Centro de Construção Civil de Viana forma mais
de quatro mil jovens em seis anos
Angop
08 De Setembro de 2014
Luanda - Quatro mil 843 jovens foram já formados em diversos cursos técnicoprofissionais, pelo Centro de Formação de Construção Civil de Viana, em seis anos de
existência, revelou hoje, segunda-feira, em Luanda, o director administrativo da
instituição, Eduardo Maria.

CENTROS DE FORMAÇÃO DE ARTE E OFÍCIOS EM ANGOLA

Segundo o responsável, que falava em
entrevista à Angop, os referidos técnicos
frequentaram os cursos de carpintaria,
canalização, pintor-estucador, pedreiro
ladrilhador, medidor orçamentista,
controlo de qualidade de material de
construção civil, electricidade de
construção civil, culinária e pastelaria e
informática na óptica do utilizador.
De igual modo, foram ainda formados
em Excel básico, Excel avançado,
contabilidade e finanças, contabilidade
informatizada, inglês, gestão de recursos
humanos e informática.
“Importa realçar que 25 a 30 porcento
desse número de formados corresponde
a classe feminina, o que nos deixa muito
satisfeitos”, disse.
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O director administrativo do centro de
formação avançou que a instituição
prevê abrir brevemente novos cursos,
como os de medições topográficas,
metalurgia (estrutura e soldadura
multifuncional), assim como o de
planeamento e controlo de obras.
Considera uma mais-valia, a colaboração
que a instituição de ensino técnicoprofissional tem com determinadas
empresas nacionais e estrangeiras que
operam
do
mercado
angolano,
fundamentalmente na área da construção
civil, que acabam por recrutar a grande
maioria dos formandos aquando durante
o período de estágio.
Segundo o responsável, a procura da
juventude
por
cursos
técnicoprofissionais tem aumentado, pois vão
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ganhando consciência que só com uma
formação sólida podem garantir um
futuro melhor para eles e suas
respectivas famílias.
“Nós também disponibilizamos bolsas
para jovens carentes, de forma a
facilitarmos a sua inserção na
sociedade”, disse.
Eduardo Maria explicou que há seis
anos, quando abriram o centro, o
objectivo era a formação no ramo da

construção civil, mas atendendo a que a
instituição se encontra localizada numa
área da periferia, achou-se por bem
atender as solicitações da comunidade a
nível da diversificação dos cursos.
O Centro de Formação de Construção
Civil (Cenfoc) é uma instituição de
ensino técnico profissional adstrita ao
Ministério da Administração Pública,
Trabalho e Segurança Social, que conta
com 36 salas de aulas, estando
actualmente inscritos 846 formandos.
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