
 

 
 
Público-Alvo: 
 
O CLEmp abrange 900 Membros de Associações Juvenis, na 
razão de 50 Participantes por Província. 
 
 
 
 
Perfil dos Candidatos: 
 

 Deverão garantir que possuem disponibilidade para 
acompanhar o programa até à sua fase final. 

 Deverão ter um perfil empreendedor. 

 Deverão ter vontade de implementar um negócio na 
sua Comunidade. 

 

 

    
 É objectivo do CLEmp:  
 

Dotar os Jovens de conhecimentos e competências 
que visem fomentar o desenvolvimento 
socioeconómico e a promoção do emprego através 
da iniciativa empreendedora. 

 
O CLEmp prepara os Jovens, pela frequência dos Módulos 
de Formação em Cidadania, Liderança e 
Empreendedorismo, para a construção de um Plano de 
Negócios. Seleccionará, em cada uma das 18 Província, 2 
Projectos vencedores. Os Planos de Negócio dos Projectos 
vencedores serão apoiados na sua implementação pelos 
apoios envolvidos. 
 
Os Jovens são preparados para a criação de auto emprego e 
de emprego para outros, gerando desenvolvimento pessoal 
e na sua Comunidade. O apoio aos Projectos vencedores 
garante a sua rápida implementação na Comunidade. 

 

PARA QUEM? PARA QUÊ? 



 

 
 
 
Os Jovens terão que corresponder ao Perfil enunciado para 
poderem incorporar o CLEmp. 
 
 
São critérios de selecção, que priorizam os Jovens: 
 
 Os Candidatos terão que ser Membros de uma 

Associação. 
 

 Serão Jovens com o Ensino Médio concluído, tendo 
entre 18 e 35 anos de idade. 

 
 Terão que demonstrar disponibilidade de tempo para 

cumprir o Programa de 7 dias úteis completos de 
Formação, não consecutivos, de acordo com 
cronograma pré-estabelecido. 

 

 

 

O CLEmp é um Programa de Formação e Capacitação de 

Jovens para a criação de novos negócios, de âmbito 

Nacional, promovido pelo Ministério da Juventude e 

Desportos, em parceria com a Empresa Plurália e com o 

apoio do Banco Sol, do INAPEM e do CNJ. 

 

Nas suas competências, o MINJUD garante o cumprimento 

dos Critérios de Selecção, do Cronograma de Formação e 

entrega dos Planos de Negócio e da Comunicação e 

Logística. A Plurália garante a responsabilidade técnica do 

Programa. O Banco Sol garante a concessão do Crédito 

Jovem. O INAPEM assegura o enquadramento dos novos 

Negócios nas Incubadoras de Empresas das 18 Províncias. O 

CNJ é responsável pela constituição dos grupos de Jovens 

em cada Província. 

QUE CRITÉRIOS DE SELECÇÃO? O QUE É O “CLEmp”? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Os Jovens Associativos deverão manifestar o seu interesse 
em participarem no CLEmp através do preenchimento do 
formulário de Pré-inscrição disponível nos Serviços das 
Direcções Provinciais da Juventude e Desportos. 
 
Os Jovens Associativos deverão também, em cada uma das 
18 Província, manifestar aos Órgãos Dirigentes do CPJ 
(Conselho Provincial da Juventude) o seu interesse e 
motivação para participarem no CLEmp. 
 
No âmbito do contexto Provincial, o Conselho Provincial da 
Juventude trabalha em concertação com a Direcção 
Provincial da Juventude e Desportos, pelo que os contactos 
poderão ser efectivados em sede própria, junto dos 
elementos do CPJ. 

O MINJUD possui uma linha de apoio aos Programas da 
Juventude que os Jovens podem utilizar em casos de 
dúvidas, através do número de telefone 947 844 432. 
 
Mantém-te actualizado em www.juventudeangolana.org! 
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O CLEmp iniciou-se em Fevereiro, com a sua abertura oficial 
na Província do Uíge, com a presença do Ministro da 
Juventude e Desportos e do Governador Provincial. 
 
Está a decorrer em algumas Províncias, de acordo com o 
calendário estabelecido, e terminará no final de 2014. 

 

 

 

 

 
 
O CLEmp tem a duração de 50 horas no Plano Formativo. 
Após finalização do último módulo, os Jovens dispõem de 30 
dias para proceder à entrega dos seus Planos de Negócio.  

 

 

O PROP 2014-2015 é o Programa Operacional 2014-2015 do 

PNADEJ 2014-2017 (Plano Nacional de Desenvolvimento da 

Juventude 2014-2017). 

É o documento que estabelece as linhas de actuação do 

Programa de Governação do Executivo Angolano para o 

Sector da Juventude, para o biénio 2014/2015.  

Pretende-se, com o PROP 2014-2015, dinamizar a 

implementação de algumas acções do PNADEJ 2014-2017, 

com impacto directo e imediato na melhoria da qualidade 

de vida dos Jovens angolanos.  

 

QUANDO? O QUE É O PROP 2014-2015? 

Imagens colhidas durante sessões de formação do CLEMP 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Os Jovens que estão no CLEmp comprometem-se a: 
 

 Cumprir as 50 horas de Formação programadas na 
componente formativa do CLEmp; 

 Construir em grupo, nos 30 dias após a última 
formação, o seu Plano de Negócios e enviá-lo à equipa 
de Formadores e Consultores; 

 Submeter o seu Plano de Negócios ao Júri nomeado 
para o efeito (um representante do MINJUD, um 
representante do Banco Sol, o coordenador do CLEmp 
–  Plurália), apresentando-o em sessão pública; 

 Implementar em tempo útil os Planos de Negócio 
apoiados, no benefício próprio e do desenvolvimento 
da sua Comunidade. 

 

QUE COMPROMISSOS? 

 
O PROP 2014-2015 tem que ir ao encontro dos 
Jovens, ali onde eles estão, de levar o negócio 

aos Empreendedores, na sua Comunidade. 
 



 

O CLEmp beneficia directamente 900 Jovens (50 por 
Província). 
Estima-se que, quer pela constituição de Auto Emprego, 
quer ainda por empregabilidade gerada pelos Planos de 
Negócio na Comunidade, o CLEmp beneficie indirectamente 
5.500 Jovens. 
 
Em cada Província os dois melhores Planos de Negócio terão 
acesso directo à condição de start-up e ao usufruto da 
Incubadora de Negócios da Província, contribuindo 
positivamente para a optimização das Incubadoras de 
Negócios (criadas pelo INAPEM). 

O crédito de fundo perdido correspondente aos prémios dos 
3 melhores Planos Nacionais é de 1.750.000,00 AKZ. 

A linha de crédito bonificado do Banco Sol especificamente 
aprovada para o CLEmp apoia os Planos de Negócio 
vencedores em cada Província. 

A entrega dos Prémios será realizada em Gala Nacional, em 
data a anunciar brevemente. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUE IMPACTO? 

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTOS 

PROP 2014-2015 
PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DO  

PLANO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE 2014-2017 
 

ENTIDADE PARCEIRA 

MINISTÉRIO DA JUVENTUDE E DESPORTOS 

CLEmp 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE 
JOVENS PARA A CRIAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS 



 


