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Motivação e contexto

• A pandemia COVID-19 afectou a economia moçambicana e a vida dos 
Moçambicanos em termos de perda de emprego, redução do rendimento e 
dos salários. 

• O impacto foi maior nas áreas urbanas e para a população mais vulnerável 
(sector informal). 

• Já ouvimos dos desafios para os jovens recém formados na procura de 
emprego durante a pandemia. 

• Esse estudo: Qual foi a experiencia dos jovens menos formados nas áreas 
urbanas mais precárias? 



Dados

• Inquérito de 1195 jovens na Beira e nos bairros mais pobres de Maputo;

• Realizou-se em Outubro e Novembro 2020;

• O inquérito dá seguimento a dois inquéritos anteriores (2017 e 2018) com os 
mesmos indivíduos. Como tal, já sabemos que os jovens estão menos 
formados, vivem em situações precárias, muitos sem emprego. 

• Perguntas incluem aspectos de educação, emprego, fertilidade, normas 
sociais, uso de tempo, e mais;

• Nesse estudo analisamos as informações sobre educação, finanças e 
emprego no contexto da pandemia. 

• Os jovens na amostra tem entre 18 e 28 anos (em média 22-23 anos) e 56% 
são mulheres. 



Educação e aspirações 

• Os jovens gostariam de 
obter mais educação, mas 
poucos conseguem.

• 66% dos jovens não estava 
a frequentar qualquer nível 
de ensino no momento do 
inquérito.

→ por causa da pandemia?
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Nível mais elevado concluído? Nível mais elevado desiderado?

Homens Mulheres



A pandemia não foi a principal razão para 
os jovens não continuarem a educação 

• Para mulheres jovens, gravidez 

pode interromper o ensino.

• A maioria dos jovens em Beira 

enfrenta dificuldades financeiras 

para continuar seu ensino. 

• Mulheres em Maputo têm 

dificuldades em passar o exame 

de entrada para a universidade.

• Em Maputo, 22% dos homens 

jovens decidiram obter emprego 

em vez da continuação no 

ensino.



As finanças dos jovens – contribuintes 
importantes para o rendimento familiar

Maputo Beira

Homens Mulheres Homens Mulheres

% % % %

Contribuição do salário para a renda 

familiar

Não contribui 10.1 15.7 12 21.4

Menos de metade 58.5 58.3 54.3 47.6

Mais da metade 23.3 19.7 26.4 24.1

Quase tudo 8.2 6.3 7.2 6.9

Total 100 100 100 100



Impacto da pandemia no emprego e nos 
negócios dos jovens

• Poucos jovens tem um trabalho 

e a pandemia agravou a 

situação. 

• Mesmo assim, aqueles que 

trabalhavam antes da 

pandemia, muitos continuam, 

mas com redução nas horas.

• Poucos jovens fazem negócio e 

a pandemia levou quase metade 

a encerrá-lo.

• 67% dos negócios que 

continuam a funcionar 

experimentaram uma redução 

dos lucros.



Reflexões finais

• A pandemia agravou os desafios dos jovens urbanos com menos educação 
em termos de continuação do ensino, encontrar e manter um bom emprego.

• Ter filhos é uma razão importante para jovens mulheres não continuarem no 
ensino. 

• Os jovens fazem uma contribuição importante ao rendimento de suas 
famílias. Como tal, a sua situação merece atenção. 
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