
Programa 5
Formação de Quadros 
da admiNisTração local
cursos com oferta no País

carreIras do regIMe geral

altos dIrIgentes e resPonsÁVeIs da adMInIstração 
local do estado

ForMação ProFIssIonalIZante

•	 atendimento ao Público
•	 actividades e Procedimento administrativo
•	 redacção e elaboração de documentos administrativos
•	 Introdução ao ensino à distância
•	 academia e liderança

•	 academia de liderança para governadores provinciais
•	 academia de liderança para vice-governadores para a área político-social
•	 academia de liderança para vice-governadores para a área económica e produtiva
•	 redacção e elaboração de documentos  administrativos
•	 Introdução ao ensino à distância (ead)
•	 academia de  liderança para Vice-governadores para a  Área técnica
•	 curso para gestores Municipais e de unidades urbanas – nível I
•	 curso para gestores Municipais e de unidades urbanas – nível II
•	 curso para gestores Municipais e de unidades urbanas – nível III
•	 curso de gestão e administração autártica – nível I (para futuros autarcas)
•	 curso de gestão e administração autártica – nível II (para futuros autarcas)
•	 curso para Inspectores – nível I 
•	 curso para Inspectores – nível II
•	 curso geral para directores Municipais (formação em matérias transversais)

•	 curso técnico de gestão de recursos Humanos
•	 curso técnico de gestão e Fiscalização de obras
•	 curso técnico de gestão de unidades sanitárias Primárias
•	 curso Prático de gestão Hospitalizar
•	 curso Prático de gestão orçamental
•	 curso Prático do sIgFe
•	 curso Prático sIPIP
•	 curso Prático do sIgMa
•	 curso técnico de documentação e Informação
•	 curso Prático de expediente e circulação de Informação
•	 curso Prático de gestão de stocks
•	 curso técnico de comportamento e relações Interpessoais



Formação de Quadros da  
admiNisTração ceNTral
cursos com oferta no País

Parceiros de Implementação (do sector Público): 

Parceiros de Implementação (do sector Público): 

IFal – Instituto da Formação da administração local

enad - escola nacional de administração

Órgão de tutela: 

Órgão de tutela: 

Ministério da administração do território

Ministério da administração Pública, trabalho e segurança social

mETas do Programa aTé 2020

•	 174 Mil Quadros da administração Pública central e local em exercício  
 capacitados em Formação contínua.

•	 elaboração de Projectos
•	 gestão de Projectos 
•	 avaliação de Projectos
•	 Politicas Públicas
•	 Feitura de leis
•	 Férias, Faltas e licenças na Função Pública
•	 gestão por competências
•	 auditoria e controlo Financeiro
•	 Elaboração	de	Textos	Oficias	e	Pareceres	Técnicos
•	 gestão de recursos Humanos na Função Pública
•	 avaliação e desempenho na Função Pública
•	 especialização em gestão de recursos Humanos  

 por competências
•	 técnicas de condução de reuniões
•	 como elaborar um Plano de negócio
•	 contabilidade geral II
•	 auditória Financeira
•	 excel de gestão
•	 Processo disciplinar na legislação laboral
•	 contabilidade geral Informatizada

•	 atendimento ao Público
•	 atendimento, relações Públicas e Protocolo
•	 capacitação sobre os novos Instrumentos  

 jurídicos da administração Pública
•	 ética e comunicação
•	 gestão e liderança
•	 gestão documental
•	 Introdução a gestão por resultados
•	 secretariado executivo
•	 sIac- cabinda
•	 sIac- lunda sul
•	 Workshop sobre Planeamento estratégico na  

 educação
•	 Workshop sobre desfaio do autoconhecimento -  

 vencer para poder liderar
•	 Workshop	Sobre	Qualificação	de	Oportunidade	em	 

 Portfólio de Projectos
•	 MBa- gestão de Projectos
•	 MBa- gestão empresa
•	 Pós- graduação em gestão


