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O dividendo demográfico refere-se ao aumento 
de recursos para o desenvolvimento económico 
e  prosperidade futura quando um país muda de 
uma economia agrária para uma economia 
industrial.  Na fase inicial desta transição, as taxas 
de fecundidade baixam, provocando uma força de 
trabalho que temporàriamente cresce mais que a 
população que dela depende. Assim, neste 
período, o rendimento per capita do país poderá 
crescer consideravelmente. Este acréscimo anual 
da força de trabalho é constituído por jovens, 
merecendo estes, assim, uma atenção especial.  
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Piâmide Etária da População Moçambicana (2007)
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Crescimento populacional em Moçambique 
1960 - 2012 



 

Efeitos do rápido crescimento populacional: 
 

1. Emprego 
2. Crescimento urbano acelerado e massivo 
3. Aumento da pobreza e do numero de 

extremamente pobres 
4. Pressão sobre os serviços(educação, saude) 
5. Pressão na procura de alimentos e degradação do 

meio ambiente 
6. Estímulo para a exarcebação da desigualdade de 

rendimentos 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
Acréscimo do 

número de 

pessoas 15-64 

anos de idade 

(em milhões) 

Acréscimo médio anual 

(na década) do 

crescimento de número 

de pessoas dos 15-64 anos 

de idade (em milhares) 

2007-2017 3,6 363 

2017-2027 5,2 516 

2027-2037 6,4 643 

Acréscimo da população em idade de trabalhar 



  

Proporção da população 

urbana de Moçambique a 

viver em bairros 

degradados/ sem 

infraestruturas básicas 
  

  

População urbana de 

Moçambique a viver em 

bairros degradados/ sem 

infraestruturas básicas (em 

milhares) 

1990 2000 2009 1990 2000 2009 

  

76% 

  

  

78% 

  

80% 

  

2 161 

  

4 381 

  

6 940 

Tabela 2: Proporção da População Urbana e número de 

pessoas a viver em bairros degradados em Moçambique 
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Figura 3 e 4: Evolução PIB e PIB per capita em Moçambique  

 

PIB Moçambique 

 

 

 PIB per capita Moçambique 

 
1Fonte: Banco Mundial, Google Public Data, 2015 
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Os elevados niveis de fecundidade associados ao rapido 
crescimento populacional , tem um conjunto de efeitos especificos 
na area da saude e bem-estar: 
 
1. Aumenta a mortalidade infantil (nascimentos de mulheres mais 

novas, mulheres mais velhas e pouco espaçados aumentam a 
probabilidade de morte das crianças) 

2. Aumenta a mortalidade materna, porque teem mais filhos e 
ficam mais expostas a mortalidade e também é mais provavel a 
mortalidade materna em nascimentos de mulheres mais novas, 
mulheres mais velhas e pouco espaçados 

3. Aumento de abortos clandestinos e consequentes riscos 
associados 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

O Dividendo Demográfico ocorre quando uma diminuição drástica 

da fecundidade altera significativamente a distribuição da 

população, alterando drasticamente o índice de dependência.  

Além disso, menos investimentos serão necessários para cumprir as 

necessidades dos grupos de menor idade e deste modo são 

libertados investimentos para o desenvolvimento económico e o 

bem estar das famílias.  

 

1. Força de trabalho de considerável dimensão disponível 

 Gerações de crianças nascidas durante períodos de alta 

fecundidade criam um contingente considerável de 

trabalhadores 

 As mulheres que passam a ter menos filhos ficam libertas 

para ingressar mais activamente na força de trabalho  



2. Poupanças 
 

• Como em geral a força de trabalho adulta ganha mais 
que a força de trabalho jovem, o ingresso de um grande 
número de jovens no mercado de trabalho traz grandes 
poupanças nacionais (públicas ou privadas) e pessoais; 

• Quando os adultos que nasceram em períodos de alta 
fecundidade chegam aos 40 anos, a sua capacidade de 
poupar é maior pois deixam de ter filhos dependentes 
mais cedo;  

• O facto de terem menos filhos faz com qua as famílias 
possam poupar mais e daí investirem na economia para 
acelerar o seu crescimento.  



3. Capital humano 
 
• Tendo menos filhos, as mães ficam mais saudáveis e 

participam mais activamente na sociedade e contribuem 
mais significativamente para o bem estar das suas famílias 

• Os pais têm menos stress para educar os filhos porque são 
em menor quantidade  

• A igualde de género é reforçada pois por um lado as 
mulheres ficam financeiramente mais independentes e por 
outro lado haverá suficiente comida para as raparigas e 
também haverá maior ingresso das raparigas em todos os 
níveis de educação 

• A nível nacional, os investimentos em educação podem 
dar mais atenção qualidade da formação 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



O que se passa noutros países? 
 
 

• Vários estudos demonstram que cerca de 1/3  do 
grande crescimento da economia dos países do 
leste Asiático, os chamados “Tigres Asiáticos” se 
deve ao dividendo demográfico.  
 

• Num estudo de 130 países, não há nenhum caso 
em que haja desenvolvimento com elevadas taxas 
de  fecundidade. 
 

 



  1960 

  

2011 

MALÁSIA 

  

MOÇAMBIQUE MALÁSIA MOÇAMBIQUE 

PIB per capita (USD) 299 

 

290 10.514 557 

Taxa Global de 

Fecundidade 

6,0 6,6 2,0 5,9 

Taxa de mortalidade 

infanto-juvenil 

85 337 6 97 

Taxa escolarização ensino 

secundário 

35 - 66 17 

Taxa escolarização ensino 

terciário 

4 0,2 36 4,9 

Comparação de alguns indicadores socio-económicos  

e demográficos em Moçambique e Malásia, 1960 e 2011 



Cenários 
  

 

O Ministério da Economia e Finanças e seus parceiros, fez a 

modelagem de diferentes cenários de resultantes de opções políticas e 

demográficas: 

  

 Cenário ‘Business as usual’, representa o caso em que se mantém 

o elevado índice de dependência (infantil) e a  performance 

económica relativamente modesta continua. O país continua a ter 

um desempenho abaixo do seu pleno potencial; 

  

 Cenário de Ênfase Económica, em que o país prioriza 

agressivamente os parâmetros económicos, mas com investimentos 

limitados nas áreas de planeamento familiar e desenvolvimento do 

capital humano; 

  



 Cenário Moderado, em que as reformas económicas são 

acompanhadas por investimentos moderados em planeamento 

familiar e educação 

  

 Cenário Combinado, inclui as políticas que melhor garantem a 

implementação dos objectivos da Estratégia de Desenvolvimento 

Nacional (2015-2035). Estas políticas incluem um forte 

investimento no planeamento familiar, educação, saúde,  em que o 

país dá prioridade simultaneamente a investimentos no planeamento 

familiar, educação, saúde reformas económicas de fundo que 

também produzam emprego e criação de um ambiente de boa 

governação e prestação de contas adequada. 
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2035 e 2051,  por cenário económico-

demográfico 

2035 2051





ACTUAL ESTRUTURA                                  CENÁRIO                                          CENÁRIO 

                     2011                                                ENFASE ECONÓMICA, 2051                 COMBINADO, 2051 

População: 23 milhões                          População: 86,6 milhões                      População: 61,3 milhões 

PIB per capita: 557 USD                   PIB per capita: 3328 USD                PIB per capita: 8443 USD 

Nº filhos por mulher: 5,9                Nº filhos por mulher: 4,6               Nº filhos por mulher: 2,2  

Pirâmide Populacional de Moçambique, em 2011 e projectada para 2052 
segundo dois cenários, o cenário de Enfase Económica e o Cenário Combinado 



 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Para garantir que as alterações na estrutura etária produzam o 
dividendo demográfico várias políticas têm que se tomar em 
consideração: 
 

• Saúde, em particular saúde reprodutiva e 
planeamento familiar 

• Educação 
• Emprego 
• Reformas económicas 
• Boa governação e Transparência 

 
 



(a) Políticas no âmbito da economia e 
emprego  

 

• Acelerar esforços para diversificar a economia e caminhar 
para uma industrialização efectiva; 

• Modernizar a agricultura através de investimentos, por 
forma a que o país passe de importador a exportador de 
alimentos e outros produtos agrícolas,  crie milhões de 
empregos reais, diminua a migração do campo para a 
cidade;  

• Planear e gerir o desenvolvimento da força de trabalho 
com base nos pilares de desenvolvimento económico e 
social do país nomeadamente industrialização, revolução 
verde, recursos minerais, a médio e longo prazo, 
especificando o tipo de formação necessário, área de 
formação e efectivos, e  tendo em conta que a formação 
de profissionais competentes necessita de tempo; 



Políticas no âmbito da economia e emprego (cont.) 
 

• Priorizar investimentos nas regiões do País mais 
desfavorecidas, por forma dar melhores condições de vida a 
essas populações e ao mesmo tempo desincentivar a 
migração campo-cidade; 

• Atrair mais investimentos nacionais e estrangeiros para outros 
sectores de actividade económica para além dos recursos 
minerais e energéticos e que tenham necessidade de grandes 
quantidades de mão de obra (p.ex. agricultura, agro-indústria 
e turismo); 

• Facilitar e apoiar a criação de pequenas e médias empresas, 
no que se refere a facilidades financeiras, suporte técnico e 
outros, com vista a dinamizar a economia e criar postos de 
emprego; 

• Realizar a curto prazo investimentos em infraestruturas 
económicas, transporte, comunicações e energia para 
promover eficiência e diminuir custos dos empreendimentos 
económicos; 

 



(b)    Políticas no âmbito da educação 
• Aumentar o número de escolas, professores bem treinados e 

material escolar de qualidade; 

• Reestruturar o sistema de educação, garantindo uma 
melhoria considerável da qualidade do ensino, e também 
para dar mais prioridade ao ensino secundário, ensino 
profissional e ensino superior: 

• Definir uma estratégia para formação profissional em todos 
os níveis (elementar, médio e superior) tendo em conta as 
necessidades do mercado; 

• Incorporar no curriculum abordagens práticas para resolução 
de problemas concretos. Enfatizar inovação, ciência e 
tecnologia, empreendedorismo e liderança para equipar os 
jovens como agentes de mudança do desenvolvimento socio-
económico; 

• Construir mais escolas secundárias e facilidades técnico 
profissionais nas áreas rurais; 



Políticas no âmbito da educação (cont.) 
• Analisar as razões para o baixo nível educacional que as 

raparigas atingem, e implementar políticas para reverter 
essa situação; 

• Promover parcerias público privadas para melhorar o 
acesso à educação e mais especificamente com o sector 
empresarial na forma de estágios profissionais, escolas 
profissionais de cursos de pequena duração, etc; 

• Promover acordos e contratos com instituições estrangeiras 
para apoio na aceleração e qualidade de formação a vários 
níveis; 

• Promover outras formas de ensino não formal, em cursos 
intensivos de pequena duração e com enfase em técnicas 
específicas e com forte uso de meios de comunicação 
modernos (televisão, cursos à distância, internet). 

 

 



(c)       Políticas no âmbito da saúde 
 

• Melhorar as infraestruturas de saúde e sistemas, 
particularmente nas zonas rurais e nas regiões mais 
desfavorecidas; 

• Aumentar o recrutamento e melhorar a formação dos 
trabalhadores de saúde e dar incentivos para permanecerem no 
sector público e trabalhem em regiões menos privilegiadas; 

• Transformar o programa de planeamento familiar e saúde 
reprodutiva por forma a que todas as mulheres tenham acesso 
ao mesmo; 

• Reforçar a capacidade de atacar doenças que atingem grande 
número de pessoas tal como a malária e o HIV-SIDA, em 
particular garantindo que todas as pessoas com HIV-AIDS 
tenham acesso a tratamento; 

• Desenvolver um programa de educação para a saúde que inclua 
as formas de evitar doenças e cursos de acção a serem 
considerados. 

 



Não só o dividendo demográfico poderá 
constituir uma forte alavanca para um 

desenvolvimento integral e estruturado 
do país como o seu não aproveitamento 
poderá conduzir a uma situação socio-

económica de difícil gestão pois o 
acumular dos problemas de desemprego, 

educação não universal e de má 
qualidade, acesso aos serviços de saúde 

insuficiente e outros, poderá ter 
consequências nefastas e irreversíveis 

para Moçambique. 
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