
Sobre o projecto OYE

O projecto de Desenvolvimento de Cadeias 
de Valor e Oportunidades de Emprego 
para Jovens (OYE) em Cabo Delgado 
visa contribuir para o auto-emprego e o 
desenvolvimento da capacidade agrícola 
que possa melhorar a produção agrícola 
para garantir a disponibilidade de alimentos 
e melhorar os meios de subsistência nos 
distritos de Montepuez, Balama e Namuno. O 
projecto funciona com cinco componentes:
•	Oportunidades de Emprego para Jovens 
(OYE	–	Sigla	traduzida	do	inglês	que	significa	
Opportunities for Youth Employment);

•	Cadeia de valor da soja (implementada 
pela TechnoServe); 

•	Horticultura; 
•	Nutrição; 
•	Promoção de resiliência económica na 

agricultura para deslocados internos.  

O objectivo global da intervenção é melhorar 
os meios de subsistência e as perspectivas 
de  5.000 jovens rurais (pelo menos 40 por 
cento mulheres jovens) na província de Cabo 
Delgado,  ligando os jovens extra-escolares 
rurais com oportunidades de emprego no 
agronegócio, energias renováveis e outros 
sectores da economia rural.

www.snv.org/country/mozambique

Detalhes do projecto
Título: Projecto de Desenvolvimento 
de Cadeias de Valor e Oportunidades de 
Emprego para Jovens (OYE)

País: Moçambique

Área geográfica: Cabo Delgado – Distritos 
de Balama, Montepuez e Namuno

Doador: Embaixada do Reino dos Países 
Baixos em Moçambique.

Organizações implementadoras: SNV 
(organização líder) e TechnoServe

Duração do projecto: 2019 - 2023

Valor do projecto: € 11.150.000,00 milhões

O projecto está alinhado com plano 
estratégico de Moçambique para o 
desenvolvimento do sector agrícola (PEDSA) 
e o plano de acção multi- sectorial para a 
redução da desnutrição crónica (PAMRDC). 
O projecto está também alinhado com a 
estratégia de desenvolvimento do capital 
humano do governo de Moçambique.
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Principais resultados 

Para alcançar o impacto do desenvolvimento 
inclusivo,	diversificado	e	sustentável	na	
província de Cabo Delgado, os principais 
resultados são:
•	Melhoria dos meios de subsistência, 

perspectivas, alimentação e segurança 
nutricional para 5.000 mulheres e crianças;

•	Melhoria do desempenho dos sistemas de 
agricultura familiar, agricultores de pequena 
escala, aumento e desenvolvimento de 
agricultura comercial de pequena escala;

•	Melhoria do acesso ao mercado e comércio 
sustentável;
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Para mais informações, aceda a https://snv.org/project/value-chain-and-youth-developmentprogramme-
cabo-delgado ou contacte a SNV em mozambique@snv.org

Objectivos específicos

•	Identificar	5.000	jovens	rurais	fora	da	
escola e capacitá-los em áreas-chave 
para o mercado e habilidades de negócio, 
melhorando assim a sua empregabilidade;

•	Combinar 4.250 jovens capacitados com 
oportunidades de auto-emprego nas suas 
comunidades de origem (em número 
reduzido, pois a experiência mostra 
que um número de jovens com melhor 
empregabilidade após formação consegue 
ocupar-se com alguma actividade); 

•	Incentivar e capacitar 1.500 jovens para 
que se organizem em grupos de poupança 
e empréstimo para gerar dinheiro e facilitar 
o	acesso	a	financiamentos	acessíveis,	bem	
como permitir que os jovens desenvolvam 
e demonstrem suas capacidades 
financeiras,	o	que,	por	sua	vez,	aumenta	o	
seu	acesso	a	serviços	financeiros;

•	Estabelecer 200 novas empresas lideradas 
por jovens, tais como agronegócios 
(produção, processamento, fornecimento de 
insumos, extensão, desenvolvimento de uma 
pequena empresa de moagem), empresas 
de energia renovável (fornecimento de 
fogões solares e melhorados), e outras 
oportunidades de empreendimentos rurais, 
ligando-as	a	produtos	financeiros;

•	Estabelecer 50 novas associações lideradas 
por jovens formalmente registados, cada 
uma com uma média de 25 membros; e

•	Promover o desenvolvimento da liderança 
jovem por meio de empoderamento 
económico, empreendedorismo, inovações 
económicas (empresas verdes e inovações 
energéticas na agricultura).


