


Objectivos dos estudos
• Identificar o grau de empregabilidade dos jovens finalistas do 

ensino universitário e técnico-profissonal – ex., “o que acontece 
depois da formação superior?”

• Contribuir na busca de resposta as preocupações do governo e dos 
parceiros de desenvolvimento sobre o emprego dos jovens no pais.

Devido ao seu objecto específico, o estudo não abrange as experiências 
dos jovens no mercado de trabalho em geral.



Enquadramento
• Os estudos enquadram-se no âmbito do programa Crescimento 

Inclusivo em Moçambique, uma parceria entre a UEM, o 
Ministério da Economia e Finanças, a Universidade das Nações 
Unidas (UNU-WIDER) e a Universidade de Copenhaga.

• Tratando-se de matéria do emprego, ambos os estudos foram 
desenvolvidos em coordenação com o Ministério do Trabalho, 
Emprego e Segurança Social.

• Os estudos contaram com o apoio financeiro dos governos de 
Dinamarca, Finlândia e Noruega.



Principais motivações dos estudos
Será que as expectativas dos graduados reflectem as condições do 
mercado de trabalho?

1. Rapido crescimento da força de trabalho jovem (~400.000 / ano). 

2. Crescente número de graduados universitarios (~18.000 / ano).

3. Expectativas de a formação técnica-profissional promover maior 
empregabilidade.

4. Capacidade de absorção limitada do sector formal.



Participantes dos Inquéritos
Estudantes Universitários
• Inquérito de base: 2017

• 2.100 finalistas das seis maiores universidades do 
país, em Maputo e Beira.

• Acompanhamento: 2018 e 2019

• seis rondas telefónicas.

• Amostra:

• representativa dos finalistas universitários por 
género e área de estudo.

• Em média, os finalistas universitários têm um perfil mais 
priviligado que outros jovens Moçambicanos.

• Parte significativa dos finalistas provêm de familias 
urbanas com um grau de escolaridade relativamente 
elevado e com emprego permanente.

Estudantes Ensino Técnico
• Inquérito de base: 2019

– Cerca de 1.600 finalistas de 20 escolas técnicas de 
Maputo Cidade, Maputo Província, Tete, Nampula e 
Cabo Delgado.

• Acompanhamento: durante 11 meses, em 2020

– quatro rondas telefónicas.

• Amostra: representativa dos estudantes das escolas 
técnicas de maior dimensão nas províncias do estudo.

– Representativa por área de estudo e província.

– Também representativa a nível de género, por área 
de estudo, mas apenas à escala nacional.

• Apesar de menos acentuado, o perfil médio dos estudantes 
do ensino técnico é também relativamente privilegiado.



Principais resultados (1/3)
Estudantes Universitários
• Logo após a conclusão do curso (inicio 2018):

• 40% dos finalistas universitários conseguiram 
emprego.

• 26% com emprego fixo
• 15% com trabalho ocasional

• Até Setembro de 2019 (18 meses):
• 61% dos mesmos finalistas tinham emprego ou 

estágio.

• 30% tinham um emprego precário, 
estando sem contracto formal ou/e com 
um salário relativamente baixo.

• 23% estavam desempregados.

Estudantes Ensino Técnico
• Logo após a conclusão do curso (inicio de 2020):

• 40% dos finalistas do ensino técnico estavam a 
trabalhar.

• 5% com emprego fixo
• 35% com trabalho ocasional

• Até Dezembro de 2020 (∼11 meses):
• 57% tinham um emprego ou estágio

• 48% tinham um emprego precário.

• 43% estavam desempregados

COVID



Principais resultados (2/3)
Estudantes Universitários

• Cerca de 55% dos finalistas conseguiram trabalhar 
durante pelo menos 4 das seis rondas de 
seguimento (ou seja, pelo menos 12 meses). 

• A maioria dos finalistas que encontraram emprego 
não estão a trabalhar nas suas áreas de formação. 
No caso mais extremo, apenas 17% dos finalistas de 
Agricultura encontraram emprego no sector agrícola

Estudantes Ensino Técnico

• Cerca de 54% dos finalistas conseguiram o mesmo 
ao longo das 4 rondas de seguimento do inquérito 
(11 meses).

• A maioria dos finalistas que encontraram emprego 
estão a trabalhar nas suas áreas de formação. Por 
exemplo, 59% dos finalistas de cursos agrícolas 
encontraram emprego no sector primário.



Principais resultados (3/3)
Estudantes Universitários

• 15% das ofertas de emprego foram sujeitos a um 
pagamento: ‘venda de vagas’.   

• As mulheres enfrentam mais dificuldades na 
transição para o mercado de trabalho, 33% das 
mulheres estavam desempregadas contra 15% dos 
homens, a Setembro de 2019.

Estudantes Ensino Técnico

• “Apenas” 2% das ofertas de emprego foram sujeitos 
a ‘venda de vagas’.   

• Também aqui as mulheres enfrentam mais 
dificuldades na transição para o mercado de 
trabalho: 50% das mulheres estavam 
desempregadas contra 33% dos homens, a 
Dezembro de 2020.



1. Os resultados dos inquéritos indicam que a economia moçambicana ainda tem dificuldades de 
absorver todos os graduados do ensino superior, mas também do ensino técnico-profissional
(embora aqui se deva considerar o efeito da pandemia). 

2. Ligado à falta de “bons empregos” pode verificar-se uma situação de credencialismo:

• Os graduados do ensino secundário geral ou do Ensino técnico-professional tentam prosseguir
na educação apenas por não encontrarem emprego, o que impulsiona um excesso de oferta de 
graduados universitários.

• Os empregadores, dado o excesso de oferta de pessoas qualificadas, podem empregá-las em 
funções que não exigem as suas qualificações e que não as remuneram ao seu valor económico.

Estas dificuldades fragilizam um possível dividendo demográfico.

Algumas considerações (1/2)



3. Observa-se a prevalência de emprego precário no sector de serviços comerciais aliada à practica de 
‘venda de vagas’ (esta última mais evidente para os finalistas universitários).

4. É necessário aumentar a informação sobre oportunidades de trabalho e reforçar a transparência nos 
processos de recrutamento. Seria também oportuno divulgar as diversas experiências de transição, 
de modo a ajudar os futuros estudantes universitário e do ensino técnico na escolha de cursos e 
carreiras.

5. A desigualdade de género na entrada no mercado de trabalho é clara... e antecipada pelas 
estudantes.

Estas indicações são reforçadas por estudos subsequentes que temos vindo a realizar.

Algumas considerações (2/2)



Muito Obrigado
santos@wider.unu.edu
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