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• O projeto apostou, este mês, na formação de 42 
formadores e técnicos de emprego; 

• Foram iniciados os cursos do IFPELAC de 2022: 20 
jovens começaram um curso de pedreiro, que 
permitirá a obtenção de um Certificado 
Ocupacional II; 

• O Instituto Bilibiza, da Fundação AgaKhan, 
prosseguiu a formação de 50 jovens em avicultura, 
horticultura e apicultura; 

• 19 jovens qualificados pelo projeto iniciaram o seu 
estágio pré-profissional; 

• Foi organizado o workshop "Empreendedorismo e 
Contratação Industrial Inovadora”. Este contou com 
a intervenção de peritos do setor privado no tema. 
Foram apresentadas e premiadas ideias de negócio 
de 4 jovens de Cabo Delgado;
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• 15 Técnicos de PME de Cabo Delgado foram formados em higiene, saúde e segurança no trabalho; 
• O Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ) fez uma missão a Moçambique, na qual realizou um Workshop sobre sistemas de 

certificação de pessoas e um diagnóstico ao Centro de Formação de Eletromecânica do IFPELAC - para a sua qualificação enquanto 
entidade certificadora.



PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS (PPP) 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 as condições de base para estimular Parcerias Público-privadas no setor do gás natural e respetiva cadeia de 
valor

A CTA, em parceria com o INEP - e no âmbito do Memorando de Entendimento assinado com o mesmo - formou 12 Técnicos de 
PME de Cabo Delgado em higiene, saúde e segurança no trabalho.
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Apoiar, de forma qualificada, a certificação das PME

A CTA concluiu a seleção de uma empresa de consultoria que prestará Assistência Técnica a 15 empresas de Cabo Delgado, 
visando a respetiva certificação ISO 9001 - processo a ser iniciado já em outubro.
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O ISQ realizou um Workshop de capacitação dos Centros de Formação do IFPELAC para se tornarem Centros de Certificação de 
Pessoas, em Maputo, com a cocriação de planos de ação com os participantes. Será, adicionalmente, promovida a utilização das 
ferramentas criadas durante o workshop,  e feito um acompanhamento posterior dos planos de ação.

O ISQ realizou um diagnóstico ao Centro de Formação de Eletromecânica do IFPELAC, visando a aferição das suas condições para 
que este se torne num Centro de Certificação de Pessoas, com enfoque no O&G.
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Implementar Qualificações Chave

20 jovens de Cabo Delgado iniciaram, no IFPELAC, a sua 
formação como pedreiros. Os jovens serão certificados no final 
do corrente ano com um Certificado Ocupacional (CO2).

MELHORES QUALIFICAÇÕES PARA OS EMPREGOS DISPONÍVEIS

Resultado implementado através de Acordos estabelecidos com o IFPELAC, IIC Pemba, Instituto e UNILURIO (Moçambique) e com o 
CENFIM e ADIST-CERENA (Portugal)
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Foram formados, em habilidades para a vida e áreas 
pedagógicas, 27 formadores do IFPELAC, IICP e IPMC.

50 jovens prosseguiram a sua formação nas áreas de avicultura 
e horticultura, no Instituto Bilibiza, em Ocua, da Fundação 
AgaKhan Moçambique. Estes jovens serão certificados com um 
Certificado Ocupacional (CO2).

100 jovens prosseguiram a sua formação no Instituto 
Politécnico Mártir Cipriano, nas áreas de laboratório, 
secretariado, aquacultura, náutica, contabilidade, hotelaria e 
agropecuária - dos quais 56 homens e 44 mulheres. Os cursos 
permitem a aquisição de um Nível de Qualificação Vocacional 
de nível 3 (CV3) e 4 (CV4). Os jovens prosseguirão os estudos 
durante mais três anos, até à obtenção do CV5.
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Programa estágios Jovens Técnicos para a Indústria (JTI)

Foram realizadas ações de prospeção e mobilização de PME de Cabo Delgado para a medida dos estágios profissionais, tendo 
sido assinados mais dois Acordos entre o INEP e empresas acolhedoras de estagiários.
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Criar Gabinetes de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA)

Foi realizada, pelo Centro de Emprego de Pemba, uma ação de sensibilização, dirigida aos 19 estagiários que iniciaram o seu 
estágio neste mês.

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)

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

Foi adjudicado o projeto de requalificação do Centro de Emprego de Pemba, o qual deve ser implementado nos próximos 
meses.

Implementar um programa de incentivos à criação do autoemprego “Jovens Empreendedores de Cabo Delgado”

15 técnicos de emprego e formadores do INEP e da Fundação AgaKhan, foram capacitados pela GAPI - Sociedade de 
Investimento SA - na metodologia CDSN (Comece e Desenvolva o Seu Negócio)



ATIVIDADES  
PREVISTAS 

PARA  
OUTUBRO 2022 

• Mais 60 jovens formados pelo projeto iniciarão a sua formação no IFPELAC; 
• Será selecionado o projeto de cooperativismo jovem, a ser apoiado pelo projeto e desenvolvido 

em parceira entre o INEP e o Movimento pela Cidadania (MpC); 
• 18 jovens de Mecufi, formados em horticultura pelo IFPELAC, serão capacitados e apoiados pela 

GAPI, em prol da criação do seu próprio negócio; 
• Serão formados, pelo CENFIM, 15 formadores do IFPELAC e IICP nas áreas de especialização de 

soldadura industrial e eletromecânica; 
• Prosseguirá a formação de 50 jovens pela Fundação AgaKhan e de 100 jovens pelo IPMC.
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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) 

• SÍTIO DO PROJETO: +Emprego (maisemprego.org.mz) 
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https://maisemprego.org.mz/

