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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.
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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.
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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.
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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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