
PROJECTO +EMPREGO PARA OS JOVENS DE CABO DELGADO

WORKSHOP “DINÂMICAS DE INOVAÇÃO
E +EMPREGO”

Painel: Programas e Incentivos à Contratação e Emprego de Jovens
11h00 - 11h15 (15 m): Programa Meu Kit Meu Emprego e Portal do Emprego. Juvenal Dengo - INEP.
11h15 - 11h30 (15 m): Gabinete de Apoio à inserção na Vida Activa. Sortilégio Gemene - Instituto Industrial e Comercial de Pemba (IICP).
11h30 -  11h45 (15m): Promoção do cooperativismo jovem nas escolas. Feliciano Cuambe - Movimento pela Cidadania.
11h45 - 12h00 (15m): As metodologias GISN (Gere a Sua Ideia de Negócio) e CSN (Comece o Seu Negócio) aplicadas aos jovens qualificados em 
horticultura de Mecúfi. Rui Amaral - GAPI.

Debate & Q&A
12h00 - 12h50 (50m) Tema: “Como aumentar a inovação das medidas dirigidas à empregabilidade dos jovens de Cabo Delgado, visando a sua maior 
eficácia, na perspectiva do sector privado?”
Moderação: Pedro Cativelos - Media4Development.
Participação:  GALP / CTA / INEP / ESSOR / Total Energies  – Oradores a confirmar. 

12h50 - 13h00: Notas de Encerramento
Cristina Paulo - Coordenadora Geral do +EMPREGO. 

PROGRAMA PROVISÓRIO
O Projecto +EMPREGO para os Jovens de Cabo Delgado resulta do apoio da União Europeia e da gestão do Camões IP- Instituto da Cooperação
e da Língua, I.P. tendo como objectivos específicos:

- Aumentar as oportunidades económicas da população de Cabo Delgado, em particular da sua população jovem, contribuindo para a melhoria do 
acesso ao trabalho decente e do seu rendimento, em actividades directa ou indirectamente relacionadas com a indústria do gás natural. 

- Estimular Parcerias Público-Privadas (PPP) com forte impacto no emprego.
- Apoiar o sector público da educação profissional e de emprego, mas também as Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPME), visando o aumento 

da respectiva competitividade e a melhoria da empregabilidade dos jovens qualificados. 

Enquanto projecto-piloto, o +EMPREGO valoriza a definição e teste de novos programas, abordagens e metodologias. Pretende-se 
estimular a criação de um ecossistema de emprego mais resiliente e sustentado, com base na criação e dinamização de redes institucionais e 
empresariais, de novos processos de natureza colaborativa e de iniciativas de experimentação, implementando soluções de criação de emprego 
ajustadas às necessidades do sector produtivo em causa e do território, mas também aos desafios da redução da pobreza. 

Programa do Workshop  
1. Objectivo: Melhorar o debate e o conhecimento em torno de algumas das práticas inovadoras do projecto + Emprego na promoção da 

empregabilidade dos jovens de Cabo Delgado.
2. Data do evento: 30 Novembro de 2022.
3. Horário do evento: 08h30 - 13h00.
4. Local do evento: Hotel Southern Sun.
5. Formato do evento: Formato híbrido e debate.
6. Output Media: Este workshop será transmitido live via social media do programa +Emprego e canais do Media 4 Development. 
7. Público-alvo do workshop

a. Peritos e especialistas nas áreas da educação profissional e emprego.
b. Entidades públicas e privadas com interesse na qualificação de pessoas, nomeadamente para a indústria O&G.
c. Decisores políticos na área da educação profissional e emprego e promoção do conteúdo local.

 
8. Programa detalhado do workshop

8h15: Check-in. Secretariado. 
8h30 - 8h40 (10m): Boas vindas & Abertura. 

- Cristina Paulo - Coordenadora Geral do projecto +EMPREGO.
- Delegação da União Europeia (a confirmar).

Tema de fundo
8h45 - 9h15 (30m): Soluções Africanas inovadoras para a empregabilidade dos jovens. João Gomes - Jason Moçambique.

Casos de Inovação na Qualificação de Jovens
9h15 - 9h30 (15m): Formar apicultores nas comunidades rurais de Cabo Delgado. Rahim Bangy - Fundação AgaKhan Moçambique.
9h30 - 10h00 (30m): Certificação de pessoas para a indústria do O&G – O caso do Centro de Electromecânica do IFPELAC. Margarida Segard e Vitorino 
Banze - ISQ e IFPELAC.
10h00 - 10h15 (15m): Elaborar Novas Qualificações - módulos de Hidroponia e Direitos Humanos. José Balague - Instituto Politécnico Mártir Cipriano.
10h15 - 10h30 (15m): CENFIM Skills Lusofonia. Manuel Grilo - CENFIM.

10h30 - 11h (30m): Coffee break.
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