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 A presente pesquisa visa analisar o contributo das 
pequenas e médias empresas na promoção emprego 
em Mocambique.   

 Num mundo em que há muito trabalho e cada vez 
menos empregos, a economia está cada vez mais 
dependente das Pequenas e Médias Empresas, 
nomeadamente da sua capacidade de criação de 
emprego e da sua grande flexibilidade como 
instrumentos para pôr em prática a capacidade 
empreendedora e inovadora.  

1. Introdução 
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 As micros, pequenas e médias empresas - MPMs são 
fundamentais para promover o crescimento 
económico do país, criar empregos e renda e ainda 
melhorar as condições de vida da população, (De 
Melo e Prieto,2013).  

 De acordo com o relatório da (OIT, 2008), existem 
evidências empíricas  e consistentes que confirmam 
que as pequenas e médias empresas são um 
importante motor de criação de posto de trabalho.   

1. Introdução 
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 O ponto de partida para esta pesquisa é que este 
sector apresenta se como um sector em que abarca 
maior parte da mão-de-obra em toda parte do 
mundo, o que quer dizer que a maior percentagem 
dos empregados estão neste sector de actividade, 
(Lemos, 2001 ).   

  

 Qual é o contributo das pequenas e médias empresas 
na promoção do emprego em Moçambique? ,  

 

PROBLEMA DE PESQUISA 
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Objectivo Geral: 

- avaliar  o impacto    das pequenas e 
médias empresas na promoção do 
emprego;   

 

 

1.1 Objectivos da Pesquisa 
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  Objectivos Especificos: 
i) Apresentar a classificação  das pequenas e médias 

empresas em Moçambique de Acordo com instituto 
de promoção de Pequenas e Medias empresas, 

 

ii) Descrever o ambiente de negócios  para a promoção 
de pequenas e médias empresas;  

 

iii) Analisar factores que contribuem para o aumento ou 
redução das pequenas e médias empresas;    

 

1.1 Objectivos da Pesquisa 
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• Um dos principais objectivos do Instituto para promoção e 
das Pequenas e Médias Empresas em Moçambique (IPEME) é 
incentivar a implantação, consolidação e desenvolvimento 
das Micro, Pequenas e Medias Empresas em Moçambique.  

 

• As PME`s em Moçambique tem a forte probabilidade de se 
desenvolverem por serem flexíveis, facilmente se adaptam as 
condições do mercado, tem fraca dependência de 
importações, usam matérias-primas locais, tem grande 
possibilidade de absorver a mão-de-obra excedentária 

 

• A pesquisa pretende saber qual é o contributo das pequenas e 
médias empresas da promoção do emprego em Moçambique.  

 

1.2. Razões da Escolha do Tema 
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As pequenas e médias empresas são definidas de 
maneira diferente de país para país, dependendo da 
legislação em vigor (Leopoulos ,2006).   

 

 Em Moçambique, o Estatuto Geral das Pequenas e 
Médias Empresas define as de acordo com o número 
de trabalhadores e volume de negócios anual, sendo 
que o volume de negócios é o factor prevalecente na 
classificação, (Estatuto Geral das Pequenas e Médias 
Empresas, decreto 44º/2011 publicado no artigo 3º do 
Boletim da República, I Série nº38 de Setembro de 
2011). 
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2. Revisão da Literatura 

Tabela 1: definição das pequenas e medias empresas. 

Categoria da 

Empresa 

N° de 

Trabalhadores 

Volume de 

Negócios 

Anual 

(Meticais) 

Micro  1 a 4 1.200.000 

Pequena  5 a 49  

1.200.000 a 

14.700.000 

Média  50 a 99 

14.700.000 a 

29.900.000  
10 19/11/2019 



De acordo com o relatório do (Banco Mundial, 2003), as 
pequenas e médias empresas possuem pelo menos três 
contribuições para economia.  

1) A primeira refere-se a criação de novos postos de 
trabalho sendo essa razão o ponto-chave para o 
emprego e redução a pobreza. 

2) A Segunda contribuição é que as mesmas são fonte 
de actividades de inovação, o que contribui para o 
desenvolvimento do talento empreendedor; e 

3) Adicionam uma grande flexibilidade a estrutura 
industrial e promovem um grande dinamismo na 
economia. 

 

2.1. O Contributo de Pequenas e Médias Empresas na Promoção 
do Emprego no Mundo; 

11 19/11/2019 



Enquanto as grandes empresas têm vantagens 
materiais para gerar e adaptar inovações devido à sua 
maior capacidade de pesquisa e desenvolvimento, as 
pequenas e medias empresas tem vantagens 
comportamentais relacionada com a sua flexibilidade e 
a capacidade de adaptação a mudanças no mercado.  

 

Normalmente as pequenas e médias empresas tem 
actividades diversificadas e estruturas flexíveis que 
favorecem respostas rápidas a mudanças de mercado, 
(Rothwell e Dodgson,1993). 

 

2.1.  O Contributo de Pequenas e Médias Empresas na Promoção 
do Emprego no Mundo; 
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2. 1. O Contributo de Pequenas e Médias Empresas na Promoção do Emprego 
no Mundo; 

participação da PME`s na actividade económica 

Países 

Nº de Empresas 

(%) 

Nº de Empregos 

(%) 

Volume de 

Negocios Anual ( 

em milhões de 

Euros) 

Esatados 

Unidos da 

América 98 38 28 

Brasil 99 59 43 

Itália 97.8 81 75 

Taiwan 99.7 78 56 

Alemanha 95 53 45 

Canadá 98.6 74 64 

Japão 99 78 65 

Coreia do Sul 98 67 47 

Portugal 99.6 75 56 

China 99 75 60 

Índia 80 72 40 

Tabela 2: Contribuição das PME`s em diversos Países 

Fonte: Tabela Extraida no Livro de Jorge Edson, Pág.:7 
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i) A amostra utilizada neste estudo consiste na análise das 
PMEs com base nos dados do CEMPRE (Censo de Empresas) 
correspondendo ao censo de 2004 e o censo de 2014 -2015, 
de modo a fazer se a análise comparativa sobre a evolução da 
criação do número de postos de emprego.  

 

ii) Adicionalmente foram recolhidos dados relacionados com 
as PMEs nos relatórios do  (BM, INE) e a Recolha primária de 
dados no IPEME. 

 

iii) Para efeitos de Análise, foram usadas Estatísticas 
Descritivas, Tabelas, Gráficos e  Calculo de Percentagens. 

3. Metodologia da Pesquisa 
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4. Apresentação e Discussão dos 
Resultados  

 De acordo com os 
dados do CEMPRE de 
2004, existe uma 
evidência de que 
durante este período 
sob ponto de vista de 
número de pessoas no 
trabalho, as pequenas 
empresas 
representavam cerca de 
57,09%, as médias 
empresas 22,94% e as 
grandes empresas 
cerca de 19,97%. 

 

Gráfico 1: Número de Número de Pessoas ao Serviço 
por Tamanho em 2004 

Fonte: Construção do Autor a partir dos 
dados do INE/CEMPRE 2004 15 19/11/2019 

N de Pessoas 

Grandes Medias Pequenas



4. Apresentação e Discussão dos 
Resultados  

Grafico 2: Volume de Negócios, por Tamanho em 2004 
 

Fonte: Construção do Autor a partir dos dados do INE/CEMPRE 2004 

58,46% para as 
pequenas,  
17.53% para as 
médias e  
24,01% para as 
grandes empresas. 
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4. Apresentação e Discussão dos 
Resultados  

Grafico 3: Total de Empresas, por Tamanho em 2004 
 

Fonte: Construção do Autor a partir dos dados do 
INE/CEMPRE 2004 

• 89,55% eram compostos por 
pequenas empresas, 

•  9,08% paras as médias e os 
restantes  

• 1,37% para as grandes 
empresas  
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4. Apresentação e Discussão dos 
Resultados  

 Os resultados de CEMPRE realizados no ano de 2014-
2015 apresentam resultados diferentes de 2004, sob 
ponto de vista de evolução do número de 
trabalhadores e o volume de negócios sobre 
diferentes tamanhos da empresa, o que pode estar 
associado aos investimentos realizados pelas grandes 
empresas a longo prazo, bem como a vulnerabilidade 
que as pequenas e médias empresas foram sujeitas 
durante este período; 
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4. Apresentação e Discussão dos 
Resultados  

Tabela 3: Variações do número de empresas, pessoal de serviço e Volume de 
negócios pelo tamanho em (%) 

Tamanho 
Empresas 

(%) 

Pessoal 

(%) 

Media de 

Pessoal 
Volume de 

negócios (%) 

Grande  237.88 323.32 
25 

3966.26 

Média  -31.40 -33.66 
-5 

194.64 

Pequena 54.23 -5.48 
-40 

320.7 

Total 49.03 53.73 1173.84 

Fonte: Calculo do autor a partir dos dados do CEMPRE 2004 e 2014-2015 
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4. Apresentação e Discussão dos 
Resultados  

Gráfico 4: As pequenas e Médias empresas por sector de 
actividade 

Fonte: Construção do Autor a partir dos dados de 
CEMPRE 2004/2014-2015 

1) comércio com 33,77% 
ocupa um lugar de 
destaque sob ponto de 
vista de criação de 
postos de trabalho,  

2) indústria transformadora 
21,04% e 

3) Alojamento e 
restauração com 10,68%,  
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 O Estudo conclui que apesar de um número de 
pequenas e médias empresas ter aumentado nos 
últimos anos, os postos de trabalho tem vido a 
aumentar de forma lenta comparando com as 
grandes empresas 

 

 As pequenas e médias empresas têm um grande 
impacto na promoção do emprego pois elas são 
flexíveis e tem mais habilidades para se adaptar as 
transformações estruturais e conjuntura económica 
do país.  

5. Conclusões 
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 Por fim conclui se que as pequenas e médias 
empresas em Moçambique tem um papel relevante 
na criação de postos de trabalho, entretanto está 
criação de posto de trabalho depende muito do nível 
de investimentos por cada tipo de empresa, uma vez 
que é preciso que haja apoio do Governo ao 
empresariado nacional na promoção de pequenas e 
médias empresas que mais tarde criam oportunidades 
de trabalho 
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