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Senhor Secretário de Estado da Juventude e Emprego; 

Senhora Secretária de Estado na Província de Maputo; 

    Senhor Governador da Província de Maputo; 

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Matola; 

Senhora Administradora da Matola e de outros distritos beneficiários, aqui presentes; 

Senhora Representante do Banco Mundial; 

    Caros Jovens Beneficiários do Acredita Emprega; 

    Caros Parceiros do Sector Privado e das Instituições de Formação; 

    Distintos Convidados; 

    Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

 

É com muita honra que me dirijo a todos, nesta Cerimónia de apresentação de Jovens 

Beneficiários do Programa “Acredita Emprega”. 

Quando lançámos o “Programa Emprega”, a 21 Outubro do ano passado, frisámos que o 

“Emprega é um programa e real”.  E hoje, de forma colectiva, testemunhamos a sua 

materialização ao vê-lo a tornar-se num autêntico investimento do Capital humano jovem. 

Esta é uma iniciativa do Governo em que o Aproveitamento do Dividendo Demográfico é uma 

prioridade, com implementação de diferentes programas e iniciativas no âmbito de Educação, 

Empoderamento e Emprego para rapazes e raparigas do meio rural e urbano. 

Os jovens têm a obrigação de apropriar-se destes programas e destas iniciativas, como forma de 

assegurar a sua melhor preparação e motivação para o mercado de trabalho, através do “saber-

fazer”. 



Perante desafios e obstáculos na trajetória empreendedora, a juventude não pode desistir 

facilmente nem se resignar. É preciso encarar os desafios e os obstáculos como momentos de 

fortalecimento e consolidação da sua capacidade empreendedora. 

Queremos que a juventude empreendedora aproveite as oportunidades que o Governo oferece, 

em diferentes cadeias de valor, desde o pequeno empreendedor ao grande empresário, fazendo 

dos problemas fontes de inspiração para a criação de rendas, através de soluções inovadoras, 

criativas e úteis. 

Como Governo, continuaremos a promover acções que concorram, de forma prática, objectiva e 

concreta para a criação de oportunidades de geração de mais empregos para jovens, tendo os 

próprios jovens como os principais actores deste processo produtivo. 

Manteremos o nosso foco na criação de um bom ambiente de negócios, bem como na atração 

de investimentos nacionais e estrangeiros, que dinamizem as cadeias produtivas, que tragam 

benefícios tangíveis a todos, isto é, do empreendedor iniciante ao empresário consolidado. 

Acreditamos na contribuição e na sinergia do sector empresarial privado e no ecossistema 

empreendedor. 

A implementação do “Acredita Emprega” oferece, também, oportunidades para que as 

empresas e os centros de formação na comunidade ofereçam os seus serviços e assistência 

empresarial ao receber os valores das bolsas formativas, pois este programa vai usar 

exclusivamente Centros de Formação profissional privados. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores; 

Distintos Convidados! 

Esta cerimónia, é um testemunho da vontade e dedicação dos jovens na formação. Jovens que 

buscam na ciência e na técnica a fórmula da sua contribuição para o desenvolvimento de 

Moçambique. 



Testemunhamos aqui, a entrega simbólica dos termos de “bolsas formativas”, a esta jovem mais 

nova de um grupo de cerca de cinco mil, setecentos e cinquenta jovens seleccionados do 

“Acredita Emprega”, da FASE SUL do país, pois outras partes se seguirão.  

Apraz-nos saber que o maior número de candidatos, desta edição sul do “Acredita Emprega”, 

era do sexo feminino e que, igualmente, o maior número de beneficiários são mulheres. 

Os jovens bolseiros selecionados, para o “Acredita Emprega” irão nos próximos dias receber 

formação, de modo a adquirir habilidades técnicas e profissionais, elevando assim o seu nível de 

empregabilidade e a disponibilidade para a jornada de formação. 

Recordamos que, o “Acredita Emprega”, que tem como objectivo formar e capacitar jovens em 

resposta ao desafio do emprego é a segunda componente do “Programa Emprega” – sendo a 

primeira, o “Agora Emprega”. 

Alegra-nos saber que a primeira componente do Emprega, o Agora Emprega, num total de três 

mil e vinte concorrentes, na sua fase-piloto, na Província e Cidade de Maputo, seleccionou 

trezentos e cinquenta candidatos.  

Estes candidatos estão, neste momento, em treinamento sobre negócios, para posterior 

financiamento em pouco mais de Um Milhão e meio de meticais, para os 50 melhores projectos 

do grupo. 

A janela de competição da Fase Nacional do “Agora Emprega”, que irá financiar cerca de 500 

projectos, será aberta agora, em Novembro e a todos os jovens que tenham alguma ideia de 

negócio, aproveitamos para os encorajar a concorrer. 

A nível nacional, o Acredita Emprega vai atribuir bolsas de formação profissional e serviços de 

apoio a mais de 20 mil jovens, e dentre estes providenciar uma subvenção financeira a mais de 4 

Mil jovens. 

Com o projecto, pretendemos: 

(i) Formação de qualidade para o desenvolvimento de competências; 

(ii) Serviços de apoio para formalização da sua actividade empreendedora. 



Aos jovens beneficiários, bolseiros selecionados para a formação, desafiamos a que assumam 

esta oportunidade com responsabilidade e total dedicação. Honrem esta oportunidade e sejam 

exemplos para os demais jovens que gostariam de tê-la. 

Felicitamos a Secretaria de Estado da Juventude e Emprego pelo seu empenho e dedicação na 

procura de soluções para a implementação de programas e iniciativas que concorram para o bem-

estar dos adolescentes e jovens, bem como para o emprego e auto - emprego da maior camada 

populacional de Moçambique. 

A todos os actores da implementação desta iniciativa, entidade singulares e colectivas, 

encorajamos a manter o profissionalismo, a transparência e a seriedade na gestão dos recursos 

alocados para este projecto, que visa Formar para Empreender, em particular, os jovens que 

mais precisam. 

Ao realizarmos esta cerimónia pública de apresentação dos jovens seleccionados para as bolsas 

formativas do “Acredita emprega” – Fase Sul, queremos reiterar a transparência e a inclusão 

desta iniciativa. 

Quando promovemos e implementamos iniciativas como estas que são viradas ao conhecimento, 

ao saber-fazer e ao empreendedorismo, estamos a promover e a investir para uma juventude 

líder de processos produtivos. 

Estamos, igualmente, a construir uma juventude fiel aos princípios colectivos e individuais de 

Paz, Unidade Nacional e Patriotismo, condições de base para que os projectos empreendedores 

possam ser implementados, possam crescer e trazer resultados. 

 

Estimados Jovens!  

O meu Governo continuará apostado na Educação Profissional e na componente da Formação 

Profissional. Como prova disso, inaugurámos, no ano passado, o Centro de Formação 

Profissional de Nacala, na província de Nampula, o pavilhão misto do Centro de Formação 

Profissional de Quelimane, na província da Zambézia e modernizámos o Centro de Formação 

Profissional da Machava, aqui na Matola, província de Maputo.  



E ainda, nesta parcela do País, no ano passado, inaugurámos o Centro de Formação Profissional 

do Fomento.  

Todos estes centros têm estado a contribuir para a formação, com qualidade, de mão-de-obra 

moçambicana, com maior ênfase na juventude. 

Ainda este ano, entrarão em funcionamento os Centros de Formação Profissional de Inhassoro, 

na província de Inhambane, de Morrumbala, na província da Zambézia e de Gorongosa, na 

província de Sofala. 

Estamos a falar de centros públicos, com equipamento moderno, capazes de responder às 

exigências do mercado ou para o auto-emprego. 

Continuaremos a promover acções que concorram, de forma prática, objectiva e concreta para a 

criação de oportunidades de geração de empregos para jovens, que são os principais actores para 

o desenvolvimento de Moçambique. 

Gostaria, antes de terminar, de agradecer em nome dos jovens, ao Banco Mundial, instituição 

que tem acompanhado o SEJE na promoção da Juventude. O Banco Mundial percebeu que o 

futuro de Moçambique está na juventude, que a paz, a unidade, o patriotismo depende da 

juventude, por isso a ela direccionou os seus apoios.  

Desejamos boa sorte às instituições de formação e recomendamos para que façam o 

acompanhamento destes jovens após a sua formação, pois o seu produto não é o certificado, mas 

o trabalho que eles irão realizar. 

Com estas palavras, declaro lançado o processo da formação no âmbito do Programa 

“Acredita Emprega”, uma sub-componente activa do Programa Emprega. 

 

E pela atenção vossa atenção, muito obrigado 


