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Senhora Directora Nacional da Observação do
Mercado de Trabalho,
Senhores Membros do Conselho Consultivo da
Ministra,

Senhores Representantes de Ministérios,

Senhores
Representantes
Cooperação,

dos

Parceiros

de

Senhores Representantes dos Parceiros de Sociais,

Distintos Convidados,

Minhas Senhoras, Meus Senhores.

Tomo a palavra manifestando o meu agradecimento pela
vossa presença neste acto que se reveste de grande
significado

para

a

nossa

instituição,

para

a
1

Administração do Trabalho e para o país em geral pois,
não se trata apenas de inaugurar uma infra-estrutura, mas
acima de tudo de iniciar uma etapa marcante na gestão
eficiente do mercado do trabalho.

O Governo, ao introduzir reformas na educação
profissional,

identificou

como

um

dos

nós

de

estrangulamento a evolução do mercado do trabalho
caracterizada por uma aceleração dos desequilíbrios
estruturais, com taxas de desemprego crescentes e
desajustamentos acentuados entre a procura e a oferta de
competências e qualificações.

Esta realidade era agravada pela ausência de um sistema
de informação e observação do mercado do trabalho que
sirvisse de alavanca para tomada de medidas adequadas e
em tempo útil no âmbito da gestão do mercado do
trabalho.
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A melhoria da informação sobre o mercado do trabalho
não só joga um papel fundamental no alinhamento entre
a procura e oferta de trabalho, do ponto de vista de
qualificações, como também na formulação e avaliação
das políticas de promoção do emprego e formação
profissional.

Por isso, com a criação da Direcção Nacional de
Observação do Mercado de Trabalho cujas instalações
inauguramos hoje, esperamos poder sistematizar e
analisar a informação sobre o mercado do trabalho.

Minhas senhoras e meus senhores

Com este observatório teremos dados mais fiados e
sustentados sobre os resultados alcançados no domínio
do emprego e trabalho e qualificações profissionais, no
âmbito da implementação do Programa Quinquenal de
Governação.
3

A este observatório caberá analisar e aprofundar os perfis
de, por exemplo os 302.188 postos de trabalho gerados
pela economia em 2015, a formatação de 129.043
beneficiários da formação profissional em 2015, tendo
em conta a correspondência do tipo de formação com a
demanda do mercado. Por outro lado, já será possível
aferir com mais objectividade a tipologia de empregos e
o desemprego, criando assim as bases para a projecção
de políticas consentâneas com a realidade.

Caros Presentes
Os nossos serviços de observação do mercado de
trabalho são fundamentais não só para a acção do
governo, mas também para as empresas, a academia,
instituições de pesquisa, pessoas singulares, parceiros
sociais,

investidores

nacionais

e

estrangeiros

e

organismos internacionais.
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Isto pressupõe um alto nível de responsabilidade,
compromisso, conhecimento e competência por parte dos
profissionais envolvidos nesta área, pelo que exorto os
funcionários a valorizar o vosso trabalho, autosuperando-se na inovação e na busca incessante de fazer
melhor, pois da vossa actuação depende a credibilidade
do nosso observatório do mercado do trabalho que se
instala pela primeira vez em Moçambique.
“Informar e comunicar melhor sobre o mercado de
trabalho”

Muito obrigada pela vossa atenção
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