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HOTA INTRODUTbRIA

Este estudo sobre o sector de construgåo e aguas é um dos
poucos do género realizados em Africa sobre a carreira
laboral e educacional da forga de trabalho. O estudo foi
feito numa altura em que Mocambique estava a sofrer trans -

formacbes profundas e muito do seu interesse deriva dos
resultados sobre a relacåo entre o mercado de trabalho e a
formagåo nesse contexto. Prevé- se que as recomendacbes do
relatorio Venham a dar boas pistas para os Ministérios da
Construcåo e Aguas e da Educacåo em Mocambique reverem e
adaptarem as suas politicas para melhor fazerem face äs
necessidades de educacåo e formacäo da forca de trabalho.

Como dizem -os autores, espera- se que o estudo tenha
estabelecido uma base solida de dados que podem no futuro
ser utilizados para realizar um novo estudo de seguimento
sobre a carreira dos trabalhadores no sector. Assim, ter -
se- ia uma radiografia precisa sobre a vida laboral e
educacional nesse campo.

Um aspecto do estudo, que para nos foi muito satisfatorio,
foi o engajamento na sua realizacåo de quadros Mocambicanos
das estruturas por ele abrangidas. Depois de um trabalho
piloto, esses quatro quadros conduziram a tarefa de
levantamento com entusiasmo e dedicacåo. Este é um modelo
que merece ser seguido em outros trabalhos do género.

FOREWORD

This study on the construction and water sectors is one of
the few of the size done in Africa on the educational and
working careers of the labour force. The study was carried
out at a time in which Mozambique was undergoing profound
change, and much of its interest resides in its findings on
the relation between the labour market and training in that
context. We predict that the study will already provide the
Mozambican Ministry of Construction and Water Affairs and
the Ministry of Education with useful information on which
to base changes in policy in order to meet the extensive
needs of the workforce for education and training.

As the authors note, it is hoped that the study has
constituted a reliable data - base which can be used in the
future to do a new tracer study on the careers of workers
in the sector. This would provide a very good picture of
the relation between education and work in this area.

One aspect of the study which we found very pleasing was
the involvement in its execution of Mozambican cadres from
the sectors concerned. After a pilot phase, these four
cadres carried out the survey work on their own with
enthusiasm and dedication. This is a model which should be

/

~~p1ied
i .other studies of the same kind.

}
'Pl- -u., -£1~ b : . ~~/; - x

Ingemar Gustafsson
Chefe da Divisåo de Educacäo/Head of the Education Division
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ENGLISH SUMMARY

REPORT ON TRAINING IN THE CONSTRUCTION AND WATER AFFAIRS
SECTORS

Results, conclusions and recommendations as regards the
education and training of the work- force in enterprises
under,the ae"is of the Mozambican Minist of Construction
and Water,Affairs.

Background

This report details the results of a study carried out in
Mozambique over the period October 1988 - May 1989 in the
sectors of construction and water affairs. The study,
commissioned by the Ministry of Construction and Water
Affairs (MCWA) and financed by SIDA, looked into the state
of the education and training of the workforce in these two
sectors, and made recommendations on future training policy
on the basis of the findings.

Objectives of the Study

The objectives of the study were:

to identify the effects of the MCWA training policy since
Mozambique's independence on the capacitation of the work
force in the sectors of construction and water affairs;

in the light of the results, to make proposals on the
future policy of MCWA as regards education and training
of the workforce;

to draw up a plan for worker training in the future,
including as regards the availability and use of training
resources.

Content and Methods of.the Study

To meet the objectives of the study, it was decided to
focus most energy on making a representative survey of the
present qualifications and work- tasks of a large sample of
the work- force from all levels of a spectrum of enterprises
within the sectors indicated. The study took the form of a
retrospective tracer study, using standardized personal
interviews which covered each interviewee's working career
from inception to the present. Other documentary and
statistical sources of relevance were also consulted. In
addition, discussions and interviews were hold with
Mozambican decision - makers on their evaluation of the
situationand their views as to future policy.
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A team of five was constituted, composed of a consultant,
two representatives from MCWA, one representative from the
National Directorate of Adult Education, and one
representative from the State Secretariat for Technical
Education.

The study was carried out in a total of ten enterprises and
four training centres in the construction and water affairs
sector, in four provinces of the Republic of Mozambique.

A total of 1,224 workers was interviewed from all levels of
the ten enterprises. A further 142 trainers and trainees
were interviewed in the four training centres covered. The
workers interviewed were divided into four principal
categories following Mozambican definitional legislation:
productive workers, administrative workers, technicians,
and managers. The size of the interview sample was
sufficient to warrant some degree of confidence in the
generalizability of the results to the whole sector,
despite some survey problems discussed below.

The report is divided into two sections, the first laying
out the most important results of the study (pp 1-43), the
second presenting recommendations on policy and planning as
regards education and training of the workforce (pp 43-65).

Results o the t

The study was carried out against a background of economic
decline and systemic change in Mozambique. The economic
situation in itself had led to a decline of 43% in the
number of workers employed in the sectors covered (from
46,000 to 26,000) between 1980 and 1988. Furthermore, the
systemic change proceeding under the Economic
Rehabilitation Programme in Mozambique implied that the
state sector was being reduced and privatized and that both
foreign and national private companies were entering the
construction sector. The method of retrospective tracing,
although it was the best to use in the circumstances, was
thus particularly fallible in one aspect: it left out of
the study all those who were no longer in the enterprises
covered. Thus the study cannot confidently state what the
effects of MCWA'S policies were on the education and
training of those who were once employed in the films
covered but who were no longer there when the study was
done. For instance, it is not possible to say whether those
who were less trained or those who were more trained have
left the firms covered. This was known in advance, and one
alm of the study was therefore to identify a large group of
workers presently in the films who can in the future be
traced and followed up individually so that a total picture
of the mobility in the sectors can be given.

This area of indefinition was further complicated by the
fact that the study team was not admitted to the larger new
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private firms which have arisen. Thus it was not possible
to identify by retrospective tracing to what extent trained
(or untrained) workers from the state sector had moved over
into the private sector.

The study gave, however, a very good picture of the
situation of education and training in the state sector at
the time of execution, and presented some findings from
other sectors (for a breakdown of the firms covered, see
Table 1 in the text, p. 6, and for a breakdown of the
characteristics of the categories of workers covered, see
Table 2, p. 11).

Among the findings pertaining to the background variables
in the sectors was that the economic and security situation
in the country was so determinant that investments in
education and training were very unproductive. The large -
scale reduction of the construction sector meant that there
was very little chance at all of upward mobility for the
workers who remained in the sector. The salary situation
was locked, many workers were severely underpaid even in
relation to existing wage legislation, and few promotions
were taking place, all due to poor liquidity in the firms
studied (see Table 3, p. 14). Films and individual workers
had to pay for training programmes and were reluctant to do
so in the economic context. Thus many of those actually in
training programmes were unemployed people from outside the
sector hoping to become more competitive on the labour
market through their training (see Table 21, p. 39).

Entry into training programmes also depended on candidates
reaching a base educational level of 6th Grade in the
education system. But conditions in available educational
institutions (evening classes, accelerated schooling
centres) were so precarious that few workers were prepared
to make the efforts required to attend. Among the
difficulties were hunger and ill health, sabotaged power
supplies, jack of transport at night, poor facilities, lack
of books and teachers, a very demanding curriculum and
timetable, and stringent and complex school rules.

The general situation of worker education as regards the
sample covered was discouraging in many ways. The powerful
effort to bring literacy and post - literacy courses to the
work - force, which at the time of Independence in 1975 was
very largely illiterate, seemed to have had some success.
Pure illiteracy was nearly eradicated as a problem in the
sector, and was mainly to be found amongst workers over 40
years of age (see Table 5, p. 16, and Table 8, p. 20).
However, as a whole very few workers interviewed had
managed to progress more that one or two school grades
since Independence (for a complete breakdown of educational
progress in the sample studied, see Table 7, p. 19). The
large majority of workers (73.5%) was concentrated at a
level below 6th Grade of schooling, which still
automatically disqualified them from attending formar
professional training courses (see Table 5, p. 16). In
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terms of the policy alm to qualify workers for professional
training, therefore, there remained the very substantial
stumbling block of getting workers to complete their 6th
Grade, and little was happening to indicate that this
hurdle was on its way to being surpassed (Table 11, p. 25,
gives the known figures on total enrolments in schooling
for the whole sector, and Table 13, p. 26, with Table 14,
p. 29, show some results from accelerated schooling
programmes).

At higher educational levels (secondary general or
technical schooling), there were very few workers qualified
at all, even in the categories of manager and technician
(see Table 10, p. 23). Few of those with higher
qualifications had obtained them while employed: most came
into the sector from school with these qualifications (see
Table 7, p. 19).

As regards formal professional training, half of the
managers and 85% of the technicians interviewed had had
some job - related training. Access to training was biased
towards Maputo city. Only 27% of the administrative workers
and 6% of the productive workers interviewed had such
training (see Table 17, p. 33). Only 5 people in the total
sample interviewed had university qualifications (0.4%). In
real terms even fewer had training, as some workers had
taken more than one course. It was noted that the
technicians interviewed were young, inexperienced, and
undertrained (Tables 2, 5 and 6). Very few managers had any
training in management; indeed, many problems identified in
the sectors were the result of poor management.

Long- duration formal training was related to salary level,
but not shorter courses (Table 18, p. 34). This reflects
the problem of overall lack of mobility in a sector under
economic strain. It also meant that there was very low
motivation to attend the shorter training courses.

It may be noted that in - house professional training in the
much smaller water sector was much better organized and
oriented and gave better results (Table 19 and text, p.
3 6 ) .

Recommendations of the Study

A rough projection of the educational target groups per
level of education for the whole sector was made (Table 9,
p. 22) with reservations for accuracy due to sampling
problems noted above. However, a detailed education and
training plan was not drafted, as too many surrounding
variables need to be addressed before this could become a
viable and useful exercise.
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In summary, the following broad policy recommendations were
made to MCWA on how to proceed with education and training
in the construction sector (translated from p. 64-65):

a) De-prioritize the literacy and lower levels of adult
education. Small classes can be continued where motivation
and possibilities for good results exist.

X

b) Prioritize general education at the 4th, 5th and 6th
Grade levels, in particular 6th Grade, by giving large
firms special responsibility for organizing classes at this
level, and taking responsibility for central organization
of these classes for other firms.

c) Gradually close down the accelerated training centre in
Manica province. At the most, use it as a small provincial
centre.

d) Put effort into improving the personnel management
departments of enterprises, as well as the planning of
their human resources and training.

e) Structure and improve non- formal and on- the - job training
activities, in particular within large firms.

f) Guarantee that professional training courses give a
recognized certificate with equivalence to the
education/training system; in particular, the six - month to
one- year courses should award graduates the qualification
of "elementary technician".

g) Prioritize training for experienced workers, and divide
up course participants into experienced workers' and
beginners' groups.

h) Complete the network of professional training
institutions, using as far as possible existing centres, to
cover the country better. Use these centres as day- centres,
or centres with a maximum of 10% boarding.

i) Complete the Machava II centre and turn it into an
accelerated professional training centre for the whole
country for "basic" and later "medium" technicians,
selected from experienced workers. Participants from Maputo
should not be given boarding places.

j) If the planned construction of a centre in Beira turns
out to be economically viable, build it as a centre for
training "elementary" and "basic" technicians.

1)* Review the legislation on payment of fees for training
and propose new and more appropriate legislation.

* Notes These recommendations follow the original text
and its lettering - there is no letter "k" in
Portuguese and thus no recommendation (k).
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m) Experiment with turning the - Machava I centre into a
construction - and- training film ("education with
production"), perhaps linked to an existing firm. If this
works, extend the model to other training centres.

n) Analyse with the State Secretariat for Technical
Education the possibility of its taking over completely the
training of administrative personnel.

o) Analyse with this State Secretariat and the University
how to set up courses for managers in management and
administration. Experiment using skilled management
consultants to help improve enterprise functioning and
managers' management capacity.

In each area studied, a number of complementary detailed
recommendations were made (pp. 43-64).

As regards the water sector, the situation was much better
and a general recommendation was made that existing
policies be continued in the sector. However, some of the
recommendations, especially on general education, are also
relevant for this sector.
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presente estudd for realisado em tres fases cola
execucao se realizou cnm uma rapidez e destreza
surpreendentes, entre outubro de 1988 e main de 1989.
No processo foram levantadas dez empresas do rama de
construcåo e aguas, bom come o centre de formacåd
acelerada de trabalhadnres e tres centros de formacåo
Profissinnal. Nas empresas realizou - se um total de 1284
entrevistas com representantes de tddas as grandes
categorias Dcupacionais de trabalhadores; enquanto que,
nos centros de formacån, foram entrevistados majs 148
alunos e prnfessores.

estudo telia sidd imposeivel de executar som D

entusiasmo e a dedicacåo des quatro jdvens quadros
mocambicanns afectos ac estudo polo Ministério de
Construcåo e Aguas (MCA), a Direccåo Nacional de
Educacåd de Adultos (DNEA) e a Direccå Nacional de
Formacåd Profissidnal (DNFF). A grande palle dos
levantamentos que fundamentam 0 estudn for realizada
per eros. A sua experiencia aplicada a interpretacåo
due dados for também essencial para as analises sobre a
realidade e para as recmendacBes finais do estudo.

Devemos proferir os nossns prdfundus agradecimentos a
todds ce dirigentes e responsaveis de DireccEes
Nacionaie, empresas, reparticåes, sucursais, centros de
formacåo e outras estruturas, cola compreensåo e apoio
cvlaram as condicées basicas para a realizacåo do
estudo. Fara além disso, queremos agradecer a tndas as
pessoas que se Dfereceram vdluntariamente e com bom
humor para Eerem interrogadas pela nosea equ1pa, e
cujas infrmacEes prestadas representam a base do
estudo. Nds nåd pudemos Dferecer nenhum rendimento
individual para Ds entrevistados, mae eles
compreenderam os objectivns do trabalho e responderam
honesta e abertamente a uma quantidade de perguntas
intimas Eobre a sua vida e o sou trabalho. Esperamos
que Ds resultadns alcancados e as recmendacEes feitas
venham a beneficiar todos nu sector de C&A, asslm come
também a compensar ds esforcos dos trabalhadores
entrevistadns.

Devemns dizer, no entanto, que em certa medida este
estudo ainda esta na sua infåncia. Nesse primeiro
momentd da sua execucåd, D estudo tove varias grandes
limitacbes. Em primeird lugar, for realizadd numa
altura em que a desestabilizacåo da ecdnomia de
Mocambique e a situacåo de guerra do pais tem
seriamente afectado as actividades de construcåo e, par
conseguinte, as actividades de educacån e formacåo has
empFesas. Essa lamentavel fatta de uma minlma
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estabilidade ecqndmica- produtiva has empresae lem
imp1icacées series para os dadqs e recomendacées: na
essincia, fallande paz e crescimento ecndmico, nån nå
manelra de resqlver devidamente tqdoe Ds qutrqe

PFoblemas que se levantaram an lqngo do estudo. A
eituacåo levantada fqi anqrmal e as recomendacées
feitas a sou reepeitq tendem majs a prupér vias para a
aguentar, do que resqlucåes majs glqbais que seriam
apenas ap1icäveis em cqndicbes de recursos maiores e de
tqdqs os tipqs.

Em segundq lugar, o declinio na economia nec ultimos
anne implicou a reducåo da taHa de emprego no sectqr de
CEA em 43% entre 1980 e 1988, istq é, de 46.OOO para
E6.OOO trabalhadqres. métqdo empregue pelq estudo, o
de seguimentq retrqactivo, fqi 0 melhqr dispqnivel na
eituacåq actual, mas ole reveste - ee de uma carencia
fulcral: nån se sabe quem eån aqueles que jé gig gäååg
DE Åggå; gg ; [ égg;bg na altura do levantamentq. Guer
dizer, nån ce sabe quem desistiu Du for despedido,
prqu€, que caracteristicas tinha, para onde fqi, etc.
Essä lacuna, ja pvevista de antemåo, fqi agravada pelq
lnsucesso da equipa em cqnseguir fazer entrar o eetudq

has empresae do sectqr privado em Maputq, para onde, Eo
alega, os melhoree e majs fqrmadoe trabalhadqree
deveriam ler - ee mudado.

Portanto, talvez a major cqntribuicåo que o presente
eetudo representa eeja a de ter criadq uma base de
dadoe que permitiria um nqvo e Eompletq eetudq de
Eeguimentq nu future, tqrnando poeeivel D seguimento
dos entrevistados, quer elee estejam nae empresas
naquela altura quer nån. Aseim, ler - ee - ia nån ed uma
radiografia do prqcessq de educacäq, fqrmacåo e
prqmqcäq da fqrca de trabalh dentro da empresa
investigada, que se conseguiu com actual estudq,
mae também um cqnhecimento sqbre a mqbilidade da force
de trabalho para föra da empresa quem fqi demitidcä
quem se afastu, quem fqi prqmqvido para D Estadq Du
transferiu - ee para sector privadq, se os que
receberam fqrmacåo fugiram do aectqr estatal, etc.
Aesim, utge que os dadqe levantadoe sejam aprqveitadqe
daqui a quatrq anqs para fazer eeee eetudo de
Eeguimentq completn.

3
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actual relatdrio lem come fim responder aus
prerequisitoe estipulados pelo MCA e DNEA nos Termoe de
Referéncia elaboradoe aus iE de maio de 198? = diaendo
reepeito as necessidadesö.de faser uma analise dee
Fxitos e ineuceseos verificados nos dltimos anos nos
planos e accbes de formacåo e educacåo da forca de
trabalho em empresas eob a tutela do Ministério de
Conetrucåo e Aguas e, nessa base, de elaborar novoe
planos e recomendacBes para as futuras politicas de
educacåo e formacåo a implementar nesee eector. Nesses
Termos, colocaram - se os seguintes objectivoe:

Il 1. Estudar a ligacåo entre a Alfabetizacåo/Educacåo de
Adultos e Formacåo Profissional para identificar as
trajectdrias seguidas e a serem seguidas pelos
trabalhadores no processo de formacåo.

Estudar as preeentes e futurae necessidades de formacåo
profissional de quadros do eector de construcåo e
aguas.

8. Froduzir um piano de formacåo dos trabalhadoree de
construcåo e aguas desde o nivel de alfabetizacåo/
educacåo de adultoe a formacåo profissional. Priorizar
e localizar os recursos."

s objectivos estipulados nos dois paragrafoe da alinea
iii foram cumpridas pela realizacåo de varias accbes
complementares, sendög

um levantamento estatietico basico em de = empresas do
ramo de conetrucåo e aguas, realizado per entrevista
individual com um total de 1E24 trabalhadores;

um levantamento majs especifico sobre a situacåo dos
Bela centroe de formacåo operacionaie no sector,
incluindo um levantamento per meio de entrevietae com
148 alunoe e professores em quatro centros;

entrevistas com responsaveis de recureoe humanos e de
centros de formacåo do eector:

reuniGes de consulta com responeaveie has tres
DireccBes Nacionais majs directamente envolvidas, sendo
a Direccåo de Recursoe Humanos do MOA, a Direccåo
Nacional de Educacåo de Adultos do MINED e, a Direccåo
Nacional de Formacåo Profissional da SETEF; e

recolha de outra documentacåo e dados relevantes para
o estudo.

Participaram do estudo, alem do consultov autor do

4



relatdrio quatro técnicoa mcambicanos das tves
direccEeE nacionais acima mencionadas.

Esses levantamentos devam uma visåo morte larga e morte
aprofundada sobre cE Eucessos e os problemas de
formacån n sectnr. Mas, dada a instabi1idade
econémico - produtiva actual nu sector, nån nos for
poesevel preparat em detalhe um piano digno de
confianca em conformidade com o - est1pulado na alinea
CE) acima. Morte majs, ae recmendacEes feitas no fim
dessa relatdrio se situam a nivel de grandes accEes no
campo da politica de formacåo e educacåo da fnrca de
trabalho. A situacåo actual das empresas é de grandes
carencias de todd tipo de quadros formadDs; DE
trabalhadores que eståo 1é geralmente tem aprendido a
sua profissåo na prética, ae pé da bra; a pensada
progressåo alfabeti:acåo - educacåo de adultos - ensinn
noctuvno - formacåo pvcfissional nån lem funcionadn, ou;
se alquma ve: funcionasse, os trabalhadores que
seguiram essä via ja nåd estå a trabalhar has empresas
levantadas. U anterior grande problema de analfabetismo
ja nec constitui um pvblema importante para as
empresas; agera, D problema se situa a nivel dm EFE e
ensino secundérin e técnico. Muitos analfabetos tåm - se
alfabetizadn Du tim aldo despedidos; mas motto pontus
dos trabalhadores existentes tåm cnnseguido elevav
sou nivel de conhecimentoe per cima da 4:a Claase ep
per cnnseguinte, frequentar alguma fnrmacåo
profiesional. Enfim, tåu poucos trabalhadores de todos
os niveis tem conseguido se qualificar a nivel da 6:a
Ulasse para cima, Du se formar em cursos profissionais
fovma1ä, que todd 0 trabalho neese campo fica ainda
para fazer. Daiä a irrelevåncia de tentar produzir um
piano detalhadn de formacåo mesta altura.

...1
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Fara iniciar, a seguinte tabela indica a cobertura dos
levantamentes do estudo:

lABELA 1. EHPRESAS CBBERTAS PELU ESTUDU.

Prnv. Empresa Entrevistas
Nnme lip*

MPC CRSUI 11
DIHAC 12
FRUSUL 18
Subtotal

SUF GUVIL Ei
Duguid
& I' -/Cl €3
MeH-u..(t .

Predial 11
FRUHAC l2
Subtotal

NAM Aqua
Frux- al l4
GINA? 11
Nasser 3l
Subtotal

lUlAL
Distribuicåö:

PAIS fTÅL**
Representativid.:

* Tip 11
l2
l4
2l
23

N:D total
trabalh.**l

8174
527
938

3639

11E

9

107
353
581

na
677
1 OC)

+BEj1(>

4BEO

26477

Dirig
entes

31
12
89
78

2

U

jO
bl
3E3

15
E

EE3

lE7'
:10,4%

460
:27,6%

léon Empre Oper
icos gados arins

1CI
()

O
jO

1:)

2

1

5
B

6
E
O

B

86>

sO
65
#l

156

4

4

11
I3B
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2
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803
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158
436

26

1

50
1E4
211

5
182

63
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837

Tntal % cob

89#
158
BEE
674

32

7

82
178
899

2l
163

67
E51

1884

ertura

13,5
BÖN:)
83,7
1B,S

88,6

76,6
35,1
51,5

24,I
FÖ7
31,4

85,4
2,1% 19,1% ÖB,#% 1OO%

203*** - B5814 - 86477
E,O%*** 4,1% #,6%

Estatal
Estatal
Estatal
Privado
Frivado

cDnstrucåo
materiais de construcåo
éguas
cmnstrucåo
projectos e services

Numerus sobre totais levantados palo MCA (1989).
Técnicns médios

Para comentar a tabela 1, precisa - se de hotar DE
seguintes aspectos:

aJ Em relacåo an sou peE crescente, sobretudo na
cidade de Maputo, o sector privado e estrangeirn (8)
fi morte pouco cobevto.
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bi sector couperativo é pequeno e nåo{bi
cobertu.

Ci U sector de ägnas for pouco coberto mas lem de facto
poucos trabalhadores. Entrevistas com técnicos nn
Centre de Formacå Profissional da DNA deram outras
informacbes (veja em baixo).

di Para a globalidade do estudo, utilizou - ee a
categorizacåo geral estabelecida pela Decreto - Ler 4/80,
D que divide os trabalhadores em dirigentes, técnicos,
empregadds e operärios. Em certos momentos, iom - se
feita uma subdiviså da categoria de empregadoå em I:os
oficiais, E:s e 3:DS oficiais, e outrms, e de
operérios em perärios classificadns e
ajudantes/auniliares. Exiåtem éreas cinzentas massa
categorizacåo; alguns dirigentes também sån técnicos:
a distincåo entre operériö qualificadu, dirigente, e
técnico é ås vezes bastante nebulosa; serventes,
motoristas e guardas se situam na roma entré operério e
empregado. No entanto, se prncurnu seguir Eempre Ds
mesmns cvitérios para classificar cascs indistintoe.

ei levantamento de 1989 do MCA indica apenas 4éO
dirigentes e EO3 técnicns n sector de construcåo,
incluindo o sector privadn. Portanto, eätudo
coneegulu fazer uma cobertura major dessas Categorias
dn que de Qperérios e empregados, embora a grande masea
de entrevistas era com essas Ultimas categorias. No
entanto, uma cautela deve ser lida: em relacåo aus
técnicos, o MCA apenas contou aqueles com fnrmacåo
média ou superior de técnico completa, enquanto has
empresas vérlos elementos som essä nivel foram
apresentados cnmo técnicos, e pessoal com eEEe nivel
complete ås vezes nån for apresentado come técnico, mae
come dirigente Du 1:D oficial. No entanto, nam Ds dados
do MCA hem Ds do nosen levantamento nos deram outra
impreesåo do que a de emistir uma grande carincia de
técnicos formades no secret estatal de cnstrucåo e, em
geral, mae provincias föra de Maputo Cidade.

f) Babe dizer Eobre a tabela 1, finalmente, que se pode
Encarä - la cmo comprovativa de uma cobertura digna de
confianca do secret estatal de construcåo e de
materiais de construcåo. Quer dizer, as conclueées
tiradas na base dessas ndmeros serån vélidas para todd
essä sector em todd o pa;s. Estimamos sobre Ds
indicadores obtidos que o mesmo torrare também se
aplica ås poucas empresas de construcåo e materiais de
construcåo nos sectores coperativo, e privado fora de
Maputö. Dada a situacåo em Maputo c1dade de
concentracåo de Dbras, de emprego e de Dportunidades de
formacåo, de crescenteä numerus de empresaa privadas,
mistas e estrangeiras, de majs elevados vencimentos,

7
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menos problemas de guerra, etc. etc., pensamos possivel
que a situacåo de educacåu e qualificacåo da fnrca de
trabalho em empresas nåd - estatais nessa cidade Seja
melhor du que a apresentada aqui come regra geral para
o reste de pais. Mesmo assim, cabe dizer que a formacåo
PFfissional formar é monopdlid do estado e que nos
centrds de formacåo existem muitd poucos alunoe de
Secret nåd - estatal; o que leva -hes a considerar que D

groesd de Dperérios e empregados do sectdr privado
também se reveste das mesmas caracteristicae que
sector estatal. é majs do que provåvel que D sector
nån - estatal em Maputd - tenha atraidd uma melhdr
qualificada camada de dirigentes, tecnicos, 1:ds
Dficiais e mestres, mae que global da forca de
trabalho carece igualmente du até majs de educacåo
e formacåo, uma ve: que os privados pnucd fazem para
formar os seus trabalhadoree nos cursos dispdniveie.

ållååå QGS EUEEESES LEYéNIéQ&5 =

Per majs variadas que as dez empresas levantadas possam
parecer, houve uma serie de caracterist1cas que ae
fizeram se aesemelhar chile Ei. Em primeiro lugar, apds
a fuga dos colonos nos anne 197# - 1977, houve uma grande
restruturacån de tddo sector de cdnstrucåo e éguas,
principalmente em moldes estatais, racionalizando uma
quantidade de empresas privadas abandonadae em forma de
se tornarem sub - unidades de empresas maiores. Portanto,
enquantn muitas das unidades Dperacionais levantadas
tinham ldngas e diversificadas histdrias cdmd pequenae
empresas coldniais, D grdssn dae empresas de hole data
apenas dos ande 1978 - 80. E per conseguinte edmente a
Partir dessa altura que comecou a haver algum tipo de
pdlitica comum de geståo das empresas e dos recursos
humanns.

Segundo, a crise dos ande 1983 em diante lem abalado
ledas as grandes empresas igualmente, levande a uma
situacåo de reducåo dräetica da forca de trabalho. Essä
reducåo lem sida forcada pelas circunstånciae, mas a
reducåo acompanhava um prdgressivo decréscimo du
mercado para construcées, uma inflacåo de pieces, e um
acesso decrescente a materiais de construcåo. Portantd,
a eituacåo econdmica das empresas de ramo cnnstrucåo
han lem melhoradn atravéa dos despedimentus e
racidna1izacbes. For um lade, as empresas tem ganhado
uma estrutura de desequilibrio: DE Dperativos das
categoviae majs baixas tem side despedidoe em grandes
quantidades (nomeadamente Ds analfabetos), deimando uma
sdbrecarga de chefes e orientaddres. Esses ultimos tem
side na prética, e muitas vezee na lotta, despromovidds
para emercer trabalhds male manuais e menoe qualifica -

dsä reduzindo sou prestigio e a Eua satiefacån de
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trabalho. För outr lade, as empreäas muitas vezes nån
cnnseguem pagar os vencimentns a com porcento, polo que
DE operarios em pavticular, mae as vezes também as
outras categorias, han recebem DE aumentos decretados
Du ainda, hem D total do vencimento anterior. E
aumentos constantes decretadus no quadro do PRE tim
escondido um pouc o que realmente esta a ocorrer, mas
comparando os vencimentos de 1980 com Ds de 1988,
uti1izandn comn deflacionador apenas as porcentagens de
aumento decretado, vE - se que quase n1nguem entre os
operérios e empregados lem recebido algum aumento an
longo das dltimos Dito amos e, muitas vezes, houve uma
reducåo significativa. Issn, no vencimento que
tssråsåmsDLå sam gårååie é EEEEEErH Di€ = muitée V€ = eE
hem isso recebem.

Embora se conseguisse perceber as causas dessa impasse,
no entanto lem de se dizer que ola nån contribui para a
satisfacån dos trabalhadores, hem para a sua producåo e
prndutividade.

A reducåo dos vencimentos e.da forca de trabalho,
acompanhada per desequilibrio na estrutura das
empresas, resultam em varias cntradicses agudas no
solo da inddstria dE construcao. Em situacao de
reducåo, o emprego torna - se um privilégin, e os

inquilinos agarram - se ferozmente an sou posto de
trabalho. Verifica - sc, pnrtant, uma média elevada de
idade e de anne na empresa entre tmdas as categorias de
trabalhador. menos a de técnico. Quer dizer, Ds
trabalhadores que ainda eståo has empresas sao
relativamente idosos e tem estado ia morte tempo.
Poucos nvoE trabalhadores eståu a ser admitidos. Mas
em situacån de reducåm, nån ha lugar ian - pouco para
qualsquer promocöes. Nem ha dinheiro para pagar
aumentos de vencimentos. Com cnsequencia, as empresas
ha seis amos Du majs deixaram de faser avaliacées ans
trabalhadoree para cunceder legalmente aumentoe de
vencimento, subida de posicåo etc. Decorrem dels
resultados: Ds poucos que ficam pvomovidos sao vistos
Com maus Dlhos, uma vez que o procedimento legal e
concursn han foram seguidos; os outros ficam frustvados
com baixos vencimentos e psicses inferiores quando
acham (juetamente) que tim de facto aprendido male,
sabem fazer mother, etc. A estrutura da empresa fica
fnssilizada numa situacån de desequilibrio.

9



KUIFeCCaOJ

Directores
lécni DE have

(Aparelho administrativa)

Em - ic- . té nicos

.

8:oe oficiais
!

l
I

Serventes

(Unidades prndutivas/obras)

Dirigente/encarregado

(ådministracån) (Froducåo)
EZO ficial Técnico bésico

I

Mestres

Guarda DperériQg A e E
Servente

{perério C
I

A'udant - 5

FIGURA 1. ESTRUTURA ACTUAL DAS EMPRESAS.

Disso decorrem também resultados fatais para a educacåo
e a formacån da forca de trabalho, os quais seråo
expostos em major pomenor majs adiante. Nesse momento
cabe dizerä que hé grande insatisfacåo e injustica has
empresas du rama de construcåo e que, além dos demais
outros problemas que isle causa ou ameaca, nåd haveré
melhoramentos significativns nos niveis de educacåo e
formacåo no sector estatal até esses factores estarem
cnm perspectivas de resolucån.

A Tabela seguinte revela em majs pormenor os dadns- base
Para a interpretacåo do estudo feito. Indicando as
médias em relacåo ås quatro grandes categorias de
trabalhadores, a tabela resume a situacåo da force de
trabalho has maiores empresas investigadas e no secret
come um todd.
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TABELA 8. ALGUMAS MEDIAS SIGNIFICATIVAB EM RELACÅU ä FONDA DE
lRABALH NÅS EMPRESAS INVESTIGADAS.

Nämero Idade
entrev. média

MAPU1 CIDADE
ai CRSUI (11)
Dirigentes
Técnicos
Empregados
Dperérios

31
1 0
50

803
bi DIMÅC (12)

Dirigentes
Empregados
Opevärlns

18
65
47

AJud.Armaz. 34
ci PRSUL lIE)

Dirigentes
Empregados
peräriE

29
4l

152

BEIHÅ CIDÅDE
di GUVIL (El)

Dirigentes EL'

Empregadns 4
Uperärios E6

ei PHUMåC (12)
Dirigentes El
Técnicos 1.1

Empreqados EB
lJperéär' 10<5 1E#

f) M%NUlbNCåU PREUIAL
Uirigentes
Empregados
Uperérios

1 ()

11
ÖU

NHNPULA CIDADE
g) INAP (11)

Diriuentes
fecnicos
Empregados
uperarlos

15
8

24
122

hi NÅSSER (81)
Dirigentes
Empregados
perärios

2
2

63

34
89
36
36

4l
3Å+

3é)
;35

139
;36

~ 'LE'

€38

31

3é+

BC?

Eli
3Å+

(1.1)

3é>

£37

£+3

43
t35-

Ti €;.7

4l

£+5

136

135

Nivel de
educacån

B:a
lo:a
5:a

-:'4:a

B:a
6:a
Si:a
£+:a

6:a
':€:a
4:a

6:a
7:a

6:a
B:a
'{aa
1
-3:a

7:a
6:a
3:a

(.1:a
B:a
6:a
3:a

€1+:a

7:a
3:a

MEDIAS GLOBAIS DAS DEZ EMPRESAS**
D1rigentes 127
Técnicns Eb
Emnreqados 834
Uperärios 837

3?
2E9

3#
137

7:a
9:a
5:a

€4:a*

11

Amos de
exper 113 n .

iS
10
l6
17

84
l4
1.5
lé)

80
1é+

].6

EG3

7
].S

1.6
8

III]
1.3

1.Ö

'7

Bil

Zé+

'7

1.2
20

E'7
lé=

1E3

1€3

77

1.3

165

Amos na
empresa

7
=.5

7
7

B
'7

5$

fS

1 1

€3

€9

*1}

151

153

'37

153

€1+

.J

'J7

cf:

/

'J?

'J'

0
(53

efs

133

153

€33

:53

'J'

<5>

Venti -

monte

bl.
sO
E55

ZCa

653

EE3

251
1é)

£+6

iii -

2o

9 ].

3O
ZéJ

f+L[.

£+b

EE3

Ej.

135

tffl
Eéå

€28.

Eé>

l6
14

EE3

1'7
1£+

48
€+l
2255

li?



* Media numérica de 3,55. AD calcular a media de educacåoä
cntu - se 1: And EA come 1, 2:0 Ann EA come 3, 3:0 Ann come 4 =

e anne de ensino técnico e universidade come anne calendarios,
o que faz com que o ann final du Ensinn Técnico Hedin for
contado come 12 amos.

Nån se reprnduzem em separado as medias das empresas Duguid &
Ive e Aqua Rural devido ac baiHo ndmero total ou baima
cobertura dos seus trabalhadores (7 e El, respectivamente);
esses dadös, no entanto, estando integrados has médias globais.

Contemplando a tabelaöE, verificam - se entre Dutras as
seguintes informacees - chave sobre a forca de trabalho
no eectnr:

ai A idade media dos dirigentes, empregados e operarios
se situa dos 34 anne para cima, a media de anos de
experiencia du trabalho a 13 anne para cima e, a media
na prdpria empresa a 6 anne para cima em empresas
que tinham um maHimo de 9 amos de existincia quando o
levantamento for feito.

Istu quer diaer que a grande materia nessas categorias
lem estado no sou poele de trabalhn ha muitos amos, ja
lem famelias e teråo certa reluctåncia de se
deslocarem durante tempo prolongado para fins de
educacåo e formacåo.

bi Ae médias educacionais per categoria sån pouco
sat1sfatdrias. No que diz respeitn a dirigentee, D

retrato que snbressai e D de trabalhadores experientes
Ho fim da época colonial que foram promovidos para
peicBes de chefia nos primeiros anos de Independ@ncia.
Eles tem um vencimento male elevado e tem - se esforcadn
para se educarem e formarem ide facto, o avancn
educacional e a frequencia de formacåo profissional
esta muito concentrado nos dirigentes veja em baixn);
mas o sou nivel de qualificacåo academica é ainda morte
baiHo e o eeu nivel técnico - profissional é bastante
deficiente.

Quanto ans empregados, embora esea categoria incluisee
os serventes, continuos e guardas, sou nivel de
educacåo e vencimentn é bastante superior au dos
Dperarios e a camada -é um pouco majs jovem do que ce
Gperarios. No entanto, na qualidade de conetituirem na
sua materia o aparelho administrativa das empresas os
empregados tem também um baimn nivel de qualificacåo e
formacåo (veja em baixo), embora, pela natureza do sou
trabalho, tivessem melhores facilidadee para se
educarem e formarem. Sobretudo na camada de E:os e 3:oe
Dficiais essa carencia é notavel relativa an grau de
responsabilidade que eeses empregos exigem.
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No case dos operérios, estä - se a surgir uma classe male
estävel .com muitos amos de experiencia de trabalho
Grganizado. Nora -Ee imediatemente que para um grupo com
experiencia e permanäncla na empreäa, o sou nivel de
vencimentos é morte baixo a média se situa no nivel
do grupo II de uma escala de de = . Quer direr, muitus
eståo a ganhar D vencimento minimn Du ainda menos que
lsso. Ouanto Ä sua educacåo, a média de (quase) #:a
Classe é um dos pontus majs importantes no presente
relatdrio. Efectivamente s operårios de cnnstrucåo em
leda a nacåo hole se situam hom nivel entre E:o Ann
de EA/3:a Classe e a 5:a Classe, com a grande maiovia
na #:a Classe. Quer dizer, o analfabetismo "pure" Ja
nån constitui um prnblema importante para as empresas,
mas um nova salle é morte neceesärio para chegar å
major formacåo e prfissionalizacåö dee operér1os: a de
elevacåo du sou nivel per cima da 4:a até ä 6:a, onde
hole comecam Ds cursos de formacåo tecnico - prnfissinnal
(veJa em baixo).

pequeno grup dos técnicos apresenta caracteristicas
bastante diferentes das outras trEE categorias. ds
técnicos såo male jovens e mena euperientes, tem manus
estabilidade no emprego, poseuem qualificacäes
educacionais mainres (embra puc satiEfatöriaE), e
ganham morte majs do que Ds empregados e operärios co
dobro). Surgem desde o principio uma série de
difficuldades em relacåo a essä camada. Primeiro, o
numero de técnicoe de conetrucåo em termos absolutos é
irrisério. Segundo, a sua qualificacåo é, mesmo assim,
baixa. Unde eståo DE graduados do nivel médio dos
Institutos Técnicsi pers nån eätåo has empresas.
Terceiro, a forma da sua insercåo has empresas nED é
morte cnmprometedora para as relacäes futuras de
producåo: pouca ehperiencia e idade, morte venciment.
O que fatta para mantel algum equilibrio na Eituacåo é
a formacåo e promocåo de operärios para poetos
técnicos. Na Eituacåo actual, os técnicns estån
condenados a serem tratados cm que caidos de
paraquedas has empresas e portanto, a uma fatta de
respeito.

Ci Em termos Eectoriais, a amostvagem do Eector privado
e pequena. No entanto, dels factos

sobreseaiem com force dos dados da Tabela Eld) e cg}:
Gs niveis de educacåm nån diferem morte dos do sectnv
estatal, mae os vencimentos na empresa privada GUVIL
sån morte superiores as empresas estatais, enquanto na
empresa Nasser eles sao menores e manus

diferenciados. Us dados indicam que a empresa
Nasser tam estado a crescer nos Ultimos dels anne,
que pBe em queståo a interpretacåm comparativa dos zeus
dados (uma vez que emiste hela uma elevada percentagem
de novos peräriE)
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di Relativo a diferencas regionais, a amostragem
levantada indica, com a excepcåu da empresa GUVIL, que
os vencimentos e niveis de educacåo em Maputo sao
ligeiramente superiores aus da Beira, enquanto os de
Nampula SEd extremamente baixos e precérios.

TABELA 3. DISTRIBUICED DE VENCIMENTDS FOR PRDVINCIA.

Vencimento Naputo Beira Nampula TCG ta 1
(cntos/mis) N:o jo N: M N:o % N:o %

/
15
2Q
bS
3O
35
41)

sO
B1J +

1 Cl II Et 1

%

sO %

I

4O !

l

30 :

I
'I

20 !

l
I

jO

O

7 - 14

47,8
32,7
11,1

59Ö
1,6
O,B

0,4

tOO

BO,I
29,8
IB,3
18sC)

~ llB
BIS
6,1
{+3C)

0,7

tOO

15 - 19 .80 - 84 25 - 89 30 - 39 40 - 49 50 - 79 BO+
Bvupo de vencimento (cnntos/mes)

FIGURA E. DISTRIBUICED DE VENCIMENTDS PUR PRDVINCIA.

vencimento mensal majs baixo registrado era de solo
contos mensais, o majs elevado de 157 contos. 0 grupo
de 7 - 19 contos mensais esté a viver abaixo, ou ac
nivel, du salério minimo (Grupos I e II de Dperérios ou
empregados), representando nu total 49,3% da forca de
trabalhn total. Babe dizer que a tabela reflecte a
aplicacåo em Sofala da legislacåo salarial existente, a
sua aplicacåo deficiente em Maputo, e a fatta da sua
aplicacåo em Nampula.
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Uma das variaveis que nds procuramos levantar era a
existencia ou nåd de outras fontes do que o vencimento
do trabalhador para o eeu agregado familiar. As
respostas a esea pergunta nåd devem ser tratadae come
sendu leda a verdade, uma vez que é necessario fazer
uma investigacåo morte majs pormenorizada em tale
casnsä enquanto nds apenas tivemos uma pergunta sd, que
ful colocada com major ou menor insistencia dependendo
do entrevietador. No entantm, ficamos bastante
surpreendidoe de ouvir que a grande materia dos
operarios e empregados de Maputo negaram ter outras
fontes significativas de rendimento na familia. Sabemoe
que mercado de trabalho para mulheres é ainda morte
restrito em Mocambique, mas muitos dos entrevistados
afirmaram que as suas esposae hem tinham acesso a
terreno em Maputo para fazer machamba, ou que ae
machambas que tinham eram demasiadn pequenae para
fornecer um auto - abastecimento significativo, morte
menos a eubeistincia Du prudutoe para vender. Poucos
tinham outroe familiares com quem contavam para
rendimentn Du abastecimento regular. Isle implica, se
fosee verdade, nån somente muita miséria, mae também a
proletarizacåo das familias em Maputn, uma vez que a
sua antiga ligacåo com a terra esta a ser rompida pela
guerra e pela urbanizacåo de Maputo. Nas Gutras duas
cidades, houve major rendimento familiar proveniente da
producåo agricola das mulheres e de contribuicbes de
Dutros familiaree.

Esse assunto pode merecer male atencåo no future.

For também notdria a quantidade de trabalhadores do
eector C&A que sao migrantes provenientee de fra das
tres cidades.

TABELA #.

rigem

Sede
Frovincia
Uutra
provincia

FROVENIFNCIA DOS TRABALHADORES DAS EMPRESAS.*

Dirigentee Técnicoe Empregados
Ni Cl % N: % N:o %

Operarios
N : Cl %

31
ES

68

ZS,O
EODE

J498

8
=.l

ll

133,3 47
BC) se 57

45,8 137

19pS 170
83,? 823

56 9 8 £!- é+c)

E0,4
E6,8

S2,B

Total
%

BC) ! {?

Es 5 ~

~~ ! {7

* emcluindo dnis estrangeirqg.

Em Maputo, 37,5% dos trabalhadores entrevistados has
empresas provieram da Provincia de Inhambane, e 25,5%
da Provincia de Gaaa. As provincias com manus
representacåo has empresas cobertas eram Niassa (0,2%),
Manica (0,7%), Cabo Delgado (1,1%) e Tete (E,3%).
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Essä seccåo pretende indicar com major precisåo a
situacåo educacional da forca de trabalho has de =

empreEas levantadas. A Tabela 3 apresenta um resumo do
nivel de educacåo geral das quatro grandes categorias
de trabalhador: incluindn os trabalhadores com formacåo
do ensino técnico nos niveis equivalentes du enslno
geral:

TABELA 5. NIVEIS DE EDUCACEO FDRMAL CDMPLETADOS.

Nivel

Analf.
Som grau
1:0 Gram

1:D Nivel
E:D Nivel
3:D Nivel

Univ.

Total

Dirigentes
N:o %

8 6,3
4O 31,5

£+l 38,3
2l 16,5
l2 915

5 359

1E'7 1 OC)

Técnicos Empregados
N:o

6
16

£+

26

%

23,1
61,5
1.134

tOO

N : Cl

B
BC)

BE'

96
iB

6

BBC)

%

3,5
8,7

BJ97

41,7
7,8
2,6

100

Operérios
N:o %

73
829
£+31

gO

..J

E

830

~ 3 ~
27,6
sl ,9

1099
0,6
0,2

tOO

Total
%

blb
21,8
~59.J

19,2
~ , ~

}

2,0

054

tOO

A Tabela 4 fara per si. 38% dos dirigentesä 48% dos
empregados, e BB% dos Dperérins se situam abaixo do
nivel m1n1m (6:a Classe) necessärio para entrav em
cursos de furmacåo profissional. Male 3E% dos diri -
gentes, E3% dos técnicos (!), 4E% dos empregados, e 11%
das Gperérios se situam no 1:D Nivel (6:a Classe)
completn. ds poucos restantes.(Bg pessoas, ou 7,3% du
total) tem um nivel de ensino secundério complete.

Se fér possivel executar eficaamente uma politica no
campo da educacåo geral, serra neste momento cmrrecto
faser D seguinte:

priorizar aqueles cnm 1:0 Nivel e E:o Nivel completos
Para estudos no Ensino Técnico Bésico e Médio, com peso
para De dirigentes, técnicos, e operérios A experientes;

priorizar os operérios com D 1:0 Nivel complete para
cursos de formacåo profissional;

priorizar, per todos os caminhos possiveis, Cl

ingresso de empregadoe e operérios com o 1:0 Gram
Cmpleto em estudos da 5:a e 6:a Classes.

Infelizmente, o assunto nåd é tin fécil neste momentoä
que Eeré discutido em major detalhe em baixo.
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Deve - se dizer que uma das surprezas desagradaveis du
estudo era D baiHissimd numero de trabalhadores no
sector de construcåo que lem cmpletado qualquer nivel
de ensino técnico. s dados indicam E3 pessoas come o
nivel Basic e IE cnm D nivel Médio completds.
Desdobrandd os dadds, verifica - se a seguinte situacåo:

lABELA 6. NIVEIS DE ENSINO TéCNIC NAS EMPRESAS.

Nivel Dirigentes Técnicos Empregados perarios Total

Basicd industrial:
Freq. 8 1 1 E 6
Cdmpl. 1 7 4 1 133

Basico comercial:
Freq. 1 é5 /
Cdmpl. é; £+ 10

Médid industrial =

Freq. 1 3 4
Compl. £+ £+ £3

Hedin comercial:
Freq. £3 133 0
Compl. 252 1 :1. *1+

TO 13 EI 1 20 lé= 1*? :3 5$E3

Deve - se ndtar que, dos 5B indicadds, 3 que tem nivel
bésicn eståo a estudar no nivel médio, portanto
numero total de pessoas em queståo é 55 (4,5% do total)

Nn que diz respeito a area de construcåo, portanto, o
estudo encontrdu um total de 2l pessoas (1,?% da
amdstragem total) cnm um nivel de ensino tecnico
industrial complete, dos quais 4 trabalhando cm
empregadds e 5 come dirigentes. Nåd é precisn dizer
majs do que a situacåo é lamentavel. Pode - se repetir
que a amostragem de técnicos e dirigentes é majs
elevada do que a de empregados e Dperarios (veja acima)
polo que a situacåo é ainda majs grave do que indicado
polo varor de 1,7%.
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Merece reverter a situacåo de desequilibrio has
empresas para explicar majs sobre os preblemas
educacionais. Com a excepcåo dos técnicos, a grande
maiDria dos trabalhadores esta la nes seus postos desde
ha bastante tempo, ja é majs idosa; e quem lem um poele
é muito dependente dele, faz tudo para nåd 0 perder.
Pnrtanto, Continua a aceitar a trabalhar som promocåo e
com baixo venciment, mas nio aceita ir estudar
puls, han traz rendimento e, na pior das hipdteses,
BHP59 0 trabalhador am perigo de perder D sou posto,
per baiwar o sou rendimento devido ac cansaco ou,
sobretudo quando se fara em cursos em regime de
internato, per ser despedido na sua ausåncia. A pequena
excepcåo for no nivel da alfabetizacåo, uma vez que ser
ainda analfabeto expunha G trabalhador demasiado an
riscn de eer despedido.

Cnm a queda na actividade de construcåo e o surgimento
de alguma concorråncia no mercado de nbras, verificou -
se também uma primrizacån pelas empresas dos prazos dos
contratos, palo que 0 regime de trabalho dos operévios,
técnicos e dirigentes lem - se espalhado para feta das
hotas ngrmais de service e, consequentemente, impedido
o trabalhador de frequentar D ensino nocturno. De
facto, essa situacåo tende a privilegiar os empregados
dn escritdrio, em que D sou acesso a eecolariracåu nån
é ameacado do mesmu modo.

que se verifica na forca de trabalho actual has
empresas é, infelizmente, um muito baixo ou huru
Prögresso educacional, com a emcepcåm ja notada da
alfabetizacåo. A Tabela 7 indica D progresso feito
Dela amostragem no periodn entre a sua entrada na
empresa até au dia da entrevista (portanto, até ac fim
de ann lectivu 1988).

A distribuicåo patenteada nessa Tabela 7 é prencupante.
A primeira diagonal da Tabela representa os que nån
avancaram nenhuma clasee desde a sua entrada na empresa
(63,4%; ac tndo). A segunda diagonal representa aqueles
que avancaram uma classe sd (18,5%). Portantu, 1E,1%
lem avancado duas classes e 6%, trås classes ou majs.
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TABELA 7. PRDGRESSU EDUCACIUNAL

EDUCACEU

NAG EMPRESAS.

ACTUAL

An. la Ea 3a 4a Sa ba 7a Ba ga loa lia Bl HB B3 Ml
An. Bl 7 31 17 9

E Ia 31 13 8 15 1

D Ea bl 19 60
U 3a 7E 103 7 11
C 4a 274 E6 E6
A Sa 62 17
C ba gB

6
3

E3

4
1 2
;J J

a 7a El E 1 1

Ba bS 4
ga 16

I loa 8
N ira 4
I Bl
C BE
I B3
A Ml
L ME

M3
Un.

1 1 1

1

E 2 1

1

E 1

7 3
jO

Total 81838 1U521161461 95}153 :53 371EB El ' 6 10 17%

8

4
1

7

Me I*13 UT!

1

1

1

I4

3 141

1

4

%tt. 6ä5! 11,6 }9,41 4S,O !lE,#{ 7,3 2,5 ,4 2,7 1 ! ~ ! Li
An.lla tai Sa} #a Sa! ba !Ta Ba!galoal1la !BI BE E3!M1 ME M3!Un

Legenda: An. analfabetnä Un. universidade
Blå BE, B3 Ensino técnico bésic amos 1äBä3
Mia ME, M3 = Ensino técnicn médio amos 1pEp3.
la ira Clasees dn ensino geral.

Em termos dos Dbjectivös do presente estudo, a Tabela
7 indica seguinte:

ai A primeira, segunda, terceira e quarta linhas
horizontaie mostvam Ds sucessos do trabalho de
alfabetizacåo e educacåo de adultos. De 5#6 pessoas
actualmente has empresas, que nED tinham completado D

l:o Grau/4:a Classe quandn entraram na Eua actual
empresa (44,6% da amostragem total), EOb (37,7%) lem
completado eBBe gram, dos quais iE (2,E%) também
completaram 0 1:0 Nivel/6:a Classe. utvE 95 (17,4%)
tem avancado um u dels Amos de EA. Dos que entraram na
sue actual empresa analfabetos (1#5 pessoas), 6,2% lem
cnmpletado 0 1:0 Grau, 37,9% tam avancado um Du majs
Amos de EA e 55,9% é ainda analfabeto.

Ac interpretar esEes ndmeros, nån se dave esquecer o
problema de nED sabel quem nån Beta has empresas hoJe.
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NEC eabemqs quantoe outros tiraram bom, ou algum,
vendimento da EA e sairam/foram despedidqe, hem com
quantos que nåd tiraram nenhum rendimento da EA
0 mesmo aconteceu.

No entanto, podemqs dizer dos que entraram analfabetq
ou som o 1:0 Grau e que ainda eståo ia, que nenhum
analfabeto, e apenas E,E% do grupq total, avancou
suficientemente para se qualificar para entrar em
cursqs de formacåq prqfissiqnal.

Farece - hes das entrevistas e dados, que quem melhqr
tirqu prqveito feram aqueles que entraram na empresa jé
com a E:a Du 3:a Classe feita e em dels a tree anne
Passaram D E:o e/Du 3:0 Ann de EA. Istq levanta duvidas
series sobre a eficécia da estratégia de alfabetizacåo
que esté a ser aplicada. Tom havidq algum sucessq, sim,
mas quem comecou polo programa do 1:0 Ann lem tidq
muitas dificuldades em cqncluir D ciclq. Até ae ponte
Que issn fqi verificével, é a nossa nitida impressåo
que quase todos aqueles que hole ainda sån analfabetos
ca grande palle sendq hqmens majs idnsos) tim de facto
fYequentad a alfabetizacåo vérias veaes.

TABELA B. DISTRIBUICEO ETARIA DUS MENDS OUALIFICADUS.

Nivel/idade

AnalfabetD

l:a Classef
1:q And EA

EO-29

4

1

30 - 39

EI

11

40- 49

BE

19

50 - 60

34

I2

TCI1731

Bl

43

% {+0+

69,1

72,1

A cqnclusåo que hus tiramoe neste momentq dessee dadoe
é que o sectnr C&A nån deve dedicar a sue atencåq ä
Örganizacåq de aulas de 1:0 e mesmo do 8:q And EA.

Existe sobretudq lugar para aulas do 3:0 Ann EA nae
empresasp mae; consqante D levantamentq, essas aulas
raras vezes eståq a decorrer hole em dia. Um problema é
que os pqucqs nåd - graduadqs se encentram muito
eepalhados pelas frentes de trabalho e obrae,
vesultando pouca clientela em. cada lqcal. A maiov
incidåncia de subqualificacåo se encqntra em Sofala e
Nampula, o que indica que a experiencia corrente do MCA
de qrganizar aulas centralizadas e majs intensivas de
3:0 Ann durante as höras de trabalho pode, com algum
rendimentuä ser estendida a essas prqvincias. Vériqe
dos CFAT de MINED tem ride eesa funcåq também. Porém,
lars formas eepeciais såo sempre caras e nåd valem a
Dena som a urgente resolucåq do prqblema majs candente,
o hd de estrangulamento das 5:a e 6:a Classes.
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bi trabalho de formacåo profisåional formar, em
cursos dados pelae empresas ou polo MCA ou ainda per
outros organismos come, a SETEP, a CNP, o Ministério de

rabalho etc., é universalmente e em conformidade com a
estrutura do Sistema Nacional de Educacåo.
prognosticado para dar ingresso a pessoas que ja tåm
concluido o 1:0 Nivel/6:a Classe. A problematica da
Formacåo Frofissional sara discutida em pormenor male
adiante: aqui vale a pena apenas apontar, que dä
grandes eeforcos de EA e os critérios de admissåo de
novos trabalhadores tem resultad hom - ndmer bastante
grande de trabalhadores Com o 3:0 And Eåé a 4:a e a 5:a
Classes feitas, que ainda had sao elegiveis para
formacåo profissional formar.

Ha varias maneiras de confrontar o problema. Tendo come
ler inflexivel que a 6:a Classe é o nivel de entrada na
FFH importa reeolver o impasee que impede os
trabalhadores em tirar essa 6:a.

No momento do levantament, 55Ö ou 45% de todos os
tvabalhadores se encontravam parados ante o E:o Grau.
CDnsoante a Tabela /, ds 425 trabalhadres que
entraram com l:o Gram feito, 63 ou 15% tim conseguido
completar o l:o Nivel, dos quais EO avancaram ainda
majs; E completando a 9:a Classe e 1 0 Ensino Técnico
Basico. No total, do global dos 971 trabalhadores que
entraram has empresas som a 6:a Classe feita, 75 ou
J;7% tem Conseguido tirar a 6:a Classe u majs. A
solucåo som ddvida lem de se encontrar em melhorar o
fluxo através das 4:a e 5:a Classes.

No momento actual, os dois caminhs para faser isso sao
aulas noturnas e formacåo acelerada em CFATE do MINED e
MCA. Podemos concluir do levantamento que nenhum dos
dois esta a dar vazåo minima ac problema, come se
discute majs adiante.

ci No nivel da 6:a Classe para cima, existem poucos
trabalhadores. 192 entraram com 6:a, 7:a ou 8:a Classeä
dos quais 11, ou 5,7%, chegaram depois a completar a
9:a Classe; 1 a ll:a; e E o Ensino Técnico Basico.
utra vez, o progresso é lehto e pequeno. Com a 9:a
Classe para cima entraram um total de Es pessoas, dos
quais apenae 3 lem feito algum progresso.

di Ja se discutiu o Ensino Técnico acima; os dados da
Tabela 6 indicam que a materia das pessoas com
qualificacåo técnica ja entraram na empresa com esta
qualificacåo: 15 entraram som o sou nivel técnico
concluido, dos quais 4 conseguiram posteriormente
conclu£ - lo. Dos que entraram som qualquer formacåo
técnica, apenas 14 tem completado algum and de formacåo
técnica, 3 destes completando o nivel Easico.

E 1



TABELA 9

Classe/
Nivel

Analf.

l:a
2:a
3:a

Som grau

4:a
.J : a

l: Grau

6:a
7:a
B:a

1:0 Nivel

9:a
lo:a
E:d Nivel

ll:a

Univ.

Total

ei Se nås. prdjectarmds esses dadde (Tabelas 5 e 7)

edbre os E6.OOO trabalhadores do sectdr de construcåd e
éguas, pddemos chegar a uma aproximacåo da situacåo
total. Impdrta Hotar ja de antemåd que nde investigamos
has cidades maidres dn pais, cdbrimds maldres
percentagens de dirigentes do que de dperarios e
empregados e, nåd tdcamds efectivamente 0 sectdr
privado. As duas primeiras situacbes pddem tender a
aumentar d nivel global de conhecimentds para além da
realidade; D efeito da terceira nåd sabemoe, mas
pddemns estimar que a fatta do sectdr privado no estudd
tehde a reduzir nivel das camadas superidres
resultante da prdjeccåo.

. PRDJECCEO DA QUALIFICACEO EDUCACIONAL DA FORCA DE
TRABALHU N SECTDR DE CONSTRUCEO.

Projeccåd Prdjeccåo Prdjeccåd
Tabela 7 Dirig. & Téc. Dper. & Empreg.

Tabela 5 Tabela 5

1730 0 1970

BED
2250
Eéi- 90
55612) 4O étjmétJ

99CHZI1

ZOé+ -:2)

11940 180 12490

3290
1E70
1010
SS/O 810 4530

980
840

1221)

4OO

60

26480

160

7O

EO

680

560

200

O

BSB1O

A prdjeccåd da Tabela 5 é de major cdnfianca; mae
cdrrespdnde bastante bom a projeccåd da Tabela 7, que
dé tambem uma ideia edbre a distribuicåd par classe de
E Fl S 1 l'lcl .
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Ela pode ser comparada com os dados recolhidos polo MCA
sobre dirigentes e técnicos das empresas em 1988:

TABELA jO. QUALIFICACEU DE DIRIGENTES E TéCNICOS DAS EMPRESAS.

Nivel de
educacåo:

Dirigentes
Técnicos

Total

EEQELEUBE

K 9:a
Classe

838
na

9:a/
Basico

93
na

ll:a/
Médio

105
191

896

Superior

84
IE

36

Total

460
203

663

QE EQ!Q&QéQ =

Tem- se constatado grandes problemas e nds de
estrangulamento na carre1ra educacional dos
trabalhadores das empresas levantadas. Ja se referiu um
dos factores condicionantes principais: a fatta de
promocåo e elevacåo do vencimento em termos reais. Polo
menos a imagem que sal do inquérito é que as pessoas
nåd associam amos de educacåo adquiridos depois de
entrar na empresa com promocåo e aumento do vencimento.
Muito majs determinante lem side o nivel inicial de
educacåo ac entrar na empresa. Nos niveis majs baixos,
alguma educacåo tirada dentro da empreea pode servir de
alguma garantia centra despedimento. Os técnicos e
dirigentes lem side majs alvo de pressåes para se
educarem melhor, embora o real nivel de aproveitamento
tenha side baiao. A meio - caminho na escada educacional,
as pressbes e os estimulos para participar na educacåo
tim side baixos. Efectivamente, sdmente aqueles que tém
conseguido fazer saltos de um nivel educacional para
outro é que tem eentido beneficios. Tudo bom: mae o
grau de esforcos necessario para fazer esse salto lem
side tåo elevado e as verdadeiras poseibilidades de
conseguir fazer esse salto de tal modo reduzidas em
termos praticos, que hoJe sao muito poucos os
trabalhadores que se aventuram polo campo de obstaculos
que constitui a
grande ma1ov1a
estudar majs";

infima estava a

Um factor fora

escolariaacåo nocturna. Come sempre, a
entrevistada indicou o sou desejo de
mas na prética, apenas uma quantidade

fazer isso. Forqu€?

da educacåo era o da guerra. Muitos se
pronunciaram preocupados em voltar para casa a alta
norte, tanto per causa do inimigo como per causa das
patrulhas e rusgas das forcas de defesa e seguranca. 0
ultimo era sobretudo notavel na Beira. Em muitos sitios
lem também faltado energia a norte, muitas vezes devido
a guerra, o que prejudica as aulas e o aproveitamento e

23



#B

E1nD34qPw 7 epEp;Jo;Jd E wapJad" sagts} 4od sOpEAo4da4
nu ésazaA senp weAD4da4 anb sounrg - awexa ou no se41e}
JDd *JPADJdBJ E SDPPUBPUOD DES SOPDQ 3SEHb ÖOUJnQDDU
DUISUB U SPIJ$qEW ap BPPPI1UPHb ? 3 SB4UB4SIKB
sagsgpuoa Se Sepeq - saquaJJDDap 3EP Soq;a;a so
a sag =eAD4daJ ap 0 a Ieuogaesnpa ewa[ q04d apue46 D sen

- sepeA;Jd seu1do4d
wapad sa4DEsa;Jd sunbie anb a Gsoses $04Ja= wa *EJ4Ka
Dquanb mn Jebad was e1n = 3J4ew E Jgnbasuon ap sema{qojd
Eq anb aJaJEd - Seqs; [ sap ESaJqua e wo= Ex;a[ sap
no €aquamEp;Aap og = ;4= su; E ez;ue64o ogu esa4dma
e;JdQ4d E anbJDd sa=aA se e [ nD;44em ens E wanöasuon
sopuq wau a asserg e:9 Ep Ewpae EBJEBnI €4ed og = ;4admo=
eqgnw EH 'seqsgr ap Dgss;wqns Ep ELA Jod sepe1o4quo=
S3PPP1JIJd Bp EWB4515 WR PPUIE BqSIXB SIEAFN Die B Ola
DU £SPPBInÖBJSBP WPJD~ SP [HD}J4PW SP DPJg Dia Op [BAFU
3 'egsugpagéa wo= opE4n=eKa Jas E €qsa Dgu se [nD;44em
sep Dssa= oJd o anb aDaJEd saw €Oq1nw JeS; =aJd 1; = ;};p 3

'sa4DsSa}DJd sap sepaugqsgsap e sEq [E} ap nEJb DpeAa[a
wn a sa4Dssa}DJd ap E;JUgJED Ewn waqweq as-ESa1E
iepeap [ de 3 D41npe op e;sosepad Ewn sazaA EeJeJ anb
a Joq1am E 3 Dgu ougsua op apep1renb 9 anb Dpiaaquoa
aquameB4e{ 3 - sgEn4 =e sagagpuoa ssu EA;ssa= xa waqwe4
a aqgou 4od seJDq g €Euewas JDd sa4;Du 9 ap egDugågaa
U 'gDEUIWH[ ; B OIJ ~IIIQDW Bp EBQDIPUOD 5PW;SS~d
W~ q SPIOJSB SEP SEQIHN 'JB [ OJSB [PIJBÄPW 5 SOJAII Bp
EÅIE} Eq EPUIU 'SBJDPPHIEQPJQ SUP SDFBSBP 3 SODJO}SB SO
JPZIIIqPIAUl PJEd BQUEQSPQ lHqIJQUDD JPIODSS BWIÖBJ

'SOqII} SOU JI4SBAUI OPU1JB}BJd ÖSEXIPQ D~q DES 01IX ~
Ep SBPEP@IIqPqDJd SP DPUPHb DPnQBJQDS ÖBPEPINIUEHbB
WOD BJJDDU1 O~U JOPEHIEQPJÅ 0 BUb WE SOQSHJ WP4UBSBJdBJ
SIEIJEQPW 3 SOJAII 50 OWD3 PIDJ$JqEW 7 O1UP1
'JOQDP} JQHD WU WP4UBSBJdBJ O~DEDHPB Pp 504SHJ 5

'ira seine
4ez;ueBJo esa4dwa E euad e area ogu anb op;znpa4 og;
a sa4ueJgdse ap oäawpu o oq1EqE44 ap IeDOI epe = ma anb
ap ema1q4d D Dpeuogauaw go; waqweq ÖneJg O:I g3gg op
[aA;u U 'e;DugnbaJ; E Dpe= ;pnfajd a s;ew4Du seJDq sep
eJo} Dq[EqeJq p;6;xa wag sazaA seqgnw anb oeog =nJ4sq0=
ap sEsaJdwa sou Dq{eqe4q ap aw;baj o nouogsuam as e£

'J€4S@SBP B nO J€ [ nDIJ#PW
35 O~U E JOPEHIPQEJQ 0 DPPABI 50pO; W ~ Z ÖPIIFWP; Pp
B IEHPIAIPUI BPUES Bp [ 3AIU OKIPQ 0 €EPIWOD B OJIBQUID
Ep POLE; P IBqJDdSUPJ4 Ep ZBSSPDSB U 'OPPSEd JO4DPé
WU WSH4I4SUO3 W~ qWE$ PPIA Pp SBBDFPUOD SPIJGJBJd sU

'BBbI B LBbI
ap soue sou Du4n4Du Du;sua ou DpEAoJde go} manbuiu anb
wa epgpaw eu a4e GaAeJB oqgnw opgs wa4 ewa [ qDJd aqsa
EJ1ag EN - E{n=3JqEw E JEDS;JJe as ap apequoA e znpa4



durante um ou dels anne respectivamente. Até na hona
classe, reprovacåo numas disciplinas conduz .quase
automaticamente a reprovacåo em ledas e a sua
repeticåo. Fattas devem ser justificadas per escrito,
mesmo assim existindo um limite absolute de fattas de
quatro semanas de aulas (16 dras na pratica).

No que diz respeito as perspectivas actuais de educacåo
de adultos an nivel da 5:a e 6:a Classe, esse nivel
devia ter side abrangido pela reforma educacional
actual e apetrechado com um curriculn e livros prdprioe
equivalentes ac E: Grau do SNE. Uma ve: que o processo
ficou demorado, esta - se ainda a utilizar o curriculu
anterior, baseado em parte nos livros velhos do ensino
geral e em palle em textos de apnio; issn, quando ja
existem novos livros para algumas disciplinas do novo
SSEG. A perspectiva é de introduzir 0 E: Grau SSEA par
volta de 199E, com livros auto - didacticos, o que val
reduair a necessidade de frequencia regular na escola
nocturna. Até entåo, a perspectiva continuara de muito
poucns gvaduadns da 5:a e 6:a eaistentes, pel menos
para o sector de construcEes.

Ha uma abertura para alunos "eaterns" se candidatarem
aus exames masä na ausencia de livros autodidacticnsä
parece que poucos alunos aproveitam a oportunidade.

Simplesmente, entåo, temos que concluir que as
condicées sån demasiadn mas, ae ehigencias duras demais
e os estimulos fracos demais para motivar, reter e
aprovar o trabalhador.

As estatisticas du MCA para 1988 revelam as seguintes
1nscricses de trabalhadores:

TAEELA Il. INSCRICBES DE TRABALHADURES DE CUNSTRUCEU E aGUAS, 1988

l:o E:o 3:0
And Ann And

141* 181* 183*
No estrangeirn:

B : Cl

Grau

na**

B : Cl E.T. 3:D E.T.
Nivel Easico Nivel Médio

64 19 7 27
8

E.SU -
porter

10
l6

* Dados sd de Maputo, Gaza, Sufala e Eambézia. (NO
entantop fara destas apenas Nampula lem um sector
considerével de C&A).

Matriculas a essä nivel ja nån sao controladas.

Dados sobre aprovacses nån sao disponiveis. No entanto,
a extremamente baixa quantidade de inscricées leva -hes
a constatar que, em relacåo as necessidades de um
Sectnr que emprega uns E6.SOO trabalhadnres, o problema
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da baina qualificacåo da forca de trabalho nån esté a
ser resolvido pela escolarizacåo nncturna. 0 secret
esté pnr issn a ser apetrechado em certa medida per
novos ingressos qualificados de fora: em 1988; foram
atribuidos ac MCA os seguintes técnicos:

TABELA IE. ENTRADAS DE NOVOS TéCNICS NU SECTDR DE C&A.

Bäsico Méd i Cl Superinr
Indust. Comerc. Indust. Cnmerc. Engenh. Economia

SNE 14 1..: 4B 6 11 3
Exterior 178* 1 ..J 14 7

* NED discriminados na femte.

Esses sevåo divididos pela area estatal e pelas
empresas e devem constituir um importante reforco para
o sector. No entanto, a cautela exprimida previamente,
de que é complexo sempre incluir no cimn da piråmide
novos elementos, deve ser recordada.

B ElD Ds EQSMBESQ EQEEEBBQB;

Desde ha longn tempo a necessidade de se encontrar
outras vias majs aceleradas para a educacåo de
trabalhadores subqualificados da vanguarda tam side
conhecida, levandu a implementacåo dos Centros de
Fovmacåo Acelerada de Trabalhadores em säte provincias,
um pertencendo e sendo administrado eaclusivamente polo
MCA, os outrns scb contrnle da DNEA.

Efectivamente, nos CFAT tem cursado trabalhadores no
nivel de 3:0 And SSEA acelerado e, 5:a e 6:a Classes. 0
primeiro curse leva 6 moses, segundo 9 moses.

Estudandn Ds dados das jO empresas investigadasä
verifica - se uma reduzida efectividade dessa trabalho.

TABELA 13. TRABALHADORES DE C&A COM FDRMAEEO ACELERADA COMPLETADA

3:0 And 5:a* 5:a+6:a Total

Maputo 1..J 1 11 E7'
Bella 3 3
Nampula 1 1 €3

Total 1€> 1 I55 :3£8

* Aprovado sd na 5:a no curse conjunto de 5:a+6:a Classe.
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Come se pode prever, os cursns do 3:0 Ann foram
frgquentadus per operérios e empregados, mae geralmente
dé baixa categoria. Os l6 individuos identificados sån
11 operérins, E ajudantes de armazem e, 3 empregados,
dos quais dels acham que a sua formacåo resultou em
promocåo e aumento do vencimento. Efectivamente, esse
nivel de curse nåd lem trazido muito rendimento em
relacåo aD sou custo, em parte talvez porque parecesse
que as empresas nåd enviassem a sua vanguarda.

Os curaos da 5:a+6:a (E:0 Grau) incluiram um clientela
de major categoria. Os l6 registados incluivam 4
operérius, 3 ajudantes, 1 dirigente e B empregados.
Dito desses, incluindn aquele que sd conseguiu a 5:a
Classeä nån cnnsideraram a qualificacåo ter trasido
melhoramentos de promocåo e/ou vencimento. Dos
restantes 8, um empregado for majs tarde promovido a
Chefe Administrativo; um ajudante - carpinteiro for
promovido a 3:D escriturério; um operério for enviado
para um curse do MCA e promovido depois para medidor -
Drcamentista. Um Dperério for promovido de polidor para
serralheiro. Os outros # progrediram na sua carrelra/
inicial (mecånico, oficial da secretaria, centra -
mestre, dirigente), tendo side promovidos um escalåo
e/ou tendo recebido um aumento de vencimento.

A esse nivel, portanto, iS (E7,3%) das 55 pessoas
entvevistadas que conseguiram Bubir do 1:0 Grau para D

1:0 Nivel, devem a sua subida å formacåo acelerada. Os
15 numa populacåo de 1EE4 representam uma possivel
projeccåo de até 3EO pessoas no total do sector C&A com
essä qualificacåo dos CFAT. Esses numerus atribuem uma
importåncia razoével a formacåo acelerada no prncesso
de qualificacåu da forna de trabalho. No entanto, a
interpretacåo dos dados requer contemplacåo dos
seguintes problemas:

grande parte dos graduados dos CFAT (14 dos 16 do 3:0
And ep jO dos l6 da 5:a+6:a) provem das empresas DIMAC
e CRSUl; essas empresas tendo apoiadn a politica de
formacåo acelerada consequentemente. As outras empresas
nåd mostram nenhuma tendencia semelhante e, portantop o
numero total proJectado é, de certeza, superior an
real.

a capacidade do CFAT de Manica, que lem leccionado
Bete cursos, é de 150 alunos per curse, totalizando
1050 potenciais graduados (além de outros possiveis
graduados dos CFAT dirigidos palo MINED). A distånc1a
entre a projeccåo e essa capacidade indica tanto que
CFAT nån lem rendido o méximo, come que vérios dos seus
graduados tim desaparecido du sector C&A.
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o destino dos graduadoe com a 6:a Classe dos CFAT nåd
pode ser encarado come o melhor. Apenas 50% deles
mostram na sua carreira e acham eles proprius que a sua
formacåo trouxe beneficios. Do ponte de vista das
empresas, o resultado real do sou investimento no curse
através de trabalho perdido e subsidios e vencimentos
pagos, nåd ,parece ter side substanciai tendo
possivelmente side razoavel em seis casos dos 15
identificados.

0 relatorio do proprio DRH/MCA para 1988 constata:

"NO quadro da realiaacåo do VII curse de sa. e ba.
Classes no CFAT em Manica, foram seleccionadas em todas
as Provincias um total de bO trabalhadores que
frequentaram aquele centre. Desto numero, apenas 31
tiveram aproveitamento positivo, ou seja, concluiram a
ba. Classe. Para nos, esté na origem desta
situacåo a incapacidade financeira dos Centros de
Trabalho [ empresasJ, que nåd conseguiram suportar as
despesas e, a deficiente seleccåo dos candidatos
aus cursos Em entrevista, for constatado que as
condic3es materiais em Chimoio nåd sao as melhores, o
que cria resistincia centra ser selecionado para o
curse; a qualidade de ensino lem side baixa, o que
tåo - pouco mobiliza potenciais alunos. A longa duracåo
do curse deve preocupar os trabalhadores, que sao, come
vimos, na maioria casados e tbm criancas. For também
alegado que, as vezes, as empresas utilizam o CFAT para
a formacåo dos trabalhadoree que menos fazem fatta e =

até; come manelra de despedir e substituir
trabalhadores na sua ausencia, som conflito. Em muitos
casos a seleccåo lem side aleatoria, de pessoas som os
requisitos e a vontade para frequentar o curse.
Evidentemente esses procedimentos apenas podem reduzir
a vontade de outros indicados para frequentar o centre.

é evidente também que a legislacåo vigente sobre a
relacåo entre empresa, estado e trabalhador quanto ac
financiamento dos cursos (Decreto- Ler 35/87) dificulta
o envio de trabalhadores para o CFAT. Para cursos de
menos de seis moses, o trabalhador nåd é descontado e a
empresa lem que pagar o vencimento, os bilhetes e uma
taxa de residencia. Para cursos de majs de seis mesesa
desde o dia de inicio o trabalhador é descontado uma
Percentagem relacionada com o tamanho do sou agregado
familiar, desta forma reembolsando uma parte das
despesas contraidas pela empresa. 0 custo para a
empresa continua elevado, mae evidentemente serra
Pféferivel para ola enviar trabalhadores para cursos
majs extensos. Para o trabalhador, no entanto, a
aritmética é contraria: qualquer curse que dora majs

que seis moses torna - se uma punicåo em relacåo ac sou
orcamento familiar e bem - estar. O raciocinio econdmico
da Ler é clare: per um lade, estimula majs as entidades
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TABELA 14

Dirigente

a dispensar trabalhadores para cursos de porta e
salveguarda - as da incorrencia em grandes despesas para
cursos de longa duracåo que, de outro modo, nåd
estariam em cndicEes de enfrentar. For outro ladoä um
curse de lange duracåo é majs cnsideradd em termos de
equivalencia, promocåo etc. e portanto, o trabalhador
deve vor D sou sacrificio recompensado com Q rendimento
superior decorrente da sua qualificacåo. Isso funciona
bom em condicbes onde ha estabilidade e crescimento
econdmico, mas hole onde a inflacåo e o entupimento das
vlas novmais de promocåo impedem um crescimentn real do
rendimento individual e onde o vencimento ja
difici1mente dä cobertura ås necessidades bésicas du
trabalhador e da sua familia, prpsr um sistema que
implica rea1s sacrificios imediatos em troca de
hipotéticas melhnrias futuras lem 0 resultado inverso,
de desencorajar a participacån.

A esses graves problemas deve - se juntar majs um. CFAT
de Manica, pela sua localizacåo, e de dificil acesso e
é percebido come eHpondo G aluno au ataque, no percurso
e durante a estadia. Nas condicbes actuais,
dificilmente o centre pode servir com rendimento outras
provincias do que Manica e Sofala.

D novo director do CFAT fez um levantamento sobre os
recem - chegados participantes am IX Curse de 1989. No
total eram 43, sobre a capacidade do CFAT de 150; dos
quais EB (65%) foram entrevistados. Todos tinham 0
Hivel do 1:0 Grau, 3 tendo a 5:a Classe e E o 3:0 And
do SSEA. Em geral a idade media era bastante inferior ä
media do sector C&A, embora os amos de experiencia e na
empresa continuem elevados.

. MEDIAS, ALUNUS FREQUENTANDO CFAT DE MANICA, 1989.

N:o Idade Nivel de Amos de Amos na Vencimento
media educacåd experiincia empresa mensal

1

Empregados IE
Operärios 15

44
BO
BB

4:a
4:a
4:a

87
12
jO

l4
4
6

26
19
2o

Dos participantes, 83 sån casados, IB tendo filhos.
perfil dos participantes que sal é de trabalhadores com
um periodo relativamente lange na sua empresa mas que
säd ainda de baiHa categoria o que nåd é mal, sd que
deve haver ainda muitos trabalhadores experientes e
ocupando cargos majs elevadus que ainda majs precisam
dessa formacåo. Seré isle um indicativo subre a baima
valorizacåo dn curse pelas empresas? u de resistEncia
å formacåo dos majs eHperientes/idosos/remunerados?
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TABELA 15. FERFIL DOS FARTICIFANTES D CFAT FOR CUFACå0.

Dirigente Empregados Dperarios
E:0 Of. 3:0 f. Aumil. A B C Ajudantes

1 3 4 5 1 3 4 7

s participantes provem de empresas e reparticbes
Iocalizadas has seguintes provincias:

TABELA 16. ORIGEM DS ALUNOS D CFAT PUR PROVINCIA ONDE TRABALHAM.

Provincia MPC MPP GA IN S MN TE ZA NA CD NI

N:o alunns 5 E O 4 7 0 J 0 0 4 1

0 que imediatamente atrai a atencåo e a provincia de
Manica, que pela eua lcalizacbo devia ter major

cotacåo, mae que lem zero participantes! Ainda pDr
Cimaä a representacåo de Sofala é baixa em relacåo a
sua proximidade de Manica e a eua importåncia actual no
sector de C&A.

A representacåo de funcidnarids du aparelho estatal é
também relativamente elevada: b dos BB såo de DireccEes
Frovinciais de CA.

Existe uma proposta de transformar os cursos do CFAT em
cursos que tambem dåd formacåo profissinnal: majs ou
menoe, para o tdrnar numa escola acelerada de artes e
oficios. Essa prdposta deve ser cuidadosamente
avaliada. Efectivamente, em relacåo aue Dbjectivoe do
SNE = é cdrrecto cumbinar D estudo com a producåd. Em
relacåo ans critérios de equivalencia, um tal curse
pode qualificar técnicos elementares ou operarids A
(nntandd que existe aqui uma area de grande indefinicåd
que sara abovdada majs adiante). 0 passo, no entanto,
Vepreeenta uma modificacån conceptual quanto ac sistema
de formacåo do secret de cdnstrucåo, que até agera
encara a formacåo geral come sendo aparte, tal come a
formacåo profissional. A pergunta que primeiro se
coloca é, que formacåd profiesional dar no CFAT? Fors a
Sua clientela hole é uma mistura de sectores
(vavios ramos de conetrucåd, aguas, aparelho estata1) =

de profissbes (dirigentes, funcionarios, empregados e
Dperarios) e de niveie profissionais diferentes dentro
de cada categoria. Em relacåo ac actual IX Curse,
actividades de formacåo para pedreiros, serralheiros e
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carpinteiros seriam relevantes para 9 dos EB
participantes (32%). Canalizacåo e mecånica captariam
majs 3; dactilografia talvez majs 3. 0 ponte é claro.

A segunda pergunta é, entåo, se se der algumas cadeiras
de formacåo profissional, frequentariam o CFAT também
aqueles que nåd precisam dessa formacåo? Se sim, o que
våo faser nos periodos de formacåo? Pois, serra nefasto
prolongar o curso para incluir formacåo profissional e
apenas prolongar a estadia para aqueles que nåd forem
envolvidos nessa formacåo. Se nåd, para onde é que os
actuais candidatos para escolarizacåo acelerada a jam

procurar? Esses pontus seråo discutidos majs em diante.

Quanto ac prdprio pessoal do CFAT Manica, existem 5
pessoas em posicåo de dirig@ncia, 6 professores e 19
empregados, dos quais todos menos dois professores e
dois empregados foram cobertos pelo levantamento. 0
director tem IO:a Classe, o Director Pedagdgico B:a, o
Director Administrativo 9:a, 3 profesBores a 9:a e um
professor completou o Institute Pedagogico na Beira.
nivel de formacåo profissional do pessoal docente en
portanto, deficiente. Nesse momento, a introducåo de
formacåo profissional no centre requereria a colocacåo
de instrutores de acordo com as diferentes Iinhas de
formacåo. Quanto aus empregados, ha 8 na secretaria, 8
motoristas, E carpinteiros, E electricistas e 1

alfaiate, E guardas, 1 servente, E na cozinha e 5
pessoas envolvidas na machamba do centro. Pode- se
observar que 4 desses såo analfabetos, 5 nio
completaram o 1:0 Grau e 7 sd tem a 4:a/5:a Classe, o
que implica trabalho interno para o centro

6 EQEU&Q3Q EEQElåålQN&E=

Nesse momento, a formacåo profissional representa uma
prioridade para o MCA em que se investe muitos recursos
e esforcos. 0 prdprio sector esta a desenvolver, tanto
na area de construcåes como na de aguas, um sub - sistema
de formacåo profissional prdprio, tanto para operérios
e técnicos como para empregados. O subsistemaa
incluindo a proposta sobre o future do CFAT, é
retratado na Figura 3. As setas indicam as linhas
normais de progressåo pelas actividades de formacåo e
educacåo.
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hducacåo

1:0
2:0

3:0

5:a- 6:a

7:a - 9:a

Geral

Na empresa
Na empresa

Na empresa
Curse especial

(Maputo)

Formacåo Profissional

I

3<-----> Ac pé da obra

Est.
Esc.
CFAT

Esc.
Es= .

nocturna
empresa

V
#

!é--- é
Ac pé da obra

CFAT?

3 --> Cursos CFF' som equiv .
CFP te = . elementar

$
-- é # 9--

l
nocturna
empresa Form. CFP/DNA

Exterior
E.Tec.Bésico noct.

!

# -- @ #

1Oa-l1a Escolas MINED E.Tec.Médio noct.
CFP/DNA
Exterior

'

0
#

Universidade UEH
Exterior

FIGURA 3. SUBSISTEMA DE FDRMACSD PRDFISSIONAL DU SECTOR.

No entanto, partindo dos resultados do nosso
levantamento, podemos dizer que hole, o subsistema de
formacåo profissional esta muito longe de satisfazer as
necessidades do sector de C&A. Em principio, é evidente
que a base reduzida de pessoas com a 6:a Classe feita
automaticamente fornece poucos candidatos para a
formacåo profissional. A seguinte tabela indica o
global da situacåo de formacåo profissional nae dez
empresas pesquisadas.
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TABELA 17. A FORMACEU PROFISSIDNAL NAS DEZ EMFRESAS

Tipo

Ensino
Técnico

MCA/ CNF'/
SETEF'/MT/
Empresa/
equival.*

No estran -
geiro

Univer -
sidade

% sobre
0 total
ewistente

FTCI-
V 1HC 1 €8

MF'

SO
NA

TCI 13 al

MF'

SO
NA

Total

MF'

SO
NA

Total

MF'

SO
NA

TCI jJ Et 1

MF'

SD
NA

Total

Outros MF'
(enfermeirn, SO
professor, NA
milic.,etc) Tntal

Nenhuma MF'

formacåo SO
profiss. NA
formar Total

% som formacåo

Total geral**

Ditt -
gentes

16
4
O

Ed

ES
3
6

34

7
1

1

9

3
8
O

eJ

70 , EJ

BC) , 3
31 , B
53 ; 5

7
O

O

7

89
Eér

16
69

S£+ , S

1/+8

Técnicos Empre -
gados

jO

sJ

1

1 6

2
O

1

3

1

2
O

3

1 8
8
..J

19

37
1

5
£+3

1

O

1

E

130
B7,S
25,0
84,6

O

1

0
1

O

1

3
4

1S3

26

BE'., 1

6,4
35,5
87,4

B
1

0
9

lOZ
43
E3

168

71 ,8

240

pera -
l" 1 CIS

E'

0
1

3

30
O

7
137

7
1

O

B

8,9
0 ,8
4,2
5'7

87
O

O

27

372
810
182
764

91,13

839

INVESTIGADAS.

Total

40
11
7

SB

94
4

19
117

16
#
E

E£3

3
€2

U

5

EE,7
7 5 0

1 1 ,£2

1 6 ! eJ

£+E3

£2

0
£+£+

55CIG3

E3TTS3

E3E3£+

1008

88,4

1247

* Geralmente cursos de b a jO moses, dados pelos ministérios Du
nos centros de formacån profissional.
Os totais eHcedem os totais dados na Tabela 1 e as
percentagens nåd somam tOO, per existirem varios trabalhadores
cnm majs do que um curse Du tipo de formacåo.

A tabela indica uma situacåo de grande irregulariedade
na distribuicåo da formacåo profissional. Em primeirc
lugar, evidentemente, os técnicos e dirigentes detåm D

grosso da formacåo. Das entrevistas vi - se que os
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dirigentes geralmente recebem a sua formacåm depois de
serem nomeados para o posto, come forma de os capacitar
para os nqvos pqstos, enquanto os técnicqs se promqvem
para os pqstos na base da sua prévia formacåo. Nu que
diz respeito sqbretudo aus operériqs e, mesmo ans
empregados, hé uma grande fatta de formacåo
profissiqnal. Em termos regiqnais, pqdemos afirmar que
os esforcos de formacåo profissional eståo sobretudn a
beneficiar Maputo, enquantq Sofala e Nampula foram
muito negligenciadas. Em termos da concentracåq da
formacåo, existem ainda muitas pessoas ocupando pqstos
de chefia que nunca frequentaram a fqrmacåD
profissiqnal formar, enquantq varios qutrqs dirigentes
tim assistido a dqis Du majs cursos.

Som duvida, ha ainda um campo vasto de accåo. Has
poucos eståo a frequentar a fqrmacåo profissional,
mesmo aquela destinada aus operariqs. 0 prqblema da
fatta de genre cqm a 6:a Classe jé for referidq varias
vezes. Nu levantamento foram identificados 97 Dperarios
com a é:a cdu majs) feita: desses, 48 tem frequentado
uma fqrmacåq profissional .relevante. Uutros 87
qperariqs tem frequentadq qutra formacåo, muitqs desses
tendo também entrado na base da 6:a Classe feita.
Pqdemos concluir que uns 77% dos operarios que tim a
6:a feita tim também frequentado alguma formacåo
Profissional, o que representa um sucessq considerével.
Mas infelizmente, nos ultimos anqs os mesmqs prqblemas
eståo a intervir no recrutamento dos operariqs para a
fqrmacåq profissional, tal come intervem na formacåo
acelerada: elevadas despesas, inseguranca laboralä
fatta de prqmqcses e ligacåo vencimento -fqrmacåo,
enfim, "a situacåq" descrita antes. A ligacåq fqrmacåD-
vencimentq embaixo indicada e tqmando em cqnta que
quem lem a formacåo prqfissional lem a 6:a Classe Du
majs e constitui assim parte de um grupq de apenas 26%
de total é na verdade muito fraca mesmo.

TABELA IB. VENCIMENTO MENSAL EM RELACEU a FURMACEO PRDFISSIUNAL.

Vencimentq Fqrmacåq
(cqntos/mes) MCA/SETEP/

empresa etc.

Formacåq Ensinq
no estran - Técnico
geirq

7
1 .4

BO
es.!

3O
3 =.J

4C)

sO
60 +

TCI 'ta 1

14
19
8£0

129

3£+

:39
£+9

55'

.J

11
1..:
BEI

218

1£+

1'7
€3

1()

1 1'7

O

£2

()

éa

£3

O

17

£2

£3

EBE3

£3=+

O

£3

€3

£+

£3

é=

1 £0

cf:

1 £3

5555

Outrns tipqs
de fqrmacåq
profissional

'7

1£+

£3

€3

€!

1

55

1

IE!

£+153



Come se v€, ter uma qualificacåo do Ensino Técnico é
quase uma garantia de um bom vencimento, embora
existissem algumas excepcbes. Mas relativo aus cursos
de formacåo profissional de curta duracåo, ha bastante
pouca ligacåo directa formacåo - vencimento. Curiosamente
o mesmo se verifica em relacåo a formacåo no exterior.
Come jé se deduziu, aqueles que ja tim emprego come
operérios ou empregados de baixa categoria nåd derivam
beneficios substanciais de passar por um curse,
Enquanto os dirigentes våo para cursos de capacitacåo
depois da sua nomeacåo e tåo - pouco derivam beneficios
materiais do curse. Quer dizer, o dirigente aumenta o
sou vencimento por ser chefe e nåd por ser formade.
Senåo, come se explica que 54% da amostragem de
dirigentes e chefes nåd tim nenhuma formacåo
profissional (veja Tabela 17)?

é notdrio, no levantamento feito sobre a formacåo
profissional, a fatta de cursos de formacåo em
administracåo e geståo de empresas para os dirigentes.

Em relacåo ac future do sector de C&A, essa situacåo
lem de ser resolvida a favor dos participantes, poisä
som isso nåd havera motivacåo para assistir a formacåoä
hem a educacåo geral até ac nivel da 6:a Claese. Som
reclamar uma ligacåo absoluta entre formacåo
profissional formel e produtividade, no entanto pode - se
garantir alguns efeitos causais entre os dois factores.
Fara o sector C&A, esta - se a ver a frente o mao sonho
de uma progressiva pioria na qualidade da forca de
trabalho e a manutencao de um sistema custoso de
formacåc que nåd esta a atingir o sou grupo - alvo, muito
menos os seus cbjectivos.

Nessa altura, é importante fazer uma major analise
a esse sietema de formacåo em si.

ai Formacåo profissional antes da 6:a Classe.

Efectivamente, som a 6:a Classe ainda nåd ha formacåo
profissiona1 formar, mas apenas formacåo em service, ac
pé da obra: e é nesse nivel que se concentram a major

parte dos trabalhadores e é ao pé da obra que a grande
maioria aprendeu o sou trabalho. Essa aprendizagem = no
sistema actual, devia ser complementada por educacåo
geral e reconhecida através de avaliacåo em service por
uma comissåo de avaliacåo. Uma vez que ha pouco
dinheiro e pouco lugar para promocbes, jé nio se fazem
essas avaliacbes, polo que a formacåo ac pc da obra nåd
esté a ser contada hoJe em dia. Ac mesmo tempo, a
grande parte dos qualificadores para operariosä
elaborados pelo Ministério de Trabalho, nio inclui a
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TABELA 19

habilitacåo da educacåo geral dentro dos critérios de
avaliacåo.

A literature sobre a formacåo profissional indica, no
entanto, que a formacåo ac pé da obra é a majs rentével
de todos os mdduloe e uma recomendacåo do presente
relatdrio é justamente a de organizar e valorizar majs
o processo de formacåo dentro das prdprias empresas.

bi Formacåo profissional com entrada da 6:a Classe.

Concluida a 6:a Classe, ha oportunidades para vérios
tipos de formacåo disponiveis. O pequeno sector das
Aguas escolheu um outro caminho do que o muito major

das Construcåes. As Aguas formam a eese nivel de
entrada os que sao chamados técnicos basicos B, com um
and de formacåo. Depois de um and de estagio/servico
podem voltar para male um and de formacåo, o que da
promocåo, aumento de vencimento, designacåo de técnico
bésico A, e estatuto profissional de técnico basico
(mae nåd equivalencia a 9:a Clasee), reconhecido pela
SETEP.

0 CFP das éguas tambem dé reciclagem e forma um certo
numero de técnicoe elementaree em cursos majs curtos.

And

1980
1981
1988
1983
1984
1985
1986
1987
1988

. FORMACED REALIZADA NU CFP DA DNA (GRADUADOS).

Reci - Técnicos Técnicos Tecnicos DPB Técnicos
clagem Element. Bas. B Bas. A Med. GRH

3 mes ba+I/E ba + 1 6a+1+1 9a+1/2 ga + 3

36
jO 54

14 180
38 9 114
9# 11 13 18 13

111 21 EE! 15
.:B 9 EG3 El. Ie?

13El 9 3é+ Eés

B 137 £+3 1'7

£+85$ bcl £+16 1E4- 17 4C)

Scb essas condicBes, o responsavel do CFP/DNA estava em
condicbes de declarar que o sector das éguas esta hole
em dia relativamente bom apetrechado de trabalhadoree
formades.

Polo sou tamanho, o sector de construcbes encarou o
problema de uma outra forma: a neceesidade de dar ace
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Perarios e empregados uma formacåo Du reciclagem
rapidas para aumentar a sua capacidade e produtividade
existentes. Surgiram per issn os seguintes centros,
geralmente oferecendo curss de jO meeee Du menoaä com
nivel de entrada 6:a Classe e nån dando equivalåncia no
SNE.

TABELA EO. CENTROS DE FDRMACED PRDFISSIDNAL DU SECTDR CUNSTRUCEO.

Centre Areas de Formacåo Capacidade
Aura Resid

Machava
I

Sfala

Inham -
bane

Tore

Construcåo civil (construcåo, canalizacåo, 150 öU
estradas, etc)
Materiais de construcåo (medicåo orcamental)

Desenho
Administrativas (dactilografia, contabilidade)

Construcåo civil (construcåo, estradas) tOO 45
Normacåo do trabalha
Higiene e seguranca du trabalho
Orcamentn

Mecånica - e electricidade auto 1CHJ tOO

Canalizacåo 2S 25

375 230

No presente momento, D centre de Sofala esta em mae
cnndicées e estA para ser abandonado. Actualmente esta -

Se a realizar la sd um cureo de MedicEeE e Urcamento
Com 11 inscritns, 4 empregados e 7 jovens, dos quais 9
destinados an aparelho provincial Du distrital e E para
a empresa Aqua Rural. Em relacåo as actuais
neceasidades de construcåo n corredor da Beira, essa
situacåm sd pode ser contemplada com angdstia. EHistem
planos de construir em Sofala um novo centra/escola de
formacåo de técnicos basicus de construcåo.

centre de Inhambane eEta ligado a uma boa oficina
mecånica distrital que calha estar scb a rotera du MCA:
a formacåo é boa e apreciada pelas empresas e o centre
da rendimento através do sou trabalho de conserto de
viaturas. A formacåo é de técnicos elementares (6:a +
jO moses), embora ainda nån reconhecida pela SETEP.
Esse centre propbe pela Eua prética um modelo para o
Secret todn; föra disto, nåd val ser majs referido no
presente estudo e é deixad apenas com a recomendacåo
que seJa - mantido em funcionamentn.
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centre de Tete, ligado a empresa estatal Construtora
Integral de Tete, é pequeno e dedicado apenas a
formacåm de canalizadqres em cursos de EO moses, cujas
praticas se realizam pnsteriormente has empresas de
qrigem Du em empresas ocupadas em extensos trabalhqs de
canaliaacåo, muitas vezes fara de Tete. A equivalencia
da formacåo também ainda nåd é reconhecida pela SETEP.
Essa ehperiencia contribui também para a criacåo de um
modelo de formacåo para D sector.

Houve um centre de fqrmacåq em Nampula e outrqs dels em
Maputo que foram abandonados ha vérios anne per fatta
de'condicbes.

Pode - se constatar, per enquanto, que a cobertura das
necessidades de formacåo em areae de construcåo esta
actualmente muito cnncentrada para D centrq Machava I,
em Maputo.

Para racinnalizar um pucq Ds esquemas de formacån,
dado que as empresas requerem quadrqs com a majs
diversificada especializacåo, D MCA ident1ficava uma
serie de areas - chave para formacåo, introduzindo essas
nn Centre Machava I com apoio da IT. For enquanto,
muitas especializacbes menqres nåd eståo a ser cobertas
per formacåo no pais. Grande parte des cursos du
Machava I, embora elaborados com assessqria da DIT, nån
tim a sua equivalincia reconhecida pela SETEF. 0 Centre
emile certificados internos au MOA, que devem valar
para prqmocåo e em case de transferencia dentro du
sector: nu entanto, opiniBes sobre o assunto varlam
bastante no sector, alguns trabalhadores afirmando a
validade da sua certificacåo, outrqs reclamando a sua
fatta de recqnhecimentn.

problema das equivalincias carece de uma resolucåo
clara e imediata. Entre Ministério de Trabalho, que
define os qualificadqres para operarios, a SETEPä que
define Ds critérios para equivalincia prqfissional e
academica de actividades de formacåo, e o MCA que
forma as pessnas, exiete uma serie de indefinicGee e
falhas de cqmunicacåo que eståo a criar reals
impedimentos para a formacåo profissional no sector de
C&A. Quanto ans qualificadores, a carreira du qperériq
carece de definicåo (sega ola transitdria ou idealista)
relativa a interpenetracåo da fqrmacåo geral e
Profissional; esta fqrmulado em termos de capacidades
praticas e nåd habilitacåes. 0 valar, Du a equivalåncia
da fnrmacåo, esta formulada em termos de habilitacbes,
tanto em relacåo ac nivel de entrada come ac
reconhecimento da qualificacåo final. A categoria de
"Técnico elementar" ficqu quase que suprimida pela
SETEP, embora continuasse a ser utilizada pelas
entidades formadoras, enquanto a formacåo de tecnico
basico ja é parte da carreira do técnicq. 0 resultado é
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uma fatta de encontro entre De critérios de formacåo,
de qualificacåq, de avaliacåo, de promocåo e de
carreira. Que curse, de que duracåq e de que conteudo em
relacåo a que nivel de capacidade prética e de
experiincia, corresponde a que categoria/qualificador
da carreira do operério, é uma Area som definicåo. Que
habilitacåm, ou curse de fqrmacåo, ou capacidade
prética, Du experiencia requer um operériq A? Um
cqntramestre? Um tecnico elementar é um operério ide
que nivel?) ou é um tecnico ide que nivel)? Na fatta de
definicåo clara, as préticas nos ministérios e empveeas
såo vérias, ainda que principalmente a de deixar ester
e nån pwomover ninguem. Eetåo a surgir os male variadoe
"técnicos e operérios auxiliares A, B, C,
adjuntoe e serventee A, B, C, tecnicqs båeicos A e B
ce, até, Técnico Bésico bA!), técnicqs elementares
contramestres B, etc etc. E clare, vérias eq1ucéee eån
pqssiveis, mae alguma solucåo fixa e essencial.

A fqrmacåo Dferecida polo Nachava I entru com o FRE
numa crise conceptual e mqnetéria. D Centre for
concebidn para receber Dperérios ou empregadqs
experientes mae som fqrmacåq formel e tedrica na sua
area. Desde o principio, n entanto, estava - se muito
majs a receber novos qperérios som experiencia préviaä
para formacåo inicial. Com a crise ecqndmica e FRE,
verificou - se uma fatta de vqntade e de recursos das
empreeas para enviar os seus Dperériqs ou empregados
para o centre: piqrada ainda, pela imposicåq de taxas
de residåncia e de matricula. Hole em dia, majs vale um
desempregado investir num curse de formacåo para
melhorar sou valar no mercadD, do que uma pessoa jé
empregada; e as empresas muito majs tim vontade de
empregar um nova trabalhadr com formacåo adquirida an
custo de alheiqs do que investir na formacåo du sou
prdprio pessoal. Reeultado: muitas pessoas preeentee
nos cursos de Machava såo jovens desempregadns, o que
contraria pqr complete D objectivo original do centre.

TAEELA El. FDRMANDDS NO CENTRO MACHAVA I, UTUBR 1988.
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0 peso da formacåd sobre desempregadds e a favnr de
Maputd é evidente. Nåd ha duvida que uma estratégia
viavel para 0 combate an deeempregd e para a criacåo de
empregd é a de formar desempregados em especia1izacåes
Préticas e alimentar empresae em crescimento e d sectdr
informal dessa maneira. Também nåd ha duvida que,
qualquer que seja a medida, ha uma grande fatta de
pessoas qualificadas nessas areas no mercado. No
entanto, o problema da fatta de formacåo para os
trabalhadores que ja tem emprego, sobretudd fdra de
Maputo, ja nåd esta a ser abrangido polo prdprio centre
criadd para o efeitd.

Um estudd de seguiment sobre leb frmados de 1984/85
indicou que mesmd entåd, a formacåo nåd estava a
atingir os seus objectivds. Dos leb formades, 43 foram
re - enquadradds, 15 estavam em estagios, 31 nåd foram
enquadradde, 17 estavam em dutras empresae diferentes
das de proveniincia e EO abandonaram o sectdr.

Com o PRE, hduve uma tendåncia has empresas de
abandonar a planificacåd, nomeadamente a de médid e
lange prazo; realmente, a situacåd de mudanca brusca da
ecdndmia durante ds Ultimds amos nåd lem sidd favdravel
para a planificacåo. Isle lem também dificultado muitd
a planificacåd e organizacåo do sistema de formacåo do
MCA. Jé nåd se sabe quais sån ae necessidades
prioritarias das empreeas du sector, em termds tantd de
qualidade comd de quantidade. Come reflexda nåd se
Sabe, pdr exemplo, se o ndmero de pedreirds formades ja
nåd é suficiente; du se ha maidr necessidade de formar
técnicds basicos de construcåo; du se serra melhdr
investir na reciclagem dos pedreirds ja formades; du se
serra melhor cdncentrar em carpinteirds, du numa nova
especialiaacåo ainda nåd cdberta palo MCA. As
actividades de formacåo procedem um pduco na suposicåo
que sempre ha de haver fatta algures e, mesmo se nåd
hoover, que d sectdr de C&A ha de crescer em breve e
entåo necessitar de majs pessoas fdrmadas. Outra vera
isle nåd é necessariamente uma pdsicåo errada, pers
quase nenhum pais até hdje cdnseguiu elabdrar um plana
de fdrmacån que na realidade cdrrespdndeu exactamente
com as necessidades nacldnals e as vdntades
individuais. D prdblema e majs, que numa situacåd de
grande fatta de recursds, serra a estratégia actual a
majs rentével?

Quantd a nås, a resposta é que a formacåo prdfissional
lem de ser muitd majs planificada du que é hdje. E ola
nåd pode ser planificada administrativamente, quer
d1zer, pdr decretd, mas antes, per accåes competentes
de planificacåo has empresas e pdr planificacåd
detalhada da estratégia de fdrmacåo. Clare, tdmando em
conta as variaveis econdmicas em primeiro lugar.

£+O



Uma outra via de formacåd para Dperarios e empregados
Que tem a 6:a Classe é de ingressar nu ensino técnico
basice nocturno. Pelas indicacses fornecidas palo
levantamento (veja acima), pode - se dizer que morte
poucos eståo a conseguir entrar ou seguir essa via. Em

Drimeiro lugar, D cureo nocturno é de quatro ande
intensivos. Ha poucas escdlas e poucos lugares,
enquanto interrupcées no curse, falhas de energia,
fattas etc. tem resultados ainda majs deletérios du que
na formacåo geral. Uma proposta actual é, portanto, de
cnnverter 0 centrn Machava I em centre de formacåo de
técnicos basicos, polo mends come parte da sua
actividade, talvez aproveitandd os esquemas adoptadoe
peld CFF/DNA (6:a + 1 + (1) + 1). ndv centre de
Sofala também é cnntempladd para esse nivel de ensind.
Alternativamente, parte da futura grande capacidade do
centra Machava II, ainda em construcåp, pode ser
utilizada para efeitn.

Serra importante em primeirp lugar investigar male
prdfundamente formas de aumentar a rentabilidade du
enslno técnico nocturno. Porém, neste momento parece
muitd poucd provavel que hajam solucBes viaveis de
curto ou médio prazo. Nesse case, a abertura de cursds
didrnds para adultde, do nivel de técnicd basico de
cdnstrucåd, pode implicar a rentabilidade de deixar de
leccidnar lars cursos em regime nocturno em Maputo ce
Bella, se os planos para essa cidade se implementarem).
No entantoä a queståo econdmica lem de ser devidamente
pensada, pers cursos didrnds para trabalhadores
necessariamente representam um grande investimentd
estatal, empresarial e individual.

é também importante mantel actual as necessidades de
formacåd de operarids qualificadds: lugares escolares
convertidos em lugares para a fdrmacåo de técnicos
basicns representam lugaree perdidos para a furmacåu de
operarios/empregadds/técnicds elementares. E nåd é
actual em Mocambique no mdmentd imaginar que a unica
via de fdrmacåo para trabalhadores serra a de técnico
basico. pers tempo de espera antas de apetrechar as
empresas com trabalhadores formades, DE custos a
enfrentar e Ds recursos a adquirir para efeito eståo
absolutamente fora das possibilidades econdmicas e
humanas euistentes.

ci Formacåd profissidnal com a entrada da 9:a Classe.

campo de fdrmacåo de técnicos médios é morte restrito
em Mocambique, o que se evidencia pela fatta de
técnicos dessa nivel no sectnr C&A. Fara trabalhadores
que ja eståo em service, existem as possibilidades de
seguir cursos ndcturnos no Institute Industrial em
Maputo, Du de ser enviado para emterinr. Nåd lem
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havido aprovacåes no ensino nocturnn na Beira e, as
outras provincias nån pnssuem esse nivel de ensino.

Coloca - se presentemente come possivel Dpcåo, a
utilizacåo do quase- prontn centre Machava II,
CBPBCidade 3OO, come Institute de Cnnstrucåop orientado
principalmente para a fnrmacåo de técnicos médios,
os alunos sendo prioritariamente trabalhadnres das
empresas; embora com uma parte da capacidade utilizada
para outros cursos e niveis. O que snbressai do nosen
levantamento é a extremamente fraca base de
recrutamento de alunos no sector de C&A: apanas 5% da
forca de trabalho total esta hnje em condicEes de
ingressar em tal formacåo, dos quais 30% empregados
cuja funcåo nåd é a de técnico de construcåo mas hem,
de funcionérip administrativo. Para nds parece majs
viével, no case de oriental a formacåo para os jé -
empregues no sector, dedicar uma boa parte da
Capacidade do novo centrn para a formacåo de técnicos
basicos. Nn entanto, havemos de regressar a esse
assunto.

di Fnrmacån no nivel universitério.

DE caminhos de formacåo universitaria sån de formacåo
na UEM e formacåo no exterior. Sån motto poucos has
empresas Ds individuns com formacåo universitéria
completa, e os que eståo no caminho enquanto em service
reclamam a dificuldade de combinar com Fxito o estudo
com a producåo. Sara som ddvida um processo moreau de
Bpetrechar mesmo o minimo de técnicos com habilitacbes
universitarias relevantes. Em termos da utilizacåo
rentével de quadros, parece importante inverter
actual processo de autnmaticamente promover 0 técnico
com formacåo universitaria para dirigente burocrético =

dra na empresa, dra nn aparelho do Estado. Falu menas o
técnico superior - de construcåo, o engenheiro, o
arQuitecto, nån dave ocupar postos burocréticos: antas;
a sua remuneracåo e estatuto gggg ;égg;gg devem
desencorajar a sua entrada em lars postos.
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1) A PLITICA DE SALaRIS E PROMOCbES.

é indiscutivel que Nocambique neste momento esta a
atravessar um periqdo critico em que dificilmente se
prqgnostica d future du se consqlida a planificacåq. No
mesmq tempo, Estadq esté a ser puxado entre a
necessidade de raciqnalizar e rentabilizar as suas
empresas e d desejd de prdteger direitq ad trabalhd.
Nas empresae estataie, pqrtanto, ha muitas
ineuficiencias em relacåo å pqlitica, planificacåd e
geståo da fdrca do trabalho. Cqntraditqriamente, nessa
situacåq, 0 sectqr privadd, que apenas lem que
respeitar D imperativq do rendimentq, esta a crescer e
a cdnseguir pagar vencimentoe majs elevadds aus
trabalhadores. Efectivamente, ha trabalhq de construcåd
a realizar no mercadq. sectqr estatal de constvucses
esta a trabalhar com baixa eficiencia e também Se
encdntra carregadq de dividas incorridas em Dbras para
outrds minietériqs que nunca sån pagas. Essas dividas
tem de ser pagas e a eficiencia du sector muitd
melhqrada, para garantir a sobrevivåncia desse secret
has måns do Estado. é prqduzindd majs e melhqr e male
eficazmente que tantn rendimentq come D emprego vad
eer prqtegidns.

ai casq dos qperarioe e empregadqs.

Uma das causas per dettas da baixa prqdutividade desse
Eectqr estatal e precisamente a inseguranca do emprego,
DE horariqs exageradds, de bainissimos vencimentos e a
escasses de qportunidadee - de promocåo. ds trabalhadores
trabalham com baina mqtivacåd, sabendo que facilmente
pqdem ser despedidqe administrativamente, que d
pagamento dos seus salarios cdmpletos no fim do mas é
duvidoso, que mesmo recebendo tudq, issn nåd val ser
euficiente para alimentar, vestir e albergar a familia.
Alega - se nu sector, que ale muitos trabalhadqres eståd
a cdmplementar Ds seus raquiticos toståee per
"desviar materiais de cqnstrucåo dos lqcais de
trabalho. E evidentemente, nessa situacåo a educacåd e
a fdrmacåo nåd se revestem de nenhuma impqrtåncia. Tudo
isle nåd lem dutra eqlucåo do que a nova motivacåq
material da fqrca de trabalho.

PvDpEe - se que a forma majs justa de cqnseguir issn; e
aquela que male faz sentido em relacåq a educacåo e
fqrmacåd, eeJa a de recomecar D prqcessd de ava1iacées
ad pc da Dbra du no local de trabalho. Essas ava1iacées
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podem ser muito rigorosas, mae tim de existir, pers dåd
aus trabalhadores a esperanca de melhorar a sua
situacåq, legitimam as promocsee que sån efectuadas e
reanimam o prqcesso de producåo até aumentando a
qualidade do trabalho. No prqcesso de avaliacåo, que
nds defendemqs eer em primeiro lugar da capacidade
prética que o aspirante pqssui de realizar o trabalho
da prdxima escalåo, deve- se considerar e premier a
formacåo profissional fqrmal conseguida polo
trabalhador.

IStq nåd quer dizer que ce deve minimizar o varor da
formacåo realizada dentrd da empresa ac pé da obra = em
regime de aprendiz: esse varor val ser reconhecido pela
natureza pratica du prqcesso de avaliacåo, o que val
revelar se D trabalhador sabe ou nåd Babe fazer aquilo
que e requisito de escalåo a que ole ambiciona ser
promovido.

NU case sobretudo dos dperarios, nån se recqmenda que a
educacåo geral seja atribuida impqrtåncia, a nåd ser
polo sou caracter de servir de.criterio para entrar em

cursos de fqrmacåo profissional. Senåo, as promdcöee
comecariam a se prqceder na base de critérioe que nåd
premiam a capacidade de produzir com qualidade no posto
de trabalho, e que eubvalnrizam a experiencia e a
habilidade. Evidentemente, quanto ans empregados da
secretaria e da administracåo, as habi1itacåes
literérias tem major mae nåd absolute varor
prnfissional.

Efectivamente, e a pösicåd desto relatdrio que a
producåo e a produtividade resultam de uma complexa
Combinacåo da motivacåq, satisfacåoa organizacåqs
habilidades e capacidades dos trabalhadores. Neste
case, é essencial garantir que sejam pagns vencimentos
sustentadoree, de acordo com as suas capacidades; que
tenham oportunidades de promocåo; que os seus
conhecimentqs forem valorizados e os seus esforcqs

reconhecidos. A educacåo e a formacåo inserem - se dentro
desto complemq e nåd funciqnam na ausincia das outras
condicEes basicas.

bi D case dos técnicos.

A nossa amoetragem é um poucn pequena para tirar
cqnclusbes sobre D case dos tecnicos. Na situacåq
actual, parece necessariq pagar autenticds técnicos
bom, Sobretudq em lugares de trabalho menos atrativosä
para evitar a sua fuga para Dutros sectores. 0 problema
que se coloca hole em dia é a grande diferenca, nåd
necessariamente em capacidade pratica mae slma em
Vencimentosp entre o qperario habilitado e D jovem
técnicq.
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Parecs -hes importante garantir que o técnico tenha a
capacidade de tradu:ir Ds eeus conhecimentos para a
prätica produtiva égjgg de ser promovido para a posicåo
e D salério relativos. Muitos técnicos entrevistados,
na pratica ainda nån o sån. Outra ves, mae majs
tentativamente, Se propåe um periodn de préticas na
empresa e uma avaliacåo au pé da obra, Du nn posto de
trabalho, para ser confirmado Emma técnicn. Jord, em
vez de jovens graduadns das escolas e institutos
técnicos serem imediatamente empregues come técnicos de
pleno direito.

Quanto a nds, a importante fonte de técnicos no future
dave ser a forca de trabalho existente has empresas.
Isle evitaria a carreira de técnico tornar - se monopdliu
do Jovem graduado das eecolas, e impediria a carreira
do operério excluir a sua transicåo para técnico. Para
issn se suceder, ha - de se implementar värias reformas
do sistema actual de categorizacåo e de formacåo
profissiona1, 0 que Bara detalhado majs adiante.

Ci case dos dirigentes e chefes.

Existem duas grandes categorias de dirigentes, Ds
administrativos e Ds técnicns. administrativo
idealmente illa a graduacån em Economia ou Psicologia
Social, D técnico em Enganharia. O que une os dels é a
tarefa de geståo. Importa han sd especiali:ar os
dirigentes na matéria male relevante para a sua
actividade profissional o que é uma prioridade
urgente para muitos casos mas também assegurar a Eua
formacån em geståo, o que pode tornar - se requ1sito para
a promocåo para cargo de dirigente.

Na situacåo actual, percebe - se que, para os reter, os
dirigentes sempre tem que receber DE seus vencimentosä
Ds quais sån, em relacåo aus dos operérios e
empvegados, muito elevados, mae em termos da motivacåo
e moral de trabalho, é problemético D dirigente receber
e os Dperérios nåd...

2) A POLITICA DE CATEGORIZACEO E CARREIRAS.

Com a introducåo do PRE, iniciou - se um vasto mnvimento
de definicåo de carreiras e de categnrizacåo de
trabalhadores, sobretudo no aparelho estatal, uma vez
que algumas medidas do PRE ligaram com uma mån de ferro
a categnria, as habilitacEes literérias, o ealério e a
promocåo. Mas a nivel das empresas, eBBe trabalho
continua muitD incompleto e deficiente. Parece que, no
Estado, 0 processo for marcado per uma sobrevalnrizacåo
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do certificado e uma sobvalorizacåo da experiincia e
da capacidade, D que é um erro que achamos importante
evitar no prdprio sector produtivo. As Eeguintes
recomendacåes foram formuladas nesta base.

No entanto, antes de proceder, é importante referir que
0 processo de valnrizacåo de certificadns tende a
distorcionar o mercado de trabalho e promover
trabalho mental ac prejuizo do trabalho manual. O majs
importante é sempre, ter uma correcta definicåu do
posto de trabalho, Du qualificador, mediante o qual o
candidato pode ser medido;. e evitar - formalizar D
emprego a cunfnrmar - se apenas com qualidades nu papel.

ai A carreira de operariu.

Fni notadn em cima que existem Eérias indefinicEes e
falhas na estipulacåo dos qualificadores e das
Carreiras dee operarios. Bom duvida, nos ultimoe doie
anos muito lem side feito neese campo, embora ainda nån
fosse implementado devidamente has prdprias empresas.
Neste mumento, na base das experiincias reculhidas, é
necessario a SETEP, D MCA e o MT se juntarem com
professores de disciplinas tecnicas, avaliadores do
trabalhn, chefes de recursos humanos, e a OTM, para
definir claramente os qualificadores de cada
especializacåo laboral, nos seus diversos escalses. s
qualificadores também' devem reflectir a formacåo
profissional e, come eld, o nivel de escolarizacåo,
relacionados com cada escalåo Du nivel.

é simultaneamente necessério cnncordar sobre ce
conteudos e a duracåo minima da formacåo prufissional
relacionada com cada escalåo Du nivel, e a sua
equivalåncia no SNE.

é também essencial conceber e concretizar D eld formar
entre a carreira de operario e a carreira de técnico.

Pode - ee chegar a ter um sistema parecido ac seguinte:

D ajudante (vencimento Grupo 1) deve ter a 4:a
Classe;
o aprendiz (vencimento Grupp Ei deve ter u 4:a
Classe para ser admitido, e deve ter x anne de
formacåo ac pé da obra e capacidades praticas yä
Para ser promovido para operario C;
D Dperério C (vencimento Grupns 3 e 4) deve ter a 6:a
Classeä x anne de experiincia, capacidades praticae
Ya e formacåo profissional de 6 moses (equivalente
a tecnico elementar) para prnmocåo a nperario B;
o Dperério B (vencimento Grupos 5 e 6) deve ter v
anne de ehperiencia, capacidades praticas y, e
fnrmacåo de um ann de ensino técnico basico para
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prdmocåo a Dperariu A;
D operarid A (vencimento grupds 7 e Bi deve ter x
anos de experiencia, capacidades praticas y; e ter
Completado dels anos do ensino tecnico basico para
ser promovido a cdntramestre;
o contramestre (vencimento Grupo 9 e lO) deve ter x
anos de experiéncia, capacidades praticas y, e
completar U nivel Basicd para ser promdvidn a mestre,
o que é equivalente a Técnico Basico;
o mestre, lécnico Basico, (vencimento Grupo 11 e 18)
deve ter x ande de experiencia,
etc.:

ledas as promocöes a serem realizadas mediante
avaliacåo ac pc da obra.

Deve - se definir entåo que D graduado de uma escola
técnica basica som experiencia serra tratadd, per
eaemplo, come um operario A e requer v anos de
experiåncia para ser avaliado e nomeado Tecnico Basico
e assumir a categoria de mestre.

é de salientar que essa proposta acima pretende dar uma
ide1a sobre o gigg de definicåo que é necessario fazer
e nån é uma proposta sobre cdnteudo real da
definicåo. Obviamente, alguns tipos de trabalho sån
majs complexos que outros, polo que o aprendia dessa
especialiaacåo pode requerer majs tempo de formacåo ac
pé da obra e ser promovido diretamente para Dperario B,
fallande nessa area a categoria operario C. Muitas e
variadas solucées para excepcBes e casos problematicos
sån possiveis.

A criacåo de uma comissåo mista para fazer a proposta
das definicEes serra uma accäo fundamental para a
vesolucåo de uma parte das entraves que hole tem
efeitos nefastos sobre a produtividade, o moral de
trabalho e, a educacåo e formacåo dos trabalhadores.

bi A prdmocåo das empregados.

Fara nds parece bastante dbvio que a carreira de
Dperario e a carreira de empregado sån carreiras que
nåd se cruzam; embora no levantamento se identificassem
tales casos de um Dperario tirar um curse de formacåo
para se tornar dactildgrafo, ou de um guarda tornar - se
carpinteiro, etc. Nåd estudamos em pormenor a carreira
do empregadd, mas pareceu - nos melhor organizada e
definida do que a do operario. A ruptura operario -
técnico hole existente nåd se sente no ladD dos
empregados, cuja escalåd de vencimentos val de Grupd 1

a Gvupd EO, e cujos "tecnicos" tem formacåo da escla
comercial e simplesmente ocupam posicEes majs elevadas
no escalåo de empregados.
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vencimento per diversae entidades, nomeadamente as
diveccåes das empresas e essas tim os seus mqtivns,
entre de quais, D desejo de ter trabalhadores male
produtivos mae que nåd custam majs. Existem varias
alternativas de comd enfrentar a queståo do
recqnhecimentq de qua1ificacåes.

Evidentemente, cqmo alguns ministérios ja fazem, emiste
a possibilidade du MCA declarar unilateralmente a
validade dee certificados per ele emitidqs e proclamar
a eua equivalencia (a tecnico elementar, basico du
médio, os trås niveis de maiqres atritde) para todqs
ds efeitds internos ad MCA e as suas tutelas. Um

resultado eeria que D operariq/empregado/tecnico pode
Ser transferidq de um lugar para outrq dentro do
sistema do NBA, mas feta dele, provavelmente telia
prdblemas em ter sou certificado reconhecido. Para o
MCA isle pode ser bom, pers tende a cqnservar a forca
de trabalhn dentro do sou eistema; mas para o
trabalhador, istq pqde limitar ae euas oportunidades
labdrais, sobretudq se ele fqr despedido per motivoe de
racionalizacåd ecdndmica etc.. Dutro resultado serra a
fatta de equivalencia com SNE o que imp1icaria
autdmaticamente que D trabalhadqr nåd serra permitido
de se matricular no nivel acima daquele indicado no
sou certificado; quer dizer, telia de enfrentar ainda
male ande de educacåd geral Du, repetir o curse
oficialiaadq do sou nivel para se qualificar para
entrar no prdximo.

CFP do DNA fornece um modern intermediario: de eeue
graduados d curse para tecnicos basicqe sao
recqnhecidos come tal apenas prdfissidnalmente: tem
equivalencia profissional mas nåd academico. Ainda
resta um problema aqui: ac querer estudar majs, em que
classe pqderåo entrar? Podem ingressar directamente no
ET Médio? Polo menqs entre os entrevietadde nån hquve

muita unanimidade sobre essas queståes. Serra hom ter
tantq flexibilidade comd unanimidade em relacåo ad
assuntq. For exemplo, que lars graduados podem
cqntinuar para D nivel mediq da mesma area
directamente; que tim direito de entrar na 9:a Classe
e, depois, de cdntinuar a estudar no SSEG Du ndutra
area do ensino médio. Ha perigo hole de poderem ser
mandadoe para a 7:a Classe come unica via de
continuidade!

Parecee pdrtanto, male racional drganizar um
veconhecimento geral para os certificados do que eeguir
D caminho de validacåo interna ou unilateral. Sd no
cash de nåd conseguir uma solucåo global é que se pode
cdntemplar d ultimo caminho.

As entidades fqrmadores eståq a ser pumadas entre a
necessidade de formar muitas pessoas rapidamente e a
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preocupacåo de fazer uma formacåo com qualidade. Essa
preocupacåo esta a ser muito agudizada pela.SETEP, que
utiliza critérios mecanisticos para pronunciar sobre a
equivaléncia de accbes de formacåo. Em geral, e
sobretudo has cnndicåes actuais, a priqridade lem de
ser dada a eficigncia da formacåo, e nån ac numero de
hnras ou moses que dura. Uma vez que D MCA esta a
formar adultos, geralmente experientee, a SETEP precisa
de ajustar Ds seus critérios nesse sentido.

Também has condicbes actuais, é incorrecto qualquer
centre do MCA continuar a dar fqrmacåo de majs de dels
moses de duracåo que nåd fornece uma certificacåo, Du
cuja cotacåo no SNE nån seja reconhecida. Cursns curtos
Podem devem caber dentro dum sistema de formacåo
cumulativa, onde, per tirar cursos em sequåncia, D

trabalhador pode juntar créditos que contam para uma
qualificacåo completa.

4) SDBRE A LEGISLACEO RELATIV = .a EDUCACED GERAL.

é a nossa opiniåq que a legislacåo vigente eobre Q

ensino nqturno e as escolas das empresas é ainda muito
restringente, apesar de uma certa flexibilizacåo
introduaida nos ultimos anne. For outro lade, algumas
medidas recentes que desregulamentaram aspectos du
Prqcessq de matricula podem ter tidq um efeito negativo
em relacåo a planificacåo embridnica da fqrmacåo que
tinha se desenvolvida minimamente no sectqr C&A. hd
de estrangulamento principal é o das 4:a, 5:a e é:a
Classes e é a esse nivel que a planificacåo das
matriculas deixqu de se realizar.

Em relacåo as regras que existem, parece essencial
facilitar ainda majs o acesso an eneinq e flemibilizar
0 Prqcesso de avaliacåo. Entendemos que istq serra
pqssivel em relacåo as matérias das novoe 4:D e 5:0
Anne dn SSEA e nåd antes, o que nos leva a considerar
a intrqducåo dessas anos muito prinritaria para D

sector C&A. Isle é, serra importante reduzir a
€%i9€HCia em cima das presencas na escola, criar
maiores possibilidades para auto - estudq, grupos de
estudo e aulas informais has prdprias empresas, e
fornecer majs qportunidades de tirar o exame.

Um outro aspecto que deve ser testade e pqde ser
vantajoso é, jé no nivel do 4:0 Ann introduzir um
sistema que permitisse o adulta acumular disciplinas,
Du areas; isle é, estudar e ser aprqvado numa parte sd
do curriculo em cada ann. For exemplo, a area de Lingua
e Ciencias Sociala num ann, Matematica e Ciånciae
Sociais noutrn. Com flexibilidade suficiente, os majs
capazes poderiam estudar todd o curriculo num and e ser
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aprovado em tudo ou, sd numa érea; os menos capazes,
poderiam cqncentrar- se sobre somente uma area e ter
majs possibilidades de cqnseguir. Para D primeiro,
aprovar polo menos numa area serie um estimulq e, davia
algum varor an anq todd de frequencias e esfqrcos. Para
o Dutro, a pnssibilidade de ler - que frequentar apenas
uma ou duas herres per semana poderia ser majs
mqtivador e majs pqssivel. Para a prdpria empresa
Pderia ser muito majs fécil garantir o trabalhador
prioritério apenas uma nu duas noites livres per

semana dm que quatrq, mesmq que haja uma qbra urgente
em curse. Come cqntrnle, peder - se - ia eetipular um
period'depois do qual a "mera - qualificacåo" caducaria.

Intrqduzidn um tal sistema para 2:0 Grau, nam vemos
nenhum problema de intrnduzir o mesmo nos niveis para
clma.

Nqtamos em conclusåq que D sectqr de C&B nåd deveria
esperar a introducåo do E:o Grau do SSEA para actuar,
puls é necessério cqmecar ja.

5) EM RELACED ä FDRMACEG ACADeMICA ACELERADA.

ESSa area é bastante prob1emética hole em dia; e hä
tantas pqssiveis escolhas e Gpcées que as recmendacBee
aqui exprimidas sån muito tentativas.

Em primeirq lugar, parece infrutifero o MCA cqntinuar a
administrar um centrq de formacåo acelerada em Hanica
scb Ds actuais padrBes. Us custos sån elevadiseimoe, e
nåd sd para o governo. centrq é pouco acessivel sub
as condicEes actuais. Ainda per cima, G MINED/DNEA estä
a administrar centros iguais, espalhados pel pais e
per 1sso regiqnalmente majs acessiveis; parece - nes;
adicionalmente, a um nivel de inscricåo inferior ä
capacidade instalada.

exemplo criado peln MCA em Maputo, de concentrar
turmas do 3:0 Ann num local central para vérias das
empresas e implementar um regime majs intensivo de
aulas, fqrnece um modelo muito majs viével e muitq
majs acessivel para maiores numerns de alunos para
a 5:a e 6:a Classe, do que ter um centre residencial.

Estamos conscientes de que D mqdelo CFAT pretendia male
du que apenas dar aulas academicas. No entanto, Hade
impede o MCA a continuar a apoiar esses outros
Dbjectivos, através de enviar os trabalhadores para
quem esse aspecto seja g[ ;g£;Eé [ ;g, para os centvos do
MINED. Em termns de enfrentar a grande fatta de
trabalhadores graduadqs da 6:a, hem D CFAT de Manicaä
hem os du MINED, eståo em condicaes reais de reeponder.
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Portanto; recomendamos ac MOA =

de deixar de - utilizar o CFAT de Manica come CFAT;
de eetender a pratica de concentrar aulas do 3:0 Anm,

5:a e'6:a Classes e/Du, majs tarde, 05.4:0 e 5:0 Anne;
em locais centralizados durante parte das hotas do
servlcD, para trabalhadores esqolhidos come
prioritarios;

de enviar alguns trabalhadores ggg QgLåaå gå gägugg
DU åem Egrieä D9 xeDså@sDre nära CFATS d N1NED = Cm
sendo uma accåo de formacåo privilegiada;

coloca - se a hipdtese de transferir o CFAT de Manica
para a DNEA/MINED no casa de nån peder a utilizar com
rendimento;

o centre de Manica pode ser mantido em funcionamento
até as empresas e DPCA'S comecarem a tirar proveito da
educacåo "mein - intensiva" no mesmn nivel.

Notamos que a estensåo da prética de concentrar aulas
num local central durante uma parte do dia, para as
outras provincias e para a 5:a e 6:a Classe, deve ser
uma prioridade para a DRH du NBA. Recomendamos que a
oportunidade de frequentar lars aulae seja concedida a
trabalhadores eecolhidos pela sua diligencia e
Capacidade e, que seja subsidiada nessa faso polo MCA e
pelas empresas, nam envolvendo uma corte nos
vencimentos. Notamos que as aulas devem ser part - time,
de manhå ou de tarde, podendo incluir uma parte do
tempo livre do trabalhador (cedo de manhå ou depois das
dezassete) devendo D meemo trabalhar durante a outra
metade du dia. Assim organizado, pode - se concentrar
dels turnos num unica Iugar. As necessidades eeriam
salas de aulae, bone professores, e um machimbombo para
Cada centre de concentracåo.

6) A QUESTEO DO ENSINO TéCNICO.

Ale agera, D unico acesso para trabalhadores a cursos
técnico - prnfissionais com equivalincia no SNE, lem sidu
a escolarizacåo nocturna e o CFP da DNA, esse ultimo
COm certas 1imitacEes: o sou curse lem equivalencia
profissional mae nåd acadåmica. Ja for indicado que o
sucesso escolar nu Ensino Técnico nocturnc é muito
baixoz o percurso minimo é de 4 anos. Esee 'problema
contrapbe - se ans desejos de formacåo de ledas as
categorias de trabalhadores ja em service: operarios,
técnicos, empregados e dirigentes.

ai Formacåo técnico - industrial em construcåo.

Recnrdamos que, nos amos iniciais da formacåo da Unlåo
Soviética, ce escolheu D caminho de criar um tipo de

S2



CFAT para D Ensinq Tecnico, a ser frequentadq pr
Jvene e Dperérioe, e emitindo um certificado
profissidnal do nivel médio. Eseas escqlas (rabfak)
criaram a massa critica para ds grandes avancos do
primeiro piano quinquenal da URSS. Alguns amos depois,
é verdade, hduve criticas sdbre o nivel desses
graduadqe, uma vez que a sua formacåq fosse råd
acelerada e mdnotecnica, e a maidria tinha de se
reciclar: mas, no actual mdmento em Mdcambique, eäd
hotas para penear um modelo semelhante. Sobretudo,
ågg;gläqg: nåd majs hotas e moses e amos mas, mende.

s'planos para ndvos centros em Maputq e Bella, criam
possibi1idades intereesantes para cursqs aceleradns
do ensinm tecnicq bésico para operérids e trabalhadores
du secret C&A: fqrmandq técnicds bäsicqs de construcåo
com alguma formacån geral, sobretudd lingua e ciencias
matemäticas e naturais, D todd baseadd em principles
adultqs. Pensando no mqdelo-DNA, pqrqui nåd implementar
move moses acelerados, um and de préticas e, nove moses
aceleradqs finare (6:a + 1 + (1) + 1)? Com algum
trabalhd academico para D aluno faser durante
intervalq de um and? E de primeirqe nqve moses sendo
muito menos virados para disciplinas académicas du
que e hole o case do SSET, e muito majs para a prdpria
técnica? Istq permitiria "metade - técnicd ser de
major utilidade e aumentar a sua produtividade Ja no
intervald entre os dels pedacoe do cursq. Cqmo
referidq male tarde, ad graduadq du primeird and do
curse poderia ser conferido D nivel intermediärio de
tecnico elementar, o que valorizaria os seus estudqs
mesmo se nåd cdnseguisse regressar para segundo and.

Dadae as fattas de lugaree internatoe na Bella, pderia
esee centre sd servir para formar técnicds bésicos
dessa cidade, incluindo aqueles que cqnseguem se
albergar la com familiares, enquanto Maputd (Machava
II) poderia servir a sua prdpria érea e também fdrnecer
espacq para alunoe em regime de internatd, de outras
prqvinciae.

No nivel médio, pdder - se - ia experimentar um regime
semelhante (9:a + 1 + (1) + 1), também com base no
centre Machava II.

Fqrtantq, o centrd Machava II tornar - se - ia numa escola
tecnica acelerada de nivel bésico e mediq, com alunos
externos de Maputo e alunqs internos du reste do pais.

Exietindq esses ddis
Iecciqnar cursos de
ndcturno em Maputo e
apenas a alunqe que
sectdr CEA; e que se
ET Médid em Maputo.

centrds, prDpEe - se que se deixe de
construcåo do ET Basico em regime
Bella du, que esses ce restrinJam
nåd tim experiéncia de trabalho nu
face o mesmd em relacåd a aulas do
dra, pqde - se decidir de Ieccionar
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apenas cE primeiros doie ande desses niveis em regime
ndcturnd, e de dar acesso pridritarid a graduados do
d:o and para o segundd pedacd" do cursd acelerado.
Esse raclocin1D baseia - se na queståo da baixa
efectividade e elevadds custos du ensino técnicd
nocturno, mae precisa de ser estudado em majs pormenor.

Dadd D elevado custo em recursos humanos e materiais de
criar esses dels centros, nåd se preve para o future
prdximd a abertura de majs escolas nesse modeld. E
também de hotar que a abertura de lars escolas esta
muitd condicidnada pela resdlucåo do hd de
estrangulamento do E:o Grau e, majs adianteé do 2:0
Nivel; eem o que, ha de haver uma crescente fatta de
Gperarios emperientes e habilitados para ingressar nos
Centros. Frdvavelmente serra correcto na presente faso,
lnlclar D curse para técnicos medina depdis de
Consolidar D curse basico e entåo, apenas cdm numerus
reduzidos de inecritos.

Som ddvidaä levanta - se o prdblema da tutela dos ddis
centros de Maputo e Beira. Isle é uma queståo tanto
politica come pratica. Inicialmente, é provavel o MCA
querer dirigir os centros e a SETEP nåd ter a
capacidade de os aseumir. Mae os dels centrds VED
requerer muito apoin da SETEP, em termos do
fornecimento e reciclagem dos profeesores para D nivel
basico, e da planificacåd curricular para ambos ds
niveis. E, na essencia, a queståo politica é, sara a
tarefa du MCA dirigir escolas técnicas mESmCE

especiais? Ha - de se pensar nos problemas para G MCA em
criar uma efectiva administracåo escolar e mantel
constante as 1igacBes com 0 resta do SSET. Recomenda - se
nu presente momentd, o MCA dinamizar e organizar cE
projectde das escolas e a sua construcåo,
apetrechamento, planificacåd .curricular e guarnicåo.
Majs tarde, serra male correcto entregar a
administracåo a SETEP.

Igualmente, levanta - se D prdblema de custds em geral.
Em termds das presentes recomendacses, trabalhdu - se na
base da ja - planificada ce nu case de Machava - ii, da
cdnstruida) existencia dos dels centros. Evidentemente,
em termoe de necessidades absolutas, deve - se investir
em ainda majs projectos do mesmo tipo para servir
outras regibes. Em termos das pnssibilidades actuais do
pais, no entanto, os custos dos ddis centros seråo
motto elevados. Em principid, do pdntd de vista
econdmicop hem se deve recdmendar a nova cdnstrucåo de
centre da Beira. Tendo em conta projecto dn Corrednr,
o problema da Unidade Nacional, a necessidade de nåd
concentrar rodd em Maputo, etc., o projecto da Beira
PUde ser justificado; mas a sua realisacåo val exigir
considerével financiamento externo e consideravel
recuperacåo de custos. Para ser viavel, é também
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provavel que seJa necessarin reduzir outrus custos de
formacåo heja assumidos palo MCA.

EHiste portanto, uma Dutra opcåo do que construir um
novo centre? Uma possibilidade que aqui se levanta, é a
de utilizar o CFAT de Manica para o efeito. Nesse casa,
colocam - se os dels problemas de acessibilidade e de
internamento: nån serra possivel em Manica contar com
alunos externns. Us custos relativos de cnnstruir um
Centra para alunos externos Du de adaptar um centre
ewistente para uma nova funcåo, teråo de ser ava1iadns
no terreno. Calculos au alto, ignorandn a depreciacåo
dos edificios, dan a entender que Ds dels centros, um
tendo 150 alunos em regime de internato e G outro 150
alunos emternos, nivelar - se - iam depis de B a jO amos;
em termos do dinheiro liquido gasto. 0 custo de comidaä
roupa, mobiliario, electricidade, transpurte etc. para
0 ler dave andar a volta de com mil contos anuais para
150 alunos; cnstruir uma escola técnica para 150
alunos som internato deve custar a volta de um milhåo
de contns. Deve - se tomar em consideracåo que, no
pvimeiro casu, os custos seriam principalmente em
Meticais (comida), e nu segund, principalmente em
divisas (materiais de construcåo). Tudo isle em termos
du proposto centra da Beira funcionar em regime de
externato. é clare, a segunda opcåo requer o sou
capital ja no ann de cmnstrucåo, mas é majs facil
mobilizar nova financiamento do estrangeiro para custos
capitais do que custns correntes. Fr issn; parece
provavel que a construcåo de um centre na Bella, som
internato, serra majs econdmica no longo prazo do que
usar D centre existente de Manica.

No entantu, utge também realizar um encontro de
planificacåo com a SETEP e o MINED. Possivelmente D

MINED possa aproveitar o centru de Manica em trucu - de
alguma insta1acåo na Beira. Deve - se analisar o
desenvnlvimentn da reda escularä para assegurar que Ds
projectos nån simplesmente duplicarem capacidades
escolares ja existentes. För exempln, é poesivel, em
termos das capacidades existentes, que a cunstrucåo de
um novo centre para a formacåm de técnicos basicos
devesse ser realizada em Nampula em vez de na Bella.
Talvez a,capacidade inutilizada em escolas e institutos
técnicos da SETEF em Maputn e/ou Bella Ja seja
suficiente para cobrir as necessidades em técnicos
basicos e/Du médios de construcåo, com um poucn de
remodelacåo e extensåo das insta1acBes existentes.
Fors ja tendo as insta1acbes e equipamento disponiveisä
pode - se implementar as recomendacGes acima furmuladas
som abrir um Du outr centre novo.
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bi A formacåo de técnicos adminietrativos.

Para o lade dos empregados e administradores, a
fdrmacåo prdfissional esta também a cargo da SETEP, has
escolas e institutos comerciais. Nessa area, o MCA.nEO
lem ambicbes de abrir as suas prdprias escolas. No
entanto, os problemas de aprdvar através do ensino
nocturno parecem ser quase iguais, embora possivelmente
um poucd menas graves. Para nds, é clare que esse tipd
de formacåo lem que continuar scb a responsabilidade da
SETEP. NU entantn, os cursds oferecidoe precieam de ser
revistos, ou a oferta aumentada, sobretudo em relacåo
as areas de administracån e geståo de empresas.

Serra também impdrtante investigar formas de melhdrar a
eficiencia dos cursos nocturnos, formas de permitir
empregados - chave a frequentar aulas didrnas, e formas
de acelerar o ensino cdmercial.

7) A FBRMACEU E RECICLAGEM PROFISSIUNAL.

A SETEP for criada para dinamizar a racidnalizacåo da
formacåo profissional no pais. Frente ans mdltiplds
prdblemas e carencias de pais, a SETEP lem escolhidd
majs du mends de deixar andar aquilo que parece
funcinnal, apenas intervindo a nivel da queståo de
cdnteddos e equivalencias. As actividades da mossa
investigacåo indicaram varias areas de formacåo
prdfissional onde uma major racionalizacåo serra
recdmendavel. For exempld, MCA fomenta cureds em
areas que sån comune a varios lou tddos) ministérids,
come, dactilografia, contabilidade, desenhn, mecånica -
aut... Para nås, parece desinteressante, ineficiente e
cuetoso MCA se predcupar coma materia dessas coisas.
A recomendacåo nåd é para o MCA simplesmente abolir
esses cursos som ter alternativas dispdniveis, mas sim,
QUe a SETEP deveria comecar a velat pela criacåd
centralizada de lars cursds e o MCA depdis deiwar de de
leccidnarä sobretudo a favor de promover cursds
especializadds para D eeu prdprid sectdr que hole nåd
enistem no pais.

Tratadd issn, podemos prosseguir a questbes majs
candentes relacionadas com a politica de formacåo do
MOA. Tendo resolvidd D prnblema da formacåd de técnicos
basicos e médios, existem dels niveis de problema: a
lniciacåd de novos trabalhaddres e, a reciclagem e D

aperfeicoamentd de trabalhadores experientes. Ambos os
grupds podem reeolver os eeus problemas per tres vias:
fdrmacåd infdrmal ac pé da obra, per imitacåo; formacåd
formar, em cursds prdprios; e, formacåd nåd - fnrmal,
Planificada para aprendizes, e realizada principalmente
ad pé da obra.
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Em principio, as vias informal e nån - formal Eempre tem
side o sangue da reprducåo da forca do trabalho,
snbretudo em relacåo a actividades de natureza pratica.
O que se verifica has empresas hole, no entanto, é um
baixo aproveitamento da via nåd - fnrmal, pers isle emige
planificacåo e docincia organizada. Os Dperérios ce
empregados) hole aprendem majs per observar e ajudar o
sou superior imediat do que per qualquer outra
maneira. Para melhorar o trabalho e a produtividade das
empresas, gm g;@g; [ g Lggag lem - de se revalnrizar as
actividades organizadas de ensino na prdpria empresa,
criando um curriculo de formacåo, estipulando as
actividades de docincia an pé da obra, iuntando DE
aprendizes ou trabalhadnres de um dado nivel de vez em
quando para da - lhes uma aura majs tedrica, Du para
mostrar uma nova técnica, nu para demostrar uma certa
actividade, etc. Fara D efeito, as DRH/DFT das empresas
tim de comecar a planificar a formacåo an pé da obraä
dentro da empresa. For um choque descobrir através du
levantamentn quåo poucns trabalhadores tinham recebido
qualquer formacåo pratica na empresa, snbre primeiros
Socorros, higiene e Eeguranca, elementos de
planificacåo, Du qualquer outra coisa.

é a nossa opiniåo que, em geral, todd aquilo que se
chama de reciclagem também deve ser realizada pela
prdpria empresa, possivelmente contratandu técnicos de
um centre de formacåo Du dos prdprios ministerios para

efeito. A DFT de uma empresa grande nåd deve preciear
de enviar majs do que um ou outro trabalhador para fora
da empresa para förmacåo que dora um mrs ou menns. AE
empresas menores devem conseguir aproveitar as
actividades de formacåo interna numa empresa major da
vizinhanca.

Resta, portanto, a fnrmacåo formar de curta duracåo.
Aqui; Ds problemas sån maiores. Em principioä exietem
dels niveis de formacåo formacåo inicial, e up -
grading na base de experiencia. Hole, esses dels
nivels distinctos sao alegremente misturados nos
centros de formacåo. A nuesa recomendacåo é que essa
mistura seJa separada has suas partes componentes e
reorganizada. Devem existir uns cursos para pedreirne
com experiencia pratica, e outros para aspirantes a
pedreiro, som ehperiencia. O ultimo em certa medida
sobrepse - se a formacåo nån - formal, pers lem que comecar
per mostrar e treinar a pratica. 0 primeiro é up -

grading", que devia ser majs dedicado ae ensino da
teuria e da nova técnica do que ans rudimentos da
pratica. Dependente da politica e da estrategia da
formacåo da forca de trabalho, a formacåo formar
inicial pnde - se dirigir a formacåo de desempregados,
para facilitar o sou enquadramento no mercado de
trabalho; Du, pode enquadrar novos trabalhadores das
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empvesas que precisam de formacån pratica.

Na nossa opiniåo, uma vez que hqje Q sector de C&A
quase nån emprega nqvos trabalhadores inexperientes,
serra preferivel dirigir esse tipo de curse inicial
para desempregados, e hem fornecer lugar neles para
trabalhadores das empresas. .O curse entåo deve ser de
major duracåo digamos, qnze moses; incorpnrar a
prética e a teqria da especialisacåo ensinada; e
graduar os formandns com equivalencia a técnico
elementar certificado reconhecido! graduado, uma
vez empregue, serra avaliadq depnis de, digamne, seis
moses e, an aprqvar, serra confirmado num posto
apropriado a categoria de técnicn elementar.

Para operariqs experientes mas nån - formades das
empresas, o sou curse deve dar o mesmo nivel, mae ter
mehqs pratica e tqda a teqria, e antas de tudq, durar
mgngä Lgmgg (se possevel, menos de 6 moses, em regime
aceleradq), conferindo também o certificadn de técnico
elementar.

Em certas ocupacåes majs especializadas, pode - se
decidir em dividir a categoria "técnicq elementar em
dels niveis, per exemplo, técnicq elementar B e técnico
elementar A, com dqis niveis de cursos e um intervalq
de trabalho no mein.

Jé nån vale a pena dar cursos fqrmais com entrada da
6:a Classe, que nåd conferem um nivel recqnhecidq; hem
vale a pena promover cursqs para trabalhadqres
experientes que duram majs do que seis moses, a nåd ser
COmq etapa 1 de um curse de formacåq acelerada de
técnicns basicos, come recnmendado em cima.

Até, ter completadn essa etapa 1 poderia conferir D

titulo de técnico elementar no participante do cureq
basico, no case dele nån frequentar a etapa E; mas nåd
vice - versa. é de se lembrar que o cursn acelerado para
técnicos bésicqs também seriaö dirigido apenas a
trabalhadqres experientes. Fica para investigar majs
tarde a possibilidade de promover cursns majs curtqs
para elevar o técnico elementar até ac nivel de técnicq
basico.

Onde realizar essa formacåo? No sou paper de ser a
formacåo majs maesificada e majs fulcral para D sectov
de cunstrucåq, parece eesencial tnrné - la também o modo
majs acessivel. For issn, propbe - se a sua organizacåo
em Maputo, Beira e Nampula, e possivelmente em menar
escala em Tete em dels dos casos aproveitando aquilo
que ja ha (Machava I, e D centra de Tete) e num dos
casos uma parte du centre da Beira a ser cqnstruido.

Come cqbrir os custos? Temos visto polo levantamento
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que que em primeird lugar deseetimula ae empvesas e
Ds trabalhadoree de aprdveitar Ds curede e custo. Na
realidade, as propinas etc. eHigidae nåd sån muito
elevadas em relacåo ane reais custde dos cursos, mas em
termos da conjuntura actual, sao um pesado gdlpe para
empresas na margem da fal@ncia e para trabalhaddres na
beira da fome. Pensamds que é neceesarid lever a
legislacåd sdbre o pagamentd individual de propinas
para cursos, ligandd a propina a certificacåd do cursd
(se cdnfere um nivel reconhecido), eKigindo algum
pagamento do trabalhador para um curse que dora menos
de seie moses mae cdnfere um certificado reconhecidop e
diminuindb D pee do pagamento para cursde de maidr
duracåo. Nu case de deeempregados, elee podiam pagar D

mesmo come um trabalhaddr, ou ainda uma sdbretaxa.

Para nds é clare que, som um crescimento econdmicd
milagrosd, as prdpinas individuais nunca pdderåd eer
colocadas num nivel euficientemente alto para pagar
tds ds cuetos de um centrd de fdrmacåo depreciacådä
transporte, material, vencimentoe, coneumo correntea
livrs... Pdrtant, ae despesae cdntinuarå de precisar
da cobertura de outras partes: a empresa, D Estado.
Has essee dels ian - pducd tem hdje em dia grandes
emcedentee para dedicar a formacåo. No caed de muitas
empresae, sabemos que é idealieta eeperar que paguem ce
custos necessaride para dar uma fdrmacåd formar a uma
palle eignificante da sua forca de trabalho. Talvez
aguentem um du outrn trabalhaddr, mas para 10 ou EO% da
forca de trabalhd, nåd lem hipdtese. Fara cdnseguir a
formacåo da forca de trabalho, o que se coneidera
neceeearid para aumentar a prdducåd e a prddutividadeä
Had se pdde transferir o pesd dos custos para as
empreeas. que istd quer di:er na pratica é, que ds
Cuétöå Para åS empréåaå LEE ge åsr QåmiDuågeå iémäém -

Estadd esta também scb pressad de reduz1r as suas
deepesas: råd - pouco pdde enfrentar um aumentd nos
custoe da formacåo prdfissidnal. 0 que se lem feito
neesa situacåo é, de cdntar cm as cdntribuicéee
internacionais. Todd bom: mae ae aginciae raramente
aceitam enfrentar as despesas cdrrentes de um prdjectd,
come cdmida, salarios, aqua e luz etc. ds custos
capitais de conetruir um centrn pdemser cobertos de
fontee internacionais, mae nåd vale a pena ter um

centre de formacåo eem profeesdree, alunos, livroe,
aqua etc. Meemd quandd uma agåncia aceita financiar uma
palle das despeeae cdrrentes, isle é geralmente para um
periodo limitado. E ainda: em termos do pais come um
todd, serra D pagamento das despeeas correntee de um
centre de formacåo a actividade male pridritaria para
ser financiada com ae divisas dee doadores?

POl iesdä faz - se uma prdpdsta que e cmplema e dificil
de implementar, mae que parece eer uma possivel solucåo
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para a reducåo de custos.

l) Os centros de formacån, para serem o menos carq
possivel, devem ter pnucqs alunqs em internato: devem,
portanto, servir prioritariamente a sua area local.

8) Os centros de formacåo devem, portantq, ser cqlocado
em sirius acessiveis dentro de éreas com muita
actividade de construcåo.

3) ds centros de fqrmacåq precisam de servir o maior
leque possivel de areas de formacåo precisas para sou
loéal; pqrtantq, devem oferecer um curriculo multi -
valente nu åmbitq da construcåq.

4) Ja dissemos que a primeira prioridade deve ser a de
formar trabalhadqres que ja tim ehperiencia embora D

centru também pudesse qferecer cursqs separadqe para os
nåd - experientes.

5) 0 centrq, para implementar eficazmente a formacåo
prqfissiqnal, lem que adquirir materiais de construcåo
com que os alunos fazem as suas praticas; sabemos que a
aquisicåo desse material é um dos graves problemas que
os centrqs de formacåo tem hqje.

6) Propqmos, portanto, que cada centre de fqrmacåq se
transfqrme numa empresa de cnnstrucåo Du, se una com
uma empresa lqcal de cqnstrucåo; e que os alunqs, come
parte integrante da sua fqrmacåo, utilizem o material
para cqnstruir edificios uteis, a serem vendidos para D

Estado ou para privadqs.

Us Purmenores de uma tal prqposta teriam de ser
desenvDlvidos pqr uma equipa de especialistas, mae em
tracos gerais, a pratica das alunQs incluiria periodos
de cqnstrucåo ou consertq de edificios, precididos ou
Sucedidos em cada dia pelas aulas majs tedricas, que
Pödem em certqs casos até se realizar nn local da
cqnstrucåq. 0 centra - empresa pode adquirir materiais na
sua qualidade de empresa. As empresas da area servida
P910 centre - empresa teriam acessq a uma fqrmacåq num
leque de especia1izacbee som ter que enviar os seus
trabalhadores para lange, evitando assim pagar os
bilhetes e as prqpinas de internamento. Se o centre -
empresa cobrisse tntalmente os seus custos, pqderia
pagar um vencimento ans trabalhadqree - alunoe, Du re -

embolsar D subsidio do Estado.

Telia de se espacar devidamente os cursns nu tempo;
Para ter disponiveis em frequincia de accåes de
formacån electricistas, canalizadqres, pedreiros,
marceneirqs, carpinteirqs etc. Frovavelmente o centru -
empresa telia que ter, adiciqnalmente aus prqfessoresp
um pequeno pessoal especializado e fiwo para dar
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formacåo ac pé da Qbra, supervisionar os trabalhns e,
eXeCUtaF GPeFBCHeE que 05 BIUH05
condicées de realizar.

DaO estiverem em

Considerando a populacåo - Dbjecto dos centros e D nivel
dos cursos (técnico elementar), previ - se a area
principal de construcåo ser consertos de menor dimensåo
a edificios e, construcåo de residencias e edificios de
um ou dels pisos. Em cnndicåo de ter cursos em
andamentn para a cnnstrucåo de pontes e estradas,
peder - se - ia construir pequenas pontes e concertar
estradas.

Com uma certa iniciativa, peder - se - ia até montar um
forne para fabricar tijolus e uma eerracåo para a
carpintaria.

As Dbras seriam realizadas na vizinhanca do centre e
vendidas mediante um ccntrato que estipula um pagamento
inicia1 e Ds Dutrs pagamentos a seguir.

Duvidamosp uma vez que D bjectivo fulcral de um tal
centra é a formacåo, que o centre - empresa peder tornar -

se autn - Euficiente; portanto, recomendamns que o Estado
forneca um Eubsidio em vez de aumentar as propinas as
empTeSBS Ou a5 aluH5.

EsSa proposta pode ser experimentada inicialmente com
centre Machava I, antas de se pensar em estend€ - la a
outros centros. Som ddvida, surgem varios prnblemas com
Ds outros centros:

Se se utilizar D centre de Manica para fins de
formacåo profiesional, duvidamos que emiste na area
imediata uma populacåo - Dbjecto euficientemente grande
para utilizar as capacidades do.centro. TED - pouco ha - de
existir na vizinhanca uma grande procura para obras de
construcåo. Seja que fel o tipo de curse leccionado
nesse centre, lera ole de ser realizadn em regime de
internato com elevados custos resultantes.

é possivel que centre de Tate tenha problemas
semelhantes. Ainda per cima, é um centre pequenn
(capacidade ES?). Nu entanto, nån vemos um future
positivo para esse centra, na qua1idade de servir
apenas para a formacåo de canalizadores. é morte majs
vantajoso distribuir a formacåo de canalizadores par
varios centros e incluir no curriculn do centre de Tete
outrns cursos de utilidade para a prnvincia.

Nn que diz respeitn an centra de Inhambane, D sou
modern serviu de inspiracåo para essas ideias. Pode - se
questionar sense do MCA ter centros de formacåo na
mecånica - autn, mas é melhor deiHar o centre a trabalhar
com sucesso e som intervencåo, a nåd ser no sentida de
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Qarantir a equivaléncia profissional da sua formacåo.

Alega - se D actual centre da Beira nån reunlr
condicaes, hem valar a pena consertar. 0 centre de
Manica pode minimamente servir as necessidades da
Beira, em regime de internato, mae serra muito melhor
ter um centre na Beira que pode ter muitos alunos
externos e realizar Dbras come parte da sua actividade.

Em cndicses de se introduzir uma formacåo técnica
acelerada has escolas novas de Machava II e Beiraä é
dificil julgar se mesmo modelo pudesse ser aplicadn
ali. Coloca - se a Dpcåo, na planificacåo da escola na
Bella, de construir insta1acées para ambos os fins,
tanto a formacåo de técnicos elementares come a
formacåo de técnicns bésicos.

Nesse case, continua - se com a hipdtese do MCA retirar -
se du centre de Manica per complete, Du de reduzir a
sua actividade apenas até an nivel sustentével pela
provincia de Hanica e pelas necessidades das suas
empresas.

Ainda nån existe nenhum centre em Nampula cidade, D

que implica a sua construcåo. Efectivamenteä as
empresas de Nampula sån punidas pela nån - existincia
de actividades locais de formacåo, pers para fnrmar os
seus traba1hadDres, - clas tem de pagar os custns de
viagens aéreas e as propinas de internamento dos seus
formandos. 0 equilibrio regional é também um argumento
furte para a construcåo de um centre - empresa pequeno
nessa cidade.

As recmendacEes minimas, em relacåo a esses assuntos,
5 Cl !

de aumentar a capacidade formadora das prdprias
empresas, em termns de utilisar as suas prdprias
instalacbes e obras come terreno para a formacåo nån -
formar de trabalhadores principiantes e para
reciclagem;

de promover cursos formais apenas com equivaléncia
reconhecida;

de priorizar trabalhadores que jé tem emprego e
experiencia para a formacåo profissional;

de separat DE cursos para trabalhadores experientes
dos para principiantes;

de repensar o pagamento de propinas per individuos,
introduzindo uma cobranca pequena para os
trabalhadores para cursos até seis moses de duracåo e
reduzindo os custos para trabalhadores em cursos de
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major duracåo:

de reduzir os custs da formacåo, em principin per
reduzir Ds internatos e aumentar os rendimentos
provenientes das actividades dos centrus;

de promover, o majs possivel, centros que funcionam
som ter alunos em regime de internato;

de regionalizar a reda de formacåo, prestando
atencåo especial ås cidades de Beira e Nampula;

de investir em centros polivalentes, que oferecem um
leque amplo de cursos profissionais.

Bi A FLANIFICACED DA FORMACED DA FORCA DE TRABA HO.

Farece - hes prioritério o desenvnlvimento da capacidade
das empresas de planificar a formacåo da sua forca de
trabalho. Simplesmente, as recomendacEes aqui tracadas
nån tem significado som o apoio operacimnal forte das
empvesas, no sentida de criar um fundo para a formacåo
de trabalhadores, de planificar a formacåo nåd - formar
na empresa, de identificar as necessidadee de formacåo
nån - formal e formar e Ds trabalhadores - chave para a
mesma, etc. AE nossas recmendacbes tim Eido feitas no
sentido de tentar reduzir os Custus enfrentados pelas
empresas com a formacåo mas, D segrade dn logo é uma
boa qeståo dos recursos humanos has empresas.

For issn, recmmenda - se com €nfaEe a realizacåo de
actividades de capacitacåo das DFT/DRH das empresasä
cnmecando pelas empresas maimree. Algumas accEes devem
ser:

fmrmacån d pessoal das DFT em cursos de geståo e
administracåo de recurss humanos:

visitas de anälise Drganizacional e estruturacåo ås
DFT pr equipas técnicas lideradas polo MCÅ;

implantacåo has DFT de sistemas de geEtåo de recursos
humanos;

elaboracåo conjunta de operacées de levantamento das
necessidades de formacåo da empresa, seguida pela
elaboracåo conjunta de planos de formacån concretos;

identificacåo de trabalhadores na empresa que possam
servir de formadres an pé da obra;

realizacåo has trEE cidades de seminärios sobre a
geståm de recursos humanos e a planificacåo da sua
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formacåo.

Para o efeitn, serra necessério contratar uma
Drqaniracåo de consultoria na geståo de recursos
humanos, provavelmente aproveitando fundos da
cooperacåo internacional.

AS empresas tem de comecar a submeter as suas
necessidades cnncretas de formacåo, tanto au MCA come
ans centros de formacåo no nivel local, para
central e descentralizadamente se fazer um piano
racional da formacåo.

As empresas também tim de comecar a assumir major
responsibilidade pela educacåo geral dos seus
trabalhadores, sobretudn no que diz respeito an E:o
Grau do SNE.

9) RESUMU SISTEMATIZADD DAS RECOMENDACEES PRINCIPAIS.

Para concluir oslo re1atdrio, procederemns a uma
sistematizacåo das recomendacåes principais para dar
uma visåo integrada da sue conceicåo.

ai Despriorizar os 1:0 e E: Anne do SSEA. Uma pequena
actividade pnde ser mantida onde ha motivacåo e
possibilidades de rendimento.

bi Priorizar o 3:0 Ann, 5:a e 6:a Classe, centralizando
e acelerando a formacåo, em parte durante as horaå de
trabalhn:

as empresas grandes devem tomar conta dos seus alunos
MCA Du as DPCA poderiam dinamizar a centralizacåo

para alunos de empresas pequenas.

Ci Liquidar qradualmente o centre de Manica, nu méximo
convertendo -0 num centre provincial;

di Desenvolver as DFT/DRH das empresas e a sua
Planificacåo dos recursos humanos e a sua formacåo;

ei Implementar per etapas, accBes de formacåo nån -
formar e reciclagem dentro das empresas, sobretudo as
mEI1CIFES;

f) Garantir que todos os cursoe oferecidos tenham o sou
nivel e a Sua posicåo de equivalencia reconhecidos; em
principin, indus os cursos dadns nos CFF devem cnnferir
a qualificacåo de técnico elementar;

9) Prinrizar a formacåo prnfissional para trabalhadores
e%Derientes, e separat os cursos para principiantes dos
Cursos para experientes;

64



hi Completar a redo regional de CFP: concentrando sobre
Beira - e Nampula, e possivelmente aproveitando os
centros existentes de Manica e Tete. Conceber eeses
quatro centros come centros som facilidades de
internato, ou no manimo uma capacidade em internato de
10% .

i) Completar o centre Machava II e turné - lo num centre
de formacåo acelerada de tecnicos basicos e (majs
tarde) medina, com o grosso da eua clientela
selecionado de entre trabalhadores experientee das
empresas. Tendo a sua grande capacidade de internatos,
deve o centre servir Maputo e o reste do pais. Alunos
de Maputo - cidade nån devem murar ng internato.

j) Apds avaliacåo e aprovacåo da viabilidade do
projecto de construcåo do centre da Beira, construi - lo
na base de tornar - se um centre de formacåo de técnicos
elementares e bésicos (veja (h)).

l) Rever as condicses para D pagamento de propinas para
a formacåo profissional e submeter uma propusta sobre a
nova legislacåo correspondente.

mi Experimentar se o centre Machava I pode funcionar
come um centre - empresa, talvez ligado a uma empresa
eHistente. Estender a experiencia a outros centroe no
case de sucesso.

ni Analizar com a SETEP a pnssibilidade dela de assum1r
a formacåo profissional de empregados (contabilistae,
dactildgrafos etc).

0) Analizar com a SETEP e a UEM come intrnduzir cureos
de geståo e administracåo de curta duracåo para
dirigentes. Experimentar U use de consultoree em geståo
para melhorar o funcignamento das empresas e a
capacidade de direccån dos dirigentes.
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BEPOBLICA POPULAR DB MOCAMBIQUE

Ministério da Construgio e Ägnas

EXMO SENHOR DOUTOR

ANTbNIQ JOHNSTON

ASSunto: Parecer sobreorelatorio da 23 fase - do estudo " Impacto
de Alfabetizagåo e Educaggo de Adultos na Formagåo Pro-

fissional"é

0 re1atorio reflecte um trabalho desenvolvido cuidadosa-

monte e é coerente em todos os aspectos nele £ocados.

As conolusoes e propostas enquadram-se has expectativas
da Educagao de Adultos quanto a trajectoria a ser seguida pelos
trabalhadores enquadrados nos cursos de AEA e Pormagéo Profissio -

hal.

0 nosso parecer recai fundamentalmente has recomendagoes
principais pois e a parte majs resumida que sintetiza todd o ira -

b 81 ]:1O 0

1. ds itens ai e bi ja foram materia de anélise nos anos an-

teriores e foram introduzidas medidas neste sentido de for -

ma = gradual, inioialmente na Cidade de Maputo a partir do

and de 1988. Doravante, ce Gabinetes estabelecidos nes trgs
regioes do nosao pais, impulsionaréo este prooesso nos pro-

ximos ande.

2. A nossa posigao em relagao
-

ao item ci é de - liquidar gradual -

monte o CPAT e transforma- lo num Centre Regional tendo em

conta a capacidade instalada (150) alunos internos. 0 Con-
tro serie entregue ac Gabinete Regional Centre para o sou
controlo em coordenagao com a DPCA-MAEICA.

. . ./ / . . .



3.

4.

5.

6.

7.

I"'!00
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ds itens d), e), f) e G) uma vez implementados poderao
trazer outra dinamica no processo de formagåo e quali -

dade dos services, porque constituiråo uma motivagao
para os trabalhadores em geral; ~ na base desta éptica
que o MCA comega a trabalhar firmemente.

!
Å criagao de Centros Regionala e um passo ainda'por dar
e concordamos plenamente com o item h).

0 item i) reflecte a preocupagao do MCA em formar os seus
tecnicos em curto espago de tempo, com £inanciamento o Con-

tro poderia funcionar plenamente.

!
Concordamos com os itens j) e 1) tendo em conta que e ob-

jectivo dO'MCA estabelecer Centros Regionais e lever os

actuais custos de propinas ou despesas dos cursos que as
empresas ou trabalhadores pagam pela formagao.

än relagao ao item mi de tornar Machava I num CentroäEmpre -

sa serra ultil se as nossas empresas nec enfrentassem -pro -
I

blemas de ordem material. Ueste momento a possibilidade e

remota, talvez daqui a anos para minimizar a fatta de male -

rial da Construgao para as eulas préticas. De todas as for -
I

mas podemos considerar uma das so1ugoes num future proximo,
! I

nao so para Machava I mas tambem para outros Centros come e

o case da Beira.

0 item ni coloca uma possiblidade em termos de racionaliza -

gao da formaga0. A verdade e que neste momento hem a SETBP
I

hem o MINED lem respondido satisfatoriamente em termos hume -

ricos as necessidades do MCA na formagéo de trabalhadores
has distintas especialidades. Enquanto a situagao continuar

!
neste ritimo, os nossos Centros continuarao a oferecer our-
Sos desto tipo, pois as necessidades sao cada vez majs cres -

centes no sector.

0 0 0 / ! 0 0 0
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9. Concordamos perfeitamente com o item ol e estamos ja ira -

balhando neste sentido.

0 relatorio e complete, nåd omite quaisquer situagoes e

formula so1ugoes adequadas segundo a mossa realidade. Em princi-
plo é dificil a sua implementagåo mas é o caminho majs correcto
que temos'neste momento.

Aproveitamos a oportunidade para endereoar os nossos me-

lhores votos.

$audagoes Cordiais.

Maputo, 15 de Novembro de 1989

~
DIRBCTO NACIONAL

( €RBD MATEUS )

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1991
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