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• Ter o 9º ano de escolaridade concluído

• Efetuar a inscrição na sede da ADPP GB em Bis-
sau ou da Escola Vocacional em Bissorã

• Pagamento da propina de inscrição 

• Aprovação no teste de admissão nas disciplinas 
de Português e Matemática a realizar no mês de 
setembro

Inscrição

Cursos Profissionais

Construção Civil Agricultura e Pecuária

Comércio e Administração de Empresas

Canalização e Manutenção de Bombas de Água

Tecnologia de Energia Solar Electricidade 

ESCOLA
VOCACIONAL 
BISSORÃ

www-adpp-gb.org



Escola Vocacional de Bissorã

O Programa curricular da Escola Vocacional tem 11 
meses de duração e integra as componentes teórica e 
prática de forma complementar: aulas de disciplinas 

gerais e de especialidade, aulas práticas e estágio profissional de 
6 semanas numa empresa nacional da área de especialização. 

O programa está desenhado para a integração dos estudantes 
no mercado de trabalho e criação de auto-emprego através 
do incentivo ao empreendedorismo e criação de cooperativas 
de trabalho, como é o caso da Cooperativa COTEFORC 
constituída por 36 antigos alunos da escola e a Cooperativa 
Agrícola COAJOT.

Programa curricular

A Escola  Vocacional de Bissorã, consciente de que a 
juventude constitui a maior oportunidade do setor 
produtivo do país, iniciou a sua atividade em 1997 

com o fim de capacitar os jovens com habilidades técnicas e 
empreendedoras necessárias para responder aos desafios de 
desenvolvimento da Guiné-Bissau. 

A Escola atua assim em consonância com os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável que visam “aumentar 
substancialmente o número de jovens e adultos que 
tenham habilidades relevantes, inclusive competências 
técnicas e profissionais, para emprego, trabalho decente e 
empreendedorismo”. 

A formação vocacional situa-se  da mesma forma, nas 
prioridades estratégicas de desenvolvimento do país sendo 
“a implementação de carreiras de formação profissional e 
técnica necessárias para acompanhar o desenvolvimento dos 
motores do crescimento da Guiné-Bissau até 2025” (programa 
governamental Terra Ranka).

A Escola funciona em regime de internato para permitir aos 
jovens de todas as regiões do país ter acesso a uma formação 
técnica-profissional.

Com o fim de promover e fortalecer a equidade de género no 
âmbito vocacional, em outubro de 2015 a ADPP GB e o Banco 
Islâmico de Desenvolvimento assinaram um acordo de parceria 
para a promoção e capacitação profissional das mulheres 
agricultoras sob o lema Capacitação das mulheres agricultoras 
para a transformação e comercialização de produtos agrícolas.

No fim da formação os estudantes 
recebem o diploma de técnico 

profissional na área de especialização


