
Quais são os principais 
benefícios para Moçambique?

A alta taxa de fecundidade tem causado um elevado crescimento 
populacional e uma população dependente comparativamente a 
população em idade activa. Esta população dependente cria de-
safios as famílias e ao Governo na provisão de serviços. 
A melhor estratégia para atingir um desenvolvimento económico 
e sustentável passa por adotar políticas públicas de reforma eco-
nómica e criação de empregos decentes, além de investimentos 
significativos no desenvolvimento de capital humano de qualida-
de e no fortalecimento da governação. Estas acções permitirão o 
País beneficiar do Dividendo demográfico até 2051.

1. Aumento significativo da população em idade  
de trabalhar.

Dependentes 45%

População activa 52%

Dependentes 31%

População activa 69%

Cenário base 2011 Cenário combinado 2051

Com o cenário combinado, é possível obter um aumento mais 
rápido da população em idade ativa e, consequentemente, uma 
redução da dependência. Por outras palavras, a parte da popula-
ção dependente (com menos de 15 anos) cairia de 45% em 2011 
para cerca de 31% em 2051, enquanto a da população em idade 
activa aumentaria de 52% em 2011 para 69% em 2051.

2. Forte crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)
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Se Moçambique optar pelo cenário combinado, o país consegui-
ria maximizar o dividendo demográfico. O PIB per capita passaria 
de 557 USD em 2011 para 3230 USD em 2035, e então para 
8.482 USD em 2051. Esse cenário colocaria Moçambique entre 
os países de renda média. 

Acelerar a transição demográfica
 � Fortalecer os programas de planeamento familiar voluntário 

para reduzir a mortalidade materna e infantil,
 � Garantir o acesso universal aos métodos contraceptivos,
 � Melhorar a educação das raparigas e o empoderamento das 

mulheres
 � Melhorar a sobrevivência da criança
 � Combater aos casamentos prematuros e gravidez na 

adolescência

Reformando o sistema educacional
 � Garantir que todos os jovens atinjam pelo menos o nível se-

cundário de educação, especialmente meninas
 � Melhorar o acesso ao ensino superior e à formação 

técnico-profissional
 � Promover um sistema educacional orientado para o desen-

volvimento de habilidades através de treinamento inicial e 
contínuo apropriados

 � Promover a educação das mulheres para alcançar a paridade 
de género em todos os níveis de ensino.

Promover uma força de trabalho 
saudável

 � Promover estilos de vida saudáveis, especialmente com 
adolescentes

 � Melhorar o acesso universal à água potável e ao saneamen-
to, especialmente nas áreas rurais,

 � Fortalecer as intervenções para reduzir a mortalidade infantil 
por meio da imunização, nutrição equilibrada, uso de mosqui-
teiros impregnados, inseticida, etc.

“Criando um mundo onde toda gravidez 
é desejada, todo parto seguro e o 

potencial de todo jovem é realizado”

UNFPA Moçambique. Av Julius Nyerere 1419,  
Tel 258 21497164; http://mozambique.unfpa.org/Facebooks  

twitter.com/UNFPA Mocambique

Maputo - Moçambique

Acelerar a transformação 
económica e a criação de empregos

 � Acelerar os esforços para a industrialização e priorizar o in-
vestimento em setores com altos efeitos multiplicadores so-
bre o emprego decente.

 � Desenvolver estratégias e intervenções de política económi-
ca para melhorar a competitividade dos negócios, promover 
o crescimento das pequenas empresas e tornar as empresas 
de médio porte mais produtivas

 � Modernizar a agricultura e a pesca para melhorar a produtivi-
dade e desenvolver valor agregado nas agroindústrias

 � Priorizar a integração do setor informal nas políticas de de-
senvolvimento com foco em empregos decentes para jovens 
e mulheres.

Promover a boa governação
 � Fortalecer a boa governação, o estado de direito e o combate 

à corrupção para promover a confiança dos investidores e 
garantir que todos os recursos públicos sejam utilizados para 
o desenvolvimento nacional.

 � Melhorar a eficiência e a gestão baseada em resultados na 
prestação de serviços públicos, melhorando a capacidade 
técnica do pessoal e estabelecendo prioridades baseadas 
em evidências.

O que pode ser feito para beneficiar 
do Dividendo Demográfico?

República de Moçambique
Ministério de Economia e Finanças
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O crescimento rápido da população, a elevada fecundidade e a 
elevada taxa de dependência são parte dos obstáculos ao pro-
cesso de desenvolvimento do País. Ter muitos filhos torna difícil 
as famílias e  Governo fazer investimentos adequados  na edu-
cação e saúde, que são fundamentais para o desenvolvimento 
socioeconómico.

Como tirar proveito do Dividendo Demográfico?

Sob a liderança do Ministério de Economia e Finanças, com o apoio do UNFPA, foi realizado um estudo para avaliar as perspectivas do País 
beneficiar do dividendo demográfico e apontar as opções de políticas. Quatro cenários foram identificados:

Quais são as opções para Moçambique?

Moçambique: Uma 
população muito jovem

65%
da população tem 
menos de 25 anos

A população de Moçambique é muito jovem, na qual 45% tem 
menos de 15 anos e 65% tem menos de 25 anos. Esta população 
continuará a crescer nas próximas décadas. Segundo projeções 
do INE, a população total passará de 33 Milhões em 2030 e atin-
girá 46 Milhões me 2040.

2013: Uma população dependente  
maior que a população em idade activa

2051: Com mais pessoas em idade activa 
para impulsionar o desenvolvimento

O Dividendo Demográfico é o benefício económico resultante de 
um aumento significativo no rácio de adultos em idade activa em 
relação aos dependentes jovens, que é possível graças ao rápido 
declínio da fecundidade e da mortalidade, se essa mudança for 
acompanhada por investimentos sustentados nas áreas de edu-
cação, desenvolvimento de competências, saúde e criação de 
emprego.
Por exemplo, quando uma família tem menos filhos dependentes 
e mais adultos que têm um emprego decente, ela pode econo-
mizar e investir mais dinheiro em educação, saúde, capacitação 
para os mais jovens. Quando esse fenómeno ocorre em grande 
escala, o país se beneficia de um crescimento económico maior, 
chamado de dividendo demográfico.

Elevada fecundidade, fraca tran-
sição demográfica e progresso 
nas reformas económicas relati-
vamente lento.

Cenário 
base

Cenário 
Econômico

Cenário 
Moderado

Cenário 
Combinada  

Investimento significativo nos 
sectores económicos, mas rela-
tivamente fraco nos setores de 
educação e saúde.

Investimentos significativos 
nos setores económicos e mo-
derados na área de educação 
e saúde.

Prioridade simultânea dada à 
economia e investimento nos 
setores de educação e saúde.

SAÚDE
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1 2 3 4
Quando os jovens estão de 
boa saúde, educados e com 
habilidades para a aproveitar as 
oportunidades.

Quando os rendimentos e as 
condições de vida melhoram

Quando a pobreza diminui Quando os recursos são usados 
para impulsionar o investimento 
produtivo.
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O que é o dividendo 
demográfico?

REFORMAS ECONÓMICAS 
E CRIAÇÃO DE EMPREGOS


