
KIT KI’KUIA 

             

 

Kit: Rulotes equipadas com materiais para prestação de 
serviços na área da Restauração  

Território de implementação: Todo o País 

Número recomendado de Jovens: 5 Jovens 

 

KIT MBOLO YETU 

 

 

Kit: Padarias modulares para Microempresas constituídas 
por Jovens  

Território de implementação: Todo o País 

Número recomendado de Jovens: 12 Jovens 

KIT SAFAMAKAS CONTENTORIZADO 

             

 

Kit: Estruturas modulares em contentor equipadas para 
funcionarem como recauchutagem 

Território de implementação: Todo o País 

Número recomendado de Jovens: 5 Jovens 

 

KIT SAFAMAKAS MÓVEL 

 

 

Kit: Material de prestação de serviços básicos de reparação 
de avarias  

Território de implementação: Todo o País 

Número recomendado de Jovens: Individual 



KIT ELECTRICISTA 

     

 

Kit: Prestação de serviços na área da electricidade  

Território de implementação: Todo o País 

Número recomendado de Jovens: 2 Jovens 

 

KIT MECÂNICA 

 

 

Kit: Prestação de serviços de reparação auto  

Território de implementação: Todo o País 

Número recomendado de Jovens: 2 Jovens 

KIT BARBEIRO 

             

 

Kit: Estrutura completa de barbearia para constituição de 
Microempresa por Jovens 

Território de implementação: Todo o País 

Número recomendado de Jovens: 5 Jovens 

 

KIT CABELEIREIRO 

 

 

Kit: Estrutura completa de cabeleireiro para constituição de 
Microempresa por Jovens 

Território de implementação: Todo o País 

Número recomendado de Jovens: 5 Jovens 



KIT ALFAIATE 

 

 

Kit: Estrutura completa de alfaiate para constituição de 
Microempresa por Jovens 

Território de implementação: Todo o País 

Número recomendado de Jovens: 2 Jovens 

 

KIT AUTO-CONSTRUÇÃO 

 

 

Kit: Estrutura completa de auto-construção para 
constituição de Microempresa por Jovens 

Território de implementação: Todo o País 

Número recomendado de Jovens: 2 Jovens 

KIT ELECTRÓNICA 

 

 

Kit: Estrutura completa de electrónica para constituição de 
Microempresa por Jovens 

Território de implementação: Todo o País 

Número recomendado de Jovens: Individual  

 

KIT SERRALHARIA 

 

 

Kit: Estrutura completa de serralharia para constituição de 
Microempresa por Jovens 

Território de implementação: Todo o País 

Número recomendado de Jovens: 5 Jovens 



KIT PESCA 

 

Kit: Disponibilização de embarcações motorizadas a 
cooperativas de Jovens para pesca artesanal 
(Ministério das Pescas em parceria com o MINJUD)  

Território de implementação: Todo o País 

Número recomendado de Jovens: 5 Jovens 

 

KIT AGRO-PECUÁRIA 

 

Kit: Disponibilização de Kits de meios e materiais agro-
pecuários (Ministério da Agricultura em parceria com 
o MINJUD)  

Território de implementação: Todo o País 

Número recomendado de Jovens: 5 Jovens 

KITS DESPORTIVOS 

      

Território de implementação: Todo o País 

 

Kit: Tabelas de basquetebol disponibilizadas a Associações e 
grupos de Jovens 

Número recomendado de Jovens: 8 Jovens 

 

Kit: Balizas de futebol disponibilizadas a Associações e 
grupos de Jovens 

Número recomendado de Jovens: 20 Jovens 

 

Kit: Material de Voleibol disponibilizado a Associações e 
grupos de Jovens 

Número recomendado de Jovens: 6 Jovens 

 

Kit: Bolas de diversas modalidades  

Número recomendado de Jovens: 2 Jovens 

 

Kit: Uniformes disponibilizados aos Jovens 

Número recomendado de Jovens: Individual 

 



 

 

 

O KULOTA tem como destinatários todos os Jovens que 
pretendem iniciar, de forma apoiada, um negócio. 

Os Jovens deverão agregar-se em grupos para concorrer ao 
Programa, embora, dependendo das características do Kit 
pretendido, possa haver negócios individuais no KULOTA.  

 

Quanto ao seu Perfil, os Jovens Candidatos deverão: 

 Ter um espírito empreendedor; 

 Estar motivados para implementar um negócio na sua 
Comunidade; 

 Manifestar uma atitude de Cidadania; 

 Ser responsáveis e empenhados nas suas actividades. 

 

 

São objectivos do KULOTA: 

 

 Levar os negócios às Comunidades pela 
disponibilização de uma linha de Crédito Jovem que 
permite ao Jovem gerar o seu Auto Emprego; 

 Disponibilizar, mediante contratualização, os Kits 
completos de início de actividade para o 
desenvolvimento dos negócios selecionados pelos 
Jovens.  

 

O KULOTA está organizado por uma lógica de Kits que 
permitem, pelas suas características, levar para as 
Comunidades negócios rentáveis. 

Os Jovens recebem, ao aderir a esta forma de Crédito Jovem, 
um Kit completo que lhes permite iniciar de imediato uma 
actividade profissional. 

PARA QUEM? PARA QUÊ? 



 

 

 

Os Jovens terão que corresponder ao Perfil enunciado para 
poderem incorporar o Programa KULOTA. 

 

São critérios de selecção, que priorizam os Jovens: 

 Estar organizados em grupos, sempre que o Kit o 
justifique, para melhor rentabilização dos materiais 
que o compõem; 

 Ter frequentado ou estar a frequentar Formação no 
âmbito do Empreendedorismo e da Gestão de 
Negócios, em qualquer programa de formação 
reconhecido pelo MINJUD; 

 Terem alguma experiência, mesmo que no âmbito 
informal, na área em que pretendem aderir ao 
KULOTA. 

 

 

O KULOTA é um Programa de apoio ao desenvolvimento do 
Auto Emprego para os Jovens de todo o território Nacional 
que se concretiza pela entrega, em parceria entre o MINJUD, 
vários Departamento do Governo e diversas entidades 
bancárias, de Kits profissionais. 

No âmbito do KULOTA, os Jovens recebem Kits profissionais 
que permitem, de imediato, iniciar o seu próprio negócio. 
No âmbito da rentabilização dos Kits, os Jovens devem estar 
organizados em pequenos grupos, o que lhes permite 
potenciar o Kit para gerar maior lucro. Pelas suas 
características, alguns Kits são de utilização individual. 

O KULOTA exige um depósito de garantia de 10% do valor 
total do Kit, que poderá ser disponibilizado pelo MINJUD à 
entidade bancária através do Fundo de Apoio à Juventude. 

Os Kits disponíveis encontram-se indicados adiante. 

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os Jovens interessados em aderir ao KULOTA deverão 
manifestar este interesse pelo preenchimento do 
Formulário de Pré-inscrição no Programa, nos Serviços da 
Direcção Provincial da Juventude e Desportos da sua 
Província ou nos Serviços da Administração Municipal do seu 
Município. 

 

Deverão indicar qual o Kit que corresponde à área de 
negócio em que pretendem desenvolver o seu Auto 
Emprego.  

 

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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COMO ACEDER? 

 

“KULOTA”  
 

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO  
DE AUTO-EMPREGO 



 

 

 

No âmbito da implementação faseada do Programa 
KULOTA, os Jovens deverão estar atentos às informações 
dos órgãos de comunicação social, assim como aos meios de 
comunicação do MINJUD e das Direcções Provinciais da 
Juventude e Desportos, para tomarem conhecimento das 
datas de abertura do Programa na sua Província.  

 

 

 

 

 

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? 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Os Jovens beneficiários do Programa KULOTA 
comprometem-se a:  

 

 Cumprir os Programas de formação associados ao Kit 
que pretendem subscrever; 

 Constituir a sua Microempresa, no cumprimento dos 
requisitos legais vigentes; 

 Agir de forma responsável no cumprimento das suas 
obrigações de crédito; 

 Assumir uma postura responsável no seio 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 Programa KULOTA tem um impacto de empregabilidade 
para 8.070 beneficiários directos, no âmbito da criação das 
Microempresas para adesão aos Kits. 
 
 
No seu funcionamento e dinamização, o KULOTA tem um 
número estimado de 10.005.800 Jovens apoiados na prática 
desportiva. 
 
 
No seu total, o KULOTA apresenta um número total de 
10.013.870 Jovens beneficiários do Programa. 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

“KULOTA”  
 

PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO  
DE AUTO-EMPREGO 



 


