


Uma vida económica activa contribui para o aumento da prosperidade. Para terem sucesso, os empreendedores 
precisam de ter bons conhecimentos do seu negócio e competências comerciais comprovadamente e�cazes.  
Equipas locais, formadas pela Focus Education, estão a operar a rede nacional CLESE em Angola. São dezenas de 
Centros Locais de Empreendedorismo e Serviços de Emprego, espalhados pelas diferentes províncias, onde se 
promove uma preparação pro�ssional abrangente e se adquirem as ferramentas necessárias para que milhares de 
estudantes por ano possam transformar as suas ideias em prósperos empreendimentos. Ao estabelecerem centenas 
de novas pequenas e médias empresas, os graduados dos CLESE criam novas fontes de emprego e receitas para si 
próprios e para as suas comunidades.

CLESE
Centros de  Empreendedorismo



18 
Centros Provinciais (em Angola)

Formam

7.000 estudantes por ano

Mais de 

1.000 
Acções de formação pro�ssional realizadas 
com 6 tipos de cursos diferentes

Cerca de 

500 
Novas pequenas e médias empresas

Mais de

1.200 empregos criados



O fortalecimento e a capacitação dos elementos mais frágeis da sociedade são factores essenciais para o 
desenvolvimento de uma nação forte e sadia. Com base na experiência internacional e know-how da Focus 
Education, as Cidadelas Jovens de Sucesso proporcionam uma educação sólida e uma capacitação 
pro�ssional a jovens em situação de risco, incluindo estudos vocacionais especializados em agricultura e 
outras áreas pro�ssionais, como por exemplo, novos cursos previstos no sector do turismo. As Cidadelas 
podem proporcionar escolas em sistema de externato ou internato, sempre com um ambiente acolhedor 
que permite o desenvolvimento de habilidades sociais vitais. Os graduados das Cidadelas podem assim 
prosseguir para empregos remunerados, �cando capazes de ter uma vida produtiva e de prover o seu 
sustento e o da sua família, contribuindo assim para a sociedade.

Cidadelas Jovens de Sucesso



4  Cidadelas Jovens de Sucesso
já operadas por equipas locais

  

2  em construção 

2 em projecto 

Ênfase na 

Qualidade de Vida

95% 
de graduação



O futuro de uma nação depende do desenvolvimento de quadros pro�ssionais quali�cados e preparados 
para utilizarem as novas tecnologias de ponta. O principal objectivo da RETEP é o de formar jovens e adultos, 
preparando-os para o mercado de trabalho. Os graduados da RETEP são cobiçados onde forem necessários 
conhecimentos tecnológicos avançados, constituindo o capital humano necessário para um rápido 
desenvolvimento nacional. Eles serão os líderes de uma nova geração de alta tecnologia, abrindo o caminho 
para o futuro.

RETEP - Reforma do
Ensino Técnico-Pro�ssional



Mais de 
100 
Projectos escolares a nível nacional

Mais de 

100.000 
Estudantes

Mais de 

10.000 
Professores formados

Cerca de

1.000 
Salas de aula

Mais de

200 
Laboratórios equipados



O per�l pro�ssional dos professores e a sua prática pedagógica efectiva representam uma garantia de 
qualidade e da e�ciência das ferramentas pro�ssionais que são dadas a cada aluno. Outra parte importante 
do sucesso de uma escola consiste em ter uma equipa de gestão que aspire a renovar as práticas existentes 
e criar grupos de trabalho capazes de unir esforços e pôr em prática uma visão comum.

Programas de Formação Contínua 
de Professores e Gestores Escolares



Mais de

10.000 
Professores formados

Cerca de 

2.000 
em sistema de formação B-learning

Novas 
Ferramentas didácticas 
Nas salas de aula e laboratórios



Programas de Formação Contínua 
de Professores e Gestores Escolares
Formação de Professores 

Orientar os professores com vista a um novo 
entendimento das suas responsabilidades na 
sala de aula, mostrando-lhes como 
transformar-se em gestores de todos os 
processos de aprendizagem, auxiliando os 
estudantes a encontrarem as suas próprias 
formas de estudo. Inclui Módulos integrados, 
combinados com ferramentas pedagógicas 
para renovar as práticas na sala de aula, 
laboratórios e o�cinas de trabalho. Implantação 
da Metodologia “B-learning”, de forma a 
oferecer a possibilidade de alargar o período de 
acompanhamento com os formadores, 
utilizando plataformas de formação “Moodle”.

Formação de Gestores Escolares

Orientar a equipa de gestão das escolas para a 
adopção de uma nova visão das suas 
responsabilidades sociais no seio da comunidade, 
oferecendo-lhes competências especializadas e 
habilitações necessárias para actuarem como 
Directores e Directores-Adjuntos. Um uso mais 
e�ciente das ferramentas técnicas de gestão e a 
criação de equipas de trabalho colaboradoras são 
também objectivos importantes. 

             Seminários

Para apresentação e discussão de práticas novas e 
inovadoras, a par de palestras de especialistas e 
debates de conclusões em grupo.

             Encontros de Capacitação 

Para introduzir questões práticas, casos de estudo 
e novas ferramentas, partilhando experiências e 
trabalhando em pequenos grupos.

            O�cinas de Trabalho

Para consolidar as ferramentas e práticas de temas 
especí�cos, trabalhando também neste caso em 
pequenos grupos.



Mais de 

2.500 
gestores escolares formados

Novas ferramentas de liderança 
utilizadas em gestão escolar

Novas ferramentas de software 
para uma gestão escolar mais e�caz

Nova visão
das responsabilidades de gestão escolar



Formação de Quadros
da Administração Pública
Uma boa Administração Pública exige e�ciência e racionalização de recursos. Os programas de Formação 
Pro�ssional em Administração Pública da Focus Education transmitem aos funcionários públicos 
metodologias modernas e racionais que conduzem a um aumento dos �uxos de trabalho, melhor gestão de 
recursos e menor desperdício. Os graduados destes programas adquirem uma perspectiva mais focada no 
seu trabalho, alavancando habilidades recém-adquiridas em vários sectores, para benefício de todos os que 
servem.



Múltiplas Sessões de Formação 
de Curto e Longo Prazo

Milhares 
de Participantes

Abordagem de 
Vários Temas 
Administração Pública, Agricultura, Energia,
Água, Geologia, entre outros



A Focus Education concebe e implementa iniciativas educativas e de formação 
tipo chave-na-mão em países em vias de desenvolvimento, capacitando 
indivíduos e comunidades para aproveitarem as novas oportunidades e 
formatarem o seu futuro. A Focus Education conta com formadores 
pro�ssionais, pedagogos, administradores e gestores com vasta experiência 
internacional.

O futuro das nações depende da realização do potencial dos seus cidadãos, 
sendo o poder do conhecimento a chave do progresso e da melhoria da 
qualidade de vida.
É por isso que partilhamos a nossa experiência no planeamento e 
implementação de iniciativas inovadoras para a educação e a formação 
pro�ssional, com projectos feitos à medida das necessidades, do planeamento, 
construção e implementação à formação e acompanhamento das equipas locais.

Cada projecto é único mas todos partilham um único objectivo:
Apontar em direcção a novos horizontes.



CONCEPÇÃO DE PROJECTOS
Conceito e
Planeamento 

Projecto de
Instalações 

Fornecimento do
Equipamento 

Software de Gestão
de Instituições

Elaboração de
Currículos 

Formação Pro�ssional
e de Formadores

Gestão Operacional
e Consultoria

Consultoria e
Mentoria

Capacitação de
Formadores (TOT) 



Escritório de Representação:
Patroclos Tower
41/43 Spyrou Kyprianou, 6051
Larnaca, Chipre
T: (357) 24-642888
(972) 73-2582000

Email: info@focus-educ.com

Web: www.focus-educ.com


