
Evolução da Formação Profissional e Estágios Profissionais  

O Governo de Cabo Verde da IX Legislatura, no âmbito da sua política para a promoção 

do emprego e da empregabilidade, definiu como metas, para o ano de 2019, beneficiar 

5.000 jovens com Formação Profissional e mais 5.000 com Estágios Profissionais. 

Neste sentido, no que concerne à formação profissional, projetou um orçamento à volta 

de 175.000.000 ECV. 

Instituições Públicas 

Dados recolhidos pela Direção Geral do Emprego, Formação Profissional e Estágios 

Profissionais – Ministério das Finanças, apontam que, no período de janeiro a dezembro 

de 2019, foram realizadas 353 ações de formação profissional por instituições públicas, 

nomeadamente, IEFP, CERMI, EHTCV, beneficiando o total de 6961 jovens de todas 

ilhas de Cabo Verde. 

Gráfico  1:  Evolução da Formação Profissional, 2016  a 2019 

 

Fonte: Dados do setor (IEFP, EHTCV, CERMI), 2016 a 2019 

Os resultados alcançados em matéria de Formação Profissional, vislumbram os 

investimentos que foram feitos pelo atual Governo no domínio da política ativa de 

emprego bem como, a adoção de estratégias para promover e facilitar o acesso de 
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jovens beneficiários a programas de formação profissional, entre os quais, 

cofinanciamento de propinas através das medidas do Fundo de Promoção do Emprego e 

da Formação e da Política Integrada. 

Financiamento 

De realçar que no ano 2019, foi desembolsado o total de 151.477.995$00 para 

financiamento de propina a jovens que não tinham condições de custear suas formações 

e, desse valor, 40% foi destinado a financiar jovens que frequentaram ações de 

formação nas entidades formadoras privadas.  

Entidades Privadas 

As entidades formadoras acreditadas privadas realizaram 276 ações de formação 

profissional, beneficiando 5313 jovens. Este investimento resulta da política do 

Governo em criar condições para a promoção de uma formação profissional de 

qualidade, alinhada com as necessidades do mercado. 

Tabela 1:  Formação Profissional das Entidades Privadas, 2019 

Fonte: Dados das entidades privadas acreditadas, 2019 

Estágios Profissionais 
Relativamente ao programa de Estágios Profissionais, dada à sua importância enquanto 

medida que visa favorecer a inserção de jovens recém-formados no mercado de 

trabalho, em parceria com o setor empresarial privado, o Governo de Cabo Verde, 

considerando a meta que definiu para o ano 2019, em beneficiar 5.000 jovens, projetou 

um orçamento para efeito, em 318.000.000 ECV. 

Conseguiu-se colocar, no período de janeiro a dezembro de 2019, o total de 2.916 

jovens em estágios profissionais. De se notar que, de 2016 a 2019, regista-se um 

Formação Profissional das Entidades 

Privadas

Números

Ações 276

Beneficiários 5313

DGEFPEP, 11 de fevereiro de 2020                                                                                   de  2 4



aumento considerável de jovens beneficiados com os Estágios Profissionais, que passou 

de 343 jovens no ano 2016 para 2.916 jovens no ano 2019 (PEPE, PEPIT, PEPIS). 

Gráfico 2: Evolução dos Estágios Profissionais, 2016 a 2019 

 

Fonte: Dados do setor (IEFP, Nosi, MEFIS),2016 a 2019 

A evolução e o progresso dos Estágios Profissionais bem como, da Formação 

Profissional no horizonte temporal 2016 a 2019 é notório e, evidência o trabalho feito 

pelo Governo junto ao Setor Emprego e Empregabilidade. 

Para o período 2020 a 2021 preconizam-se que os ganhos serão ainda mais promissores. 

O Governo congratula-se com os resultados alcançados, embora, consciente dos 

desafios que estão ainda por alcançar. 
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Anexos 

Fonte: Dados do setor (IEFP, EHTCV, CERMI), 2016 a 2019 

Fonte: Dados do setor (IEFP, Nosi, MEFIS),2016 a 2019 

Formação Profissional 2016 2017 2018 2019

EHTCV Ações 29 33 31 44

Beneficiários 662 667 672 922

IEFP Ações 147 104 150 269

Beneficiários 2847 2085 2976 5 228

CERMI Ações 7 4 22 40

Beneficiários 107 94 492 811

TOTAL Ações 183 141 203 353

Beneficiários 3616 2846 4140 6 961

Estágios Profissionais 2016 2017 2018 2019

PEPE 329 484 668 2723

PEPIT 14 25 78 128

PEPIS - - - 65

Total 343 509 746 2916
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