
       EM PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA OS JOVENS DE CABO DELGADO

No seu primeiro ano de execução, o +EMPREGO tem 
apoiado diversas intervenções que promovem uma 
maior qualidade da educação profissional na 
província de Cabo Delgado. As principais apostas do 
projeto são a formação de formadores e a elaboração 
e teste de novos conteúdos programáticos em áreas 
de elevada empregabilidade. Iniciaram-se também as 
atividades de formação de jovens nos referidos  
conteúdos.
Simultaneamente, procura-se reforçar a capacidade 
das PME para integrar a cadeia de valor da indústria 
do gás natural, identificando-se empresas com 
potencial para a prestação de serviços e certificação 
ISO - e que possam vir a constituir-se como empresas 
+EMPREGO, assegurando mais e melhor emprego 
para os jovens qualificados pelo projeto.

Todas as atividades são desenvolvidas pelos parceiros do projeto, numa abordagem que visa o respetivo 
envolvimento e a apropriação dos resultados intermédios e finais do projeto.
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R1. 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)

A1.1 Assegurar as condições de base para estimular as Parcerias Público-Privadas no setor do gás natural e respetiva 
cadeia de valor

Com o apoio da CTA, a nível provincial e distrital, foi divulgado o projeto junto do setor privado de Cabo Delgado. Foram, igualmente, 
iniciados diversos contactos visando o estabelecimento de Parcerias Público-Privadas com 35 PME - que se virão a constituir como “Empresa 
+EMPREGO”.

A1.2 Apoiar, de forma qualificada, a certificação das PME (Programa “Certificar para Competir”)

Foi produzido o primeiro protótipo de uma plataforma para o registo e a caracterização das empresas de Cabo Delgado e, sobretudo, das PME, 
identificando-se o respetivo potencial de certificação internacional, integração na cadeia de valor da indústria de gás natural e criação de 
emprego. A versão definitiva estará disponível em novembro. 
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Foram certificados 20 Mentores da Qualidade, curso implementado em parceria entre o ISQ e a UNILURIO. Este curso, com a duração de 90 
horas, visou dotar jovens com os meios e as ferramentas necessárias para implementar e gerir um Sistema de Gestão da Qualidade, bem 
como capacitá-los para a planificação e execução de auditorias internas ao Sistema de Gestão da Qualidade.

A1.3 Elaborar e implementar Planos de Negócio, Planos de Marketing e estratégias de fundraising nos operadores da 
educação profissional

Foram elaborados os Termos de Referência e lançados concursos para a elaboração de um Plano de Marketing para o Centro de Emprego e de 
um business plan para o Centro de Formação IFPELAC de Cabo Delgado;

Foi adjudicado o serviço relativo ao Plano de Marketing - a ser iniciado na primeira semana de novembro. 

R2. MELHORES QUALIFICAÇÕES PARA OS EMPREGOS DISPONÍVEIS

Resultado implementado através de Acordos estabelecidos com a IFPELAC, IIC Pemba e UNILURIO (Moçambique) e com o CENFIM 
(Portugal)

A2.1 Desenvolver um Programa Modular de Literacia e de Competências para a Vida - incluindo os aspetos relativos às 
Tecnologias de Informação e Comunicação, sustentabilidade e género

Atividade a ser desenvolvida no 2º ano do projeto. 

A2.2 Implementar qualificações chave

Em outubro foram iniciadas as seguintes ações de Qualificação e 
Formação de Jovens, com o total de 75 formandos:  

• Curso de Técnicos de Higiene e Segurança no Trabalho, Curso 
Vocacional de Ensino Superior - 375 horas, 25 formandos 
(parceiro UNILURIO); 

• Curso de Eletricidade Instaladora, Certificado Vocacional 
Básico - 180 horas, 25 formandos (parceiro IICP); 

• Curso de Soldadura Industrial, Certificado Vocacional Básico - 
180 horas, 25 formandos (parceiro IICP).

Foi finalizado o curso Mentores da Qualidade: uma formação de especialização com a duração de 90 horas. Foram certificados 20 formandos 
(parceiros UNILURIO + ISQ).  
Foi ainda iniciado o curso de Formadores de Soldadura, dirigido a 7 formadores do IICP, IFPELAC e UNILURIO, com duração de 80 horas (40h 
em Maputo e 40h em Portugal) (parceiro CENFIM).

A2.3 Instalar um Centro de Excelência em Conhecimento e de Formação de Formadores para o gás natural em Cabo 
Delgado

Prosseguiu, este mês, o Ciclo de Workshops “Recursos Minerais, Energia e Ambiente para um Futuro Sustentável”, através da realização do 
seu 4º Workshop “Petróleo – da Negociação à Comercialização”, que contou com a participação de 35 formadores, investigadores e 
profissionais do setor O&G.
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Foi definido um Programa de formação e foi adjudicada a um Perito externo a capacitação de 20 Técnicos de Emprego e Orientadores 
Profissionais - a iniciar a 8 de novembro.

R3. ACESSO MELHORADO AO EMPREGO E AO AUTO EMPREGO

Resultado implementado através de Acordos estabelecidos com o INEP, IFPELAC, IICP e CTA (Moçambique) e ISQ (Portugal)

A3.1 Apoiar a instalação do Centro de Emprego de Referência especializado (Centro de Emprego PLUS) em Cabo 
Delgado

Foi lançado um concurso para a prestação de serviços de upgrading do Portal de Emprego do INEP, e implementação do Certificado Digital e 
desenvolvimento de aplicativos Mobile;

A3.3 Programa Jovens Técnicos para a Indústria (JTI)

Neste mês foi possível instalar os GAIVA no IICP e Centro de Emprego de Cabo Delgado e definir os respetivos Planos de Atividade para 
2021. 
Foram desenvolvidas as duas primeiras atividades do GAIVA do IICP, abrangendo cerca de 150 jovens: 

• Ação de prevenção do COVID-19 em meio escolar; 
• Ações de divulgação das ofertas e oportunidades oferecidas pelo IICP nas Escolas Secundárias dos distritos de Montepuez, Balama 

e Namuno - onde se encontram parte dos jovens refugiados.

Foi definido o Regulamento do Programa e estabelecidos contactos com PME de Cabo Delgado visando a colocação em estágio de 25 
graduados do curso Mentores de Qualidade em novembro;

Foram definidos os Termos de Referência para a elaboração do Manual de Orientação e Formação dos Tutores de Estágio - a sua consulta 
será lançada em novembro.

A3.4 Programa de Incentivos à criação do auto emprego “Jovens Empreendedores de Cabo Delgado”

Foi definido o programa do curso de Técnicos de Emprego “Empreendedorismo”, que se iniciará em novembro e que abrangerá 20 
formandos.

A3.2 Criar Gabinetes de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA)
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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) 
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INDICADORES DE PROGRESSO ACUMULADOS (excluindo webinars)
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Formandos abrangidos: 120 

Formandos Homens: 76 

Formandos Mulheres: 44 

Taxa de Feminização: 37% 

Formandos que concluíram/certificados: 67 

Horas de formação realizadas: 380
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