
 

23 de Novembro de 2021 

 
COMUNICADO DE IMPRENSA 

A Conferência Anual 2021 do Programa Crescimento inclusivo em 
Moçambique focar-se-á nos impactos económicos do COVID-19 em 
Moçambique 

 
O Programa Crescimento inclusivo em Moçambique realizará a sua conferência anual 2021 
focada nos “Impactos económicos do COVID-19 em Moçambique e perspectivas para o 
futuro” no dia 24 de Novembro de 2021. A ser organizado em um formato híbrido no Hotel 
Meliá Maputo Sky, o evento focalizar-se-á no tema sobre os impactos económicos da COVID-
19 em Moçambique, destacando, em particular, os seus impactos no mercado laboral e nos 
centros urbanos do país. O evento culminará com um painel de discussão sobre as 
implicações de política dos impactos económicos do COVID-19. 
 
Data e hora: 24 de Novembro (8:30-16:30) 
Formato: Híbrido 
Local: Hotel Meliá Maputo Sky, Maputo, e online via Zoom (Identificação da reunião: 929 9640 1839, 
Senha: 037974) 
 
A pandemia global da COVID-19 teve sérios impactos económicos em países em todo o mundo, 
reduzindo o crescimento do PIB e deixando muitos países com altas taxas de desemprego. Isso é 
particularmente evidente em países com espaço fiscal limitado para enfrentar os desafios de saúde e 
socioeconómicos sem precedentes colocados pela pandemia. 
 
Este também é o caso de Moçambique. Mas qual é exactamente o impacto macroeconómico da 
COVID-19 no país? Como afectou as famílias e os meios de subsistência? Quais são seus efeitos no 
mercado de trabalho local, em particular para quem trabalha no sector informal nos centros urbanos? 
E o mais importante, que implicações tais impactos têm para a formulação de políticas na planificação 
da recuperação pós COVID-19? 
 
Estas são algumas das questões a serem levantadas durante a Conferência Anual do Programa IGM 
2021, a realizar-se a 24 de Novembro de 2021 em formato híbrido em Maputo, Moçambique. O 
evento reunirá académicos locais e internacionais e profissionais de desenvolvimento para apresentar 
e discutir pesquisas recentes sobre os impactos socioeconómicos da pandemia da COVID-19 em 
Moçambique e suas implicações políticas. 
 

https://unu-edu.zoom.us/j/92996401839?pwd=cmJPUVNpN1dUL25FMTZKZVUvZGxxUT09


A conferência está estruturada em torno de três sessões temáticas com tópicos que vão desde os 
impactos macroeconómicos e no mercado de trabalho da COVID-19 até o impacto da pandemia no 
desenvolvimento económico nas áreas urbanas do país. O evento culmina com um painel de discussão 
sobre as implicações políticas da pesquisa apresentada. 
 
A imprensa está convidada para o evento, seja o presencial ou virtualmente. Para juntar-se ao evento 
online, por favor, registre-se aqui. 
 
 
Sobre o Programa Crescimento inclusivo em Moçambique 

O Programa Crescimento inclusivo em Moçambique (IGM) é um programa de pesquisa e 
desenvolvimento de capacidades, a ser implementado, desde 2015, pela Direcção Nacional de Políticas 
Económicas e de Desenvolvimento (DNPED) do Ministério da Economia e Finanças de 
Moçambique (MEF) e pelo Centro de Estudos Económicos e de Gestão (CEEG) da Faculdade de 
Economia da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) em parceria com o Grupo de Pesquisa em 
Economia do Desenvolvimento da Universidade de Copenhaga (UCPH-DERG) e o United Nations 
University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER). 

O objectivo central do programa é de apoiar a produção de pesquisa e analise de qualidade para a 
apoiar a formulação de políticas em base de evidencia e de estimular debate sobre o crescimento 
inclusivo em Moçambique em geral. 

O programa é financiado pelo Ministério de Negócios Estrangeiros da Finlândia e pelo Ministério dos 
Negócios Estrangeiros da Noruega. 

 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte Anette Camorai, email: camorai@wider.unu.edu, telefone: 
+258 84 777 5191, ou Elina Penttinen, email: penttinen@wider.unu.edu, telefone: +258 82 4178715.  

Para informações adicionais  

Visite a página electrónica do evento para mais informações sobre a conferência. 

Consulte a página do electrónica do programa Crescimento inclusivo em Moçambique para mais informação 
sobre o programa IGM. 
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