Promoção de emprego decente e oportunidades de rendimento para mulheres e jovens no município de C

Contribuir para o crescimento económico territorial e a melhoria das condições de vida dos
jovens e das mulheres, mediante o aumento de oportunidades de emprego decente e produtivo
e a geração de rendimento.

O trabalho centra-se na problemática central de poucas oportunidades de emprego e
rendimento, especialmente para jovens e mulheres no município de Catacamas.

Por meio da coordenação e promoção interinstitucional e setorial do mercado de trabalho local,
com base na oferta e procura, fortalecendo e facilitando o vínculo empregador-trabalhador e os
processos de formação e sensibilização, procura-se uma intervenção integral e efetiva,
trabalhando de forma participativa, coordenada, articulada e inclusiva com todos os atores e
setores do território. Através da promoção de Negócios Inclusivos, as empresas contribuem
para a superação da pobreza através da incorporação de mulheres e jovens nas suas cadeias
de valor.

Pretende-se então contribuir para o crescimento económico territorial e a melhoria das
condições de vida dos jovens e das mulheres, mediante o aumento de oportunidades de
emprego decente e produtivo e a geração de rendimento, onde os trabalhadores e
empregadores, as unidades económicas formais e informais do município de Catacamas têm
acesso aos benefícios do emprego decente e produtivo por meio de políticas ativas do
mercado de trabalho promovidas por atores públicos e privados do município, incluindo a
sociedade civil.

Concretamente, vão fortalecer-se as estruturas locais para facilitar, articular e unir os
interesses e responsabilidades dos atores e setores público-privados, por meio de intervenções
abrangentes e eficazes para a promoção do desenvolvimento económico e do emprego do
município de Catacamas, de acordo com as necessidades identificadas e priorizadas com os
diferentes atores do território, com ênfase nos jovens entre 15-30 anos de idade e mulheres,
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através da formulação e implementação de um Plano de Desenvolvimento Económico Local e
Promoção de emprego decente e apoio às unidades económicas.
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