reforço dos mecanismos 
intermediários, dos parceiros sociais 
e da sociedade civil. 

SR2.3 
Reforço das capacidades técnicas e 
de gestão das equipas técnicas dos 
centros responsáveis do sector EFE 
em resposta às necessidades do 
mercado de trabalho. 
 

SR3.3 
Criação de uma Unidade Técnica de 
supervisão e de mobilização de 
recursos.  

SR1.4 
Reforço das capacidades dos actores 
da inserção profissional. 

SR2.4 
Melhoria da gestão dos centros 
ETFP. 

 

SR1.5 
Apoios técnicos à descentralização 
do sector e apoio aos Planos de 
Desenvolvimento Regional (PDR). 

SR2.5 
Apoio às infraestruturas e 
fornecimento de equipamento para 
os centros ETFP. 
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SR1.6 
Desenvolvimento do SII e do 
dispositivo de difusão/exploração da 
informação. 
 

SR2.6 
Apoio às acções de informação do 
público e dos profissionais. 

 

SR1.7 
Instalação e desenvolvimento de um 
sistema de seguimento e avaliação. 

  

SR1.8 
Apoio consultivo para a execução do 
Apoio Orçamental Sectorial. 

  

SR1.9 
Apoio ao reforço das capacidades do 
Observatório do Emprego e 
realização de estudos. 
 

  

SR1.10 
Instalação e desenvolvimento de um 
dispositivo de coordenação sectorial. 
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2. ORGANIGRAMA

COPIL Conjunto: Programa Emprego e Empregabilidade (CVE/081) LuxDev / Programa de apoio ao 

emprego, empregabilidade e inserção OIT/PNUD / Projecto de apoio ao desenvolvimento da finança inclusiva 
em Cabo Verde ONGApoio ao Desenvolvimento Autónomo (ADA) 

Conselheiro Técnico Principal (CTP) 
Coordenação estratégica e operacional 

Programação  
Relações institucionais  

 

Assistente Técnico 

Júnior (ATJ) 
Assistência Técnica 

curta duração 

Gestão e 

Administração 

Assistência Técnica do Programa  

 

Unidade Técnica 

do SIIEFE 

Assistente Administrativa 

 
Gestão administrativa 

Seguimento dos contratos 
Administração geral 

Logística 

Condutores 

Assistente 

Logística 

Assistente Técnico 
Nacional (ATN) R1 

 
Reforço das capacidades 
Apoio aos mecanismos de 

Governação 
Apoio aos processos de 

descentralização 
Sistema Integrado de 

Informação 

 

Assistente Técnico 
Nacional (ATN) R2 

 
Reforço das capacidades 

dos Centros ETFP 
Estruturação do sector 

EFE 
Apoio a Gestão dos 

Centros ETFP 

 
 
 

Assistente Técnico 
Nacional (ATN) R3 

 
Apoio a implementação 
dos Planos de Negócio / 

Desenvolvimento 
Reforço da viabilidade 
técnica-financeira das 

entidades 
Captação de recursos 
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3. BALANÇO 2018 E PROGRAMAÇÃO 2019  

3.1. Balanço 2018 

Resultado 1. A governação e a capacidade dos atores do setor EFE, central e descentralizado, são 
reforçadas. 

(i) Realização de 2 encontros das instituições do sector EFE: no 1º encontro realizado em maio 
sob o lema “Aproximando instituições, articulando políticas e partilhando boas práticas”, foram 
apresentados os resultados 2017 do setor bem como as linhas de atuação para 2018. No 2º 
encontro realizado em novembro sob o lema “Apostando no financiamento para consolidar políticas 
públicas de promoção do emprego e empregabilidade” foram apresentadas as perspetivas de 
financiamento do setor para 2019, foi realizado um balanço de 2018 e apresentadas as projeções 
para 2019. Perspetiva-se que a partir de 2019 os encontros sejam substituídos pelo Comité de 
coordenação setorial. 

 
(ii) Promoção das Redes Locais (RL) para o emprego e empregabilidade (Maio e Boa Vista): foram 

realizados encontros de trabalho em parceria com as respetivas Câmaras Municipais e Delegações 
do ME e um forte envolvimento das entidades públicas e da sociedade civil representada pelas 
ONGs e associações locais. Na decorrência dos encontros, as RL formularam projetos para o 
reforço das capacidades dos integrantes das Redes, bem como para a criação de atividades 
geradoras de rendimento através de projetos socioeconómicos.  

 
(iii) Apoio à consolidação das Redes Locais para o emprego e empregabilidade (São Nicolau e 

Brava): nas ilhas de São Nicolau e Brava foi apresentado e debatido junto aos Presidentes das 
Câmaras Municipais e líderes das Bancadas a importância da institucionalização das RL. Na 
sequência da elaboração pelas RL dos respetivos PA para 2018, o Programa reforçou o apoio 
através de uma AT para finalização dos projetos, implementação das atividades dos PA 2018 e 
elaboração dos PA 2019. 

 
(iv) Estudo do impacto das formações/capacitações ministradas no âmbito dos Programas 

CVE/077 e CVE/081: o estudo de impacto apresentou uma avaliação muito positiva com resultados 
a nível do reforço das capacidades, quer dos participantes das formações como das entidades 
beneficiárias. O estudo aponta a questão do seguimento e avaliação como uma das principais 
carências que o setor ainda enfrenta. No âmbito do estudo, foi realizado um levantamento das 
necessidades de formação tendo sido formulado um plano plurianual (2º semestre 2018 e 2019) de 
formação. 
 

(v) Plano de formação 2018-2019 para as entidades do sector EFE com foco no emprego e 
empregabilidade: o Plano de formação 2018-2019 foi estruturado em 3 blocos de formação para a 
capacitação das entidades EFE. Em 2018 foi implementado o 1º bloco (apoio administrativo) com 4 
cursos distribuídos em 8 ações de formação, 4 realizadas na cidade da Praia e 4 na cidade do 
Mindelo. Foram beneficiadas 172 pessoas (94 nas ações realizadas na cidade da Praia e 78 nas 
ações realizadas na cidade do Mindelo). 

 
(vi) Formação em línguas para quadros dirigentes, técnicos e administrativos do sector EFE, 

abrangendo o sector privado e a sociedade civil: foram realizados 2 cursos de língua francesa 
com carga horária de 45h cada, de nível elementar e nível avançado. No total foram beneficiados 
46 técnicos e dirigentes. 

 
(vii) Apresentação do estudo “Diálogo Social com foco no emprego e empregabilidade” ao 

Conselho de Concertação Social (CCS): o estudo foi apresentado ao CCS tendo sido apreciado 
favoravelmente pelos parceiros sociais que o aprovaram. Na sequência, foi criado um Grupo de 
trabalho tripartido (GTT): um representante da administração pública, um representante das centrais 
sindicais e um representante do setor privado. O GTT elaborou um Plano de ação apresentado para 
apreciação na reunião do CCS de outubro 2018. 

(viii) Elaboração de um módulo de igualdade de Género junto ao ICIEG: foi realizada uma formação 
de formadores em junho que foi aproveitada para a elaboração do módulo sobre igualdade de 
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género. A proposta de módulo formativo foi consolidada durante o encontro realizado em julho. O 
manual didático (para os formandos), de orientação (para os formadores) e o manual institucional 
(para a implementação do módulo) foram apresentados e validados em julho. 
 

(ix) Reforço das capacidades das Centrais Sindicais e sindicatos em diálogo social e negociação 
coletiva: a AT decorreu em três fases, iniciando com uma formação em sala em diálogo social e 
negociação coletiva em que participaram 24 sindicalistas de todas as ilhas. A segunda fase consistiu 
num coaching on job nas sedes das 2 Centrais sindicais (UNTC-CS e CCSL) e permitiu a 
consolidação dos instrumentos de negociação coletiva e diálogo social. Na terceira fase foi realizado 
um atelier onde foram apresentados e socializados os instrumentos elaborados durante a AT. 
 

(x) Apoio ao IEFP e CEFP na implementação de ferramentas de inserção profissional: por 
solicitação do IEFP, esta AT foi contratualizada apenas em finais do ano 2018 para ser iniciada a 
partir de janeiro de 2019 junto dos 8 CEFP. No total, prevê-se capacitar mais de 30 dirigentes e 
técnicos do IEFP/CEFP que ficarão aptos para implementar os 3 manuais de intermediação laboral 
(Manual 1: Acolhimento; Manual 2: Intermediação; Manual 3: Colocação) e as respetivas 
ferramentas de inserção profissional. 
 

(xi) Formação/coaching nos CEFP para o manuseamento da Plataforma de gestão de estágios 
profissionais: a componente formação/coaching não foi incluída nesta atividade tendo em conta 
que já constava do pacote que o IEFP contratualizou com a empresa que desenvolveu a Plataforma 
informática. A atividade consistiu em apoio logístico na realização de ações de capacitação dos 
dirigentes, técnicos e pontos focais do IEFP em matéria de manuseamento da Plataforma.  

 
(xii) Formação e capacitação dos administradores e utilizadores do SIIEFE abrangendo todas as 

ilhas e entidades do sector EFE: a oficialização do SIIEFE ocorreu em agosto. Com vista a 
capacitar os utilizadores do SIIEFE foi implementado um plano de formação, através de 5 ações 
realizadas nas ilhas do Fogo (com participantes de Fogo e Brava), Santiago Sul (com participantes 
de Santiago Sul e Maio), Sal (com participantes de Sal, Boa Vista e São Nicolau), São Vicente (com 
participantes de São Vicente e Santo Antão) e Santiago Norte (com participantes de Santiago 
Norte).  

 
(xiii) Formação-acção para capacitação das entidades na utilização do Guia metodológico de 

gestão da matriz de Indicadores TVET: na formação participaram 17 dirigentes e técnicos do setor 
e integrantes do Grupo interministerial para a revisão da matriz TVET. Durante a formação foi feita 
uma revisão das fichas dos indicadores e do Guia metodológico, elaborados em 2017. 

 
(xiv) Assessoria para a implementação do Apoio Orçamental Sectorial (AOS): o objetivo desta AT e 

o reforço das capacidades das equipas técnicas do Ministério das Finanças (MF) e dos ministérios 
com atuação no sector EFE na gestão do AOS, para um melhor conhecimento das modalidades e 
procedimentos do AOS, dos procedimentos de gestão e seguimento da execução das atividades e 
execução financeira. Os trabalhos deverão iniciar em janeiro 2019. 

 
(xv) Apoio ao desenvolvimento e consolidação do Observatório de Emprego (OE): a aguardar a 

conclusão da consultoria para a configuração e montagem do OE, primeira etapa do processo, para 
iniciar o apoio para a consolidação do OE. A realização da atividade foi condicionada pela atividade 
anterior, de configuração e montagem do OE e será retomada em 2019. 

 
(xvi) Realização de um inquérito de satisfação das ofertas de qualificação profissional do Catálogo 

Nacional de Qualificações em relação às necessidades do mercado: foi realizado um inquérito 
sobre a conformidade das ofertas de QP do CNQ em relação às necessidades do mercado de 
trabalho. O estudo foi realizado com o envolvimento das entidades formadoras que implementaram 
QP no período entre 2013 e 2016, das entidades representativas do setor privado, assim como de 
algumas empresas que acolhem estagiários e formados. Igualmente foi inquirida uma amostra de 
formandos beneficiários das QP no período referenciado. 

 
Resultado 2. A adequação entre as ofertas formativas e as exigências do mercado de trabalho é 
melhorada.  

(i) Contratação de um jurista para conformação dos regulamentos do SNQ: dupla certificação, 
formação modular, controlo de qualidade do SNQ e avaliação do sistema modular de formação. As 
propostas técnicas foram apreciadas e ajustadas nos encontros realizados pelas entidades 
sectoriais e os documentos serão encaminhados para o MF e o ME para avaliação jurídica e 
aprovação conjunta dos dois ministérios. 
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(ii) Plano de formação e coaching para implementação das ferramentas de monitoramento e 
controlo de qualidade do SNQ: assistência técnica a UC-SNQ para elaboração de ferramentas de 
seguimento e avaliação para acompanhar a implementação das qualificações profissionais (QP) do 
CNQ. Com participação das entidades sectoriais foram elaborados instrumentos que irão possibilitar 
a UC-SNQ e as entidades formadoras implementarem um mecanismo de controlo de qualidade das 
QP implementadas.  
 

(iii) Aquisição de consumíveis e pequenos equipamentos para as oficinas do CERMI: foi efetuado 
um diagnóstico das necessidades nas oficinas e elaborado um plano de gestão mais eficiente dos 
consumíveis. O diagnóstico permitiu direcionar a aquisição dos consumíveis e equipamentos em 
função das prioridades complementando os materiais existentes nas oficinas. Com base nessas 
informações foi lançado um concurso para aquisição de equipamentos e consumíveis a serem 
entregues em fevereiro 2019.  
 

(iv) Formação de formadores junto às entidades parceiras da EHTCV que atuam em áreas 
congéneres (internacional): em parceria com o Instituto de Turismo de Portugal foi realizada uma 
capacitação beneficiando formadores internos da EHTCV das áreas de cozinha, restauração e bar, 
em Portugal. A formação permitiu transmitir aos formadores novas visões de operação do sector e 
soluções técnicas e pedagógicas mais atuais à transmissão de conhecimentos e competências. 
 

(v) Realização de encontros de articulação e concertação entre o IEFP e os CEFP: na 
implementação das atividades de planeamento impulsadas pelo SENAI foram criados espaços de 
concertação através de encontros entre o IEFP e os CEFP para alinhamento das linhas de atuação, 
definição orçamental, metas e indicadores. Para viabilizar os encontros, dos quais participaram os 
coordenadores dos CEFP e os técnicos, foram disponibilizados apoios logísticos. 
 

(vi) Reestruturação e dinamização do Centro de Recursos do IEFP: foram apoiadas sessões de 
formação pedagógica inicial de formadores e multiplicadores beneficiando 60 formadores, 
realizadas nas ilhas da Boavista e Santo Antão (formação pedagógica inicial) e na Praia para 
formadores das ilhas de São Vicente, Santo Antão, Fogo e São Nicolau (formação de 
multiplicadores). 

 
(vii) Implementação do Plano de ação de formação para o CEFP-Sal: para o alargamento da oferta 

formativa na ilha do Sal foi requalificado o piso superior do CEFP criando as condições físicas e 
técnicas para ministrar formações em manutenção hoteleira. A requalificação do espaço está na 
fase final e terá condições para realização de formação inicial e continua. Foram também adquiridas 
bancadas para a realização de formações em climatização, eletricidade e eletrónica, destinadas as 
práticas em manutenção hoteleira para atender o mercado turístico crescente na ilha. 
 

(viii) Aquisição de computadores para os CEFP de Santo Antão e Assomada: para a renovação dos 
equipamentos informáticos dos dois CEFP foram adquiridos 20 computadores (10 para o CEFP 
Assomada e 10 para o CEFP Santo Antão). Com essas aquisições, a capacidade técnica dos 
Centros para ministrar formações nas áreas das TIC, foi melhorada.  

 
(ix) Plano de trabalho SENAI para 2018: (i) apoio na elaboração do Plano de actividades (PA) 2019 

do IEFP e dos CEFP e nos processos internos de gestão: no período fevereiro-junho foram 
definidos os PA dos CEFP e enviados ao IEFP. Os objetivos, metas e atividades da sede para 2019 
foram consolidados. Com o envio das informações sobre o orçamento anual do IEFP por parte do 
MF, os PA ficaram definidos.  De forma complementar, foram mapeados os processos internos para 
consolidação do manual de procedimentos; (ii) estruturação do Mapa estratégico do IEFP: o 
Mapa estratégico permite um melhor acompanhamento dos objetivos e indicadores estabelecidos 
no Plano estratégico. A ferramenta permitirá ao IEFP efetuar um seguimento permanente da 
implementação do Plano estratégico e efetuar ajustes periódicos visando alcançar as metas 
estabelecidas; (iii) apoio na elaboração do Plano Estratégico Operacional (PEO) para o ensino 
técnico e PA 2018-2019 das Escolas técnicas (ET): a DNE foi apoiada na elaboração do PEO 
2018-2022. Foram realizados encontros técnicos com as ET para consolidação dos PA 2018/2019, 
onde foi analisado o Caderno de orientação para o ensino técnico da DNE. Os PA foram enviados 
para a DNE para apreciação; (iv) manual de procedimentos para cursos de curta duração na 
ENG-UNICV: foram mapeados os processos para ofertar cursos de curta duração e elaborado o 
manual de operações. Após um período de análise da ENG, o manual foi ajustado e aprovado; (v) 
manual de procedimentos internos da EHTCV: após o levantamento dos processos da EHTCV 
pelo responsável de cada sector de atividade, foram trabalhados os ajustes a efetuar para 
consolidação do manual.  
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(x) Diagnóstico dos equipamentos das ET e dos CEFP e aquisição consumíveis e pequenos 
equipamentos: nas quatro ET (ETGDH, ESPCR, EICM-GDC, ETJV) e em três CEFP (Praia, 
Variante, Santa Cruz) foi realizado um diagnóstico dos equipamentos existentes bem como uma 
proposta de manutenção. A partir do diagnóstico foi elaborada uma lista de consumíveis e 
equipamentos prioritários para o reforço das práticas oficinais, estando em processo de aquisição 
com entrega prevista para início de 2019. O resultado do diagnóstico evidenciou a necessidade de 
intervenção na organização e gestão dos espaços oficinais nas ET e nos CEFP reforçando as 
capacidades técnicas dos colaboradores com atuação nessas oficinas. 

 
(xi) Requalificação das Escolas técnicas: ETGDH (Assomada), ESPCR (Praia), EICM-GDC 

(Mindelo): os trabalhos de requalificação se encontram concluídos na ETGDH e na ESPCR. Na 
EICM-GDC, a obra está num ritmo satisfatório estando prevista a conclusão dos trabalhos em 
janeiro 2019. 

 
(xii) Elaboração de um diagnóstico sobre a divulgação das ações do setor de Educação, 

Formação e Emprego (EFE): está sendo realizada uma pesquisa de opinião sobre a perceção do 
público e das entidades públicas e privadas sobre as ações e políticas no setor EFE, com o objetivo 
de avaliar o conhecimento e opiniões dominantes sobre as intervenções e políticas do setor EFE e 
elaborar um plano de comunicação.  
 

(xiii) Padronização dos logotipos do IEFP e dos CEFP: foram confecionadas placas de sinalização e 
letreiros luminosos para os CEFP (Fogo, Assomada, Santa Cruz, Praia, Variante, São Vicente, 
Santo Antão). O apoio consistiu na substituição dos antigos letreiros nos Centros e colocação de 
placas sinalização para padronização dos CEFP e a Sede. 

 
Resultado 3. A viabilidade técnica e financeira das entidades públicas do sector EFE, das 
organizações do sector privado e da sociedade civil, é aumentada. 
 
(i) Apoio aos CEFP Praia e Sal na formulação dos Planos de Negócios (PN): o apoio aos CEFP 

Sal e Praia na elaboração dos respetivos PN 2019-2021 permitiu definir o modelo de intervenção 
em função do contexto socioeconómico, estruturar os eixos estratégicos de intervenção e definir um 
modelo de sustentabilidade assente nos investimentos a realizar e nas capacidades de mobilização 
de receitas. Durante o processo, foram elaboradas ferramentas de apoio à implementação dos PN, 
incorporadas nos PA 2019 dos respetivos Centros.  

 
(ii) Apoio ao IEFP na instalação de um serviço de emprego e intermediação na ilha de Boa Vista: 

foi realizado um diagnóstico aprofundado da situação socioeconómica e do mercado de emprego 
da ilha da Boa Vista demostrando a pertinência para a instalação de um CEFP tendo por base as 
projeções de aumento exponencial do número de postos de trabalho derivado dos investimentos no 
sector do turismo. Foi apresentado um modelo de intervenção para o CEFP devendo atuar nos 
seguintes domínios: (i) intermediação laboral, (ii) orientação e formação profissional, (iii) estágios 
profissionais/empreendedorismo, (iv) inserção. O Centro deverá contar com um quadro mínimo de 
pessoal composto por 3 pessoas: um Coordenador, um Técnico formação profissional, um 
Assistente administrativo. 

 
(iii) Apoio ao IEFP na implementação do ERP Primavera: foi contratada uma AT para dar formação 

ao departamento financeiro para a apropriação das funcionalidades do ERP Primavera adquirido 
pelo IEFP em 2014, mas que permanecia sem utilização. Contudo, no decorrer do processo foi 
identificado que o sistema ERP foi parametrizado para o setor empresarial e não responde as 
necessidades do IEFP enquanto instituto público que se rege pelas normas da contabilidade pública. 
Os trabalhos serão retomados em 2019 com a aquisição e instalação do ERP Primavera especifico 
para a gestão pública. 

(iv) Apoio ao CERMI na operacionalização do Centro de Competências Cabo-Verdiano 3C: em 
2018 foram continuados os apoios para a última fase de estruturação do CdC 3C que permitiram a 
assinatura pelos Governos de Cabo Verde e do Luxemburgo da convenção para o CdC GTB 
implementar o projeto de AT junto ao CERMI na operacionalização do CdC 3C, bem como a 
preparação do dossier de criação legal do CdC 3C, tendo o referido dossier sido encaminhado pelo 
CERMI ao Ministro das Finanças para efeito de aprovação. 
 

(v) Apoio ao CERMI na implementação do ERP Primavera: foi elaborado um diagnóstico do ERP 
Primavera instalado no CERMI para identificar os constrangimentos relacionados com a sua 
operacionalização, concluindo na aquisição e parametrização de novos módulos e na aquisição de 
alguns equipamentos de armazenamento de dados, bem como num programa de AT e coaching 
dirigido ao departamento financeiro. 
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(vi) Apoio ao departamento financeiro do CERMI: com a formalização em 2018 da parceria com o 

CdC-GTB do Luxemburgo, o reforço do departamento financeiro afigurou-se como uma prioridade 
para o CERMI. Foi contratada uma AT para o reforço das capacidades da área financeira e na 
estruturação organizativa do departamento e ainda iniciar a elaboração do Manual de procedimentos 
a ser concluído em 2019. 

 
(vii) Apoio à EHTCV no desenvolvimento das atividades do Núcleo do Sal: na linha de atuação das 

atividades iniciadas em 2017, em 2018 continuou-se com a execução do CDFMO que permitiu à 
EHTCV executar atividades de formação e acompanhamento permanente da equipa do Núcleo e 
das atividades formativas. Foram adquiridos equipamentos complementares para reforçar o 
laboratório de cozinha/pastelaria como também foi adquirido e instalado o ERP Primavera no Núcleo 
e realizada a integração com os serviços centrais na Praia. Finalmente, foi apoiada a realização de 
uma missão de benchmarking ao Restaurante Escola de Bologna (Itália) que permitiu introduzir 
melhorias no modelo técnico pedagógico do Núcleo. 

 
(viii) Apoio à EHTCV na elaboração dos instrumentos de gestão dos recursos humanos (RH): foram 

elaborados e atualizados os instrumentos de gestão dos RH, que permitiu dotar a entidade de um 
sistema integrado de gestão dos RH. Os quadros técnicos da EHTCV receberam uma formação 
sobre a implementação do sistema, atividade que será aprofundada em 2019, associada a um 
programa de coaching para garantir a plena apropriação dos instrumentos. 

 
(ix) Apoio à PROEMPRESA na implementação dos programas de promoção do empreendorismo: 

para apoiar a PROEMPRESA na viabilização das medidas de promoção do empreendorismo, foi 
contratada uma empresa consultora que a pedido da entidade beneficiária trabalhou exclusivamente 
no programa Start Up Jovem (SUJ). Foi realizado um diagnóstico do SUJ que permitiu avaliar os 
constrangimentos identificados durante a implementação do programa e definir um plano de reforço 
das capacidades da equipa técnica e revisão dos instrumentos de gestão. Avançou-se com a revisão 
e atualização dos instrumentos de gestão do SUJ, de modo a melhorar a implementação e 
resultados do programa e definiu-se um plano de reforço de capacidades da equipa interna e dos 
parceiros da PROEMPRESA.  

 
(x) Realização de um Plano de formação em gestão, planeamento e controle financeiro dirigido 

às entidades do setor EFE: com o objetivo de reforçar as capacidades das equipas técnicas e 
financeiras das instituições do setor EFE foi implementado um programa de formação na área 
financeira que abrangeu 25 técnicos do setor e abordou os seguintes módulos: a) contabilidade 
pública, b) gestão e controle financeiro, c) transparência na gestão e compras públicas, d) 
mobilização de recursos.  

 
(xi) Apoio às Organizações da Sociedade Cívil (OSC) da ilha de São Nicolau na definição de um 

modelo de intervenção no Turismo Rural e Comunitário (TRC): com vista a iniciar uma 
intervenção junto das OSC de São Nicolau no âmbito do TRC, foi realizado um diagnóstico para 
desenvolver um modelo de gestão de projetos e às respetivas metodologias de intervenção, 
alinhadas ao público-alvo e às especificidades de valorização da oferta turística local, procurando a 
promoção do emprego e de oportunidades de trabalho na ilha. Um importante resultado foi o 
envolvimento das autoridades a nível local e central desde o início do processo. O Fundo de 
Sustentabilidade Social para o Turismo (FSST) aprovou o financiamento para a marcação da Rota 
Mãe e dos trajetos complementares, bem como o cofinanciamento de outras atividades através de 
Protocolo assinado com as Câmaras Municipais da Ribeira Brava e do Tarrafal de SN e com a 
Direção Geral do Turismo. 

 
(xii) Programa de capacitação dirigido às OSC da ilha de Santo Antão em gestão e liderança 

associativa e em TRC: com o objetivo de reforçar as capacidades dos líderes e agentes 
associativos da ilha de Santo Antão para o desenvolvimento de dinâmicas locais de emprego no 
âmbito do TRC, foi realizado um programa de formação modular em gestão e liderança associativa 
que permitiu abordar temáticas ligadas à economia social e solidária, conformação de redes, 
elaboração e gestão de projetos comunitários, empreendedorismo no turismo rural. Na sequência, 
foi executado um programa de capacitação que permitiu aprofundar os conceitos dessa modalidade 
e identificar potencialidades de negócios. A capacitação abrangeu 30 técnicos e dirigentes 
associativos e permitiu criar bases para avançar em 2019 na implementação de projetos de geração 
de rendimento no âmbito do TRC. 

 
(xiii) Apoio ao Fundo da Promoção do Emprego e Formação (FPEF) na estruturação de um 

mecanismo de financiamento dirigido às OSC de Santo Antão para a implementação de 
projetos de promoção de emprego: na continuidade dos apoios em formação das OSC no âmbito 
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do TRC em Santo Antão foi realizada uma avaliação dos procedimentos administrativos e 
financeiros do FPEF que permitiu confirmar a capacidade da entidade para integrar um mecanismo 
de financiamento na modalidade “Call for proposals” que será implementado em 2019, com vista a 
financiar projetos socioeconómicos apresentados pelas OSC de Santo Antão. Na sequência, 
avança-se com a estruturação do Call através da elaboração dos elementos da Convocatória e 
respetivos procedimentos técnicos e administrativos de modo a lançar a convocatória no 1º trimestre 
de 2019. 

3.2. Programação 2019: Tarefas e Actividades por Resultado 

R0: Organização e gestão do Projecto 

T0: Organização e gestão do Projecto – 285.797 EUR 

A Tarefa T0 “Organização e gestão do Projecto” inclui às despesas relacionadas com o pessoal (salários, 
encargos, outras despesas) bem como a aquisição de material de escritório e de equipamentos. A T0 cobre 
também despesas de manutenção dos equipamentos, a contribuição para o espaço disponibilizado na sede 
do IEFP, a manutenção dos veículos, assim com a aquisição de consumíveis ao longo de 2019. A tarefa 
inclui também a participação do Programa na partilha dos custos operativos da Plataforma de assistência 
técnica e de gestão (PAG) do Escritório País de Lux-Development que brinda apoio técnico as intervenções 
da LuxDev em Cabo Verde. 
 
Resultado 1. A governação e a capacidade dos atores do setor EFE, central e descentralizado, são 
reforçadas.  

T1: Reforço dos mecanismos de articulação e de coordenação entre os vários atores   

T1A1: Reforço dos mecanismos de articulação e de coordenação – 125.193 EUR  

(i) Consolidação das Redes Locais emprego e empregabilidade (São Nicolau, Brava, Maio e 
Boa Vista): as Redes Locais (RL) emprego e empregabilidade visam à criação de uma dinâmica 
local entre entidades do setor público, setor privado e sociedade civil no desenvolvimento de 
atividades de capacitação e montagem partilhada de ações de formação com foco na promoção 
do emprego e empregabilidade. Entre 2017 e 2018 foram criadas as RL nas ilhas de São Nicolau, 
Brava, Maio e Boa Vista, estando já institucionalizadas São Nicolau, Maio e Brava por deliberação 
das respetivas Assembleias Municipais, enquanto Boa Vista será institucionalizada no decurso de 
2019. Perspetiva-se continuar a consolidação das RL através da implementação dos Planos de 
Ação (PA) elaborados em 2018, incluindo igualmente o reforço das capacidades dos atores locais 
e membros das RL na formulação, gestão-seguimento de projetos, na liderança e desenvolvimento 
de equipas e na comunicação. 
 

(ii) AT de apoio para consolidação das Redes Locais emprego e empregabilidade (São Nicolau, 
Brava, Maio e Boa Vista): em 2018, foi iniciado um processo de AT junto das RL com o objetivo 
de facilitar a sua estruturação e reforçar as capacidades. Em 2019 será dado continuidade a AT 
visando apoiar as Redes na implementação dos respetivos PA, reforçar os processos de 
articulação e coordenação das entidades a nível local, apoiar as Redes na implementação dos 
projetos socioeconómicos elaborados em 2018, realizar atividades de formação-ação, assistir as 
RL na elaboração dos PA para 2020. Na implementação destas atividades, o Programa irá 
procurar uma atuação em sinergia com as Antenas locais impulsadas pelo PAEEI 
(Jov@Emprego), bem como com o Programa Plataforma do Desenvolvimento Local. 

 
(iii) Encontro dos Núcleos gestores das 4 Redes Locais: as RL vêm ganhado alguma importância 

e visibilidade a nível local. A atuarem em contextos e territórios distintos partilham, no entanto 
objetivos comuns de reforçar os processos de articulação e coordenação das entidades a nível 
local e atuar sobre problemáticas de promoção da empregabilidade de forma articulada. Neste 
contexto, pretende-se que o encontro dos Núcleos gestores das RL seja uma oportunidade para 
promover um debate em torno dos desafios das Redes e permitir a troca de experiências e partilha 
das boas práticas entre os Núcleos com vista a melhorarem o seu desempenho. 

 
Destinatários: RL de São Nicolau, Brava, Maio e Boa Vista, Câmaras municipais, Delegações ME e MAA, 
dirigentes e técnicos das OSC, representantes do setor privado, entidades EFE, PAEEI (Jov@Emprego). 
Plataforma do Desenvolvimento Local. 
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(iv) AT de apoio a DNE na implementação do Plano Estratégico Operacional (PEO) para o ensino 
técnico: O Ministério de Educação (ME) através da DNE irá implementar um modelo estruturado 
de ensino técnico que responda aos desafios do país e com uma visão de formação dos jovens 
em prol da aquisição de competências técnicas para o mundo do trabalho. Será contratada uma 
AT para apoiar a DNE e as ET na estruturação do ensino técnico e na elaboração e implementação 
da reforma dos planos de estudos, adequação dos planos curriculares, reenquadramento do 
normativo e modelo de gestão das ET, bem como na implementação das atividades previstas no 
PEO 2018-2022. A AT será realizada num período de 9 meses em articulação com a DNE e de 
forma complementar com as atividades desenvolvidas pela equipa do SENAI. 
 

(v) Apoio logístico à DNE no seguimento da implementação das atividades do SENAI: no âmbito 
da AT do SENAI nas ET, em 2019 foi previsto mapear os processos internos de gestão, 
implementar ferramentas de GpR e apoiar a elaboração dos PA 2019/2020. De modo a garantir 
um seguimento efetivo da DNE será disponibilizado apoio logístico para custear as deslocações 
dos técnicos da DNE às Escolas técnicas.    

T2: Reforço das capacidades dos atores públicos e privados do setor EFE. 

T2A4: Reforço das capacidades dos atores públicos e privados – 217.070 EUR 

(i) Plano de formação 2018-2019 para as entidades com atuação no sector EFE: para o ano 
2019 vai-se dar continuidade ao plano de formação 2018-2019, através de um pacote de 
formações direcionadas ao pessoal técnico e dirigentes das entidades EFE, do setor privado, 
Centrais sindicais e OSC. Os cursos serão realizados na cidade da Praia e do Mindelo 
beneficiando participantes de todas as ilhas. Será também realizado um Mini-MBA em gestão e 
em seguimento & avaliação com o objetivo de reforçar as competências de 25 dirigentes e 
técnicos do setor permitindo-lhes passar a dominar fatores críticos para a operacionalização de 
um sistema de monitorização assim como elementos de contabilidade pública e controle 
orçamental.  
 

Destinatários: DGEFPEP, IEFP/CEFP, CERMI, EHTCV, FPEF, DNE/ET, PROEMPRESA, Câmaras 
municipais, Plataforma ONG, OSC’s, Redes locais EFE, entidades representativas do setor privado, 
Centrais sindicais e Sindicatos filiados. 
 

(ii) Formação em línguas para dirigentes, técnicos e administrativos do setor EFE, 
abrangendo o setor privado, sindicatos e a sociedade civil: para o ano 2019 prevê-se dar 
continuidade ao reforço das capacidades do setor EFE em línguas através de realização de um 
pacote formativo de 8 ações de formação em língua francesa e língua inglesa (nível elementar e 
intermédio) beneficiando dirigentes, técnicos e pessoal administrativo do setor EFE, abrangendo 
o setor privado, sindicatos e sociedade civil, na cidade da Praia e do Mindelo. Cada ação de 
formação terá uma duração indicativa entre 40 a 50h, distribuída por 3 meses. 
 

Destinatários: Dirigentes, técnicos e pessoal administrativo do setor EFE, representantes do setor privado, 
dos sindicatos e da sociedade civil (ONG’s e OSC’s). 
 
(iii) AT para atualização do “Guia de organização e funcionamento da FP” e capacitação das 

OSC’s que ministram formação profissional na utilização dos instrumentos pedagógicos 
previstos no Guia: numa primeira fase, esta atividade tem como objetivo fazer a atualização do 
“Guia de Organização e Funcionamento da Formação Profissional” em articulação com uma equipa 
técnica do IEFP. Numa segunda fase, capacitar 20 OSC na melhoria da qualidade das suas 
atuações em planificação, execução, seguimento-avaliação de ações de formação profissional, 
tendo como referência o Guia. Na última fase, serão selecionadas algumas dessas OSC 
(priorizando as que dispõem de uma estrutura permanente de formação) com objetivo preparar-lhes 
técnica e administrativamente para o processo de acreditação enquanto entidade formadora junto 
da DGEFPEP. Uma vez concluída a revisão e atualização do Guia, será disponibilizado um apoio 
ao IEFP para a sua edição e impressão gráfica. 

 
Destinatários: Dirigentes e técnicos das OSC que atuam na FP, IEFP, PONG, DGEFPEP. 

T3: Reforço das organizações intermediárias, parceiros sociais e da sociedade civil. 
 
T3A4: Reforço das organizações intermediárias, parceiros sociais e da sociedade civil – 99.753 EUR 
 
(i) Apoio à implementação do Plano de ação do Conselho de Concertação Social (CCS): em 

2017, foi apoiada a elaboração do estudo “Diálogo Social com foco no emprego e empregabilidade” 
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que abrangeu vários parceiros sociais e os principais atores do setor EFE nas ilhas de Santiago, 
Sal e São Vicente. No seguimento da aprovação do estudo pelo Conselho de Concertação Social 
(CCS), foi elaborado um Plano de ação (PA). Nesta lógica, considera-se pertinente a continuidade 
do apoio de algumas atividades de reforço das capacidades dos parceiros sociais indicadas no PA. 
Entretanto, o referido apoio fica condicionado a dois aspetos: a) o PA deve ser previamente 
aprovado pelo CCS, b) o Secretariado permanente do CCS deve ser ativado, instância que poderá 
liderar a implementação do Plano. 

 
Destinatários: Membros do CCS, MJT, CCISS, CCB/AE, CTCV, AJEC, CCSL, UNTCS, Sindicatos, atores 
chave do setor EFE, organizações da sociedade civil. 
 
(ii) Implementação do módulo sobre igualdade de género nos CEFP: em 2018 em parceria com o 

ICIEG, ONU-Mulheres e IEFP foi elaborado um módulo sobre igualdade de género com os 
respetivos manuais de suporte a serem introduzidos na FP. A intervenção contemplou também a 
capacitação de técnicos formadores dos CEFP que irão trabalhar com o módulo. Em 2019 o módulo 
será introduzido na formação numa fase piloto nos CEFP Praia, São Vicente e Fogo de forma a 
experimentar os conteúdos programáticos e desenvolver mecanismos para uma integração da 
modalidade na estrutura de todos os cursos de FP. O processo será acompanhado por uma AT que 
apoiará os formadores dos CEFP e avaliará a implementação do módulo na fase piloto. 

 
Destinatários: IEFP/CEFP, ICIEG, UC-SNQ, CERMI, EHTCV, organizações da sociedade civil. 
 
(iii) Reforço das capacidades das Centrais sindicais e dos sindicatos filiados: em 2018 as duas 

Centrais sindicais (UNTC-CS e CCSL) e os respetivos sindicatos filiados foram apoiados com uma 
AT para capacitação em diálogo social e negociação coletiva. Perspetiva-se continuar o apoio as 
Centrais sindicais e aos sindicatos no reforço das capacidades técnicas com vista a reforçar o 
processo de diálogo social e negociação coletiva que possa conduzir a assinatura de acordos 
coletivos de trabalho.  

 
Destinatários: Membros da CCSL e da UNTCS, sindicatos filiados. 
 
(iv) Apoio na definição de um Modelo de financiamento da formação profissional: em novembro 

2016 com a consultoria técnica do SENAI, foi elaborado um guia estratégico para o financiamento 
do ensino técnico e formação profissional no horizonte 2016-2020 que ficou sem finalizar por não 
dispor na altura de elementos em relação aos custos da formação por nível de formação. Em 2019, 
pretende-se retomar a elaboração do modelo de financiamento com o objetivo de atualizar a 
demanda de emprego, a oferta de formação, o custo médio das formações, o orçamento das 
entidades públicas ETFP e prospetar as tendências de composição orçamental para o horizonte 
2020-2023 com envolvimento do sector privado. A ferramenta visa apoiar a definição de políticas 
públicas para o financiamento da FP de forma sustentável, contando com um amplo engajamento 
do conjunto dos atores com atuação no sector EFE. 

  
Destinatários: MF, DGEFPEP, entidades do setor EFE, organizações do setor privado, da sociedade civil, 
famílias. 
 
T4: Reforço das capacidades dos atores da inserção profissional 

T4A4: Reforço das capacidades dos atores da inserção profissional – 48.535 EUR 
 
(i) Apoio ao IEFP e CEFPs na implementação de ferramentas de inserção profissional: em 

2017/2018 foi elaborado um estudo sobre ferramentas de inserção profissional que, numa primeira 
fase, realizou um diagnóstico detalhado sobre as ferramentas de inserção profissional existentes 
para, a seguir atualizar as ferramentas e mapear os procedimentos de inserção através de três 
Manuais (Acolhimento, Intermediação, Colocação). Com o objetivo de reforçar a apropriação e 
consolidação das ferramentas o IEFP e os CEFP serão apoiados com uma AT numa formação-ação 
e coaching durante um período de 6 meses visando capacitar as equipas técnicas. Para beneficiar 
um maior número de técnicos pretende-se envolver os Pontos focais do IEFP nas Câmaras 
Municipais e as Antenas locais do Programa Jov@Emprego para participarem na capacitação.  
 

(ii) Apoio a DNE na implementação de ferramentas de inserção profissional nas 4 Escolas 
técnicas: na mesma linha da intervenção, perspetiva-se apoiar a DNE na capacitação das 4 
Escolas técnicas aproveitando os mesmos instrumentos de inserção visando a sua maximização 
bem como a sua uniformização. O avance da AT junto das 4 Escolas técnicas está condicionado 
por dois aspetos: a) os avances na implementação da reforma do ensino técnico, b) a criação de 
um núcleo de inserção profissional e relação com o mercado em cada ET ou alternativamente a 
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indigitação de um técnico por Escola para se ocupar dessa matéria. O período indicativo para a 
realização da AT é no 2º semestre 2019, a partir do início do ano letivo 2019/2020. 

 
Destinatários: Dirigentes e técnicos do IEFP/CEFP e outros Centros de FP, técnicos das Câmaras 
municipais, Antenas do Programa Jov@Emprego, DNE, Escolas técnicas. 
 
T6: Desenvolvimento do SIIEFE e do dispositivo de difusão/exploração da informação 

T6A1: Desenvolvimento do SIIEFE e do dispositivo – 37.661 EUR 
 
Nos termos da Portaria Conjunta nº23/2018 de 04/08/2018 a utilização do SIIEFE é de caráter obrigatório 
para todas as entidades públicas do setor EFE. O Programa será reforçado com mais um técnico informático 
através de AT de média duração visando continuar a garantir o apoio as entidades EFE na implementação 
de um Plano de ação para a operacionalização do SIIEFE, através das seguintes atividades: 
 
(i) Apoio à DGEFPEP na realização de um atelier de chefias de topo e intermédias do setor EFE 

sobre o SIIEFE: será organizado um atelier no início do ano envolvendo as chefias de topo e 
intermédias das entidades públicas EFE com o objetivo de: (i) fazer a apresentação da Portaria 
Conjunta nº23/2018, (ii) apresentar a Plataforma SIIEFE com destaque para as suas valências e 
funcionalidades, (iii) sensibilizar sobre a importância, obrigatoriedade e facilidades de utilização, 
(iv) apresentar a proposta de Plano de ação e agenda para a operacionalização do SIIEFE para 
discussão e validação. 
 

(ii) Sessões de treinamento on job e remoto dos usuários SIIEFE: para garantir a parametrização 
e atualização das funcionalidades do SIIEFE e continuar com a capacitação e reciclagem dos 
utilizadores do SIIEFE será colocada a disposição das entidades a equipa técnica do Programa 
para missões de treinamento no posto de trabalho e seguimento dos utilizadores do SIIEFE com 
vista a consolidar a utilização do SIIEFE. Essas missões terão igualmente por objetivo apoiar as 
entidades na integração das suas plataformas com o SIIEFE (para as entidades que já dispõem 
de uma plataforma) e/ou apoiar na importação dos dados do Excel para o SIIEFE (para as 
entidades que trabalham com Excel). 
 

(iii) Campanha de difusão e visibilidade do SIIEFE: apesar de ter sido concebido desde 2015/2016, 
estar já institucionalizado pelo Governo terem sido feitos encontros para a sua apresentação e 
socialização constata-se algum desconhecimento do SIIEFE por parte de vários atores do setor 
EFE. Torna-se importante impulsar atividades de difusão através de mecanismos acessíveis de 
comunicação, como por exemplo: (i) utilização do rodapé dos emails institucionais, (ii) elaboração 
de planning de mesa, (iii) desdobráveis informativos. 
 

(iv) Formação em sala e capacitação/reciclagem dos administradores e utilizadores do SIIEFE 
abrangendo todas as ilhas e entidades EFE: nos anos anteriores um número importante de 
técnicos do setor EFE receberam formação para a utilização da Plataforma SIIEFE em diferentes 
perfis de utilizadores (front-office, técnicos, dirigentes). Em 2019 o Programa continuará a apoiar 
a capacitação através de 5 workshops (5 dias cada) com o objetivo de: (i) reciclar e reforçar as 
capacidades de utilização e manuseamento do SIIEFE para os utilizadores que receberam 
formação nos anos anteriores, (ii) capacitar os novos dirigentes, quadros técnicos e rececionistas 
das entidades no uso do SIIEFE.  
 

Destinatários: DGEFPEP, dirigentes, técnicos e rececionistas de todas as entidades sector EFE. 
 
T7: Instalação e desenvolvimento do sistema de monitoramento e avaliação (M&A) 
 
T7A4: Implementação e desenvolvimento do sistema M&A – 2.950 EUR 
 

(i) Reforço da capacitação de dirigentes e técnicos do setor EFE na utilização e apropriação 
da Matriz de indicadores TVET e Guia metodológico: em 2018, os membros do Grupo de 
trabalho interministerial foram capacitados na utilização e gestão da Matriz de indicadores TVET 
e Guia metodológico. Para reforçar o conhecimento e apropriação dos instrumentos (Matriz e Guia) 
e do fluxograma de atualização da Matriz, será dada continuidade ao processo de formação-ação 
para capacitar os dirigentes e técnicos do setor sobre o processo de alimentação e seguimento da 
Matriz. 

 
Destinatários: DGEFPEP, MF/DNP, MF/DGPOG, IEFP, ME/DNE, ME/DGPOG, UC-SNQ, EHTCV, CERMI, 
UG-PIEFE, INE, demais entidades EFE. 
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T9A Apoio ao reforço das capacidades do Observatório do Emprego (OE) e realização de Estudos 

T9A1 Apoio ao fortalecimento das capacidades do OE – 42.490 EUR 

(i) Apoio ao desenvolvimento e consolidação do OE: o OE irá permitir realizar análises prospetivos 
e projeções do mercado de trabalho como também realizar estudos sobre situações específicas do 
setor EFE (financiamento da formação, análise do impacto das políticas públicas FP, etc). Uma vez 
o OE efetivamente dotado com uma estrutura de recursos humanos prevê-se a disponibilização de 
apoio ao seu desenvolvimento e consolidação através da contratação de uma AT (período de 6 
meses), bem como para a aquisição de mobiliário de escritório e algum equipamento informático. 

(ii) AT jurídica para elaboração dos mecanismos de criação legal do OE: uma vez validado o 
modelo organizacional e de funcionamento do OE, o INE será apoiado com uma AT jurídica para 
elaboração e proposta de Despacho ou Portaria para a criação legal do OE e eventual atualização 
do Estatuto do INE, caso necessário. Esta atividade ficará condicionada à aprovação do modelo 
organizacional do OE.  

Destinatários: INE, DGEFPEP, MF/DGPOG, IEFP/CEFP, ME/DNE, ME/DGPOG, EHTCV, CERMI, outras 
entidades EFE, organizações representativas do setor privado, Centrais sindicais, Plataforma ONG. 
 
T9A4 Realização de estudos – 13.769 EUR 

Conforme o avance na estruturação e consolidação do OE, em 2019 foi prevista uma reserva orçamental 
para a realização de algum estudo que se demonstrar prioritário para o setor EFE 
 
T10: Instalação e desenvolvimento de um mecanismo de coordenação. 
 
T10A5: Instalação e desenvolvimento de um mecanismo de coordenação – 25.550 EUR 
 
Com o objetivo de evitar duplicações e maximizar o impacto das intervenções, identificando sinergias e 
complementaridade, foi previsto a conformação de um Comité de coordenação sectorial (CCS) que servirá 
de plataforma de coordenação sectorial com a participação de representantes das instituições públicas, do 
sector privado, da sociedade civil e da cooperação internacional. O Programa contribuirá com uma parte do 
apoio necessário ao arranque progressivo desta instância de coordenação. O apoio fica condicionado a 
definição da instância de coordenação para o sector, por parte do Governo. 
 
Destinatários: Representantes das instituições públicas, do sector privado, da sociedade civil e da 
cooperação internacional com atuação no sector EFE. 
 
Resultado 2. A adequação entre as ofertas formativas e as exigências do mercado de trabalho é 
melhorada.  

T12: Criação de novas qualificações profissionais  

T12A1: Implementação de novas qualificações profissionais – 48.800 EUR 

(i) Formação em abordagem por competências (APC): serão realizadas ações de formação para 
multiplicadores de formação pedagógica de formadores em APC na cidade da Praia e do Mindelo. 
Nessas ações participarão formadores das Escolas técnicas, dos Centros de formação, públicos e 
privados, tendo a responsabilidade de partilhar as aprendizagens nas entidades onde atuam como 
formadores. Espera-se com essas ações a constituição de um núcleo consolidado de especialistas 
em APC que replicarão a metodologia a nível nacional. 
 

(ii) Edição do Manual de procedimentos para elaboração das Qualificações Profissionais (QP): em 
2018 o Manual para elaboração das QP passou por um processo de revisão e ajuste com a 
simplificação dos procedimentos e etapas. Para a edição do Manual, será disponibilizado um apoio 
para últimos ajustes. Após a edição, o mesmo será disponibilizado às entidades formadoras públicas 
e privadas.  

 
(iii) Revisão do Glossário da formação profissional: o Glossário da formação profissional, elaborado 

há 5 anos, precisa de uma revisão e atualização dos conceitos. No âmbito dessa revisão serão 
viabilizados encontros de trabalho para  e ajuste dos conteúdos. Após o período de revisão o 
Glossário será editado numa publicação a ser distribuída às entidades sectoriais. 
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(iv) Continuidade da contratação de uma técnica para a UC-SNQ: em 2017 o Programa contratou em 
regime de prestação de serviços uma técnica que vêm colaborando com UC-SNQ na implementação 
do Plano de atividades e coordenando a elaboração das QP. Para 2019 a UC implementará o sistema 
de monitoramento e controlo das QP e serão elaboradas novas qualificações, pelo que se entende 
necessário alargar o contrato da colaboradora no período abril-dezembro 2019. 

 
Destinatários: UC-SNQ, IEFP/CEFP, ME/ET, EHTCV, CERMI, CCISS, CCB/AE, Câmara do Turismo, 
entidades privadas de formação, ONG com atuação nas áreas de formação. 
 
T13: Reforço das capacidades técnicas e de gestão dos Centros 

T13A3: Reforço do CERMI (formações) – 44.200 EUR 

(i) Formação avançada em sistemas centralizados de frio e climatização, inverter e chiller: a 
nível mundial os sistemas de arrefecimento e climatização centralizados vem ganhando o mercado 
das unidades hoteleiras com utilização de tecnologias mais eficientes com menor consumo de 
energia. Em Cabo Verde a instalação dessa tecnologia não tem sido acompanhada com a formação 
dos técnicos para prestar serviço de instalação e manutenção. O CERMI, como entidade formadora, 
tem recebido solicitação dos profissionais da área para realização de ações de capacitação em 
sistemas centralizados de frio e climatização. Serão disponibilizados apoios ao CERMI para 
organizar e implementar formações no domínio desses sistemas.  
 

(ii) Formação dos técnicos na ilha do Sal em parceria CERMI CEFP: em 2019 está previsto 
realizar ações de capacitação na ilha do Sal nas áreas da climatização, eletricidade e automação 
industrial, tendo em conta que o CEFP-Sal foi equipado com bancadas técnico-didáticas para a 
formação de profissionais em manutenção hoteleira. Pretende-se realizar 4 ações de formação em 
áreas ou temáticas relacionadas com energias renováveis e manutenção industrial, deslocando-se 
os técnicos do CERMI para o Sal para realizar essas ações. O Programa apoiará na mobilização 
dos profissionais e nas despesas associadas á organização e logística das formações. 

 
Destinatários: MPE e profissionais do ramo de frio e climatização, energias renováveis e manutenção 
industrial, quadros técnicos do CERMI. 

T13A6: Reforço da EHTCV (formações) – 125.960 EUR 

(i) Formação especializada dos formadores internos da EHTCV: no âmbito dos protocolos 
existentes entre a EHTCV e instituições congéneres internacionais, será disponibilizado apoio para 
a realização de ações de capacitação dos formadores internos objetivando o reforço das 
competências. Perspetiva-se trazer especialistas para ministrar formações em restauração e 
hotelaria, possibilitando também a participação de profissionais que atuam no mercado, através do 
pagamento de uma compensação à EHTCV.  
 

(ii) Acompanhamento na implementação dos instrumentos pedagógicos EHTCV: com assessoria 
técnica do Instituto Turismo de Portugal (ITP) a EHTCV efetuou uma revisão e atualização dos 
instrumentos pedagógicos. Após a adequação, a Escola iniciou um processo de implementação dos 
instrumentos que necessita de ajustes e aprimoramento. Será disponibilizado um apoio à EHTCV 
para a realização de sessões de seguimento na implementação dos instrumentos e capacitação dos 
técnicos, em parceria com a ITP. 

 
(iii) Digitalização da Biblioteca da EHTCV: a direção da EHTCV constatou que a utilização da 

Biblioteca, lugar destinado a formação dos formandos e formadores para estudos e pesquisas, tem 
uma frequência baixa. Com vista a rentabilizar o uso da Biblioteca, os manuais e os recursos 
didáticos e pedagógicos serão digitalização dando assim a possibilidade de acesso dos formandos 
e formadores de forma remota através de uma plataforma digital.  
 

(iv) Apoio a Associação de guias de montanha do Fogo no reforço das competências técnicas e 
linguísticas e aquisição de equipamentos de primeiros socorros e trekking: em 2017 foram 
realizadas ações de formação junto aos guias de montanha em Santo Antão e Fogo. Com a 
conclusão das ações, foram identificadas necessidades de reforço de competências em línguas e 
manobra de cordas. O Programa irá disponibilizar recursos para ações de formação reforçando as 
competências e consequentemente melhorando a qualidade do serviço. O apoio será estendido 
para aquisição de materiais de primeiros socorros e materiais ligados ao turismo de montanha. 
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Destinatários: Quadros técnicos e administrativos da EHTCV, formandos e formadores da EHTCV, 
Associação de guias de montanha do Fogo. 

T13A8: Reforço do IEFP/CEFP (capacitação RH) – 30.450 EUR  

(i) Realização de encontros de articulação e coordenação entre o IEFP e os CEFPs: os apoios 
para uma melhor coordenação no âmbito da negociação das metas e orçamentos anuais entre os 
CEFPs e a Sede terão continuidade em 2019 através do apoio logístico aos colaboradores do 
IEFP/CEFPs, para participarem dos encontros de coordenação e concertação. 
  

(ii) Reestruturação e dinamização do Centro de Recursos: dando sequência à formação 
pedagógica de formadores iniciada em 2018, será apoiada a contratação de formadores e facilitada 
a logística para a realização das ações de formação de formadores nas ilhas de São Nicolau 
(Concelho do Tarrafal), do Fogo (Concelho do Mosteiros) e na ilha do Sal com formação pedagógica 
de multiplicadores de formação pedagógica.  

 
Destinatários: Formadores do quadro do IEFP, técnicos do IEFP e dos CEFP. 

T13A9: Reforço do IEFP/CEFP (formações) – 90.420 EUR 
 
(i) Formação técnica dos formadores dos CEFPs: o diagnóstico dos consumíveis e gestão das 

oficinas realizado em 2018 identificou necessidades de capacitação técnica dos formadores que 
atuam nos Centros. Com vista a reforçar as competências técnicas dos formadores que prestam 
serviço nos CEFP Praia, Variante, Santa Cruz, Sal e São Vicente serão implementadas ações de 
formação nas áreas profissionais de eletricidade e diagnóstico automóvel. O modulo de gestão das 
oficinas terá um lugar de destaque tendo em conta o reforço em consumíveis e pequenos 
equipamentos. 
 

(ii) Aquisição de softwares para formações em línguas: em 2017 foi realizado um diagnóstico das 
necessidades de formação na ilha do Sal com destaque para o reforço de competências linguísticas. 
Serão adquiridos softwares para a formação em língua inglesa e francesa nos diferentes níveis e 
realizadas ações de formação para os formadores em língua por forma a terem um domínio dos 
softwares e tirar proveito dessa ferramenta de ensino-aprendizagem. 
 

(iii) Aquisição de aparelhos de AC para os CEFPs: no CEFP de Assomada, Santa Cruz e Santo 
Antão os aparelhos de AC instalados nas salas já não são operacionais. O IEFP solicitou apoio para 
aquisição de novos aparelhos de AC para os CEFPs referenciados. 
 

(iv) Edição do Referencial de formação pedagógica inicial de formadores: através de uma 
assistência técnica do IEFP Portugal foi atualizado o referencial de formação pedagógica de 
formadores. Será apoiada a edição do manual de formação pedagógica de formadores sendo um 
instrumento de apoio a realização de ações descentralizadas. 

 
Destinatários: Formadores do quadro do IEFP, técnicos do IEFP, dos CEFP, da EICM-GDC e outras ET. 

T14: Melhoria da gestão dos Centros ETFP 

T14A4: Melhoria da gestão dos Centros – 172.325 EUR 

(i) Plano de atividades SENAI 2019: (i) apoio na elaboração do Plano de atividades (PA) 2020 do 
IEFP e nos processos internos de gestão: em 2019 a intervenção no IEFP e CEFP consistirá na 
consolidação das ferramentas de gestão e dos processos internos. Os técnicos do SENAI farão o 
seguimento dos processos junto aos CEFP para garantir as entregas dos documentos nos prazos 
estabelecidos no fluxograma e participarão nos encontros de consolidação dos PA e orçamentos 
para 2020. Os colaboradores do IEFP/CEFP foram capacitados na utilização da ferramenta GpR, 
que será operacionalizada em 2019 com a introdução dos dados de gestão; (ii) Manual de 
procedimentos do IEFP: após a elaboração do Manual será iniciada a sua implementação nas 
diferentes Unidades, tendo o SENAI a responsabilidade de efetuar o seguimento e ajuste dos 
processos internos para a consolidação do Manual. (iii) apoio a implementação do Plano 
Estratégico e Operacional (PEO) do ensino técnico: junto a DNE e as ET serão definidas ações 
prioritárias do PEO a serem implementadas nas ET no mapeamento dos processos internos de 
gestão das ET e na implementação das ferramentas de GpR. Os processos mapeados serão 
consolidados num Manual de procedimentos das ET; (iv) Plano de atividades das ET: as ET 
elaboraram os PA 2018/2019 com apoio técnico do SENAI que irá efetuar um seguimento da sua 
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implementação e analisar o cumprimento das metas de gestão estabelecidas. Em simultânea será 
iniciado o processo da elaboração do PA2019/2020; (iv) Manual de procedimento da EHTCV: 
após a elaboração do Manual em 2018 vão ser implementados os procedimentos de gestão, tendo 
o SENAI a responsabilidade de efetuar o seguimento e a melhoria dos processos. 
 

Destinatários: IEFP/CEFP, DNE/ET, Delegações MED, EHTCV. 

T15: Apoio as Infraestruturas e fornecimento de equipamentos para os Centros  

T15A2: Fornecimento de equipamentos – 555.014 EUR  

(i) Aquisição de equipamentos, ferramentas e mobiliário para as oficinas (EICM-GDC/CEFPM): 
um produto resultante do diagnóstico realizado nas ET e CEFPs foi a elaboração do caderno de 
encargos dos equipamentos, ferramentas e mobiliário para as 3 oficinas partilhadas da EICM-
GDC/CEFPM em São Vicente. As oficinas serão equipadas e criadas as condições para a realização 
de formações nas áreas da mecânica auto, automação industrial e eletrónica. No início do ano, será 
impulsada uma reunião de concertação para definir o modelo de gestão e funcionamento partilhado 
das oficinas. Com os equipamentos e mobiliários, a EICM-GDC/CEFPM passará a ter condições 
para ofertar ensino técnico e formação profissional na modalidade inicial e continua. 

 
(ii) Aquisição de pequenos equipamentos, ferramentas e mobiliário para as oficinas 

requalificadas (EICM-GDC, ESPCR, ETDGH): estando o Programa na pose dos cadernos de 
encargos será lançado o concurso para aquisição de pequenos equipamentos, ferramentas e 
mobiliário para as áreas de eletricidade, mecânica e construção civil, a serem instaladas nas oficinas 
requalificadas das 3 ET. As requalificações e aquisições de novos equipamentos devem ser 
enquadradas no âmbito da reforma do ensino técnico, procurando melhor alinhamento com as 
necessidades do mercado de trabalho.  

 
(iii) Manutenção das máquinas e equipamentos das oficinas mecânica (ETGDH, EICM-GDC, 

ETJV): no diagnóstico realizado foi identificado um conjunto de equipamentos que necessitam de 
manutenção e substituição de peças danificadas. Os equipamentos avariados limitam a capacidade 
de realização das práticas oficinais, coadjuvado com a falta de consumíveis. Pretende-se contratar 
uma empresa especializada para efetuar o levantamento das peças danificadas nos equipamentos 
e efetuar os respetivos reparos.  

 
T15A3: Apoio as infraestruturas – 209.390 EUR 

(i) Requalificação e modernização de oficinas (ESPCR, EICM-GDC): face as novas exigências do 
mercado de trabalho para profissionais qualificados, alguns espaços oficinais já não se encontram 
adequados. Na EICM-GDC e na ESPCR as oficinas das áreas de formação em eletricidade, 
eletrónica, construção civil e mecânica foram estruturadas aquando da construção dos referidos 
estabelecimentos. Será realizado um levantamento e orçamentação dos trabalhos de requalificação 
e seguidamente contratada uma empresa para realizar os trabalhos de reabilitação das referidas 
oficinas.  

 
T16 Apoio às ações de informação do público e dos profissionais 
 
T16A5: Açoes de informação – 52.720 EUR 

 
(i) Plano de comunicação para o sector EFE: a partir do diagnóstico sobre a perceção do público e 

das entidades EFE sobre as ações no setor, será elaborado um plano de comunicação com foco na 
formação e inserção profissional em particular dos jovens e das mulheres. Neste sentido, 
campanhas de informação serão realizadas para informar os formadores de opinião, o sector 
profissional e o público em geral sobre as intervenções do sector e as políticas ativas de emprego. 
 

(ii) Mediateca digital sector EFE: está previsto a criação de uma mediateca com o objetivo de recolher 
e digitalizar de forma sistemática os documentos produzidos pelas diferentes entidades sectoriais e 
as cooperações internacionais ao longo dos anos. O objetivo é criar uma memoria institucional EFE, 
reunindo numa base de dados informações relevantes que atualmente fazem parte dos arquivos de 
cada instituição. Para a implementação desse projeto, a DGEFPEF será apoiada na aquisição de 
equipamento e mobiliário para instalação da unidade interna e na contratação de um técnico com 
perfil informático de gestão e biblioteca.  
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Destinatários: DGEFPEP, entidades do sector EFE, decisores, representantes do sector privado, público 
em geral. 
 
Resultado 3. A viabilidade técnica e financeira das entidades públicas do sector EFE, das 
organizações do sector privado e da sociedade civil, é aumentada. 
 
T17: Desenvolvimento e implementação de planos de negócios dos Centros EFE e das organizações 
do sector privado  

T17A1: Apoios ao desenvolvimento e implementação de planos de negócios – 148.873 EUR  

(i) Apoio aos CEFP de São Vicente e Santa Catarina na formulação dos seus Planos de Negócios 
(PN): a viabilidade técnica e financeira dos CEFP passa por introduzir modelos de gestão que 
articulem de forma equilibrada os domínios de emprego e formação com atividades inovadoras de 
prestação de serviços. Nesse sentido, após terem sido contemplados em 2018 os CEFP do Sal e 
da Praia com apoio na elaboração dos respetivos PN, em 2019 dar-se-á continuidade ao processo, 
com apoio aos CEFP de São Vicente e Santa Catarina na elaboração e implementação dos seus 
PN 2020-2023 de maneira a introduzir uma nova dinâmica nos respetivos CEFPs e criar bases para 
o um desenvolvimento sustentável e melhoria do desempenho financeiro. 
 

(ii) Apoio ao IEFP na instalação de um Serviço de Emprego e Formação Profissional (SEFP) na 
ilha da Boa Vista: em 2018, foi elaborado um estudo visando definir o modelo de intervenção para 
o SEFP na ilha da Boa Vista que permitiu definir as áreas de intervenção, a estrutura organizacional 
e um plano de ação 2019-2021. Em 2019, será disponibilizada uma AT durante os 6 primeiros meses 
do arranque do Centro apoiando as seguintes atividades: (i) montagem do serviço de intermediação 
laboral e orientação profissional, (ii) apoio na montagem do dispositivo de parcerias para a execução 
dos programas de estágios. A AT está condicionada a contratação pelo IEFP da equipa técnica do 
Centro.  

 
(iii) Apoio na elaboração de um estudo de viabilidade para a instalação de um SEFP no concelho 

do Tarrafal de Santiago: no âmbito da estratégia de aproximação dos serviços públicos de 
emprego e formação aos jovens a procura de emprego será elaborado um diagnóstico de viabilidade 
para avançar com a instalação de um Serviço no concelho do Tarrafal de Santiago no âmbito de 
uma parceria com a Câmara Municipal desse município.  

 
Destinatários: Quadros técnicos e administrativos do IEFP e dos CEFP, DGEFPEP, CM Tarrafal de 
Santiago. 
 
(iv) Apoio à EHTCV na execução de um programa de benchmarking e promoção de redes de 

parceria internacionais: de acordo com o Plano de Negócio da EHTCV, o fator de inovação pode 
acrescer pelo facto de se estabelecerem parcerias internacionais contribuindo estrategicamente 
para a promoção do efeito de escala e para a projeção e notoriedade da marca EHTCV. Como tal, 
a EHTCV será apoiada na execução do modelo “Partnerships Networks”, para a realização de 
missões técnicas e institucionais internacionais de benchmarking e mobilização de parcerias, bem 
como a produção de algum material de comunicação e marketing. 

 
(v) Apoio à EHTCV na implementação do Sistema integrado de gestão de Recursos Humanos 

(RH): em 2018, foi implementado um processo de atualização e elaboração de novos instrumentos 
de gestão de RH que culminou com a elaboração de um Manual de gestão de RH: a) funções e 
descritivo de competências para cada departamento, b) carreiras, salários e benefícios, c) sistema 
de avaliação de desempenho, d) modelo de desenvolvimento de competências dos RH. Para apoiar 
na consolidação dos instrumentos, em 2019 será apoiado um programa de formação-ação a ser 
executado durante 3 meses. 
 

(vi) Apoio à EHTCV na Certificação para a Qualidade: a EHTCV constitui uma referência no quadro 
do ecossistema nacional da formação profissional pelos resultados positivos ao nível da qualificação 
profissional e inserção de jovens no mercado como também pelas parceiras mobilizadas e o nível 
de organização interna e qualidade da equipa técnica. A EHTCV solicitou apoio do Programa na 
implementação de um sistema de gestão de qualidade (SGQ) seguido de uma certificação na norma 
ISO 9001. Será contratada uma AT especialista em implementação de SGQ que irá trabalhar na 
adequação dos processos internos, seguido da contratação de uma empresa certificadora que 
deverá realizar a auditoria e emitir o certificado. 

 
Destinatários: Quadros técnicos e administrativos da EHTCV. 
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(vii) Apoio à PROEMPRESA na implementação do programa de desenvolvimento de micro e 
pequenas empresas: a PROEMPRESA pretende avançar com a implementação de um programa 
de reabilitação e revitalização das MPE, enquanto instrumento alternativo à insolvência que dará a 
possibilidade às empresas em situação económica difícil ou situação de insolvência eminente de 
estabelecerem negociações com os seus credores visando a revitalização da sua atividade. Neste 
âmbito, será contratada um AT especializada na montagem e implementação do referido programa. 

 
Destinatários: Quadros técnicos e consultores da PROEMPRESA. 
 
T17A2: Apoio em equipamentos – 113.397 EUR 

(i) Aquisição de mobiliário e equipamento para o SEFP na ilha da Boa Vista: para dar seguimento 
ao apoio na implementação do Centro, o Programa irá avançar com a aquisição de algum 
equipamento e mobiliário, estruturado em duas etapas: a) etapa 1: aquisição de mobiliário de 
escritório e da sala de orientação profissional, b) etapa 2: aquisição de equipamentos de suporte à 
formação nas áreas de manutenção hoteleira e idiomas. Previamente à aquisição dos equipamentos 
previstos na etapa 2, o IEFP deverá alocar os recursos humanos necessários conforme estrutura 
organizacional indicada para o Centro. 

 
(ii) Apoio ao IEFP e CEFP na implementação de um sistema integrado de gestão financeira: a 

integração e consolidação da gestão financeira no IEFP e nos Centros através da implementação 
de um ERP, constitui uma prioridade na medida em que a entidade pretende introduzir um modelo 
de planeamento financeiro baseado na contabilidade analítica. Após o diagnóstico realizado em 
2018 que indicou a necessidade do IEFP dispor de um ERP Primavera versão administração 
pública, em 2019 o sistema será adquirido e instalado e apoiada a melhoria da rede interna dos 
Centros. 
 

(iii) Apoio ao CERMI no reforço do ERP Primavera e aquisição de novos módulos: em 2018 o 
CERMI foi apoiado na operacionalização do ERP Primavera na aquisição de novos módulos e 
disponibilização de AT de apoio ao CERMI no processo de parametrização, carregamento de dados 
e apropriação das funcionalidades do aplicativo. Para consolidar o desempenho do ERP Primavera 
será dado um apoio na aquisição de computadores para o departamento financeiro e no reforço em 
AT na última etapa de integração da contabilidade analítica. 

 
Destinatários: Quadros administrativos e técnicos do IEFP e CEFP, do CERMI, da EHTCV.  
 
T17A4: Concurso de apresentação de propostas e apoio a projetos de formação – 164.901 EUR  

(i) Apoio ao Fundo da Promoção do Emprego e Formação (FPEF) na implementação de um “Call 
for proposal” para financiamento de projetos no âmbito do Turismo rural e comunitário em 
Santo Antão: em 2019 será implementado um mecanismo de financiamento de projetos, com 
potencial para geração de rendimento e criação de emprego local, apresentados por OSC da ilha 
de Santo Antão. O Programa apoiará o FPEF na estruturação e operacionalização de um “Call for 
proposals” por via da delegação de recursos financeiros através de uma Convenção de Delegação 
de Fundos e de Implementação (CDFMO) e suporte técnico durante o processo de lançamento do 
concurso, avaliação das propostas, desembolso, seguimento e avaliação.  

 
Destinatários: OSC de Santo Antão, quadros técnicos e administrativos do FPEF.  
 
T18 – Apoio ao planeamento e à gestão financeira do Sistema EFE 

T18A1 – Apoio ao planeamento e à gestão – 96.023 EUR 
 

(i) Apoio às Organizações da Sociedade Civil (OSC) de Santo Antão na execução de projetos de 
geração de rendimento no âmbito do Turismo Rural e Comunitário (TRC): em 2018 no âmbito 
da iniciativa de promoção de emprego local em TRC, o Programa apoiou um plano de reforço de 
capacidades das OSC de Santo Antão em gestão de projetos e potencialidades de negócios. Em 
2019 será disponibilizada uma AT que trabalhará juntamente com as OSC na consolidação dos 
projetos, na assessoria durante a fase de apresentação das candidaturas ao Call for proposals e na 
fase de execução dos projetos.  
 

(ii) Apoio às Organizações da Sociedade Civil (OSC) de São Nicolau na implementação do plano 
de ação para a promoção do emprego local no âmbito do Turismo de natureza: o estudo para 
a definição de um modelo de intervenção para a promoção do emprego local em São Nicolau no 
âmbito do Turismo de natureza, concluiu com um plano de ação composto por 12 eixos tendo 
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apresentado igualmente um modelo de gestão e governança que identificou a OSC SN Turismo 
como o pivot para a implementação do plano de ação, juntamente com as duas Câmaras Municipais 
da ilha, através da constituição de uma Unidade Técnica (UT). Para apoiar a implementação do 
plano de ação serão disponibilizadas AT para: (i) apoio a UT na preparação dos projetos e 
seguimento da execução, (ii) apoio na preparação da candidatura à UNESCO para a classificação 
de São Nicolau como geoparque, (iii) curso de especialização em guia de montanha, (iv) curso de 
produção de artesanato dirigido às comunidades rurais, (v) curso de organização e elaboração de 
serviços para as comunidades rurais da Rota, (vi) curso de organização e comercialização do 
alojamento na Rota, (vii) apoio a SN Turismo na realização de uma missão técnica junto do Festival 
das Caminhadas de Loulé. 

 
Destinatários: OSC e Associações comunitárias das ilhas de Santo Antão e de São Nicolau, Plataforma 
das ONG, SN Turismo. 
 
(iii) Apoio às entidades do sector privado na implementação de um programa de reforço de 

capacidades para o desenvolvimento empresarial: o Programa irá apoiar na realização de um 
programa de capacitação e coaching a ser executado na Praia (sob a coordenação da CCS) e no 
Mindelo (sob a coordenação da CCB/AE), contemplando os seguintes domínios: (i) negociação e 
promoção de parcerias, (ii) mobilização de recursos e financiamento, (iii) metodologias e técnicas 
de promoção do empreendedorismo, (iv) inovação e competitividade empresarial, (v) 
desenvolvimento e avaliação de Plano de negócios. 

 
Destinatários: Câmaras de Comércio, Associações Empresariais, Câmara de Turismo e seus associados.  
 
T19 – Captação de recursos 

T19A1 – Unidade técnica de captação de fundos – 24.240 EUR 
 
(i) Apoio aos CEFP do Sal e da Praia na implementação dos seus PN 2019-2021: em 2018, o 

Pograma apoiou os CEFP do Sal e da Praia na elaboração dos PN que permitiram identificar as 
prioridades estratégicas de intervenção e definir um modelo de sustentabilidade. Em 2019 os CEFP, 
serão apoiados com um plano de reforço de capacidades em domínios chave para o cumprimento 
das metas previstas: (i) implementação dos eixos estratégicos ligados à inovação dos serviços, 
mobilização de recursos e parcerias, (ii) seguimento dos PN, (iii) marketing. 

 
(ii) Apoio ao IEFP na orçamentação do Plano Estratégico (PE) 2018-2022: para apoiar o IEFP na 

mobilização de recursos para a implementação do PE, será dado um suporte técnico na 
orçamentação do Plano e na estruturação de um processo de mobilização de parcerias junto de 
parceiros e doadores, nacionais e internacionais. 

 
Destinatários: Quadros técnicos e administrativos do IEFP e dos CEFP. 

4. APRESENTAÇÃO DO ORÇAMENTO 2019 POR RESULTADO  

Resultados Objetivos Orçamento 2019 (EUR) 

R0: Um projeto bem organizado e com 
um modelo de gestão eficaz 

Assegurar a programação, 
planeamento, implementação e 
seguimento das actividades em apoio 
às acções desenvolvidas no sector 
EFE, em coordenação com as 
entidades e as agências de cooperação 
que actuam no sector. 

285.797 

R1: A governança e as capacidades 
dos intervenientes do setor EFE, 
central e descentralizado, são 
reforçadas. 

Apoiar o reforço das capacidades dos 
actores envolvidos na governação e na 
gestão do sector EFE, consolidando a 
governação, as capacidades técnicas e 
de gestão dos actores, os processos de 
descentralização e os mecanismos de 
coordenação sectorial. 

707.479 
 

R2: A adequação entre as ofertas 
formativas e as exigências do mercado 
de trabalho é melhorada  
 

Apoiar a adequação das ofertas de 
formação, o reforço das competências 
técnicas, tecnológicas e de gestão das 
equipas dos Centros de FP, a gestão 

1.392.732 
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interna dos Centros e reforçar em 
equipamento. 

 
R3: A viabilidade técnica e financeira 
das entidades públicas do sector EFE, 
das organizações do sector privado e 
da sociedade civil, é aumentada. 
 

Apoiar a elaboração e 
acompanhamento na implementação 
dos Planos de Negócio ou 
Desenvolvimento, reforçar a viabilidade 
técnica e financeira dos Centros FP, 
entidades representativas do setor 
privado e organizações da sociedade 
civil. Reforçar os processos e 
capacidades de gestão dos actores, 
assim como os mecanismos de 
captação de recursos. 

598.792 
 

Total 
2.984.000 

 

 

5. RISCOS E PRÉ-REQUISITOS 

Resultados  Riscos 
Efeito 

 (1-5) 

Probabilida

de  

(1-5) 

Importancia  

(Efeito x 

Probabilidade

+1 

(1-30) 

Medida de mitigação   

Instituição 

Responsável 

 

Risco categoria 1 

Disponibilização de 
recursos humanos 
para o sector. 
 

Factor estratégico de resolução 
pelas autoridades para um 
melhor funcionamento do sector 
EFE, tendo em conta os vários 
desafios e as novas exigências. 
Até o momento não se 
vislumbra uma solução 
abrangente e estruturante. 

4 4 20 

Designação progressiva 
de recursos humanos 
afectos ao sector EFE por 
parte do Governo a partir 
de 2019.  
Integração de jovens 
diplomados no sector no 
quadro do PEPAP. 

Ministério 
das 
Finanças. 
DGEFPEP 
 
 

Risco categoria 2 

Financiamento 
global do sector 
para ações de 
formação 
profissional e 
inserção. 

Com financiamento reduzido 
um número importante de 
jovens, em particular de famílias 
carenciadas não têm acesso a 
programas de formação e 
atividades de inserção 
profissional. 

3 3 12 

Incrementar os recursos 
públicos conforme 
indicações do QDMT 
2019-2021. Elaborar 
propostas relativamente 
ao envolvimento do sector 
privado no financiamento 
da FP. 

Governo, 
entidades do 
sector EFE, 
sector 
privado. 

6. SEGUIMENTO E AVALIAÇÃO 

Seguimento: em 2018 foi continuado o reforço das capacidades das equipas técnicas das entidades para a 
revisão da matriz sectorial de indicadores EFE. A matriz sectorial é apresentada e analisada nas reuniões 
anuais TVET do GAO. Do mesmo modo, o Programa brinda apoio as equipas técnicas das entidades EFE 
no desenvolvimento dos processos e ferramentas de seguimento, através da elaboaração de um caderno 
de indicadores e um dashboard de seguimento das atividades. Foram também trabalhadas as ferramentas 
de Gestão por Resultados (GpR) no IEFP e nos CEFPs. Em 2019 perspetiva-se trabalhar com maior enfâse 
as metodologias e ferramentas de seguimento nas Escolas técnicas em consonância com a elaboração dos 
PA 2019-2020. A plataforma de monitoramento SIIEFE foi oficializada em agosto 2018 e um primeiro ciclo 
de formação foi organizado no segundo semestre em direção dos utilizadores do SIIEFE. Em 2019 o 
Programa dará continuidade ao reforço das capacidades técnicas das equipas com o objetivo da 
operacionalização plena do SIIEFE ainda durante o primeiro trimestre do ano. 
Em relação ao Quadro Lógico (QL) do Programa, uma versão B foi aprovada pelo COPIL em 22/03/2017. 
Entretanto em 2018 foi realizado um trabalho de revisão dos indicadores por forma a melhor alinhar os 
indicadores de impacto e de efeito às orientações do PEDS e aos indicadores da matriz TVET. Assim sendo, 
uma versão C do QL, que permite focalizar nos indicadores mais pertinentes para o Programa é apresentada 
em anexo 6 do POA para aprovação do COPIL.  
 
Avaliação: o elemento mais relevante a considerar têm sido a avaliação intercalar do PIC IV em paralelo as 
avaliações de meio percurso dos Programas de cooperação bilateral implementados por LuxDevelopment. 
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Recomendações da avaliação intercalar do Programa  
 
Durante o ano 2018, no período entre abril e novembro, foi realizada a revisão intercalar do PIC IV 2016-
2020, bem como a avaliação intercalar do Programa Emprego e Empregabilidade (CVE/081). A avaliação 
técnica do Programa tinha três objetivos: (i) efetuar um balanço intercalar que permita realizar uma 
apreciação dos resultados do Programa no momento da avaliação, (ii) avaliar o Programa com base nos 
critérios CAD da OCDE (relevância, eficácia, eficiência, sustentabilidade) e temas transversais (governação, 
igualdade do género, reforço das capacidades), (iii formular recomendações realistas e pragmáticas. O POA 
2019, incorpora às principais recomendações apresentadas no relatório de avaliação, alinhando as áreas 
de atuação do Programa com as recomendações surgidas da avaliação:  

Recomendações da avaliação intercalar Áreas de atuação do Programa 

Assegurar a rápida operacionalização dos dossiers 
estruturantes para o sector EFE.  

 

Decisão do Governo sobre o SIIEFE e Observatório 
do Emprego. Incremento dos recursos financeiros 
para o setor EFE. Avances em relação ao Comité de 
concertação sectorial. Sensibilização junto aos 
parceiros EFE. 

Continuar os esforços do Programa se necessário 
em favor do alinhamento com as prioridades do 
governo. 

Áreas de atuação alinhadas com o Programa de 
Governo para a IX Legislatura em relação às 
prioridades para o emprego e inserção, o PEDS Pilar 
Social, programa “Promoção do emprego digno e 
qualificado”, o Plano Estratégico de Educação, bem 
como com as políticas para o empreendedorismo, a 
descentralização, o turismo sustentável. A espera 
dos avances na implementação do Plano Nacional 
de Emprego. 

Estudar através do Programa as modalidades de 
ação visando apoiar os beneficiários indiretos, em 
particular as mulheres e os jovens. 

 

Consolidação das Redes Locais emprego e 
empregabilidade (Brava, Maio, São Nicolau, Boa 
Vista). Reforço das capacidades das OSC e 
associações comunitárias. Financiamento de 
projetos socioeconómicos de criação de emprego 
apresentados, no âmbito das RL e pelas OSC, no 
âmbito do turismo sustentável.  

Continuar os esforços do Programa em favor de 
uma melhor articulação com os atores privados a fim 
de reforçar e adequar as ofertas de formação com 
as necessidades do mercado de trabalho. 

Apoio ao SNQ na elaboração de novas qualificações 
profissionais (QP) e na estruturação da UC. Apoio 
na organização dos Comités técnicos setoriais. 
Inquérito de satisfação das QP em relação ao 
mercado de trabalho. Apoio as entidades do sector 
privado através de um plano de reforço das 
capacidades. 

Dar seguimento à ação do governo em favor de uma 
gestão reforçada baseada nos resultados. 

Ferramenta GpR introduzida e consolidada no 
conjunto das entidades EFE (sedes e unidades 
descentralizadas). 

Consolidar a visibilidade do Programa, 
especificamente junto dos jovens, recorrendo aos 
novos meios de comunicação. 

Difusão e visibilidade das ações e resultados do 
sector EFE através do plano de comunicação para o 
sector. Ações de marketing (CEFPs). 

Aumentar a sustentabilidade do Programa. 

 

Apoio e acompanhamento na implementação dos 
Planos Estratégicos Operacionais (IEFP, DNE). 
Planos anuais de atividades (CEFPs, ETs), Planos 
de Negócios (CERMI, EHTCV, CEFPs). Apoio na 
elaboração e execução de planos de 
desenvolvimento das OSC. 
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ANEXO 01: Programação financeira 2019 

  

LB

Orçamento 

inicial Progr.2015 Progr.2016 Progr.2017 Progr.2018 Progr.2019 Progr.2020 Total

R0 SR0 1.574.076,00 50.179,06 202.400,93 319.243,80 337.201,25 285.797,00 441.674,00 1.636.496,04 

R1 SR11 300.000,00      0,00 13.634,53     15.431,12     72.491,20     125.193,00   80.000,00     306.749,85

R1 SR11 A1 Reforçar os mecanismos de articulação e coordenação LB1 300.000 0,00 13.634,53 15.431,12 72.491,20 125.193,00 80.000,00 306.749,85

R1 SR12 350.000,00      0,00 41.151,82     117.421,52   138.944,23   217.070,00   12.899,00     527.486,57

R1 SR12 A4 Reforço capacidades dos actores públicos e privados LB4 350.000 0,00 41.151,82 117.421,52 138.944,23 217.070,00 12.899,00 527.486,57

R1 SR13 498.924,00      0,00 10.377,61     36.435,14     61.462,15     99.753,00     117.275,00   325.302,90

R1 SR13 A4 Reforço das organizações intermediárias, parceiros sociais e sociedade civil LB4 498.924 0,00 10.377,61 36.435,14 61.462,15 99.753,00 117.275,00 325.302,90

R1 SR14 448.093,00      0,00 -               35.224,81     53.732,53     48.535,00     155.500,00   292.992,34

R1 SR14 A4 Reforço das capacidades dos actores na inserção profissional LB4 448.093 0,00 0,00 35.224,81 53.732,53 48.535,00 155.500,00 292.992,34

R1 SR15 787.000,00      0,00 20.588,27     48.624,62     46.292,00     52.422,00     56.357,00     224.283,89

R1 SR15 A1 Apoios técnicos LB1 400.000 0,00 180,23 10.455,92 413,55 0,00 0,00 11.049,70

R1 SR15 A2 Concurso apresentação de propostas LB2 200.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R1 SR15 A3 Assistência técnica nacional para a implementação do Resultado 1 LB1 187.000 0,00 20.408,04 38.168,70 45.878,45 52.422,00 56.357,00 213.234,19

R1 SR16 330.000,00      0,00 14.685,38     22.741,72     37.660,98     50.944,00     53.938,00     179.970,08

R1 SR16 A1 Desenvolvimento da SII e do dispositivo LB1 230.000 0,00 14.685,38 22.741,72 37.660,98 50.944,00 23.938,00 149.970,08

R1 SR16 A2 Apoio em equipamento para o SII LB2 100.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00

R1 SR17 100.000,00      0,00 -               10.001,41     2.317,45       2.952,00       5.000,00       20.270,86

R1 SR17 A4 Implementação e desenvolvimento do sistema M&A LB4 100.000 0,00 0,00 10.001,41 2.317,45 2.952,00 5.000,00 20.270,86

R1 SR18 100.000,00      0,00 -               -               -               28.801,00     15.000,00     43.801,00

R1 SR18 A1 Apoio-assessoria para implementação do AOS LB1 100.000 0,00 0,00 0,00 0,00 28.801,00 15.000,00 43.801,00

R1 SR19 270.000,00      0,00 -               8.810,60       20.052,67     56.259,00     150.000,00   235.122,27

R1 SR19 A1 Apoio ao fortalecimento das capacidades do OE LB1 100.000 0,00 0,00 8.810,60 6.922,61 42.490,00 20.000,00 78.223,21

R1 SR19 A4 Realização de Estudos LB4 170.000 0,00 0,00 0,00 13.130,06     13.769,00 130.000,00 156.899,06

R1 SR20 100.000,00      0,00 -               -               -               25.550,00     30.000,00     55.550,00

R1 SR20 A5 Instalação e desenvolvimento do mecanismo de coordenação LB5 100.000 0,00 0,00 0,00 0,00 25.550,00 30.000,00 55.550,00

R2 SR21 60.000,00        0,00 36.644,10     14.918,99     8.080,53       -               -               59.643,62

R2 SR21 A1 Revisão da oferta formativa LB1 60.000 0,00 36.644,10 14.918,99 8.080,53 0,00 0,00 59.643,62

R2 SR22 300.000,00      0,00 -               55.936,03     67.903,99     48.800,00     86.757,00     259.397,02

R2 SR22 A1 implementação de novas qualificações profissionais LB1 300.000 0,00 0,00 55.936,03 67.903,99 48.800,00 86.757,00 259.397,02

R2 SR23 1.537.000,00    0,00 49.811,22     345.075,82   209.155,94   354.483,00   470.169,00   1.428.694,98

R2 SR23 A1 Assistência técnica nacional para a implementação do Resultado 2 LB1 187.000 0,00 20.884,69 37.987,55 42.992,56 50.077,00 56.357,00 208.298,80

R2 SR23 A2 Reforço do CERMI (capacidades RH) LB1 150.000 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 63.250,00 66.050,00

R2 SR23 A3 Reforço do CERMI (formações) LB4 300.000 0,00 11.400,04 58.531,27 0,00 44.200,00 91.626,00 205.757,31

R2 SR23 A4 Reforço do CERMI (equipamentos) LB2 150.000 0,00 0,00 60.779,03 20.760,44 13.376,00 0,00 94.915,47

R2 SR23 A5 Reforço da EHTCV (capacidades RH) LB1 100.000 0,00 0,00 57.483,00 -1.786,14 0,00 30.620,00 86.316,86

R2 SR23 A6 Reforço da EHTCV (formações) LB4 300.000 0,00 0,00 4.035,36 20.451,00 125.960,00 128.624,00 279.070,36

R2 SR23 A7 Reforço da EHTCV (equipamentos) LB2 100.000 0,00 17.526,49 100.014,87 20.013,69 0,00 0,00 137.555,05

R2 SR23 A8 Reforço do IEFP/CEFP (capacidades RH) LB1 200.000 0,00 0,00 23.444,74 12.425,50 30.450,00 99.692,00 166.012,24

R2 SR23 A9 Reforço do IEFP/CEFP (formações) LB4 50.000 0,00 0,00 0,00 94.298,89 90.420,00 0,00 184.718,89

SRR

T6 Desenvolvimento do SII e do dispositivo de difusão da informação

T11 Revisão da oferta de formação (actualização, diversificação, adaptação ao mercado)

T12 Criação de novas qualificações profissionais

T13 Reforço das capacidades técnicas e de gestão dos Centros  

T2 Reforço das capacidades dos actores públicos e privado do sector EFE

T3 Reforço das organizações intermediárias, dos parceiros sociais e da sociedade civil

T4 Reforço das capacidades dos actores na inserção profissional

Programação CVE 081

T5 Apoios técnicos à descentralização do sector e aos Planos de Desenvolvimento Regional   

T9 Apoio ao reforço das capacidades do Observatório do Emprego e realização de estudos

Tarefas e atividades

T0 Organização e Gestão do projeto

T1 Reforço dos mecanismos de articulação e de coordenação entre os diferentes actores

T10 Instalação e desenvolvimento de um dispositivo de coordenação sectorial

T7 Instalação e desenvolvimento do sistema de monitoramento e avaliação (M&A)

T8 Apoio Consultivo para a execução do Apoio Orçamental Sectorial (AOS) 
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R2 SR24 651.907,00      0,00 49.906,64     158.958,00   271.416,36   172.325,00   -               652.606,00

R2 SR24 A4 Melhoria da gestão dos Centros LB4 651.907 0,00 49.906,64 158.958,00 271.416,36 172.325,00 0,00 652.606,00

R2 SR25 700.000,00      0,00 -               16.433,67     458.485,69   764.404,00   56.000,00     1.295.323,36

R2 SR25 A2 Fornecimento de equipamentos LB2 400.000 0,00 0,00 15.436,07 14.671,74 555.014,00 48.000,00 633.121,81

R2 SR25 A3 Apoio às infraestruturas LB3 300.000 0,00 0,00 997,60 443.813,95 209.390,00 8.000,00 662.201,55

R2 SR26 100.000,00      0,00 -               -               19.641,40     52.720,00     22.638,00     94.999,40

R2 SR26 A5 Ações de informação LB5 100.000 0,00 0,00 0,00 19.641,40 52.720,00 22.638,00 94.999,40

R3 SR31 1.493.000,00    0,00 104.730,67   473.294,69   340.082,81   478.528,00   172.647,00   1.569.283,17

R3 SR31 A1 Apoio ao desenvolvimento e implementação dos Planos de Negócios LB1 946.000 0,00 87.854,78 435.289,84 235.023,39 148.873,00 84.957,00 991.998,01

R3 SR31 A2 Apoio em equipamentos LB2 200.000 0,00 0,00 0,00 32.725,79 113.397,00 29.877,00 175.999,79

R3 SR31 A3 Assistência técnica nacional para a implementação do Resultado 3 LB1 187.000 0,00 16.875,89 38.004,85 53.967,98 51.357,00 57.813,00 218.018,72

R3 SR31 A4 Concurso apresentação de propostas e apoio formações LB4 160.000 0,00 0,00 0,00 18.365,65 164.901,00 0,00 183.266,65

R3 SR32 100.000,00      0,00 -               -               71.206,85     96.024,00     -               167.230,85

R3 SR32 A1 Suporte para o planeamento e a gestão LB1 100.000 0,00 0,00 0,00 71.206,85 96.024,00 0,00 167.230,85

R3 SR33 200.000,00      0,00 -               -               -               24.240,00     50.000,00     74.240,00

R3 SR33 A1 Unidade técnica de captação de recursos LB1 200.000 0,00 0,00 0,00 0,00 24.240,00 50.000,00 74.240,00

10.000.000,00 50.179,06 543.931,17 1.678.551,94 2.216.128,03 2.984.800,00 1.975.854,00 9.449.444,20TOTAL

T14 Melhoria da gestão dos Centros ETFP

T15 Apoio às Infraestruturas e fornecimento de equipamentos para os Centros ETFP

T17 Apoio implementação dos Planos de Negócios Centros EFE e organizações do sector privado

T18 Apoio ao planeamento e à gestão financeira do sistema EFE  

T19 Implementação de uma unidade técnica de captação de fundos

T16 Apoio às acções de informação do público e dos profissionais 
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ANEXO 02: Cronograma 2019 

 

1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s

A1 Reforço dos mecanismos de articulação e de coordenação 

A1.1 Consolidação das Redes Locais emprego e empregabilidade (São Nicolau, Brava, Maio e Boa Vista)

A1.2 AT de apoio para consolidação das Redes Locais emprego e empregabilidade 

A1.3 Encontro Nacional dos Núcleos Gestores das 4 Rede Locais

A1.4 AT de apoio a DNE na implementação do Plano Estratégico Operacional (PEO) para o ensino técnico

A1.5 Apoio a logístico à DNE no seguimento da implementação das atividades do SENAI

A4 Reforço capacidades dos actores públicos e privados 

A4.1 Plano de formação 2018-2019 para as entidades com atuação no sector EFE

A4.2 Apoio logístico a UG-PIEFE para a realização de missões de informação ao nível das ilhas

A4.4 Formação em línguas dirigentes, técnicos e administrativos do setor EFE, abrangendo o setor privado, sindicatos e a sociedade civil

A4.5 AT para atualização do “Guia de organização e funcionamento da FP” e capacitação das OSCs que ministram formação profissional 

A4 Reforço das organizações intermediárias, parceiros sociais e sociedade civil

A4.1 Apoio à implementação do Plano de Ação do Conselho de Concertação Social (CCS)

A4.2 Implementação do módulo sobre igualdade de Género nos CEFP

A4.3 Reforço das capacidades Institucionais das Centrais Sindicais e sindicatos filiados

A4.4 Definição de um Modelo de Financiamento da formação profissional

A4 Reforço das capacidades dos actores da inserção profissional

A4.1 Apoio ao IEFP/CEFP na implementação de ferramentas de inserção profissional

A4.2 Apoio a DNE / Ensino Técnico na implementação de ferramentas de inserção profissional nas 4 Escolas Técnicas

A1 Desenvolvimento do SIIEFE e do dispositivo 

A1.1 Apoio à DGEFPEP na realização de um Atelier de chefias de topo e intermédias do Setor EFE sobre o SIIEFE

A1.2 Sessões de treinamento “on job” e remoto dos usuários SIIEFE

A1.3 Campanha de difusão e visibilidade do SIIEFE

A1.4 Formação em sala e capacitação/reciclagem dos administradores e utilizadores do SIIEFE abrangendo todas as ilhas e entidades EFE

A4 Implementação e desenvolvimento do sistema M&A

A4.1 Reforço capacitação de dirigentes e técnicos do setor EFE na utilização e apropriação da Matriz TVET e Guia metodológico

A1 Apoio ao fortalecimento das capacidades do OE 

A1.1 Apoio ao desenvolvimento e consolidação do OE

A1.2 AT jurídica para elaboração dos mecanismos de criação legal do OE

A5 Instalação e desenvolvimento de um mecanismo de coordenação

Tarefas / atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

T0 Organização e Gestão do Projeto

T1 Reforço dos mecanismos de articulação e de coordenação entre os vários atores

T2 Reforço das capacidades dos actores públicos e privado do sector EFE

T3 Reforço das organizações intermediárias, dos parceiros sociais e da sociedade civil

T4 Reforço das capacidades dos actores da inserção profissional

T6 Desenvolvimento do SIIEFE e do dispositivo de difusão/exploração da informação

T7 Instalação e desenvolvimento do sistema de monitoramento e avaliação (M&A)

T9 Apoio ao reforço das capacidades do Observatório do Emprego e realização de Estudos

T10 Instalação e desenvolvimento de um mecanismo de coordenação.
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1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s

A1 Reforço dos mecanismos de articulação e de coordenação 

A1.1 Consolidação das Redes Locais emprego e empregabilidade (São Nicolau, Brava, Maio e Boa Vista)

A1.2 AT de apoio para consolidação das Redes Locais emprego e empregabilidade 

A1.3 Encontro Nacional dos Núcleos Gestores das 4 Rede Locais

A1.4 AT de apoio a DNE na implementação do Plano Estratégico Operacional (PEO) para o ensino técnico

A1.5 Apoio a logístico à DNE no seguimento da implementação das atividades do SENAI

A4 Reforço capacidades dos actores públicos e privados 

A4.1 Plano de formação 2018-2019 para as entidades com atuação no sector EFE

A4.2 Apoio logístico a UG-PIEFE para a realização de missões de informação ao nível das ilhas

A4.4 Formação em línguas dirigentes, técnicos e administrativos do setor EFE, abrangendo o setor privado, sindicatos e a sociedade civil

A4.5 AT para atualização do “Guia de organização e funcionamento da FP” e capacitação das OSCs que ministram formação profissional 

A4 Reforço das organizações intermediárias, parceiros sociais e sociedade civil

A4.1 Apoio à implementação do Plano de Ação do Conselho de Concertação Social (CCS)

A4.2 Implementação do módulo sobre igualdade de Género nos CEFP

A4.3 Reforço das capacidades Institucionais das Centrais Sindicais e sindicatos filiados

A4.4 Definição de um Modelo de Financiamento da formação profissional

A4 Reforço das capacidades dos actores da inserção profissional

A4.1 Apoio ao IEFP/CEFP na implementação de ferramentas de inserção profissional

A4.2 Apoio a DNE / Ensino Técnico na implementação de ferramentas de inserção profissional nas 4 Escolas Técnicas

A1 Desenvolvimento do SIIEFE e do dispositivo 

A1.1 Apoio à DGEFPEP na realização de um Atelier de chefias de topo e intermédias do Setor EFE sobre o SIIEFE

A1.2 Sessões de treinamento “on job” e remoto dos usuários SIIEFE

A1.3 Campanha de difusão e visibilidade do SIIEFE

A1.4 Formação em sala e capacitação/reciclagem dos administradores e utilizadores do SIIEFE abrangendo todas as ilhas e entidades EFE

A4 Implementação e desenvolvimento do sistema M&A

A4.1 Reforço capacitação de dirigentes e técnicos do setor EFE na utilização e apropriação da Matriz TVET e Guia metodológico

A1 Apoio ao fortalecimento das capacidades do OE 

A1.1 Apoio ao desenvolvimento e consolidação do OE

A1.2 AT jurídica para elaboração dos mecanismos de criação legal do OE

A5 Instalação e desenvolvimento de um mecanismo de coordenação

Tarefas / atividades Agosto Setembro Outubro Novembro DezembroJulho

T0 Organização e Gestão do Projeto

T1 Reforço dos mecanismos de articulação e de coordenação entre os vários atores

T2 Reforço das capacidades dos actores públicos e privado do sector EFE

T3 Reforço das organizações intermediárias, dos parceiros sociais e da sociedade civil

T4 Reforço das capacidades dos actores da inserção profissional

T6 Desenvolvimento do SIIEFE e do dispositivo de difusão/exploração da informação

T7 Instalação e desenvolvimento do sistema de monitoramento e avaliação (M&A)

T9 Apoio ao reforço das capacidades do Observatório do Emprego e realização de Estudos

T10 Instalação e desenvolvimento de um mecanismo de coordenação.
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1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s

A1 Implementação de novas qualificações profissionais 

A1.1 Contratação da técnica UC SNQ 

A1.2 Formação em abordagem por competências (APC)

A1.3 Edição do Manual de procedimentos para a elaboração das Qualificações Profissionais 

A1.4 Revisão do Glossário da Formação Profissional 

A3 Reforço do CERMI (formações) 

A3.1 Formação avançada em sistemas centralizadas de frio e climatização, inverter e chiller

A3.2 Formação dos técnicos na ilha do Sal em parceria CERMI o CEFP 

A6 Reforço da EHTCV (formações) 

A6.1 Digitalização da Biblioteca na EHTCV 

A6.2 Apoio guias de montanha do Fogo reforço competências técnicas e linguísticas e aquisição equipamentos primeiros socorros /trekking

A6.3 Formação especializada dos formadores internos da EHTCV

A6.4 Acompanhamento na implementação dos instrumentos pedagógicos EHTCV

A8 Reforço do IEFP/CEFP (capacidades RH)

A8.1 Realização de encontros de articulação e coordenação entre o IEFP e os CEFP

A8.2 Reestruturação e dinamização do Centro de Recursos

A9 Reforço do IEFP/CEFP (formações) 

A9.3 Formação Técnica dos Formadores dos CEFP 

A9.4 Aquisição de softwares para as formações em línguas

A9.5 Aquisição de aparelhos de AC para os CEFP

A9.6 Edição do Referencial de Formação pedagógicainicial de formadores

A4 Melhoria da gestão dos Centros 

A4.3 Plano de actividades SENAI para 2019

A2 Fornecimento de equipamentos 

A2.1 Aquisição de equipamentos, ferramentas e mobiliário para as oficinas (EICM-GDC/CEFPM)

A2.2 Aquisição de pequenos equipamentos, ferramentas e mobiliário para as oficinas requalificadas (EICM-GDC, ESPCR, ETDGH)

A2.3 Manutenção das máquinas e equipamentos das oficinas mecânica (ETGDH, EICM-GDC, ETJV)

A3 Apoio as infraestruturas 

A3.1 Requalificação e modernização de oficinas (ESPCR, EICM-GDC)

A5 Acções de informação 

A5.1 Plano de comunicação para o sector EFE 

A5.2 Mediateca digital EFE 

Tarefas / atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

T12 Criação de novas qualificações profissionais

T13 Reforço das capacidades técnicas e de gestão dos Centros

T14 Melhoria da gestão dos Centros ETFP

T15 Apoio às Infraestruturas e fornecimento de equipamentos para os Centros 

T16 Apoio às acções de informação do público e dos profissionais 
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1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s

A1 Implementação de novas qualificações profissionais 

A1.1 Contratação da técnica UC SNQ 

A1.2 Formação em abordagem por competências (APC)

A1.3 Edição do Manual de procedimentos para a elaboração das Qualificações Profissionais 

A1.4 Revisão do Glossário da Formação Profissional 

A3 Reforço do CERMI (formações) 

A3.1 Formação avançada em sistemas centralizadas de frio e climatização, inverter e chiller

A3.2 Formação dos técnicos na ilha do Sal em parceria CERMI o CEFP 

A6 Reforço da EHTCV (formações) 

A6.1 Digitalização da Biblioteca na EHTCV 

A6.2 Apoio guias de montanha do Fogo reforço competências técnicas e linguísticas e aquisição equipamentos primeiros socorros /trekking

A6.3 Formação especializada dos formadores internos da EHTCV

A6.4 Acompanhamento na implementação dos instrumentos pedagógicos EHTCV

A8 Reforço do IEFP/CEFP (capacidades RH)

A8.1 Realização de encontros de articulação e coordenação entre o IEFP e os CEFP

A8.2 Reestruturação e dinamização do Centro de Recursos

A9 Reforço do IEFP/CEFP (formações) 

A9.3 Formação Técnica dos Formadores dos CEFP 

A9.4 Aquisição de softwares para as formações em línguas

A9.5 Aquisição de aparelhos de AC para os CEFP

A9.6 Edição do Referencial de Formação pedagógicainicial de formadores

A4 Melhoria da gestão dos Centros 

A4.3 Plano de actividades SENAI para 2019

A2 Fornecimento de equipamentos 

A2.1 Aquisição de equipamentos, ferramentas e mobiliário para as oficinas (EICM-GDC/CEFPM)

A2.2 Aquisição de pequenos equipamentos, ferramentas e mobiliário para as oficinas requalificadas (EICM-GDC, ESPCR, ETDGH)

A2.3 Manutenção das máquinas e equipamentos das oficinas mecânica (ETGDH, EICM-GDC, ETJV)

A3 Apoio as infraestruturas 

A3.1 Requalificação e modernização de oficinas (ESPCR, EICM-GDC)

A5 Acções de informação 

A5.1 Plano de comunicação para o sector EFE 

Tarefas / atividades Agosto Setembro Outubro NovembroJulho

T12 Criação de novas qualificações profissionais

T13 Reforço das capacidades técnicas e de gestão dos Centros

T14 Melhoria da gestão dos Centros ETFP

T15 Apoio às Infraestruturas e fornecimento de equipamentos para os Centros 

T16 Apoio às acções de informação do público e dos profissionais 
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1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s 1º s 2º s 3º s 4º s

A1 Apoios ao desenvolvimento e implementação de planos de negócios 

A1.1 Apoio aos CEFP de São Vicente e Santa Catarina na formulação dos seus Planos de Negócios

A1.2 Apoio ao IEFP na instalação do Serviço de Emprego e Formação Profissional na ilha de Boa Vista

A1.4 Apoio na elaboração de um estudo de pré viabilidade para a instalação de um SEFP no concelho do Tarrafal de Santiago

A1.5 Apoio à EHTCV na execução de um programa de benchmarking e promoção de redes de parceria internacionais

A1.7 Apoio à EHTCV na implementação do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos

A1.8 Apoio à EHTCV na Certificação para a Qualidade

A1.9 Apoio à PROEMPRESA na implementação do programa de desenvolvimento de micro e pequenas empresas

A2 Apoio em equipamentos 

A2.1 Aquisição de mobiliário e equipamento para o SEFP na ilha da Boa Vista

A2.3 Apoio ao IEFP e CEFP na implementação de um sistema integrado de gestão financeira

A2.4 Apoio ao CERMI no reforço do ERP Primavera e aquisição de novos módulos

A2.7 Apoio à EHTCV na consolidação do ERP Primavera – manual do utilizador

A4 Concurso de apresentação de propostas e apoio a projectos de formação 

A4.1

Apoio ao FPEF na implementação de um “Call" para financiamento de projetos no âmbito do Turismo rural e comunitário em Santo 

Antão

A1 Apoio ao planeamento e à gestão 

A1.1 Apoio às OSC na implementação de projetos de geração de rendimentos no âmbito do Turismo Rural na ilha de Santo Antão

A1.2

Apoio às OSC de São Nicolau na implementação do plano de ação para a promoção do emprego local no âmbito do Turismo de 

natureza

A1.3

Apoio na implementação do plano de ação para dinamização de emprego no âmbito do Turismo de Natureza na ilha de São Nicolau  - 

Preparação Candidatura SN Geoparque

A1.4

Apoio na implementação do plano de ação para dinamização de emprego no âmbito do Turismo de Natureza na ilha de São Nicolau  - 

Realização de curso de especialização em Guias de Montanha

A1.5 Apoio na implementação do plano de ação São Nicolau : curso produção de artesanato dirigido às comunidades rurais da ROTA

A1.6

Apoio na implementação do plano de ação São Nicolau: curso "Õrganização e elaboração de ementas e serviços para as  comunidades 

rurais 

A1.7 Apoio na implementação do plano de ação São Nicolau: curso "organização serviço de alojamento para as comunidades rurais da ROTA

A1.8 Realização de Workshop temáticos de sensibilização dirigidos as OSC de SN 

A1.9 Apoio à SN Turismo na realização de uma visita/estágio  junto do Festival das Caminhadas do Ameixial - Loulé 

A1.10 Apoio às Entidades do sector privado na implementação de um programa de reforço de capacidades para o desenvolvimento empresarial

A1 Unidade Técnica de captação de fundos

A1.1 Apoio na implementação dos BP dos CEFP do Sal e Praia: Programa de Benchmarking e mobilização de parceria e recursos

A1.2

Apoio na implementação dos BP dos CEFP do Sal e Praia: AT implementação dos eixos estratégicos prioritários e na mobilização de 

recursos

A1.3 Apoio na implementação dos BP dos CEFP do Sal e Praia: Elaboração do Plano de Comunicação e MkT

A1.4 Apoio ao IEFP na orçamentação do Plano Estratégico 2018 - 2022

Tarefas / atividades Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

T19 Implementação de uma Unidade técnica de captação de fundos

T17 Desenvolvimento e implementação de planos de negócios dos Centros EFE e das organizações do sector privado

T18 Apoio ao planeamento e à gestão financeira do sistema EFE  
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ANEXO 03: Plano de aquisições  

N° Tarefa Atividade Tipologia Categoria 
Inicio 

Preparação 
Dossier 

Inicio 
execução do 

dossier 

Prazo de 
execução 

Descrição 
Necessidades de 

apoio 

1 T1 A1 S B fev-19 fev-19 jul-19 
Consolidação das Redes Locais de trabalho para o emprego 
e empregabilidade 

Rede local 

2 T1 A1 S B set-19 set-19 dez-19 
Assistência técnica para consolidação das Redes Locais de 
trabalho para o emprego e empregabilidade 

Rede local 

3 T1 A1 S B fev-19 fev-19 dez-19 
AT de apoio a DNE na implementação do Plano Estratégico 
Operacional (PEO) para o ensino técnico 

DNE 

4 T2 A4 S B jan-19 jan-19 dez-19 
Plano de formação 2018-2019 para as entidades com 
atuação no sector EFE 

DGEFPEP 

5 T2 A4 S B jan-19 jan-19 jul-19 
Formação em línguas para dirigentes, técnicos e 
administrativos do setor EFE, abrangendo o setor privado,  
sindicatos e a sociedade civil 

DGEFPEP 

6 T2 A4 S B mar-19 mar-19 jul-19 
AT para atualização do “Guia de organização e 
funcionamento da FP” e capacitação das OSCs que 
ministram FP na utilização Guia 

DGEFPEP, IEFP 

7 T3 A4 S C mai-19 mai-19 out-19 
Apoio à implementação do Plano de ação do Conselho de 
Concertação Social (CCS) 

CCS 

8 T3 A4 S B mar-19 mar-19 jul-19 
Implementação do módulo sobre igualdade de género nos 
CEFP 

ICIEG, IEFP 

9 T3 A4 S C ago-19 ago-19 nov-19 
Reforço das capacidades das Centrais sindicais e dos 
sindicatos filiados 

CENTRAIS 
SINDICAIS 

10 T3 A4 S B fev-19 fev-19 jun-19 
Definição de um modelo de financiamento da formação 
profissional 

DGEFPEP 

11 T4 A4 S B jan-19 jan-19 jul-19 
Apoio ao IEFP e CEFPs na implementação de ferramentas 
de inserção profissional 

IEFP, CEFP 

12 T4 A4 S B set-19 set-19 dez-19 
Apoio a DNE na implementação de ferramentas de inserção 
profissional nas 4 Escolas técnicas 

DNE, ET 
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13 T7 A4 S C set-19 set-19 set-19 
Reforço da capacitação de dirigentes e técnicos do setor 
EFE na utilização e apropriação da Matriz de indicadores 
 TVET e Guia metodológico 

IEFP, entidades 
EFE 

14 T9 A1 S A abr-19 abr-19 dez-19 
Apoio ao desenvolvimento e consolidação do OE  DGEFPEP, INE 

15 T9 A1 S C mai-19 mai-19 jul-19 
AT Juridica para elaboração dos mecanismos de criação 
legal do OE 

DGEFPEP, INE 

16 T10 A4 S B fev-19 mar-19 dez-19 
Instalação e desenvolvimento de um mecanismo de 
coordenaçao 

DGEFPEP 

17 T12 A1 S B mar-19 mar-19 dez-19 
Continuidade da Contratação da técnica UC SNQ UC SNQ 

18 T12 A1 S B fev-19 mar-19 out-19 
Formação abordagem por competências (APC) UC SNQ 

19 T12 A1 S B fev-19 mar-19 mai-19 
Edição do Manual de procedimentos para elaboração das 
Qualificações Profissionais (QP) 

UC SNQ 

20 T12 A1 S C mai-19 jun-19 jul-19 
Revisão do Glossário da formação profissional UC SNQ 

21 T13 A3 S B fev-19 mar-19 set-19 
Formação avançada em sistema centralizadas de frio e 
climatização, inverter e chiller 

CERMI,CEFP,ET 

22 T13 A3 S B fev-19 mar-19 nov-19 
Formação dos técnicos na ilha do Sal em parceria CERMI e 
CEFP 

CERMI, CEFP 

23 T13 A6 S A fev-19 mar-19 nov-19 Formação especializada dos formandos internos da EHTCV EHTCV 

24 T13 A6 S B fev-19 mar-19 nov-19 
Acompanhamento na implementação dos instrumentos 
pedagógicos EHTCV 

EHTCV 

25 T13 A6 B B mai-19 mai-19 nov-19 Digitalização da biblioteca na EHTCV EHTCV 

26 T13 A6 B B fev-19 mar-19 set-19 
Apoio a Associação de guias de montanha do Fogo no 
reforço competências técnicas e linguísticas e aquisição de 
equipamentos  

Associação dos 
Guias,EHTCV 
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27 T13 A8 S N/A mar-19 abr-19 out-19 
Realização de encontros de articulação e coordenação entre 
o IEFP e os CEFP's 

IEFP, CEFP 

28 T13 A8 S B fev-19 mar-19 nov-19 Reestruturação e dinamização do Centro de Recursos IEFP 

29 T13 A9 S B jan-19 fev-19 nov-19 Formação técnica dos formadores dos CEFP CEFP, IEFP 

30 T13 A9 B B fev-19 fev-19 jun-19 Aquisição de software para as formações em linguas CEFP, IEFP 

31 T13 A9 B B fev-19 mar-19 jun-19 
Aquisição de aparelhos de AC para a sala dos técnicos e 
coordenadores 

CEFP, IEFP 

32 T13 A9 S C fev-19 mar-19 jun-19 
Edição do referencial de formação pedagógica inicial de 
formadores 

CEFP, IEFP 

33 T14 A4 S A fev-19 fev-19 jul-19 Plano de atividades SENAI para 2019 SENAI 

34 T15 A2 B A fev-19 mar-19 ago-19 
Aquisição de equipamentos, ferramentas e mobiliário para 
as oficinas CEFP - SV/EICM-GDC em São Vicente 

EICM-GDC, 
ME,IEFP,CEFP 

35 T15 A2 B A fev-19 mar-19 ago-19 
Aquisição dos equipamentos, mobiliários e ferramentas para 
as oficinas requalificadas na EICM-GDC e ESPCR 

EICM-GDC, 
ESPCR, ME/DNE 

36 T15 A2 B B abr-19 mai-19 set-19 
Manutenção das máquinas e equipamentos das oficinas 
mecânicas (ETGDH e EICM-GDC e ETJV) 

EICM-GDC, 
ESPCR, ETJV, 
ME/DNE 

37 T15 A3 T A mar-19 abr-19 out-19 
Requalificação e modernização oficinas das ET- Escola 
Secundária Polivalente Cesaltina Ramos -Praia  
e Escola Industrial  e comercial do Mindelo . São Vicente 

EICM-GDC, 
ESPCR,  ME/DNE 

38 T16 A5 B B mar-19 abr-19 nov-19 Plano de comunicação para o sector EFE DGEFPEP/DNE 

39 T16 A5 B B abr-19 mai-19 nov-19 Mediateca digital EFE DGEFPEP 

40 T17 A1 S B fev-19 mar-19 mai-19 
Apoio aos CEFP de São Vicente e Santa Catarina na 
formulação dos seus Planos de Negócios 

IEFP, CEFP 

41 T17 A1 S B fev-19 mar-19 ago-19 
Apoio ao IEFP na instalação de um Serviço de Emprego e 
Formação Profissional (SEFP) na ilha da Boa Vista 

IEFP 
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42 T17 A1 S B fev-19 fev-19 mar-19 
Apoio na elaboração de um estudo de pré viabilidade para a 
instalação de um SEFP no concelho do Tarrafal de Santiago 

DGEFPEP, IEFP 

43 T17 A1 S B fev-19 mar-19 nov-19 

Apoio à EHTCV na execução de um programa de 
benchmarking e promoção de redes de parceria 
internacionais  
para o desenvolvimento das suas atividades 

EHTCV 

44 T17 A1 S C fev-19 fev-19 abr-19 
Apoio à EHTCV na implementação do Sistema integrado de 
gestão de Recursos Humanos 

EHTCV 

45 T17 A1 S B ago-19 set-19 out-19 Apoio à EHTCV na Certificação para a Qualidade EHTCV 

46 T17 A1 S B mar-19 abr-19 mai-19 
Apoio à PROEMPRESA na implementação do programade 
desenvolvimento  
de micro e pequenas empresas 

PROEMPRESA 

47 T17 A2 B A fev-19 mar-19 mai-19 
Aquisição de mobiliário e equipamentos para a instalação 
para o SEFP na Boa Vista 

IEFP 

48 T17 A2 B A fev-19 fev-19 mar-19 
Apoio ao IEFP e CEFP na implementação de um sistema 
integrado de gestão financeira 

IEFP, CEFP 

49 T17 A2 B B fev-19 fev-19 fev-19 
Apoio ao CERMI no reforço do ERP Primavera e aquisição 
de novos módulos 

CERMI 

50 T17 A2 B C mai-19 mai-19 mai-19 
Apoio à EHTCV na consolidação do ERP Primavera – 
manual do utilizador 

EHTCV 

51 T18 A1 S B fev-19 fev-19 dez-19 
Apoio às OSC de Santo Antão na execução dos projetos de 
geração  
de rendimento no âmbito do Turismo Rural e Comunitário 

OSC 

52 T18 A1 S A fev-19 fev-19 dez-19 

Apoio às(OSC de São Nicolau na implementação do plano 
de ação 
 para a promoção do emprego local no âmbito do Turismo 
de Natureza 

FSST 

53 T18 A1 S B fev-19 mar-19 abr-19 
Apoio às entidades representativas do sector privado na 
implementação de um programa de reforço de capacidades 
 para o desenvolvimento empresarial 

CCISS, CCB/AE 
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54 T19 A1 S B mar-19 mar-19 out-19 
Apoio aos CEFP do Sal e da Praia na implementação dos 
seus Planos de Negócios 2019 – 2021 

CEFP, IEFP 

55 T19 A1 S C fev-19 fev-19 mar-19 
Apoio ao IEFP na orçamentação do Plano Estratégico 2018 
- 2022 

IEFP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 CVE/081 - Programa Emprego e Empregabilidade - Plano Operativo Anual  N° 4  (2019)                          Página 42/60 

    

ANEXO 04: Plano de acordos de parceria operacional  

 

N° Tarefa Atividade Tipologia Categoria 

Inicio 
Preparação 

dossier 

Inicio 
execução 

do 
contrato 

Prazo de 
execução 

Descrição 
Necessidades de 

apoio 

1 
T17 

A4 S A fev -19 fev-19 mar-19 

Apoio ao Fundo da Promoção do Emprego e Formação 
(FPEF) na implementação  
do “Call for proposal” para o financiamento de projetos 

de promoção de emprego local no âmbito do Turismo 
Rural e Comunitário 

FPEFP, AT 
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ANEXO 05: Plano de ação de temas transversais 

Boa governação e reforço das capacidades: 

O reforço da governação setorial e o desenvolvimento participativo, através da partilha de conhecimentos e o reforço 
das capacidades, são ferramentas de promoção da boa governação do setor. O reforço das capacidades é o elemento 
central da intervenção do Programa Emprego e Empregabilidade numa abordagem transversal, através de um conjunto 
de apoios específicos que reforçam e consolidam o desempenho das entidades, os mecanismos de governação, de 
concertação e coordenação do setor e as capacidades técnicas das equipas operacionais das entidades públicas EFE, 
das organizações do sector privado, dos parceiros sociais e das OSC.  

Igualdade de género: 

O Programa alinha-se com o Plano nacional de igualdade de género 2015-2018 que visa a uma “maior integração da 
igualdade de género nas práticas educativas” através da integração da igualdade de género nos curriculos dos 
programas de formação profissional e na capacitação dos formadores. Em 2018 foi elaborado o módulo formativo 
transversal de igualdade de género para a FP cujo objetivo é desenvolver o conhecimento sobre igualdade de género 
e sensibilizar sobre a problemática das iniquidades entre mulheres e homens. Em 2019, prevê-se avançar com a 
implementação do módulo iniciando com uma fase experimental com acompanhamento técnico especializado que 
permitirá realizar eventuais ajustes no módulo e nos manuais de orientação e didático. Os CEFP da Praia, Fogo e São 
Vicente foram selecionados para implementar o Módulo na fase piloto. O cronograma a seguir apresenta as principais 
etapas do processo: 

Etapa 1: Identificação e capacitação de formadores de igualdade de género: capacitação inicial de 50h para reforçar as 
capacidades do pessoal selecionado. Está formação integrará igualmente uma formação pedagógica complementar. 
Seguidamente, os formadores deverão realizar pelo menos duas ações de formação do módulo. 

Etapa 2: Coordenação e acompanhamento do processo de implementação: o módulo será ministrado pelo pessoal 
selecionado a título experimental durante 12 meses com acompanhamento técnico. A assistência técnica apoiará nos 
aspetos pedagógicos na ministração do módulo. O Comité de seguimento (IEFP, ICIEG, CVE/081, ONU-Mulheres) 
realizará o seguimento do processo de implementação do módulo. 

Etapa 3: Implementação do módulo nos CEFP: uma reunião de lançamento será realizada no início da implementação 
para elaborar as fichas de avaliação da formação e os testes para avaliação dos indicadores de resultados e socializar 
os procedimentos. 

Etapa 4: Avaliação da fase piloto: (i) avaliação intercalar após 6 meses de implementação do Módulo: obter informação 
preliminar sobre o estado da implementação do mesmo e dispor de dados que sirvam de base para a avaliação final; 
(ii) avaliação final: após 12 meses de implementação do módulo: avaliar o nível de alcance dos resultados, realizar os 
ajustes na estrutura do módulo e nos manuais, caso seja necessário, partilhar os resultados com as instituições do setor 
EFE, finalizar a fase experimental e integrar gradualmente o módulo em todos os cursos de formação profissional. 
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ANEXO 06: Quadro Lógico do programa (versão C com alterações) 

CADEIA DE RESULTADOS (LÓGICA DE 
INTERVENÇÃO) 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 
VERIFICÁVEIS 

MEIOS E FONTES DE VERIFICAÇÃO HIPÓTESE 

OBJETIVO GERAL – IMPACTO  

Contribuir para a empregabilidade da 
população de Cabo Verde, especialmente dos 
jovens e das mulheres. 

1. % da população empregada (H/M) em relação 
à população activa. 

Estatísticas do INE sobre o mercado do 
trabalho e o emprego. 

Relatórios anuais das instituições do 
sector EFE. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO – EFEITO 

Reforçar a empregabilidade dos beneficiários 
da formação profissional, especialmente dos 
jovens e das mulheres. 

Número de beneficiários (H/M) da Formação 
Profissional (FP), inserido no mercado de trabalho 
no final do Programa. 

No final do Programa, pelo menos 80% dos 
beneficiários (H/M) inseridos no mercado de 
trabalho mantem sua actividade profissional por 
mais de 12 meses. 

2. % de diplomados do Ensino Técnico e 
Formação Profissional inseridos no mercado 
de trabalho um ano após a conclusão da 
formação. 

Relatórios anuais das entidades do sector 
EFE abordando a inserção profissional. 

Relatórios anuais das entidades do setor 
EFE. 

Inquéritos do INE. 

Relatórios do SIIEFE. 

Entrevistas com uma amostra dos 
empregadores e beneficiários, no início e 
no final do Programa. 

Relatórios do Programa. 

As condições socioeconómicas do país 
facilitam a criação de emprego. 

As prioridades nacionais para o sector EFE 
permanecem estáveis e os recursos 
nacionais atribuídos ao sector EFE são 
incrementados 

A percepção do ambiente de negócios para o 
futuro permanece invariável e o clima de 
negócios permanece favorável. 

Os inquéritos do INE permitem identificar o 
número de beneficiários da FP inseridos no 
mercado de trabalho. 

RESULTADOS 1 – Output 1 

A governação e a capacidade dos 
intervenientes no sector da EFE, central e 
descentralizada, são reforçadas. 

3. As entidades do sector EFE têm um mandato 
específico e em implementação.  

4. Instâncias sectoriais que agrupam entidades 
públicas e privadas são criadas, envolvendo 
representantes do sector privado, das 
Câmaras de Comércio, dos Sindicatos, dos 
Municípios e da sociedade civil.  

5. Um sistema de seguimento orientado para os 
resultados está em operação.  

6. Número de indivíduos que beneficiam de 
actividades de capacitação do programa.  

Relatórios anuais das entidades do setor 
EFE. 

Relatórios de entidades beneficiadas com 
actividades de capacitação. 

Relatórios das reuniões entre os diversos 
actores que participam do setor EFE. 

Relatórios do SIIEFE. 

Estudo de impacto das formações. 

Relatórios do programa. 

Os representantes do sector privado, das 
Câmaras de Comércio e da sociedade civil 
participam activamente nas acções do 
programa. 

Forte motivação, disponibilidade e 
participação efectiva de todos os 
intervenientes do sector EFE. 
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Pelo menos 90% dos participantes em actividades 
de reforço das capacidades passam os testes de 
aquisição de competências. 

7. Pelo menos 90% dos participantes em 
actividades de reforço das capacidades do 
programa aplicam os conhecimentos 
adquiridos. 

RESULTADO 2 – Output 2  

A adequação entre as ofertas formativas e as 
exigências do mercado de trabalho é 
melhorada. 

8. Pelo menos, 75% dos empresários 
entrevistados estão satisfeitos com as 
qualificações profissionais oferecidas 
implementadas pelas instituições do sector 
EFE. 

9. Número de beneficiários da FP (H/M) e jovens 
empreendedores (H/M) que recebem apoio 
técnico para iniciar o seu projecto de 
empreendedorismo. 

10. Número de novas qualificações profissionais 
desenvolvidas pelo SNQ. 

Pelo menos 80% dos programas de formação 
tradicionalmente identificados como femininos ou 
masculinos, incluem uma estratégia de igualdade 
de género. 

11. Pelo menos 80% dos programas de formação 
incluem um currículo sobre igualdade de 
género. 

Estudo de satisfação. 

Relatórios da UC-SNQ. 

Relatórios anuais das entidades do setor 
EFE. 

 

O sector EFE é flexível e se mobiliza para 
responder às novas necessidades do 
mercado de trabalho, local, nacional e 
internacional. 

As relações entre os representantes do sector 
privado e as instâncias públicas do sector 
EFE são reforçadas. 

Existência de oportunidades de estágios 
profissionais. 

RESULTADO 3 – Output 3  

A viabilidade técnica e financeira das entidades 
públicas do sector EFE, das organizações do 
sector privado e da sociedade civil é 
aumentada. 

12. Número de entidades com atuação no setor 
EFE que dispõem de um Plano de Negócios 
ou de um Plano de Desenvolvimento em 
aplicação. 

13. Número de atividades das instituições EFE 
(CERMI e EHTCV) implementadas com 
recursos próprios a nível nacional e 
internacional. 

14. Número de parcerias público-privadas em 
execução. 

15. % das despesas de funcionamento das 
instituições do sector EFE financiado com 
recursos próprios. 

Relatórios técnicos e financeiros das 
instituições do sector EFE. 

QDMT. 

Orçamento Geral do Estado (quadro de 
execução). 

Relatórios anuais das entidades do setor 
EFE. 

Relatórios financeiros de execução do 
Ministério das Finanças. 

Relatórios do Programa. 

Recursos financeiros, públicos e privados, 
nacionais e internacionais, são alocados para 
investimento e para funcionamento do sector 
EFE. 

Os recursos financeiros do Apoio Orçamental 

Sectorial são alocados no momento oportuno, 

alinhados com as prioridades do sector EFE. 
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16. % dos recursos públicos provenientes do 
Orçamento Geral do Estado alocado para o 
funcionamento do sector EFE. 

Número de profissionais e técnicos (H/M) 
beneficiados com actividades de reforço de 
capacidades.  

Pelo menos 90% dos participantes em actividades 
de reforço das capacidades passam por testes de 
conhecimento. 

Pelo menos 80% dos participantes de actividades 
de reforço das capacidades.aplicam os 
conhecimentos adquiridos. 
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ANEXO 07: Matriz de seguimento/avaliação 

Resultados e indicadores* Unidade Valor de 
base 

(2016) 

Valor 
alcançado 

(2018) 

Performance Comentários Valor 
alcançado 

cumulativo à 
data do POA 

Método de 
recolha de dados 

Fontes de 
verificação 

Frequência Pessoa / instituição 
responsável 

Recolha 
de dados 

Análise 
de dados 

OBJETIVO GLOBAL: 

Indicadores de impacto* 

           

1. % da população empregada 
(H/M) em relação à população 
ativa. 

% 85 A def.  Em curso O valor 2018 será publicado 
no IMC 2018, apresentado 
no primeiro trimestre de 
2019. 

A def. Rácio entre a 
população 
empregada e total 
da população 
ativa, 
desagregado por 
sexo. 

Inquérito 
Multiobjectivo 
Contínuo. 

Anual INE INE, 
Governo 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Indicadores de efeitos finais* 
(Final outcome indicators) 

           

2. % de diplomados do Ensino 
Técnico e Formação 
Profissional inseridos no 
mercado de trabalho um ano 
após a conclusão da 
formação. 

 

% 54 58  Em curso  56 Rácio entre os 
diplomados de 
ETFP inseridos no 
mercado de 
trabalho e o 
número total de 
diplomados de 
ETFP. 

IMC, relatório 
anual sector 
EFE, Relatório 
TVET do 
GAO. 

Anual Entidades 
formativas
,INE 

Entidades 
setoriais, 
GAO 

RESULTADO 1:  Indicadores 
de efeitos intermediários* 

           

3. As entidades do setor EFE 
têm um mandato específico e 
em implementação. 

N° 6 7  Em curso  7 Nº de entidades 
com um mandato 
específico e em 
aplicação. 

BO 
pertinentes, 
estatutos, Atas 
de validação. 

Anual Entidades 
setoriais 

Programa 
CVE/081 

4. Instâncias setoriais que 
agrupam entidades públicas e 
privadas são criadas, 
envolvendo representantes do 
setor privado, das Câmaras de 
Comércio, dos Municípios e 
da sociedade civil. 

N° 0 4  Em curso Até final de 2018 está 
previsto a conformação do 
Comité de Coordenação 
Setorial. 

7 Nº de instâncias 
criadas. 

Acordo de 
criação, 
decreto-lei, 
atas de 
reuniões, 
relatórios 
anuais. 

Anual Entidades 
setoriais, 
programa 
CVE/081 

Programa 
CVE/081 
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5. Um sistema de seguimento 
orientado para os resultados 
está em operação. 

N° 0 0  Em curso O SIIEFE já foi criado. O 
aplicativo está pronto a ser 
implementado e as equipas 
estão sendo formadas no 
seu uso. A adoção legal do 
SIIEFE foi publicada no BO 
em 03/08/2018 (Portaria 
conjunta MF e ME). 

0 Aplicativo de 
medida dos 
indicadores 
instalado e em 
uso. Relatórios de 
progresso 
produzidos. 

Relatórios do 
SIIEFE.  

Anual Entidades 
setoriais, 
programa 
CVE/081 

Programa 
CVE/081 

6. Número de indivíduos que 
beneficiam de atividades de 
capacitação do programa. 

N° 259 A def.  Em curso  A def. N° total de 
indivíduos que 
participaram nas 
formações de 
capacitação do 
Programa. 

Relatórios da 
ferramenta de 
S&A, listas de 
presença. 

Trimestral Programa 
CVE/081 

Programa 
CVE/081 

7. Pelo menos 90% dos 
participantes em atividades de 
reforço das capacidades do 
programa aplicam os 
conhecimentos adquiridos. 

% 81,6*** 81,6  Em curso Baseline 2017 estabelecida 
com base no Estudo de 
Impacto das ações de 
capacitação do CVE/077 e 
CVE/081. 

81,6 Rácio entre total 
de indivíduos que 
indicam pôr em 
prática às 
capacidades 
adquiridas e total 
dos participantes 
nas formações. 

Estudo de 
Impacto a ser 
realizado pelo 
programa. 
Relatórios de 
inquérito. 

Anual Programa 
CVE/081 

Programa 
CVE/081 

RESULTADO 2: Indicadores 
de efeitos intermediários* 

           

8. Pelo menos, 75% dos 
empresários entrevistados 
estão satisfeitos com as 
qualificações profissionais 
implementadas pelas 
instituições do setor EFE. 

% 88,6** 88,6  Em curso No inquérito realizado para 
definir o baseline do 
indicador (2018), 44 
empresas foram 
entrevistadas das quais 39 
estão satisfeitas com as QP. 

88,6 Rácio entre os 
empresários 
satisfeitos e o total 
dos empresários 
incluídos na 
amostra. 

Inquérito de 
satisfação a 
ser realizado 
em 2018. 
Relatórios de 
inquérito. 

Anual SNQ Entidades 
setoriais 

9. Número de beneficiários da 
FP (H/M) e jovens 
empreendedores (H/M) que 
recebem apoio técnico para 
iniciar o seu projeto de 
empreendedorismo. 

N° 91 301  Em curso Dados da matriz sectorial 
TVET. 

480 Nº de jovens 
inseridos nos 
programas de 
apoio ou em 
incubadoras. 

Relatórios das 
entidades que 
(IEFP, FPEF, 
Pró-Empresa).  

Anual Pró 
Empresa, 
IEFP, 
FPEF. 

Entidades 
setoriais, 
GAO 

10. Número de novas 
qualificações profissionais 
inseridas no Catálogo 
Nacional de Qualificações. 

N° 53 53  Em curso 11 Qualificações 
profissionais elaboradas em 
2017-2018. 

64 Nº de novas 
qualificações 
profissionais 
integradas no 
SNQ. 

Relatórios da 
UC-SNQ. 

Anual SNQ SNQ 

11. Pelo menos 50% dos 
cursos de formação incluem 
um currículo sobre a 
igualdade de género 

% 0** 0  Em curso O módulo sobre a igualdade 
de género para a FP foi 
elaborado em 2018. Uma 
fase piloto para a sua 
implementação está prevista 
para 2019 em 3 CEFP. 

0 Rácio entre os 
cursos de FP que 
implementam o 
módulo e total dos 
cursos de FP. 

Relatórios das 
entidades 
formativas 

Anual Entidades 
formativas
.Programa 
CVE/081 

Entidades 
formativa.
Programa 
CVE/081 
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RESULTADO 3: Indicadores 
de efeitos intermediários* 

           

12. Número de entidades com 
atuação no setor EFE que 
dispõem de um Plano de 
Negócios ou Plano de 
Desenvolvimento em 
aplicação. 

N° 2 8  Em curso Apoio aos CEFP na 
elaboração dos PN. 
Atuação do SENAI juntos as 
entidades EFE  

 

13 Nº de entidades 
com Plano de 
Negócios ou 
Desenvolvimento 
em aplicação. 

Relatórios 
técnicos e 
financeiros 
das 
instituições. 

Anual Entidades 
com 
actuação 
no setor 
EFE. 

Entidades 
setoriais. 
Programa 
CVE/081 

13. Número de atividades do 
CERMI e EHTCV 
implementadas com recursos 
próprios a nível nacional e 
internacional. 

N° N/A N/A  Em curso Dados ainda não 
disponibilizados pelas 
entidades. 

 Nº de atividades 
implementadas 
com recursos 
próprios. 

Relatórios 
técnicos e 
financeiros do 
CERMI e 
EHTCV. 

Anual CERMI e 
EHTCV. 

CERMI e 
EHTCV. 
Programa 
CVE/081 

14. Número de parcerias 
público-privadas em 
execução. 

N° 5 57  Em curso Dados da Matriz sectorial de 
Indicadores TVET. 

57 Nº de acordos de 
PPP assinados. 

Acordos de 
parceria, 
relatórios das 
entidades 
envolvidas, 
Relatório 
anual EFE. 

Anual Entidades 
setoriais. 

Entidades 
setoriais. 
GAO 

15. % das despesas de 
funcionamento do CERMI e 
EHTCV financiado com 
recursos próprios. 

% N/A N/A  Em curso Dados ainda não 
disponibilizados pelas 
entidades. 

 Nº de rácio entre 
as despesas com 
recursos próprios 
e despesas totais. 

Relatórios 
financeiros, 
planos de 
contas e 
balancetes do 
CERMI e 
EHTCV. 

Anual Entidades 
EFE 

Entidades 
EFE. 
Programa 
CVE/081 

16. % dos recursos públicos 
provenientes do Orçamento 
Geral do Estado alocado para 
o funcionamento do setor 
EFE. 

% 1,66 1,64  Em curso Dados da Matriz sectorial de 
Indicadores TVET. 

1,64 Rácio entre os 
recursos públicos 
para o setor EFE e 
o OE total. 

OGE, Conta 
Geral do 
Estado, 
Relatório 
anual EFE 

Anual Ministério 
das 
Finanças 

Entidades 
setoriais.  
GAO 

* Alinhamento: indicadores alinhados com as políticas nacionais / locais e com o PIC do Luxemburgo.  

** Baseline 2018.; *** Baseline 2017. 

A def. = dados ainda não disponíveis em dezembro de 2018. 

 Código das cores 

 Alcançado 

 

 Em curso; indicador de nível 
intermediário alcançado1 

 N/A ou atraso observado cuja solução é de 
competência do programa 

 Dificuldade observada precisando da 
atenção do MAEE ou do COPIL 
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ANEXO 08: Matriz de produtos (extrants) 

Análise dos resultados ao nível dos principais produtos e dos efeitos intermediários (2018)  

No Resultados Previstos no 
POA 2018 

Obtidos Problemas encontrados Soluções propostas 

Resultado 1: A governação e a capacidade dos intervenientes no sector da EFE, central e descentralizada, são reforçadas. 

1.1.  Reforço dos mecanismos de articulação e de coordenação entre 
os vários atores. 

       

 

 Realização de 2 encontros das instituições do sector EFE sim sim Limitada disponibilidade dos palestrantes 
(ME).  

 

 Promoção das Redes Locais (RL) para o emprego e empregabilidade 
(Maio e Boa Vista) 

sim sim Ainda limitada apropriação por parte de 
algumas entidades e atores locais. 

Maior aproximação por parte do 
Programa para sensibilização sobre os 
objetivos e importância das RL. 

 Apoio à consolidação das Redes Locais para o emprego e 
empregabilidade (São Nicolau e Brava) 

sim sim Ainda limitada apropriação por parte da 
entidades a nível central. 

Maior sensibilização por parte do 
Programa junto das entidades EFE a 
nível central. 

1.2.  Reforço das capacidades dos atores públicos e privados do 
setor EFE. 

    

 Estudo do impacto das formações/capacitações ministradas no 
âmbito dos Programas CVE/077 e CVE/081 

sim  sim   

 Plano de formação 2018-2019 para as entidades do sector EFE com 
foco no emprego e empregabilidade 

sim sim 
Dificuldade por parte das entidades no 
estabelecimento de prioridades em 
matéria de formação/capacitação. 

Limitado nível de resposta por parte dos 
beneficiários das formações. 

Alguns participantes das formações não 
são os melhores destinatários das ações. 

Fraca socialização das aprendizagens 
por parte dos participantes das 
formações em relação aos outros 
colegas. 

Disponibilidade de alguns participantes 
em cumprir com a pontualidade e 
assiduidade 

Maior sensibilização junto das entidades 
EFE a nível central sobre a adequação 
do perfil dos participantes em relação às 
formações. 

Apoiar o setor EFE na definição de uma 
estratégia e/ou procedimento de partilha 
das aprendizagens em cada entidade 
após as formações. 

Maior responsabilização para os 
“incumpridores”. Fazer aplicar o 
Regulamento das formações. 
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 Formação em línguas para quadros dirigentes, técnicos e 
administrativos do sector EFE, abrangendo o sector privado e a 
sociedade civil 

sim sim Disponibilidade de alguns participantes 
em cumprir com a pontualidade e 
assiduidade 

Maior responsabilização para os 
“incumpridores”. Fazer aplicar o 
Regulamento das formações. 

1.3. Reforço dos mecanismos intermediários, dos parceiros sociais 
e da sociedade civil. 

    

 Apresentação do estudo “Diálogo Social com foco no emprego e 
empregabilidade” ao Conselho de Concertação Social (CCS) 

sim sim Limitada apropriação por parte do CCS 
em relação ao estudo. O Plano de Ação 
foi elaborado mas ainda não foi aprovado 
pelo CCS. 

Maior sensibilização por parte do 
Programa. 

 Elaboração de um módulo de igualdade de Género junto ao ICIEG sim sim   

 Reforço das capacidades das Centrais sindicais e sindicatos em 
diálogo social e negociação colectiva 

sim sim Fraca partilha das aprendizagens por 
parte dos participantes das formações 
em relação aos outros colegas nas 
entidades. 

 

1.4. Reforço das capacidades dos atores da inserção profissional.     

 Apoio ao IEFP e CEFPs na implementação de ferramentas de 
inserção profissional 

sim não Falta de disponibilidade da contraparte 
beneficiária. 

Atividade transferida para o POA 2019 

 Formação/coaching nos CEFP para o manuseamento da Plataforma 
de gestão de estágios profissionais 

sim sim Foi convertido em apoio logístico. Não 
entrega do relatório por parte da entidade 
beneficiária.  

 

1.5. Apoios técnicos à descentralização do sector e apoio aos Planos 
de Desenvolvimento Regional (PDR). 

    

 Apoio ao relançamento dos CERP Fogo e São Vicente sim não 
Ausência de decisão por parte das 
autoridades. Descontinuidade do apoio 
por parte da Cooperação 
luxemburguesa. 

 

1.6. Desenvolvimento do SIIEFE e do dispositivo de 
difusão/exploração da informação. 

    

 Formação e capacitação dos administradores e utilizadores do 
SIIEFE abrangendo todas as ilhas e entidades do sector EFE 

sim sim Ainda limitada apropriação por parte do 
setor EFE em relação ao SIIEFE. 

Apoio no reforço da liderança ao nível da 
DGEFPEP e maior sensibilização dos 
atores do setor EFE em relação as 
vantagens do SIIEFE e obrigatoriedade 
da sua utilização. 

1.7. Instalação e desenvolvimento de um sistema de seguimento e 
avaliação. 
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 Formação-acção para capacitação das entidades na utilização do 
Guia metodológico de gestão da matriz de Indicadores TVET 

sim sim  Reforçar a capacitação. 

1.8. Apoio consultivo para a execução do Apoio Orçamental 
Sectorial. 

    

 Assessoria para a implementação do Apoio Orçamental Sectorial 
(AOS) 

sim não  Atividade transferida para o POA 2019 

1.9. Apoio ao reforço das capacidades do Observatório do Emprego 
e realização de estudos. 

    

 Apoio ao desenvolvimento e consolidação do Observatório de 
Emprego (OE) 

sim não Limitada apropriação do estudo contendo 
os cenários de ancoragem institucional, 
por parte de algumas entidades. 

Processo de tomada de decisão um 
pouco lento. 

Atividade transferida para o POA 2019. 

Maior sensibilização por parte do 
Programa. Continuidade do apoio 
conforme os avanços em relação à 
Implementação do OE. 

 

 Realização de um inquérito de satisfação das ofertas de qualificação 
profissional do Catálogo Nacional de Qualificações em relação às 
necessidades do mercado 

sim sim Orçamento reduzido, limitou a 
metodologia de recolha de informações 
através de uma amostragem mais 
alargada. 

Fraca organização dos dados por parte 
das entidades formadoras, condicionou o 
nível de resposta por parte dos 
beneficiários das QP. 

Definição de amostras maiores 
abrangendo a participação e auscultação 
de mais empresas no estudo. 

Utilização do SIIEFE por parte das 
entidades EFE para ter BdD atualizadas 
sobre os beneficiários das QP e outras 
medidas de PAE. 

1.10. Instalação e desenvolvimento de um dispositivo de coordenação 
sectorial. 

    

 Instalação e desenvolvimento de um mecanismo de coordenação 
sim       não 

Necessidade de esclarecimento das 
funções e vínculos entre o CNEF e o 
CCS. 

Transferido para o POA 2019. 

 Resultado 2: A adequação entre as ofertas formativas e as exigências do mercado de trabalho é melhorada. 

2.1  Revisão da oferta de formação (atualização, diversificação, 
adaptação ao mercado). 

   

 

    

 Contratação de um jurista para conformação dos regulamentos do 
SNQ 

sim sim   

2.2.  Criação de novas qualificações profissionais.     
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 Plano de formação e coaching para implementação das ferramentas 
de monitoramento e controlo de qualidade do SNQ 

sim sim Disponibilidade limitada dos técnicos 
setoriais em participarem nas ações de 
formação e nas reuniões de trabalho 
para discussão e aprovação das 
ferramentas de monitoramento.  

Os encontros de trabalho foram 
reagendados para permitir a participação 
das entidades. 

2.3. Reforço das capacidades técnicas e de gestão das equipas 
técnicas dos centros ETFP. 

    

 Aquisição de consumíveis e pequenos equipamentos para as oficinas 
do CERMI 

sim sim  A elaboração do caderno de encargos 
levou mais tempo do previsto devido a 
limitada disponibilidade dos técnicos das 
entidades para revisão das 
especificações técnicas.  

Realização de vários encontros de 
trabalho para ajustar a listagem dos 
consumíveis. 

 Formação de formadores junto às entidades parceiras da EHTCV que 
atuam em áreas congéneres (internacional) 

sim sim A entidade formadora em Portugal não 
respondeu as solicitações 
atempadamente criando certos 
constrangimentos na organização 
logística das deslocações. Os relatórios 
não foram enviados atempadamente 
pela entidade. 

Foi necessário o alargamento do prazo 
bem como o reforço dos contactos junto 
à instituição formadora. 

 Realização de encontros de articulação e concertação entre o IEFP e 
os CEFP 

sim  sim    

 Reestruturação e dinamização do Centro de Recursos do IEFP sim  sim  Alguma dificuldade na disponibilidade de 
formadores para deslocarem aos 
Concelhos onde foram ministradas as 
formações.   

Ultrapassado com recurso a formadores 
de outros Concelhos e ilhas. 

 Implementação do Plano de acção de formação para o CEFP-Sal sim  sim  .  

 Aquisição de computadores para os CEFP de Santo Antão e 
Assomada 

sim  sim    

2.4. Melhoria da gestão dos centros ETFP.     

 Plano de trabalho SENAI para 2018 sim sim Alterações sucessivas de  agenda de 
trabalho dificultou o cumprimento das 
atividades descentralizadas junto aos 
CEFP e ET.  

Foram necessários sucessivos 
reagendamentos de encontros junto dos 
CEFP e ET. 

2.5. Apoio às infraestruturas e fornecimento de equipamento para os 
centros ETFP. 
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 Diagnóstico dos equipamentos das ET e dos CEFP e aquisição 
consumíveis e pequenos equipamentos 

sim  sim  Fraca participação na disponibilização 
dos dados e inventário dos 
equipamentos existentes nas oficinas. 

Maior envolvimento da empresa 
consultora no levantamento das 
informações. 

 Requalificação das Escolas técnicas sim sim   

2.6. Apoio às ações de informação do público e dos profissionais.     

 Elaboração de um diagnóstico sobre a divulgação das ações do setor 
de Educação, Formação e Emprego (EFE) 

sim sim Diagnóstico em execução. O contacto 
com os benificiários das intervenções 
tem sido difícil.  

Ultrapassado com recurso a Base de 
Dados do IEFP.  

 Padronização dos logotipos do IEFP e dos CEFP sim  sim  Dificuldade de transporte marítimo para 
enviar o material as ilhas do Fogo, Santo 
Antão, Sal, São Vicente. 

Alargamento do contrato e insistência 
junto a transportadora.  

 Resultado 3: A viabilidade técnica e financeira das entidades públicas do sector EFE, das organizações do sector privado e da sociedade civil é aumentada. 

3.1.  Desenvolvimento e implementação dos Planos de Negócio dos 
Centros EFE e das organizações do setor privado. 

   

 

    

 Apoio aos CEFP Praia e Sal na formulação dos Planos de Negócios 
(PN) 

sim Sim Algum atraso por parte da empresa 
consultora na entrega dos produtos e  
alguma dificuldade em estruturar linhas 
de serviços inovadores para os CEFP. 

Envolvimento direto do Programa na 
estruturação das linhas de serviço e na 
elaboração do plano de implementação 
dos PN. 

 

 Apoio ao IEFP na instalação de um serviço de emprego e 
intermediação laboral na ilha de Boa Vista 

sim sim Atrasos na contratação de um técnico por 
parte do IEFP. Falta de adequação do 
dispositivo de recursos humanos para o 
SEFP. 

Sem proposta visto que não depende 
diretamente do Programa. 

 Apoio ao IEFP na implementação do ERP Primavera sim sim ERP Primavera não estava adequado as 
especificidades da Administração 
Publica, razão pela qual o consultor não 
pode avançar com a assistência técnica. 

Aquisição de um ERP específico e 
retoma da assistência técnica em 2019. 

 

 Apoio ao CERMI na operacionalização do Centro de Competências 
Cabo-Verdiano 3C 

sim sim  Atraso na aprovação institucional do 
dossier de criação legal do CdC 3C. 

Sem proposta visto que não depende 
diretamente do Programa.  

 Apoio ao CERMI na implementação do ERP Primavera sim sim  
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3.2.  Apoio ao planeamento e a gestão financeira do sistema EFE.     

 Apoio ao departamento financeiro do CERMI sim sim Interrupção do contrato a meio do 
mesmo, porque o consultor teve que 
deslocar por um longo período. 

Opção de retoma no POA 2019 a ser 
avaliada junto ao CERMI. 

 Apoio à EHTCV no desenvolvimento das atividades do Núcleo do Sal sim sim   

 Apoio à EHTCV na elaboração dos instrumentos de gestão dos 
recursos humanos (RH) 

sim sim   

 Apoio à PROEMPRESA na implementação dos programas de 
promoção do empreendorismo 

sim sim Algum atraso na resposta por parte da 
entidade para avançar com as atividades 
propostas pela empresa consultora. 

Maior sensibilização por parte do 
Programa. 

 Realização de um Plano de formação em gestão, planeamento e 
controle financeiro dirigido às entidades do setor EFE 

sim sim   

 Apoio às Organizações da Sociedade Cívil (OSC) da ilha de São 
Nicolau na definição de um modelo de intervenção no Turismo Rural 
e Comunitário (TRC) 

sim sim   

 Programa de capacitação dirigido às OSC da ilha de Santo Antão em 
gestão e liderança associativa e em TRC 

sim sim   

 Estruturação de um mecanismo de financiamento dirigido às OSC de 
Santo Antão para a implementação de projectos de geração de 
rendimentos e promoção de oportunidades locais de emprego 

sim  sim   

 

 

 

 

  




