NOTA CONCEPTUAL
PROGRAMA DE APOIO AO EMPREGO, EMPREGABILIDADE E INSERÇÃO –
JOV@EMPREGO

FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES
“UM PASSO EM FRENTE - MULHERES E EMPREENDEDORISMO”
CONTEXTO
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) iniciaram a execução do programa de Apoio ao Emprego, Empregabilidade e Inserção em Cabo
Verde, em Setembro de 2017, com financiamento da Grão Ducado do Luxemburgo e com uma duração de
três anos. O objetivo deste programa é melhorar a empregabilidade de jovens e mulheres, na faixa etária
dos 15/35 anos, através da implementação dum sistema de apoio à inserção profissional, pela via do
emprego assalariado ou do auto-emprego e da consolidação do sistema de formação profissional e de
inserção.
As recentes estatísticas do mercado de trabalho (Abril, 2018) revelam que o desemprego mantém-se ainda
a dois dígitos (12,2%), afetando sobretudo os jovens (32,4% na faixa etária dos 15-24 anos e 12,9% na de
25-34 anos) onde os concelhos de Santa Catarina e da Praia apresentaram as maiores taxas de desemprego
em 2017 (16,9% e 16,2%, respetivamente). “Com uma média de 8,5 anos de escolaridade (8,0 anos de
estudo nos homens e 9,1 anos de estudo nas mulheres), mais de metade dos desempregados tem o nível
secundário (54,5%), com maior incidência entre as mulheres (57,1% contra 52,3% entre os homens) e,
11,7% o curso superior, igualmente com maior incidência entre as mulheres (14,4% contra 9,2% entre os
homens) ” (INE, 2018). Por outro, as estatísticas também indicam que as mulheres representam mais de
50% dos trabalhadores do sector informal (2015) com graves problemas de acesso ao mercado.
Para fazer face a este quadro desfavorável às mulheres, o programa Jov@Emprego, tendo em conta um dos
seus grupos alvo – jovens sem qualquer qualificação, pretende capacitar um grupo de multiplicadores,
incluindo os pertencentes a organizações parceiras, na metodologia OIT designada GET AHEAD – UM PASSO
EM FRENTE, para a promoção e empoderamento económico e social de mulheres de recursos escassos que
pretendem iniciar pequenos negócios ou que já possuem algum.
O programa GET AHEAD fortalece as habilidades básicas de negócios e gestão de pessoas, nomeadamente
das mulheres empresárias, abordando também as suas necessidades práticas e estratégicas. Mostra como
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desenvolver suas características empreendedoras pessoais e obter apoios através de grupos, redes e
instituições que lidam com o desenvolvimento empresarial.
Esta formação aborda as capacidades essenciais de empreendedorismo numa perspetiva de género e
pretende responder às necessidades práticas e estratégicas das mulheres empresárias com baixos
rendimentos, fortalecendo os seus pequenos negócios, as suas competências de gestão individuais e a
forma de obterem apoios através de grupos, redes e instituições relacionadas com o desenvolvimento
empresarial.

OBJECTIVOS
O principal objetivo desta formação é capacitar formadores, oriundos principalmente das ilhas de Santiago,
São Vicente, Santo Antão, São Nicolau, Fogo e Brava, para o desenvolvimento de pequenos negócios entre
mulheres de baixo nível de instrução, com vista a:
•
•
•
•

Aumentar as oportunidades de trabalho digno e de rendimentos para mulheres na empresa, nas
famílias e nas comunidades;
Contribuir para o empoderamento económico e social das mulheres pertencentes a grupos com
baixos rendimentos e perceber quais são as bases para oferecer oportunidades iguais aos homens e
às mulheres no contexto do desenvolvimento empresarial;
Melhorar a gestão de pequenos negócios entre as mulheres de baixos rendimentos e envolvidas
em atividades geradoras de rendimentos e contribuir para a formalização de negócios informais;
Aumentar a capacidade dos formadores para desenvolver formação orientada para a ação e
participação relativamente a competências básicas de gestão empresarial para mulheres com
baixos rendimentos e para as respetivas famílias.

CONTEÚDOS
Os temas a serem abordados durante a formação serão os seguintes: Noções básicas de Género e o ciclo de
vida das pessoas e das empresas; As características para uma empreendedora de sucesso; O meio
empresarial, o marketing, a produção, serviços e tecnologia, os financiamentos, a gestão, o apoio por parte
de outras organizações e a importância do associativismo; O plano de ação para o negócio.

RESULTADOS ESPERADOS
1. Capacitação de 20 multiplicadores, de Barlavento e Sotavento, da metodologia “Um Passo em
Frente – Mulheres e empreendedorismo”;
2. Melhoria das práticas de gestão de pequenos negócios junto a pelo menos 300 mulheres;
3. Assistência técnica aos multiplicadores durante o processo de implementação das actividades.
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PERFIL DOS PARTICIPANTES
Preferentemente, os participantes deverão ser técnicos / formadores pertencentes a instituições públicas e
privadas parceiras do Programa Jov@Emprego nas ilhas de trabalho do projeto com experiencia ou desejo
de trabalhar para o desenvolvimento do empreendedorismo feminino.
O programa “Um passo em frente” exige, como parte do processo de certificação, a necessidade de replicar
a formação, pelo menos 3 vezes, entre mulheres que tenham vontade em desenvolver o seu próprio
negócio. É essencial que o participante tenha disponibilidade para o desenvolvimento de atividades
formativas destinadas à capacitação de mulheres com baixos rendimentos. Nesse sentido, aos participantes
selecionados para a formação de multiplicadores será exigida a assinatura do respetivo compromisso.
PARTICIPAÇÃO NA FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES
Agradece-se às pessoas interessadas em participar na formação que enviem o seu CV, a ficha de inscrição
bem como uma carta de compromisso de uma ou mais instituições locais até ao dia 01 de Julho de 2018
declarando que aceita promover uma formação no âmbito do programa “Um passo em frente”.
A ação de formação será realizado na cidade da Praia entre os dias 16 e 20 de julho de 2018. Os custos de
participação na formação para as pessoas selecionadas serão suportados pelo programa Jov@Emprego.
Endereço para a candidatura: umpassoemfrentecv@gmail.com
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