O Escritório organiza também ...
 Cursos de formação Profissional (pastelaria e

culinária; beleza estética; informática; corte
costura; etc..) em parcerias com INEFOP;

Se precisar de nos para um emprego ou se for
uma empresa interessada ao projecto,

Projecto financiado pelo

contacte-nos!
Seremos a sua PONTE para chegar
noutro lado no rio!
ONDE ESTA’
LOCALIZADO ?
Municipio do Lobito

ESCRITÓRIO DE
TRABALHO E
PROTEÇÃO
SOCIAL

Bairro da Caponte ,Rua Cervei-

ra Pereira, casa nº23, Lobito
(Benguela) Telf:
272226077/924310166

Empowered lives.
Resilien nations.

Benguela, Angola

O RESPONSAVEL
Nataniel Roberto Gouveia Reis
Tel: 927 913 454

Este desdobrável foi produzido com o apoio do PNUD. O conteúdo deste
desdobrável é da exclusiva responsabilidade do CIES e das Irmãs Oblatas e
não pode em caso algum ser tomado como expressão das posições da
PNUD.

Centro Social Renascer das Irmãs
Oblatas do Santíssimo Redentor
OBJECTIVO GERAL
Facilitar a promoção e a reinserção sociofamiliar,
oferecendo acolhimento e oportunidades às
mulheres afectadas pelo fenómeno da prostituição
e os seus familiares em situação de elevado risco
social na cidade de Lobito (Benguela).

O ESCRITÓRIO OFERECE :
pela área de TRABALHO






INTERVENÇÃO
O percurso de intervenção encontra-se dividido
em 4 fases de desenvolvimento nas quais se inserem os várias programas de acção:

I. Trabalho de Campo
II. Acolhimento
III. Acompanhamento
- Programa de atendimento psicológico
- Programa de desenvolvimento social e pessoal
- Programa de educação e prevenção pela saúde
- Programa de reforço escolar para criança e creche

IV. Inserção
- Programa de alfabetização
- Programa de formação profissional
- Inserção laboral através do escritório de trabalho

LOCALIZAÇÃO E CONTACTO
Irmãs Oblatas do Santíssimo Redentor. Centro Social
Renascer. Bairro Caponte, Rua Cerveira Pereira nº23,
Lobito (Benguela) Telf: 924310166



APOIO tecnico – preparacão para o primeiro
emprego (entrevistas, elaboração de
curriculum, etc).
ORIENTAÇÃO e FORMAÇÃO profissional ,
laboral e actividades formativas.
ENQUADRAMENTO e
ACOMPANHAMENTO no mercado informal
e formal de trabalho ou em estagios em
empresas.
PROMÕÇÃO de projectos para o
autodesenvolvimento comunitario.

ENCAMINHAMENTO

PARCERIAS INSTITUCI-

NAS EMPRESAS

ONAIS

FORMAÇÃO PROFISSIONAL
E APOIO AO EMPREENDEDORISMO.

PROTEÇÃO
SOCIAL

QUAL É O SEU PRINCIPAL OBJECTIVO?
Ser um escritório de trabalho de referência na
província de Benguela, na criação de novos empregos; estimular os jovens desempregados para
a formação profissional e na procura de emprego; fomentar a criação de cooperativas e de microempresas; favorecer a passagem do sector
informal para o sector formal.

pela área de PROTEÇÃO SOCIAL
 Prestações Sanitárias.
 Cédula Pessoal e Bilhete de Identidade.
 Informação diversas sobre os serviços públi-

cos e privado.
 Documentos para ceder as escolas pública.
 Entre outros serviços.

O Escritório
oferece informações sobre
os serviços de Protecção Social existentes e activos (capacidade de resposta formal e informal).
Os operadores do Escritório do Trabalho e
Protecção Social tem a função de encontrar
soluções apropriadas para os casos recolhidos
pelos activistas de todos os parceiros.

QUEM SÃO OS DESTINATARIOS?
Adolescentes, Jovens Mulheres e Adultos que
procuram trabalho ou oportunidades para a formação profissional ou suporte no acesso aos serviços de proteção social de base.

