
de aptidões e, onde fôr adequado, da

provisão de recursos.

Apoiar organizações engajadas na

provisão de formação em aptidões

de gestão de negócios e

empresariais à mulher e juventude,

através do desenvolvimento de

aptidões e provisão de recursos.

Desenvolvimento rural

Apoiar organizações comunitárias

no desenvolvimento e

implementação de iniciativas de

desenvolvimento rural através da

provisão de aptidões técnicas e

recursos, onde fôr apropriado.

Facilitar o crescimento e reforço de

organizações comunitárias auto-

sustentáveis através de ajuda à

capacitação institucional de

iniciativas de desenvolvimento rural

recém estabelecidas.

Ajudar a edificar a capacidade

institucional de ONGs envolvidas

no desenvolvimento rural para se

tornarem auto-sustentáveis e para

assistirem mais eficazmente as

organizações comunitárias.

Assegurar a sustentabilidade de

comunidades rurais através do apoio

a programas de desenvolvimento

que têm como objectivo a criação

de meios de vida e a melhoria das

condições nas zonas rurais.

Reduzir a migração das áreas rurais

para urbanas através da assistência ao

desenvolvimento do emprêgo por

conta própria e à criação de

oportunidades de emprêgo nas áreas

rurais e peri-urbanas em parceria com

ONGs e organizações governamentais. 

A nível Regional

Criar programas regionais integrados

através do estabelecimento de

ligações entre programas similares da

Skillshare África  em vários países,

em áreas tais como trabalho com

organizações de mulheres e de

pessoas com deficiências físicas, de

sensibilização e conservação

ambiental, de HIV/SIDA e de

desenvolvimento rural.

Estabelecer ligações com instituições

regionais da SADC (Comunidade

do Desenvolvimento da África

Austral) e criar parcerias com estas

instituições para programas em áreas

de interesse comum.

Pesquisar questões sócio-económicas

da SADC tais como a capacitação de

grupos desfavorecidos, mulheres e

género, HIV/SIDA, o ambiente e

mercado de trabalho para

fundamentar as estratégias regionais

da Skillshare África .

Estabelecer um programa de

formação de desenvolvimento de

liderança para líderes de organizações

parceiras, e, para desenvolver a

capacidade dos Escritórios da

Skillshare África nos Países de levar a

cabo esta formação a nível nacional.

Os Objectivos Estratégicos de 1999-2004
O programa da Skillshare Africa na África Austral

Swazilândia

Capacitação de grupos desfavorecidos

Apoiar o poder de decisão da mulher

através de assistência a organizações

envolvidas em programas de

educação e de elevação da consciência

dos direitos da mulher.

Apoiar organizações empenhadas na

prevenção da violência e maus tratos

contra a mulher e na provisão de

cuidados e apoio às vítimas da

violência e maus tratos.

Apoiar organizações envolvidas em

programas de geração de rendimentos e

emprêgo por conta própria para a mulher.

Reforçar processos democráticos e de

boa governação como meio para o

desenvolvimento sustentável através

de assistência a programas de

educação e elevação da consciência

sobre os direitos humanos

HIV/SIDA

Apoiar o reforço institucional de

organizações envolvidas em cuidados

primários de saúde e na luta contra o

HIV/SIDA através do desenvolvimento

de aptidões e apoio em recursos.

Educação, formação e emprego

Apoiar a capacitação institucional de

departamentos e secções do govêrno,

ONGs e organizações comunitárias

(CBOs) de prestação e manutenção

dos seus serviços através do

desenvolvimento de aptidões técnicas e

de gestão e da provisão de recursos.

Apoiar o desenvolvimento curricular nas

instituições de formação técnica e

vocacional através do desenvolvimento

Descentralização da administração local

Apoiar a implementação do programa

nacional de descentralização do

govêrno através de assistência ao

desenvolvimento de aptidões.

Contribuir para o desenvolvimento das

áreas do país anteriormente

subdesenvolvidas e promover a criação

de emprêgos nas zonas rurais, através

de assistência ao governo na capacitação

institucional das autoridades locais.

Desenvolvimento rural

Manter a sustentabilidade das

comunidades rurais através do apoio

a programas de desenvolvimento,

respeitantes à criação de meios de

vida e melhoria das condições de vida

nas zonas rurais.

Apoiar programas de desenvolvimento

rural que visem a melhoria das

condições económicas e sociais nas

regiões subdesenvolvidas.

Reduzir a pobreza e melhorar a posição

da mulher na sociedade através de

assistência às ONGs e às instituições do

governo envolvidas em programas de

geração de rendimentos  visando a

melhoria das condições de vida da

mulher pobre nas áreas rurais e urbanas.

África do Sul

Ajudar a reforçar o sistema educacional

através do apoio e desenvolvimento do

Programa Link Skillshare África.

Pesquisar questões sócio-económicas sul-

africanas para fundamentar a estratégia

do programa da Skillshare África para o

país e o estabelecimento de parcerias

adequadas com o govêrno e ONGs.

Botswana

Capacitação de grupos desfavorecidos

Apoiar com programas educativos e

de consciêncialização sobre os direitos

da mulher, conducentes ao aumento

do poder de decisão da mulher e à sua

consequente auto-suficiência e

independência.

Apoiar a elevação da consciência sobre

os direitos das pessoas com deficiências

físicas e mentais, das minorias e doutros

grupos desfavorecidos, conducente ao

aumento do seu poder de decisão.

Dar assistência à provisão de formação

profissional para pessoas com

deficiências de modo a aumentar as

suas oportunidades de emprêgo.

HIV/SIDA

Apoiar a edificação da capacidade de

fornecimento de assistência e

aconselhamento para pessoas com

HIV/SIDA através da assistência a

instituições do governo e ONGs

empenhadas na luta contra a

pandemia do SIDA.

Ajudar a elevar a consciência entre as

mulheres e os jovens sobre os factos e

mitos ligados ao HIV/SIDA, através

de apoio a organizações apropriadas

trabalhando com o HIV/SIDA.

Para mais informação, contacte por favor um dos escritórios da Skillshare África no: Botswana (Tel: +267 352 284), 
Lesotho (Tel: +266 314 202), Moçambique (Tel: +258 1 309 710), Namíbia (Tel: +264 61 255 966), África do Sul (Tel: +27 12 663 2592),
Swazilândia (Tel: +268 404 3476) ou no Reino Unido (Tel: +44 116 254 1862).
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Expandir o mercado de pequenas e

médias empresas, através de

assistência a instituições do govêrno e

ONGs na provisão de programas de

formação de aptidões em marketing.

Desenvolvimento rural

Ajudar a implementação de programas

para o desenvolvimento humano

sustentável com ênfase na redução da

pobreza através do aumento de

oportunidades de emprêgo, incluindo

emprêgo por conta própria.

Melhorar o acesso das comunidades

rurais a bens e serviços através de

apoio ao desenvolvimento da

construção de estradas nas áreas rurais.

Melhorar o padrão de vida das

comunidades rurais através de

assistência ao fornecimento de água

potável e ao desenvolvimento da

infraestrutura de saneamento.

Meio Ambiente

Apoiar a Secção de Tecnologia

Apropriada (ATS) na pesquisa e

desenvolvimento de aplicações não

prejudiciais ao meio ambiente e

conservadoras de energia.

Apoiar a ATS na promoção da

produção comercial de novos produtos

não prejudiciais ao ambiente.

Mudar as atitudes públicas em

relação à degradação ambiental,

através do apoio às ONGs e

instituições do governo envolvidas

em programas de aumento da

consciência ambiental.

Ajudar a criação da capacidade de

instituições do govêrno, para

implementar programas de gestão de

recursos naturais para a sustentabilidade

futura do meio ambiente.

Apoiar o poder de decisão de

grupos desfavorecidos através de

assistência a ONGs envolvidas em

programas de educação e de

consciencialização respeitantes aos

direitos dos desfavorecidos.

Ajudar a capacitação institucional das

ONGs que trabalham com grupos

desfavorecidos em questões

respeitantes à defesa dos seus direitos.

Apoiar o desenvolvimento e provisão

de educação cívica, de desenvolvimento

de aptidões, e de programas de

sensibilização de jovens sobre questões

do género e do HIV/SIDA.

Educação, formação e emprêgo

Apoiar a Divisão de Educação e

Formação Técnico-Profissional do

governo (TVETD) e instituições de

formação técnica e profissional, na

melhoria da transmissão do

desenvolvimento de aptidões 

aos instruendos.

Apoiar a TVETD na melhoria da

provisão de formação em aptidões de

gestão de negócios por forma a

aumentar as perspectivas de emprêgo

por conta própria para os instruendos.

Aumentar as oportunidades de

emprêgo por conta própria para

mulheres e para mineiros

regressados e suas famílias, através

de assistência à TVETD e outras

organizações na provisão de

formação de aptidões técnicas e

profissionais a estes grupos.

Melhorar a viabilidade económica

de pequenas e médias empresas

através de assistência a instituições

do governo e ONGs na provisão de

programas de formação em aptidões

de gestão empresarial.

Apoiar as ONGs que trabalham na

promoção de direitos humanos e

igualdade através da educação,

informação pública e de campanhas

de defesa dos direitos.

Apoiar as ONGs e as instituições do

govêrno em programas de educação

e de elevação da consciência em

relação à violência contra a mulher e

criança e prestando aconselhamento e

apoio às vítimas de maus tratos.

HIV/SIDA

Apoiar organizações empenhadas na

provisão de cuidados e aconselhamento

às pessoas infectadas com HIV ou

sofrendo de SIDA, dentro do contexto

da estratégia nacional de combate à

pandemia do SIDA.

Apoiar organizações envolvidas em

programas de educação e elevação da

sensibilidade sobre o HIV/SIDA,

ajudando assim a diminuir a taxa de

infecção e melhorar a qualidade de

vida das pessoas infectadas.

Educação, formação e emprego

Apoiar a criação e capacitação de

instituições de formação vocacional na

provisão de formação técnica e reforçar

a qualidade da formação através do

desenvolvimento de aptidões.

Apoiar as instituições apropriadas na

provisão de educação e formação em

aptidões vocacionais para grupos

desfavorecidos, incluindo jovens,

desempregados e diminuídos físicos.

Melhorar as perspectivas de emprêgo

para os grupos desfavorecidos,

incluindo o seu potencial para emprêgo

por conta própria, através do apoio a

instituições de formação vocacional na

formulação de programas de formação

para providenciar aptidões técnicas 

a desfavorecidos.

A F R I C A A F R I C A

Educação, formação e emprêgo

Apoiar o desenvolvimento da gestão

de brigadas e de instituições similares

de formação profissional através do

desenvolvimento de aptidões técnicas

e  formação no trabalho,

conducentes à sustentabilidade,

viabilidade e melhoria de perspectiva

de emprêgo para os aprendizes.

Apoiar brigadas e instituições similares

na provisão de formação em aptidões

técnico- profissionais para jovens,

melhorando, assim, a capacidade de

emprêgo dos aprendizes, incluindo o seu

potencial de emprêgo por conta própria.

Meio Ambiente

Apoiar instituições governamentais e

ONGs em campanhas de educação e

sensibilização visando o

envolvimento do público em geral na

conservação ambiental.

Ajudar a manter e aumentar os recursos

florestais e assegurar uma fonte de

combustível para as comunidades rurais

através de assistência a instituições

governamentais e às ONGs

empenhadas em programas de gestão e

extensão florestal.

Apoiar instituições do governo e ONGs

em inciativas de eco-turismo comercial e

de reservas da natureza visando envolver

e beneficiar as comunidades rurais e

manter as reservas.

Lesotho

Capacitação de grupos desfavorecidos

Promover a integração com sucesso

de crianças e jovens deficientes e

marginalizadas na sociedade através

da ajuda à melhoria do seu acesso

aos cuidados básicos e à educação.

Moçambique

Assistência sanitária

Melhorar o acesso das comunidades

rurais aos serviços de assistência sanitária

apoiando a capacitação institucional da

saúde ao nível distrital e local através do

desenvolvimento de aptidões técnicas

dos trabalhadores da saúde

Apoiar a realização de programas de

cuidados primários de saúde para

comunidades rurais, ao nível distrital

e local, através do desenvolvimento

de aptidões técnicas dos

trabalhadores da saúde

Educação, formação e emprego

Dar assistência ao desenvolvimento da

capacidade de ensino da língua

inglesa ao nível universitário, do

ensino secundário e ao nível distrital

através de apoio a programas de

formação de professores nesta área

Apoiar a melhoria da qualidade de

formação em artes visuais através da

participação na formação dos estudantes,

no desenvolvimento curricular e na

formação de professores em parceria com

a Escola de Artes Visuais de Maputo

Administração local - Municípios

Reforçar os processos democráticos e a

boa governação através da assistência às

comunidades rurais para participação

no processo de tomada de decisões nos

municípios de Angoche e Nacala.

Apoiar a capacitação institucional das

autoridades municipais em Angoche e

Nacala para prestação de serviços às

comunidades locais 

Desenvolvimento rural

Melhorar o nível de vida das

comunidades rurais nas províncias de

Nampula e Maputo através de

assistência a programas de produção

agrícola e pecuária bem como outros

a programas geradores de rendimento

Apoiar a edificação da capacidade de

prestação de assistência sanitária,

educação e fornecimento de água às

comunidades rurais nas províncias de

Nampula e Maputo através do

desenvolvimento de aptidões técnicas

Melhorar o acesso aos mercados das

comunidades rurais das províncias de

Nampula e Maputo através do apoio

à reabilitação de estradas rurais

Produção alimentar

Apoiar a edificação da capacidade e o

aumento da produção da pesca de

pequena escala por meio do

desenvolvimento de aptidões técnicas

através do Instituto de Desenvolvimento

da Pesca de Pequena Escala

Meio Ambiente

Apoiar a melhoria da gestão

ambiental através do apoio a

programas de planeamento físico e

de protecção ambiental

Namíbia

A nível geral

Alargar o conhecimento da contribuição

potencial da Skillshare África como

agência de desenvolvimento

internacional com objectivos claros e

relevantes e empenhada no

desenvolvimento sustentável.

Capacitação de grupos desfavorecidos

Apoiar o poder de decisão da mulher

através de assistência a ONGs

envolvidas em programas de

educação e elevação da consciência

sobre os direitos da mulher.


