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curSoS MéDioS DE forMação  
DE ProfESSorES Do MiniStério  
Da EDucação Vão SEr objEcto  
DE aValiação
o plano Nacional de Formação de quadros contempla 
acções destinadas a promover a avaliação dos cursos 
médios de formação inicial de professores com  
o objectivo de incrementar critérios de qualidade
que respondam às exigências do desenvolvimento  
social e económico da sociedade angolana.

O Plano Nacional de Formação de Quadros, 2013-
2020 (PNFQ) dá orientações sobre a quantidade e a 
qualidade da formação dos quadros, médios e supe-
riores, capazes de responder às exigências do mer-
cado de trabalho (empresas, órgãos da Administra-
ção Pública, Organizações Não Governamentais, 
etc.), em particular, e necessários ao desenvolvimen-
to social e económico do país, em geral.

Neste sentido, a qualidade do desempenho profissio-
nal dos professores é da máxima relevância para a 
adequada formação de todos os futuros quadros que 
o país necessita. O PNFQ, para além da preocupação 
em dotar o Sistema de Educação-Formação com o 
número de professores necessários para a docência 
das várias disciplinas nos I e II Ciclos do Ensino Se-
cundário em todas as províncias, contempla também 
acções destinadas a promover a qualidade da qualifi-
cação dos professores e, deste modo, a consequente 
melhoria das aprendizagens dos seus alunos.

Entre estas acções destaca-se a avaliação da quali-
dade dos cursos médios de formação inicial de pro-
fessores da educação pré-escolar, do ensino primá-
rio e do I Ciclo do Ensino Secundário. Foi desenhado 
um sistema de avaliação da qualidade, cuja imple-
mentação está em fase de experiência piloto. Desta 
fase, poderão resultar ainda alterações que venham 
a melhorar os instrumentos de avaliação. A avalia-
ção realiza-se com base na comparação entre as 
características da situação actual das várias com-
ponentes de um curso e as características previstas 
como desejáveis.

O modelo de avaliação integra critérios de qualidade 
relativamente às aprendizagens que o curso visa 
proporcionar, aos actores da sua implementação 
(formadores, alunos e pessoal não docente), aos es-
paços, equipamentos e materiais pedagógicos, aos 
processos de ensino e de aprendizagem, aos méto-

dos de avaliação das aprendizagens e aos resulta-
dos conseguidos pelos alunos no final do curso e na 
sua inserção profissional. Estão também definidos 
critérios de qualidade relativamente à própria gestão 
da qualidade do curso.

Por isso, o primeiro foco do sistema está centrado na 
avaliação interna a realizar pelos órgãos de gestão da 
própria Escola com a participação dos demais acto-
res relevantes da comunidade escolar. Por sua vez, 
esta avaliação interna é complementada por uma 
avaliação externa a cargo de uma comissão consti-
tuída por professores sem qualquer ligação à activi-
dade da Escola que ministra o curso a avaliar. 

as recomendações de melhoria feitas pela ava-
liação externa que validam, e porventura enri-
quecem, as já identificadas pela avaliação inter-
na, fundamentarão a elaboração, por cada Escola, 
de um Plano Quinquenal de Desenvolvimento da 
Qualidade do curso, a monitorizar anualmente 
pelo Ministério da Educação.

A experiência piloto já iniciada abrange oito cursos 
ministrados em cinco Escolas de Formação da pro-
víncia de Luanda: quatro de formação de professores 
do ensino primário, dois de formação de professores 
de Matemática e Física e dois de formação de profes-
sores de História e Geografia.

Com a implementação deste modelo de avaliação 
dos cursos médios de formação inicial de professo-
res, pretende-se fomentar, nas Escolas do Ensino 
Secundário Pedagógico, uma cultura de avaliação 
como instrumento ao serviço da gestão da qualida-
de dos cursos. 
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Níveis pré-escolar, ensino primário  
e i ciclo ensino Secundário

critérios: aprendizagem a adquirir; Formadores; 
alunos; pessoal não docente; espaços; 
equipamentos; materiais pedagógicos;  

processos de ensino e de avaliação; 
resultados alcançados pelos alunos;  

inserção profissional.

monitorização anual:  
ministério da educação

Sistema da Qualidade dos cursos Médios  
de formação inicial dos Professores

Plano Quinquenal de Desenvolvimento  
da Qualidade dos cursos

elaboração: Órgão de Gestão da escola

avaliação interna 
execução: Órgão de Gestão da escola

avaliação Externa e recomendações
execução: comissão de professores externos

Ministério  
da Educação

Órgão de 
implementação
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Professores 
com Paixão
Destaque

Seminário de APreSentAção e diScuSSão dA verSão PreliminAr  
dA PolíticA de FormAção de ProFeSSoreS
21 de Julho, escola do magistério Primário de luanda.

organização:  miNiSTÉrio Da eDucaÇÃo - iNSTiTuTo NacioNal  
De FormaÇÃo De quaDroS Da eDucaÇÃo (iNFque)

Apoio:  Gabinete de quadros da casa civil do presidente da república

objectivo:  apresentar e discutir a proposta de política de Formação  
de professores para a educação pré-escolar, ensino primário  
e i ciclo do ensino Secundário com intervenientes-chave  
do subsistema de Formação de professores e da formação 
para agentes em serviço, e proceder à recolha dos seus contributos.

MiniStério Da EDucação DiScutE PolÍtica DE forMação 
DE ProfESSorES Para a EDucação Pré-EScolar,  
EnSino PriMário E i ciclo Do EnSino SEcunDário

Dr. Narciso Damásio dos Santos Benedito, Secretário  
de estado da educação e Dra. luísa Grilo, Directora 
Geral do instituto Nacional de Formação de quadros  
da educação (iNFqe).

O Seminário promovido pelo Ministério da Educação teve como objecto de apre-
ciação a política de formação de professores para a educação Pré-Escolar, Ensino 
Primário e I Ciclo do Ensino Secundário. Bem como recolher informações sobre as 
propostas cujo foco é a formação dos profissionais da educação, estando já em 
discussão a organização e estrutura curriculares no Ensino Secundário Pedagógi-
co, assim como a candidatura e selecção de candidatos aos cursos de formação 
de professores.

A Directora Nacional de Formação dos Quadros da Educação, Luísa Grilo, referiu 
que o primeiro cenário em apreciação foi o modelo integrado que actualmente é 
verificado no sistema de ensino, onde o aluno termina a 9ª classe e matricula-se 
numa escola de formação de professores e ao final de quatro anos torna-se pro-

Dra. Florbela araújo, Secretária para os assuntos Judiciais e Jurídicos do pr,  
em representação do Director do Gabinete de quadros da casa civil do presidente  
da república, ladeada pelo Dr. pinda Simão, ministro da educação.

Dr. pinda Simão, ministro da educação



É geocientista? geo-engenHeiRo?
está em foRmação?
Registe-se em  
http://quadros.mgm.gov.ao
e faça paRte  
da bolsa  
de quadRos  
do país

a competência  
ao seRviço  

do planageo  
e da diveRsificação 

da economia

Contacto: quadros@mgm.gov.ao | +244 916 532 964 
Política de privacidade O Ministério da Geologia e Minas garante que os dados que se registam durante  

o cadastramento serão utilizados apenas para questões estatísticas do conhecimento dos quadros.

O Plano 
Nacional de Geologia 

(PLANAGEO) é o maior 
investimento global  

jamais feito no nosso país  
no domínio das geociências, 

visando a actualização 
do conhecimento  

geológico nacional.

pReencHa  
o foRmuláRio 

disponível no site
 http://quadros.mgm.gov.ao 

3716 quadRos 
nacionais Já se 
cadastRaRam
atÉ JulHo 2016

quem se deve  
cadastRaR?

quadros técnico-profissionais  
e superiores e estudantes de:
geologia, Hidrogeologia, Hidrologia, geofísica,  
engenharia geográfica, geodesia e cartografia,  

topografia, geoquímica.

engenharia de minas, Laboratório, matemática,  
física, Química, mineralogia e Petrografia, sondagem, 

geotécnica, geocronologia e Paleontologia,  
ciências ambientais, soldadura para a mineração. 

computação, gestão mineira, gestão ambiental,  
geologia económica, economia mineira,  

Direito mineiro.

fessor do ensino Pré-Escolar, do Ensino Primário ou do I Ciclo do Ensino Secundá-
rio. “A vantagem do modelo integrado é que já está consolidado no sistema de 
ensino angolano e apenas faltam alguns ajustes a introduzir”, referiu. 

Quanto ao segundo cenário, proposto para o debate e que também está disposto 
na lei de Bases, a interlocutora adiantou que se trata da formação dos estudan-
tes no ramo do ensino depois de concluir a 12a classe.

O modelo, de acordo com Luísa Grilo, dá possibilidade aos jovens que tenham 
concluído a 12ª classe e queiram seguir a carreira de professor, de se submete-
rem a uma formação em pedagogia durante 2 anos. “Isso permite que se come-
ce a pensar na carreira de professor como uma profissão, e não vendo a escola 
apenas como um espaço de emprego generalizado”, reforçou.

Cerca de 100 intervenientes — chave do Subsistema de Formação de Professo-
res e da Formação para Agentes em serviço, participaram no Seminário.”
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Professores 
com Paixão
entrevista

exclusiva

Philomene Azevedo  
JoSé cArloS,

é licenciada em Engenharia 
Química pela Faculdade  

de Engenharia  
da Universidade Agostinho Neto. 

Começa o seupercurso 
professional como monitora  
das disciplinas de técnicas  
de Laboratório e Hidrologia,  
tendo ascendido à categoria  

de professor em 1986.
Nos anos 90 assume  
a responsabilidade de 

coordenadora de vários 
departamentos que acumula  

com a docência de várias 
disciplinas.

Em 2009 é nomeada 
Subdirectora Pedagógica  
do IMIL, cargo que exerce  
até ser nomeada Directora  

em 2012.

numa conjuntura particularmente desafiante  
para a diversificação económica, qual a importância  
do iMil junto dos jovens angolanos e na  
consciencialização da referida diversificação? 
O IMIL é a maior instituição de Ensino técnico Profissional em Ango-
la, ministrando com exclusividade alguns cursos. Desta forma, con-
sideramos que seja muito importante estabelecer uma parceria entre 
a nossa instituição e a indústria angolana. Aliás, esse trabalho já está 
em curso por parte do Ministério da Educação, da Associação Indus-
trial de Angola e do Ministério da Indústria. O papel do IMIL, no caso, 
é o de capacitar técnicos médios de qualidade, fazer com que os 
mesmos desenvolvam as competências que o mercado de trabalho 
necessita para que a diversificação da economia se torne visível. De 
outra forma, estaríamos a falar de utopias. Portanto, é preciso avaliar 
se os cursos oferecidos cobrem essa necessidade. Esta é a forma 
como actuamos junto aos nossos alunos no sentido de os preparar 
para o futuro.

Quais são os cursos considerados o ponto forte, no iMil?
Os cursos na área de Química. temos, no momento, 5 cursos nessa 
área, que são: Ambiente e Controlo de Qualidade, Química Industrial, 
Petroquímica e, desde 2015, temos também os cursos de Bioquímica 
e técnico de técnicas de Laboratório.
O IMIL é a única instituição pública em Luanda com essa oferta for-
mativa, daí a grande procura por parte dos alunos, em especial, pelo 
curso de Petroquímica. Os motivos que justificam tanta adesão a 
esse curso têm a ver com as saídas profissionais, que são, obvia-
mente, a indústria do petróleo, mas não só. temos também a indús-
tria de transformação, dos materiais de construção, entre outras.

o iMil abriu novos cursos. Qual é o impacto desses cursos?
Sim, no ano de 2015 abrimos novos cursos nas áreas de Electricidade 
(Curso de Energias renováveis), Química (Curso de Bioquímica e Curso 
de técnico de técnicas de Laboratório) e Mecânica (Curso de 
Electromecânica).

“EnSino 
técnico  

é o GranDE 
Motor Da 
EconoMia”

“EnSino  
técnico  

é o GranDE  
Motor Da 
EconoMia”

Directora do imil – antiga aluna e monitora do instituto médio industrial  
de Luanda, a maior instituição de Ensino Técnico-Profissional de Angola,  
acredita que a diversificação da economia do país se concretiza através  

da formação de técnicos médios de qualidade que respondam  
às necessidades do mercado de trabalho angolano.

directorA do 
inStituto médio  

induStriAl  
de luAndA 
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E agora, em 2016, abrimos ainda na área de Mecânica, o Cur-
so de Mecatrónica Automóvel. Oferecíamos o Curso de Meca-
trónica, mas devido às preocupações do mercado automóvel, 
em virtude de as viaturas serem cada vez mais automatiza-
das, e da dificuldade que há em se encontrarem técnicos ca-
pacitados para lidar com as mesmas, decidimos incluir esse 
curso no nosso leque de opções e verificámos uma grande 
adesão ao mesmo. 

o edifício do iMil foi construído em 1959. uma vez que já tem uma 
idade considerável, existe alguma estratégia ou previsão de 
reabilitação e de ampliação das instalações?
De facto, sentimos necessidade de mais espaço. Inclusive, a nível de ar-
quivos, mantemos documentos desde o tempo em que o IMIL era uma 
Escola Industrial o que, aliás, tem sido útil para muitos antigos 
estudantes.
No que diz respeito à reabilitação e à ampliação, é de realçar que em 2014 
foi feito um levantamento por uma empresa de construção e que o mesmo 
foi entregue ao Ministério da Educação. Estamos a aguardar que haja dis-
ponibilidade financeira para avançar.
O projecto envolve a transformação dos pavilhões que foram feitos em 
material pré-fabricado, em alvenaria e a reabilitação de algumas partes do 
edifício principal, assim como a manutenção de outras.

Podemos afirmar que o iMil é dotado de uma forte componente 
prática na sua estratégia de ensino?
Com certeza, a componente prática é um ponto fulcral na formação do 
aluno, aqui no IMIL. Muito embora lidemos com algumas dificuldades no 
que se refere ao material que já está obsoleto a nível dos laboratórios e das 
oficinas, com algum esforço continuamos a seguir a estratégia que con-
siste em associar a teoria à prática. 
Estamos também a trabalhar num programa com todas as áreas de en-
sino para definir, ao nível da instituição, quais são as práticas essen-
ciais, tanto no laboratório, como nas oficinas, para que possamos ter 
uma percepção exacta do número de alunos que por ali passam, identi-
ficando o material gastável mais usado, e aquele de que mais necessi-
tamos, a fim de, justamente, melhorar a qualidade da componente prá-
tica das aulas.

Está prevista alguma medida para colmatar a escassez  
de professores?
Sim, estamos a trabalhar no resgate da figura do monitor. O monitor é 
aquele aluno que se destaca entre os outros durante a sua carreira estu-
dantil e que é convidado para trabalhar ao lado do professor até adquirir 
competências para se tornar um professor, de facto. A reefectivação desse 
projecto seria uma enorme mais-valia para o Instituto.

nome: inStituto MéDio inDuStrial DE luanDa

Directora: PHiloMEnE azEVEDo joSé carloS

ranking:  Maior inStituição DE EnSino 

técnico-ProfiSSional EM anGola

Data de construção: 1959

alunos: 6000

Docentes: 302

número de salas do iMil: 48

área total ocupada: 8.048,10 m2

número de laboratórios: 29

oficinas: 11
total de cursos: 20

total de vagas: 1000 Por ano

total de inscrições: 8000 Por ano

taxa de aproveitamento escolar 10ª classe: 50% 

11ª, 12ª e 13ª classes: 70%

o que a levou a optar por um curso técnico-profissional?  
E porquê este, especificamente? 
Eu optei por um curso técnico-
profissional porque isso pesa bastante na 
hora de arranjar um emprego, mesmo 
que eu não faça posteriormente uma 
faculdade. 
E escolhi este curso em particular por ser 
um curso novo, que só existe no IMIL, 
que tem disciplinas muito interessantes, 
onde me sinto bastante confortável, 
como Química e Matemática, e porque 
poderei trabalhar em qualquer tipo de 
laboratório. 
Além disso, gostei da ideia de ser, daqui  
a uns anos, juntamente com os meus 
colegas, o primeiro grupo de finalistas  
deste curso em todo o país.

Elisa ManuEl | 15 anos 
aluna do 1º ano (10ª classe)
curso Técnico de Técnicas de Laboratório
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entrevista

exclusiva

aliás, o seu testemunho de vida é um exemplo, na medida  
em que começou por ser monitora no iMil.
Sim, é bem verdade. Assim como outros colegas, eu também comecei como aluna 
e acabei por me tornar monitora. O facto de conhecer a instituição e de já possuir 
uma formação que nos permita acompanhar o professor, ajuda bastante no de-
sempenho desse papel. Fica a faltar a agregação pedagógica, mas isso pode ser 
dado em paralelo e contribuir para transformar o monitor num grande professor.
Além de mim, cerca de dez professores que começaram como monitores, conti-
nuam aqui com amor e paixão pela educação. Acredito que umas das coisas que 
facilita esse processo é a pessoa identificar-se com a instituição onde traba-
lha, ter uma ligação forte com a mesma, assim como eu e os meus colegas 
temos. tudo isso possibilita um trabalho com muito mais entrega e dedicação.

Que estratégias utiliza para manter a união entre os docentes  
e para fazer com que se mantenham incentivados, visando sempre  
a melhoria na qualidade do ensino?
Uma forma de incentivar os docentes, é aproveitando as pausas pedagógicas 
para a realização de seminários. Nessas alturas, aproveitamos também para 
efectuar reuniões onde se preparam as aulas, promovendo o diálogo e uma in-
teracção entre todos. Estamos no sector mais sensível que é a educação. te-
mos um papel muito importante, pois até mesmo para termos saúde, temos 
que ter educação. A educação é, portanto, a base. E cada um de nós deve 
fazer a sua parte, devemos preocupar-nos em dar o nosso melhor, todos os 
dias. O que eu espero, um dia quando me aposentar, é poder olhar para trás e 
ter esse sentimento de dever cumprido. É extremamente gratificante quando 
um aluno passa por nós na rua e não só nos reconhece, como nos cumprimenta 
com satisfação. 
No IMIL, temos professores muito bons e dedicados, mas também temos o re-
verso da medalha. Infelizmente, existem pessoas que resistem muito às mudan-
ças. Nesses casos, embora seja por norma uma pessoa bastante tolerante, fui 
forçada a adoptar uma postura mais rígida, dispensando alguns professores de-
pois de várias chamadas de atenção. 

ÁrEas DE ForMação E cursos  

Técnico-ProFissionais Do iMiL

área de construção civil:

Desenhador Projectista

técnico de obras

área de Electricidade:

Energia e instalações Eléctricas

Energias renováveis

Electrónica industrial e automação 

telecomunicações

área de informática:

informática 
Gestão de Sistemas informáticos 

área de Química:

ambiente e controlo da Qualidade 

bioquímica 
Petroquímica
Química industrial 

técnicas de laboratório

área de Mecânica:

Electromecânica 

frio e climatização 

Máquinas e Motores

Mecatrónica
Mecatrónica automóvel

Manutenção industrial

Metalomecânica 

novo curso

novo curso

novo curso

novo curso

novo curso

o que fez com que optasse por uma 
formação numa escola com a 
vertente técnico-profissional?
Em primeiro lugar, o meu pai tam-
bém foi estudante desta mesma es-
cola e ele incentivou-me bastante a 
vir para o IMIL pois, os cursos que 
aqui são leccionados têm boas saí-
das profissionais. 
Não é fácil, são cursos que exigem um 
grau maior de empenho por parte dos 
alunos, mas as recompensas são gra-
tificantes porque uma vez formados, 
com o certificado em mãos, torna-se 
mais fácil arranjar emprego.

JosEMar Fragoso | 14 anos
aluno do 1º ano (10ª classe)
curso de Energias renováveis

Dentre tantos cursos disponíveis, o que o fez escolher  
o de Energias renováveis?
Apesar de ser um curso novo, é um curso que me deixou muito interessado 
em aprender coisas relacionadas com o não afectar negativamente 
o meio ambiente. Actualmente, isso tem uma importância muito grande, 
a meu ver.

milton loPeS dA SilvA
sub-Director Pedagógico do iMiL

Licenciado em Engenharia 
Química, na Universidade 

Agostinho Neto

direcção  
PedAgógicA  
do imil

objectivos:

–  Primar pela educação inovadora dos jovens   
e sua visão empreendedora

– inserir cada vez mais a escola na comunidade

Apostas:
–  Formação contínua e permanente dos professores,  

para elevar as suas competências técnicas,  
tecnológicas e pedagógicas

– conferir aos formandos as competências científicas

–  conferir aos formandos as competências técnicas, 
tecnológicas e práticas, através da promoção  
de parcerias com as empresas
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regista-se a falta de docentes no iMil?
No momento, precisamos de recrutar 2 professores de Física. Um na área de tecnologia de 
Comando e outro na área de Instrumentação e Controlo.

Está satisfeita com o nível de aprendizagem e com o sucesso escolar no iMil?
O IMIL regista uma taxa de aproveitamento acima dos 70%, mas só a partir da 11ª classe. Já na 
10ª classe, essa mesma taxa ronda os 50%. Penso que isso acontece porque, além dos alunos 
chegarem aqui com muitas debilidades, a maioria também não traz hábitos de estudo e ao de-
pararem-se com várias disciplinas novas, muitos acabam por reprovar. No entanto, temos ago-
ra um programa de aulas de apoio naquelas disciplinas em que notamos maiores debilidades, 
nomeadamente: Matemática, Química e Física. É um programa inteiramente gratuito que só é 
possível graças à boa vontade dos professores envolvidos.

De que forma analisa a evolução do ensino em angola, tanto público como privado?
Quanto ao ensino público, eu diria que muito já foi feito. Muitas escolas foram construídas 
em todo o território nacional, mas depois disso, penso que seja necessário investir em 
recursos humanos. É necessário formar não apenas em quantidade, como principalmente 
em qualidade. Em relação ao ensino privado, temos 13 escolas filiadas, às quais temos 
dado o nosso apoio através das visitas de controle e formações, pois defendemos que o 
nível do ensino público e do privado deve ser o mesmo. 

Quais são os principais desafios do iMil?
temos alguns desafios, como por exemplo, transformar o IMIL no melhor instituto médio de ensi-
no em África. Estamos conscientes de que para tal precisamos de criar condições para moderni-
zar os laboratórios, a fim de oferecer a componente prática de maneira mais efectiva, e estamos 
a desenvolver parcerias com empresas do ramo da indústria interessadas em interagir e cooperar 
com os quadros que formamos, no sentido de que possam vir a ter oportunidades de emprego. 
Outro desafio que abraçamos é o de termos competência para formar quadros professores para 
a docência do ensino técnico profissional através da estratégia dos monitores, devido à enorme 
carência de professores, particularmente em determinadas regiões do país.

Engº antonio ManuEl Chita CaMbuanda  
coordenador 
curso de Energias renováveis

Energias renováveis, o novo curso de 
aberto em 2016
O curso de Energias renováveis está inserido 
na área de Electricidade e surgiu dentro das 
necessidades do Plano Nacional de Formação 
de Quadros, em função das novas tendências 
do mercado, tais como o sistema de geração 
de energia, em especial em zonas isoladas. 
Nesses casos, torna-se já imprescindível ter 
sistemas renováveis e autónomos. 

João tiago | 17 anos
aluno do 1º ano (10ª classe)
curso de Mecatrónica automóvel

o que o levou a escolher o iMil para 
estudar?
De início, eu não queria vir para o 
IMIL. Os meus pais são os responsá-
veis por eu estar aqui, porque foram 
eles que me convenceram, alegando 
que o IMIL é o melhor Instituto exis-
tente em Luanda. 

o que o levou a escolher este curso? 
Desde muito novo, eu já desmontava 
brinquedos e comandos de televisão, 
por exemplo, para perceber como fun-
cionavam. E, actualmente, ajudo o meu 
pai quando ele faz alguma reparação 
no carro. Sempre tive, portanto, muito 
interesse por esse tipo de coisas.

tem alguma ideia de onde poderá 
trabalhar no futuro?
De acordo com a opinião de algumas 
pessoas com quem tenho falado, in-
cluindo professores, poderei trabalhar 
em diversos lugares, como por exem-
plo na Segurança Interna, em empre-
sas petrolíferas e outras.

como avalia a interacção com  
os outros colegas e com os 
professores. é aquilo que esperava?
tem sido melhor do que esperava, 
pois, antes de virmos para o IMIL as 
pessoas têm uma certa tendência 
para exagerar, dizendo que se trata de 
uma escola muito difícil e que os pro-
fessores não são acessíveis, assim 
como os alunos veteranos, mas, pelo 
contrário, fui muito bem recebido, tan-
to pelos professores como pelos de-
mais alunos.

arMinda Mabiala | 15 anos 
aluna do 1º ano (10ª classe)
curso de Mecatrónica automóvel

Há poucas meninas neste curso. o que a levou a 
matricular-se em Mecatrónica automóvel? 
Sou muito parecida com o meu pai. Ele gosta muito 
de electrónica, de computadores, de montar e des-
montar. E eu, por ser tão curiosa quanto ele, decidi 
matricular-me neste curso.

já pensa no futuro?
Já penso, sim. Estou sempre a pesquisar, a procurar en-
tender como funcionam os equipamentos. Conheço 
alguns mecânicos no meu bairro e aproveito para 
aprender na prática, onde se deposita o óleo, etc.
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Professores 
com Paixão

fale-nos sobre o papel do professor. considera que tem havido 
reconhecimento por parte da sociedade? Qual a participação  
dos encarregados de educação? 
Já houve um tempo em que os professores eram muito pouco valori-
zados, mas isso felizmente tem vindo a mudar. Hoje em dia a socieda-
de está cada vez mais consciente da importância do papel do pro-
fessor na sociedade e isso inclui os encarregados de educação que 
têm vindo a participar muito mais, interagindo com a escola e com 
os próprios alunos, o que se torna fundamental. Essa relação entre os 
pais e a escola faz toda a diferença na formação dos alunos.

ao longo de mais de 30 anos de carreira, certamente que são muitas 
as recordações. tem alguma memória que gostaria de partilhar?
Nunca me esqueci da primeira vez que entrei sozinha numa sala 
para dar aulas. Era um curso nocturno, mas nunca imaginei que a 
maioria dos alunos teria acima dos 30/40 anos. Eu tinha vinte e pou-
cos. Confesso que fiquei sem acção por dois ou três minutos, mas 
respirei fundo e disse-lhes assim: “eu sou a mais nova deste grupo e 
estou aqui porque tenho algo a transmitir que talvez vocês não sai-
bam, mas olhando para os vosso cabelos brancos, vejo que com 
certeza vocês também têm muito para me ensinar”. Essas palavras 
fizeram toda a diferença e orgulho-me de jamais ter tido conflitos 
com nenhum aluno durante todo o tempo em que dei aulas.

o que é para si, ser professor?
Alguém que dá e que recebe. Ser professor é uma troca.

entrevista

exclusiva

agnElo garCia | 18 anos 
antigo aluno do iMil
curso de Electrónica e Telecomunicações 
Grupo do Projecto da Bengala

baCharEl antónio tExa
Professor de Mecânica automóvel
antigo aluno do iMiL 

Qual foi a maior motivação no último ano no iMil? 
Fico feliz em ter participado do projecto de desenvolvi-
mento de uma bengala electróncia, principalmente por-
que visa ajudar os deficientes visuais com dificuldades 
de locomoção de longa distância. É uma honra fazer 
parte desta equipa.

é professor nesta instituição há muito tempo? 
conte-nos um pouco da sua história. 
Na verdade eu também fui aluno desta instituição, foi 
aqui que fiz o curso médio. A seguir, entrei para Enge-
nharia Mecânica e fui recrutado para dar aulas. Eu 
tinha 24 anos na época. Hoje tenho 49. 
Ensinar é algo que gosto bastante de fazer, pois o co-
nhecimento não pode ser retido, deve ser transmitido, 
passado adiante. Não me imagino a fazer outra coisa 
na vida a não ser ensinar.

Engº luís MiguEl 
coordenador curso de informática
antigo aluno do iMiL

Quais os aspectos gerais dos cursos da área de informática?
Entre as 5 áreas de formação que temos no IMIL, a de Informática é a mais recente, com dois 
cursos: técnico de Informática e técnico de Gestão de Sistemas Informáticos.
todas as outras áreas como Química ou Mecânica são, por assim dizer, áreas clássicas 
que sempre existiram. 
Depois da reforma em 2001, a Informática passou a fazer parte da nossa oferta formativa. 
São cursos que tiveram muita aceitação desde o início e são dos mais solicitados, pois com 
o advento das tecnologias da informação os jovens começaram a ganhar muita simpatia por 
estes cursos. Assim, hoje contamos com 16 turmas. 

“o monitor é aquele aluno  
que se destaca de entre  

os outros durante a sua carreira 
estudantil e que é convidado  

para trabalhar ao lado do 
professor até adquirir 

competências para se tornar  
um professor.”
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terminou o seu curso em 2015 tendo como coordenador de 
curso, o Engº Ermenegildo, uma grande inspiração. fale-nos 
dessa experiência.
Entrei no IMIL em 2013 e conheci o coordenador em 2014, quando es-
tava na 11ª classe e fiquei fascinado pela sua forma de leccionar, a sua 
paixão, inclusive o seu grau de exigência. tudo isso fez com que pas-
sasse a admirar cada vez mais como professor e a inspirar-me nele.

relativamente ao projecto de fim de curso, como surgiu  
a ideia de construir uma bengala electrónica?
Nós tínhamos várias ideias para o projecto final. Uma delas era a 
de criar um sistema de protecção contra sistemas de fornecimen-
to de energia de alta tensão. Entretanto, outro dos meus colegas, 
também membro do nosso grupo, apresentou a sua ideia de criar 
um sistema de ajuda para os portadores de deficiência visual, que 
consiste, basicamente, numa bengala. Depois de muito ponderar, 
decidi que devíamos avançar com esta última ideia porque poderia 
vir a ser muito útil, no sentido de poder ajudar tantas pessoas que 
têm essa deficiência no nosso país e no mundo. 

E depois disso, como foi que pôs mãos à obra?
Logo depois da escolha do tema, contactámos uma empresa que nos 
ajudou na elaboração da lista do material necessário. Comprámos 
esse material, começámos a trabalhar no projecto e fomos avançan-
do até conseguirmos alcançar o nosso objectivo.

Explique-nos como é que funciona essa bengala.
É uma bengala com um sistema electrónico capaz de detectar obstá-
culos. Se o portador de deficiência visual estiver a menos de 1 metro 
de algum obstáculo, a bengala emite um som que lhe permite mudar 

de direcção. também está munida com sensor de humidade, sinali-
zando piso molhado, e ainda, um sistema de localização que, através 
de GPS e da Internet, permite ao deficiente premir um botão de ajuda 
ligado a um número memorizado num telefone Android.

como têm reagido os seus pais à sua entrega e vida escolar?
Estão ambos muito felizes. Chegou uma altura, no decorrer de todo 
esse processo, que o meu pai chegou a pensar que tínhamos esco-
lhido mal o nosso projecto, tendo em conta o grau de dificuldade do 
mesmo, mas no fim, ao ver todo o êxito que obtivemos, ficou muito 
orgulhoso.

já tinha participado noutros projectos?
Sim, mas projectos muito básicos como, por exemplo, relógios digi-
tais, sirenes, fontes de alimentação para electrodomésticos de baixo 
consumo, etc.

E agora, já tem outras ideias para outros projectos? 
Procuramos patrocínios para aperfeiçoar o nosso projecto da bengala, 
com componentes electrónicos mais sofisticados e só depois é que 
poderemos pensar noutros projectos.

Qual o impacto que a vossa experiência teve  
sobre os colegas do iMil?
O retorno que temos é muito positivo. Notamos que eles se sentem 
motivados por nossa causa e isso faz-nos sentir muito bem.

Quais os seus planos para o futuro?
Dar continuidade aos meus estudos, na área das telecomunicações 
e dar o meu contributo para o desenvolvimento do nosso país. 

bEnEdito ColaMi | 18 anos 
antigo aluno do iMil
curso de Electrónica e Telecomunicações 
Grupo do projecto da Bengala

Benedito colami, quadro de honra em 2015, do imil, actualmente estudante  
do 1º ano do curso de electrónica e Telecomunicações de uma instituição  

de ensino superior do país, conta-nos sobre o seu Projecto de fim de curso.  
pelo seu bom desempenho, mérito e espírito inovador obteve  

uma bolsa de estudo da Fundação eduardo dos Santos.

Quadro  
de Honra

2015
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Formação
Profissional

localizada em cabiri, Município de icolo e Bengo, Província de 
luanda, a escola Rural de capacitação e Ofícios (cidadela Jovens 
de sucesso de cabiri) combina o ensino Geral com a Formação 
Profissional nas áreas da carpintaria, serralharia, electricidade, in‑
formática e agro‑pecuária, cursos estes que têm a duração de 6 
meses, e que são frequentados por todos os alunos ao longo dos 3 
anos em sistema rotativo. O objectivo principal é capacitar os jo‑
vens e prepará‑los para o exercício de uma cidadania responsável.

Sob tutela do Ministério da Administração Pública, trabalho e 
Segurança Social, o Centro é desenvolvido em parceria com 
a Igreja Católica, Congregação “Padres Salesianos de Dom 
Bosco” e presta formação correspondente ao I Ciclo do Ensino 
Secundário, ou seja, da 7ª à 9ª classe.

A prioridade de acesso recai para os jovens oriundos de famílias 
de baixa renda e sem acesso ao ensino e formação porfissional, 
provenientes de diferentes localidades do país. De salientar, o 
acompanhamento especial a jovens que são resgatados da rua.
Aos rapazes aplica-se o regime de internato, já as meninas, o re-
gime de externato. Cerca de 90 por cento dos formadores vivem 
no próprio Centro de Formação, com vista a que a sua assiduida-
de, empenho e participação na organização da vida da Escola 
seja o mais próxima possível.
A Escola tem as suas regras bem implementadas, nomeadamen-
te, para evitar distrações, é terminantemente proibida utilização 
da Internet e de telemóveis. tais rotinas e regras, permitem for-
mar o carácter dos adolescentes e prepará-los para o exercício 
de uma cidadania responsável.

ciDaDEla joVEnS DE SucESSo DE cabiri
EScola rural DE caPacitação E ofÍcioS

joVEnS à conQuiSta Do futuro
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JonEs FranCisCo xaviEr 
Director da Escolar rural 
de capacitação e ofícios

comunicador e afável, impõe a disciplina na instituição que dirige, 
conquistando a simpatia dos alunos, que o vêem como um pai e amigo.

Jones francisco Xavier, natural do Cuanza norte, 32 anos, licenciado em Pedagogia, pela 
Universidade Católica de Angola, foi o director pedagógico da Escola rural de Capacitação e 

Ofícios de 2014 a 2015, tendo assumido a responsabilidade da Direcção em 2016.

Considera que o principal desafio está em transmitir aos educandos que as metas da sua 
formação são maiores e mais importantes do que qualquer obstáculo que possa surgir ao 

longo da caminhada. Jones Xavier encoraja os adolescentes a enfrentarem as adversidades 
com garra e dedicação aos estudos.

Comunicador e afável, impõe a disciplina na Instituição que dirige, conquistando  
a simpatia dos alunos, que o vêem como um pai e amigo.

O rigor no cumprimento das actividades e respeito mútuo fazem parte dos valores  
com que rege a Escola rural.

Interessado e atento ao progresso de cada formando, prima para que adquiram não apenas  
o saber técnico, mas acima de tudo, para que ao final de três anos, os jovens sejam dotados  

de novas condutas e capacitados para fazer as escolhas certas.
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Formação
Profissional

Extremamente determinado, cheio de sonhos  
e ideias bem definidas, afirma que pretende ser 

engenheiro agrónomo.

Santos Simões, está na 7ª classe no Centro
de Formação Profissional. Adolescente muito empenhado  

nas suas tarefas, nomeadamente, no sector da agro-
pecuária, conta que já estava familiarizado com as tarefas 
do campo. É com uma simplicidade irresistível que explica 
estar na Escola para aprofundar os seus conhecimentos.

O programa da Escola engloba o acompanhamento e estudo 
de diversos animais como vacas, ovelhas e galinhas.  

A sua aprendizagem sobre agricultura tem sido 
igualmente potencializada, na medida em que já sabe  

como executar uma sementeira e um viveiro.

Extremamente determinado, cheio de sonhos e ideias bem
definidas, afirma que pretende ser engenheiro agrónomo.

Quando interpelado sobre qual a sua mesnagem para outros 
jovens, foi directo: ”Sigam os vossos sonhos e nunca 

desistam”. 

santos siMõEs 
aluno Regime de internato
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a Escola e suas rotinas
O dia na Cidadela Jovens de Sucesso começa cedo, im-
preterivelmente, às 05h30.
Após os dois períodos de aulas, manhã e tarde, pelas 18 
horas, de entre as variadas actividades disponíveis, os 
internos podem optar pela música, pela prática de fute-
bol, ou ainda, quando necessário, recebem aulas de ca-
ligrafia e leitura.
regra de ouro: às 20h todos assistem ao telejornal. 
Os dias são bem preenchidos e activos, e é chegada a 
hora de tudo entregar a Deus em oração, e apagar as lu-
zes às 21h30. Situada numa zona rural, a paz e harmonia 
reinam na Cidadela, é tempo de recuperar as forças.
Aos Domingos, a manhã é preenchida com uma liturgia 
católica. Esta Escola exemplar demonstra que os jovens 
têm acesso a uma formação professional, bem como à 
aquisição de novos hábitos de vida e à preparação de 
um futuro com sucesso.

“Espero que continuem a fazer  
o óptimo trabalho que fazem  

aqui diariamente.”

Aluna da 7ª classe, está há 2 anos no centro  
e sente que a sua vida mudou bastante desde  

que ali ingressou, pois agora tem a oportunidade  
de seguir os seus estudos com seriedade  

e ainda aprender vários ofícios que lhe permitirão 
um dia mais tarde ter uma profissão.

Quando lhe pedimos que deixasse  
uma mensagem, ela optou por deixá-la  

aos professores do centro: ”Espero que continuem 
a fazer o óptimo trabalho que fazem aqui 

diariamente”.

“o mundo está cheio de oportunidades. a cada um caberá lutar pela sua”

Fernando está na Cidadela Jovens de Sucesso de Cabiri há um ano, onde pretende permanecer  
por mais dois, até completar o programa.

De acordo com os professores, é um aluno empenhado, dono de um talento especial.  
Explica que, na Escola, os jovens têm a oportunidade de aprender vários ofícios,  

tais como electricidade, marcenaria, agro-pecuária e carpintaria.

Quando for grande, quer ser serralheiro e electricista. Mas, por enquanto, gosta de estar  
na Escola e considera essencial aprender a viver em comunidade, a interagir com os outros, 

apesar das diferenças comportamentais de cada um.

A oportunidade de ingressar na Escola surgiu no Centro de Cala-Cala, que frequentou anteriormente,  
e pela sua dedicação o director recomendou a sua transferência para o Centro de Cabiri. Fernando  

deixou uma mensagem para outros jovens que buscam uma oportunidade: “Não fiquem tristes,  
pois o mundo está cheio de oportunidades. A cada um caberá lutar pela sua.”

FErnando ManuEl 
PEdro da CruZ | 16 anos 
aluno

“um formador tem que dar  
o exemplo, pois este ressoa 

mais do que qualquer palavra.”

Formador da área de electricidade,
refere que o que mais gosta de fazer

na vida é de contribuir para uma
sociedade melhor, ensinando
e transmitindo conhecimento.

Para Honório, ser formador exige
competência mas, sobretudo,

responsabilidade.

“Um formador tem que dar
o exemplo, pois este ressoa

mais do que qualquer palavra”. honório tChongolola
formador Área de Electricidade

luZinEidE FEliCiano 
JorgE | 15 anos 
aluna
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ensino 
Superior

a escola Superior pedagógica do Bengo 
(eSpB) oferece a possibilidade  

de formação superior e incentiva  
os jovens a apostarem nos seus estudos, 

a lutarem pelos seus sonhos e a 
desenvolverem as suas capacidades, 

promovendo a competência profissional
e o crescimento pessoal.

EScola SuPErior PEDaGÓGica Do bEnGo

A ESPB é uma instituição de ensino superior pública, localizada na pro-
víncia do Bengo, tem a sua sede no Município do Dande, Comuna de 
Caxito. Sob tutela do Ministério do Ensino Superior, é a única institui-
ção de ensino superior na província do Bengo, tendo sido criada em 
2009 e tem como missão o desenvolvimento de actividades de ensino, 
investigação científica e extensão universitária. 
A ESPB, tal como as demais Escolas Superiores Pedagógicas espalha-
das pelo território nacional, tem como objectivo principal a formação 
de quadros qualificados que possam corresponder aos desafios da 
sociedade. 
No que à oferta formativa diz respeito, actualmente a ESPB oferece os 
cursos de Ensino da Língua Portuguesa, Ensino da Matemática, Ensino 
da Psicologia, Ensino da Pedagogia e do Ensino da História. Estes cur-
sos têm a duração de quatro anos lectivos e conferem o grau de 
licenciatura.
A escola conta com um director geral, um director geral-adjunto para 
os assuntos académicos, um director geral-adjunto para os assuntos 
científicos, um secretário geral, departamentos executivos e de apoio 
técnico indispensáveis para o cumprimento da missão da ESPB, de-
partamentos ou unidades orgânicas, onde são coordenadas e desen-
volvidas as actividades de ensino e investigação, e a biblioteca.
A Direcção da Escola destaca a redução da procura dos cursos de En-
sino da Matemática e Ensino da Língua Portuguesa. O que vem a con-
firmar os dados do relatório de balanço da implementação do PNFQ 
que apontam para um déficit de professores do ensino da Matemática 
e da Física, da Língua Inglesa e Francesa.
Os alunos que frequentam a ESPB são provenientes, na sua maioria, 
de Luanda, nomeadamente, dos municípios de Cacuaco, Cazenga, 
viana e Sambizanga. Apesar da distância geográfica que os separa, 
das suas localidades de origem à ESPB, o número de estudantes resi-
dentes no Caxito é, porém, muito reduzido.

o DESafio Da forMação  
DE ProfESSorES

prof. pedro capumba e prof. alberto Gola
prof. paulo dos Santos e prof. Bernardo Sacanene
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Em 2015, a ESPB contou com um quadro de pessoal geral de 77 do-
centes (57 do género masculino e 20 do género feminino) e 34 não 
docentes. Do total dos docentes, 54 são efectivos e 23 contratados. 
Quanto aos alunos matriculados, em 2015, a ESPB contou com 2299 
alunos, tendo sido lançados para o mercado 106 diplomados. Estão 
matriculados no presente ano lectivo 2370 estudantes e, até ao final 
deste, pretende-se diplomar 318 estudantes.
A ESPB dispõe de 12 salas de aula e as turmas variam entre 60 a 80 
alunos. O regime de acesso à escola obedece ao princípio geral de 
exames de acesso e tem como requisitos a conclusão do ensino 
secundário.
As Bolsas disponibilizadas anualmente, são aproximadamente 130.

Serviços académicos informatizados
No sentido de melhorar o modelo de gestão e modernizar a institui-
ção, promovendo a notoriedade da ESPB, a escola adquiriu e imple-
mentou um sistema integrado de gestão académico – SIGA. 
O SIGA é um sistema de gestão informatizado para os serviços 
académicos, recursos humanos e financeiros. Futuramente, a Escola 
pretende conceber e implementar mecanismos de controlo para afe-
rir a qualidade dos serviços prestados, bem como a avaliação do de-
sempenho dos docentes e trabalhadores não docentes. 
Este Sistema permite uma melhor organização da informação e a 
sua disponibilização atempada, para permitir, por exemplo, a emis-
são de declarações de notas e o fornecimento de dados estatísticos. 
O SIGA permite uma maior celeridade na renovação de bolsas de 
estudo internas e emissão de certificados com notas. 
O SIGA incorpora o pensamento pedagógico da instituição que ini-
ciou a implementação desde o início de 2016. Ainda neste ano, a 
escola pretende implementar o software de gestão do acervo biblio-
gráfico – sistema de gestão de biblioteca (bibliobase).

Colaboradores: total de 110

• 77 Docentes (5 Doutores, 28 Mestres e 44 Licenciados)

• 34 Pessoal não Docente 

salas de aula
• 12 salas de aula 

• Turmas podem integrar entre 60 a 80 alunos

Cursos (5)
• Ensino da Língua Portuguesa

• Ensino da Matemática

• Ensino da Psicologia

• Ensino da Pedagogia 

• Ensino da História

2 períodos
• Diurno (isento de pagamentos/ apenas emolumentos)

• Pós-laboral (comparticipação financeira)

aluNos matriCulados em 2015: total de 2.299

ano Masculino feminino total

1º 501 442 843

2º 318 199 517

3º 262 134 396

4º 374 169 543
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ensino 
Superior

António está na fase da apresentação do trabalho de fim de curso. Escolheu a Psicologia 
por, ainda no ensino médio, se ter apaixonado pela disciplina e pela maneira como a sua 
professora ensinava. Já a opção pela Escola Pedagógica teve como fundamento o seu 
interesse em vir também, um dia, a ensinar. Deseja trabalhar no ensino e, por outro lado, 
conhecer melhor a psicologia como ciência.  

o que é que pode realçar sobre esta Escola e que oportunidades é que sente que lhe 
tenha oferecido ao longo dos anos em que aqui tem estudado, visto que já é 
finalista?
A grande mais valia foi a possibilidade de adquirir conhecimento de nível superior. Isso, aqui 
na província do Bengo, não é algo tão fácil de conseguir. E eu espero que este meu feito con-
tribua para incentivar outras pessoas a apostarem nos seus estudos, a lutarem pelos seus 
sonhos e a desenvolverem as suas competências, com vista ao desenvolvimento da nossa 
província. Por outro lado, uma das oportunidades que eu tive foi, com certeza, a de poder 
trabalhar aqui, na Biblioteca Central da ESPB.

Qual é o tema do seu trabalho de fim de curso?
É o bullying. É um desafio muito grande, pois, muito embora no mundo inteiro este tema já tenha sido bastante esmiuçado e exista muita 
literatura disponível, isso não se verifica no nosso país. Para ter uma ideia, aqui mesmo nesta biblioteca, onde temos um acervo de mais 
de 1000 livros, apenas 1 é sobre bullying. Mas, ainda assim, apesar das dificuldades, decidi abraçar este desafio, porque é um tema 
bastante actual.  

Quanto ao seu futuro, como imagina a sua carreira?
Eu pretendo ser professor, é para isso que me formei e tenho a pretensão de mudar a mente dos jovens que acorrem às universidades 
e até aos outros subsistemas de ensino, fazendo com que o seu desenvolvimento não seja isolado.

antónio van-dúnEM | 29 anos 
finalista 
curso Ensino da Psicologia

iNFraestruturas

biblioteCa
Funciona nos dias úteis das 8h às 19h30. 

a biblioteca serve os alunos do EsPB, bem como a comunidade local, incluindo 

alunos do ensino geral.

•  objectivo: apoiar o ensino e a investigação levados a cabo  

por professores e alunos. 

• Dotada de uma sala de leitura. 

•  acervo bibliográgico com 2 mil títulos, revistas em papel, teses 

e dissertações em papel.

sala de ateNdimeNto  (apoio de extensão universitária e atendimento).

a sala é composta por gabinetes em que os docentes podem atender os alunos durante 

2 horas. Existem horários próprios e cada docente tem o seu.

observatório da Educação e 
Desenvolvimento Social
A ESPB, enquanto uma instituição de ensino 
superior, tem a sua missão assente em três ei-
xos: ensino, investigação científica e extensão. 
Para facilitar a articulação entre os três eixos, a 
ESPB criou o Observatório da Educação e de 
Desenvolvimento Social (OBEDS), unidade 
competente para possibilitar o desenvolvi-
mento harmonioso das actividades pedagógi-
cas, de investigação e de extensão, pondo os 
estudantes no centro de todo o processo refe-
rente à relação intstituição-comunidade e co-
mumidade-instituição. Determinados projec-
tos como o “vAPA – Projecto de Investigação 
Linguística“ e o “Bengo Província Leitora” são 
uma representação de um grande alcance 
social e cultural da ESPB nas comunidades 
circundantes.
Fazem parte dos projectos os docentes, estu-
dantes, trabalhadores não docentes, e agentes 
da comunidade externa à ESPB. Particular-
mente no âmbito da extensão universitária, 
são realizadas acções por meio de programas, 
cursos, eventos, projectos e prestação de ser-
viços, trabalhos de campo e publicações.
Em 2016, foram realizadas acções de exten-
são, nomeadamente, a Festa do Livro. Para 
estas actividades, a Escola contou com a 
participação da comunidade circundante.



Para EMPrESaS QUE EMPrEGaM QUaDrOS FOrMaDOS naS árEaS DE:

diversificar a oferta de cursos  
e planos curriculares para  
as exigências do mercado  

de trabalho

medir o impacto  
da formação  

no contexto laboral

identificar a situação  
profissional actual  

dos formados

OS QUaDrOS ESPEcializaDOS Para O DESEMPEnhO DE FUnçõES técnicaS  
SãO DE ExtrEMa iMPOrtância Para O aUMEntO Da cOMPEtitiviDaDE  

DaS EMPrESaS DO PaíS. O EStUDO-PilOtO tEM cOMO ObjEctivOS:

cOntabiliDaDE
 EnErGia E inStalaçõES EléctricaS

hOtElaria E tUriSMO
EnGEnharia inDUStrial E SiStEMaS EléctricOS

mais informações em   

www.PnFQ.GOv.aO

cOlabOrE!

COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO  
DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE QUADROS

Formar com qualiDaDe
Formar para a realiDaDe
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Professores 
com Paixão

ProF. MÁrcio unDoLo
“SEr ProfESSor  
é SEr uM 
oriEntaDor,  
uM ProfiSSional 
caPaz DE PrEParar  
E forMar QuaDroS”
antes de chegar à escola Superior pedagógica do Bengo, márcio undolo pertenceu  
ao quadro de pessoal efectivo do instituto Superior de ciências da educação da Huíla, onde 
primeiro fez o seu curso de licenciatura em ciências da educação, opção linguística
portuguesa, e, mais tarde, leccionou cadeiras da linguística Geral, portuguesa e Bantu,  
no Departamento de letras modernas. em simultâneo, desenvolveu a actividade de 
bibliotecário no Departamento de Documentação e Informação Científica da mesma Instituição; 
como também leccionou as mesmas cadeiras na escola Superior pedagógica da lunda Norte. 
actualmente, é docente da escola Superior pedagógica do Bengo  
e Director Geral-Adjunto para a Área Científica.

tendo em conta que já esteve no lubango, no Dundo  
e agora no caxito, o que nos diz sobre o nível  
de aproveitamento dos alunos? 
tenho boas impressões de todos os lugares onde leccionei. E acre-
dito que o grande diferencial esteja na metodologia do professor. No 
meu caso em particular, eu puxo muito pelos meus alunos, estimulo
-os continuamente. Nas minhas turmas sempre tive monitores e o 
nível de aproveitamento, em média, sempre foi bom.

Qual, na sua opinião, a importância do professor?
Ser professor é ser um orientador, uma pessoa capaz de transfor-
mar mentalidades e de formar seres humanos, pois, muito mais 
do que ser um bom investigador, um professor deve ser um bom 
cidadão e passar isso para os seus alunos.

teve bons professores que o marcaram?
Com certeza. Em toda a parte, em todo o lado onde estudei, desde 
ao primário até ao doutoramento, em Angola e no estrangeiro, tive 
excelentes professores cujas lembranças carrego comigo até hoje.

o que deseja ver acontecer na Escola Superior Pedagógica  
do bengo?
O meu desafio é fazer com que o ensino permita formar profissio-
nais que, uma vez terminado o curso, tenham possibilidade de se 
verem na condição de empreendedores; que os nossos cursos ge-
rem conhecimento e possibilitem melhorias de condições sociais. 
Gostava de ver a Escola Superior Pedagógica do Bengo como uma 
transformadora de potencialidades e capacidades, contribuindo no-
tavelmente para o desenvolvimento quer da província, quer do país. 

o que dizer sobre a importância do bem falar e escrever  
a língua Portuguesa?
A Língua Portuguesa é a nossa língua oficial e, como tal, é muito 
importante do ponto de vista social, económico, científico e político, 
saber falar e escrever correctamente. Para quem se quer formar 
nesta área, é imperativo que assim o seja. Mas a formação em Lín-
gua Portuguesa não serve tão-somente para quem pretende leccio-
nar. Quem deseja trabalhar nos órgãos de comunicação social, por 
exemplo, também precisa de falar e escrever bem o português. Por-
tanto, é um curso com várias saídas profissionais. Como sabido, no 
país, pessoas formadas nessa área são ainda muito poucas.
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o que é, para si, ser professor?
Antes de tudo, ser professor é ter um 
comprometimento com a formação 
dos estudantes. Para tal, o professor 
precisa de reunir determinadas habili-
dades técnicas, assim como domínio 
na área de formação, além da forma-
ção pedagógica.

nesse contexto, o que pode ser feito 
para se criar um maior entusiasmo 
em torno da disciplina de Matemática 
e manter os alunos interessados?
A Matemática é uma disciplina muito im-
portante, de facto. Ela está relacionada 
com praticamente tudo à nossa volta, 
pois tudo são números. 
Eu penso que é possível motivar os estu-
dantes a gostarem da disciplina, porém, 
a verdade é que temos um déficit de pro-

fessores formados nesta área e a falta de 
bons professores reflecte-se no aprovei-
tamento dos alunos, como é natural. 
No entanto, se apostarmos na formação 
desses professores e criarmos melhores 
condições, em termos de turmas com 
um número aceitável de estudantes, 
acredito que seja um bom ponto de par-
tida para alcançar essa meta. 

na sua opinião, a Matemática pode 
ser divertida?
A Matemática está presente em todas as 
áreas e em quase tudo no nosso dia-a-
dia. Por exemplo, as crianças gostam de 
jogos e, por detrás de muitos desses jo-
gos, há sempre um exercício de mate-
mática. A partir daí, temos a oportunida-
de de estimular na criança o gosto pela 
matemática e o raciocínio lógico.

ProF. Eugénio ManuEL
“antES DE tuDo,  
SEr ProfESSor  
é tEr uM 
coMProMEtiMEnto 
coM a forMação  
DoS EStuDantES”
eugénio manuel começou a sua 
carreira como professor de 
informática aplicada no curso  
de informática educativa  
do instituto Superior de ciências  
da educação da Huíla, entre 2008  
e 2009. actualmente é o Director  
Geral-adjunto para a Área 
académica da escola Superior 
pedagógica do Bengo, onde também 
lecciona a cadeira de informática 
aplicada nos cursos de língua 
portuguesa e História,  
e programação de computadores  
no curso de matemática. 
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motivação

o crESciMEnto DoS 

anGolanoS

o ministério da ciência e Tecnologia tem desenvolvido um conjunto de programas  
de promoção da cultura científica e do empreendedorismo de cariz tecnológico.  

Estes programas visam elevar a cultura científica, tecnológica e de inovação  
dos angolanos, em geral e dos diferentes actores que compõem o Sistema Nacional 

de ciência, Tecnologia e inovação (SNcTi), em particular.

eStAtíSticA doS inventoreS e criAdoreS 

número de inventoreS e criAdoreS  
cAdAStrAdoS: 194 (DeSDe 2009)
Sexo mASculino: 158
Sexo Feminino: 36

concluSão do SubSiStemA de enSino gerAl: 80%
concluSão do SubSiStemA do enSino SuPerior: 20%
eSPeciAlizAção em electrónicA, tecnologiAS  
de inFormAção e de comunicAção: 60% 
eSPeciAlizAção em mecânicA: 20%
outrAS eSPeciAlizAçõeS: arTe, BioloGia e meDiciNa

Sncti 

crEsciMEnTo Da coMuniDaDE  
Dos invEnTorEs  

E criaDorEs angoLanos

anGola ProMoVE  
o talEnto nacional
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Desde 2009 que o Ministério da Ciência e tecnologia tem vindo a realizar a Feira do Inventor/Criador 
Angolano com o intuito de identificar, seleccionar e motivar as mentes mais promissoras do país. 
Através da criação de plataformas que visam envolver o sector produtivo nacional, as ideias e os 
produtos desenvolvidos por estes talentos são expostos e valorizados. 
Esta iniciativa tem permitido descobrir muitos talentos por todo o país, alguns dos quais selecciona-
dos para representar Angola em importantes eventos internacionais, nomeadamente na Feira Inter-
nacional de Ideias – Invenções e Novos Produtos, realizada anualmente na cidade de Nuremberga, 
na Alemanha. 

cadastro dos inventores e criadores 
Os talentos angolanos que tenham sido reconhecidos pelo Ministério da Ciência e tecnologia in-
tegram o universo do SNCtI. Desde 2009, estão cadastrados, por este Ministério, 194 inventores 
e criadores, 158 do sexo masculino e 36 do sexo feminino. Cerca de 80% destes talentos concluí-
ram o subsistema de ensino geral e cerca de 20% concluíram o subsistema do ensino superior. No 
que respeita às áreas de especialização, cerca de 60% destes inventores e criadores trabalham 
em electrónica e nas áreas de tecnologias de Informação e de Comunicação, cerca de 20% em 
mecânica e os restantes distribuem-se pela arte, biologia e medicina. 
O Ministério da Ciência e tecnologia tem prosseguido os seus esforços para incentivar a igualda-
de de género, por forma a contrariar o número reduzido de mulheres que trabalham em activida-
des relacionadas com a Ciência, tecnologia e Inovação.

Prémios alcançados
O ano de 2009 marca o início das participações de talentos angolanos em eventos internacionais, 
como a reconhecida Feira de Nuremberga. Nesta, Angola já conseguiu alcançar 48 medalhas, 8 de 
ouro, 18 de prata e 22 de bronze, o que constitui um registo impressionante e uma fonte de orgulho 
para o país. Na edição de 2015 da Feira de Nuremberga, o prémio mais importante do evento foi entregue 
ao inventor angolano António Kawele, pelo projecto por si desenvolvido denominado de “Lixo ao Luxo”. 
António Kawele, que concorreu como freelancer, saiu da Alemanha com uma medalha de ouro cra-
vada a diamante. Ele e outros talentos são o rosto de uma juventude recheada de talento e que pro-
mete levar o país rumo ao desenvolvimento. 

Produção de protótipos a grande escala 
Numa fase onde a diversificação da economia é um dos grandes objectivos da política nacional, 
o executivo angolano tem apelado ao sector empresarial para estudar e avaliar o potencial de 
negócio das ideias e dos protótipos dos criadores angolanos que integram o SNCtI.
O Ministério da Ciência e tecnologia tem trabalhado com diferentes parceiros no sentido de produzir os 
protótipos e produtos considerados mais relevantes para a sociedade. Neste contexto, o protótipo ela-
borado no âmbito do SNCtI e produzido em larga escala mais conhecido é o Zweala 1.0, um software de 
tradução que está no mercado desde 2013 e que é produzido no Brasil com o patrocínio da SIStEC, Lda.

Edição de 2016 da feira do inventor/criador angolano
Até ao momento, os criadores e inventores medalhados a ouro na Feira do Inventor/Criador angolano 
foram os seguintes: edição 2010 – José André César, Everaldo Bartolomeu e Yero Uyono; edição 
2011 – Alcino Gomes; edição 2012 – Inácio Augusto Simão; edição 2013 – Mavi Pedro Luís e Bri-
ghana Nguengo; edição 2014 – Inácio Augusto Simão; edição 2015 – ricardo Antunes Figueiredo.
A oitava edição desta feira será realizada no próximo mês de Setembro, em Luanda. Aqui serão 
seleccionados os projectos que representarão o país em eventos internacionais, esperando-se novas 
conquistas e o reforço de Angola como espaço de criação e inovação.

 “Numa fase em que  
a diversificação  

da economia é um  
dos grandes objectivos  

da política nacional,  
o executivo angolano  
tem apelado ao sector 

empresarial para estudar  
e avaliar o potencial  

de negócio das ideias  
e dos protótipos  

dos criadores angolanos  
que integram o SNCTI.“
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vida no 
Activo

Naturalidade: Funda

Planta de eleição: rosa de porcelana

Desafio:  viajar para conhecer as plantas de outras  

regiões de angola

João trabalha há 4 anos na calumbo e conta que quando  

chegou à quinta trazia apenas alguma experiência do cultivo  

de hortícolas, mas foi na quinta que aprendeu a ser auxiliar  

de floricultura. 

João é responsável pela rega, acompanha ainda a preparação  

da terra, e o que mais aprecia é a reprodução e acompanhar  

o crescimento das plantas.

Verifica as plantas diariamente, espécie por espécie.  

o gosto pela natureza e a sua dedicação complementados com  

a formação on job, são os factores do seu sucesso profissional.

floricultura uMa actiViDaDE EM 
ExPanSão E a GErar noVoS EMPrEGoS

Sector com cada vez maior procura, oferece postos de traba-
lho, quer na produção, quer nas lojas para atendimento ao pú-
blico. É o caso da Calumbo Flowers, uma quinta de produção 
de plantas e flores, com cultivo protegido (estufas), localizada 
na Funda, num terreno fértil junto à Lagoa de Quilunda.
A formação profissional dos auxiliar de floricultura e floristas 
é contínua e habilita os trabalhadores a exercerem funções 
em áreas variadas, para garantir o bom funcionamento das 
estufas, cujo trabalho é organizado em sistema de turnos de 
48 em 48 horas, o melhor tratamento dos solos e fertilização 
e o atendimento personalizado, a um público cada vez mais 
interessado em plantas e jardins.
Na estufa de plantas e flores de corte cultivam-se diversas fo-
lhas utilizadas por decoradoras e floristas em arranjos, bem 
como flores exuberantes como as amarílias e os nardos. For-
necendo directamente a sua loja de atendimento ao público a 
Belladonna Flores e as grandes superfícies da Província de 
Luanda.
Estamos face a um sector económico com cada vez mais 
concorrência, e a Calumbo Flowers aceitou o desafio de supe-
rar os próprios patamares de qualidade, apostando na forma-
ção dos seus funcionários, diversificação das composições 
de plantas e serviços de montagem de jardins.

a floricultura é um sector económico competitivo que exige técnicas adequadas  
às condições climáticas, sistemas de irrigação, fertilização, gestão de stocks  
e avaliação do mercado. a calumbo Flowers e a sua loja de atendimento ao público 
apostam na formação contínua do seu pessoal, bem como na diversificação  
das culturas e oferta de serviços.

João CElEstino | 25 anos 
auxiliar de floricultura 



BOLEtIM INFOrMAtIvO PNFQ Ano 2016 | 25  

a formação é essencial  
para garantir o bom 

funcionamento das estufas.

Naturalidade: Gabela, província do cuanza Sul
Flor preferida: orquídea
aRTe cOM FlORes 
Sem conhecimento e experiência, ina Januário  conta-nos que para aprender e crescer na profissão  fez a formação em preparação e arranjos de flores,  tendo aprendido técnicas de elaboração e combinar diferentes tipos de composições (cores, tipos de flores), assim como em atendimento ao cliente. a jovem florista reconhece a importância da formação que obteve,  uma vez que a formação é a chave do sucesso profissional e da realização pessoal.

Planos para o futuro: continuar a dar o seu melhor  nesta arte e transmitir o seu conhecimento para outras pessoas.
cursos realizados na BellaDONNa: 
• Atendimento ao cliente (1 mês)
• Preparação de flores (15 dias)
• Arranjos florais (6 meses)
Tarefas e responsabilidades
• Elaborar arranjos florais
•  Ajudar os clientes a escolher as flores de acordo com  a ocasião
Habilidades necessárias da profissão
• Habilidade manual para elaboração de arranjos• Criatividade

ina Januário | 26 anos 
florista 

agraDEciMEnTos:

Calumbo Flowers e belladoNNa Flores

Área cultivada: 2 HEcTarEs coM 3 EsTuFas

oferta semanal: 200 PLanTas

número de trabalhadores: 15

esCola rural de CapaCitação  
e oFíCios de Kala Kala
Município icolo e Bengo – Mazozo
contactos: 923839966; 923547376
E-mail: directorkalakala@gmail.com

curSoS DE floricultura
Formação Profissional

maptss.gov.ao
Ministério da Administração Pública,  
Trabalho e Segurança Social
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Administração 
local

GEStão MuniciPal MaiS Eficaz
o instituto de Formação da administração local (iFal) realizou no passado dia  
31 de outubro, a cerimónia de abertura do curso de Gestão municipal e de unidades 
urbanas. este curso tem como principal objectivo a capacitação de administradores 
municipais. a formação terá a duração de um mês, com a carga horária de 152 horas 
lectivas, e a mesma enquadra-se numa das prioridades do Governo no que toca  
à Formação de quadros para a administração pública, ao nível local e central.

Directores Nacionais do maT, do Fundo  
de apoio Social, chefes de Departamento,  
formandos e funcionários do iFal.

alunos do iFal em sala de aula.

Dr. Graciano Domingos, Director do iFal,  
recebe a visita da Dra. Sophia Shaningwa,  
ministra do urbanismo e Desenvolvimento  
rural da república da Namíbia.

Huíla

Cunene

Namibe

Benguela

Cuando-Cubango

• MeNoNgue

Cabinda •

Lunda Sul

Lunda norte
Malanje

uíge

Moxico

Cuanza Sul

Cabinda

Luanda

Zaire

Cuanza
norte

Bengo

Bié
Huambo

Dr. Samuel castro, Director-Geral adjunto do iFal, Dr. marcelo 
Beia, inspector-geral do ministério da administração do Território,  
em representação a Sua excelência Senhor ministro, Dr. Bornito  
de Sousa e Dr. edson Barreto, coordenador da unidade Técnica  
de Gestão do pNFq. 

centros regionais
  Região i     Região ii    Região iii  

 Região iV   Região V   Região Vi

centros de apoio local
• Cabinda         • Menongue
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Para esta formação o IFAL conta com 40 candidatos, dos quais 
38 administradores municipais, que vêm das 17 províncias do 
país. A formação irá fornecer aos formandos matérias muito 
especificas sobre como garantir eficiência e eficácia à gestão 
municipal, visando a melhoria dos serviços prestados aos cida-
dãos e da qualidade de vida no município.
A metodologia a ser utilizada é a chamada «metodologia IFAL», na 
qual, se coloca ênfase no SABEr FAZEr, orientada para a aprendi-
zagem prática, combinando a análise e resolução de problemas 
reais, estudos de casos, exposição dialogada, exercícios em gru-
pos, relatos de experiências e simulações. 
Em 2015, no âmbito da Formação e Capacitação de Quadros o IFAL 
formou 1.647 Agentes da Administração Pública Local. Actual-
mente, o IFAL possui uma bolsa de formadores representada por 
424 formadores que capacitam quadros dirigentes, técnicos supe-
riores e técnicos médios. A oferta de formação é assegurada por 
seis Centros regionais, sendo que cada Centro regional integra 
3 províncias, e dois Centros de Apoio Local, em Cabinda, pela des-
continuidade geográfica, e no Cuando Cubango, pela extensão terri-
torial da província. A programação dos cursos é feita na sede do IFAL, 
em Luanda, e a operacionalização a partir destes centros regionais.
Ainda de forma a contribuir para a valorização do serviço público 
da Administração Local, o IFAL, além da realização de cursos, 
também organiza seminários de aperfeiçoamento, workshops 
e colóquios, destinados a dirigentes, responsáveis, técnicos e 
funcionários da Administração Local do Estado.

Valorização do Serviço Público
O curso médio de administração Local e autárquica (CMALA) foi 
criado visando a “modernização e o rejuvenescimento” da admi-
nistração local do Estado, na perspectiva da institucionalização 
das autarquias oferecendo quadros de nível médio especializado 
em matérias especificas sobre a administração local e gestão 
autárquica. Este curso médio técnico tem a duração de quatro 
anos (10ª, 11ª, 12ª e 13ª classes). Em 2016 estão a frequentar  
um total de 200 alunos (11ª - 13ª classes).
Este curso permite ao técnico médio de Administração Local e 
Autárquica exercer actividade nos municípios e comunas, apli-
cando as técnicas e métodos de administração, gestão e exe-
cucção de tarefas da Administração Local e Autárquica.
O plano curricular é enriquecido com um conjunto de disciplinas, 
agrupadas em três componentes sócio-cultural, científica e técnica, 
tecnológica e prática, que visam desenvolver nos alunos competên-
cias, linguísticas, comunicacionais, administrativas e geográficas.
No âmbito do programa nacional de inserção profissional promo-
vido pelo IFAL, ao ingressar no curso, cada estudante selecciona 
um município onde, ao longo dos quatro anos irá realizar o estágio 
curricular, com o objectivo de alinhar a teoria à prática e promover 
a aproximação do estudante ao município – Programa Nacional 
de Inserção Profissional. No final do curso , o estudante escolhe 
um tema relacionado com o município, com base no qual elabora  
e defende um trabalho de fim de curso.
O ingresso destes jovens técnicos médios, dotados de conheci-
mentos administrativos capazes de contribuir para uma adminis-
tração eficiente, permite o rejuvenescimento das administrações 
municipais e comunais do Estado. 
O IFAL é tutelado pelo Ministério da Administração do território 
tendo sido criado em 2002.

oFErTa ForMaTiva
ForMação TransvErsaL Para carrEira Do rEgiME gEraL

− arquivo e organização de Processos

− Expediente e circulação da informação

− ética e Deontologia na Função Pública

− atendimento ao Público

− actividade e Procedimento administrativo

ForMação ProFisisonaLiZanTE DE ÂMBiTo ProvinciaL

− gestão de Águas e saneamento Básico

− gestão Municipal de Energia

− redacção e Elaboração de Documentos administrativos

− gestão de recursos humanos

− secretariado Executivo de Médios Dirigentes

− gestão Municipal de saúde

− gestão e Fiscalização de Mercados e Feiras Municipais

ForMação Para aLTos DirigEnTEs E rEsPonsÁvEis  

Da aDMinisTração LocaL 

−  curso de alta Direcção da administração Local para 

governadores Provinciais

−  curso de alta Direcção da administração Local  

para vice-governadores para a área política e social 

−  curso de alta Direcção da administração Local  

para vice-governadores para a área económica 

−  curso de alta Direcção da administração Local  

para vice-governadores para a área técnica

−  curso de apoio Técnico à alta Direcção para secretários 

Provinciais
− curso de gestão Municipal e de unidade urbanas

− curso de Fiscalização e para inspecção Provincial

−  curso de Direcção Provincial da administração Local em Energia, 

Água e ambiente

−  curso de Direcção Provincial da administração Local em Turismo 

e cultura
−   curso de Direcção Provincial da administração Local  

em Juventude e Desporto

−  curso de Direcção Provincial da administração Local  

em conservação e reabilitação urbana

−  curso de Direcção Provincial da administração Local em Tráfego 

e Mobilidade
−  curso de Direcção Provincial da administração Local em antigos 

combatentes, Promoção da Mulher e acção social

−  curso de Direcção Provincial da administração Local  

em organização do Território Modernização administrativa

−  curso de Direcção Provincial da administração Local  

em actividades Económicas e serviços



sEJa uM ProFissionaL DiFErEnciaDo

numa entrevista  
de emprego, para além 

de ser importante  
a formação na área  

em que deseja trabalhar, 
é essencial:

conSElHoS PráticoS:

 Faça uM PlaNO De viDa e De caRReiRa  
PaRa alcaNçaR Os seus OBJecTivOs.

TReiNe a eNTRevisTa cOM uM aMiGO.

COMISSÃO INTERMINISTERIAL  
DO PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE QUADROS

APrEsEntAr 
CurríCulo  

ClAro E obJECtivo

informAr-sE 

sobrE A EmPrEsA 

onDE DEsEJA 
trAbAlhAr

tEr CuiDADo  

Com A imAgEm

PrEPArAr-sE  

PArA EntrEvistA

PrEPArAr 
PErguntAs  

E rEsPostAs 
rElEvAntEs

sEr PontuAl

tEr AtituDE 
PositivA

sEr EDuCADo  

E rEsPEitADor

mAntEr  
o ContACto  

visuAl


