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(baseado nas Perspectivas Económicas em África 2008*)

Mais e melhores dados são necessários para acompanhar e avaliar o impacto da formação profissional no 
crescimento económico e na redução da pobreza.

Os observatórios do mercado de trabalho podem ajudar a aproximar os sistemas de formação das necessidades 
do mercado de trabalho. 

É essencial analisar o desemprego jovem antes de investir em esquemas dispendiosos de formação 
profissional. 

♦

♦

♦

Desconhece-se o impacto da formação profissional no 
crescimento económico e na redução da pobreza nos 
países africanos. Sem esse conhecimento, porém, os 
países e os doadores não podem formular as políticas 
apropriadas. Mesmo em relação aos 35 países que foram 
analisados nas Perspectivas Económicas em África 2008 
apenas existem dados aproximados1.

A formação profissional e de competências em África 
ocorre em diversos níveis do sistema de educação. É 
necessário que os governos e os doadores garantam 
uma mescla de competências que melhor corresponda 
aos requisitos do desenvolvimento económico. Por outro 
lado, políticas de formação profissional e de competências 
são mais eficazes quando se coadunam com as políticas 
globais de desenvolvimento e com as necessidades do 
mercado de trabalho.

Assim, a necessidade de produzir análises convincentes 
sobre a contribuição da formação profissional para o 
processo de desenvolvimento de um país torna-se vital. 
Não só permite aos governos e às ONG a selecção de 
programas que mais contribuam para o desenvolvimento 
pessoal e nacional, como é um meio através do qual os 
outros agentes interessados, particularmente os doadores, 
podem atestar o valor das suas contribuições. A melhor 
análise de programas e políticas de formação profissional

 baseia-se nas experiências passadas e avalia o impacto 
na vida e na carreira dos beneficiários. O impacto da 
formação pode, assim, ser avaliado tendo em consideração 
o ambiente global, que incluirá os recursos naturais, o 
ambiente de negócios, a disponibilidade de equipamentos, 
a procura e o acesso a mercados. Ter em linha de conta 
todos estes elementos deve melhorar a prestação de 
serviços, o planeamento e a atribuição de recursos.

A análise de programas de formação no sector informal da 
Costa do Marfim, no período 1994-2002, indicou quais os 
que produziram impactos económicos positivos; no Benin, 
um estudo da qualidade dos programas entre 2000-2005 
mostrou possíveis resultados positivos, pois 60 por cento 
dos participantes afirmaram que o volume e os lucros 
dos seus negócios tinham aumentado, enquanto que os 
custos tinham descido. 

O valor da formação não está, assim, em causa.

A máxima empregabilidade da força de trabalho através 
da aquisição de melhores competências, no entanto, não 
depende somente da própria qualidade das competências 
mas também do dinamismo do ambiente económico no 
qual podem ser aplicadas e da disponibilidade da formação 
profissional. Os governos podem controlar melhor a 
qualidade da formação prestada por privados e optimizar 
a utilização de instituições privadas, em paralelo com 
instituições financiadas governamentalmente. Na Zâmbia, 
por exemplo, tal já demonstrou funcionar. 

_____________________________________

1. Perspectivas Económicas em África  é uma publicação anual do 
Banco Africano de Desenvolvimento e do Centro de Desenvolvimento 
da OCDE.

As opiniões exprimidas nesta publicação são as  dos autores e não reflectem  necessariamente a posição da OCDE, do Centro 
de Desenvolvimento, nem dos governos de seus países-membros 
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Os mecanismos de acompanhamento e avaliação de 
programas de formação profissional ainda são muito 
raros em África. Isto leva a uma diminuta existência de 
dados relativos ao desemprego jovem, à falta de análise 
de projectos, a uma deficiente ou ausente avaliação dos 
programas e a uma escassez crítica de estudos de impacto. 
A criação de observatórios de formação profissional e de 
mercados de trabalho em muitos países africanos pode 
ajudar a ultrapassar estas deficiências. Estes observatórios 
podem apoiar o uso eficiente de fundos para a formação 
e identificar os beneficiários mais apropriados, cujas 
necessidades pessoais e profissionais podem coadunar-
se com as necessidades do mercado de trabalho. O seu 
método de funcionamento é relativamente simples: 
coligir estatísticas de alterações no mercado de trabalho 
e lançar inquéritos, tanto junto da força de trabalho  
como dos potenciais empregadores. A sua criação está, 
assim, ao alcance da maioria dos países africanos e a sua 
contribuição para o planeamento nacional, regional e local 
pode ser muito relevante. 

O seu valor foi demonstrado pelo Banco Africano de 
Desenvolvimento e pelo Centro de Desenvolvimento da 
OCDE, na sua publicação Perspectivas Económicas em 
África, que demonstra que, cinco anos após a graduação, 
cerca de um quarto dos antigos alunos de Centros de 
Formação profissional da Namíbia se consideravam 
desempregados; na Zâmbia, por outro lado, um estudo 
de 2004 mostrou que beneficiários com graduação similar 
encontraram emprego após seis meses.

Investigar as razões de fundo do desemprego jovem é um 
primeiro passo essencial para fazer com que a formação 
profissional seja relevante para o mercado de trabalho 
– passo que deve ser dado antes de se efectuarem 
investimentos dispendiosos.

Dois outros estudos de 2006, descritos nas Perspectivas 
Económicas em África, mostram que somente pouco mais 
de metade das 25 empresas ruandesas entrevistadas 
estavam satisfeitas com o desempenho dos graduados 
da formação profissional. A Agência de Formação do 
Botsuana (BOTA) concluiu, através de um estudo de 
2005, que das instituições de formação do país não saem 
pessoas prontas a empregar, sobretudo devido à ausência 
de experiência prática nos programas de formação. 
Existem dúvidas parecidas na Namíbia; e os indicadores 
apontam para a presença de discrepâncias deste tipo na 
maioria dos países africanos. 

Estes dados reforçam o argumento a favor da realização 
de estudos de acompanhamento aos graduados, de 
inquéritos regulares às competências existentes no 
mercado de trabalho e de projecções em relação àquelas 
que serão necessárias. Esta abordagem, muito virada 
para o mercado de trabalho, dotará os governos de 
melhores capacidades para o desenvolvimento de planos 
de fornecimento de mão-de-obra, para a concepção dos 
curricula e para garantir as instalações necessárias,  nos 
sectores privado e público. 
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* O relatório Perspectivas Económicas da África é publicado pelo Banco Africano de Desenvolvimento e 
o Centro de Desenvolvimento da OCDE com a UNECA, com a ajuda financeira da Comissão Europeia. 
A edição Portuguesa deste relatório e as publicações anexas em língua Portuguesa são apoiadas pela 
Delegação Portuguesa na OCDE.

Os leitores estão convidados a reproduzir nos seus próprios 
medias a informação e as ideias contidas nas Percepções 
do Centro de Desenvolvimento. Em contrapartida, o Centro 
requer um exemplar de cada republicação e que seja feita 
uma citação da fonte original nesta republicação. A colecção 
Percepções (“Policy Insights” em Inglês e Repères” em Francês, 
as duas línguas oficiais da OCDE) está disponível  em sua 
integralidade no site do Centro de Desenvolvimento onde o 
leitor pode encontrar também informação mais completa das 
suas actividades: www.oecd.org/dev.
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