
 

 

 

 

 

 

 

 

O GERAÇÃO DO FUTURO é uma iniciativa que tem como 
missão mobilizar, coordenar, monitorizar, avaliar e reportar 
os resultados das acções de formação para os Jovens nos 
sectores público, não-governamental e privado, bem como 
identificar lacunas, propor estratégias e promover acções 
específicas de formação para alinhar a educação dos Jovens 
Angolanos com as necessidades do mercado de trabalho, na 
perspectiva da criação de oportunidades de emprego para a 
Juventude. 

O GERAÇÃO DO FUTURO desenvolve-se em quatro 
componentes principais: Acções de Concertação e 
Coordenação; Campanhas de Divulgação; Presença na 
Internet e nas Redes Sociais; Inteligência Institucional. 

O GERAÇÃO DO FUTURO é transversal ao Executivo e à 
Sociedade civil, servindo com ponto único de informação 
sobre as várias dimensões da educação, da formação, da 
capacitação e do treinamento de jovens em todo o território 
Nacional. 
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O QUE É O “GERAÇÃO DO FUTURO”? 

 

“GERAÇÃO DO FUTURO” 
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE JOVENS 



 

O GERAÇÃO DO FUTURO destina-se a apoiar toda a 
Juventude angolana, garantindo a empregabilidade a partir 
da elevação dos níveis de capacitação dos Jovens com 
poucas qualificações escolares e profissionais, ou com 
qualificações desajustadas às necessidades do mercado de 
trabalho. Em simultâneo, contribui não só para a diminuição 
da pobreza mas também para proporcionar aos Jovens 
alternativas para a violência. 

As acções principais do GERAÇÃO DO FUTURO são: 

 Planeamento estratégico 
 Identidade institucional 
 Acções de coordenação e concertação 
 Plataforma de Inteligência Institucional 
 Portal Internet 
 Redes Sociais 
 Extranet da rede de conhecimento 
 Gestão de Projectos 
 Liderança e animação Associativa 
 Educação não Formal (formações) 

 

 

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.  

 

PARA QUEM? O QUE É O PROP 2014-2015? 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

O GERAÇÃO DO FUTURO tem como objectivo: 

 

 Estimular a capacitação dos jovens das áreas 
urbanas e rurais, ao longo dos próximos anos, em 
áreas muito diversificadas: informática; electrónica; 
turismo; secretariado; arquivo e documentação; 
comércio; construção civil; petróleos; marketing; 
ambiente; design gráfico; gestão de qualidade; 
técnicas de agricultura; pesca artesanal; pecuária; 
economia doméstica; outras consideradas 
relevantes para o desenvolvimento económico de 
Angola. 

 

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

aos Empreendedores, na sua Comunidade. 
 

PARA QUÊ? 



 

 

O impacto directo do GERAÇÃO DO FUTURO situa-se em  
1.000.000 Jovens Nacionais. 

Este impacto directo resulta dos processos de formação e 
capacitação gerados e da circulação da informação que é 
garantida pelos mecanismos estruturas pelo GERAÇÃO DO 
FUTURO. 

 Para incentivar a disponibilização de informação pelas 
várias entidades, o GERAÇÃO DO FUTURO estabelece um 
Prémio anula para as Organizações públicas, não-
governamentais ou privadas mais activas no que se refere à 
capacitação de jovens para o mercado de trabalho. 

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! 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUE IMPACTO? 
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