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Ordem do dia

• Relatório de progresso

• Programa de formação

• Regras da comissão de selecção
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Acção 2Acção 1.2Acção 1.1

Relatório de progresso - contextos

O projecto GPMDLR/CFM/CCIFM é um projecto de cooperação que visa promover a criação de 
um espaço económico e comercial entre Moçambique e a Reunião.

3 Acções :

Programa de formação em 

conformidade com o conteúdo 

local, destinado a oferecer 

formação em Moçambique e 

Reunião ao pessoal das 

empresas moçambicanas do 

sector industrial portuário

Colaboração com a CCI 

França-Moçambique, visando 

federar em Moçambique um 

comité logístico de empresas 

moçambicanas, favorecendo 

as relações entre os membros 

das 2 comunidades portuárias 

Colaboração com o CFM 

(Portos e Caminhos de Ferro 

em Moçambique), para o 

intercâmbio das melhores 

práticas entre as autoridades 

portuárias 
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Relatório de progresso

 Formação do Comité de Logística da CCIFM

 Formação do cluster Porto da Réunion

 Auditoria empresarial das empresas de clusters

 Definição da necessidade e da oferta de formação

 Encontro com INAMAR (15 de Novembro)

 Assinatura do acordo CFM (17 de Novembro)

 Catálogo de formação (Nov/Dez 21)

 Formação do comité de selecção (21 de Novembro)
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CANDIDATURAS

FORMAÇÃO DE 

CURRICULO 

COMUM EM 

MOÇAMBIQUE

FORMACÃO

TECNICA

Selecção de 

candidatos 

com base em 

requisitos de 

formação 

validados pelo 

comité de 

formação

Selecção de 

candidatos 

com base em 

requisitos de 

formação 

validados pelo 

comité de 

formação

IMERSÃO

Certificado

de 

formação

Cursos de formação privado
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Cursos de formação sector publico

CANDIDATURAS

Selecção de 

candidatos 

com base em 

requisitos de 

formação 

validados 

pelo comité 

de formação

IMERSÃO
Certificado

de 

formação



Catalogue de formação: 

sector privado

Trabalhador de aterro

sanitário

Caldeireiro

Electrecista

Mecanico de 

manutenção

Mecanico generalista

Instalador de HVAC

Trabalhador de doca

Soldador

Montador de tubagens

Escafandrista

Ambiente

Qualificação não eléctrica

Combate a incêndios

Inglês portuário

Compreender a cultura 

Reunionesa

Prevenção de riscos ligados à 

actividade

Primeiros socorros em equipa

Trabalho em segurança

Utilização de EPI e arneses

Trabalhar em altura

FORMAÇÃO 

ESPECÍFICA

IMERSÃO

10 PROFISSOES
FORMACAO

CURRICULO COMUM

EMPRESAS

CLUSTER PORT

Condução de máquinas 

CACES

Nível de certificação de 

mergulho 3 2A

Condução de grua suspensa 

e caminhão de baldes

CQP

CQPM Caldeiraria

Mecânica CQPM

Formação em tubagem

Qualificação eléctrica

Qualificação de soldadura

Intervenção electrónica

Empilhadores de garfos

Gruas móveis
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Necessidades projectadas
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Familia de emprego Emprego Necessidades

Sector Privado 38

Manutenção de máquinas Mecânico de manutenção 3

Manutenção de máquinas Chefe de equipa de serviço 3

Manutenção Trabalhador de doca 15

Energia Chefe de equipa 2

Energia Electricista 1

Reparação naval Mecânico de dieselista 1

Reparação naval Mecânico generalista 1

Reparação naval Soldador 1

Reparação naval Montador de tubagens 1

Navigação Capitão de rebocador « Tugging » 3

Navigação Marinheiros 5

Custom Operador Cargo Community System 2

Sector Publico A definir

Inspecção maritima A definir, recolha da necessidade em progresso

Segurança portuária A definir, recolha da necessidade em progresso



Commission de selecção

• Papel : Dar um parecer baseado sobre os candidatos que 

desejem participar nas diferentes fases de formação. E assegurar 

a equidade e transparência do processo de avaliação

CCIFM
REGION 

REUNION
CFM

EMBAIXADA 

DA FRANCA

MINISTERIO

TRANSPORTE e

COMUNICACAO
GPMDLR
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Funcionamento e votação
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Recepção das 

candidaturas 

apresentadas pelos 

membros do comité de 

logística)

O grupo de trabalho restrito: 

- verifica os pré-requisitos -

elabora as grelhas de 

selecção - submete o 

relatório de análise à 

comissão de selecção

Votação do 

Comité de 

Selecção

- Parecer 

fundamentado 

Para cada uma 

das 

candidaturas

Transmissão ao 

GPMDLR da 

lista de 

candidaturas 

seleccionadas

acompanhadas 

dos pareceres e 

das actas

Decisão final 

sobre a 

integração 

pelo GPMDLR

Fase de 

formação na 

Reunião

O grupo de 

trabalho restrito: 

- estabelece as 

grelhas de 

selecção

- emite um 

parecer

Opinião favorável

do formador
Relatório de 

análise 

apresentado 

ao 

Votação do 

Comité de 

Selecção

- Parecer 

fundamentado 

Para cada uma 

das 

candidaturas

Transmissão ao 

GPMDLR da 

lista de 

candidaturas 

seleccionadas

acompanhadas 

dos pareceres e 

das actas

Decisão final 

sobre a 

integração 

pelo 

GPMDLR

Opinião favorável

da Embaixada da 

França

Opinião favorável 

da futura empresa 

anfitriã

Fase de 

formação em

Moçambique



Obrigado
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