Inauguração do Centro de Emprego e Formação Profissional da Ilha da Boa Vista
Foi inaugurado, hoje, 27 de janeiro de 2020, o Centro de Emprego e Formação Profissional
(CEFP) da ilha da Boa Vista, sito na antiga Escola dos Pescadores. O ato, que marcou a
inauguração do CEFP, aconteceu na Cidade de Sal-Rei e foi presidido pelo Vice-PrimeiroMinistro, Dr. Olavo Correia, acompanhado pelo edil local, Dr. José Luís Santos e da Encarregada
de Negócios da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, Dr.ª. Angéle da Cruz, que juntos
procederam ao descerramento da placa na presença de vários convidados.
Trata-se de um projeto traçado pelo Governo da IX legislatura em parceria com a Câmara
Municipal da Boa Vista, realizado através do Instituto Emprego e Formação Profissional (IEFP)
que conta com o financiamento e parceria do Programa Emprego e Empregabilidade da
Cooperação Luxemburguesa (CVE/081) e do Fundo de Sustentabilidade Social para o Turismo.
De realçar, que a abertura do CEFP na Boa Vista representa também uma forte aposta da
autarquia boa-vistense na busca de soluções para a Juventude, mais concretamente no que toca
à formação profissional e emprego.
No ato de inauguração o edil, José Luís Santos, mostrou-se satisfeito por inaugurar tão
importante centro para a Boa Vista, “podemos considerar, com muita convicção e esperança,
que hoje é mais um dia grande e importante para o processo de desenvolvimento da Boa Vista…
a ilha da Boa Vista vive um dos momentos mais sublimes da sua história recente, pois vê
concretizada uma das maiores necessidades, aspirações e reivindicações da sua população, que
é a inauguração e consequente entrada em funcionamento de um Centro de Emprego e
Formação Profissional, fruto de uma parceria louvável e salutar entre a Câmara Municipal da
Boa Vista e o Governo de Cabo Verde, através do IEFP”, frisou José Luís Santos.
“Estamos felizes em ver o Centro de Emprego e Formação Profissional do IEFP instalado aqui na
Boa Vista para que os residentes, sobretudos os jovens, tenham mais oportunidades para o
futuro e os ganhos sociais sejam perenes par todos”, conclui o edil José Luís Santos.
A Encarregada de Negócios da Embaixada do Luxemburgo em Cabo Verde, Dr.ª. Angéle da Cruz,
realçou que esta inauguração representa um marco para vida dos jovens e trabalhadores da Boa

Vista, uma vez que contribuir para dar respostas a necessidades de formação e apoio ao
emprego de todos os cabo-verdianos.
Por seu turno, o Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, Dr. Olavo Correia, frisou que o
Governo de Cabo Verde, tem trabalhado para dotar todas as ilhas do país com um Centro de
Emprego e Formação Profissional, para que todos os jovens, independentemente dos pais terem
recursos ou não, possam ter acesso à uma formação profissional, “não queremos permitir, que
a condição financeira dos pais possa ser um argumento perpetuar a pobreza dos filhos.”
“Estou muito feliz, porque este é dos maiores investimentos que estamos a fazer na ilha da Boa
Vista, que é o investimento nas pessoas, na qualificação, no seu bem-estar, dando às pessoas
ferramentas para que possam cuidar do seu futuro… se há ferramenta capaz de romper com a
pobreza em Cabo Verde, chama-se educação e formação profissional, pois podemos construir
estradas, portos e aeroportos, atrair investidores externos, mas quem faz o desenvolvimento
são as pessoas”, destacou o governante.

