
HABILIDADE MAIS OPORTUNIDADE RESULTA EM JOVENS COM 
EMPREGO (HOJE) 

O projecto HOJE é suportado com fundos próprios da HELVETAS e tem como objectivo contribuir para melhoria dos meios de subsistência da 

juventude moçambicana através da melhoria das competências e do emprego. Os beneficiários do projecto são jovens desfavorecidos de 15 

a 35 anos de idade, com especial enfoque nas mulheres, sem oportunidades de formação e/ou educação e emprego (NEET), incluindo jovens 

com alguma formação, entretanto, desempregados, munindo-os de competências em sectores económicos de elevado potencial. 

Simultaneamente, o programa possibilita aos instrutores (mestres) das formações a consolidarem seus conhecimentos e habilidades para 

prestarem continuamente serviços de apoio de qualidade e acessível bem como facilitar o desenvolvimento de uma plataforma impulsionada 

por actores para coordenar e melhorar este mecanismo.  

 Melhoria dos meios de subsistência dos jovens moçambicanos através de desenvolvimento de habilidades e emprego. 

OBEJCTIVO DE DESENVOLVIMENTO 

Fase I: Janeiro de 2017 – Dezembro de 2019 DURAÇÃO 

 Grupos cooperativos (formação informal): que junta 5 jovens a um  

mestre, comprometido em ensinar o ofício aos jovens durante seis meses, 

na comunidade, facultando a aprendizagem e interacção com o mercado 

de trabalho, produtos e clientes. Esta abordagem produz três resultados 

concretos: (1) a contratação dos formandos pelo respectivo mestre e/ou 

instrutor; (2) a contratação por terceiros por recomendação do mestre  e 

(3) criação de iniciativas empreendedoras ou  de autoemprego por parte 

dos formandos.  

 Formação formal com institutos: Os institutos respondem a um anúncio 

público apresentando sua proposta de formação, suas parcerias para a 

empregabilidade dos jovens e o relatório de estudo de mercado que indica 

a necessidade de certa habilidade. A formação acorre entre 6 a 9 meses 

de formação incluído o estágios dos jovens para que estes possam ter um 

conhecimento de mercado de trabalho, ao mesmo tempo a oportunidade 

de serem contratados por empresas parceiras. 

 
ABORDAGEM DE 
IMPLEMENTAÇÃO 



O orçamento total desta primeira fase do projecto HOJE é de 900’000 Francos Suíços (CHF) provenientes da HELVETAS Swiss 

Intercooperation. 

FINANCIAMENTO 

 1276 jovens (dos quais 555 mulheres) beneficiaram-se de formação,  sendo 759 jovens (329 mulheres) nos grupos 
cooperativos e 417 (176 mulheres) nos Institutos de formação; 

 839 jovens (282 mulheres) entraram no mercado de trabalho, sendo 366 jovens (106 mulheres) no auto emprego e 473 
(176 mulheres) no emprego; 

 851 jovens (348 mulheres foram ligados aos serviços de apoio ao financiamento e empregabilidade através de palestras 
em educação financeira, estruturação de negócio  e capacitação em empreendedorismo; 

 Estabelecidas parcerias com 10 Institutos de formação; 
 Estabelecidos contratos de prestação de serviços com 168 provedores dos grupos cooperativos; 
 Facilitada capacitação aos provedores de formação: Habilidades de vida, Psicopedagogia, Empreendedorismo (aos 

provedores dos grupos cooperativos) e Socioprofissional (aos provedores dos Institutos); 
 Estabelecidos 4 Memorandos de Entendimento com os Serviços de apoio ao financiamento e empregabilidade: Banco 

Futuro, SOCINNE, IPEME e BNBC. 

RESULTADOS ALCANÇADOS (2020-2021) 

O projecto HOJE) está a ser implementado pela HELVETAS Swiss Intercooperation em Moçambique, na Província de Nampula 

(nos distritos de Mossuril, Eráti, Ilha de Moçambique, Larde, Liupo, Malema, Meconta, Mecubúri, Memba, Mogovolas, Monapo, 

Morrupula, Nacala Porto, Nacarôa, Nampula, Ribáuè) e Província de Niassa (distritos de Cuamba, Maua e Napipe).  HOJE contribui 

para o desenvolvimento de habilidades e inserção dos jovens desfavorecidos no mercado de trabalho. O projecto está alinhado 

com os objectivos de Desenvolvimento Sustentável em particular com os objectivos números 4 e 8. 

ÁREAS DE INTERVENÇÃO 

 Parceiros estratégicos:  

Direcção Provincial de Trabalho, Emprego e Segurança Social, através do Instituto de Formação Profissional e Estudos 
Laborais Alberto Cassimo (IFPELAC) e Instituto Nacional de Emprego (INEP), e Direcção Provincial de Ciência, Tecnologia, 
Ensino Superior e Técnico Profissional, através do Instituto Industrial e Comercial de Nampula (IICN) e Escola Familiar Rural 

de Mecubúri(EFR). 

 Parceiro de implementação:  

Unidade de Assistência Técnica de Alfabetização Funcional (UATAF). 

 Colaboração:  

Conselho Municipal da Cidade de Nampula, GAPI 

PARCEIROS 

Jovens desfavorecidos das zonas rurais e urbanas da província de Nampula. Jovens que sem emprego remunerado ou formação 

(NEET) com idade entre 15 e 35. 

BENEFICIÁRIOS 


