
       EM PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA OS JOVENS DE CABO DELGADO

FICHA DE INFORMAÇÃO MENSAL 
AGOSTO 2022

Foram iniciados os cursos apoiados 
pelo +EMPREGO no Instituto Agrário 
de Bilibiza da Fundação AgaKhan, 
que abrangem 50 jovens de Cabo 
Delgado. 

Foi lançado, pelo Centro de Emprego 
de Pemba, um concurso que 
permitiu, aos jovens de Cabo 
Delgado, a submissão de projetos de 
negócios inovadores e de adesão a 
kits para criação do próprio emprego 
- estes serão apoiados  pelo projeto 
ainda este ano.

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

União Europeia

Foram abrangidos 193 jovens por uma ação de divulgação das medidas de estágio e de empreendedorismo.



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)

Apoiar, de forma qualificada, a certificação das PME

A CTA lançou um concurso que visa a seleção de uma empresa de consultoria, que prestará Assistência Técnica a 15 empresas de 
Cabo Delgado, visando a respetiva certificação ISSO 9001.
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Elaborar e implementar Planos de Negócio, Planos de Marketing e estratégias de “Fundraising” nos operadores da 
educação profissional

Foi realizada uma ação de formação presencial para apropriação do Plano de Negócios do Centro de Formação do IFPELAC de 
Pemba. A ação foi realizada no Centro de Formação e teve a duração de 20 horas.

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

União Europeia

Foi realizada uma ação de orientação online para os Diretores e Técnicos dos Centros de Formação da rede do IFPELAC, visando o 
aprofundamento dos objetivos e metodologia para elaboração de Planos de Negócio. Esta ação teve a duração de 20 horas.

Foi elaborado um Guião de Apoio à elaboração de Planos de Negócio em Centros de Formação.
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Implementar Qualificações Chave

50 jovens da Fundação AgaKhan, iniciaram sua a 
formação no Instituto Agrário de Bilibiza, em Ocua, Cabo 
Delgado. Os jovens serão formados nas áreas de 
avicultura, agricultura e apicultura, e certificados no final 
do corrente ano com um nível 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)

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

União Europeia

10 formadores do Instituto Agrário de Bilibiza, foram 
formados na elaboração de padrões de competências, 
perfis profissionais e módulos vocacionais.

100 jovens - dos quais 56 homens e 44 mulheres - 
prosseguiram a sua formação nas áreas de laboratório, 
secretariado, aquacultura, náutica, contabilidade, 
hotelaria e agropecuária, no Instituto Politécnico Mártir 
Cipriano. 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 de mobilização das PME de Cabo Delgado, para a medida dos estágios profissionais, 
tendo sido assinado mais um acordo entre o INEP e a empresa PANGEA Lda - especializada em prestação de vários serviços à ENI, 
empresa de O&G, nas áreas da eletricidade, soldadura, transportes e armazenamento de materiais perigosos - e outros.

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

União Europeia
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Criar Gabinetes de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA)

Foi realizada uma ação de divulgação das medidas de estágio e de apoio ao empreendedorismo pelo Centro de Emprego de 
Pemba no IICP. Esta abrangeu 193 formandos - dos quais, 72 mulheres.

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 elaborado o projeto de requalificação do Centro de Emprego de Pemba - que será implementado nos próximos meses.



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) 

ATIVIDADES  
PREVISTAS 

PARA  
SETEMBRO 2022 

• Será iniciada a formação de 80 formandos do IFPELAC; 
• Serão capacitados 16 Técnicos e Facilitadores de Emprego em Empreendedorismo; 
• Serão formados, pedagogicamente, 30 formadores dos Parceiros; 
• Serão iniciados os trabalhos de requalificação do Centro de Emprego de Pemba, visando que o 

mesmo se torne num Centro de Referência; 
• O centro de Emprego de Pemba desenvolverá, em parceria com a ONG Movimento para a 

Cidadania, um projeto visando a promoção do cooperativismo jovem; 
• Será assinado um Acordo de Implementação com a empresa Mota Engil, para apoio à formação e 

estágio de jovens de Cabo Delgado; 
• Será organizado um workshop para a divulgação de boas práticas dos Parceiros na área da 

contratação industrial inovadora e empreendedorismo, e de projetos inovadores de jovens de 
Cabo Delgado;  

• Será organizado um workshop pelo Instituto de Soldadura e Qualidade, em Maputo, sobre 
sistemas de certificação de pessoas, e será iniciado o diagnóstico do Centro de Formação de 
Eletrotecnia do IFPELAC; 

• Serão formadas 15 PME em HST; 
• Será iniciado o processo de Assistência Técnica a 15 empresas visando a sua certificação ISO.
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Ação financiada pela União Europeia.  
Ação co-financiada e gerida pelo Camões, IP. 

União Europeia

https://maisemprego.org.mz/
https://maisemprego.org.mz/

