Projeto UE-PAANE - Programa de Apoio aos Actores Não Estatais
“Nô Pintcha pa Dizinvolvimentu” – Fase di Kambansa

Recomendações Iº Djumbai Regional do UE-PAANE Fase di Kambansa
sob o lema: “O acesso à Formação Técnico-Profissional ao nível das
regiões: uma alternativa para promover o Emprego”

1. Definir de uma estrutura e órgãos de tutela do Ensino de Formação TécnicoProfissional;
2. Legislar Medidas da Política de Formação Profissional;
3. Reforçar as capacidades do INAFOR;
4. Criar de Centros de Formação Profissional nas regiões
5. Adaptar a formação juvenil às necessidades de aquisição de conhecimentos e
ferramentas úteis ao meio onde o jovem está inserido, fixando-o no seu espaço
social, humano e físico;
6. Promover o trabalho da sociedade civil com os jovens e as suas comunidades e
incentivar a aquisição de conhecimentos e ferramentas necessários a resolução
dos problemas locais e de bem-estar coletivo;
7. O poder político nacional e seus parceiros de desenvolvimento devem em
conjunto redefinir as políticas socioeconómicas, tornando-as realistas e
exequíveis para o desenvolvimento rural sustentável;
8. Criar um fórum de concertação e tomada de decisões sobre os assuntos
ligados à problemática do desenvolvimento rural, tais como a fomentação das
ações que favoreçam a permanência dos jovens no meio rural, com trabalho,
rendimento e cidadania;
9. Realizar um estudo que contemple entre outros, o recenseamento das
potencialidades de realização dos projetos sociais e/ou económicos por jovens
nos seus meios rurais e identificar as oportunidades de financiamento desses
projetos a nível interno (pessoal/familiar) e a nível externo (fundos de
microcrédito, poupança-crédito, projetos de desenvolvimento comunitário,
entre outras fontes de financiamento externo);
10. Realizar ‘ateliers/workshops’ locais de partilha de ideias e conhecimentos
resultantes desse estudo, a fim de dar melhor orientação a esses jovens na
escolha e implementação dos seus projetos/objetivos.
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