Programa de Formação
Com o objectivo de elevar o nível de instrução, de informação e qualificação profissional de
grupos desfavorecidos, com destaque para as mulheres clientes de micro crédito, jovens
desempregados e Associações Comunitárias, o Programa de Formação vem
desenvolvendo acções que visam o desenvolvimento de competências profissionais,
promoção empresarial, desenvolvimento comunitário e saúde sexual e reprodutiva.
Essas acções visam prioritariamente aumentar a capacidade de inserção no mercado de
trabalho e de participação nos órgãos de decisão a nível comunitário, regional e nacional
desses grupos.
O programa de Formação enquadra-se no âmbito da estratégia da MORABI, que definiu
um Sector de Formação Autónomo, que se concretizou com a criação física de um Centro
de Formação Profissional e Promoção Empresarial na Praia.

O Centro está integrado nas estruturas da MORABI e constitui um instrumento e uma
extensão dos serviços, com autonomia Administrativa e Financeira conforme mostra o
seu estatuto, que visa certamente a sua sustentabilidade financeira e que abarcará um
publico mais abrangente de que o acima citado, dando igualmente prioridade a jovens
desempregados e a procura do primeiro emprego.

O Centro dispõe de um Plano Estratégico e o respectivo Plano de Marketing, Plano
Operacional e Viabilidade económica e Financeira.

A partir de 1999 foi realizado um conjunto de actividades de reforço institucional que
permitiram o desenvolvimento de um serviço de formação visando a criação deste
Centro.
Paralelamente, desenvolveu-se em parceria com a Cooperação Austríaca um Projecto de
Reforço da Capacidade Institucional da MORABI, permitindo a criação de bases para o
desenvolvimento de um serviço de formação adequado, que para além de consentir a
prossecução das actividades formativas permitiu também responder às necessidades de
outras instituições.
Esse serviço organiza, promove e executa cursos de capacitação profissional
nos mais variados domínios, a saber:
•

Formação Profissional em Secretariado e Relações Públicas –
Nivel III (1.430 Horas)

Objectivo:

Capacitar e formar jovens meninas e Rapazes em técnicas de secretariado e relações
públicas através de uma postura ética e deontológica adequada ao desempenho das
suas atribuições de forma a desenvolver e aplicar correctamente os conceitos e os
conteúdos práticos no universo laboral.

•

Formação Profissional Agentes de crédito (1.396 Horas) – Nivel III

•

Criação e Gestão Empresarial (300 Horas) – Capacitação
Continua

Objectivo:
Formar e disponibilizar no mercado de trabalho, agentes de crédito através
de conhecimentos e habilidades para o uso das tecnologias microfinanceiras
e para a gestão eficaz de sua carteira de clientes. Serão profissionais capazes
de satisfazer um novo nicho de mercado que é o das Instituições de Microfinanças.

Objectivo:
Contribuir para a melhoria da qualidade de gestão de micro e pequenas
empresas visando sensibilizar a empresa e o empresário para a importância
da prática de uma boa gestão, como forma de contribuir para o aumento
das vendas e sucesso dos respectivos negócios

•

Higiene, Conservação e Manipulação de Alimentos (30 a 60
Horas) – Capacitação Continua

Objectivo:
O curso destina-se a dotar as(os) formandas(os) de conhecimentos práticos que lhes
permitam evitar situações de perigo para a saúde das pessoas, sejam familiares ou
clientes. Sensibilizar os participantes para a importância da higiene alimentar na
prevenção de intoxicações alimentares, e a sua prática, contribuindo desta forma para
o melhoramento da saúde pública.

A executar futuramente:
•

Design Gráfico (1400 Horas) – Nivel III
Objectivo:

O Curso de Design Gráfico tem como principal objectivo desenvolver e
reforçar no formando a sua capacidade tecnológica, individual, mas
também no trabalho em grupo, quer seja na produção de um logótipo, de
cartaz, de um spot Rádio ou TV ou de uma curta-metragem.

•

Formação Profissional em Turismo – Guia e Animação Turística
(1490 Horas) – Nivel III
Objectivos:

Desenvolver e capitalizar uma experiência de facilitação do acesso dos jovens do meio
rural e das camadas menos favorecidas à formação profissional;
Contribuir para o combate ao desemprego e ao sub emprego e a consequente
melhoria das condições de vida das camadas populacionais menos favorecidas;

Necessidade de suprir uma demanda de profissionais qualificados necessários a um
mercado que vem apostando cada vez mais no turismo e que apresenta índices de
crescimento consideráveis;
Formar quadros capazes de conceptualizar e operacionalizar saberes que integrem as
componentes dos variados aspectos do fenómeno turístico;
Preparar quadros para o exercício de profissões onde predomine o contacto humano
multicultural;

•

Estética (870 Horas) – Nivel I

Objectivos:
Formar jovens, meninas e rapazes, em Estética Especializada, por formadores
diplomados e com experiência na área, de modo a adquirirem uma
capacitação de alto nível.
Fazer com que a demanda de serviços de estética seja satisfeita por profissionais
altamente qualificados e capacitados para o prestar de forma

