
Em dezembro concluíram-se os cursos de Eletricidade Industrial 
e Soldadura do Instituto Industrial e Comercial de Pemba (IICP), 
tendo sido certificados 45 jovens com o CO3. 

Na Universidade do Lúrio (UNILURIO), os 23 formandos do curso 
de Higiene e Segurança no Trabalho, iniciaram a  sua etapa final 
da formação através da realização de visitas de estudo a 
empresas, e 6 professores frequentaram os dois primeiros 
módulos do seu Ciclo de Formação Técnica e Tedagógica. 

O Instituto Nacional de Emprego (INEP) iniciou a atividade do 
Balcão Móvel de Emprego no distrito de Montepuez. 
Adicionalmente, equipou o Gabinete de Apoio à Inserção na 
Vida Ativa (GAIVA) e garantiu o estágio pré-profissional a 56 
jovens. 

A Confederação das Associações Económicas de Moçambique 
(CTA) finalizou a plataforma que permitirá a caracterização das 
PME de Cabo Delgado - atividade, emprego e necessidades de 
formação e de mão-de-obra. 

O projeto +EMPREGO adjudicou a uma empresa especializada a 
definição do respetivo sistema de Monitorização e Avaliação. Foi 
igualmente entregue o Relatório de Imersão.
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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

A CTA finalizou a elaboração de uma plataforma para o registo e caracterização das empresas de Cabo Delgado - e, sobretudo, das PME - o que 
permitirá analisar a evolução da sua situação de empregabilidade.



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

Foi entregue o 1º Relatório Intercalar relativo à elaboração do Plano de Marketing do Centro de Emprego de Pemba. 

Foi iniciado o trabalho do Plano de Negócios do Centro de Formação do IFPELAC de Pemba. 

Foi concluída a 1ª versão do Manual de Orientação e Formação dos Tutores de Estágio, a cargo da CTA.

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

Prosseguiram as 4 ações de Qualificação de Jovens de Cabo 
Delgado pelo IFPELAC. Estas contam com um 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, aos formandos, o Certificado 
Ocupacional Nível 2 (CO2). Em dezembro  - e em Pemba - teve 
lugar a cerimónia de abertura oficial dos cursos, com a presença 
das autoridades provinciais e do Centro Português de Cooperação 
da Embaixada de Portugal.

Os 23 formandos do curso de Higiene e Segurança no Trabalho 
da UNILURIO iniciaram a fase final da formação de 375 horas, 
com a realização de visitas de estudo/trabalho de campo em 
empresas de Cabo Delgado.

Terminaram, no IICP, a sua formação em soldadura e eletricidade 
industrial, 45 jovens de Cabo Delgado - certificados com o CO3.

Instalar um Centro de Excelência em Conhecimento e de Formação de Formadores para o gás natural em Cabo Delgado

Prosseguiu o Ciclo de Workshops Recursos Minerais, Energia e Ambiente para um Futuro Sustentável. Foi realizado o 6º workshop, 
“Armazenamento geológico de CO2: Avaliação geológica, modelação, estimação de capacidades e Monitorização”, pela ADIST/CERENA - em 
parceria com a UNILURIO. Este contou com a participação de 60 formadores, investigadores e profissionais do setor O&G.

Foi iniciado o Ciclo de Formação Técnica e Pedagógica de Formadores da UNILURIO pela ADIST/CERENA. Foram realizados 2 módulos de 
formação - Economia circular e desenvolvimento sustentável, e Gestão de Projeto & Ambiente e HST – em formato virtual, abrangendo 6 
professores da UNILURIO. Este Ciclo prosseguirá em 2022 com a formação presencial desses mesmos professores em Portugal.
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Foi assinado o contrato entre o INEP e a empresa que desenvolve o trabalho de upgrading do Portal de Emprego (serviços de 
Implementação do Certificado Digital e Desenvolvimento de Aplicativos Mobile - Android e iOS).

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).

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

Prosseguiram as atividades dos GAIVA: 

• O IICP realizou uma sessão sobre Empreendedorismo, que abrangeu 43 jovens, a cargo de um jovem empreendedor de Mueda que, 
com o seu testemunho, inspirou os formandos a criarem o seu próprio negócio/empresa. 

• O INEP assegurou uma palestra sobre tecnologias verdes e as suas respetivas oportunidades de emprego. Esta abrangeu 34 jovens. Foi 
apresentada a incubadora Yopipila - também apoiado pela UE em Pemba - tornando assim possível a sinergias entre os projetos.

Programa de estágios Jovens Técnicos para a Indústria (JTI)

Teve lugar a cerimónia de abertura do programa de estágios pré-profissionais em Pemba, Cabo Delgado. Esta contou com a presença de 
autoridades provinciais e do Centro Português de Cooperação da Embaixada de Portugal. Nesta cerimónia foram assinados 11 Acordos de 
Estágio entre o INEP e empresas de Cabo Delgado.

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

Concluído o curso Empreendedorismo, pelo Instituto Nacional de Emprego (INEP) em parceria com o Instituto de Soldadura e Qualidade 
(ISQ), tendo sido certificados 8 Técnicos e Facilitadores de Emprego.

O INEP iniciou a atividade-piloto do Balcão Móvel de Emprego no distrito de Montepuez, que pretende aproximar os serviços públicos de 
emprego dos cidadãos e desconcentrar os mesmos.

Encontravam-se em situação de estágio pré-profissional 56 jovens graduados de Cabo Delgado - dos quais, 20 mulheres - nas áreas de 
Qualidade, Eletricidade Instaladora, Canalização, HST, Pedreiro, Serralharia Civil e Carpintaria.

Foi realizada uma sessão de indução para os Tutores de Estágio das empresas de acolhimento dos estagiários.

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

União Europeia

FICHA DE INFORMAÇÃO MENSAL 
DEZEMBRO 2021



INDICADORES DE PROGRESSO ACUMULADOS
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256

Formandos abrangidos: 256 

Formandos Homens: 149 

Formandos Mulheres: 107 

Taxa de Feminização: 42% 

Formandos que concluíram/certificados: 152 

Horas de formação realizadas: 2057 

Participantes em Webinars: 237 

Número de estagiários abrangidos: 56 

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) 

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.

ATIVIDADES  
PREVISTAS 

PARA  
JANEIRO 

• Serão certificados 23 jovens em Higiene e Segurança no Trabalho, curso ministrado pela UNILURIO. 
• Prosseguirão os cursos do IFPELAC, que abrangem 80 jovens. 
• Iniciar-se-ão os cursos do Instituto Politécnico Mártir Cipriano, que abrangerão 80 jovens. 
• Será assinado um Acordo de Implementação entre o Camões IP e a Fundação AgaKhan, permitindo formar 

50 jovens/ano. 
• Serão formados 6 professores da UNILURIO em Portugal. 
• Serão colocados em estágio mais 25 jovens graduados. 
• Serão formados 20 tutores das empresas acolhedoras de estagiários, com base no manual entretanto 

finalizado. 
• Serão desenvolvidas atividades visando a inserção profissional de jovens nos GAIVA do IICP e Centro de 

Emprego de Pemba. 
• Serão partilhados com os stakeholders o Plano de Marketing do Centro de Emprego de Pemba e o Plano de 

Negócios do Centro de Formação do IFPELAC de Pemba.
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