
Programa Soldado Cidadão 

O Programa Soldado Cidadão (PSC) foi criado através da Resolução nº 34/2007 de 22 de outubro 

cria o programa de formação e capacitação profissional, denominado Programa Soldado Cidadão 

sob a superintendência dos Ministérios responsáveis pelo Emprego e Formação Profissional e pela 

Defesa Nacional. 

O PSC é uma medida ativa de qualificação e de combate ao desemprego no seio da camada juvenil, 

de potenciar e apoiar a reinserção na vida civil e no mercado de trabalho dirigido aos jovens em 

prestação do serviço militar tanto em regime de conscrição como de contrato, após a prestação do 

dever cívico de servir a Nação 

O PSC tem como objetivo principal capacitar e qualificar profissionalmente, dar conhecimentos 

teóricas e práticos aos jovens militares incorporados no Serviço Militar Obrigatório, 

independentemente do grau de escolaridade para quando terminarem o serviço militar estarem 

preparados para seguirem uma carreira como profissional em diversas áreas o que lhes vai garantir 

empregabilidade no mercado de trabalho, complementando sua formação cívica-cidadã e 

facilitando a sua inserção no mercado de trabalho, após o período obrigatório junto às Forças 

Armadas. O programa desde a sua criação abrange todas as Regiões Militares.  

O PSC tem como destinatários os jovens em prestação do serviço militar em regime de conscrição 

e de contrato e reveste a natureza de formação profissional permanente no seio das Forças 

Armadas. Os beneficiários do PSC têm acesso a cursos de formação e capacitação, profissionais, 

de vários níveis e em diversas áreas de formação, como pintura, secretariado, canalização, 

carpintaria, telecomunicações, mecânica, construção civil, eletricidade, cabeleireiro, infor¬mática, 

administração, contabilidade, agricultura, pecuária, hotelaria e turismo e Condução auto desde 

Categoria “B” a “D”. 

A capacitação nos cursos acima referidos inclui também noções básicas de empreendedorismo, 

ética e cidadania, para poder facultar uma melhor gestão de negócios, aos formandos, 

principalmente se optarem por trabalhar por conta própria. 

As ofertas de formação e capacitação, profissionais, são realizadas ou desenvolvidas em diferentes 

centros e espaços de formação, incluindo as instalações militares, as escolas técnicas, os centros 

concelhios de educação de adultos, os centros de juventude e as empresas em todos os Concelhos 

onde hajam unidades militares. 

As ofertas formativas podem ser realizadas ou desenvolvidas de forma autónoma pelas estruturas 

militares e ou em parceria com outras instituições não afectas às Forças Armadas, sob a supervisão 

pedagógica e técnica dos serviços de emprego, educação de adultos e formação profissional e 

oferece cursos em conformidade com a demanda do mercado de trabalho nacional. 

A nível nacional, temos o Gestor do PSC, que é responsável pela operacionalidade do plano de 

actividades, pela organização dos dossiers de formação e dos estágios curriculares, pela preparação 

do processo de reconhecimento e a certificação das formações e pela optimização dos mecanismos 

de concertação e articulação previstos neste diploma. 

As verbas para o financiamento do PSC são inscritas anualmente no orçamento do Ministério 

responsável pela Formação Profissional e Emprego e serão executadas através do Instituto de 

Emprego e da Formação Profissional, no entanto o PSC pode contar com financiamento 

proveniente de acordos de cooperação a nível nacional e ou internacional. 

http://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas
http://www.defesa.gov.br/index.php/forcas-armadas


Foi assinada no dia 12 de novembro de 2019 um acordo de parceria entre a Direção Geral de 

Emprego, Formação Profissional e Estagios Profissionais, o Instituito de Emprego e Formação 

Profissional e as Forças Armadas de Cabo Verde um acordo de cooperação e colaboração 

estratégica, de forma a cimentar o objetivo de desenvolverem ações de formação destinados aos 

jovens durante o Serviço Militar e após o termino e a facilitar a integração desse jovens no mercado 

de trabalho, bem como a mobilização de recursos necessarios para concretização das iniciativas e 

dos objetivos preconizados.    


