
5 MARÇO 2020 

 

Skills 2 Live: Young Africa e OIM lançam projecto para aumentar as 

habilidades dos jovens e a sua empregabilidade  

 

RESSANO GARCIA – MOÇAMBIQUE  

— Mais de uma centena de jovens estavam hoje reunidos para o lançamento do 

projecto Skills2Live (em português, “Habilidades para a Vida”), através do qual se 

matricularam em cursos de treinamento vocacional que se vão realizar em Ressano 

Garcia, uma localidade na fronteira com a Africa do Sul, na região Sul de 

Moçambique.  

O projeto piloto Skills2Live  visa alcançar pelo menos 120 jovens em Ressano Garcia, 

através da educação em saúde sexual e reprodutiva, habilidades para a vida e 

habilidades para o trabalho, e contribuir para que os jovens se sintam 

empoderados a fazer escolhas saudáveis e ter vidas produtivas. 

Os treinos vocacionais oferecem um leque de cursos desenvolvidos tendo em conta 

as necessidades do mercado de trabalho e os interesses dos jovens, tais como os 

cursos de pastelaria, instalação elétrica e de painéis solares, manutenção de 

veículos, beleza e cabeleireiro, carpintaria, criação de aves, entre outros.  

O projecto é implementado pelo centro de treinamento Young Africa, em parceria 

com a Organização Internacional para as Migrações (OIM), e financiado pela 

Embaixada do Reino dos Países Baixos. 

A cerimónia de lançamento foi aberta pelo Chefe de Cooperação da Embaixada do 

Reino dos Países Baixos em Moçambique, Michiel van der Pompe, juntamente com 

o representante do Governador da Província, a Directora da Young Africa em 

Moçambique, Asksana Varela Faustino, e a Representante da OIM, Laura Tomm-

Bonde.  

 

“Na Young Africa acreditamos no poder e energia transformadora dos jovens; 

esforçamo-nos por desbloquear o seu potencial através dos cursos de treinamento 



e do seu empoderamento. O foco nos treinos vocacionais como ferramenta para 

combater o desemprego jovem está a ganhar força internacionalmente, e agora 

chegou a Moçambique”, disse Aksana Varela Faustino, representante da Young 

Africa em Moçambique. 

Os jovens constituem uma proporção larga e em crescimento gradual da população 

moçambicana, como acontece na maior parte dos países em África. Estes jovens 

vivem num mundo em constante mudança, e enfrentam muitas pressões. Os 

jovens deparam-se com muitos desafios: gravidez na adolescência, abandono 

escolar, doenças sexualmente transmissíveis incluindo HIV, violência baseada no 

género, conhecimento insuficiente sobre métodos de planeamento familiar, falta 

de competências laborais, desemprego e incapacidade de geração de renda. Em 

suma, eles precisam de informação e apoio para desenvolver o seu potencial e viver 

vidas saudáveis e produtivas. 

O projecto Skills2Live visa demonstrar o potencial único de uma abordagem 

integrada que incorpora habilidades para a vida, saúde sexual e reprodutiva e 

direitos, treinos vocacionais e educacionais para quebrar o ciclo de desemprego e 

as vulnerabilidades socioeconómicas entre os jovens e adolescentes.  

“A OIM tem estado a trabalhar juntamente com as autoridades locais e nacionais 

há mais de três anos em Ressano Garcia, para apoiar as populações vulneráveis de 

jovens e mirantes a acederem aos seus diretos, serviços e informação relativas à 

saúde sexual e reprodutiva; mas o ambiente socioeconómico também define as 

escolhas dos jovens, e a sua vulnerabilidade pode levar a que tenham 

comportamentos de risco. É com grande entusiasmo que a OIM se junta à Young 

Africa para atender às várias necessidades dos jovens, para que possam 

desenvolver o seu potencial ao máximo”, disse a Oficial Encarregado do Escritorio 

da OIM, Laura Tomm-Bonde.  

 “Os Países Baixos puseram os jovens no centro do seu novo programa regional, 

promovendo escolhas mais saudáveis quando se trata de direitos sexuais e 

reprodutivos. Os jovens expressaram a necessidade de adquirirem habilidades para 

gerarem renda suficiente. Ao apoiar a Skills2Live estamos a combinar habilidades 

para a vida e damos aos jovens oportunidades para encontrarem emprego ou 

começarem um negócio. Para que assim tenham uma vida mais saudável e 



decente”, disse o Chefe da Cooperação da Embaixada dos Países Baixos em 

Maputo, Michiel van der Pompe.  

Este projecto será implementado até Dezembro 2020, em Ressano Garcia, 

província de Maputo, e nos distritos de Chiure e Montepuez, em Cabo Delgado, 

onde mais 120 jovens vão beneficiar de treinamento e apoio semelhantes.  

O projecto Skills2Live está a ser implementado em Moçambique e no Zimbabué. A 

Young Africa trabalha com um leque de parceiros, incluindo a Frontline AIDS, 

Orange Corners e a OIM Moçambique para integrar a saúde sexual e reprodutiva e 

direitos no seu programa de treino técnico e vocacional.  

  

 

Para mais informações por favor contactar: 

OIM Moçambique: Sandra Black, +258 852 162 278 

Young Africa: Norest Madeira, +258 875 053 180 

 

 


