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Contexto 
 
Moçambique tem condições naturais favoráveis para a produção agrícola e florestal e 

para o investimento no agronegócio, na maior parte do território. A agricultura é funda-
mental na economia de Moçambique, sendo o maior sector económico do país, repre-
sentando mais de 25 por cento do PIB de Moçambique e empregando 72 por cento da 
sua força de trabalho. Os pequenos agricultores são o pilar do sistema agrícola, com 
cerca de 3,9 milhões de agregados familiares que cultivam uma área de cerca de 5,1 
milhões ha (numa superfície total de 36 milhões ha) de terra arável, praticando princi-
palmente a agricultura de subsistência em explorações não superiores a 1,3 ha ( DE / 
DNSA, 2014). O número de quintas de médio e grande porte duplicou de 2000 a 2018, 
mas ainda representa uma proporção muito pequena do número total de quintas, dado 
que 99 por cento delas são cultivadas por pequenos produtores.
O país permanecerá em grande parte rural para esta geração de moçambicanos, com 

maiores taxas de pobreza nas áreas rurais. A agricultura em Moçambique poderá, no en-
tanto, contribuir para a redução da pobreza se atingir o seu pleno potencial económico. 
No entanto, a baixa produtividade, o uso marginal de melhores produtos e tecnologias 
economizadoras de mão-de-obra, o conhecimento agronómico deficiente e a infra-estru-
tura rural deficiente caracterizam os sectores agrícola e florestal.
As atividades de desenvolvimento rural baseadas na agricultura e na silvicultura depen-

dem e têm impacto sobre os recursos naturais, e precisam de ser geridas num contexto 
mais vasto no qual as comunidades locais, os pequenos proprietários e os investidores 
vivem e do qual tiram seu sustento.

Agricultura
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Descrição

Sustenta P149620  
O projeto procura integrar famílias rurais numa agricultura sustentável e em cadeias de valor 
florestais, na Zambézia, Nampula, Sofala, Manica, Tete, Niassa e Cabo Delgado. O projeto 
tem quatro componentes principais:

• desenvolvimento de cadeias de valor agrícolas e florestais, aumentando a participação 
dos pequenos produtores e dos SECFs nas principais cadeias de valor agrícolas e flor-
estais;

• garantir os direitos de posse da terra e aumentar a resiliência dos recursos naturais, pro-
movendo a gestão integrada da ambiente, garantindo os direitos de posse da terra ao 
nível da comunidade e individual, e a restauração de habitats naturais críticos;

• apoio à coordenação e gestão da Unidade de Gestão de Fundos Internacionais e uni-
dades provinciais de implementação (UPIs), para supervisionar a implementação;

 

Parceiros
Ministério da Terra, Ambiente e Desenvolvimento Rural (MITADER); Ministério da Agricultura 
e Segurança Alimentar (MASA); Banco Mundial.
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Enunciado do problema:
• Não existe maneira alternativa de medir a produção de culturas que revele uma imagem 

precisa. Atualmente, as informações sobre produção de culturas são coletadas por meio 
de mecanismos de recolha que não fornecem uma medida objetiva.

• Os agricultores não têm informação sobre os programas em que seriam elegíveis.

• Os agricultores não estão ligados a cadeias de valor e aos mercados.

• Os agricultores não têm informação sobre compradores e preços das colheitas, o que re-
duz o poder de negociação dos agricultores e, consequentemente, os seus rendimentos;

Oportunidades:
• As propostas protótipos vencedoras/selecionadas podem vir a ser apoiadas pelo  

projeto SUSTENTA.

• Se as propostas vencedoras contribuírem para melhorar as cadeias de valor de em-
preendedores sociais ou comerciais, haverá oportunidades de acesso a bolsas corre-
spondentes.

As áreas alvo são frequentemente difíceis de alcançar e os agricultores não es-
tão necessariamente bem ligados (quer física quer virtualmente). Normalmente, 
os agricultores possuem um telefone básico e não são especialistas em tecnolo-
gia - os smartphones são bastante raros

O teu desafio
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Beneficiários:

Partes Interessadas

O projeto tem como principais beneficiários os seguintes:

• Pequenos Agricultores;

• Pequenos Agricultores Comerciais Emergentes;

• MSMEs;

• Comunidades.

• MITADER;

• MASA;

• FNDS;

• DNDR;

• CTA;

• UNIZAMBEZI
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Contexto 

Moçambique tem recursos naturais renováveis significativos, incluindo florestas, pescas 
e vida selvagem. Com 32 milhões de hectares de cobertura florestal (principalmente 
florestas secas de miombo, mas também grandes áreas de mangue), o país é um dos mais 
florestados da África. Os oceanos de Moçambique abrigam uma extraordinária diversidade 
de peixes e habitats, incluindo lagostas, caranguejos, camarões e gambas. Seu litoral, 
o quarto mais longo da África, é único em termos de qualidade ambiental, diversidade 
e abundância de espécies, e possui alguns dos recifes de corais mais espetaculares do 
mundo. O país tem uma notável biodiversidade terrestre, de água doce, marítima e costeira, 
contando com mais de 10.000 espécies, 10% das quais são endémicas ou quase endémicas. 
Esses recursos naturais renováveis fornecem bens públicos globais, como a estabilização do 
clima (5,6 bilhões de toneladas de CO2 equivalente das suas florestas) e um habitat único 
para uma biodiversidade globalmente relevante. Também fornecem bens e serviços para a 
população local, como água doce, alimentos e fontes de combustível. A população rural, que 
representa 70% do total, é altamente dependente do uso direto dos recursos naturais do 
país. Estima-se que, em algumas áreas, por exemplo, no distrito da Gorongosa, as florestas 
de miombo contribuem com aproximadamente 19% do rendimento monetário familiar e 40% 
do rendimento familiar de subsistência (não monetário). 

Biodiversidade
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Descrição

O programa tem 4 pilares principais:

MozBio2
Melhorar a gestão das Áreas de Conservação identificadas e melhorar as condições de 
vida das comunidades dentro e em torno dessas Áreas de Conservação (ACs). O projeto é 
orientado pelos seguintes princípios:

• Maximizar o Financiamento para o Desenvolvimento: alavancar o financiamento 
privado para a gestão de áreas protegidas através de PPPs de conservação, promoção 
do investimento turístico baseado na natureza, pagamentos de serviços relativos a 
ecossistemas e gestão sustentável da vida silvestre;

• Gestão Integrada da Paisagem: promoção de parcerias entre partes interessadas que 
trabalhem na paisagem em torno das áreas protegidas;

• dar prioridade às mulheres e à juventude como elementos de mudança ao nível local.

a)  políticas, legislação e instituições; 
b)  sustentabilidade financeira; 
c) gestão da conservação da biodiversidade; 
ed)  desenvolvimento da comunidade. 

Parceiros
MITADER; BIOFUND; Banco Mundial.

O Banco tem sido um 
parceiro fundamental para a 
implementação através de uma 
série de projetos (SoP)
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Enunciado do problema:
• A rede de Áreas de Conservação (CA) de Moçambique representa 23% da superfície ter-

restre de Moçambique. Atualmente é composto por sete Parques Nacionais, dez Reser-
vas Nacionais, uma Área de Proteção Ambiental, dezassete Áreas de Caça Controladas 
(coutadas) e duas Reservas Comunitárias.

As Áreas de Conservação estão sob muita pressão. Uma análise de “ameaças 
e pressões” feita pelo Governo de Moçambique (GdM) em 2014 mostrou que 
incêndios florestais descontrolados, extração de madeira, conversão do uso da 
terra em de pastagens e agricultura de corte-e-queima, caça e pesca ilegais es-
tão atualmente a causar severas pressões às ACs, e sem ação, é provável que 
continuem sendo as principais ameaças à conservação nos próximos anos. As 
receitas geradas atualmente pelo turismo e pela caça desportiva são insuficien-
tes para financiar a gestão das ACs.

O teu desafio
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Beneficiários:

Dados Disponíveis:

Partes Interessadas

• Os principais beneficiários do Projeto são as Comunidades, Micro, Pequenas e Medias 
Empresas MPMEs com negócios compatíveis com a conservação, entidades de Adminis-
tração de Parques (a nível nacional e local).

O projeto atualmente possui dados sobre beneficiários e atividades.

• MITADER;

• ANAC, (ao nível central e ao nível do Parque local);

• FNDs e UGPs de nível local (Unidades de Gestão de Paisagem);

• DPMITADERs;

• BIOFUND (Fundo Ambiental);

• Fundação dos Parques da Paz (PPF);

• e outros potenciais co-gestores privados de Parques.
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Contexto 
 

As florestas são, sem dúvida, um ativo importante de Moçambique, sendo um importante 
contribuinte para a economia do país e uma fonte considerável de emprego nas áreas rurais. 
Moçambique possui 34 milhões de hectares (ha) de florestas naturais, o que corresponde a 
43% da sua área (1). Em 2011, esse setor contribuiu com cerca de US $ 330 milhões para o 
PIB e empregou diretamente 22.000 pessoas (FAOSTAT, 2011).

As florestas fornecem serviços e bens relativos aos ecossistemas, com valor local e global: 
compreendendo alimentos, energia, remédios e materiais de construção. Em algumas comu-
nidades rurais, as florestas de miombo contribuem com quase 20% do rendimento familiar e 
40% rendimento de subsistência não monetário (2).

O governo de Moçambique está fortemente empenhado em reduzir o desflorestamento, 
causado essencialmente pela pobreza, pelo elevado crescimento populacional e pela procura 
internacional de madeiras valiosas. Cerca de 65% da perda florestal está diretamente rela-
cionada com a conversão para agricultura de pequena escala. Por outro lado, os principais 
fatores de degradação são a extração de biomassa e a exploração insustentável, às vezes 
ilegal, da madeira.

(1) Baseado na definição de florestas de cobertura de 30% e com um mínimo de 
3 metros de altura numa área de mais de 1 hectare.
(2) Nota Florestal de Moçambique

Florestas
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Descrição

Mozfip
O objetivo do desenvolvimento do projeto é melhorar as práticas e o ambiente propício para 
a gestao de florestas e terras em paisagens identificadas. O projeto tem 3 componentes:

• Promover a Gestão Integrada da Paisagem;
• Fortalecer condições favoráveis à Gestao Florestal Sustentável;
• Coordenação e Gestão de Projetos.
 

Parceiros
Ministério da Terra, Ambiente e desenvolvimento Rural (MITADER); Banco Mundial.
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Enunciado do problema:
• A pobreza rural e o crescimento populacional resultam em rendimentos limitados, levan-

do a um uso insustentável da floresta. Os desmatamentos são impulsionados principal-
mente pela conversão para a agricultura de pequena escala.

• Faltam ferramentas e recursos para visualização e monitoramento com imagens de saté-
lite disponíveis e o mapa Nacional de Uso e Cobertura da Terra;

• Os dados não são georreferenciados e faltam informações sobre os fluxos e processos 
de extração e distribuição;

• Falta de informações sobre compradores, mercados disponíveis, espécies desejadas, 
condições de exportação e preços de exportação de madeira;

• Desflorestação (expansão da agricultura em pequena escala) e degradação florestal 
(produção legal e ilegal de madeira e produção de carvão), ocorrem principalmente em 
áreas remotas em Moçambique sem acesso a redes móveis;

Oportunidades:
• As propostas de protótipos vencedores/

seleccionados podem vir a ser apoiadas 
pelo projecto MozFIP se o Governo esti-
ver convencido do seu valor.

• Se as propostas vencedoras contribuí-
rem para melhorar as cadeias de valor 
de empreendedores sociais ou comer-
ciais, haverá oportunidades de acesso a 
bolsas correspondentes.

Processos e diligências precisam ser simplificados e os sistemas de dados não estão inte-
grados, por exemplo, o pagamento da Licença e o Certificado de Estância não estão sincron-
izados com o Sistema de Informação Florestal.

O teu desafio
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Beneficiários:

Partes Interessadas

Dados Disponíveis

O projeto tem como principais beneficiários os seguintes:

Modelos GIS para priorização de oportunidades de restauração

O projeto atualmente possui os seguintes dados:

• MITADER;

• MASA;

• FNDS;

• AQUA;

• DINAF;

• WWF; 

• CTV; 

• IUCN;

• ORAM; 

• RADEZA;

• CTA;

• AMOMA;

• AMAPAZ

• Sweden;

• UNIZAMBEZ; 

• UEM

• Pequenos Agricultores; • Comunidades; • Operadores Florestais.

• Desmatamento em hec-
tares e emissões asso-
ciadas de CO2, incluindo 
sua distribuição espacial;

• Área de floresta plantada 
estabelecida;

• Áreas sob gestão flo-
restal para produção de 
carvão vegetal e número 
de produtores de car-
vão vegetal, bem como 
quantidade de carvão 
vegetal produzido;

• Áreas de operadores 
florestais sob gestão 
florestal sustentável;

• Resultados da  
avaliação dos  
operadores florestais.
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Contexto 

Com o objetivo de contribuir para a inclusão e progresso social e económico, o governo 
Moçambicano está determinado em garantir a disponibilidade e acessibilidade de serviços 
e produtos financeiros de qualidade adaptados às necessidades dos cidadãos. Aumentar 
os níveis de inclusão financeira no país, contribuindo para o progresso social e económico 
e para o bem-estar das comunidades, incluindo pequenos proprietários e proprietários de 
micro, pequenas e médias empresas, tanto em áreas urbanas, peri-urbanas como rurais.

Em 2015, o setor financeiro de Moçambique incluiu, além dos reguladores, do Banco 
de Moçambique e do Instituto de Supervisão de Seguros de Moçambique, as seguintes 
entidades:

Inclusão Financeira

Hack4moz 2019
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• instituições de crédito e empresas financeiras, 18 bancos, 11 micro-bancos e 9 cooperati-
vas de crédito,

• 2 instituições de dinheiro eletrónico, 12 organizações de poupança e empréstimo, 330 
operadores de micro-finanças;

• seguros e instituições do mercado de pensões, nomeadamente, 18 seguradoras, 59 cor-
retores de seguros, 1 instituição de previdência social, 2 instituições de previdência social 
obrigatórias, 8 fundos de pensão, 6 sociedades gestoras de fundos;

• instituições do mercado de capitais, nomeadamente a Bolsa de Valores e 9 Operadores 
de Bolsa de Valores.
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Apesar da diversidade das instituições financeiras existentes, os níveis de inclusão 
financeira no país permanecem relativamente baixos. Com efeito, para um país com uma 
área de 799 380 km2 e uma população adulta de cerca de 14,2 milhões, 656 sucursais 
de instituições de crédito, 17 855 agentes de instituições de moeda electrónica, 1 576 
ATM, 22 052 Pontos de venda, 118 delegações de companhias de seguros das quais 45 
são agências localizadas perto de postos de fronteira, são claramente insuficientes para 
atender às necessidades da população e das empresas. Como resultado, no final de 2015, 
havia em termos geográficos, 8 agências de crédito por 10 000 km2 e, demograficamente, 
5 sucursais por 100 000 adultos. O número de ATM e POS por 10.000 km2 era de 20 e 
276, respetivamente, enquanto os números para o mesmo tipo de terminais de pagamento 
por 100.000 adultos ficaram em os 11 e os 160, respetivamente. Além disso, um número 
considerável de pontos de acesso a serviços financeiros está localizado em áreas urbanas, 
nomeadamente na cidade de Maputo. No final de 2015, entre os 158 distritos do país, 
apenas 87 possuíam filiais de instituições de crédito, enquanto 98 distritos possuíam caixas 
eletrónicas, 147 possuíam POS e 122 possuíam agentes de instituições de moeda eletrónica. 
Também no final de 2015, cerca de 20% da população adulta possuía conta bancária e 
a maioria dos adultos conhecia os produtos oferecidos pelos bancos, sendo as contas 
bancárias e os empréstimos bancários os mais utilizados.
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Descrição

Projecto de Inclusão e 
Estabilidade Financeira  

Os pilares globais deste projeto que orientarão as atividades e medidas estabeleci-
das na suaestratégia:

• acesso e uso de serviços financeiros;

• fortalecimento das infraestruturas financeiras;

• proteção do consumidor financeiro e literacia financeira.

Portanto, com o objetivo de apoiar a inclusão financeira, o projecto aspira atingir as 
seguintes metas:

• 60% DA POPULAÇÃO 
adulta com acesso físico 
ou eletrónico a serviços 
financeiros oferecidos 
por uma instituição finan-
ceira formal;

• 100% DOS DISTRITOS 
com pelo menos um 
ponto de acesso formal a 
serviços financeiros; 
 

• 75% DA POPULAÇÃO 
com um ponto de acesso 
aos serviços financeiros 
a 5 km do local de 
residência ou de tra-
balho.

Em última análise, o programa apoia o governo no aumento do empoderamento dos ci-
dadãos (especialmente mulheres) e no acesso à educação financeira
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Parceiros
Banco de Moçambique; Instituto Nacional da Acção Social (INAS); Banco Mundial.
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Enunciado do problema:
• O acesso a contas com transações eletrónicas é limitado em Moçambique, 

particularmente para mulheres e para os mais pobres. Apesar das melhorias, 58% dos 
adultos não possuem uma conta de transação electrónica. Existe uma disparidade 
significativa entre os sexos, com apenas 33% das mulheres possuindo uma conta em 
comparação com 51% para os homens, o que é uma diferença mais ampla do que nos 
países vizinhos ou da região. Apenas 27% dos 40% mais pobres da população adulta 
têm uma conta de transação.

• Há falta de acesso a contas de transações eletrónicas para segmentos carentes da 
população. A promoção da inclusão financeira é importante, nomeadamente através 
do aumento da capacidade do sistema de garantia de depósitos para proteger os 
depositantes individuais e apoiar a estabilidade financeira global. É importante ter acesso 
à informação sobre a localização das pessoas, nomeadamente dos professores e 
funcionários públicos para saber onde há necessidades de inclusão financeira.

• As pessoas ainda têm uma forte preferência por dinheiro ao liquidar transações, 
particularmente nas áreas rurais, embora o uso de pagamentos eletrónicos esteja a 
aumentar rapidamente. A pesquisa FINDEX detetou que, em 2017, apenas 30% dos 
adultos nas áreas rurais fizeram ou receberam pagamentos digitais no ano passado.

• Medidas regulatórias para estimular o crescimento de serviços financeiros em áreas 
carentes incluem a emissão de moeda eletrónica e agentes móveis  bancários. Em maio 
de 2018 havia mais de 32.000 agentes de dinheiro móvel. Ainda assim, alguns requisitos 
legais impedem níveis mais altos de inclusão financeira.

O teu desafio
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Beneficiários:

• O número de proprietários de contas de dinheiro móvel está a crescer rapidamente 
devido ao aumento da penetração de telefones móveis, mas é dominada por um 
operador.

• Existem muitos obstáculos para aumentar os serviços financeiros móveis em 
Moçambique. Estes incluem a falta de interoperabilidade entre operadores de dinheiro 
móvel e bancos; a penetração limitada de serviços móveis fora das cidades; o 
conhecimento e confiança limitadas, particularmente das transferências de dinheiro 
digital executadas pelos agentes; ausência de agentes com liquidez suficiente, 
particularmente nas áreas rurais; e a identificação dos proprietários de contas é um 
desafio, já que a documentação é muitas vezes inexistente, impedindo a conformidade 
com Conheça o Seu Cliente (CSC).

• Muitos distritos têm um número limitado de pontos de acesso físico para serviços 
financeiros, apesar da utilização de agentes. Apenas 55 por cento dos 154 distritos em 
Moçambique têm pelo menos uma agência bancária em relação a 73 por cento dos 
distritos com pelo menos um agente de dinheiro eletrónico.

Os principais beneficiários do projeto serão cidadãos com particular ênfase em Meninas, 
Mulheres e Professores.
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Contexto 
 

Moçambique tem apresentado um forte crescimento económico nas últimas duas décadas. 
No entanto, esses padrões de crescimento não foram inclusivos, deixando uma parte da po-
pulação de baixo rendimento para trás. Após 2 décadas de guerra, o país experimentou um 
crescimento do PIB de 7,9% ao ano desde o final da guerra civil até 2014. O PIB per capita 
de US $ 561, em 2000, dobrou até 2016, atingindo US $ 1.128 e a pobreza caiu de 60%. em 
2002/03 para 48% em 2014/15. Apesar de todo este progresso, Moçambique continua a ser 
um dos países mais pobres do mundo. Embora as taxas de pobreza estejam a diminuir, o 
número total de pobres continua a aumentar.

A sua estrutura etária muito jovem e o facto de Moçambique ser um dos países com maior 
taxa de fecundidade na África Subsaariana, colocaram-no numa posição em que é necessá-
ria uma mudança para desencadear uma transição demográfica. A juventude desempenha 
um papel fundamental no aproveitamento do dividendo demográfico do país, tornando essen-
cial para Moçambique “capacitar, educar e empregar” a juventude nos próximos anos.

O país está a enfrentar este contexto de pobreza, desigualdade e desafios demográficos 
num contexto de restrições fiscais rígidas. Em 2016, a economia enfrentou uma queda acen-
tuada, com um crescimento caindo para uma média de 3,8% em 2016 e em 2017.

Jovens Vulneráveis 
e Emprego
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Projeto de 
Aproveitamento do 
Dividendo Demográfico

Descrição
O principal objectivo deste projecto é apoiar o Governo de 
Moçambique no aumento da capacitação, acesso à educação e 
oportunidades de emprego para jovens visados.

Parceiros
Ministério da Juventude e Desportos (MJD); Ministério da Economia 
e Finanças (MEF); Banco Mundial.
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Enunciado do problema:
Os principais desafios de comunicação dizem respeito a:

• Acesso a informações sobre Saúde Sexual e Reprodutiva SSR, Violência Baseada no 
Género VBG, serviços de educação e serviços de referência para meninas e meninos 
adolescentes (que o projeto está a tentar abordar): o envolvimento direto e os benefícios 
de longo prazo dessa atividade dependerão também da eficácia da comunicação. O uso 
das TIC pode ser uma maneira de alavancar uma comunicação mais eficaz também 
sobre outros aspectos relacionados, como o retorno à educação; o encaminhamento de 
adolescentes para serviços relacionados; feedback sobre a qualidade e a maneira de 
melhorar esses serviços.

• Fornecimento de competências de vida e orientação para capacitar meninas: o outro 
objetivo do componente 1 é o acesso ao empoderamento, enquanto uma atividade trans-
versal será relacionada com a prevenção da VBG. Os desafios da comunicação incluem 
definir apropriadamente o empoderamento para meninas em diferentes contextos e como 
aplicar esses conceitos na sua vida diária, incluindo como lidar efetivamente com os 
riscos da VBG. O uso das TIC pode ser uma ferramenta útil para identificar abordagens 
eficazes (através de crowdsource) para capacitação e prevenção de VBG.

O teu desafio
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• Acesso à informação sobre o mercado de trabalho: o componente 2 apoia dois grupos 
diferentes de jovens no mercado de trabalho. O primeiro grupo será composto por jovens 
rurais ou periurbanos (sistema de vouchers ou facilitadores para empregos mais produ-
tivos) para quem os principais desafios são o acesso à informação sobre - e comunica-
ção - sobre o mercado de trabalho, sobre os retornos da educação e formação técnica. . 
Além disso, eles podem não ter as capacidades de comunicação e social que lhes per-
mitiriam melhorar seu valor no mercado de trabalho. O segundo grupo (beneficiários da 
competição de planos de negócios) será composto por jovens urbanos mais instruídos 
que estão a tentar aceder a emprego assalariado. Para este grupo, a comunicação e a 
informação podem ser mais acessíveis, mas o conhecimento e capacidades mais sofisti-
cadas podem beneficiar da aplicação de ferramentas TIC.
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Oportunidades
• Harmonização e facilitação de empregos em micro-tarefas: para vincular jovens a opor-

tunidades de freelancing on-line em plataformas locais e internacionais. Isto pode ser útil 
para jovens da componente 2.2 (esquema de vouchers).

• Melhorias na plataforma de empregos (como na Nigéria) podem complementar também 
os serviços oferecidos aos beneficiários da competição de planos de negócios.

• Partilha de informação com os cidadãos para além dos beneficiários do projeto através 
do uso de ferramentas digitais,

• O monitoramento e a coleta de informações e dados podem ser melhorados e simplifica-
dos por meio do uso das TIC.

Beneficiários:
Os principais beneficiários do projeto serão jovens entre os 10 e os 35 anos de idade. No en-
tanto, diferentes atividades atingirão diferentes subgrupos em termos de género, faixa etária, 
área de residência e vulnerabilidade.

Hack4moz 2019
Ficha De Desafio

Jovens Vulneráveis e Emprego

30



Partes Interessadas

Dados Disponíveis
O projeto atualmente possui dados sobre beneficiários e atividades.

• Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINED);

• Academia (Universidade Eduardo Mondlane) 

• Incubadora de Negócios Standard Bank

• Orange Corners Maputo;

• MOZDEVZ;

• IDEÁRIO.
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Contexto 
 

Moçambique é um país com uma costa de 2.750 km e 200 quilómetros de costa da Zona 
Económica Exclusiva (ZEE), constituindo 586.000 km de massa de água superficial e um 
extenso potencial pesqueiro, derivado da sua localização costeira, possuindo assim uma di-
versidade de recursos pesqueiros. Mais de 70% da vida depende da agricultura e da pesca 
artesanal para garantir a sobrevivência, ou seja, para subsistência. De acordo com o Balanço 
do Plano Económico Social (PES) 2017, o setor das pescas para o período de 2017 con-
tribuiu com cerca de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB), com um volume médio de 1823 
(10,6 MT). Para o período de 2015 a 2016, no que diz respeito à captura de pesca industrial 
e semi-industrial, houve uma variação de 25,5%. Por sua vez, a pesca artesanal registrou 
uma variação positiva de 6,6%.

Mais de 70% da população depende da agricultura de subsistência e da pesca para sua 
subsistência, com as mulheres a serem a maioria. A agricultura e as pescas são os secto-
res-chave na estratégia de desenvolvimento do país. A estratégia de redução da pobreza 
concentra-se no (i) aumento da produção agrária e pesqueira; (ii) promoção do emprego; (iii) 
desenvolvimento humano e social; (iv) governança; e (v) gestão macroeconómica e fiscal.

(1) Baseado na definição de florestas de cobertura de 30% e com um mínimo de 
3 metros de altura numa área de mais de 1 hectare.
(2) Nota Florestal de Moçambique

Pesca
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Descrição

Swiofish
Melhorar a gestão das paisagens das Área de Conservação e melhorar as condições de vida 
das comunidades dentro e ao redor dessas áreas de conservação. O projeto consiste nos 
seguintes componentes:

• Colaboração regional reforçada
• Melhoria da governação de pesca prioritária
• Aumento dos benefícios económicos da pesca prioritária
• Gestão e coordenação de projetos.
 

Parceiros
Ministério do Mar Águas Interiores e Pesca  (MIMAIP); Banco Mundial.
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Enunciado do problema:
• Há informações muito limitadas sobre pescadores artesanais, incluindo equipamentos  

e identificação

• A informação relacionada com licenciamento de pescadores artesanais é limitada. Não 
há sistema para pagamentos eletronicos de licenças, e nenhum sistema adequado para 
vincular dados de pagamento e licenciamento a nível local e a subsequente agregação 
em níveis mais elevados 

• O volume e a composição das capturas artesanais de pesca não são conhecidos, em-
bora o Governo esteja a trabalhar na implementação de um novo sistema de recolha de 
dados baseado no OpenArtfish. Ter melhores dados é fundamental para as boas deci-
sões de gestão da pesca.

• Infrações a nível local relacionadas com a gestão de pesca (por exemplo, uso de equi-
pamentos ilegais) ainda não estão registradas num sistema digital, criando problemas de 
gestão da informação

• Os pescadores locais não têm acesso a informações sobre as melhores práticas para con-
servação de peixes e manuseio pós-colheita, levando à perca de peixe e perca de valor.

• Os pescadores locais não têm acesso a informações sobre as melhores práticas para a 
aquicultura, que é um setor que pese o desenvolvimento actual limitado, tem oportunida-
de de crescimento substancial, no que se refere à produção de proteína e à geração de 
rendimento sustentável.

• Os pescadores locais não têm acesso aos dados relativos ao preços de peixes, nem tem 
acesso a clientes que pagam mais caro sem um intermediário (como restaurantes, ho-
téis, etc.)

O teu desafio
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Oportunidades

Beneficiários:

• As propostas de protótipos vencedores/seleccionados podem vir a ser apoiadas pelo 
projecto SWIOFish1-MZ se o Governo estiver convencido do seu valor.

• Se as propostas vencedoras contribuírem para melhorar as cadeias de valor de em-
preendedores sociais ou comerciais, haverá oportunidades de acesso a bolsas corre-
spondentes através do Esquema Mais Peixe Sustentável.

O projeto tem como principais beneficiários os seguintes:

• Pescadores Artesanais. 

Outros operadores da cadeia de valor cujo trabalho é relevante para os pescadores e as pop-
ulações locais

• Os pescadores locais não têm acesso a informações precisas e tempo real sobre as con-
dições do mar, criando preocupações de segurança no mar.

• Os pescadores locais nem sempre estão cientes das mudanças na legislação ou regula-
mentos sazonais (por exemplo, período de defeso para camarões).
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Contexto 

Moçambique tem apresentado um forte crescimento economico nas últimas duas décadas. 
No entanto, esses padrões de crescimento não foram inclusivos, deixando uma parte da 
população de baixo rendimento para trás. Após 2 décadas de guerra, o país experimentou 
um crescimento do PIB de 7,9% ao ano desde o final da guerra civil até 2014. O PIB per 
capita de US $ 561, em 2000, dobrou até 2016, atingindo US $ 1.128 e a pobreza caiu de 
60%. em 2002/03 para 48% em 2014/15. Apesar de todo este progresso, Moçambique 
continua a ser um dos países mais pobres do mundo. Embora as taxas de pobreza estejam a 
diminuir, o número total de pobres continua a aumentar.
A sua estrutura etária muito jovem e o facto de Moçambique ser um dos países com 

maior taxa de fecundidade na África Subsaariana, colocaram-no numa posição em que 
é necessária uma mudança para desencadear uma transição demográfica. A juventude 
desempenha um papel fundamental no aproveitamento do dividendo demográfico do país, 
tornando essencial para Moçambique “capacitar, educar e empregar” a juventude nos 
próximos anos.
O país está a enfrentar este contexto de pobreza, desigualdade e desafios demográficos 

num contexto de restrições fiscais rígidas. Em 2016, a economia enfrentou uma queda 
acentuada, com um crescimento caindo para uma média de 3,8% em 2016 e em 2017.

Proteção Social
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Projeto de 
Aproveitamento do 
Dividendo Demográfico

Descrição

Parceiros

• O principal objectivo deste projecto é apoiar o Governo de Moçambique no aumento da 
capacitação, acesso à educação e oportunidades de emprego para jovens visados.

Ministério da Juventude e Desportos (MJD); Ministério da Economia e Finanças (MEF); 
Banco Mundial.
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Enunciado do problema:
• Acesso a informações sobre Saúde Sexual e Reprodutiva SSR, Violência Baseada no 

Género VBG, serviços de educação e serviços de referência para meninas e meninos 
adolescentes (que o projeto está a tentar abordar): o envolvimento direto e os benefícios 
de longo prazo dessa atividade dependerão também da eficácia da comunicação. O uso 
das TIC pode ser uma maneira de alavancar uma comunicação mais eficaz também sobre 
outros aspectos relacionados, como o retorno à educação; o encaminhamento de adoles-
centes para serviços relacionados; feedback sobre a qualidade e a maneira de melhorar 
esses serviços.

• Fornecimento de competências de vida e orientação para capacitar meninas: o outro obje-
tivo do componente 1 é o acesso ao empoderamento, enquanto uma atividade transversal 
será relacionada com a prevenção da VBG. Os desafios da comunicação incluem definir 
apropriadamente o empoderamento para meninas em diferentes contextos e como aplicar 
esses conceitos na sua vida diária, incluindo como lidar efetivamente com os riscos da 
VBG. O uso das TIC pode ser uma ferramenta útil para identificar abordagens eficazes (at-
ravés de crowdsource) para capacitação e prevenção de VBG.

Os principais desafios de comunicação dizem respeito a:

O teu desafio
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• Acesso à informação sobre o mercado de trabalho: o componente 2 apoia dois grupos 
diferentes de jovens no mercado de trabalho. O primeiro grupo será composto por jovens 
rurais ou periurbanos (sistema de vouchers ou facilitadores para empregos mais produti-
vos) para quem os principais desafios são o acesso à informação sobre - e comunicação 
- sobre o mercado de trabalho, sobre os retornos da educação e formação técnica. . Além 
disso, eles podem não ter as capacidades de comunicação e social que lhes permitiriam 
melhorar seu valor no mercado de trabalho. O segundo grupo (beneficiários da com-
petição de planos de negócios) será composto por jovens urbanos mais instruídos que 
estão a tentar aceder a emprego assalariado. Para este grupo, a comunicação e a infor-
mação podem ser mais acessíveis, mas o conhecimento e capacidades mais sofisticadas 
podem beneficiar da aplicação de ferramentas TIC.
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Oportunidades:

Befeficiários:

• Harmonização e facilitação de empregos em micro-tarefas: para vincular jovens a oportuni-
dades de freelancing on-line em plataformas locais e internacionais. Isto pode ser útil para 
jovens da componente 2.2 (esquema de vouchers).

• Melhorias na plataforma de empregos (como na Nigéria) podem complementar também os 
serviços oferecidos aos beneficiários da competição de planos de negócios.

• Partilha de informação com os cidadãos para além dos beneficiários do projeto através do 
uso de ferramentas digitais,

• O monitoramento e a coleta de informações e dados podem ser melhorados e simplifica-
dos por meio do uso das TIC.

Os principais beneficiários do projeto serão jovens entre os 10 e os 35 anos de idade. No en-
tanto, diferentes atividades atingirão diferentes subgrupos em termos de género, faixa etária, 
área de residência e vulnerabilidade

Hack4moz 2019
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Dados Disponíveis:

Partes Interessadas:

O projeto atualmente possui dados sobre beneficiários e atividades.

• Ministério da Educação  
e Desenvolvimento  
Humano (MINED);

• Academia (Universidade 
Eduardo Mondlane)

• Incubadora de Negócios 
Standard Bank

• Orange Corners Maputo;

• MOZDEVZ;

• IDEÁRIO.
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Contexto 
 
Nas duas últimas décadas, Moçambique alcançou um progresso tanto na melhoria dos re-

sultados de saúde como na eficiência das despesas. Estes avanços resultaram num melhor 
acesso aos serviços de saúde e intervenções de base comunitária, bem como numa maior 
procura por cuidados e melhorias noutros elementos determinantes da saúde. No entanto, os 
resultados têm sido desiguais, particularmente nas áreas rurais e os quintis mais pobres e, 
principalmente, para as mulheres e crianças. Sessenta e dois por cento das mortes em 2015 
foram associadas a doenças transmissíveis, maternas, neonatais e nutricionais. Os indica-
dores de resultados de saúde que continuam abaixo de outros países na região e mostram 
sinais mínimos de melhoria incluem: a percentagem de mulheres cujas necessidades de 
contraceptivos modernos são satisfeitas; taxas de mortalidade neonatal; a percentagem de 
nascimentos com atendentes qualificados; e prevalência de desnutrição aguda. A malária 
ainda contribui para 35% da mortalidade infantil. Alta fecundidade, particularmente entre ado-
lescentes, também está associada a maior mortalidade materna e redução do potencial para 
uma transição demográfica. Estes desafios estão relacionados com a qualidade inadequado 
dos cuidados, particularmente a nível primário. As competências dos provedores são limita-
das, a adesão às diretrizes clínicas é inadequada, a densidade dos profissionais de saúde 
proporcionalmente a população é baixa e faltam infra-estrutura básica e medicamentos em 
muitas unidades sanitárias, especialmente do nível primario.

Saúde
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AGENTES POLIVALENTES ELEMENTARES - APEs ajudam a criar 
uma ponte para a melhoria do acesso e a continuidade dos cuida-
dos para comunidades de difícil acesso, mas a sua cobertura e ca-
pacidades limitadas inibem os mecanismos de aumento da procura 
e o acesso a serviços e informações básicas. Em termos de finan-
ciamento, o nível de despesas de saúde per capita de Moçambique 
fica aquém das médias sub-regionais e regionais. Comparações 
entre países também destacam que Moçambique poderia alcançar 
mais com duas despesas atuais. No contexto das pressões fiscais, 
o aumento da eficiência e a proteção das despesas em prol dos 
pobres para o desenvolvimento humano são fundamentais.

Hack4moz 2019
Ficha De Desafio

Saúde

46



Hack4moz 2019
Ficha De Desafio

Saúde

Descrição

Programa de  
Fortalecimentos  
de Cuidados 
de Saúde 
Primários 

Objectivo: Melhorar a utilização e a qualidade dos serviços de saúde reprodutiva, materna,  
infantil do adolescente e de nutrição, particularmente em áreas carenciadas.
O Governo respondeu ao contexto acima através do seu Caso de Investimento (CI), de cinco 
anos, para os serviços de saúde Reprodutiva, Materna, Neonatal, Infantil, do Adolescente 
e de Nutrição (SRMNCA-N), aprovado em abril de 2017. O CI visa canalizar financiamento 
para investimentos de alto impacto, concentrando-se em grupos-alvo e, ao mesmo tempo, 
fortalecendo o sistema nacional de saúde. O Programa-para-Resultados de Fortalecimento 
dos Cuidados de Saúde Primários em Moçambique co-financia o CI.
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Parceiros
O Programa é co-financiado pelo Mecanismo de Financiamento Global (GFF), pelo Canadá, 
os Países Baixos, o Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido 
e pela Agência para o Desenvolvimento Internacional dos Estados Unidos, além do Ban-
co Mundial e do Governo de Moçambique. É administrado pelo Banco Mundial como um 
Programa para Resultados, o que significa que não financia inputs específicos. É desem-
bolsado com base na realização das metas anuais mutuamente acordadas pelo Governo, 
associadas a 12 Indicadores Vinculados ao Desembolso, e canalizado pelos sistemas do 
Governo para o setor.  

AS ATIVIDADES ESPECÍFICAS 
CONCENTRAM-SE EM TRÊS ÁREAS TEMÁTICAS DO CI:

• melhoria da cobertura, 
acesso e qualidade 
dos serviços de saúde 
de atenção primária, 
incluindo intervenções de 
oferta e procura de alto 
impacto, com foco em 
áreas desfavorecidas;  

• fortalecimento do 
sistema de saúde para 
melhor administração, 
sustentabilidade 
financeira, eficiência 
e equidade de gastos, 
capacidade de responder 
aos assuntos de género 
na prestação de serviços, 
juntamente com melhoria 
dos sistemas de Registro 
Civil e Estatísticas Vitais; 

• capacitar o Ministério 
da Saúde (MISAU) para 
gerir de forma eficiente 
a implementação do CI, 
por meio de atividades 
de assistência técnica, 
desenvolvimento 
de capacidade, 
monitorização e 
avaliação (M & A) 
e coordenação de 
parceiros de saúde.
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Enunciado do problema:
• MONITORIZAÇÃO E MELHORIA DA QUALIDADE DO ATENDIMENTO NAS UNIDADES 

SANITÁRIAS (US): Para melhorar a qualidade dos cuidados, o Governo está a implementar 
os Cartões de Desempenho (balanced scorecards - ferramenta de avaliação) em centros 
de saúde e hospitais distritais. As avaliações do Cartão de Desempenho estão ligadas ao 
desenvolvimento de planos de ação para abordar lacunas identificadas, alocações financei-
ras baseadas no desempenho, bolsas de prontidão, e mais supervisão estratégica e apoio 
das autoridades provinciais e distritais (DPS e SDSGAS). Este processo foi testado no ano 
passado, e a avaliação foi realizado em base do em papel, sendo depois digitalizada com 
recurso ao Excel, tornando-o incómodo e propenso a erros. Este ano, há uma necessidade 
urgente de desenvolver um sistema automatizado de coleta e gerenciamento de dados para 
que as ferramentas do Cartão de Desempenho possam ser utilizadas de forma eficiente para 
melhorar a qualidade do serviço, idealmente, com integração / interoperabilidade com o SIS-
MA (o sistema de informações de saúde do Governo), obtendo outras variáveis para análise 
e comparação,  provando a capacidade de meios mais ágeis de visualização de resultados, 
para diferentes níveis de tomadores de decisão (US, distrito, provincial, central, parceiros, 
sociedade civil, etc.). A forma como as Alocações Baseadas no Desempenho, baseadas 
nos resultados dos Cartões de Desempenho nas US, são feitas por/para as US devem ser 
acordadas com seu Comité de Co-Gestão (envolvendo os membros da comunidade), sendo 
necessário que este processo seja transparente.

• ENVOLVIMENTO DOS CIDADÃOS (CRIANDO ESPAÇOS PARA OS UTILIZADORES EX-
PRESSAREM PREOCUPAÇÕES E RESOLVEREM PROBLEMAS COM PROVEDORES/
TOMADORES DE DECISÃO): Em conjunto com a implementação de Cartões de Desem-
penho em centros de saúde, as consultas comunitárias também foram testadas usando o 
Cartão de Pontuação Comunitária (CPC), adaptado de várias organizações da sociedade 

O teu desafio
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• civil que têm vindo a aplicar ferramentas semelhantes em Moçambique. Esta intervenção en-
volve a aplicação de um CPC com utilizadores (gerais e grupos focais especificamente para 
a Saúde Materna e Infantil), uma interface com provedores e o desenvolvimento coletivo de 
planos de ação e advocacia. O objetivo é o de criar uma plataforma para que os membros 
da comunidade expressem as suas preocupações, participem da resolução de problemas e 
facilitem o diálogo sobre questões de saúde e qualidade de atendimento. Os dados do ex-
ercício piloto também foram coletados manualmente, dificultando a consolidação, a análise 
e a partilha. A implementação será subcontratada pelo MISAU a uma ONG ou consórcio de 
ONGs este ano, uma vez que existe uma necessidade de intermediação independente e 
uma necessidade de pagar facilitadores comunitários fora do sistema. No entanto, isso pode 
ser caro e levanta questões de sustentabilidade.

• REFORÇO DOS MECANISMOS DE TRATAMENTO DE RECLAMAÇÕES: Há também fra-
gilidades amplas nos mecanismos de reparação de reclamações no sistema de saúde para 
lidar formalmente com as queixas do público. Os mecanismos atuais (caixas de reclamações 
e sugestões, satisfatometros, linhas verdes) são inadequados e subutilizados, e os mecanis-
mos de acompanhamento são, frequentemente, complicados ou não sistemáticos.

• MELHORAR A PROMOÇÃO DA SAÚDE E COMUNICAÇÃO DE MUDANÇA COMPORTA-
MENTAL: As autoridades de saúde centrais, provinciais e distritais, bem como ONGs, mui-
tas vezes, envolvem-se numa variedade de actividades de promoção da saúde (campanhas, 
brigadas móveis, palestras comunitárias, spots de radio, etc.), visando aumentar o acesso a 
informação e promoção de mudanças comportamentais. No entanto, há uma falta de abor-
dagens sistemáticas e comprovadas para que a comunicação tenha mais impacto e seja 
direcionada, especialmente para públicos-chave (por exemplo, adolescentes). Avaliações de 
campanhas de comunicação por empresas podem ser extremamente caras.

• SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA NAS ESCOLAS: Este ano, o MISAU tem de desen-
volver um sistema de M&A para as escolas secundárias, para acompanhar a expansão dos 
serviços de saúde sexual e reprodutiva (SSR) (informação e métodos contraceptivos). Ac-
tualmente, não existe uma forma de monitorar sistematicamente as visitas dos profissionais 
de saúde às escolas para fornecer esses serviços e os consequentes referencias as US/
SAAJ (Serviços Amigos dos Adolescentes e Jovens).
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Beneficiários:
• As propostas de protótipos vencedores ou seleccionados podem vir a ser apoiadas pelo 

Programa se for relevante para responder a obstáculos para o alcance de resultados, e se 
o Governo estiver convencido do seu valor.

• Outros parceiros também serão convidados para apreciar as propostas. 

Hack4moz 2019
Ficha De Desafio

Saúde
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Partes Interessadas
• Utilizadores do sistema público de cuidados de saúde primários de Moçambique, particu-

larmente utilizadores de serviços de saúde reprodutiva, materna, infantil, do adolescente, e 
de nutrição, e utilizadores em áreas carenciadas.

Hack4moz 2019
Ficha De Desafio

Saúde
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Inscreve-te Já
www.hack4moz.org
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