REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
MINISTÉRIO DO TRABALHO, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
GABINETE DA MINISTRA

NOTAS DE INTERVENÇÃO
DE SUA EXCELÊNCIA, DRª. VITÓRIA DIAS DIOGO,
MINISTRA DO TRABALHO, EMPREGO E SEGURANÇA
SOCIAL, POR OCASIÃO DA CERIMÓNIA DE ENTREGA, PELA
SASOL, DE KITS DE FERRAMENTAS PARA O AUTO
EMPREGO AO INSTITUTO NACIONAL DO EMPREGO, INEP,
I.P.

Maputo, 17 de Julho de 2019

Senhor Director Geral do Instituto Nacional de
Emprego
Senhor Director Geral da SASOL;
Senhores Membros do Conselho Consultivo da
Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social;
Exmos. Senhores Representantes de Parceiros
Sociais;
Caros Formandos;
Ilustres Convidados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores
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Permitam-me que vos enderece a nossa saudação e
agradecimento por terem aceite o nosso convite de
fazer parte desta cerimónia de entrega de kits de
ferramentas para o auto emprego. Um acto que
simboliza e traduz o comprometimento do Governo em
construir parcerias com vista a encontrar soluções
diversificadas para promoção de empregabilidade dos
jovens moçambicanos.
A vossa presença é também a manifestação da abertura
dos vários actores do mercado laboral em apoiar cada
vez mais na busca e implementação de medidas activas
de promoção de emprego, estimular e encorajar os
jovens ao empreendedorismo, a meritocracia, cultura do
trabalho, factores cruciais para o sucesso no auto
emprego.

Minhas Senhoras, Meus Senhores
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A aposta do Governo, na promoção do emprego,
aumento da produtividade e competitividade, como um
dos pilares do Programa Quinquenal 2015-2019, resulta
da busca de respostas às dinâmicas dos mercados de
trabalho, tanto a nível nacional como internacional. Por
isso, o Governo tem incentivado e encorajado os jovens
a apostar no empreendedorismo e auto emprego.
Cientes de que a maioria de jovens possui talento mas
não tem recursos para iniciar o seu próprio negócio,
temos, como Governo, estado a investir na provisão de
Kits aos melhores formandos em parceria com o sector
privado. É neste quinquénio que foi lançado o Programa
“Uma empresa e pelo menos 1 Kit”, com resultados
encorajadores: Dados referem que desde 2015 ao 1º
semestre de 2019 já foram alocados em todo o país mais
de quatro mil kits e que proporcionaram a criação de
13.200 oportunidades de trabalho.
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A

SASOL

veio

juntar-se

a

esta

iniciativa,

ao

disponibilizar nestes dois anos 80 kits de ferramentas
de diversas especialidades, sendo mais uma alavanca na
promoção do empreendedorismo e da cultura do
trabalho, estimulando os jovens a iniciarem sua
actividade económica geradora de renda.
Estão aqui alguns formandos do Instituto de Formação
Profissional e Estudos Laborais Alberto Cassimo IFPELAC, que tem desempenhado um papel vital na
formação de jovens, habilitando-os para responder às
exigências do mercado de trabalho. É aos melhores que
estimulamos com estes Kits para que sirvam de
referência na auto-superação.

Ilustres Presentes
Os Estágios Pré-profissionais são também uma medida
indutora a empregabilidade dos jovens, fruto da
Page5of7

abertura do sector privado. Assim, mais de 25.000
jovens beneficiários de estágios pré-profissionais,
concedidos

pelo

reconhecimento

e

sector

produtivo.

saudação

vai

para

O

nosso

todos

os

empresários que têm contribuído para materializar o
sonho destes milhares de jovens.
A SASOL, que hoje nos brinda com 40 Kits e que já abriu
portas para a realização de alguns estágios préprofissionais, reiteramos o nosso desafio de poder
recrutar os melhores estagiários. Acredito que sempre
há jovens que demonstram qualidades pós-estágios
para integrarem os vossos quadros de pessoal ou das
empresas subcontratadas nos vossos projectos.
De igual modo queremos convidar as empresas a usar o
Portal de Emprego do INEP e os jovens a registarem-se.
Trata-se de uma plataforma digital com nova roupagem,
novas funcionalidades para melhor responder às
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necessidades

dos

utentes,

em

particular

na

intermediação entre a procura e oferta de emprego.
Aos jovens que se vão receber estes kits, o nosso apelo
a usar criteriosamente os bens que receberam. Tratem
com cuidado as ferramentas recebidas e procurem
capitalizar o máximo, apostando no trabalho e trabalho
árduo.
Termino reiterando a nossa saudação ao INEP e seus
parceiros, pois de forma inovadora vai encontrando
soluções articuladas para a promoção do trabalho em
Moçambique.
Ndatenda
Ochukuro
Khanimambo
MUITO OBRIGADA
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