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Politica da Juventcde
A Politica da Iuventude
vconsiste na preparacao das
novas geracoes de mocambicanos
de forma a fazer deles
homens e mulheres cbrn iniciativa criadora, ccmpetentes
e capazes de assumir tarefas no ambito da reconstrucao
e desenvolvimento
do pals.
"
Oeste medo, 0 Governo define como sua tarefa pricritaria e permanente
0 estabelecimento
e a consolidacao
de mecanisrnos que lhe permitam ter 0 conhecimento
real
co potencial da juventude.
L Este
conhecimento
permite ao Ccverno adoptar cstrategias ajustadas
a cada cenario temporal e/ou espacial,
com 0 intuito de valorizar
e optirnizar a juventude.
'
•
I
Y
Esta valorizacso e optimizacao do potencial da juventude
sed atraves da «oferta» de cportunidadcs
em que os
jovens assumern 0 papel que lhes corresponde,
como a~tores sociais do pr'meiro plano, na consirucao
de uma
sociedade -justa, desenvolvlda
e dernocratica.

1. Objectiv,?s

la P~.litica da Juventude

-,

Besolucao

'.

n.' 4/96

de 20 de M<I:):o.

o Programs Ou.nquenal do Govemo aprovado pela
Asscrnbleia da Republica preconiza
«a preparacao
das
novas 8!':ras;6es de mocambicanos
por forma a Iazer dcles .
homens e mulheres com iniciativa criadora, cornpetentes
e capazes de assumir tarefas no ambito da reconstrucao
e desenvolvimento
do pais».
Tornando-se
necessario
estabelecer
os principios
e a
estrategia para a implernentacao
do Programa do Governo
para 1995-99, usando da competencia que lhe e atribuida
pela alinea e) do n.' 1 do artigo 153 da Constituicao da
Republica, 0 Conselho de Ministrcs determina:
Unico. 'E aprovada a Politica da Juventude em anexo,
que constitui parte integrante da presente Resolucao.
Aprovada

pelo Conselho

de Ministros.·

Publique-se.

o

hazer
da Juventude a faixa rnais participative
da soc:edC!d~ no 'processo da construcao da nacao mocarnbicana/,
ccnsttui
0 objectivo fundamental
da politica do Governo
relativa a juventude.
'

1.2. Objectives

Pascoal Manuel Mocumbi.
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especlficos

1.2.1. Potenciar
as capacidade:s de atendimento
<i.as
questoes da juventude por parte do Estado e da socicdade
em geral:
1.22. El-ver 0 zrau de participacfio
dos iovens no
desenvolvimento
econ6mico, social, cultural e desportivo.

2. Estrateqla

de actuacao ',do Governo

Para ating'r estes objectivos. 0 Govemo
adopta ums
r strategia
que se traduz em duas vertentes de actuacao
na gestae dos assuntos da juventude, a saber:
.,

Primeiro-Ministro,

£'

1.1. Objectlvoperal

0

fomento do associativismo juvenil, como a forma
mais efectiva de organiza~ao da juventude;

lV
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fomento da formacao
vocacional de canicter
suplementar
e/cu complementar,
como garantia:
de uma participaciio
eficaz da juvcntude "no
desenvolvimento
do pais. .:

0

2.1. Fomento

do associativismo

juvenil -,

o

fomento do associativismo
juvenil constirui a pedra
angular no atendimento
e gestae da problernatica ' da juventude por parte do Governo.
Com efeito, Iazer dos jovens uma vcrdadeira forca motr.z e aglutinadora de iniciativas requer a organizacao da
juventude a volta de interesses comuns,.
"
~ Para este fun, 0 Govemo preccniza oestabelecimento
de mecanismos
de informacao
sabre procedimentos
na
Iormaciio e organizacao de associacoes juvenis, bem como
<1 consolidacao
de movimento associative juvenil.

2.2. Fomento da formacao suplementar
plementar da juventude

e/ou com-

fornento da Iormacao tern em vista proporcionar
aos
s oportunidades
de aquisicao, aperfeicoamento
e de'~Cl.:ulvimento
de habilidades,
capacidades e at.tudes, que
nao puderam obter num processo de ensino/aprendizagem
formal, qUi; lhes permita:
,"

a) Competir
no mercado do trabalho com vista a
ascender ao primeiro "emprego:
b) Estimular
0 espirito
de iniciativa para 0 auto-emprego;
.,
c) Assumir uma postura
etica. moral
civica:
cl) Integrar-sc de forma harrnoniosa em actividades
que contribuam
para 0 dcsenvolvimento
das
comunidades 'em que vivern,

e

l,..

'2.3" Metodologia

e principios

acciona as duas vertentes de actuacao ac.ma
indicadas tomando em consideracao
a multi-sectorialidade
e a multi-disciplinaridade
de qu~ se reveste 0 tratarnento
Ias quest6es juvenis.
Assim, 0 Gcverno gere os assuntos da juvenrude seguin do
metodologia norteada pelos seguintes principios:
Um constante espirito de coordenacao,
sistematizador dos actos de governacao atribuidos acs
diferentes sectcrcs do aparelho de Estado cujo
impacto incide directamente
sobre <1 juvenlude:
b) Urna recolha, analise e sisternatizacao 'da inforrnac;:ao sobre iniciaiivas em prol da juventude que
surjarn da propria socieda~§"'
'
Ivve;,J,&:-

Conjugando as duas vertentes de actuacao na gestae .
os assuntos da juventudc, a saber, 0 Iornento do associavismo juvenil e 0 fornento da actividade de formacao
xacional, e obedccendo
a metodologia acima descrita,
Governo pretende fazer do jovem mocarnbicano
um
dadao , iitil a sociedade porque:
.;z) Associado a urn interesse ou a uma causa comum;
b) Formado ou habilitado
para exercer alguma tarefa:

e
c) Participative

Actividades

numa

dctenninada

da actuacao

dominios

. Com vista ao dcsenvolv.mento
destas actividades
definern-se quatro dominies principals de actuacfio, a saber:
a) 0
b) 0
c) A
d) A

juridico-institucional;
associativismo
juvenil;
formacao em service:
cooperacao e solidariedade

prloritarias

Tendo em vista a criacao de alguns dispositivos
que
concorrarn para normar 0 papel do Estado e da soc.edade ,
civil na prornocao de actividades e iniciativas conducentes
a valorizacao e optimizacao do potencial da juventude,
o Governo preconiza:
a) A instituclonalizacao
do Ccnselho Nacional
da
.' Iuvenrude (CN}), um 6rgao definido e assumidp
como interlocutor entre os jovens e 0 Estado,
por um lado, e, por cutro, como instrumento
de coordenacao das actividades das associacoes
e organizacoes juvenis do pais;
b) Preparacao
da regulamentacao sabre as formas de
intervencao do Estado no apcio ao desenvolvimento das associacoes e organizacoes de ambito
juvenil, a luz da Lei . n," 8/9I"de .
18 de Julho.

Neste dominio,

dos
ju·-

0

Governo

juvenil

preconiza as seg~intes

aCerl:.es:,

a) Realizar

um estudo analitico da situaciio da juventude de modo a permitiruma
caracterizacao
dos
. diferentes problemas em, que se encontra a ju. ventude rnocambicana:
b) Prornover' 0 -fortalecimento
do associarivisrno
juven.I, encorajando
a formacao de grupos ou
.associacoes com base em interesses comuns dos
.

jovens: , .•~'
'e" descnvolver prograrnas de formacao
e capacitacao
dos dirigentes e animadores
juvenis, tendo ern vista c referee da sua capacidade de gestae dos assuntos da juventuded) Prornover
e desenvolver a formacao de tecnicos
e gestores de projectos juvenis visando 0 apcio
das estruturas e services para a juventude;
e) Estabelecer
rnecanisrnos e canais de participacao
. da juvenrude,
em especial no ambito local e
comunitario.
com 0 objectivo de elevar a intervencao dos jovcns na solucao dos seus problemas .

3.1.3. Dominio da formacao
dominie,

0

Governo

.

.

c) Promover

a) Promovcr

Para materializar os objectives da Politica da [uventude.
:conizam-se as seguintcs actividades
prior.tarlas:

juvenil.

'3.1.1. Dominio juridico-institucional

Neste
aceroes:

iniciativa.

c) Criar rnecanismos que permitam a efectivacdo
objectives
das associacoes e organizacces
venis;

3.1. Principais

3.1.2. Dominio do associativismo

de actuacao

o Govemo

-

Desenvolver
programas. e projectos que visern a
rnelhoria das condicoes cconornicas
e socials
dos jovens, tanto da; comunidades
rurais cumo
" das urbanas; c
c) Promover
a p9.rticipaerao dos jovcns nos 6rgiios
de decisiio 00 Estado.
b)

em service
perspective

as

seguintes

e descnvolver urn sistema de formacao
para 0 trabalho com 0 intuito de facilitar
a
insercao dos [ovens no mundo laboral:
b) Estabelccer
urn service nacional de informacao
sobre oporrunidades
de ernprego e forma~ao
vocacional em codrdenacao com as insrituicoes
competentes;

:., .
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;' Promovc~_for:m~9ao
e 0 Iornento de auto-ern'---prcgo;
. d) Promover 0 Iomento habitacional com vista a mi- .
nimizar 0 problema habitacional dos [ovens que
.. queie"ni construir os seus lares envolvendo institui~
publicas e privadas:
e) Promover a ocupacao dos tempcs livres dos jovens
atraves do incentivo a organizacao de campos
de fcrias, realizacao de concursos de jovens
Inovadores, pratica gimnc-desportiva e de' outras
actividades inte1ectuais e de lazer;
f) Promovcr prograrnas de educaeao e capacitacao
destin ados a criar melhores oportunidades de
~io
no vida activa da [ovem mulher.

3.1.4.' Domlnio da cooperacao
venil
Neste ambito.

0

e solidariedade ju-

Gove mo precon'za as seguintes ac~Oes:

Estabelecer programas de ccoperacao e de Intercambio em diversos dominies entre [ovens, associa9ces e' organizacoes juvenis nas diferentes
regioes do pais. bemcomo entre estas e a: dos
paises da SADe. do resto do continente africano
e de outros continentes e
b) Fomentara
participacao de associacoes e organiZ390es juvenis nas instituicoes, organismos e
ev.entos regionais e Internacienais da juventude.
Q)'
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