PARCEIROS

O Bairro Xipamanine, localizado na cidade de
Maputo, apresenta condições socioeconómicas que
evidenciam elevados índices de pobreza, falta de
infraestruturas básicas de saneamento, elevada

SER JOVEM EM XIPAMANINE

densidade populacional, insuficiência de serviços
sociais e elevada taxa de desemprego .

Apesar de alguma evolução entre 2001 e 2014,
período durante o qual Moçambique registou um

Apoio ao Empreendedorismo e à

crescimento real do PIB na ordem de 7,5%,

Empregabilidade

persistem bastantes desigualdades sociais em

Bairro Xipamanine - Maputo

todo o território. Este crescimento não se traduziu
numa redução significativa dos índices de pobreza.
O

mercado

de

trabalho

moçambicano

caracteriza-se pelo seu alto grau de informalidade,
onde a grande maioria dos jovens são auto

COM O APOIO DE

empregados ou são trabalhadores familiares não
remunerados. O emprego formal, no geral, ocupa
uma pequena dimensão do mercado laboral (10,9%)
em comparação com o setor informal.
Para combater e ultrapassar os problemas existentes
ao nível da formação e empregabilidade na cidade
de Maputo, e mais especificamente no Bairro de
Xipamanine, é fundamental apostar em estruturas
de formação, acompanhamento e apoio aos jovens vulneráveis (enfoque especial nas raparigas e
mulheres jovens) no reforço de competências

PARA MAIS INFORMAÇÕES
Fundação Fé e Cooperação | http://www.fecongd.org

comportamentais e técnicas, no encaminhamento
para cursos de formação profissional, na promoção
de iniciativas de empreendedorismo ou ainda
procura de um estágio profissional e/ou emprego.

Khandlelo | Rua de Xipamanine, nº. 271, CP 33,
Maputo
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Estudo sobre empregabilidade em Maputo

Proteção Social, Inclusão Social e Emprego



Formação em Desenvolvimento
Humano Integral

LOCALIZAÇÃO
Moçambique | Cidade de Maputo

DURAÇÃO



Formação em Empreendedorismo



Formação em Gestão de Pequenos Negócios



Formação em Liderança e Empreendedorismo

36
| setembro
de 2017
a agosto
de 2020
24meses
meses
| dezembro
2014
a novembro

Feminino


OBJETIVOS

bilidade

Objetivo geral: Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da cidade Maputo.
Objetivo especifico: Aumentar a empregabilidade e o empreendedorismo dos
jovens do bairro Xipamanine.

GRUPO ALVO


200 adolescentes e 300 jovens



Formação em Informática



Formação em Cursos Profissionais do Centro
de Formação Profissional S. José



400 alunos do Centro de Formação



R1: 200 adolescentes e 300 jovens vulneráveis
sensibilizados e formados para o desenvolvimento socioeconómico do bairro

10 colaboradores da Associação Khandlelo



10 organizações públicas e privadas



População do Bairro Xipamanine (Maputo)

R2: 500 Jovens dotados de competências e ferramentas para a participação proactiva
R3: 100 Jovens vulneráveis de Xipamanine adquirem competências em cursos profissionais
R4: Gabinete de Apoio ao Empreendedor criado,
dinamizado e gerido pela Associação Khandlelo
como serviço da Incubadora de Empresas

num total de cerca de 25.000 pessoas;


Academia Kudondza - Komponi



IPEME - Instituto para a Promoção das Pequenas e Médias Empresas

Desenvolvimento de iniciativas empreende-

doras

Professional Salesianos


Criação de Gabinete de Apoio ao Empreendedor

vulneráveis do Bairro Xipamanine


RESULTADOS

Formação em Competências para a Emprega-



Apoio na procura de estágios profissionais e
de emprego

