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Este documento apresenta os elementos guia da auscultação que são questões – chave
através das quais será recolhida informação relevante para a revisão da Estratégia
Nacional de Desenvolvimento (ENDE)2015 – 2035.





São questões indicativas para reflexão;
Servem para ajudar o desenvolvimento do conteúdo dos pilares;
Auxiliam na identificação das áreas prioritárias para o Desenvolvimento; e
Ajudam na melhoria dos elementos estruturantes da ENDE.

Visão: Moçambique um País próspero, competitivo, sustentável, seguro e de
inclusão

Missão: Assegurar o desenvolvimento económico e social através de políticas
integradas e orientadas para a geração de riqueza, por forma a garantir a melhoria das
condições de vida da população e uma distribuição justa do rendimento nacional

Objectivo Geral: Elevar o padrão de vida da população através da transformação
estrutural da economia, de uma economia primária para uma economia industrializada e
de serviços.

Pilares:
Pilar I: Transformação Económica. Neste pilar o foco é a criação de condições básicas
de apoio à produção e à produtividade como pressupostos para acelerar o crescimento
e o desenvolvimento económico. Assim pretende-se identificar:







Infraestruturas prioritárias de apoio à produção e à produtividade;
Infraestruturas sociais prioritárias;
Sectores prioritários de desenvolvimento;
Principais produtos para alavancar a competitividade da economia
nacional;
Formas de maximização da utilidade dos recursos naturais para a
economia; e
Outros.

Pilar II: Transformação Social. Este pilar deve visualizar os resultados/impacto das
acções de desenvolvimento no bem-estar, ao mesmo tempo que é o pilar base do
desenvolvimento e de apoio aos demais pilares da ENDE. Neste pilar a reflexão devese orientar para identificar:




O modelo de Desenvolvimento do Capital Humano;
O tipo de educação prioritária para a transformação económica do País;
Modelos de distribuição e redistribuição da riqueza nacional;
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Como promover o desenvolvimento social e bem-estar dos cidadãos;
Proteção social dos grupos mais vulneráveis; e
Outros.

Pilar III: Governação. O processo de governação constituiu a base estrutural do
desenvolvimento. Deste modo o pilar da governação deverá reflectir e identificar:






As reformas institucionais (incluindo os instrumentos legais) relevantes para
acelerar o desenvolvimento e atrair investimentos interno e estrangeiro;
Melhorar a organização, coordenação e articulação institucional;
Facilitar e melhorar o ambiente de negócios;
Reforçar a apropriação e a participação dos cidadãos nos processos de
desenvolvimento; e
Outros

Pilar IV: Ambiente e Economia Circular. A premissa principal da economia circular é
de que o desenvolvimento deve ser sustentável, onde os recursos naturais são
maximizados para o empoderamento social e económico do País e dos indivíduos de
forma particular e os cidadãos participam de forma activa na economia. Assim, neste
pilar deve se refletir sobre:







Mecanismos de aumento da participação dos cidadãos na gestão sustentável
dos recursos naturais;
De que forma os cidadãos participam na economia do País;
Como gerar oportunidades e emprego, trabalho e negócios nas regiões de
exploração dos recursos naturais;
Princípios da redução, reutilização, recuperação e reciclagem de materiais e
energia;
Reutilização dos desperdícios industriais para reduzir a sobre exploração dos
recursos naturais; e
Outros.

Pilar V: Financiamento Sustentável ao Desenvolvimento. Será necessário
identificar e encontrar mecanismos sustentáveis de financiamento a ENDE. Por este
facto, este pilar deverá identificar os mecanismos de financiamento a economia.

QUESTÕES CENTRAIS

GERAIS
1. Quais são as áreas de intervenção estratégica para cada pilar proposto?
2. Quais os desafios no horizonte de 20 anos para as áreas de intervenção
estratégica para cada pilar da ENDE?
3. Quais são os obstáculos ao Desenvolvimento Nacional?
4. Quais os objetivos específicos para cada área estratégica?
5. Quais as linhas de ação para atingir esses objetivos?
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6. Qual a priorização dessas linhas de ação?
7. Quais os actores relevantes para a sua implementação?
8. Quais os projetos e/ou programas correspondentes a cada uma das linhas de
ação?
ESPECÍFICAS
Sector Primário
1. Como tornar a agricultura e pesca produtivos, competitivos e desenvolvidos,
contribuindo para o crescimento economico e segurança alimentar?
2. A agricultura é a base da economia, no entanto, a riqueza do país em recursos
naturais – com destaque para o gás natural e diversos minerais – tem potencial
para colocar Moçambique num caminho de crescimento inclusivo, que lhe permita
alcançar as suas ambições de transformação estrutural da economia e de
desenvolvimento sustentável. Como os recursos minerais de que o país
dispõe pode se tornar em pilar de tranformação económica do país?

3. Como é que os investimentos podem apiar a transformação económica que se
pretende?
4. Como ajudar aos agricultores garantir a qualidade dos produtos e reduzir elevados
disperdícios, particularmente em épocas de abudância, dado que ficam
dependfentes das condições naturais de conservação?
5. Como aumentar significativamente as exportações do país?
Sector Secundário
6. Como o país pode acelerar o processo de industrialização? E que tipo de
industrias o país deve se focalizar nos próximos 20 anos, tornando o país mais
competitivo?
7. Qual é o caminho adequado para o desenvolvimento industrial e económico de
Moçambique?
8. Quais serão as industrias prioritárias?
9. Como resolver a questão da fraqueza das ligações internas?
Sector Terciário
10. Qual seria o modelo ideal de Educação para o desenvolvimento do país? Qual o
papel da escola? O que devemos ensinar? Que cidadãos queremos formar?
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Quais competências que pretendemos adquirir para acelerar o processo de
desenvolvimento do país?
11. Que modelo de saúde adoptar por forma a promover a qualidade nos serviços de
saúde primários, incluindo a população em situações de vulnerabilidade?
12. Como tornar o turismo numa ferramenta de desenvolvimento nos proximos 20
anos?
13. Com os serviços de transportes e comunicações e logistica podem permitir abrirse novas correntes comerciais, acelerar a industrialização, reduzir os custos da
produção, bem como responder as necessidades de deslocamento das pessoas
dentro e fora do país?
14. Como actuação das instituições públicas poderia impulsionar o desenvolvimento
do país nos proximos 20 anos?
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