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• O +EMPREGO lançou, no mês de outubro, uma nova fase: a do apoio à criação do autoemprego de jovens 
previamente qualificados pelo projeto - na qual já foram abrangidos 25 ex-formandos. Foi igualmente iniciado o 
processo de instalação de uma Incubadora de Negócios no Centro de Emprego de Cabo Delgado; 

• As atividades de formação de jovens e de formadores prosseguiram a bom ritmo, tendo sido abrangidos 200 
jovens em ações de qualificação e 16 formadores em ações de formação técnica. 29 jovens terminaram a sua 
qualificação em avicultura e apicultura e 30 estagiários prosseguiram o seu estágio pré-profissional de 3 meses; 

• Foram iniciadas as obras de requalificação do Centro de Emprego de Pemba, e 8 Técnicos de Emprego foram 
capacitados no Manual de Intermediação Laboral, elaborado pelo Projeto; 

• O Instituto de Soldadura e Qualidade (ISQ,) em parceria com a Confederação das Atividades Económicas (CTA), 
iniciou uma ação de capacitação de Auditores Internos de Qualidade; 

• A CTA lançou a candidatura da 2ª fase do PRONACER (Programa Nacional de Certificação Empresarial), que visa a 
capacitação, implementação de SGQ e certificação nas normas ISO das PME de Cabo Delgado.
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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, iniciou uma ação de formação de Auditores de Qualidade, abrangendo 20 PME de Cabo Delgado. 
Esta teve uma duração de 90 horas, visou dotar futuros Auditores com os instrumentos necessários para implementar e 
monitorizar o Sistema de Gestão da Qualidade, e a realizar Auditorias Internas a Sistemas de Gestão;
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A CTA lançou a 2ª edição do PRONACER - programa de apoio à certificação de Qualidade das PME de Cabo Delgado.

Implementar Qualificações Chave

80 jovens prosseguiram a sua formação no IFPELAC, em Cabo Delgado, nas áreas de pedreiro, agenciamento marítimo, logística 
e montador de andaimes;

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 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 
dois anos, até à obtenção do CV5;

16 formadores do IFPELAC e IICP, iniciaram a sua formação técnica em manutenção eletromecânica e soldadura pelo CENFIM, 
num total de 160 horas.

29 jovens finalizaram a sua formação nas áreas de avicultura e apicultura, no Instituto Bilibiza, em Ocua, da Fundação AgaKhan 
Moçambique. Estes jovens obtiveram um Certificado Ocupacional (CO2). 20 jovens prosseguiram a sua formação em 
horticultura;
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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

Foram iniciados os trabalhos de requalificação do Centro de Emprego de Pemba, INEP;

Foram iniciados os trabalhos para a instalação de uma Incubadora de Empresas, para jovens empreendedores, no Centro de 
Emprego de Pemba;

Foi finalizado o Manual de Intermediação Laboral, que inclui 3 módulos – Acolhimento, Orientação e Colocação. Este tem como 
objetivo uniformizar e sistematizar os conceitos, instrumentos e práticas dos Centros de Emprego;

Foram formados 8  Técnicos de Emprego do Centro de Emprego de Pemba, no Manual de Intermediação Laboral;

Foram formados 6 Técnicos de Emprego e Orientadores Profissionais em Informação e Orientação Profissional e Relacionamento 
Interpessoal.
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Programa estágios Jovens Técnicos para a Indústria (JTI)

Prosseguiram o seu estágio profissional 30 jovens, previamente qualificados pelo +EMPREGO, ação implementada pelo Centro 
de Emprego de Pemba, INEP.
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Criar Gabinetes de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA)

Foram realizadas 3 ações de informação e orientação profissional de jovens, pelo Centro de Emprego de Pemba, INEP. Estas 
abrangeram cerca de 154 jovens - 80% destes, mulheres;

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, foram capacitados pela  GAPI – Sociedade de 
Investimento SA, para a gestão e criação do seu próprio negócio, numa ação com a duração de 30 horas.

O Movimento pela Cidadania (MpC), ONGD apoiada pelo projeto, realizou, na Escola Secundária de Metuge – Distrito de Metuge 
- uma mesa redonda sobre o tema “O Papel e liderança da rapariga para criação de pontes que alicercem a advocacia para o 
combate a fome e desnutrição”. Esta abrangeu 79 participantes.

Foi realizada, em Pemba, a cerimónia de lançamento da 2ª edição dos estágios pré-profissionais do +EMPREGO. Nessa mesma 
cerimónia, foram assinados 2 acordos de estágios pré-profissionais entre o  INEP I.P  e as empresas promotoras: Grupo Abu 
Varinda e TAN TRADE, Sociedade Unipessoal Lda. Foram igualmente entregues 16 certificados de estágios pré-profissionais a 
jovens beneficiários do programa, que terminaram o seu estágio em 2021.

O Centro de Emprego de Pemba, INEP, em parceria com o Movimento pela Cidadania (MpC),  lançou um Concurso de Ideias, 
junto dos jovens qualificados pelo projeto, no âmbito da iniciativa “Caminhar Por Um Sonho Através do Cooperativismo nas 
Escolas", visando a promoção do cooperativismo jovem. Após a avaliação de todas as candidaturas, foi selecionado o melhor 
projeto, ao qual foi entregue o prémio - um cheque de 200.000,00 Mt (Duzentos Mil Meticais) - a um grupo de 5 jovens 
formados em soldadura. Para além do mencionado prémio, este grupo terá formação em gestão de pequenos negócios e 
assistência técnica, durante 3 meses.



ATIVIDADES  
PREVISTAS 

PARA  
NOVEMBRO 2022 

• 20 jovens terminarão a sua formação em horticultura; 
• 25 jovens serão formados em gestão de pequenos negócios e cooperativismo; 
• 16 formadores terminarão a sua formação técnica em eletromecânica e soldadura; 
• 3 formadores serão formados em eletricidade e soldadura em Portugal, no CENFIM; 
• 5 jovens constituirão a sua cooperativa e serão apoiados, tecnicamente, pelo Movimento Pela 

Cidadania (MpC); 
• Prosseguirá a formação de 100 jovens pelo IPMC, e de 80 pelo IFPELAC; 
• Prosseguirão os trabalhos de requalificação e modernização do Centro de Emprego de Pemba; 
• Serão finalizados os módulos de hidroponia pelo IPMC; 
• Será realizado o 3º workshop “Dinâmicas de Inovação e +EMPREGO”, da plataforma gestão do 

conhecimento do projeto.
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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/

