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ESCOLA DE PESCA 

 

A Escola de Pesca (EP)  

É uma instituição pública de ensino técnico profissional e vocacional para o sector pesqueiro, 

criada em 1979 sob a designação de Centro de Formação Pesqueira. Em 1990, passou a designação 

actual à luz do Decreto 62/90, de 11 de Julho, subordinada ao Ministério do Mar, Águas Interiores 

e Pescas (MIMAIP). 

Visão 

A Escola de Pesca pretende tornar-se uma instituição padrão de excelência no ensino, pesquisa e 

extensão na área de Ciência e Tecnologia Pesqueira, beneficiando as comunidades e contribuindo 

para o desenvolvimento económico e social sustentável. 

Missão 

É uma instituição que visa, através do ensino, pesquisa e extensão, disseminar e aplicar os 

conhecimentos científicos e tecnológicos com vista a formação integral do cidadão na utilização e 

exploração sustentável dos recursos pesqueiros e de aquacultura, para o benefício das comunidades 

e para o desenvolvimento do país. 

Edifício de salas de aula 



 

Cursos ministrados/  Condições de ingresso  

Cursos 

Ministrados 

Exames de admissão  Duração ( anos) Nível de ingresso  

Navegação e Pesca Biologia e Matemática   

3.5 

 

 

10ª ou 12ª classe ou 

equivalente, segundo o 

SNE  

Máquinas 

Marítimas 

Física e Matemática 

Aquacultura Biologia e Matemática   

3 Biologia e 

Extensão 

Pesqueira 

Biologia e Matemática 



 

Documentação para ingresso 

 Os candidatos deverão concorrer com o mínimo de 16 anos de idade e devem apresentar 

os seguintes documentos: 

 BI/ passaporte ou DIRE/carta de condução/ cartão de eleitor; 

 Duas fotografias tipo passe; 

 Depositar uma taxa de inscrição e 

 Preencher o formuário de inscrição em anexo. 

 

NB: Em Outubro é publicado o edital nos principais  jornais, para o posterior processo de 

candidaturas no  mês de Novembro.  

 

Saidas profissionais 

 Motorista de embarcacoes a nivel nacional e Internacional; 

 Gestão de embarcações; 

 Quadros para o sector dos transportes marítimos (Portos, Inspeção de Navios, Piloto da 

Barra, Controlo de Tráfego Marítimo, Construção Naval, etc.); 

 Quadros para múltiplas atividades ligadas ao do Mar. 

 

Cursos de curta duração 

 Combate a incéndios; 

 Primeiros socorros; 

 Segurança  pessoal e Responsabilidade social; 



 Natação. 

E ainda cursos técnicos de curta duração profissionalizantes tais como: 

 Mecânica auto; 

 Electromecânica; 

 Assitência e Reparação de motores fora de bordo; 

 Refrigeração e Climatização; 

 Automação; 

 Processamento de Pescado; 

 Aquacultura; 

 Pilotagem  

 

Endereço 

Sede na Rua das Salinas, nᵒ 201, na Cidade da Matola, Nuit nᵒ 500006005 

Email: escoladepesca79@gmail.com 

 

“39 anos formando e capacidando profissionais para o sector do mar e  pescas” 

 

 

 

Att. Ao anexo ( formulário de Inscrição) 

BOLENTIM DE 

INSCRICAO2018.doc (1).docx
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