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Contextualização 

  O que é o dividendo demográfico? 

 

 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 educação, desenvolvimento 

de competências, saúde e criação de emprego 



Contextualização (cont.) 

 Adopção de intervenções a favor do dividendo demográfico 

pelos países do leste asiático resultou num fenomenal 

crescimento económico entre 1970 e 2000 

 Ex.: Malásia, Coreia do Sul, Tailândia, Indonésia  

 

 25% do crescimento económico dos países asiáticos tem sido 

atribuído ao facto de terem aproveitado as vantagens 

apresentadas pela mudança de uma estrutura etária 

dominada por crianças para uma outra dominada por 

população em idade activa 

 



Pilares de Políticas para Criar e Aproveitar o 

Dividendo Demográfico 
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Fonte: Adaptado da Comissão da União Africana (2013) pelo Ministério da Economia e Finanças, Instituto Africano para o Desenvolvimento e Fundo da População das Nações Unidas (2015). 



Qual é a tendencia da fecundidade 

em Moçambique? 
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Fonte: Inquéritos Demográficos e de Saúde, 1997, 2003, 2011 



Que intervenções encorajariam o 

declínio voluntario da fecundidade?  

 Maior acesso à contracepção 

 Permitindo às mulheres e casais exercer as suas escolhas 

em termos do número de filhos que gostariam de ter 
 

 Contracepção em Moçambique: 
 

 Em 2011, 11,3% das mulheres casadas usavam 

contraceptivos modernos, em comparação com 11,7% em 

2003 e 5% em 1997 
 

 Em 2011 28,5% das mulheres casadas desejavam adiar ou 

evitar a gravidez mas não estavam a usar nenhum método 

eficaz de PF 



Que intervenções encorajariam o declínio 

voluntario da fecundidade? (cont.) 

 Elevar a frequência e a progressão escolar das raparigas 
 

 O aumento da frequência e a progressão escolar das raparigas 

é considerado um dos meios mais eficazes para reduzir a 

fecundidade 
 
 

 Embora as taxas de matrícula no ensino primário tanto para 

rapazes como para raparigas sejam elevadas em Moçambique 

(86,2%), quase três quartos (70,6%) abandonam a escola antes 

de entrar no ensino secundário e menos de um quinto progride 

para o nível secundário 

 Razoes: Casamentos e gravidezes precoces, peso do trabalho domestico 

sobre a rapariga, factores económicos, disponibilidade das escolas 

secundarias, etc.  



Que intervenções encorajariam o declínio 

voluntario da fecundidade? (cont.) 

 Promover o empoderamento geral das mulheres e 

raparigas e igualdade de género 
 

 Embora o empoderamento da mulher esteja a melhorar em 

Moçambique, há ainda várias barreiras culturais e 

socioeconómicas que contribuem para a manutenção de 

elevada taxa de fecundidade 

 Como empoderar as mulheres e raparigas? 

 Aumentando o acesso aos serviços de planeamento familiar 

 Oferecendo serviços de saúde sexual e reprodutiva ajustados as 

necessidades de jovens e adolescentes 

 Combatendo as gravidezes e casamentos prematuros 

 Aumentando a permanência da rapariga na escola 

 

 



Que intervenções encorajariam o declínio 

voluntario da fecundidade? (cont.) 

 Reduzir a mortalidade infantil 
 
 Para decidirem por ter poucos filhos,  os pais precisam ter 

a certeza de que os poucos filhos que têm não vão 

morrer prematuramente 
 

 Embora Moçambique tenha feito avanços na redução da 

mortalidade infantil de 135 para 64 mortes por 1000 

nascimentos entre 1997 e 2011, a mesma continua muito 

elevada  
 

 Mais esforços são necessários para que a tendência de 

redução de mortalidade infantil se mantenha 



Que benefícios económicos e sociais ganharia 

Moçambique se a fecundidade reduzisse 

acentuadamente? 

 Modelagem de diferentes cenários de politicas para Moçambique fazer 

melhor aproveitamento do dividendo demográfico (Instituto Africano para o Desenvolvimento et al., 

2015): 
 

 I. Cenário Constante – em que o país tem um desempenho abaixo do seu pleno 

potencial 
 

 II. Cenário de Ênfase Económica – em que o país prioriza parâmetros económicos, mas 

com investimentos limitados nas áreas de PF e desenvolvimento do capital humano 
 

 III. Cenário Moderado – em que as reformas económicas são acompanhadas por 

investimentos moderados em PF e educação 
 

 IV. Cenário Combinado – em que o país dá prioridade simultaneamente a 

investimentos no PF, educação, reformas económicas/criação de emprego, boa 

governação/prestação de contas 

  



Pirâmide da população e principais características do 

cenário constante 

 

Principais Características 

 População: 23 milhões 

 População 15+: 12,6 milhões 

 Défice entre população 15+ e 

emprego: 3,8 milhões 

 População <15: 45% 

 Taxa global de fecundidade: 5,9 

 PIB Per capita: US$ 557  

 Esperança de vida à nascença 

das mulheres: 54,5 anos 

 Índice de Desenvolvimento 

Humano: 0,36  

 Rácio de dependência: 0,94 

Fonte: Ministério da Economia e Finanças, Instituto Africano para o Desenvolvimento e Fundo da População das Nações Unidas (2015) 



Pirâmide da população e as principais características 

do cenário combinado 

Principais Características 

 

 População: 61,3 milhões 

 População 15+: 42,5 milhões 

 Défice entre população 15+ e 

emprego: 27,8 milhões 

 População <15: 31% 

 Taxa global de fecundidade: 2,2 

 PIB Per capita: US$ 8.443  

 Esperança de vida à nascença das 

mulheres: 68,4 anos 

 Índice de Desenvolvimento Humano: 

0,70  

 Rácio de dependência: 0,55 

  

Fonte: Ministério da Economia e Finanças, Instituto Africano para o Desenvolvimento e Fundo da População das Nações Unidas (2015) 



PIB per capita sob diferentes cenários 

político-económicos 

Fonte: Ministério da Economia e Finanças, Instituto Africano para o Desenvolvimento e Fundo da População das Nações Unidas (2015) 



 

Que recomendações para Moçambique se beneficiar 

do dividendo demográfico? 

 
 No âmbito do planeamento familiar: 

 Aumentar o investimento governamental no programa de PF para que a 

prevalência de contraceptivos atinja 34% até 2020 
 

 O programa nacional de PF devia intensificar a sua estratégia de comunicação e 

educação para promover os benefícios do menor tamanho de família e uso do PF 

 Melhorar a qualidade e o acesso ao planeamento familiar  
 

 Garantir o acesso ao PF em regiões ou grupos populacionais pouco servidos 

 Garantir o acesso dos adolescentes aos serviços e informação sobre PF, 

assegurando que os sexualmente activos tenham acesso à contracepção 
 

 Promover o envolvimento do homem no PF e na saúde reprodutiva em geral 

 Fortalecer as instituições governamentais responsáveis por coordenar assuntos de 

população e do PF 

 Encorajar pareceria público-privada na provisão dos serviços de PF, incluindo a sua 

aquisição por organizações religiosas e crentes 

 

 

 



 

Que recomendações para Moçambique se beneficiar 

do dividendo demográfico? (cont.) 

  
 No âmbito da melhoria da saúde infantil: 

 
 Intensificar as intervenções em curso para reduzir mais a mortalidade 

infantil: 

 Campanhas de vacinação;  gestão integrada das doenças da infância 

 Uso de redes mosquiteiras tratadas; prevenção da transmissão do HIV de mãe para o 

bebe 

 Partos assistidos por pessoal qualificado; melhorar a alimentação das crianças incluindo 

a suplementação com a vitamina A 
 

 Prestar atenção especial à intervenções para fazer face à mortalidade 

neonatal (morte da criança no primeiro mês da vida) e deficiência de 

crescimento 
 

 Prestar atenção a grupos populacionais vulneráveis 

 



Que recomendações para Moçambique se 

beneficiar do dividendo demográfico? (cont.) 

 No âmbito da manutenção da rapariga na escola: 

 Expandir infra-estrutura escolar e combater as motivações socioculturais e 

económicas da desistência escolar, e as barreiras financeiras do acesso à 

escola 
 

 Verificar a aplicação da lei de família sobre casamento e remover a cláusula 

que autoriza as raparigas a casar com 16 anos com o consentimento dos pais 

 Mobilizar as comunidades para valorizar a educação da rapariga 
 

 Assegurar a continuidade das raparigas que ficam grávidas precocemente na 

escola  
 

 Resolver o estigma, preconceitos e barreiras financeiras que impedem a 

rapariga de regressar à escola depois de dar parto 
 

 Expandir serviços completos sobre educação sexual para adolescentes dentro 

e fora das escolas 

 

 



 

OBRIGADO! 


