
REQUSITOS PARA 
SELECÇÃO DO 
FORMADOR MESTRE 

• 5 anos de experiência mínima na 
competência especifica

• Infra-estruturas e equipamento adaptados, 
incluindo higiene e segurança

• Boa reputação, testemunhada por outras 
pessoas da vizinha e clientes

• Motivação para transmitir conhecimentos 
aos jovens e para inclusão social

• Experiência no ensino de outras pessoas é 
uma vantagem

• Rede e relações estabelecidas com outras 
empresas para a colocação de jovens 
formados

• Fluxo de clientes (procura) fornecendo 
prática suficiente para formação no 
trabalho.

PRINCIPAIS 
INTERVENIENTES

DURAÇÃO

COMO OBTER INFORMAÇÃO 
SOBRE O PROJECTO?

Os principais interessados, ou seja, as pessoas que 
irão beneficiar directamente das intervenções, são 
jovens moçambicanos, mulheres e homens de 15 
aos 24 anos. O projecto visa pelo menos 35% de 
mulheres entre os beneficiários.

As oportunidades de formação são regularmente difundidas 
através das rádios, panfletos, e núcleos de jovens. 
O interessado/a deve dirigir-se aos centros de formação 
responsável pelo anúncio, Postos administrativos, localidades, 
Conselhos Distritais da Juventude e nas oficinas dos artesãos 
seleccionados responsáveis por ministrar os cursos.

Agosto 22 - Julho de 2023

GRUPOS COOPERATIVOS EM 
INHASSORO: DESENVOLVIMENTO DE 

COMPETÊNCIAS NO SECTOR 
INFORMAL QUE BENEFICIA  A JOVENS 

DESFAVORECIDOS

Actualização: Agosto de 2022



CONTEXTO O QUE FAZEMOS

BENEFICIÁRIOS

O distrito de Inhassoro (Inhambane) está no centro da 
exploração de gás natural da Sasol, criando muitas 
expectativas entre a população local, sobretudo entre os 
jovens, em termos de emprego que constitui um dos grandes 
desafios para esta grupo social. No entanto, os 
conhecimentos técnicos necessários não correspondem a 
perícia dos jovens locais. O emprego deve vir do mercado 
local, que é altamente informal e disperso. É neste contexto 
que a Abordagem de Grupos Cooperativos adaptado pela 
HELVETAS tem sua relevância para o actual cenário de 
Moçambique, visando a promoção do auto-emprego com 
profissões que necessitam de métodos de ensino práticos e 
que visam mulheres e homens desfavorecidos.

A Abordagem de CG-Inhassoro apoia na formação profissional de 
jovens desfavorecidos, financiando  curso de curta duração 
promovidos por Pequenas Médias Empresas que possuem oficinas 
adequadas e profissionais qualificados.

Os principais beneficiários são jovens moçambicanos de 15 a 24 anos 
de idade. O projecto propõe envolver 100 jovens do distrito de 
Inhassoro em grupos cooperativos, apoiar 20 mestres formadores no 
crescimento das suas empresas e envolver representantes 
governamentais relevantes ao longo de todo o processo.

REQUISITOS PARA 
SELECÇÃO DOS JOVENS

• Jovens moçambicanos de 15 a 24 anos 
• Ser de família com baixos ou sem rendimentos, 

residente na região de implementação do 
projecto

• Ter baixo nível de escolaridade, emprego e 
outras formações

• Não ser beneficiário de outro programa 
semelhante, seja da HELVETAS/GIZ ou 
implementada por outras organizações.

• Interessado em aprender novas ou aumentar as 
capacidades, competências e ter um 
compromisso de participar e terminar a 
formação;

• Jovens vulneráveis: mulheres chefes de família, 
mulheres solteiras, viúvas, órfãs, mães/pais 
adolescentes.

• Jovens, que concordam com as contribuições 
(pagamento) de percentagem definida para a 
formação.


