
       EM PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA OS JOVENS DE CABO DELGADO

Em novembro foram abrangidos pelas atividades do 
+Emprego 244 formandos e 49 estagiários. Os Gabinetes de 
Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA) desenvolveram por sua 
vez ações dirigidas a cerca de 250 jovens.  

O Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais 
Alberto Cassimo (IFPELAC) iniciou 4 cursos, nas áreas da 
construção civil e horticultura, e prosseguiram as ações de 
formação de formadores, nas áreas estratégicas de 
eletricidade e soldadura, em Maputo (CFPM) e Portugal 
(CENFIM)  

Também neste mês o Instituto Nacional de Emprego (INEP) 
desenvolveu duas ações de atualização dos Técnicos de 
Emprego do Centro de Emprego de Cabo Delgado e iniciou os 
estágios pré-profissionais de graduados da educação 
profissional. 

Foi assinado mais um Acordo de Implementação no âmbito 
do projeto, desta vez entre o Camões IP e o Instituto 
Politécnico Mártir Cipriano de Nacala-Porto, que permitirá 
formar, por ano, 80 jovens deslocados de Cabo Delgado.
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Assegurar as condições de base para estimular parcerias público-privadas

PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ESTIMULADAS PARA O REFORÇO DA EMPREGABILIDADE DOS JOVENS EM 
CABO DELGADO

Resultado implementado através de Acordos estabelecidos com a CTA e UNILURIO (Moçambique) e ISQ (Portugal).

Assegurar de forma qualificada a certificação das PME

Prosseguiu pela CTA o trabalho de elaboração de uma plataforma para o registo e a caracterização das empresas de Cabo Delgado.



Elaborar e implementar Planos de Negócio, Planos de Marketing e estratégias de “Fundraising” nos operadores da 
educação profissional

Foi iniciado na primeira semana de novembro o trabalho relativo à elaboração do Plano de Marketing do Centro de Emprego e foi adjudicada 
a elaboração do Plano de Negócios do Centro de Formação do IFPELAC, de Pemba.

MELHORES QUALIFICAÇÕES PARA OS EMPREGOS DISPONÍVEIS

Resultado implementado através de Acordos estabelecidos com o IFPELAC, IIC Pemba e UNILURIO (Moçambique) e com o CENFIM e ADIST-CERENA 
(Portugal).

Atividade a desenvolver apenas no ano 2 do projeto.

Desenvolver um Programa Modular de Literacia e de Competências para a Vida

Implementar Qualificações Chave

Iniciaram-se 4 ações de Qualificação de Jovens de Cabo Delgado pelo IFPELAC, num total de 80 formandos, nas áreas de Pedreiro, 
Canalizador, Pintor de Construção Civil e Horticultura. Todas as ações têm uma duração de 320 horas e atribuem o Certificado Ocupacional 
Nível 2 (CO2).

Prosseguiu a formação pela UNILURIO de 23 jovens em Higiene e Segurança no Trabalho, e pelo IICP de 43 jovens em eletricidade industrial 
e soldadura.

Foi assinado um Acordo de Implementação com um novo parceiro do projeto, o Instituto Politécnico Mártir Cipriano, de Nacala-Porto, que 
iniciará em 2022 as atividades de formação de 80 jovens/ano, atribuindo, a estes, qualificações de níveis 3, 4 e 5.

A formação de formadores  das entidades parceiras continuou a ser uma aposta durante este mês, com a realização de duas ações: a primeira, 
dirigida a 9 formadores de soldadura, no Centro de Formação de Metalomecânica de Maputo, e a segunda, tendo como destinatários 5 
formadores de eletricidade, no CENFIM, em Portugal.
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Instalar um Centro de Excelência em Conhecimento e de Formação de Formadores para o gás natural em Cabo Delgado

Neste mês foi realizado o 5º webinar “Infra-estruturas de gás natural – do reservatório ao consumidor” pelo ADIST/CERENA em parceria com a 
UNILURIO. Este  contou com a participação de 32 formadores, investigadores e profissionais do setor O&G.

Desenvolvido um Programa de atualização de competências de 16 Técnicos e Facilitadores de Emprego pelo INEP. Participaram virtualmente 
os Institutos de Emprego e Formação Profissional de Portugal e Cabo Verde.

Apoiar a instalação do Centro de Emprego de Referência em Cabo Delgado

ACESSO MELHORADO AO EMPREGO E AO AUTO EMPREGO

Resultado implementado através de Acordos estabelecidos com o INEP, IFPELAC, IICP e CTA (Moçambique) e ISQ e ADIST/CERENA (Portugal).
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Criar Gabinetes de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA)

Prosseguiram as atividades do GAIVA do IICP, que abrangeram cerca de 100 jovens: 

• O Dia Aberto do Instituto, no qual vários estudantes do ensino regular visitaram o estabelecimento e tomaram conhecimento das ofertas 
formativas e saídas profissionais disponíveis. 

• Participação dos formandos do +EMPREGO do curso de eletricidade na XIII Mostra Provincial de Ciência e Tecnologia. Os formandos 
ganharam o prémio de Melhor Stand.

Iniciaram-se as atividades do GAIVA do INEP, que abrangeram cerca de 150 jovens: 

• Uma sessão com o objetivo de capacitar os ex-formandos do IFPELAC para as matérias da elaboração de CV, carta de apresentação e 
comportamento numa entrevista de emprego. Foi ainda fornecida informação sobre a medida de estágios pré-profissionais. 

• Duas ações dirigidas a 90 estudantes do Instituto Industrial e Comercial de Pemba, visando envolver os jovens na participação ativa no 
Programa de Estágios do +EMPREGO. Foram ainda abordados os temas “Conhecer o Mundo do Trabalho e a Legislação Laboral”, “Perceber 
a diferença entre Trabalho e Emprego” e “Ética Profissional”.

Programa de estágios Jovens Técnicos para a Indústria (JTI)

Iniciaram o estágio 49 jovens graduados de Cabo Delgado, nas áreas de canalização, pedreiro, pintura, HST, serralharia civil, carpintaria e 
Qualidade. Programa gerido pelo INEP com participação da CTA.

Programa de Incentivos à criação do auto-emprego “Jovens Empreendedores de Cabo Delgado”

Iniciou-se o curso Empreendedorismo, pelo Instituto Nacional de Emprego (INEP) em parceria com o Instituto de Soldadura e Qualidade 
(ISQ), dirigido a 16 Técnicos e Facilitadores de Emprego, com a duração de 90 horas e na modalidade e-learning.



INDICADORES DE PROGRESSO ACUMULADOS (excluindo webinars)
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Formandos abrangidos: 244 

Formandos Homens: 141 

Formandos Mulheres: 103 

Taxa de Feminização: 42% 

Formandos que concluíram/certificados: 64 

Horas de formação realizadas: 1257 

Número de estagiários abrangidos: 49 

CONTACTOS 
• CENTRO PORTUGUÊS DE COOPERAÇÃO | EMBAIXADA DE PORTUGAL EM MOÇAMBIQUE: 

Patrícia Pincarilho (patricia.pincarilho@mne.pt). 

• COORDENAÇÃO GERAL | MOÇAMBIQUE: 
Cristina Paulo (anacristina.paulo@camoes.mne.pt) 

FICHA DE INFORMAÇÃO MENSAL 
NOVEMBRO 2021

Esta publicação foi produzida com o apoio financeiro da União Europeia. 
O seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade de +Emprego e não reflecte necessariamente a posição da União Europeia.

Ação financiada pela União Europeia.  
Ação co-financiada e gerida pelo Camões, IP. 

União Europeia

ATIVIDADES  
PREVISTAS 

PARA  
DEZEMBRO 

• Serão certificados 43 jovens em Soldadura e Eletricidade, cursos ministrados pelo IICP. 
• Serão certificados 23 jovens em Higiene e Segurança no Trabalho, curso ministrado pela UNILURIO. 
• Serão certificados os 12 Técnicos e Facilitadores de Emprego em Empreendedorismo pelo INEP e ISQ. 
• Prosseguirão os cursos do IFPELAC, que abrangem 80 jovens. 
• Serão colocados em estágio 55 jovens graduados. 
• Serão formados 20 tutores das empresas acolhedoras de estagiários. 
• Serão desenvolvidas 4 atividades visando a inserção profissional de jovens nos GAIVA do IICP e Centro de 

Emprego de Pemba. 
• Será concluída a Plataforma de Registo e Caracterização das empresas de Cabo Delgado. 
• Será finalizado o trabalho de elaboração do Plano de Marketing do Centro de Emprego de Pemba. 
• Prosseguirá o trabalho de elaboração do Plano de Negócios do Centro de Formação do IFPELAC de Pemba. 




