
Jovens Construtores:

• Contributos de diferentes experiências 
internacionais de assistência social 
baseados em trabalhos públicos 

• David Calvert:
– Primeiro director de projeto de YouthBuild EU
– Fundador de Jóvenes Constructores, México



Se o Governo não agir? Ou tomar muito 
tempo para tomar medidas?

• Deverão as comunidades locais 
esperar que o Governo resolva 
seus problemas?

• Sobre os jovens desempregados? 
Que voz terão eles?  

• Como é que pessoas conseguem e 
mantem seus empregos?



h Africa



YouthBuild 
Ivory Park, 
South Africa



“Eu ergo casas na minha 
comunidade, e vou 
construindo meu futuro”

~~YouthBuild Ivory Park, 
Africa do sul-2010 





Comunidades e Sociedade civil 
tomando a liderança sobre seus 

destinos no mundo

•Jóvenes Constructores de la Comunidad, 
A.C.  ‐‐México, El Salvador, Nicaragua, 
Honduras, Guatemala
•YouthBuild‐E.U.A
•YouthBuild Ivory Park – Africa do Sul
•YouthBuild Internacional 



Mexico:  Jóvenes Constructores 
... • 2004     **100 jovens renovavam um predio na cidade 

do Mexico. 
• 2004-2008 **24,000 jovens implementaram com 

sucesso centenas de trabalhos e 5 estados 
do Mexico.



JOVENS DESEMPREGADOS... 

• são como os demais jovens, têm os 
mesmos direitos, apenas precisam de 
oportunidades, treinamento, referencias 
para trabalho, contactos, confidencia, uma      

remuneração material, 
um voto de confiança 
para criar impacto 
positivo.



YouthBuild- EUA
• 1979-83     **200  jovens desempregados 

renovavam um predio em El Barrio na cidade 
de Nova York. 

• 1983-89 **A cidade de Nova York funda 
o programa CityWorks para conduzir 
treinamentos para 12,000 jovens de baixa 
renda por ano, que tambem produziam em 
paralelo:

→Resultado: 360 Apartamentos antes sub-
utilizados foram renovados e atribuidos a 
familias antes de casa



YouthBuild- EUA- cont.
1990-2010

– YouthBuild torna-se um programa nacional 
abrangendo 35 Estados nos EUA

– Numa 1ª fase com 40 milhões USD por ano 
financiados pelo Governo Federal e hoje com 
112 milhoes de USD por ano.

→ Resultados: Mais de 100,000 jovens 
desempregados foram treinados

→ 25,000 apartmentos renovados para inclinos 
com baixa renda



• Papel da sociedade civil, a participação
• Criação de seus próprios modelos e 

desenvolver suas sinergias (mais 
apropriação)

Lições para Moçambique - I



• Investindo hoje em carreiras concretas 
para jovens, formas de viver, e activando 
a liderança, gera-se retornos de 30, 40, 50 
anos ( beneficios a longo prazo)

• Modelos sendo criados hoje, e acções de 
Acção Social Produtiva, constituem parte 
desta visão



A inserção profissional – 5 
desafios:

• 1. Tem competências e nivel académico?
2. Experiência de trabalho?
3. Confiança e atitude?
4. Contactos?
5. Oportunidades de emprego -- Existem 
empregos disponíveis lá fora?

(Na realidade, esta lista pode estar em 
ordem inversa de importância)



A inserção profissional - a 
realidade

• 1. Um programa de trabalho não é  capaz 
de "garantir" um trabalho permanente a 
ninguém.
2. As pessoas devem conseguir os seus 
novos postos de trabalho por esforço 
próprio e trabalhar duro para manter-los



• 3. Estima-se mundialmente que 450 
milhões de novos empregos deveriam ser 
criados para atingir o pleno emprego; em 
muitos casos, a criação de emprego é o 
melhor caminho para a inserção 
profissional.



•
4. A capacitação sobre como iniciar um 
pequeno negócio e ter acesso a capitais, 
e uma flexibilização das exigências para 
iniciar um negócio ... estas reformas 
poderão estimular a criação de mais 
postos de trabalho



Quem tomará liderança nestes 
esforços em Moçambique?

• Talvez seja um interveniente!
• Ha necessidade de maior liderança, 

partilha dessa visao,e mais agentes de 
mudança. Seja você essa pessoa!



OBRIGADO!


	Jovens Construtores:
	Se o Governo não agir? Ou tomar muito tempo para tomar medidas?
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Comunidades e Sociedade civil tomando a liderança sobre seus destinos no mundo
	Mexico:  Jóvenes Constructores ... 
	JOVENS DESEMPREGADOS... 
	YouthBuild- EUA
	YouthBuild- EUA- cont.
	�Lições para Moçambique - I�
	Slide Number 13
	A inserção profissional – 5 desafios:�
	A inserção profissional - a realidade
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Quem tomará liderança nestes esforços em Moçambique?
	OBRIGADO!

