
 

 

 

 

PROGRAMA DO CICLO DE CONFERÊNCIAS (ONLINE) 

O impacto da Covid-19 na realidade social, no emprego e na geração de 
renda no contexto Moçambicano 

 
Sessão 1: Impacto social e económico da pandemia da Covid-19 em Cabo Delgado- Desafios para o 
acesso ao trabalho e ao emprego pela população vulnerável 

Data: 24 de Novembro, 3ª feira, 14:30h às 16:00h              

Palavra de abertura do ciclo de conferências pela Fundação “la Caixa” 
Oradores: 

• Haggai Mário Maunze - Director dos Serviços Provinciais das Actividades Económicas de 
Cabo Delgado  

• Panfílio Taborda - Fundação Aga Khan 
• Gulamo Abubakar - Confederação Empresarial Provincial de Cabo Delgado (CEP) 
• Adrián Lamas – Gestor de programas para África - MUNDUKIDE 

Moderador: Inácio Muthembo – Coordenador do projecto W4P rede Ayuda en Acción 
 

Sessão 2 Impacto da pandemia da Covid-19 e retrocessos na igualdade de género e promoção de 
emprego para os jovens 

Data: 25 de Novembro, 4ª feira, 14:30h às 16:00h        

Oradores: 
• A definir - Ministério Género, Criança e Acção Social  
• Maria Paula Vera Cruz – Presidente do Fórum Mulher  
• Cecílio Menezes Valentim – Director Executivo da Associação Moçambicana para a 

Promoção do Cooperativismo Moderno (AMPCM) 
• Agnes Ellouz Pires – Responsável pela componente de formação e inserção profissional da 

ESSOR  
Moderador: João Neto - Manager de estratégia e inovação para África - CESAL 

 
Sessão 3: Necessidades e oportunidades no contexto de criação de emprego: perspectivas locais e 
inovação social do programa Work4Progress Moçambique 

Data: 26 de Novembro, 5ª feira. 14:30h às 16:00h 

Oradores: 
• Lourenço do Rosário – Chanceler da Universidade Politécnica / Presidente da FUNDE 

(Fundação Universitária para o Desenvolvimento da Educação) 
• Gorka Espiau – Professor visitante na McGill University e Director do Centro Agirre 

Lehendakaria de estudos sociais e políticos 
• Jaime Diaz – Director país Moçambique - Ayuda en Acción  
• João Neto – Manager de estratégia e inovação para África - CESAL 

Moderadora: Rosânia da Silva - Vice-Reitora da Universidade A Politécnica/FUNDE 

 

 



 

 

 

O que é o programa Work4Progress? 

O programa Work4Progress é financiado pela Fundação La Caixa e liderado pelas ONGs 

CESAL e Ayuda en Acción, tendo como objectivo criar emprego sustentável e de qualidade 

para jovens e mulheres em Moçambique, através da promoção de plataformas de inovação 

social que criem soluções inovadoras que favoreçam a criação do emprego e aumento dos 

rendimentos. Tem como grupo alvo mulheres e jovens vulneráveis, das províncias de Cabo 

Delgado e Maputo. 

O programa Work4Progress em Moçambique é constituído por duas redes de actores 

formadas por organizações da sociedade civil, universidades e actores públicos. 

O programa segue uma metodologia estruturada em três fases: escuta, co-criação e 

prototipado, capitalizando a experiência e know-how das diversas organizações que a 

conformam. Transversal a todo o programa e às suas fases, estão as componentes de 

avaliação, aprendizagem e comunicação. Os protótipos testados e com potencial de criação 

de empregos de qualidade deverão ser depois acelerados numa segunda fase do programa. 

 
Como assistir? 
 

 

 

Contactos 

CESAL: Maria Zandamela, maria.zandamela@cesal.org | mozambique@cesal.org 
+258 84 498 6472 | +258 86 691 8949 


