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Angola: Inaugurado centro de formação técnica em Bom Jesus
Luanda - Um centro de formação afecto ao Ministério da Indústria, foi inaugurado hoje, em Bom Jesus, município de Icolo e Bengo, em Luanda, com o
objectivo de dotar de capacidade técnica e profissional os trabalhadores do Grupo Castel.

Com capacidade para albergar 24 formandos, o centro vai, nesta primeira fase, formar técnicos
nas áreas de mecânica, soldadura, hidráulica, pneumática, electrotécnica, electricidade,
instrumentação e automação.
O centro, que se propõe-se vai receber estudantes de todo o país, prevê implementar
brevemente cursos práticos, com realce para máquinas ligadas à indústria de bebida.
A infra-estrutura ocupa uma área de 430 metros quadrados e é composto por duas salas de
formação prática (mecânica, eléctrica e de automação, cabine de soldadura), armazém e três
de formação teórica.
O centro prevê, no futuro, expandir as suas actividades, aumentando a extensão do pavilhão
para formação em áreas específica como geradores, rotuladora, enchedora e transportadores.
Na cerimónia de inauguração, o secretário de estado para a Indústria, Kiala Gabriele, em
representação da titular da pasta, Bernarda Gonçalves, disse que a visão do Grupo Castel
enquadra-se numa das preocupações do Executivo angolana plasmada na estratégia do
desenvolvimento sustentável de longo prazo e no Plano Nacional de Desenvolvimento (PND)
2013/2017, assim como na estratégia nacional de formação de quadros.
Informou que o Ministério da Indústria encontra-se na fase final de definição da sua estratégia
de formação dos recursos humanos especializados para o suporte ao processo de
industrialização, na sequência da aprovação pelo governo do programa de industrialização de
Angola.
Lembrou que o PND preconiza, entre outros, a política de promoção do crescimento
económico, aumento de emprego e da diversificação da economia para que a satisfação da
procura de emprego resulte na implementação das medidas nos domínios de capacitação e
valorização dos recursos humanos.
Por sua vez, o administrador executivo da Coca Cola Bottling, Angola, Manuel Victoriano
Sumbula, disse que o centro representa um marco na indústria de Angola, esperando que o
projecta sirva de exemplo para outras instituições.
Segundo referiu, o centro inaugurado é fruto de uma parceria estratégica entre a Cuca BGI e a
Coca-Cola Bottling em Angola, ao assinarem um acordo de cooperação com a empresa ATEC
(Academia de Formação), no domínio da formação e desenvolvimento, visando elevar o nível
técnico profissional dos seus quadros.
“A formação do homem constitui a base fundamental para o desenvolvimento das empresas
que apostam na qualidade de seus serviços e produtos”, disse Manuel Sumbula.
Já o director geral da Coca-Cola Bottling, Francis Ambroise , referiu que os cursos ministrados
vão responder a procura da indústria nacional e, nesta perspectiva, a qualidade e o nível de
exigência só podem ser garantido com quadros capazes e formados a realidade do mercado
angolano.

