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• O +EMPREGO organizou uma missão de 6 Dirigentes da Secretaria de Estado da Juventude e Emprego (SEJE) a 
Portugal, visando melhorar o funcionamento dos serviços de emprego e de formação profissional, com especial foque 
naqueles de Cabo Delgado, e reforçar as relações bilaterais de cooperação, nas áreas referidas. O Secretário de Estado 
da Juventude e Emprego, Osvaldo Petersburgo, integrou também a missão, tendo realizado encontros com a Ministra 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal e com o Presidente e a Vice-Presidente do Camões IP, entre 
outros;
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• Foram atribuídos kits de apoio à criação do 
próprio emprego e/ou empresa a 45 
jovens, numa cerimónia realizada no 
distrito de Mecufi. Esta contou com a 
presença do Secretário de Estado da 
Juventude e do Emprego; 

• No IFPELAC, mais 60 jovens terminaram o 
seu percurso de emprego, nas áreas do 
agenciamento marítimo, logística, e 
montador de andaimes. Mais dois 
formadores do IFPELAC de Cabo Delgado 
concluíram  a sua formação de eletricidade 
em Portugal, no CENFIM; 

• Foram formalizadas duas cooperativas, 
abrangendo 25 jovens - uma de prestação 
de serviços na área da soldadura, e a 
segunda de horticultura;

• O projeto realizou, em Maputo, o 3º workshop da Plataforma de Gestão de Conhecimento. Neste, os parceiros 
apresentaram as práticas mais inovadoras apoiadas pelo projeto em 2022. Foi ainda dinamizado um Painel de 
Debate, sobre o tema da participação do setor privado nas medidas de emprego dos jovens de Cabo Delgado, no qual 
participaram o INEP, GALP, ESSOR e OIT.



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)
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Apoiar, de forma qualificada, a certificação das PME

O ISQ, em parceria com a CTA, terminou uma ação de formação de Auditores de Qualidade, abrangendo 20 PME de 
Cabo Delgado, com a duração de 90 horas. Esta visou dotar futuros Auditores com os instrumentos necessários para 
implementar e monitorizar o Sistema de Gestão da Qualidade e realizar Auditorias Internas a Sistemas de Gestão.
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Implementar Qualificações Chave

60 jovens terminaram a sua formação no IFPELAC, em Cabo Delgado, nas áreas de agenciamento marítimo, logística e 
montador de andaimes. 20 jovens prosseguirão a sua formação até ao final de janeiro, na área de pedreiro (Qualificação 
Ocupacional nível II);

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)

100 jovens, dos quais 56 homens e 44 mulheres, prosseguiram a sua formação no Instituto Politécnico Mártir Cipriano, 
nas áreas de laboratório, secretariado, aquacultura, náutica, contabilidade, hotelaria e agropecuária. 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 dois anos, até à obtenção do CV5;

O Instituto Politécnico Mártir Cipriano terminou a elaboração de dois módulos que deverão ser integrados no Catálogo 
Nacional de Qualificações, de Cidadania e Direitos Humanos e de Hidroponia.

Dois formadores do IFPELAC de eletricidade finalizaram uma formação de 90 horas em Portugal, no CENFIM;
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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

Continuaram os trabalhos de requalificação do Centro 
de Emprego de Pemba, INEP;

Prosseguiram os trabalhos para a instalação de uma 
i n c u b a d o r a d e e m p r e s a s p a r a j o v e n s 
empreendedores no Centro de Emprego de Pemba;

Foram formados 6 Dirigentes do INEP, no âmbito de 
uma missão realizada a Portugal, que incluiu duas 
semanas de formação teórica e prática no Instituto de 
Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Portugal e 
num dos seus Centros de Emprego, o do Seixal;

Foi apoiada uma missão de S. Exª o SEJE a Portugal, 
com duração de uma semana, e que visou o 
aprofundamento das relações de cooperação nos 
domínios do emprego, formação profissional e 
emprego.



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

20 jovens do distrito de Mecufi, formados pelo IFPELAC em horticultura, formalizaram a sua cooperativa, com o apoio  
da  GAPI – Sociedade de Investimento SA;

5 jovens qualificados em soldadura pelo IICP, formalizaram a sua cooperativa, apoiados pelo Movimento para a 
Cidadania (MpC), em parceria com o INEP;

Numa cerimónia realizada no distrito de Mecufi - e que contou com a presença do SEJE - foram atribuídos kits em 
várias áreas a 45 jovens previamente qualificados pelo projeto.

Programa estágios Jovens Técnicos para a Indústria (JTI)

32 jovens, previamente qualificados pelo +EMPREGO, prosseguiram o seu estágio profissional. Esta ação foi 
implementada pelo Centro de Emprego de Pemba, INEP.
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ATIVIDADES  
PREVISTAS 

PARA  
JANEIRO DE 2023 

• 20 jovens terminarão a sua formação de pedreiros; 
• Prosseguirá a formação de 100 jovens pelo IPMC; 
• Mais 32 jovens terminarão o seu estágio; 
• Serão iniciadas as visitas de auditoria  no âmbito do PRONACER II; 
• Prosseguirão os trabalhos de requalificação e modernização do Centro de Emprego de Pemba e da 

Incubadora de Empresas; 
• Será adjudicada a instalação de uma estufa e sistema de hidroponia, no Centro de Formação do 

FPELAC de Pemba.
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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) 

INDICADORES DE PROGRESSO ACUMULADOS

0 175 350 525 700

690

Formandos abrangidos Homens
Mulheres 

Taxa de feminização 

37%
63%

Homens Mulheres

Horas de formação
20 830

Formandos abrangidos
690

Formandos abrangidos: 690 

Formandos homens: 438 

Formandos mulheres: 252 

Taxa de feminização: 37% 

Horas de formação realizadas: 20830 

Estagiários abrangidos: 108 

PME abrangidas: 45 

438
252
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https://maisemprego.org.mz/

