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O secretário do Estado da Indústria, Kiala
Gabriel, disse ontem, na comuna de Bom
Jesus, município de Icolo e Bengo, que a
inauguração do Centro de Formação do
Grupo de bebidas Castel se enquadra no
plano estratégico de formação de quadros
do Executivo.
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Kiala Gabriel, que falava no acto de inauguração do Centro Nacional de Formação de Quadros do Grupo Castel, composto pelas empresas cervejeiras Cuca,
Nocal, Eka e a Coca-Cola, lembrou que o Plano Nacional de Desenvolvimento para 2013/2017 defende como política a promoção do crescimento económico,
aumento do emprego, diversificação da economia e valorização dos recursos humanos.
“A formação de quadros para o suporte do processo de industrialização do país visa acabar com a escassez de recursos humanos especializados”, disse o
secretário de Estado, acrescentando que a falta de recursos humanos qualificados compromete a expansão e a afirmação competitiva da indústria nacional e a
captação de investimentos para o país. “O país tem poucos quadros qualificados nas diferentes áreas do saber científico e técnico”, reconheceu Kiala Gabriel. O
administrador municipal de Icolo e Bengo, Adriano Mendes de Carvalho, sublinhou a aposta na formação de quadros para o sector da indústria, na medida em que
o país não pode desenvolver-se sem um sector industrial organizado.
O administrador executivo da Coca-Cola Angola, Manuel Sumbula, lembrou que a formação do homem constitui a base fundamental para o desenvolvimento das
empresas que apostam na qualidade de seus serviços e produtos.
“Este Centro de Formação é a prova de que o nosso grupo veio para ficar. Criou as suas próprias raízes e neste momento estamos a beneficiar dos seus frutos.
Este projecto serve de exemplo para outras instituições”, acrescentou o administrador.
A Cuca-BGI e a Coca-Cola Bottling em Angola assinaram um acordo de cooperação com a empresa ATEC, especializada na formação de técnicos para indústria,
visando a elevação do nível técnico profissional dos quadros destas empresas.

