
 
Trinta formadores formados em certificado C 

 

No passado dia 22 de abril de 2022, foram certificados(as) 30 formadores(as) em 
Certificado C, destes 12 (1 mulher) são formadores(as) do Centro de Formação 
Profissional de Águas e Saneamento (CFPAS), 8 (1 mulher) do Centro de Formação 
Profissional Metalomecânica, 5 do Centro de Formação Profissional de Obras Públicas 
(CFPOP), 5 do Centro de Formação Profissional de Estradas de Chimoio. Este resultado 
é corolário das boas relações entre a Swisscontact, o Instituto Superior Dom Bosco 
(ISDB) e a Autoridade Nacional da Educação Profissional (ANEP) sob iniciativa 
promovida pelo CFP Metalomecânica e a Swisscontact em outubro de 2019. 

A Formação foi orientada pelo ISDB com duração de um ano, iniciada em 2020. Esta 
formação em Certificado C, confere aos formadores(as) habilidades psicopedagógicas 
para oferecer a formação baseada em competências, com objectivo de garantir uma 
formação de qualidade e orientada ao sector produtivo.  

Na ocasião, o Director Administrativo do ISDB, Padre José Angel Rajoy, explicou aos 
formadores(as) que o certificado ora recebido é apenas um papel e que não é sinonimo 
de bom trabalho ou trabalho acabado, pelo contrário, agora devem se empenhar mais 
para poder oferecer as qualificações com qualidade desejada e aplicar tudo o que 
aprenderam durante formação e assegurar que os(as) jovens que passam pelos centros 



tem oportunidade de uma aprendizagem relevante e significativa para seu futuro 
profissional.  

Na sequência, a Diretora de Qualificações da ANEP, Dra. Ida Alvarinho, interveio 
explicando aos presentes que tem sido uma caminhada é longa a Reforma da Educação 
Profissional (REP) e que Moçambique não é o único país em Africa que esta revolucionar 
o sector de Educação Profissional, (EP) contudo a representante da ANEP reconheceu 
que a nível de Africa, Moçambique não era o país mais avançado nem o mais atrasado 
e sublinhou que é através deste tipo de iniciativas que o país irá consolidar sua REP com 
formadores (as) capacitados(as) para responderem aos desafios presentes. A Dra. Ida 
Alvarinho asseverou ainda que, se não se tivesse feito nada para inovar e actualizar a 
EP, o país, hoje teria um subsistema da EP fracassado, desactualizado e com 
equipamentos obsoletos.  

De seguida, convidada a intervir como co-promotora, a Diretora Nacional da 
Swisscontact, Dra. Régula Chávez-Malgiaritta explicou por sua vez que apesar das 
dificuldades encontradas durante a formação, no final, graças ao esforço, tenacidade e 
empenho para com os jovens, os seus centros e o país, os formadores(as) podem agora 
receber o ansiado e requerido certificado C para exercício dentro da nova normativa da 
função de formador(a) da Educação Profissional. Reforçou que, o certificado C é 
importante e garante a prontidão e capacidade dos formadores(as) para responderem 
aos desafios de REP que implementa as novas qualificações baseadas em 
competências. Disse por sua vez que o maior desejo é que os formados(as) continuem 
enriquecendo esta aprendizagem praticando, implementando o aprendizado deste 
certificado nas suas instituições e que os/as jovens de Moçambique possam ter melhor 
qualificação ao passarem pelos seus centros. 

Disse ainda, que a Swisscontact, como entidade de cooperação técnica, teve a honra de 
fazer parte deste processo e de construir em conjunto as capacidades pedagógicas e 
gostaria de convidar todos a não desistir da procurarem a excelência, de saber mais para 
completar a formação e de proporcionar uma formação profissional de alto nível 
reconhecida pela ANEP e sociedade. 

A concluir, agradeceu sinceramente ao Instituto Dom Bosco ao Pe. José Ângel Rajoy, a 
todos formadores(as) deste certificado C, em particular as formadoras Aureola e 
Gracinda e toda equipa de apoio técnica. Aos directores(as) e pessoal dos centros de 
formação participantes por terem apoiado este processo desde o primeiro dia. 

A ANEP, por liderar a profissionalização dos formadores e a busca da excelência. 

Na sequência da entrega dos certificados coube a vez aos directores dos centros de 
formação. Nas suas intervenções foi consensual a manifestação da sua gratidão ao ISDB 
por ter oferecido a formação de qualidade, a ANEP pelas acções inerentes ao 
desenvolvimento da EP em Moçambique e a Swisscontact pelo apoio técnico e financeiro 
para esta certificação. Os directores foram unânimes em afirmar que estavam 
empenhados e prontos para tornarem os centros de formação locais próprios para a 



materialização de todo o aprendizado que os formadores(as) tiveram e cumprir sua 
missão de oferecer uma formação de qualidade para melhorarem as qualificações 
dos(as) jovens moçambicanos(as). 

 

 


