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O trabalho de 

equipa foi, é e 

sempre será a 

melhor escolha 

de uma 

sociedade ! 

Emprendedorismo  



UEI - Unidade de Economia Inclusiva 

Agenda Estratégica 

Serviços de Assessoria Empresarial(BDS)  

Microfinanças 

Desenvolvimento de Cadeias de Valor dos Sectores 
Agrícola, Piscícola, Avícola e do Turismo Sustentável 
 

Desenvolvimento da Responsabilidade Social e Corporativa 
das Empresas 
 



UEI – principais actividades 

PEA – Programa Empresarial Angolano &  

DNS – Desenvolvimento de Negócios Sustentáveis 

1. Gênero e Oportunidades Econômicas 

2. Juventude e Oportunidades Econômicas 

3. Cadeias de Valores 

4. Microfinanças 

5. Serviços de Assessoria Empresarial 

6. Responsabilidade Social Corporativa P
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UEI - principais actividades 

1. Gênero 2. Juventude 

. Fortalecimento institucional FMEA 

. Formação em gestão de negócios 

. Projecto piloto no Cazenga-Zango 

“dinamização da economia local e 

juventude” 

3. Cadeias de Valores 4. Micro finanças 

. Agricultura urbana e peri-urbana . Estudo do mercado angolano/UNCDF 

. Fomento do Comércio Justo e 

certificação 

. Fortalecimento institucional Comissão 

Multi-Sectorial Micro Finanças 

. Fomento do turismo sustentável . Fomento do acesso ao crédito 

. Apoio ao setor da soja 



UEI - principais actividades 
5. Serviços de Assessoria Empresarial 6. Responsabilidade Social Corporativa 

. Fomento a modelos de 

incubação de negócios 

. Formação de formadores 

. Estudo do perfil  

do sector privado 

. Fomento de uma rede angolana 

. Mapa da responsabilidade social 

. Realização de seminários 

. Realização de Conferência 

Nacional 

. Fomento da participação do 

sector privado no processo da Rio 

+ 20 



Programa de Educação Empresarial no Ensino 

Secundário– INIDE- Ministério da Educação 2009-2013 

•Promover atitudes positivas para o empreendedorismo 

entre os jovens. 

•Promover a criatividade, o espírito empresarial e a 

autoconfiança 

•Desenvolver uma cultura e uma  

capacidade empresarial entre os 

 jovens para o desenvolvimento  

de um sector privado sustentável. 
 

Propósito: 



• Contribuir para a Reforma da Educação. 
 

Desenvolver e introduzir programas de educação 

empresarial no ensino secundário com conteúdos como 

Atitude no trabalho – a ética, a Identificação de 

oportunidades e a Gestão, e lançar as bases para a sua 

extensão a nível nacional, atingindo aproximadamente 

500,000 alunos.  

 

Programa de Educação Empresarial no Ensino Secundário 

INIDE- Ministério da Educação 2009-2013 

Propósito: 
 



Resultado 1: 

- Conceito e Metodologias de Educação Empresarial para o 
Ensino Secundário Desenvolvidos  

- 4 programas de educação empresarial para o ensino 
secundário  

- Guias dos Professores 

- Manuais dos Alunos 

- Manual de Formação de Professores 

- Instrumentos de Monitorização dos Currículos  

- Manual de Directivas de Avaliação 

 

Resultados  



Resultado 2: 

- Programa de Educação Empresarial testado em escolas 

secundárias seleccionadas em 9 províncias  

- 45 Escolas na experiência piloto  

- 135 Professores formados para ensinarem educação 

empresarial  

- 6.200 alunos com  um ciclo completo de educação 

empresarial durante a fase piloto 

Resultados   



Resultado 3: 

- Conceito e metodologias de educação empresarial 
revistos e finalizados para a generalização a todo o país  

- Plano de Acção e Orçamento para 

a generalização em 2013 

 

Resultados  



UEI - Unidade de Economia Inclusiva 

 O Sector Privado  
 

   Cria riqueza e contribui 
para a economia 
sustentável e o 
crescimento equitativo 
criando empregos, 
produtos, serviços e 
inovações, para a 
redução sistémica da 
pobreza. 

 

 

Obrigado – Thank you 


