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MENSAGEM
DO PRESIDENTE

“A Pátria chama
por Nós!”

O

presente relatório de pesquisa sobre Juventude e Serviço Militar em Moçambique
foi desenvolvido durante o ano de 2011, baseado na revisão documental, trabalho de
campo, entrevistas, mesas redondas e grupos de discussão em quatro províncias do
país – Maputo-Cidade, Maputo-Província, Sofala e Nampula. Na sua amplitude, reflecte a
percepção que os jovens moçambicanos têm em relação ao Serviço Militar.
Esta pesquisa entra num campo bastante sensível e complexo no contexto sociopolítico actual na
perspectiva do que significa para os jovens o Serviço Militar! Nacionalismo? Patriotismo? Liberdade?
Obrigatoriedade? São estas e muitas outras questões que podem ser colocadas e, esta pesquisa
representa uma construção social da realidade.
Hoje, o Serviço Militar é algo a que objectivamente a sociedade lhe é indiferente e é abordado na
vizinhança dos interesses do sistema, neste caso da organização que conduziu a luta de libertação
nacional.
Se ontem a juventude era chamada a defender a pátria do imperialismo – hoje é tanto pela defesa
da soberania e segurança nacional.
Mas porquê a obrigatoriedade?
A vida militar é uma vocação
O país não tem condições para um SMO (…) não vemos, sinceramente, melhor alternativa do que
um serviço militar para voluntários – e mesmo aí escolhidos a dedo – e com requisitos operacionais
e académicos muito bem definidos para se atingir o oficialato (…) A nossa defesa de um exército de
voluntários assenta, em última análise, numa verdade muito simples e de todos conhecida: A vida
militar, como qualquer outra, é uma vocação.
Carlos Cardoso, em sede de Editorial, Edição Nr. 100 do Metical, 14.11.97
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Preocupa o facto de o Serviço Militar ser visto como orientado para os filhos de cidadãos da
classe baixa, constituída maioritariamente pelos operários e camponeses – a camada social mais
desfavorecida e sem expressão no processo de decisão política. Trata-se de um grupo bastante
acarinhado nas vésperas de eleições por ser fundamental na definição de quem deve governar o país,
mas imediatamente esquecido e ignorado após as mesmas.
Há igualmente a questão de que aos filhos de dirigentes e de outra elite, a pátria não chama por
eles, o que vem consubstanciar a ideia de que o cumprimento obrigatório deste dever patriótico é
apenas para os filhos de classe baixa.
Outra inquietação resulta do facto de que embora haja uma lei coerciva sobre o Serviço Militar, isso
não se traduz objectivamente num exercício nacional cultural, social e politicamente representativo
(mesmo à luz do Acordo Geral de Paz).
Hoje, o Serviço Militar é visto como um instrumento de defesa do Governo, mas o facto é que o país
precisa de um serviço militar profissionalizante e socialmente aceitável, que sirva de um instrumento
de segurança nacional para construir a unidade nacional e garantir a paz! A pátria chama por nós
para a construção de um novo Serviço Militar. Pode tardar mas vai acontecer!
A lei do Serviço Militar ora vigente, n.º 32/2009, foi aprovada pelo Parlamento Moçambicano em
Março de 2009. Antes da sua entrada em vigor, o Presidente da República, Armando Emílio Guebuza,
a submeteu ao Conselho Constitucional para apreciação preventiva da constitucionalidade devido
à pressão pública de que a lei foi alvo. Contudo, logo após as eleições gerais de 2009, o Conselho
Constitucional emitiu parecer positivo em relação a sua constitucionalidade e imediatamente, o
Presidente da República promulgou a referida lei.
É a ordem estabelecida!
Por fim, os nossos profundos agradecimentos são direccionados à todos os actores chave que
tornaram possível que esta pesquisa ganhasse corpo:
• À OSISA pelo apoio técnico e financeiro;
• Ao consultor, editor, revisor linguístico, estaticistas, grafista, gestores regionais e inquiridores
nacionais da pesquisa;
• Ao MDN, CPRM’s, órgãos de comunicação social, secretarias dos bairros, confissões religiosas,
instituições de ensino, associações estudantis, associações feministas, organizações de
defesa de direitos civis e de grupos minoritários e movimentos juvenis diversos;
• Aos membros do PJ e toda a juventude que, continuamente, dão prova de que vale a pena
continuar a marcha revolucionária e, particularmente aos jovens que se prontificaram em
participar activamente nas diversas fases da pesquisa.
Khanimambo!
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O

relatório a seguir é o resultado da pesquisa “Juventude e Serviço Militar em Moçambique”
que procurou auscultar e dialogar com jovens entre os 18 e 35 anos, provenientes dos mais
variados extractos sociais e pontos geográficos do nosso país, sobre a percepção, os limites e possibilidades da sua participação activa na defesa da pátria, tendo em conta o papel
da juventude na consolidação do processo de democratização de Moçambique.
A pesquisa foi realizada pelo Parlamento Juvenil (PJ) e contou com apoio da Open Society Initiative in Southern Africa (OSISA), baseados na premissa de que “é fundamental escutar aos jovens,
entender as condições em que vivem, as suas semelhanças, diferenças e perspectivas frente aos
imensos desafios que as sociedades actuais impõem”1.
Esta pesquisa, realizada de Janeiro de 2011 à Janeiro de 2012, tem como finalidade fornecer uma
visão geral sobre a percepção dos jovens em relação ao SM em Moçambique com vista a subsidiar
novas estratégias e paradigmas conducentes a participação vibrante na defesa da pátria. Dada a
complexidade e o receio a volta do tema, o relatório pretende iluminar iniciativas posteriores de estudo, debate e planificação.
A pesquisa realizou-se mediante duas abordagens metodológicas: a primeira, um levantamento
estatístico por meio da aplicação de inquéritos numa amostra de 900 jovens e, a segunda, um estudo
qualitativo baseado em revisão documental, entrevistas e grupos focais nos quais cerca de 90 jovens
debateram sobre o tema nas três regiões do país (Norte, Centro e Sul).
A partir dos dados levantados nessas duas fases, foi produzido o presente relatório que se subdivide em cinco partes. A primeira parte traz, de forma detalhada, a introdução, o problema e os objectivos da pesquisa. A segunda parte traça uma visão geral sobre o Serviço Militar em Moçambique, seu
percurso e características fundamentais. A terceira parte aborda os procedimentos metodológicos
adoptados, os resultados e constatações encontrados e, as limitações da pesquisa. A quarta, e última,
parte apresenta uma série de conclusões e recomendações que as constatações encontradas possibilitam delinear.

1

Corti, A., 2006. Relatório Final sobre a Juventude Brasileira e Democracia: Participação, esferas e políticas públicas. Instituto Pólis. Disponível
em: http://www.bdae.org.br/dspace/handle/123456789/2372. Acesso à 11 de Novembro de 2011.
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Este relatório é também acompanhado por casos reais, experiências práticas e artigos publicados que consideramos peculiares para explorar as potencialidades e nuances do Serviço Militar em
Moçambique.
As informações aqui mapeadas se unem às contribuições já existentes da produção de conhecimento sobre juventude, no âmbito nacional e internacional, ampliando o debate, influenciando políticas públicas atinentes à juventude e estimulando a construção de oportunidades equitativas para
que os jovens se transformem num poder em Moçambique!
Os resultados desta pesquisa ganham outro peso caso se considere que está em curso um processo de criação das estruturas necessárias para a emergência de um Serviço Cívico, alternativo ao
Serviço Militar em Moçambique. Ora, se a CRM de 2004 já chama atenção para a necessidade da sua
existência, não encontramos razões para que ainda esteja em hibernação.
Portanto, apesar da maior parte da sociedade ter um olhar de desconfiança e desencanto em relação aos jovens, os resultados patentes nesta pesquisa são elucidativos de que existem jovens com
profunda crença nas suas capacidades, que aspiram pela abertura de canais de diálogo para que
possam participar e, por oportunidades iguais, para que vivam a transformação do hoje num futuro
melhor. É possível uma geração mais ousada em Moçambique!
Juventude, um poder em Moçambique!
I.
CONTEXTUALIZAÇÃO
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ACIPOL – Académia de Ciências Policiais
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– Centros Provinciais de Recrutamento e Mobilização
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– Constituição da República de Moçambique
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– Confederação das Associações Económicas
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– Estimativa
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– Forças Armadas de Defesa de Moçambique
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– Instituto Nacional de Estatística
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– Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional

LSM

– Lei do Serviço de Militar

MDN

– Ministério da Defesa Nacional

MINT

– Ministério do Interior

OJM

– Organização da Juventude Moçambicana (braço juvenil do partido
Frelimo)

ONG

– Organização Não Governamental

ONU

– Organização das Nações Unidas

OSC

– Organização da Sociedade Civil

OSISA

– Open Society Initiative for Southern Africa

PJ

– Parlamento Juvenil

PNJ

– Política Nacional da Juventude

RLSM

– Regulamento da Lei do Serviço Militar

SC

– Serviço Cívico

SEN

– Serviço Efectivo Normal

SM

– Serviço Militar

SMO

– Serviço Militar Obrigatório
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I. Contextualização

M

oçambique está localizado na costa oriental da África Austral e conta com 11 províncias distribuídas pelas três regiões do país: Norte (Cabo Delgado, Niassa, Nampula),
Centro (Tete, Zambézia, Manica, Sofala) e Sul (Inhambane, Gaza, Maputo Província e
Maputo Cidade). O país tem uma extensão territorial de 799.380 km², fazendo fronteira
com África do Sul, Suazilândia, Zimbabwé, Zâmbia, Malawi e Tanzânia. De acordo com INE (2011), a
sua população é estimada em 23.049.621 habitantes, (est.) dos quais 5,609,967 são jovens dentre os
18 e os 35 anos2.
No contexto actual, dentre as principais barreiras ao exercício da cidadania pelos jovens em Moçambique destacam-se o limitado acesso à informação, o diálogo deficiente entre o Estado e a juventude e, a fraca participação social na elaboração de políticas públicas.
Os jovens, apesar de constituírem a maioria populacional e os dignos continuadores das tradições
patrióticas do povo moçambicano3, continuam os eternos preteridos da agenda política debatendo-se, por isso, com várias dificuldades, dentre as quais o acesso aos direitos fundamentais e sociais.
Em termos formais, Moçambique avançou consideravelmente na protecção de direitos da cidadania. Embora esteja em curso um processo de revisão da Constituição da República (CRM), o actual
texto constitucional, aprovado em 2004, consagra e promove a igualdade jurídica, proibindo quaisquer formas de discriminação. Por outro lado, este texto constitucional, no seu artigo 267, é claro ao
declarar que “a participação na defesa da independência nacional, soberania e integridade territorial
são dever sagrado e honra para todos os cidadãos moçambicanos”, pelo que “o serviço militar é prestado nos termos da lei em unidades das Forças Armadas de Defesa de Moçambique” e “a lei estabelece um serviço cívico em substituição ou complemento do serviço militar para todos os cidadãos não
sujeitos a deveres militares”.
Entretanto, durante o ano de 2009, num processo bastante polémico foi aprovada e promulgada
uma nova Lei que rege o Serviço Militar em Moçambique: Lei n.º 32/2009.
2
3

Vide INE, 2011. http://www.ine.gov.mz/home_page/
Vide CRM, 2004.

3

Juventude & Serviço Militar em Moçambique.

Esta lei foi bastante contestada nos diversos círculos de opinião, pela sociedade civil e imprensa,
com particular destaque para o PJ que redigiu uma Carta Aberta ao Presidente da República solicitando a apreciação preventiva da lei por esta não respeitar os direitos sociais da juventude, na medida
em que condiciona o acesso à educação e ao emprego a todos os jovens que não tenham a situação
militar regularizada.
O PJ acredita que esta tendência coerciva da lei pode retrair a participação dos jovens, num sector
tão sensível e crucial para a defesa da soberania e segurança do país.
É preciso considerar que o investimento consequente e acelerado no capital humano, em forma
de educação, saúde e emprego de qualidade, é a potencial alavanca para o crescimento e desenvolvimento sustentável de uma nação. Assim, o afastamento dos entraves e a criação de um quadro de
requisitos que estimulem a procura pelo Serviço Militar é o desejável para Moçambique.
O PJ está convicto, por um lado, de que a flexibilização que a reforma do SM deveria ter obedecido
não implicaria uma presumível fragilização ou banalização do processo. Por outro lado, acredita que
a mesma reforma não garante e dificilmente irá garantir a salva-guarda da primazia, o respeito e a
dignidade do SM mediante a marginalização de uma multiplicidade de direitos elementares da Juventude Moçambicana.
Importa recordar que, o Presidente da República, também Comandante-em-Chefe da FADM,
aquando da abertura do ano Lectivo Militar em Manhiça, província de Maputo, no dia 11 de Março de
2005 defendeu, de viva voz, que “se deve adoptar todo o incentivo e motivação tendentes a elevar
a dignidade e autoestima dos que respondem ao chamamento para cumprir um dos seus deveres
patriótico: a defesa da pátria através do SM, honrando a pátria pelo seu encorajamento de integração nas fileiras das FADM, instrumento do Estado com legitimidade para defender o país, a Nação e
o Povo4”.
Aliás, como temos sempre referido, o processo de elaboração de políticas públicas e programas
nacionais deve adoptar uma postura participativa e inclusiva. Caso contrário, num contexto de pobreza generalizada, a efectiva participação política e exercício de direitos de cidadania pela maioria
da população pode estar afectada.
O debate que hoje se impõe sobre a participação política dos jovens faz parte de todo um universo
sociopolítico no qual a interacção de forças sociais nele presente visa captar e perceber o conceito
de democracia em função do seu sentido de história, das motivações sociais e dos mecanismos de
liderança inerentes ao exercício da democracia liberal.
A consolidação da nação moçambicana teve sempre como factor catalítico o movimento da juventude. Assim, no contexto sociopolítico nacional será somente com a compreensão do papel da
juventude, num repensar sobre o que se fez, o que se quer, porque se quer e o que se propõe, bem
como analisando os ideais de participação, que se irá consolidar a democracia e o processo de desenvolvimento económico, social e político.
Sobre este aspecto, a Carta Africana da Juventude ratificada pelo Estado Moçambicano, no seu
artigo 26 sobre as responsabilidades da Juventude recomenda:
4

4

Vide pg.5 – Artigo 1: Carta Aberta para o Presidente da República publicada na página 8 do Jornal Zambeze da Quinta-feira, 10 de Setembro de 2009
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“a participação da juventude na tomada de decisões, no processo de elaboração de políticas públicas e no
processo de implementação de soluções concertadas para os desafios da nação, priorizando abordagens
inclusivas e intersectoriais na elevação do compromisso ao mais alto nível do poder decisório e estimulando mudanças políticas e sociais que favoreçam a democracia e a boa governação.”

Acontece que a imagem da juventude tem sido associada mais aos problemas do que às soluções,
o que culmina com a reprodução de uma cultura política que define o jovem como objecto de políticas
e acções públicas. É neste contexto que urge a necessidade de uma reflexão sobre o Serviço Militar
em Moçambique, tomando como ponto de partida os processos que norteiam a intervenção dos jovens no panorama político nacional.
É daí que, através desta pesquisa importa-nos avaliar a percepção dos jovens moçambicanos em
torno da situação em que se circunscreve o Serviço Militar, no sentido de contribuir para a promoção
de um capital humano pronto para defender a pátria.
Trata-se de uma pesquisa na qual o Parlamento Juvenil procura responder ao “vazio de debate”
sobre a percepção dos jovens em relação a esta temática, suscitando uma nova visão para o necessário debate sobre o processo de incorporação de jovens no Serviço Militar e a sua posterior reinserção
social. Este debate que até aos dias de hoje era tido como um tabu, será indubitavelmente útil no actual momento sociopolítico em que a juventude se pretende fazer presente conhecendo seus direitos,
reconhecendo seus deveres e, vincando o seu papel crucial na consolidação da nação moçambicana.
Portanto, a presente pesquisa não pode ser vista sob o prisma de um percurso terminado nem
como uma reivindicação de uma juventude ferida pelos processos do país. Ela visa, acima de tudo,
acender um crescente debate e desconstruir certas abordagens que proclamam uma hipotética falta
de vontade da juventude para liderar os processos de produção de novas perspectivas para o desenvolvimento de Moçambique. Esperamos que as contribuições resultantes desta pesquisa sejam
objecto de consideração, consulta e reflexão, porque “um país é o que é pela juventude que tem, um
país é o que é pelo debate público que tem”.

II.

PROBLEMA DE PESQUISA
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II. Problema de Pesquisa

A

CRM de 2004 estabelece como um dos deveres dos cidadãos “a contribuição para a defesa do país”, cuja materialização, dentre as várias formas, traduz-se no cumprimento do
SM, que tem sido levado a cabo pela juventude (18 aos 35 anos), também referida como a
força renovadora da sociedade.
Embora cumprir este dever seja uma tarefa nobre, existe ainda, no seio da sociedade moçambicana, um cepticismo em relação ao Serviço Militar. Umas vezes relacionado com a inesquecível
guerra civil, outras pelo facto de se olhar para os dois anos de cumprimento do Serviço Militar como
um verdadeiro atraso no tempo, dadas as reais situações enfrentadas pelos jovens durante e após o
cumprimento deste dever patriótico.
Na verdade, dois anos podem consubstanciar-se num atraso se durante esse tempo não se interiorizar, dentre os vários ensinamentos, as experiências da vida militar com base nas quais se poderá
a posterior enfrentar os desafios da vida e servir a sociedade.
São evidentes as dificuldades de reenquadramento dos jovens na vida civil, logo após o cumprimento do período de dois anos – o ingresso ou reenquadramento no mercado de trabalho, a continuação dos estudos, dentre outros obstáculos. É preocupante o esforço do MDN no referente a reinserção social dos jovens desmobilizados, uma vez que a maior parte deles ainda não se encontra empregada, e nem sempre as datas de desmobilização favorecem seu ingresso imediato à escola, pois
coincidem, muitas vezes, com o momento em que as aulas já se encontram num percurso avançado
e/ou a meio do semestre.
Por estas razões, os jovens voltam as suas zonas de origem sem rumo e sem formas de organizar
as suas vidas, factores propícios para um comportamento “delinquente”. Ainda mais quando se trata
de indivíduos devida e militarmente treinados.

7
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Acima destes elementos, como referimos no capítulo anterior, temos a nova Lei do Serviço Militar
que nos seus artigos 39 e 41, condicionam o emprego, acesso ao ensino superior, aquisição de passaporte e carta de condução o que, na percepção de muitos jovens, constitui um atropelo às liberdades
individuais.
Assim, a presente pesquisa procura questionar:
• Qual é a percepção que os jovens moçambicanos têm do Serviço Militar?
• Até que ponto os jovens sentem-se motivados e/ou interessados em participar no Serviço Militar nas reais condições deste em Moçambique?
• Quais os principais desafios que se impõem para que os jovens se sintam motivados?
Portanto, para efeitos da presente pesquisa, Juventude constitui o grupo etário dos 18 aos 35 anos,
enquanto que Serviço Militar em Moçambique é o contributo prestado por cada cidadão moçambicano, no âmbito militar para a defesa da pátria5.

III.

5
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III. Objectivos

A

presente pesquisa, que versa sobre o tema Juventude e Serviço Militar em Moçambique,
comporta como objectivo geral:
• Avaliar a percepção, o interesse e a satisfação do jovem moçambicano em relação ao
Serviço Militar em Moçambique, assim como propor desafios para a melhoria.
Associado à este objectivo macro, interessa-nos fundamentalmente quebrar o tabu e o medo que
se tem em debater matérias relacionadas com o Serviço Militar em Moçambique, criando as bases
para a emergência de estudos mais aprofundados sobre esta e outras temáticas de interesse da juventude em Moçambique.
Neste contexto, constituem objectivos específicos conducentes ao alcance do objectivo geral:
• Caracterizar, de forma sistematizada, o historial e o percurso do Serviço Militar em Moçambique;
• Identificar o nível de conhecimento que os jovens moçambicanos tem sobre o Serviço Militar, a respectiva lei e regulamento (o recrutamento, o cumprimento, a reinserção social e as
questões de género);
• Sistematizar a posição dos jovens em relação as potencialidades, forças, fraquezas e constrangimentos do SM em Moçambique;
• Descrever um modelo de melhorias a serem efectuadas no Serviço Militar;
• Publicar informação de consumo público para que os jovens possam aprofundar os conhecimentos sobre Serviço Militar em Moçambique;
• Disponibilizar informação de suporte sobre o que os jovens pensam sobre o Serviço Militar
em Moçambique aos tomadores de decisão.

9
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Iv. SERVIÇO MILITAR EM MOÇAMBIQUE:
Breve Caracterização

O

desenvolvimento económico de um país está estreitamente ligado às questões de segurança e estabilidade sócio-política, isto é, há necessidade de investimento no sistema defesa para uma resposta eficaz às ameaças internas e/ou externa dos interesses nacionais.
Para isso, é indispensável um exército preparado e competente.
É sob este prisma que surge o Serviço Militar como um período, com duração e obrigatoriedade
variada, em que os cidadãos de um país ou de uma região recebem treino militar em quartéis ou portos, visando sua preparação para uma eventual guerra.
Em regra geral, quanto mais conflituosa e militarizada for uma nação maior será a probabilidade de que seus cidadãos sejam submetidos ao Serviço Militar. Por outro lado, existe uma tendência
crescente de países com democracias e economias avançadas em que o Serviço Militar Obrigatório
é abolido e as funções de defesa ficam nas mãos de exércitos formados apenas por profissionais e
voluntários6.

Em outros países mais tradicionais, o Serviço Militar é visto como o mecanismo mais nobre, senão o único, de exaltação do patriotismo. Contudo, a dinâmica actual mostra-se exigente quanto a
busca de mecanismos inovadores de manifestação do patriotismo, como sendo o Serviço Cívico. O
surgimento de novas alternativas convidam a uma reflexão a volta da seguinte questão: “os jovens
que cumprem o Serviço Militar serão mais patriotas do que os que não cumprem?”.
De facto, o conceito objecção de consciência surge como um direito fundamental dos cidadãos,
previsto constitucionalmente através do disposto no número 5 do artigo 54.º, que permite a isenção
do cumprimento do Serviço Militar quando obrigatório, substituindo-o pela prestação de um Serviço
Cívico de natureza exclusivamente civil.
A objecção de consciência não se apresenta contra as normas sociais, e sim contra uma determinada obrigação jurídica por razões de ordem política, religiosa, moral, humanística ou filosófica (acredita que não é legítimo usar meios violentos contra o seu semelhante quer se trate de defesa nacional, colectiva ou pessoal), oferecendo para tal, de acordo com a exigência da ONU, uma alternativa
6

Vide tabela sobre Sistema de Serviço Militar por país
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pacífica (servir a prisão, hospitais, como auxiliar em instituições filantrópicas ou outras profissões
humanitárias).
Contudo, apesar do direito estar consagrado na CRM, ao contrário de muitos outros países que
mantém o SMO, Moçambique não dispõe de uma entidade nacional de objecção de consciência que
reconheça o estatuto de objector e conceda publicamente a isenção ao cumprimento do Serviço Militar. Este vazio, aliado aos condicionalismos da lei do Serviço Militar para o acesso aos serviços do
Estado, pode propiciar a corrupção, discriminação e divisão social pois quem tem meios “compra” o
adiamento/dispensa e quem não tem “cumpre”.
Importa sobre este aspecto considerar que, embora os crentes da Igreja Testemunhas de Jeová
sejam contra o cumprimento do SM, durante a condução da pesquisa estes se recusaram a prestar
depoimentos sobre a matéria alegadamente porque “até ao momento actual o Governo sempre isentou aos seus crentes mediante a apresentação de uma carta da instituição a solicitar”. O artigo 21 da
Lei n.o 32/2009 sobre os fundamentos de Dispensa do Cumprimento do Serviço Militar não faz menção aos objectores de consciência e nem aos caminhos legais para se requer tal estatuto.
Assim, há necessidade de se introduzir um debate público sobre que sistema de Serviço Militar é
hoje o mais adequado para Moçambique, quais os principais desafios e que caminhos alternativos se
podem visualizar para se alcançar o desiderato nacional.
Como ponto de partida, importa tecer breves comentários sobre as três fases peculiares nas
quais é possível dividir a História do Serviço Militar em Moçambique (SMM).
A primeira vai desde a independência até 1997 durante a qual o SMO era regulado pela Lei n.o
4/78. Foi principalmente durante a vigência da Guerra Civil (1976-1992) que a necessidade de homens
era mais que premente, para fazer face a guerra. Durante este período, o Serviço Militar é obrigatório
e o seu cumprimento não deve ultrapassar três anos, sendo dois obrigatórios e um opcional. Porém,
as necessidades reais fizeram com que a lei não passasse de um referencial larga e ciclicamente ignorado7.
Porém, seis anos após assinatura do Acordo Geral de Paz, foi aprovada uma nova lei do SMO – a
Lei n.o 24/97. Esta traz algumas inovações de vulto, como a definição clara de 18 anos como sendo a
idade mínima para o cumprimento do SMO e o período de Janeiro à Fevereiro para recenseamento. A
incorporação deixou de ser automática, sendo que os cidadãos seriam convocados à inspecção um
ano depois de se recensear.
Em 2009, foi aprovada a Lei n.o 32/2009 de 25 de Novembro, a Lei do Serviço Militar, que traz mais
inovações, sendo uma delas a supressão do O de obrigatório. Portanto, o Serviço Militar deixou, pelo
menos ao nível teórico, de ser “obrigatório” apesar de impor o seu cumprimento obrigatório por parte
de todo o cidadão moçambicano com idade entre 18 a 35 anos.

7
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Artigo 2: Também não conheço nenhum herói que não tenha sido rebelde
A juventude moçambicana, sobretudo o Parlamento Juvenil, órgão o qual eu duvidei da sua
existência e dos seus objecti¬vos, acaba de obter uma vitória moral, ao conseguir desviar a Lei do
Serviço Militar da promulgação pelo Chefe do Estado para o Conselho Constitucional, com vista à
fiscalização pre¬ventiva da sua constitucionalidade.
Temos de reconhecer que, se não tivesse sido o Parlamento Juvenil, esta lei teria sido, tal como foi
aprovada, promulgada. O facto de ter sido remetido ao Conselho Constitucional, mesmo que depois
se julgue não haver inconstitucio¬nalidade, é, sem dúvida, uma dupla vitória para a juventude e uma
bofetada para os deputados que a aprovaram, mesmo perante estas penumbras. Dupla vitória porque
esta juventude conseguiu contrariar o interesse obsceno de um grupinho de deputados por nós eleitos
para nos representar.
O Parlamento Juvenil trouxe aquilo que, nós jovens, há bastante tempo pre¬cisávamos: um órgão
juvenil que lutasse pelos nossos interesses, já que o Con¬selho Nacional da Juventude transformou-se
num campo de batalhas políticas e de preparação dos “politicamente correctos”.
Hoje, vimos a emergência de uma juventude ávida de se libertar das amarras políticas e de disciplinas
partidárias. Uma juventude que procura uma nova forma de ser e de estar; que procura, igualmente,
estar no campo de inde¬pendências partidárias. Oxalá que o Parlamento Juvenil continue a andar por
este caminho, distanciando-se dos interesses de quaisquer partidos políticos. Sei que não será fácil,
mas, conforme escrevi numa dessas colunas, temos de acabar com a instrumentalização política
da juventude. A juventude tem de passar a ser dona dela mesma. Temos de obrigar os candidatos às
eleições a negociarem acordos connosco. Temos de decidir o que nós queremos e como queremos. Não
podemos continuar a ser úteis em períodos eleitorais e descar¬táveis após o processo.
Tal como disse António Frangoulis, num evento do Parlamento Juvenil, ci¬tado pelo Jornal Zambeze,
também julgo que “não existe nenhum herói ético que não tenha sido rebelde”. Nesta procissão, muito
se vai dizer da juventude que se posicionar contra interesses políticos e dos que a apoiam. Aliás, alguns
já defendem que os que criticam o Governo são “frustrados”, “politicamente alienados”, entre outros
adjectivos. Isso não é verdade. O que há é vontade de a juventude assumir, de uma vez por todas, o
seu papel como o presente e o futu¬ro deste país. Basta de discursos políticos do tipo “a juventude é o
futuro da na¬ção”. Esta já é futuro da nação há mais de 20 anos. Quando vai ser presente?
Precisamos de criar um país modelo em que os nossos dirigentes não se enriqueçam, ilicitamente, em
nome de libertadores da pátria. Devemos fazer com que os nossos representantes não tomem decisões
que os convém, que nos instrumentalizam. A aprovação, mesmo contra a vontade da juventude, da Lei
do Serviço Militar, o qual condiciona o acesso ao emprego ao jovem que não tenha cumprido o serviço
militar, é um dos exemplos do que um ministro que esteja dentro das suas faculdades não pode anuir.
Lázaro Mabunda, Artigo de Opinião
O País Online – Sexta-feira, 04.09.2009
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No que tange a actual organização do SM, importa referir que o recrutamento geral comporta três
operações principais que ocorrem anualmente, nomeadamente:
a) Recenseamento militar – cujo objectivo é obter informação sobre todos os cidadãos que atingem, a cada ano, a idade para o cumprimento desse dever patriótico. Ocorre normalmente
entre os meses de Janeiro e Fevereiro de cada ano nas Administrações dos Distritos, Postos
Administrativos, Sedes de Bairros, Conselhos Municipais, Centros Prisionais e, Missões Consulares e Diplomáticas domiciliadas no estrangeiro. O cidadão que falta é considerado faltoso.
b) Classificação e selecção – ocorre normalmente entre os meses de Maio e Agosto do ano seguinte, e tem como objectivo determinar o grau de aptidão psico-física dos cidadãos para
efeitos de prestação do Serviço Militar e seu consequente agrupamento em famílias de especialidade e classes de acordo com a sua aptidão psíquica, física, técnica e profissional. As
provas consistem em inspecções médicas, testes psicotécnicos, entrevistas de orientação ou
selecção, exames complementares de diagnóstico e provas complementares de selecção (em
colaboração com os serviços de pessoal do ramo interessado). Para esta operação, o Ministério da Defesa prioriza a convocação de indivíduos que estejam na 9ª e 11ª classes (classes não
terminais). O cidadão que falta é considerado compelido8.
c) Distribuição e alistamento – consiste na distribuição qualitativa e quantitativa dos recrutas
pelos ramos das FADM ou na reserva territorial. Esta operação tem lugar um ano depois das
provas de selecção e observa três tipos principais de incorporação: (i) conscritos – cumprimento do Serviço Militar obrigatório de 2 anos, podendo ser acrescido 1 ano em extensão do
Serviço Efectivo Normal (SEN); (ii) voluntários – cidadãos que ingressam ao SM de forma voluntária e, (iii) voluntariado – cidadãos que se voluntariam a continuar no SM até um máximo
de oito anos, após ter cumprido o SEN. O cidadão que falta é considerado refractário.9
Todo o cidadão entre os 18 e 35 anos, quer tenha cumprido o SM, quer tenha passado à reserva territorial, está sujeito as obrigações militares e pode ser convocado, pelo que deve actualizar ao
CPRM sobre o seu estado civil, incapacidade física permanente, habilitações académicas e mudança
de residência.
Por outro lado, dentre os direitos destacam-se: (i) ser informado sobre os objectivos, direitos e
deveres decorrentes do SM, (ii) adiar, ser dispensado ou isento das obrigações militares, (iii) ter alojamento, alimentação e fardamento por conta do Estado durante o cumprimento, (iv) auferir de um
subsídio a ser regulado por diploma próprio durante o cumprimento, (v) em caso de necessidade, ter
transporte e alimentação durante as provas de classificação e selecção, a desvinculação e a mobilização militar, (vi) gozar de contagem de tempo de serviço, (vii) auferir de pensão em caso de acidente
ou doença (ocorrido, contraída ou agravada no exercício da função militar e durante as operações de
recrutamento) e, ter assistência na saúde e segurança social.
De acordo com a lei, após o treinamento militar que tem a duração de 90 dias úteis, avaliado o
perfil psicofísico e auscultadas as áreas preferenciais, os jovens são encaminhados para os diferentes ramos das FADM. Para além de especialidades gerais comuns como informática, condução, me8
9
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cânica, electricidade, enfermagem, escrituração, administração, carpintaria e cozinha, existem três
ramos gerais:
• Exército (forças especiais, infantaria, tanquistas, polícia militar, artilharia terreste);
• Marinha de Guerra (fuzileiro, especialista técnico, mergulhador, maquinista naval);
• Força Aérea (pilotagem, defesa anti-aérea, técnico de rádio, polícia aérea, radarista, meteorologista).

Artigo 3: Serviço Militar no país: Cumprir e ter colocação entregue ao «Deus dará»
Um dos maiores dramas que um jovem tem ainda hoje em Moçambique, é ser incorporado no serviço militar e,
dois anos depois - se forem dois - ter o seu destino entregue ao «Deus dará», ou seja, à sua sorte. A obrigação para
o alistamento compreende os cidadãos nacionais com idades entre os 18 a 35 anos.
Já foi o tempo, em que as extintas Forças Populares de Libertação de Moçambique (FPLM) e a Renamo da
guerrilha incorporavam nos seus exércitos compulsivamente jovens e adultos, e em alguns casos crianças.
Aquando da assinatura do «Acordo Geral de Paz», rubricado em Roma, a 04 de Outubro de 1992, ficou acordado
que o exército unificado – as actuais Forças Armadas de Defesa de Moçambique (seria composto por 30 mil homens,
sendo 15 mil oriundo de cada lado. Frelimo 15 mil, Renamo 15 mil. Está pretensão, chancelada pelos punhos e letras
de Joaquim Chissano e Afonso Dhlakama, passou a letra morta.
Contudo, anualmente cerca de 3000 jovens são chamados a cumprir o serviço militar. E aqui é onde começa o
drama de muitos: ter que abandonar a escola e o emprego. Tudo isto num país com uma economia virada ao avesso
a procura de um rumo, com a criminalidade em espiral associada ao desemprego, e, o governo em coro a propalar
“futuros melhores” e o jovem até se tornar adulto, na constante espera. Nem todos são empreendedores e, a sê-los,
não perfazem a camada privilegiada – leia-se “nova elite” – que tem acesso a créditos no tesouro, na banca, enfim
um mar de lamentações.
O «Canal de Moçambique» foi ouvir Fidelino Anselmo, tenente coronel das «Forças Armadas» e chefe do
«Departamento de Recrutamento e Mobilização no Ministério da Defesa Nacional».
Segundo o tenente coronel Anselmo, em Moçambique, desde 1997 que se esta a funcionar com a lei 24/97
que é a lei do «Serviço Militar». A anterior a esta a 4/78 de 23 de Março é que se chamava «Lei do Serviço Militar
Obrigatório». Segundo ele contrariamente ao que se tem dito esta não reflecte o «Serviço Militar Obrigatório»,
pois “ela compreende dois serviços”. “Serviço Efectivo Normal” que é obrigatório” e o serviço do “Regime de
Voluntariado» para quem quer ser “quadro permanente”. Esclareceu que as duas vertentes é que constituem a
actual lei. Portanto “ela não se pode chamar «Serviço Militar Obrigatório» nem lei «do Regime de Voluntariado»,
apenas é lei do SM”
“A parte do SEN que é a parte de conscrição a de obrigação que compreende aos cidadãos de 18 a 35 anos
de idade estão sujeitos aás obrigações militares, e quando falamos de obrigações militares estamos a falar do
recenseamento militar que ocorre aos 18 anos de idade do cidadão e das provas de classificação e selecção que
ocorrem no ano seguinte, ou seja dos 19 e da incorporação que ocorre aos 20 anos, normalmente do cidadão”. “Eu
não devo dizer que há fugas porque não tenho aqui dados concretos em termos de números, mas devo dizer que
as obrigações militares são um dever do cidadão”. Se o cidadão foge e não se apresenta ou não cumpre com as
suas obrigações acaba sendo penalizado pela própria lei. E uma das grandes penalizações que neste momento o
cidadão está a ter, fica vedado a movimentações fora do país. Quando quer emitir passaporte a «Direcção Nacional
de Migração» solicita-lhe a situação militar.
E aqui temos toda a base de dados dos que recensearam e não foram, dos chamamos e que não apareceram,
dos que deviam estar na instrução e não foram; pura simplesmente não lhe passam a declaração. Isso já não é
connosco, nem fica na cadeia, o cidadão sozinho se arranja, mas se caso a sua relação nominal for conduzida ao
tribunal, consoante a lei ou a gravidade da situação, poderá ser preso até aos dois anos de prisão e muitas das vezes
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esta pena convertida com a incorporação imediata para o SM. E caso deste género em que alguns são julgados eu
tenho acompanhado nas reportagens da rádio”.
“Os jovens que vem pedir declaração para emprego ou para tratar passaporte, no quando se notar que devia
ter comparecido às provas de selecção e não o fez, passa a ser chamado de compelido, aquele que não tenha ido
cumprir o serviço militar é chamado refractário. Neste caso, o cidadão é aconselhado a justificar com documentos
probatórios que são dirigidas ao ministro da defesa nacional por via do «Centro de Recrutamento Provincial» do
recenseado; a justificação pode ou não ser aceite”.
Para os jovens que são recrutados ainda em período escolar e após o regresso do SM se debatem com falta de
vagas para continuarem com os seus estudos, Fidelino Anselmo encontra uma Explicação.
“O «Ministério da Defesa Nacional» como tal não é o responsável pelo enquadramento imediato de todos
estes jovens que cumprem o serviço militar, mas quero deixar claro e sublinhar que a lei obriga as instituições
que sejam privadas ou públicas a reintegrarem todos que tinham a sua ocupação antes de irem para tropa. E é
preciso sublinhar que nós fazemos um levantamento dentro das unidades militares dos jovens que vão sair no
ano a seguir, fazemos a lista e procuramos saber desses que eram estudantes quem é que quer estudar, que é
para o «Ministério da Educação» contar com eles no ano a seguir com base na lista que vamos mandar. Não você
sai no próximo ano e não nos diz que quer continuar com os estudos. Para caso de emprego, o grande lote dos que
vão para o «Ministério do Interior» nós é que mandamos segundo a formação que a «Polícia da República de
Moçambique - PRM» precisa.
E tudo o que vem aparecer como problema é consequência de desorganização que começa do próprio jovem.
Porque sabem quando o jovem sai a sua vaga fica ocupada por outra pessoa. E isso é também problema do país
que tem falta de sala de aulas e de emprego. Quanto às manobras de se tentar anular o nome do incorporado para
cumprir o serviço militar por via de pagamento a funcionários de «Centro de Recrutamento e Mobilização, a nossa
fonte disse que “só talvez na antiga lei 4/78 que é a lei do «SMO», mas na lei 24/97, a actual do «Serviço Militar»,
não impossível, é difícil na medida em que nós não trabalhamos com nomes, trabalhamos com números de oito
dígitos, o que não é fácil decorar.
Fidelino Anselmo diz não poder quantificar o número exacto dos dados recrutados durante o ano porque
“Nós recenseamos e comunicamos ao governo sobre o número dos jovens conseguidos em todo o país, depois
comunicamos o número dos que serão inspeccionados, e destes divulgamos o número dos jovens aptos. De acordo
com as necessidades e realidade económica, no mês de Dezembro o governo, por via do conselho de ministros diz
o número exacto dos jovens a ingressarem no serviço militar no ano seguinte”.
“Nós não podemos ficar a pensar que temos vizinhos seguros, ninguém tem vizinho seguro” disse o tenente
coronel Fedelio Anselmo . “Nós temos madeira, camarão e outras riquezas, por isso, há pessoas que estão a cobiçar
Moçambique e devemos estar a altura de responder às necessidades do país quando precisar. A economia só é
forte quando tem uma defesa forte, a redução da pobreza absoluta depende da estabilidade dum país. O país deve
aproveitar os jovens que saem do SM porque tem uma disciplina invejável”.
Emildo Sambo / Canal de Moçambique – 21.09.2006
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Serviço militar no mundo
PAÍS

SISTEMA DO SERVIÇO MILITAR
SADC

Moçambique

África do Sul

Angola

Botswana

Registo para o serviço militar é obrigatório para todos os homens e mulheres aos 18
anos de idade, 18-35 anos de idade para o serviço obrigatório militar selectivo; 18 anos
de idade para o serviço voluntário; ambos os serviços têm a duração mínima de 2anos;
as mulheres podem servir como oficiais ou alistadas (2010). As FADM têm apenas 5%
de mulheres nas suas fileiras, a maioria das quais está a frequentar Administração
Militar, uma das cifras mais baixas na África Austral (RM/Lusa – 03 de Maio de 2012).
18 anos de idade para o serviço militar voluntário; não há serviço obrigatório; as
mulheres são elegíveis para servir em papéis não-combatentes; a duração do serviço
é de 2 anos (2007).
20 – 45 anos de idade para o cumprimento obrigatório e 18-45 anos para o cumprimento
voluntário do serviço militar por cidadãos do sexo masculino; o cumprimento obrigatório
tem a duração de 2 anos; 20-45 anos de idade para o cumprimento voluntário do serviço
pelo sexo feminino; é necessária a nacionalidade angolana; a Marinha de Guerra de
Angola (Marinha, MGA ) é inteiramente composta por voluntários (2011).
Não existe SMO. 18 é a idade aparente do serviço militar voluntário. A idade mínima
oficial é desconhecida (2001).

República
Democrática do
Congo

18-45 anos de idade para o serviço militar voluntário (2009). Não tem serviço militar
obrigatório.

Lesoto

18-24 anos de idade para o serviço militar voluntário; não há serviço obrigatório; as
mulheres servem como oficiais comissionárias (2009).

Madagáscar

18-25 anos de idade para o serviço voluntário militar do sexo masculino apenas; não
há serviço obrigatório; o serviço tem a duração de 18 meses (seja militar ou serviço
equivalente civil); 20-30 anos de idade para os recrutas da Gendarmaria Nacional (35
anos de idade para aqueles com experiência militar) (2010).

Malawi

18 anos de idade para o serviço militar voluntário, a duração padrão é de 2 anos de
serviço activo e 5 anos de serviço na reserva (2007).

Maurícias

18 anos de idade para cumprimento obrigatório de todos os homens, duração de 2 anos;
maioria dos militares acredita-se ser voluntários; serviço na Força Aérea e Marinha é
voluntário (2011).

Namíbia
18 anos de idade para o serviço militar voluntário; não há serviço obrigatório (2010).

Seychelles

18 anos de idade para o serviço militar voluntário (menores com autorização dos pais),
não tem serviço militar obrigatório (2010).

Suazilândia

18-30 anos de idade de serviço militar voluntário para homens e mulheres; não há
serviço obrigatório; requerido o teste de HIV obrigatório, apenas candidatos HIVnegativos são aceites (2011).

Tanzânia

18 anos de idade para o serviço militar voluntário (2007).
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Zâmbia

Zimbabwé

18-27 anos de idade para homens e mulheres de serviço militar voluntário (16 anos de
idade com o consentimento dos pais), não tem serviço militar obrigatório; necessária
a nacionalidade Zambiana; teste de HIV obrigatório para o alistamento; aposentadoria
compulsória de oficiais na idade de 65 anos (Exército, Força Aérea) (2011).
18-24 anos de idade para o serviço militar obrigatório: as mulheres são elegíveis para
servir (2010).
Outros Países da CPLP

Brasil

21-45 anos de idade para o serviço militar obrigatório, o cumprimento obrigatório
tem a duração de 9 a 12 meses; 17-45 anos de idade para o serviço voluntário; uma
percentagem crescente das fileiras é constituída por profissionais voluntários por
“longos anos de serviço”; mulheres foram autorizadas a servir às forças armadas no
início de 1980 quando o Exército Brasileiro se tornou o primeiro exército da América
do Sul a aceitar mulheres nas fileiras da carreira; as mulheres servem à Marinha e
Aeronáutica só no Corpo de Reserva da Mulher (2001).

Cabo Verde

18 anos de idade (est.) para o serviço militar obrigatório selectivo com a duração de 14
meses (2006).

Guiné-Bissau

18-25 anos de idade para o serviço militar obrigatório selectivo (o Serviço na Força
Aérea é voluntário); 16 anos de idade ou menos, com o consentimento dos pais, para o
serviço voluntário (2010).

Portugal

18 anos de idade para o serviço militar voluntário, não tem serviço militar obrigatório;
as mulheres servem as forças armadas, nos navios da Marinha desde 1993, mas são
proibidas de servir em algumas especialidades combatentes; obrigação de reserva até
aos 35 anos de idade (2010).

São Tomé e
Príncipe

18 anos de idade (est) (2004) para serviço militar voluntário.

Timor-Leste

18 anos de idade para o serviço militar voluntário; não há serviço obrigatório; o serviço
tem a duração de 18 meses (2011).
Potências Mundiais

França

17-40 anos de idade para serviço militar voluntário para homens e mulheres (com
autorização dos pais), não tem serviço militar obrigatório; o serviço tem a duração de 12
meses, as mulheres servem em postos não-combatentes (2010).

Alemanha

17-23 anos de idade para serviço militar voluntário para homens e mulheres;
obrigatoriedade terminou a 01 de Julho de 2011; o serviço tem a duração de 1-2 anos,
as mulheres passaram a ser elegíveis para o serviço voluntário em todos os ramos
militares e posições desde 2001 (2011).

Reino Unido

Estados Unidos

20

16-33 anos de idade (17-28 oficiais) para o serviço militar voluntário (menores de 18
anos com o consentimento dos pais); as mulheres servem em serviços militares, mas
são excluídas das posições básicas de combate e alguns postos navais; em Outubro de
2009, as mulheres compunham 12,1 % dos oficiais e 9% de pessoal alistado nas forças
regulares; deve ser cidadão do Reino Unido, da Commonwealth ou República da Irlanda;
reservistas servem um mínimo de 3 anos até a idade de 45 ou 55; 16 anos de idade para
o serviço militar voluntário pelos cidadãos nepaleses da Brigada de Gurkhas; 16-34
anos de idade para o serviço militar voluntário por parte dos cidadãos de Papua Nova
Guiné (2009).
18 anos de idade (17 anos de idade com o consentimento dos pais) para serviço
voluntário por homens e mulheres; idade alistamento máximo: 42 (Exército), 27 (Força
Aérea), 34 (Marinha), 28 (Marines); a duração do serviço é de 8 anos incluindo 2-5 anos
activos (Exército), 2 anos activo (Marinha), 4 anos activo (Força Aérea, Marines) (2010).
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China

A lei prescreve18-24 anos de idade para o serviço militar obrigatório selectivo, com
uma obrigação de 2 anos de serviço. No entanto, nunca foi aplicada na história devido
ao grande número de voluntários da enorme população Chinesa. Não tem idade
mínima para o serviço voluntário (todos os oficiais são voluntários); 18-19 anos de
idade para as mulheres graduadas do ensino médio que atendam aos requisitos para
trabalhos militares específicos ou serviço cívico; uma decisão militar recente permite
as mulheres em funções de combate, a primeira turma de mulheres comandantes de
navio de guerra estava em treinamento em 2011 (2011). Tem a maior força militar do
mundo, com cerca de 3 milhões de membros, e tem o maior exército em activo, com
aproximadamente 2,25 milhão de membros. É composto por cinco principais ramos de
serviço: Exército, Marinha de Guerra, Força Aérea, Segundo Corpo de Artilharia e Força
da Reserva.

Sem forças armadas
Sem obrigatoriedade
Abolição da obrigatoriedade em três anos
Obrigatoriedade
Sem dados
Fonte: http://www.theodora.com/wfb/
http://www.photius.com/rankings/index.html#MILITARY
http://wri-irg.org/co/rtba/

Salomão Muchanga explicando a essência das reivindicações ao ministro Nyussi
(Foto publicada pela Redacção do Jornal Magazine Independente na edição de 09 de Setembro de 2009, página 10).

21

Juventude & Serviço Militar em Moçambique.

Juventude & Serviço Militar em Moçambique.

PARTE iII
DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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V. Procedimentos Metodológicos

P

ara a efectivação da pesquisa foram empregues como procedimentos metodológicos as
abordagens de pesquisa quantitativa e qualitativa10, no sentido de possibilitar uma confrontação dos dados colhidos através da administração de inquéritos com os dados colhidos através de entrevistas e grupos focais.
O trabalho de campo foi estruturado em três ciclos de actividades, designadamente, Recolha da
Informação, Tratamento da Informação e Apresentação dos Dados Sistematizados.
O levantamento dos dados foi realizado entre os meses de Fevereiro e Julho de 2011, por uma equipa de 30 inquiridores, devidamente capacitados para o efeito11, distribuídos entre as quatro províncias
abrangidas (Nampula, Sofala, Maputo-Cidade e Província).
Dentre outros critérios, pesou na selecção das províncias o critério de representatividade nacional, por constituírem capitais regionais e províncias politicamente fervilhantes.
Tendo em conta a diversidade da informação que era necessário recolher, foram utilizadas várias técnicas de recolha de dados incluindo inquéritos (Sul, Centro e Norte), reuniões formais com os
quadros envolvidos no processo de recrutamento e selecção de mancebos e quadros do Ministério
da Defesa, revisão documental, entrevistas semi-estruturadas, grupos focais e observação directa.
A pesquisa envolveu inicialmente a Revisão Documental que permitiu obter uma visão panorâmica sobre a problemática do Serviço Militar em Moçambique. Também forneceu caminhos para
melhorar algumas práticas ora vigentes no processo de recrutamento e selecção dos mancebos. Os
documentos para análise foram recolhidos tanto na cidade de Maputo junto do Ministério da Defesa
Nacional assim como nos centros de recrutamento e mobilização, na comunicação social, na Internet,
entre outros.
10
O método misto caracteriza-se pela integração dos dados qualitativos e quantitativos para expandir e esclarecer as conclusões e entendimentos do estudo (Johnson, B. & Christensen, L. 2005. Educational Research – Quantitative, qualitative and mixed approaches. University
of South Alabama: College of Education. Disponível em: http://southalabama.edu/coe/bset/johnson/dr_johnson/2textbook.htm. Acesso a
12 de Janeiro de 2011).
11
Durante o mês de Janeiro do ano 2011 teve lugar um ciclo de capacitação dos inquiridores e gestores de campo focalizada para as várias fases
que a pesquisa iria trilhar (fornecimento de informação técnica e especializada sobre serviço militar, gestão de pesquisa, procedimentos de
prestação de contas, e administração de inquéritos).
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O Inquérito aplicado (anexo) é formado por 14 questões, com as respectivas alíneas, que abordam
o nível de conhecimento e a percepção que os jovens pesquisados têm em relação ao Serviço Militar.
Após a devida pré-testagem, os inquéritos foram administrados a 1 315 jovens em idade militar (18 –
35 anos), resultando num total de 900 inquéritos validados.
As Entrevistas Semi-estruturadas e os Grupos Focais permitiram a recolha de dados qualitativos. Estes foram realizados com actores chave do processo, nomeadamente jovens que já teriam
cumprido o SM, jovens em idade para o cumprimento do SM, gestores dos centros de recrutamento,
sociedade civil, entre outros. As entrevistas semi-estruturadas privilegiaram grupos dirigidos que
detém influência directa ou indirecta no processo. Os grupos de foco foram realizados em formato de
mesas redondas compostas por 10 jovens de organizações da sociedade civil, confissões religiosas,
instituições de ensino e associações juvenis diversas cada, totalizando cinco mesas redondas a nível
de Maputo-Cidade, enquanto que quatro a nível de Nampula e Sofala. Do total de participantes nos
grupos de foco, cinquenta e três são do sexo feminino, designadamente treze em Nampula, oito em
Sofala e, trinta e dois em Maputo. Esta técnica permitiu obter uma variedade de pontos de vista, percepções e subsídios que são estimuladas por meio da interacção e discussão de grupo12.
A Observação Directa consistiu em visitas de campo, com a finalidade complementar a informação que de outra forma não pudemos verificar.
Numa fase mais avançada realizou-se um Workshop de validação para que os membros do Parlamento Juvenil e os diversos actores sociais interessados pudessem, através de um processo participativo, emitir as suas contribuições e validar os resultados da pesquisa.
No decorrer da presente pesquisa concorreram como riscos para inviabilizar a pesquisa:
1. A fraca abertura e resistência por parte de certos sectores de instituições estatais na disponibilização da informação de consumo público sobre Serviço Militar. A título de exemplo, a nível do
Ministério da Defesa houve negação em disponibilizar informação estatística relativa ao número
de cidadãos recenseados, recrutados, incorporados e desmobilizados nos últimos três anos;
2. Não existência, de forma clara, de uma base de dados com estatísticas sobre o número total de
jovens entre os 18 e 35 anos em Moçambique;
3. À luz da Lei do SM n.o 32/2009, bastante recente, ainda não existem desmobilizados;
4. A provisão do Serviço Cívico, embora patente no texto Constitucional desde 2004, até Abril de
2012 ainda não tinha sido implantada através da respectiva lei, sendo por isso, desconhecida
pela maior parte da sociedade.
Aspectos éticos foram considerados no processo de observação, grupos focais, inquérito e entrevistas. Todos os actores-chave e informantes forneceram a informação livremente e estavam
conscientes da finalidade da pesquisa. E para efeitos do presente estudo, a sua identidade não será
revelada.
A seguir, é apresentada a breve caracterização da amostra abrangida pelos inquéritos.
12
Pillinger, J. & Nurse, D. (2005). Consulta com os Utilizadores do Serviço: Gerir grupos de foco. Managing Diversity: In Health and Social Service
in the Interest of all Citizens. The Europe Commission Directorate for Employment and Social Affairs. Disponível em: http://www.socialeurope.
com/mandiv/por/focus_group.html. Acesso a 30 de Maio de 2011.
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4.1. Perfil da Amostra
Uma amostra intencional de 900 jovens foi validada a nível da administração dos inquéritos, tendo sido observado um considerável equilíbrio de género, representatividade regional e experiência
de Serviço Militar.
Gráfico 1 – Distribuição da amostra conforme o sexo

Dos 900 jovens, aproximadamente 32% são mulheres (287) e 68% homens (613). Destes, 50% são
estudantes (453) e o restante possui diversas profissões, entre professores, polícias e comerciantes,
conforme a tabela abaixo.
Tabela 1 e Gráfico 2 – Distribuição da amostra conforme a profissão expressa
Nenhuma
Estudante
Militar/Polícia
Doméstico(a)
Comerciante
Professor
Outras
Médico
Total

Freq

Percent.

44
453
79
38
24
59
187
16
900

4,9
50,3
8,8
4,2
2,7
6,5
20,8
1,8
100,0

Valid.
Percent

4,9
50,3
8,8
4,2
2,7
6,5
20,8
1,8
100,0

Percent.
Cumulativa

4,9
55,2
64,0
68,2
70,9
77,4
98,2
100,0

Em termos de nível académico ou de escolarização, 44% (377) possui nível médio de escolaridade,
aproximadamente 30% possui o nível básico enquanto 23% possui o nível superior.
Tabela 2 – Distribuição da amostra conforme o nível académico
Maputo Cidade
Casos
%
Não Alfabetizados
Básico
Médio
Nível Académico
Superior
Outro
Total
Não Responderam
Total

3
61
97
40
4
205
2
207

1,5
29,8
47,3
19,5
2,0
100,0
0,0
100,0

Província
Maputo Província
Casos
%
0,0
36
47
21
9
113
20
133

0,0
31,9
41,6
18,6
8,0
100,0
0,0
100,0

Nampula
Casos
%
0,0
49
107
61
1
218
4
222

0,0
22,5
49,1
28,0
0,5
100,0
0,0
100,0

Sofala
Casos
%
1
103
126
76
13
319
19
338

0,3
32,3
39,5
23,8
4,1
100,0
0,0
100,0

Total
Casos
%
4
249
377
198
27
855
45
900

0,5
29,1
44,1
23,2
3,2
100,0
0,0
100,0
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O agregado dos dados acima apresentados permite-nos afirmar que a pesquisa observou a diversidade que caracteriza o perfil geral da juventude nestes pontos do país, designadamente, o equilíbrio de género e o respeito pelos diversos extractos sociais e níveis académicos.
Quisemos igualmente equilibrar a representatividade da amostra pelas três regiões do país, nomeadamente região Sul, Centro e Norte. Assim, a região Sul teve cumulativamente 37,8% da amostra,
correspondente a 340 respondentes validados para as cidades de Maputo e Matola, em equilíbrio com
a região Centro com 37,5% (338 respondentes). A região Norte teve 24,7% da amostra.
Tabela 3 – Distribuição da amostra conforme a região
Região Sul, Centro e Norte

Valid

Freq

Percent.

Valid.
Percent

Percent.
Cumulativa

Maputo Cidade (Sul)

207

23,0

23,0

23,0

Maputo Província (Sul)

133

14,8

14,8

37,8

Nampula (Norte)

222

24,7

24,7

62,5

Sofala (Centro)

338

37,5

37,5

100,0

Total

900

100,0

100,0

A nossa pesquisa quis igualmente garantir um equilíbrio na amostra entre os que cumpriram o
Serviço Militar e os que ainda não o fizeram. Assim, 61% dos inquiridos ainda não cumpriram o Serviço Militar e os restantes 39% cumpriram.
Tabela 4 – Distribuição da amostra conforme o cumprimento ou não do SM
Província

Cumpriram
SM

Maputo Cidade

Maputo Província

Casos

Casos

%

%

Nampula

Casos

Sofala

%

Casos

Total

%

Casos

%

Não

120

58.3

95

73.1

128

59.0

199

59.2

542

Sim

86

41.7

35

26.9

89

41.0

137

40.8

347

39.0

Total

206

100.0

130

100.0

217

100.0

336

100.0

889

100.0

0.0
100

3
133

0.0
100

5
222

0.0
100

2
338

0.0
100

11
900

0.0
100

Não Responderam
Total

1
207

61.0

4.2. Técnicas de Análise dos Dados
Os dados qualitativos resultantes da aplicação das entrevistas e inquéritos foram analisados com
recurso à técnica de análise de conteúdo. Grelhas de categorização foram construídas para a análise.
Uma grelha foi construída para a análise comparativa das informações resultantes da revisão documental e da observação. Os dados quantitativos dos inquéritos foram tabulados através do programa
SPSS (Statistical Package for Social Sciencies). Foram realizados apuramentos específicos para cada
região, bem como um apuramento agregado para o conjunto delas, preservando a diversidade regional.
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Artigo 4: Nova Lei do Serviço Militar em Reflexão
Sob a égide do PJ, vários jovens reuníram-se ontem, em Maputo, para debater as implicações da
promulgação da nova Lei do Serviço Militar, pelo Presidente da República, na semana passada.
Apesar do Chefe do Estado ter tido o cuidado de pedir a apreciação da constitucionalidade da
mesma lei ao Conselho Constitucional e este tê-lo feito favoravelmente, algumas agremiações juvenis
continuam a pensar que a nova Lei do Serviço Militar é desfavorável aos jovens, pelo que não devia ter
sido promulgada.
Alice Mabote elogiou a iniciativa deste fórum e questionou as reais razões que estarão por detrás
da insistência em se aprovar uma lei, que, segundo disse, só servirá para criar desigualdades sociais. O
Parlamento Juvenil, na qualidade de mentor do debate, disse ser oportuno que os jovens façam alguma
reflexão em torno de uma lei que tem como objecto a própria juventude.
Jornal Magazine Independente – Segunda-feira, 7 de Dezembro de 2009

Artigo 5: Moçambique: Governo ameaça refractários ao serviço militar
Em Moçambique o ministério da defesa advertiu que sancionará todos os jovens que não regularizem
a sua situação militar. O processo de recenseamento militar obrigatório começou ontem e deverá
abranger cerca de 160 mil jovens que completam 18 anos até Dezembro.
O registo dos jovens - alargado aos cidadãos até aos 35 anos que, por diversos motivos, não se
tenham recenseado em ocasiões anteriores - será feito nos centros de recrutamento das 11 províncias
moçambicanas e nos consulados no estrangeiro. Ao abrigo da lei, “o cidadão que não se apresentar ao
recenseamento militar e não regularizar a sua situação militar nos prazosreferidos é considerado faltoso
ao recenseamento militar e fica sujeito a sanções”.
O actual efectivo do exército de Moçambique atinge os 18 mil homens, depois da maioria de as antigas
tropas governamentais da FRELIMO e da guerrilha da RENAMO, hoje principal partido da oposição,
terem preferido a desmobilização à integração no exército unificado definido no Acordo Geral de Paz,
assinado em Roma, em Outubro de 1992.
Voice of America, Maputo – Quarta, 04 de Janeiro de 2012, Simeão Pongoane
http://www.voanews.com/portuguese/news/01_04_12_Moz_military-136679333.htm
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VI. Resultados e Constatações
da Pesquisa

O

presente capítulo centra-se na apresentação e discussão dos resultados obtidos através
da pesquisa, assim como na enunciação das suas principais constatações. Estas constatações, que se centram fundamentalmente na percepção que os jovens têm em relação ao
Serviço Militar, derivam da triangulação da análise estatística efectuada aos dados oriundos dos inquéritos bem assim, dos dados qualitativos das entrevistas, dos grupos focais e da revisão
literária.

6.1. RESULTADOS E CONTASTAÇÕES DA ANÁLISE ESTATÍSTICA
De seguida são apresentados os resultados e as principais constatações que derivam da análise
estatística dos dados colectados.

6.1.1. Percepção sobre a Natureza e Relevância do Serviço Militar
Em Moçambique, quase todos jovens em idade militar já ouviram falar do Serviço Militar. E na
sua maioria conhecem a sua finalidade e o intervalo de idade em que esse serviço deve ser prestado,
manifestando-se de acordo com a sua pertinência. No entanto, os mesmos jovens consideram que
nos actuais moldes, o SM só é cumprido pelos filhos da classe social baixa13.
As tabelas 5 – 8 dão conta do que acima ficou expresso.

13

Vide as Respostas dos Inquiridos em Anexo no 2
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Tabela 5 – 96,8% dos jovens moçambicanos afirma que já ouviu falar sobre SM

Ouviu falar de
Serviço Militar
Não Responderam
Total

Província
Maputo Cidade Maputo Província Nampula
Sofala
Total
Casos %
Casos
%
Casos
%
Casos %
Casos
%
5
2,4
13
9,8
5
2,3
6
1,8
29
3,2
202
97,6
120
90,2
217
97,7
330
98,2
869
96,8
207
100
133
100
222
100
336
100
898 100,0
0
0
0
0
0
0
2
0,0
2
0,0
207
100
133
100
222
100
338
100
900
100

Não
Sim
Total

Tabela 6 – Aproximadamente 84,5% dos jovens moçambicanos afirma que percebe o
objectivo do SM

Percepção sobre o
Objectivo do Serviço
Militar

Província
Maputo
Província
Nampula
Casos %
Casos %

Maputo
Cidade
Casos %

Sofala
Casos %

Total
Casos %

Não

34,0

16,7

26

19,8

37

16,7

41

12,2

138

Sim
Total

169,0

83,3

105

80,2

184

83,3

296

87,8

754

84,5

203

100

131

100

221

100

337

100

892

100,0

Não Responderam
Total

15,5

4

0,0

2

0,0

1

0,0

1

0,0

8

0,0

207

100

133

100

222

100

338

100

900

100

Tabela 7 – 75,1% dos jovens moçambicanos afirma que conhece a idade para cumprir as
obrigações militares
Província
Maputo Cidade
Percepção em relação
a Idade para a
prestação do serviço
militar

Não
sabe

Casos

Maputo Província

% Casos

28

13,5 32

Nampula

% Casos

Sofala
% Casos

Total
% Casos

%

24,1 43

19,7 72

21,8 175

19,7

63,2 166

75,1

18-35

167

80,7 84

76,1 250

75,8 667

18-30

12

5,8 17

12,8 9

4,1 8

2,4 46

Total

207

100,0 133

100,0 218

100,0 330

100,0 888

5,2
100,0

Não Responderam

0

0,0 0

0,0 4

0,0 8

0,0 12

0,0

Total

207

100 133

100 222

100 338

100 900

100

Tabela 8 – 72,5% dos jovens moçambicanos percebem a idade entre 18 – 35 anos como ideal
para o cumprimento das obrigações militares
Província
Maputo Cidade Maputo Província
Nampula
Sofala
Casos
% Casos
% Casos
% Casos
Acha que esta é a
idade ideal
Não Responderam
Total

Total
% Casos

%

Não

64

31,4 39

29,5 50

22,5 89

27,6 242

27,5

Sim

140

68,6 93

70,5 172

77,5 233

72,4 638

72,5

Total

204 100,0 132

100,0

3
207

100,0 222

100,0 322

100,0 880

0,0 1

0,0 0

0,0 16

0,0 20

0,0

100 133

100 222

100 338

100 900

100

O agregado dos dados acima expostos evidencia um bom nível de conhecimento por parte dos
jovens moçambicanos sobre os objectivos e idade de cumprimento do Serviço Militar. Por outro lado,
estes dados demonstram que os jovens em causa, percebendo a importância do cumprimento como
garante da estabilidade e segurança de uma nação, não se opõem a existência do Serviço Militar.
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Apesar de todo esse conhecimento entre os moçambicanos, a pesquisa denota existir um grande
vazio de conhecimento sobre os direitos e deveres que assiste a cada moçambicano em idade para
prestar o Serviço Militar. Por exemplo, mais de metade dos inquiridos afirma não saber que depois
de prestar o Serviço Militar os cidadãos passam para a reserva de disponibilidade e licenciamento.
Segundo a lei n.o 32/2009, na reserva de disponibilidade e licenciamento são incluídos todos os
cidadãos que prestaram SEN14, a partir da data em que cessarem essa prestação até aos 35 anos de
idade. A reserva de disponibilidade e licenciamento compreende dois escalões:15
a) Disponibilidade;
b) Tropas licenciadas.
Os cidadãos na situação da disponibilidade podem ser convocados para a prestação de serviço
efectivo, nos termos do disposto no artigo 33 da respectiva lei. Estes cidadãos, caso sejam mobilizados, ingressam directamente no ramo das Forças Armadas a que estiveram afectos. Por outro lado,
os cidadãos mobilizados podem ser reclassificados em função das habilitações académicas e profissionais que tenham adquirido após terem concluído o Serviço Militar Efectivo16.
As tabelas e gráficos abaixo mostram o nível de resposta dos inquiridos.

				
Gráfico 3

Do total de inquiridos, 49,2% dos jovens afirma que não sabia que depois de prestar o Serviço Militar os cidadãos passam para a reserva de disponibilidade e licenciamento.

Gráfico 4

14

Cf: vide art. 5 da Lei do Serviço Militar – n.o 32/2009
Cf: Art. 6 da Lei do Serviço Militar
16
Cf: Vide artigo 63 do Regulamento da Lei do Serviço Militar – Decreto n.o 7/2010
15
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Do total de inquiridos, 55% dos jovens afirma que sabia que após a prestação do Serviço Militar os
cidadãos ficam na disponibilidade da FADM por um período de seis anos subsequentes a prestação.

Gráfico 5

Do total de inquiridores, 48,8% dos jovens afirma que sabia que todos os cidadãos que tenham ou
não participado no Serviço Militar ficam no serviço territorial desde que tenham idade.
Tabela 9 – Sobre a Metodologia de Definição do Número de Contingente a Recrutar
Freq
Valid

Missing

Percent

Não

499

55,4

Sim

391

Total

890

System

Total

Valid Percent

Percent Cumulativa

56,1

56,1

43,4

43,9

100,0

98,9

100,0

10

1,1

900

100,0

No que tange ao número de contingente a recrutar, 56,1% dos jovens afirmam não saber quem e
com que bases define este número. Dentre os jovens que afirmam saber quem é que define, apenas
uma minoria cita o Ministério da Defesa, sendo que parte significativa refere-se ao Chefe do Estado-maior General, Quartel General, Comandante-em-Chefe das Forças de Defesa e Segurança, Centros Provinciais de Recrutamento, Ministério do Interior, Primeiro-ministro, Conselho de Ministros,
Oficiais dias dos Quartéis, Chefe do Efectivo da FADM, Chefe dos Militares, Exército, Conselheiros do
Ministro da Defesa e várias entidades.
Tabela 10 – Comandante em Chefe das Forças de Defesa e Segurança
Província
Maputo Cidade
Casos
%
Sabe quem é o
comandante em-chefe
das forças de defesa e
segurança
Não Responderam
Total

34

Maputo Província
Casos
%

Nampula
Casos %

Sofala
Casos %

Total
Casos

%

Não

67

36,4

60

53,1

104

47,3

165

51,9

396

Sim

117

63,6

53

46,9

116

52,7

153

48,1

439

52,6

Total

184

100,0

113

100,0

220

100,0

318

100,0

835

100,0

0,0

23

0,0

20

0,0

2

0,0

20

207

100

133

100

222

100

338

47,4

65

0,0

900

100
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Gráfico 6

Do total de inquiridos, 52,6% dos jovens afirma que sabe quem é o Comandante em Chefe das
Forças de Defesa e Segurança. No gráfico 6, pode-se observar com clareza as especificidades regionais.
Contudo, importa referir que, parte significativa destes jovens, incluindo os que cumpriram Serviço Militar, fundamenta a sua resposta citando nomes como Filipe Nyussi, Paulino Macaringue, Lagos
Lidimo, Jorge Kalau, José Mandra, General Chipande, Primeiro Ministro, Chefe do Estado Maior General e Comandante Geral. Apenas metade é que demonstra conhecimentos concretos ao afirmar que
o Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança é o Presidente da República.

6.1.2. Percepção sobre as Fontes de Informação para efeito de SM
Um dos aspectos que o inquérito se propõe a esclarecer é onde os cidadaos adquirem a informação sobre o Serviço Militar. Na verdade, a nossa intenção era de aferir se existiam canais institucionalizados dedicados a prestação de informação a cerca do SM.
Aqui, o conhecimento sobre os centros de mobilização e recrutamento e as instituições relacionadas aparecem no último lugar, em benefício dos órgãos de comunicação social, sendo a Televisão
predominante nos centros urbanos e a Rádio nas zonas rurais. Ficou por aferir a existência ou não
de ligação estreita entre o trabalho da comunicação social e os órgãos responsáveis pela gestão do
Serviço Militar, uma vez que:
Ao Ministério da Defesa Nacional compete:
f) Promover a divulgação pública do dever de apresentação dos cidadãos ao recenseamento militar;
Art. 34 do Regulamento da Lei do Serviço Militar

A proeminência da comunicação social como principal meio através do qual os cidadãos se informam vem mais uma vez consubstanciar os vários estudos que a apontam como o sector que mais
confiança nutre dos cidadãos, seguida da religião17. Porém, a maioria dos cidadãos considera a infor17

Revista Encarte Tendências (2002). Opinião Pública. Campinas: UNICAMP. Vol VIII, no 1. 107 – 132p.
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mação prestada pelos orgãos de comunicação ainda insuficiente para formar qualquer opinião sobre
o Serviço Militar.
Da mesma forma, os cidadãos mostram-se preocupados com a pobreza da informação diversa
que obtêm ao longo de todo o processo de cumprimento do Serviço Militar. Tanto nos centros de recrutamento como noutros locais, a informação é parca, muito evasiva e incompleta. Por exemplo, nas
fases de recenseamento, classificação e selecção, os cidadãos afirmam que não são informados das
várias faculdades que os assistem em, por exemplo, adiar por motivos legalmente previstos, a sua
incorporação no SM.
É que, embora os actuais recibos da Ficha de Recenseamento Individual comportem no seu verso
explicações relativas ao adiamento, o pessoal envolvido nas fases supracitadas não comparticipa na
educação militar dos jovens, tendo em conta as mais diversificadas habilitações literárias e níveis de
atenção.

Tabela 11 – 68,1% dos jovens percebe que o dever legal de inscrição no recenseamento militar
é publicado por todos, ou pelo menos a maioria, dos meios de comunicação social.
Província
Acha que o dever
legal de inscrição
no recenseamento
militar é publicado
por todos os meios de
comunicação social

Maputo Cidade
Casos
Não

Maputo Província

% Casos

50

Nampula

% Casos

24,5 33

Sofala
% Casos

25,8 81

36,7 119

Total
% Casos

35,5 283

%
31,9

Sim

154

75,5 95

74,2 140

63,3 216

64,5 605

68,1

Total

204

100,0 128

100,0 221

100,0 335

100,0 888

100,0

3
207

0,0 5
100 133

0,0 1
100 222

0,0 3
100 338

0,0 12
100,0 900

0,0
100

Não Responderam
Total

Tabela 12 – 53,5% dos jovens considera que a rádio é o meio de comunicação social que mais
divulga o dever de inscrição militar enquanto que 29,3% consideram que seja a
televisão.
Província
Maputo Cidade

Casos
Rádio
Televisão
Qual é o meio de
comunicação social Internet
que mais divulga
Jornais
esse dever de
Outro
inscrição
Não tem opinião
formada
Total
Não Responderam
Total

36

Maputo Província

% Casos

89
72
3
18
19

43,4
35,1
1,5
8,8
9,3

4

77
35
0
10
9

58,8
26,7
0,0
7,6
6,9

2,0

0

0,0

205 100,0

131

100,0

2
207

2
133

0,0
100

0,0
100

Nampula

% Casos

Sofala

% Casos

131
56
3
7
16

59,0
25,2
1,4
3,2
7,2

9

181
99
3
14
9

Total

% Casos

54,0
29,6
0,9
4,2
2,7

478
262
9
49
53

%
53,5
29,3
1,0
5,5
5,9

4,1

29

8,7

42

4,7

222 100,0

335

100

893

100,0

0
222

3
338

0,0
100

7
900

0,0
100

0,0
100
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Tabela 13 – 31,6% dos jovens soube que tinha que ir se recensear através de um familiar,
vizinho ou amigo (meio de comunicação informal), enquanto que 23,6% soube
através de um local de aglomeração tal como escola ou local de trabalho. Neste
caso, os órgãos de comunicação social aparecem como terceira alternativa.
Província
Maputo Cidade
Casos

Por que
meio de
comunicação
soube de que
tinha que ir
recensear?

Familiar, vizinho ou amigo
65
Escola, local de trabalho
ou qualquer outro local de
aglomerado
32
Órgão de comunicação social
incluindo internet
33

Maputo
Província

% Casos

Nampula
% Casos

Sofala

% Casos

Total
% Casos

%

31,7

28

22,4

61

27,5

125

37,8

279

31,6

15,6

34

27,2

84

37,8

58

17,5

208

23,6

16,1

18

14,4

25

11,3

111

33,5

187

21,2

Publicidade

39

19,0

25

20,0

33

14,9

19

5,7

116

13,1

Outra

34

16,6

20

16,0

14

6,3

15

4,5

83

9,4

Nenhum

2

1,0

0

0,0

5

2,3

3

0,9

10

1,1

100,0

125

100,0

Total

205

222 100,0

331 100,0

883 100,0

Não Responderam

2

0,0

8

0,0

0

0,0

7

0,0

17

0,0

Total

207

100

133

100

222

100

338

100

900

100

Tabela 14 – Aproximadamente a metade dos jovens, 49,1%, considera que a informação sobre
recenseamento militar não está acessível para todos os cidadãos. Esta teoria
pode ser vista como uma hipótese para justificar a fraca aderência aos postos de
recenseamento.

Acha que esta
Não
informação está
acessível a todos Sim
cidadãos?
Total
Não Responderam
Total

Província
Maputo Cidade
Maputo Província
Nampula
Sofala
Total
Casos
%
Casos
%
Casos
%
Casos
%
Casos %
88
43,1
45
34,4
134
60,4
171
51,0
438
49,1
116
56,9
86
65,6
88
39,6
164
49,0
454
50,9
204
100,0
131
100,0
222
100,0
335 100,0
892 100,0
3
0,0
2
0,0
0
0,0
3
0,0
8
0,0
207
100
133
100
222
100
338
100
900
100

6.1.3. Percepção sobre a Motivação e Participação no Recenseamento Militar
Um dos aspectos que o inquérito se propõe a esclarecer é sobre a comunicação dos direitos e deveres associados ao cumprimento das obrigações militares de modo a que os jovens possam tomar
decisões melhor informadas. Na verdade, a intenção é aferir se as entidades responsáveis pelo recenseamento cumprem com a obrigação legal de prestação informação aos cidadãos.
Aqui, fica patente uma gravosa falta de prestação de informação no acto do recenseamento, o que
o torna num processo automático em que o jovem fornece os seus dados e “se retira”. Importa aqui
explorar se esta violação do estatuído na lei deve-se ao desconhecimento, à falta de competências/
formação dos técnicos ou a pura negligência.
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Gráficos 7 e 8 – Distribuição dos jovens recenseados conforme o sexo e a região

Tabela 15 – 81,1% dos jovens inquiridos efectuou o recenseamento militar. Contudo, fica
aqui evidente que dentre os jovens com idade das obrigações militares o maior
número que não se recenseou é do sexo feminino.
Província
Maputo
Cidade

Maputo
Província

Casos
Recenseamento

Não Recenseados

Nampula

% Casos

41

19,9

% Casos

30

22,7

40

Sofala

Total

% Casos
18,1

57

% Casos
17,3

168

%
18,9

Recenseados

165

80,1

102

77,3

181

81,9

273

82,7

721

81,1

Total

206

100,0

132

100,0

221

100,0

330

100,0

889

100,0

Não Responderam
Total

1

0,0

1

0,0

1

0,0

8

0,0

11

0,0

207

100

133

100

222

100

338

100

900

100

Tabela 16 – 66,2% dos jovens denuncia a falta de prestação de informação sobre o objectivo do
Serviço Militar durante o acto do recenseamento. Embora esteja plasmado na lei,
na prática a maior parte dos jovens refere que não têm recebido esta informação.
Província
Maputo
Província
Nampula

Maputo
Cidade

No acto de
recenseamento foi-lhe
dado informações sobre
o objectivo do Serviço
Militar
Não Responderam
Total

Casos

%

Casos

%

Casos

Sofala

%

Casos

Total

%

Casos

%

Não

87

52,7

64

62,7

119

65,7

207

75,8

477

Sim

78

47,3

38

37,3

62

34,3

66

24,2

244

33,8

100,0
0,0
100

721
179
900

100,0
0,0
100

Total

165
42
207

100,0
0,0
100

102
31
133

100,0
0,0
100

181
41
222

100,0
0,0
100

273
65
338

66,2

Tabela 17 – 76,5% dos jovens afirma que não foram informados sobre os direitos e deveres
decorrentes do SM.
Província
Maputo Cidade

Casos
Foi-lhe informado sobre
os seus direitos e deveres
decorrentes do serviço
militar
Não Responderam
Total

38

%

Maputo Província

Casos

%

Nampula

Casos

Sofala

%

Casos

Total

%

Casos %

Não

106

64,4

74

72,7

145

80,3

226

82,8

552

Sim

59

35,6

28

27,3

36

19,7

47

17,2

169

76,5
23,5

Total

165

100,0

102

100,0

181

100,0

273

100,0

721

100,0

42
207

0,0
100

31
133

0,0
100

41
222

0,0
100

65
338

0,0
100

179
900

0,0
100
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Tabela 18 – 55,2% dos jovens afirma que sabia que podem manifestar sua opção pela
incorporação num ano diferente dentro do limite dos 18 aos 22 anos. Esta
inovação da actual lei encontra limite no facto de que entre os 18 e os 19 anos
nenhum cidadão pode ser incorporado porque este período é reservado para
o recenseamento e as provas de classificação. Neste contexto, e considerando
que aos 20 anos é o período normal de incorporação, a opção do cidadão fica
limitada ao período que vai dos 21 aos 22 anos.
Maputo
Cidade
Casos
Sabia que os cidadãos podem
manifestar sua opção pela
incorporação no ano diferente
dentro do limite dos 18 aos 22
anos

Maputo
Província

%

Casos

Nampula

%

Casos %

Sofala
Casos

Total

%

Casos %

Não

78

38,4

67

51,1

129

58,9

112

36,2

386

44,8

Sim

125

61,6

64

48,9

90

41,1

197

63,8

476

55,2

Total

203

100,0

131

100,0

219

100,0

309

100,0

4
207

0,0
100

2
133

0,0
100

3
222

0,0
100

29
338

0,0
100

Não Responderam
Total

862 100,0
38
900

0,0
100

Tabela 19 – 66,1% dos jovens afirma conhecer as condições para o pedido de adiamento das
provas de selecção. Este conhecimento pode derivar do facto destas condições
constarem do recibo de recenseamento.
Província
Maputo
Província
Nampula

Maputo
Cidade
Casos
Conheces as condições/motivos
para o pedido de adiamento das
provas de classificação e selecção
Não Responderam
Total

%

Casos

Não

70

34,8

Sim

131

65,2

Total

201
6
207

100,0
0,0
100

%

Casos

63

%

Sofala

Total

Casos

%

43,2

67

21,1

295

33,9

575

66,1

47,7

95

69

52,3

125

56,8

250

78,9

132
1
133

100,0
0,0
100

220
2
222

100,0
0,0
100

317
21
338

100,0
0,0

Casos

%

870 100,0
30
0,0
900
100

Tabela 20 – 61,1% dos jovens afirma que já ouviu falar sobre os fundamentos para a dispensa
do cumprimento do SM.
Província
Maputo Cidade
Casos
Não
Já ouviu falar dos fundamentos Sim
para a dispensa do
cumprimento do serviço militar Total
Não Responderam
Total

84

%
42,4

Maputo Província
Casos
73

%

Nampula
Casos

57,0

95

%

Sofala
Casos

43,0

81

Total
%

26,2

Casos

%

333

38,9

114

57,6

55

43,0

126

57,0

228

73,8

523

61,1

198

100,0

128

100,0

221

100,0

309

100,0

856

100,0

9

0,0

5

0,0

1

0,0

29

0,0

44

0,0

207

100

133

100

222

100

338

100

900

100

6.1.4. Percepção sobre a Motivação e Participação no Recrutamento
Aqui, embora seja evidente o respeito pelos 45 dias de antecedência à convocação e a prestação
de informação sobre a possibilidade de manifestar preferência relativamente ao ramo de cumprimento do SM, visualiza-se, por outro lado, a parcial inobservância dos prazos estabelecidos, das pre-
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ferências dos cidadãos e das obrigações do Estado de suportar as despesas relacionadas ao cumprimento das obrigações militares por parte dos cidadãos, o que surgiria como um incentivo para que
mais cidadãos regularizassem a sua situação. De igual modo, os inquiridos mostram um desconhecimento em relação aos períodos de provas e às obrigações relacionadas ao transporte, alimentação
e alojamento.
Tabela 21 – 55,8% dos jovens inquiridos recenseados foi convocado para as provas de
classificação e selecção
Província

Foi convocado para as
provas de classificação e
selecção

Maputo Cidade

Maputo Província

Casos

Casos

%

Nampula

%

Casos

Sofala

%

Casos

Total

%

Casos

%

Não

65

39,4

55

53,9

83

45,9

116

42,5

319

Sim

100

60,6

47

46,1

98

54,1

157

57,5

402

55,8

Total

165

100,0

102

100,0

181

100,0

273

100,0

721

100,0

0,0

179

Não Responderam

42

Total

0,0

207

31

100

0,0

133

41

100

0,0

222

58

100

338

100

44,2

0,0

900

100

Tabela 22 – 74,6% dos jovens inquiridos convocados considera que foi respeitado o mínimo
de 45 dias de antecedência à convocação
Província

Acha que foi respeitado
o mínimo de 45 dias de
antecedência à convocação
Não Responderam

Maputo Cidade

Maputo Província

Casos

Casos

%

%

Nampula
Casos

Sofala

%

Casos

Total

%

Casos

%

Não

24

28,9

7

24,1

11

12,8

46

31,1

88

Sim

59

71,1

22

75.9

75

87,2

102

68,9

258

74,6

Total

83
124

100,0
0,0

29
104

100,0
0,0

86
136

100,0
0,0

148
190

100,0
0,0

346
554

100,0
0,0

207

100

133

100

222

100

338

100

900

100

Total

25,4

Tabela 23 – 35,6% dos jovens convocados refere que essas provas foram realizadas entre os
meses estatuídos por regulamento, enquanto que 30,4% não se recordam
Província

Essas provas foram
Não
realizadas entre os
meses de Maio, Junho. Sim
Julho e Agosto
Não me recordo
Total

40

Maputo Cidade

Maputo Província

Casos

Casos

%

%

Nampula

Sofala

Casos %

Casos %

Total
Casos %

45

45,0

25

53,2

35

35,7

32

20,4

137

34,1

32

32,0

13

27,7

29

29,6

69

43,9

143

35,6

23

23,0

9

19,1

34

34,7

56

35,7

122

30,3

100

100,0

47

100,0

98 100,0

157

100

402 100,0

Não Responderam

107

0,0

86

0,0

124

0,0

181

0,0

498

0,0

Total

207

100

133

100

222

100

338

100

900

100
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Tabela 24 – 47,3% dos jovens convocados refere que precisou de percorrer grande distância
para prestar as provas
Província

Precisou de percorrer
grande distância para
prestar as provas de
classificação e selecção

Maputo Cidade

Maputo Província

Casos

Casos

%

Nampula

%

Casos

Sofala

%

Casos

Total

%

Casos

%

Não

47

47,0

18

38,3

38

38,8

109

69,4

212

Sim

53

53,0

29

61,7

60

61,2

48

30,6

190

47,3

Total

100

100,0

47

100,0

98

100,0

157

100,0

402

100,0

107
207

0,0
100

86
133

0,0
100

124
222

0,0
100

181
338

0,0

498
900

0,0
100

Não Responderam
Total

52,7

Tabela 25 – 43,7% dos jovens que percorreram longas distâncias refere que o Estado não
cumpriu com a obrigação de suportar as despesas, enquanto que 18,4% não se
recorda
Província
Em caso afirmativo, será
que o estado cumpriu
a sua obrigação de
Não
suportar as despesas de
transporte, alojamento e Sim
alimentação
Não me recordo
Total
Não Responderam
Total

Maputo
Província

Maputo Cidade
Casos

%

Casos

Nampula

%

Sofala

Casos %

Casos %

Total
Casos %

19

35,8

15

51,7

28

46,7

21

43,8

83

43,7

23

43,4

10

34,5

17

28,3

22

45,8

72

37,9

11

20,8

4

13,8

15

25,0

5

10,4

35

18,4

53

100,0

29

100,0

60

100,0

48

100,0

190

100,0

154
207

0,0
100

104
133

0,0
100

162
222

0,0
100

290
338

0,0
100

710
900

0,0
100

Tabela 26 – 88,8% dos jovens convocados afirma que foi considerado apto no teste de aptidão
para o SM
Província
Maputo Cidade

Resultado do Teste de
Aptidão

Maputo Província

Nampula

Sofala

Total

Casos

%

Casos

%

Casos

%

Casos

%

Casos

%

11

11,0

10

21,3

8

8,2

16

18,0

45

11,2

Inapto
Apto

89

89,0

37

78,7

90

91,8

141

82,0

357

88,8

Total

100

100,0

47

100,0

98

100,0

157

100,0

402

100,0

107
207

0,0
100

86
133

0,0
100

124
222

0,0
100

181
338

0,0
100

498
900

0,0
100

Não Responderam
Total

Tabela 27 – 56,9% dos jovens aptos afirma que a junta de classificação e selecção
informou-lhe da possibilidade de manifestar preferência relativamente ao
ramo de especialidade
Província
Maputo
Cidade
A junta de classificação e
selecção informou-lhe da
possibilidade de manifestar a
sua preferência relativamente
ao ramo e especialidade em que
deseja cumprir o serviço militar
Não Responderam
Total

Maputo
Província

Nampula

Sofala

Total

Casos

%

Casos

%

Casos

%

Casos

%

Casos

%

Não

34

38,2

17

45,9

58

64,4

45

31,9

154

43,1

Sim

55

61,8

20

54,1

32

35,6

96

68,1

203

56,9

Total

89

100,0

37

100,0

90

100,0

141

100,0

357

100,0

118
207

0,0
100

96
133

0,0
100

132
222

0,0
100

197
338

0,0
100

543
900

0,0
100
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Tabela 28 – 58,3% dos jovens aptos afirma que não foi tida em conta a sua preferência
Província
Maputo Cidade

Foi tida em conta a sua
preferência
Não Responderam
Total

Maputo Província

Nampula

Sofala

Total

Casos

%

Casos

%

Casos

%

Casos

%

Casos

%

Não

53

59,5

26

70,3

58

64,4

71

50,4

208

58,3

Sim

36

40,5

11

29,7

32

35,6

70

49,6

149

41,7

Total

89

100,0

37

100,0

90

100,0

141

100,0

357

100,0

118
207

0,0
100

96
133

0,0
100

132
222

0,0
100

197
338

0,0
100

543
900

0,0
100

Artigo 6: Mais de 50 por cento dos jovens gazetam aos exames psico-físicos
A maior parte dos jovens recenseados para o SMO, actualmente designado Serviço Efectivo
Normal das FADM, não tem comparecido nas provas de classificação e selecção. No ano passado,
foram convocados mais de 30 mil jovens, em todo o país, mas apenas metade, cerca de 15 mil,
compareceu. Segundo Ilídio Paulo, chefe do departamento de recrutamento no Ministério da
Defesa Nacional, a maior parte destes jovens terá vários impedimentos e desvantagens em caso
de solicitação de emprego no Aparelho de Estado, entre outras consequências estabelecidas na lei
do SEN nas FADM, aprovada no ano passado.
Acrescentou que muitos jovens que queriam declaração militar para o provimento de vagas em
instituições públicas, tais como Autoridade Tributária e outras, foram dados como tendo situação
militar não regularizada apenas por não terem comparecido aos exames de inspecção militar.
Para já, Ilídio Paulo referiu que começaram na segunda-feira as provas de classificação e selecção
para apurar os candidatos capacitados psicológico e fisicamente para o cumprimento do serviço
militar.
“Para o efeito, foram afixados editais de convocação nas sedes distritais, postos administrativos,
sedes de bairros e escolas secundárias e apelamos a todos os jovens recenseados para
consultarem as listas afixadas”, referiu o responsável acrescentando que a não comparência é
punível nos termos da lei.
Diário de Moçambique – Sexta-feira, 15 de Outubro de 2010

Artigo 7: Serviço Militar Obrigatório: Jovens não respondem ao chamamento
É sempre assim quando chega esta altura de recenseamento para o Serviço Militar Obrigatório
(SMO) destinado a todos os moçambicanos entre os 18 e 35 anos. Os jovens simplesmente ficam em
casa, ignorando o chamamento. Este ano nada mudou. Numa ronda efectuada pela Reportagem do
Canalmoz nos 69 postos de recenseamento militar espalhados pela província de Maputo, a constatação
é de que os jovens simplesmente não acatam o convite do Governo.
As causas que levam os jovens a ignorar o apelo para se recensearem a fim de serem treinados para
a defesa da pátria são diversas. Os relatos de más condições e maus tratos nos centros de treinamento,
o exemplo dos milhares de jovens que vão treinar e depois acabam na desgraça e também o facto
deste serviço ser reservado às camadas mais empobrecidas da sociedade moçambicana (os ricos não
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integram o exército) são algumas das razões que fazem com que os jovens se afastem do SMO, até do
próprio recenseamento militar
As autoridades dizem-se preocupadas com a atitude dos jovens que não querem inscrever-se para
cumprir o serviço militar e neste momento o que tem sido feito para atrair mais jovens para o serviço
militar são campanhas de sensibilização, que ocorrem em locais de maior concentração de pessoas,
como nas escolas e mercados.
Entretanto, Francisco Macandja, director provincial do Centro de Recrutamento e Mobilização Militar
da Província de Maputo, disse acreditar que depois do fim das matrículas os jovens poderão ocorrer aos
locais de recenseamento militar.
“Calhámos numa época que podemos considerar péssima. Constatámos que os jovens relegam o
recenseamento militar para último plano. Mas isso deve-se ao facto deles estarem mais preocupados,
primeiro, em resolver sua situação escolar”, explicou-se Macandja.
Os números que falam
Dados colhidos no posto administrativo de Infulene – o maior do município da Matola, que responde
por 8 delegações de recenseamento militar obrigatório instalados em diversos bairros, nomeadamente
T3, Ndavela, Zona Verde, Infulene “D”, Acordos de Lusaka, Khongolote, incluindo localidades de Boquisso,
Mukatisso – mostram o desinteresse da juventude para com este processo.
De acordo com Pedro Mucame, responsável da área de recrutamento e mobilização militar do
posto administrativo de Infulene, muitos postos de recenseamento instalados nos bairros e localidades
chegavam a receber duas a cinco pessoas por dia. Mucame mostrou-se desapontado com o facto, tendo
dito que tudo é por culpa dos encarregados de educação que não incentivam os filhos a recensearem-se.
“A nossa juventude pensa que no cumprimento do serviço militar as pessoas são privadas de muita
coisa, como comer, dormir e outros afazeres, o que não constitui a verdade. O que acontece é que as
pessoas devem estar sujeitas a algumas medidas militares e devem cumpri-las como regra geral”, disse
Mucame.
Refira-se que o processo de recenseamento militar obrigatório arrancou no dia 3 de Janeiro e
termina no próximo dia 28 de Fevereiro. Devido ao incumprimento das metas originadas pela fraca
fluência nos postos de recenseamento, em quase todos os anos, o Ministério da Defesa tem estendido
os prazos de recenseamento.
Um comunicado do Ministério da Defesa Nacional de Moçambique indica que o cidadão que não se
apresentar ao recenseamento militar no período e locais indicados, deverá procurar regularizar a sua
situação nos 30 dias subsequentes à data de 28 de Fevereiro. Na nota, adverte-se que caso o cidadão
abrangido não se apresente no posto de recenseamento militar e não regularize a sua situação nos
prazos referidos será considerado faltoso, ficando sujeito a sanções, nos termos da lei.
Sabe-se que tais sanções incluem, por exemplo, a proibição em obter emprego na administração
pública ou matricular-se em escola pública.
António Frades, Canal de Moçambique – Segunda-feira, 16 de Janeiro de 2012
http://www.canalmoz.co.mz/hoje/21128-jovens-nao-respondem-ao-chamamento.html

6.1.5. Percepção sobre os Desafios de Cumprimento e a Reinserção Social
Aqui, a maior parte dos inquiridos considera que a prestação do Serviço Militar contribui para a
valorização cívica, cultural, física e profissional dos cidadãos. Neste âmbito, o Serviço Militar deixa de
ter uma importância apenas orientada para a pátria, passando a assumir uma posição importante
também para a satisfação dos interesses individuais.
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Parte dos jovens inquiridos refere que a interacção entre jovens dos mais variados extractos sociais e culturais, a participação na banda e engenharia militar, o desenvolvimento de novas aptidões
físicas, o fortalecimento da saúde, a incorporação de valores morais e de disciplina, a observação de
deveres e o investimento em actividades agrícolas, de limpeza e filantrópicas constituem exemplos
práticos desta valorização cívica, cultural, física e profissional18. Contudo, os jovens se mostram preocupados com o facto de que as FADM não representam um efectivo mosaico racial, étnico e social que
galvanize a sua maior valorização cultural.
Por outro lado, grande parte dos jovens percebe que esta valorização não está positivamente
correlacionada com a reinserção social, académica e profissional. Em parcas palavras, embora seja
importante para a nação e para o indivíduo, o actual paradigma do SM não facilita a reinserção social
do cidadão. Parte significativa dos jovens desmobilizados sente frustradas as suas expectativas alegadamente, porque, os centros de recrutamento limitam-se a emitir documentos comprovativos da
sua participação no SM, sem se envolver de forma efectiva na reinserção social18.
Tabela 29 – 62,5% dos jovens considera que a prestação do serviço militar contribui para a
valorização cívica, cultural, física e profissional
Maputo Cidade
Casos
Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional
Não Responderam
Total

%

Maputo
Província
Casos

Província
Nampula

%

Casos

%

Sofala
Casos

%

Total
Casos

%

Não

67

33,2

65

51,6

86

39,4

99

33,0

317

37,5

Sim

135

66,8

61

48,4

132

60,6

201

67,0

529

62,5

Total

202
5
207

100,0
0,0
100

126
7
133

100,0
0,0
100

218
4
222

100,0
0,0
100

300
38
338

100,0
0,0

846
54
900

100,0
0,0
100

Tabela 30 – 59,6% dos jovens considera que essa valorização não é fundamental na
reinserção cultural, académica e profissional dos cidadãos
Província
Maputo Cidade

Essa valorização é
Não
fundamental para a reinserção Sim
cultural, académica e
Total
profissional

Maputo Província

Casos
%
Casos
%
124
64,9
52
67
35,1
64

Não Responderam
Total

Nampula

Sofala

Total

Casos
%
Casos %
Casos %
44,8
134
63,5
158
59,2
468
59,6
55,2
77
36,5
109
40,8
317
40,4

191

100,0

116

100,0

211

100,0

267

100,0

785

100,0

16
207

0,0
100

17
133

0,0
100

11
222

0,0
100

71
338

0,0
100,0

115
900

0,0
100

6.1.6. Percepção sobre o Serviço Cívico
Considerando este serviço como uma inovação do actual texto constitucional de 2004, pretendemos perceber o seu nível de divulgação para que o processo da sua inserção no contexto nacional
seja participativo e inclusivo e, consequentemente, grangear a máxima aderência da juventude.
Sobre esta temática, os jovens demonstraram conhecimentos genéricos, escassos e ambíguos.
Este cenário denuncia o secretismo através do qual o Serviço Cívico (SC) está a ser introduzido.
18
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Artigo 8: Condenado pelo Estado: CASO DO JOVEM HÉLIO DIAMANTINO
Os efeitos do Serviço Militar Obrigatório que precipitaram a doença de Hélio Diamantino vão fazer-se sentir
para o resto da sua vida, perturbando a sua locomoção, inserção social e encurtando-lhe o futuro.
Destaca-se no meio da turba. Decrépito e sem rumo. À medida que se aproxima da entrada do @Verdade,
a falta de equilíbrio torna-se ainda mais gigantesca. Não é por acaso que lhe foi atribuída a condição de “inapto
para trabalhar na Função Pública”. Mas ao ouvirmos o desfiar de rosário de Hélio Diamantino, a realidade
afigura- se monstruosa.
A (ir)responsabilidade do Estado marca-lhe cada fissura, cada mazela. Desde o problema de vista à Ataxia
Espino–Cerebelosa, ao corpo seguro por membros frágeis, e à vida de subsistência cujos motivos se escondem
atrás de uma doença que não foi detectada na inspecção militar obrigatória, a 4 de Outubro de 1999. Afinal o
que é preciso para que o Estado arque com as suas responsabilidades? A pergunta repete-se de advogado em
advogado, da Liga dos Direitos Humanos às instituições internacionais. E dá azo a uma outra, mais concreta,
mais real e impossível de responder: haverá dinheiro que possa devolver a saúde que Hélio perdeu?
Como tudo começou
Hélio era um rapaz encantando com a vida e, apesar das dificuldades, sempre contou com o amor da família.
Aos 18 anos, quando foi fazer o recenseamento militar para cumprir um dever patriótico, o adolescente não podia
pensar que aquele gesto hipotecaria o seu futuro. “Estava na 11a classe e sonhava em continuar com os estudos,
mas não podia fugir das minhas obrigações como cidadão deste país”.
Um ano depois, em 2000, Hélio foi convocado pelo Centro de Recrutamento, Mobilização e Propaganda da
Cidade de Maputo, para uma inspecção médica, na qual foi dado como apto e incorporado no Exército a 1 de Março
de 2001. Ainda no decurso da instrução no Centro de Formação de Forças Especiais, em Nampula, o recruta, com
o número de recenseamento 1858, caiu doente.
Quando se estava a acostumar à vida militar, viu-se obrigado a interromper a instrução para cuidar da
saúde. “Nessa altura, cada vez mais debilitado, abandonei aquela unidade militar para ser tratado em Maputo
porque tinha dificuldades em equilibrar-me ao caminhar, incapacidade de correr e tremor nos movimentos.
Depois fui apresentar-me no Comando do Exército - Região Militar Sul - onde ficou detido de 21 de Setembro de
2002 a 13 de Dezembro do mesmo ano. Fui solto mediante a apresentação das provas de tratamento.
Sucede, porém, que em vez de ser encaminhado para o Batalhão de Forças Especiais da Beira, Hélio ficou
como escriturário na casa de reclusão militar na Região Sul. Contudo, “foi omitida a causa da minha afectação
naquela unidade”. A 13 de Maio de 2003, passou à reserva, 74 dias depois de os seus colegas de incorporação
voltarem à condição de civis, numa violação ao que preconiza a Lei do Serviço Militar Obrigatório.
Desmobilizado e sem saúde
Encolhido numa cadeira minúscula, na redacção do @Verdade, Hélio Diamantino conta que no dia 14 de
Outubro de 2005 ficou internado no Hospital Central de Maputo (HCM).
Volvidos 18 dias, a 02 de Novembro, teve alta. Porém, uma recaída em Outubro de 2006 levou-o, mais uma
vez, ao leito do HCM, onde lhe diagnosticaram Ataxia Espino-Cerebelosa (uma doença degenerativa que se fixa à
medula espinhal, tronco encefálico e cerebelo, causando a degeneração gradual de tais pontos em grau celular, o
que leva ao impedimento do transporte do impulso eléctrico ao córtex cerebral proveniente do sistema nervoso
periférico, até a total inibição dos membros).
Por causa da doença, Hélio começou a apresentar cada vez mais dificuldades de executar actividades
quotidianas. Ainda assim, “consegui terminar o nível médio, em 2009”.
O relatório médico, solicitado a 9 de Dezembro de 2008, e disponível em Fevereiro de 2010, com número
de referência 13/ DC-HCM/10, foi claro: “Hélio Diamantino Naene Guiongue (...). foi observado no Serviço de
Neurologia em 2008. O exame registou Ataxia Espino-Cerebelosa, e diminuição da visão e da força muscular
nos membros esquerdos.
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Nistagmo horizontal, mais no olhar para a esquerda”. Portanto, “não apto para trabalhar na Função Pública”.
Porém, “podendo fazer trabalho sedentário em regime de horário especial”. Mais: “a doença de que padece é o
corolário do profundo esforço físico a que foi submetido durante a instrução”.
Respostas tardias das instituições do Estado
Com o relatório médico, no dia 18 de Fevereiro de 2009, Hélio apresentou uma exposição ao ministro da
Defesa no qual solicitava a integração no Ministério da Defesa Nacional (MDN). Ou que fossem “reparados
os seus direitos violados (...) uma vez existir em todo este processo uma responsabilidade objectiva do
Estado”.
A resposta, essa, caiu com estrondo um ano e quatro meses depois, através do chefe de gabinete do
ministro, “sobre o assunto, sua Excelência o ministro da Defesa Nacional, em despacho de 21/06/10, indeferiu
o pedido, com o fundamento de que a contratação de funcionários para o Aparelho do Estado é feita na base
do disposto no Estatuto dos Funcionários do Estado e sendo um requisito essencial a aptidão física. E neste
sentido, o relatório médico foi claro, inequívoco e peremptório em afirmar que vossa Excelência não é apto para
trabalhar na Função Pública”.
Na verdade, a decisão do MDN “atropelou” por completo o artigo 37 da Lei 32/2009 de 25 de Novembro, o
qual trata de questões relacionadas com acidentes ou doenças resultantes do serviço militar. O número um,
do referido artigo, informa que “o Estado reconhece aos cidadãos o direito à plena reparação dos efeitos de
acidentes ou doenças resultantes do serviço efectivo normal.
“O cidadão a que se refere o número anterior, quando possuidor de qualquer grau de incapacidade resultante
de acidente ou doença relacionada com o serviço militar beneficia de direitos e regalias previstos em legislação
própria (...)”, lê-se no número dois do artigo 37.
Quando Hélio era útil
O caminho, refira-se, que Hélio percorreu até ao cumprimento do Serviço Militar Obrigatório não foi feito de
respostas e nem medidas tardias como nas suas actuais relações com o Estado. Em ’99 recenseou, em 2001 fez a
inspecção e no mesmo ano anulou a matrícula em carta dirigida ao director da Escola Secundária Josina Machel.
A resposta desejada, essa, veio e Hélio já tinha partido para cumprir o seu dever patriótico.
Porém, antes, deixou uma carta, redigida na madrugada do dia 12 de Março de 2001, aos seus entes queridos
numa folha arrancada de um caderno que teria de esperar dois anos para voltar com Hélio ao banco da escola. O
que não aconteceu como o previsto devido às idas e vindas aos serviços de neurologia do HCM.
“Meus queridos pais, meus irmãos e minha prima Rute. Aqui estou eu, por escrito, tentando transmitir-vos o
que oralmente seria difícil porque até então não acredito que me estou separando por um tempo indeterminado
de vocês”. Assim, num tom de que quem já sente saudades, mesmo antes de partir, começou o texto curto, mas
extenso de sentimentos que o jovem deixou.
Hélio tinha claro que mais dia menos dia teria de deixar a família: “isto ia acontecer”. No seguimento da carta
– numa espécie de premonição do que viria a acontecer com o seu corpo – escreveu em caixa alta e dentro de
aspas a palavra que a Inspecção do Ministério da Defesa Nacional jamais deveria ter carimbado na sua cédula:
“APTO”. Até porque “usava óculos e tinha uma ligeira debilidade física e, sinceramente, pensava que não fosse
passar nos exames médicos. Mas o meu espírito patriótico empurrou-me ao Hospital Militar”, diz comentando
o aspecto curioso da carta.
Mesmo à porta do Exército, Hélio nunca deixou de pensar nos estudos: “anulei a matrícula no que se refere
ao assunto escola, prometendo voltar e continuar porque parar por aqui não constitui um desejo, além disso a
vaga pertence-me, ficando por vossa parte o dever de ir buscar a resposta na secretaria da escola e conservar
até a minha volta”.
No final da carta, Hélio pediu que cuidassem bem dos seus pertences porque iria voltar. Voltou 74 dias depois
do previsto. Ainda assim, concluiu o ensino médio em 2009. Viu as portas do emprego fecharem- -se, mas não
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esmoreceu. Fez um curso de montagem e reparação de computadores, mas até aqui os frágeis alicerces do seu
corpo são uma metáfora das suas possibilidades de conseguir um emprego, as quais definham à medida que a
Ataxia Espino - Cerebelosa ganha espaço.
Não passou de uma miragem
Depois de andar para frente e para trás à procura de emprego, em Abril de 2011 teve uma boa notícia. A
Associação Nitoroiense dos Deficientes Físicos (ANDEF), do Brasil, concedeu 15 bolsas de estudo com a duração
de 18 meses, sendo ele um dos beneficiários.
Mas para não desvirtuar a sabedoria popular que diz que “alegria de pobre dura pouco”, ele e mais 14
pessoas perderam a possibilidade de melhorar a sua formação porque não existia dinheiro para as passagens.
Assim, de forma inglória e por causa da insensibilidade de públicos e privados, terminou o sonho de Hélio
e mais 14 portadores de deficiência se especializaram num curso técnico. “Eram bolsas que só exigiam o
pagamento da passagem”, sublinha.
Enquanto não se vislumbra uma luz no fundo do túnel, Hélio continua a remar contra a maré: acorda cedo,
luta para apanhar o transporte, procura emprego, sonha em continuar os estudos e acredita que a justiça irá
obrigar o Estado a minimizar os danos que lhe foram causados pelo cumprimento do Serviço Militar Obrigatório.
Agora, tudo depende do Tribunal Administrativo.
O que diz o médico
Um médico neurologista, do Departamento de Neurologia do HCM, próximo ao caso, explicou que a doença
de Hélio não tem cura e o tratamento é muito caro. Por exemplo, “uma ressonância magnética custa mais de 60
mil meticais”. Um valor, diga-se, que Hélio não sabe onde ir buscar.
Contudo, informou que os exames feitos na Inspecção Militar não seriam capazes de detectar a predisposição.
Portanto, “afasta a hipótese de erro médico”. Mas esclarece que “o problema, com mais de 15 anos, foi precipitado
pelo rigor do treino militar”. Provavelmente, “o rapaz teria crises do género numa idade bem mais avançada”.
Por exemplo, “a casa onde ele vive tem de ser adaptada às limitações que a doença impõe. Isso, claro, é um
custo à parte do tratamento e controlo”. Na verdade, “sem corrimões para facilitar a locomoção, Hélio jamais terá
uma vida normal”.
Processar o Estado: fácil; fazer cumprir a sentença: uma tarefa hercúlea
O caso do Hélio está em sede de justiça e nas mãos do Instituto de Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ). @
Verdade tentou entrar em contacto com o advogado que está a lidar com o caso (omitimos o nome a seu pedido),
mas este informou-nos que não pode tecer comentários nesta fase do processo.
Contudo, não deixou de realçar que um processo contra o Estado é “muito complicado”. Principalmente,
“quando é um agente do próprio Estado quem assiste um cidadão lesado por ele”.
Na mesma linha de pensamento pronunciou-se o Dr. José Manuel Caldeira, nos seguintes termos: “Em
qualquer país, por mais democrático que seja, é difícil processar o Estado com sucesso”, Porém, “uma pessoa
que não tenha condições para ter um advogado pode ir ao IPAJ ou à Liga dos Direitos Humanos.”
Outros advogados advertem que há casos em que nada aconteceu, mas isso porque o Tribunal Administrativo
protegeu indevidamente o Estado. Infelizmente, “esses são em maior número do que os pouco bem-sucedidos”.
Para Caldeira o problema nem é processar o Estado, mas sim “fazer com que ele cumpra a sentença”.
Contudo, “há casos bem-sucedidos.
Rui Lamarques, Jornal A VERDADE – Quinta-feira, 25 de Agosto de 2011
http://www.verdade.co.mz/tema-de-fundo/35-themadefundo/21810-condenado-pelo-estado

47

Juventude & Serviço Militar em Moçambique.

Tabela 31 – 75,2% dos jovens nunca ouviu falar do decreto n.o 8/2010 de 15 de Abril sobre SC
Província

Já ouviu falar do decreto
n.o 8/2010 de 15 de Abril
sobre o serviço cívico

Maputo Cidade

Maputo Província

Casos

Casos

%

%

Nampula
Casos

Sofala

%

Casos

Total

%

Casos

%

Não

136

67,0

98

75,4

144

65,5

285

86,6

663

75,2

Sim

67

33,0

32

24,6

76

34,5

44

13,4

219

24,8

Total

203

100,0

130

100,0

220

100,0

329

100,0

882

100,0

4
207

0,0
100

3
133

0,0
100

2
222

0,0
100

9
338

0,0
100,0

18
900

0,0
100

Não Responderam
Total

Tabela 32 – 54,5% dos jovens afirma que não sabe o que é SC
Província
Maputo Cidade
Sabe o que é serviço
cívico

Casos

Maputo Província

%

Casos

Nampula

%

Casos

Sofala

%

Casos

Total

%

Casos

%

Não

80

39,4

78

62,4

107

48,6

209

64,9

474

Sim

123

60,6

47

37,6

113

51,4

113

35,1

396

45,5

Total

203
4
207

100,0
0,0
100

125
8
133

100,0
0,0
100

220
2
222

100,0
0,0
100

322
16
338

100,0
0,0
100,0

870
30
900

100,0
0,0
100

Não Responderam
Total

54,5

Tabela 33 – 61,1% dos jovens afirma que não sabe qual é a idade mínima para se prestar SC
Província

Sabe qual é a idade
mínima para se prestar
serviço cívico

Maputo Cidade

Maputo Província

Casos

Casos

%

%

Nampula
Casos

Sofala

%

Casos

Total

%

Casos

%

Não

96

47,5

66

60,6

129

59,2

195

73,0

486

61,1

Sim

106

52,5

43

39,4

89

40,8

72

27,0

310

38,9

Total

202

100,0

109

100,0

218

100,0

267 100,0

796 100,0

5
207

0,0
100

24
133

0,0
100

4
222

0,0
100

71
0,0
338 100,0

104
900

Não Responderam
Total

0,0
100

Tabela 34 – 50,4% dos jovens não concorda com a idade que o regulamento estipula como
idade mínima para a prestação de SC
O regulamento da lei de serviço
cívico estipula como idade
mínima para a prestação do
serviço cívico 20 anos de idade.
Concorda com essa idade

Não Responderam
Total

48

Província
Maputo Cidade
Casos

%

Maputo Província
Casos

%

Nampula
Casos

%

Sofala

Total

Casos %

Casos %

Não

105

52,0

64

61,5

120

55,3

110

40,9

399

50,4

Sim

97

48,0

40

38,5

97

44,7

159

59,1

393

49,6

Total

202

100,0

104

100,0

217

100,0

269 100,0

792 100,0

5
207

0,0
100

29
133

0,0
100

5
222

0,0
100

69
0,0
338 100,0

108
900

0,0
100
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Tabela 35 – 68,1% dos jovens afirma que já prestou algum tipo de SC
Província
Maputo Província

Maputo Cidade
Já prestou algum serviço
cívico

Casos

%

Casos

%

Nampula

Casos

Sofala

%

Casos

Total

%

Casos

%

Não

117

58,2

71

65,7

147

68,4

200

76,3

535

68,1

Sim

84

41,8

37

34,3

68

31,6

62

23,7

251

31,9

Total

201

100,0

108

100,0

215

100,0

262

100,0

786

100,0

6

0,0

25

0,0

7

0,0

76

0,0

114

0,0

207

100

133

100

222

100

338

100,0

900

100

Não Responderam
Total

Tabela 36 – 75,9% dos jovens afirma que não foi informado sobre a possibilidade de se prestar
SC em paralelo com a frequência de cursos de formação técnico-profissional
Maputo
Província

Maputo Cidade

Nampula
Sofala
Total
Foi informado que durante o período de
Casos %
Casos
%
Casos %
Casos %
Casos %
prestação do serviço cívico querendo
pode frequentar cursos de formação
Não
110
69,2
71
79,8
153
76,9
82 81,2
416 75,9
técnico-profissional que habilitem a
desempenhar tarefas durante o período Sim
49
30,8
18
20,2
46
23,1
19 18,8
132 24,1
de prestação
Total
159
100,0
89 100,0
199 100,0
101 100,0
548 100,0
Não Responderam
48
0,0
44
0,0
23
0,0
237
0,0
352
0,0
Total
207
100
133
100
222
100
338 100,0
900
100

Tabela 37 – Por fim, 74% dos jovens afirma que não sabia que tal como o Serviço Militar, os
SC têm a duração de 2 anos.

Sabia que tal como o serviço
militar os serviços cívicos tem
Não
a duração de 2 anos
Sim
Total
Não Responderam
Total

Maputo Cidade

Província
Maputo
Província
Nampula

Casos
%
Casos
%
131
64,9
82

Sofala

Total

Casos %
Casos %
Casos %
77,4
153
70,5
216
82,8
582 74,0

71

35,1

24

22,6

64

29,5

202

100,0

106

100,0

217

100,0

5

0,0

27

0,0

5

0,0

207

100

133

100

222

100

45

17,2

261 100,0
77

204

26,0

786 100,0

0,0

114

0,0

338 100,0

900

100

Artigo 9: Quando o Estado Desgraça Quem lhe Presta Honras			
Sessenta e sete homens afectos ao Comando das Unidades Cerimoniais estão desde o mês de
Agosto do ano passado a receber abaixo do salário mínimo e irrisório para aquilo que é a natureza do
seu trabalho. 2 100,00 meticais é o valor que o Ministério da Defesa lhes paga, contra os 5 175,00 Mts a
que têm direito.
A história destes jovens começa em 2009, quando foram chamados a cumprir o Serviço Militar
Obrigatório.
Conta um deles que a sua incorporação se deu numa altura em que estava a fazer a 11ª classe. “Pedi
o adiamento para ver se conseguia fazer a 12ª no ano posterior, mas o pedido foi indeferido”.
A princípio, foram noventa jovens que estiveram aquartelados por dois anos a fazer o curso básico
militar, que teve o seu fim em Junho. Cumprido o SMO, os jovens tiveram de escolher entre continuar no
exército ou voltar à vida civil (desmobilização).
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Dos noventa, dezasseis optaram pela desmobilização, três foram expulsos por terem sido
considerados desertores. Setenta e um decidiram, por vários motivos, continuar na vida militar.
Uns pela necessidade de ter um salário garantido no final de cada mês, outros por falta de
perspectivas para o futuro e alguns simplesmente pela “paixão pela carreira das armas”.
Destes (que optaram por seguir a carreira militar), três destes foram colocadas Escola de Música
para aprenderem o “ABC” da música e, por via disso, reforçar a banda militar das FADM.
Os restantes sessenta e oito foram submetidos ao curso de Guardas de Honra. Muitos pularam de
alegria uma vez que iriam auferir mais do que o dobro do subsidio de formação que o Estado concede
durante o período de instrução básica, 2 100, 00 meticais.
A promessa que lhes foi feita foi de que, ao terminarem o curso, passariam a ganhar 5175,00 Mts
(cinco mil e cento e setenta e cinco meticais).
Terminado o curso (de Guardas de Honra), em Setembro do ano passado, as expectativas começaram
a aumentar. “Esperávamos que, naquele mesmo mês, nos dessem o nosso primeiro salário porque já
estávamos alistados no exército e também cansados de receber o (mísero) subsídio de formação”.
Qual não foi o seu espanto. Quando chegou a hora de receber, os recém integrados no Exército foram
surpreendidos com o subsídio que recebiam na formação, ou seja, 2 100,00 Mts, ao invés de 5 175,00 Mts.
Insatisfeitos, trataram de entrar em contacto com o seu superior hierárquico, o comandante da unidade,
Albino Maphosse.
Este, nada mais fez do que plantar esperança no rosto dos seus comandados, garantido-lhes que no
mês seguinte o salário seria pago com retroactivos. Volvidos três meses sem que a promessa tivesse sido
cumprida, e como qualquer um que veja ou tenha os seus direitos violados, estes foram pedir satisfações
ao seu comandante, o que lhes valeu ameaças de expulsão e/ou desmobilização compulsiva.
As aparências (que) enganam
Há quem olha para a vida militar como um emprego, através do qual se pode auferir um salário,
mas no Comando das Unidades Cerimoniais esta expectativa é defraudada. Lá, a regra é: “não
reclame, abra a boca e come, porque no passado nem banana houve”. Os agentes da guarda de honra
das FADM, que podem ser equiparados à Força de Protecção de Altas Patentes da PRM, vivem cada
dia da sua frustração imbuídos em ameaças (de desmobilização compulsiva) proferidas pelos seus
superiores.
“Nós não temos uma formação académica que nos permita deixar a vida militar e enfrentar o
mercado de emprego. Eles tiraram-nos da carteira. Os nossos chefes sabem que nos dependemos
do salário do exército para alimentar as nossas famílias, por isso sempre que contestamos algum
posicionamento deles, ameaçam desmobilizar-nos. Ora porque ainda há muita gente que quer se filiar
ao exército, ora porque nós somos desertores”, contam, visivelmente amargurados.
Há filhos e enteados
Os superiores hierárquicos (dos sessenta e sete) alegam que não podem pagar o que estes jovens
exigem, porque estes não têm o nível médio concluído, ou seja, ainda não fizeram a 12ª classe.
Curiosamente, e para mostrar que este é mais um argumento para algumas pessoas que
supostamente têm um “bom salário” continuarem a encher os seus bolsos, existe no meio das fileiras
da Guarda de Honra um (o que devia o 68º reclamante) que anda de “boca fechada”.
Trata-se de um jovem supostamente filho do director financeiro das Forças Armadas de Defesa de
Moçambique que, mesmo sem ter a 12ª concluída, ganha o salário tanto reivindicado pelos seus pares,
ou seja, 5 175,00 Mts.
“Tiraram-nos o subsídio de risco”
Devido aos altos risco que estes homens a que estes jovens estão expostos, o Ministério da Defesa
atribui-lhes, por norma, um subsídio de risco. O subsídio de risco é, até certo ponto, uma forma de
reconhecer a sua coragem na protecção de altas individualidades.
O estranho nessa história é que os 2 100,00 Mts que eles auferem mensalmente não incluem o
referido subsídio.
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Informação contraditória
Nas suas investidas, alguns superiores daquela casa argumentam que os “descontentes” não
auferem os almejados 5 175,00 Mts porque não têm o nível médio concluído. Entretanto, uma fonte do
Ministério da Defesa garantiu-nos que os que tem este nível médio concluído, associado ao curso de
guardas de honra, ganham 7.845, 00Mts, o que quer dizer que os 5 175,00 Mts reivindicados pelos jovens
são seus por direito.
Um dos jovens que falou ao nosso jornal acerca deste caso, disse que situações desta natureza fazem
com que as proximidades dos quartéis sejam lugares extremamente perigosos.
“Há militares (de outros quartéis) que, devido às péssimas condições a que estão sujeitos, não
perdem a oportunidade de usar das técnicas adquiridas durante a instrução para fins maléficos, como é
o caso de assalto que, nalguns casos, culminam em mortes”, conta.
Hélio Norberto, Jornal A VERDADE – Quinta-feira, 05 de Janeiro de 2012
http://www.verdade.co.mz/nacional/24219-quando-o-estado-desgraca-quem-lhe-presta-honras

6.2. CONSTATAÇÕES SOBRE A PERCEPÇÃO DOS PRINCIPAIS ACTORES
Esta secção busca sistematizar as diferentes visões e percepções sobre o Serviço Militar em Moçambique à luz de diversas sensibildades da sociedade civil e do Estado.
Para tal, por um lado, foi efectuada a análise documental e das questões abertas dos inquéritos
e, por outro, foram ouvidos técnicos de serviços de recrutamento e mobilização de Maputo, chefes
de bairros e quarteirões, estudantes, confissões religiosas bem como desmobilizados de guerra. Tal
como teríamos mencionado na parte inicial deste relatório, os nomes dos nossos entrevistados serão
propositadamente omissos, à seu pedido.
Os centros de recrutamento enfrentam desafios comuns à nivel nacional, principalmente os relacionados com a coordenação intersectorial. Daí que o grande desafio para estes será o de conciliar
uma melhor coordenação entre todos os sectores envolvidos em todo o processo do Serviço Militar.
Entretanto, ligado a este grande desafio, encontram-se as seguintes constatações gerais:
a) Embora os jovens inquiridos com baixo nível de escolaridade (não alfabetizados ou nível básico) denotem relativa menor capacidade para responder às questões sobre Serviço Militar, não
se registou grande desnível de respostas entre os inquiridos mediante o nível académico. Por
outro lado, das províncias abrangidas constatou-se que Sofala é que denota o maior nível de
conhecimento sobre Serviço Militar, enquanto Maputo-Província o menor.
b) Em geral, os cidadãos aparentam demonstrar expectativas altas pouco realísticas em relação
ao Serviço Militar, seu cumprimento, direitos associados e a posterior reinserção social.
c) Elevada tendência dos jovens visualizarem o Serviço Militar como um centro vocacionado à
educação moral, armazenamento e regeneração dos jovens com comportamento desviante. Uma fasquia relevante de jovens inquiridos considera que o cidadão após cumprir Serviço
Militar mantém a sua dignidade, respeita os deveres e ao próximo, mostra-se social, calmo,
responsável e disciplinado, cultiva valores éticos e morais, evita comportamentos delinquen-
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tes, cumpre normas sem questionar e, desenvolve o espírito de solidariedade. Assim, conceptualizam o cumprimento do Serviço Militar como sendo o mais alto nível de manifestação do
patriotismo, uma ocupação que previne o cidadão da marginalidade.
d) A procura de emprego é apresentada como a razão por que a maioria dos jovens inquiridos
cumprem com as suas obrigações militares, seguida pela busca de oportunidades de progressão dos estudos. Grande parte dos jovens entre os 18 e 35 anos consideram que a busca
pela inserção no mercado de trabalho, realização dos direitos sociais e acesso à serviços públicos (passaporte e carta de condução) figuram entre o principal móbil que os leva a regularizar a sua situação militar, sendo que parte significativa deles veêm o cumprimento do Serviço
Militar como passaporte directo para a obtenção de uma colocação numa entidade estatal.
Por outro lado, este factor mostra-se como o principal vector da frustração dos jovens desmobilizados que se sentem marginalizados por, quando muito, apenas conseguirem colocação no Ministério da Defesa, do Interior e em empresas de segurança privada.
e) A integração directa dos desmobilizados no Ministério do Interior potencia o debate sobre a
militarização da polícia, dos seus métodos de actuação e do uso excessivo da força para reprimir os cidadãos;
f) Fraca adesão das mulheres aos centros de recrutamento. Por outro lado, o próprio MDN admite a falta de condições para o Serviço Militar albergar um elevado contingente de mulheres
atendendo às suas especificidades biológicas.
g) Elevado nível de frustração das expectativas dos mancebos durante e após o cumprimento
do Serviço Militar.
h) Falta de tempo e de recursos humanos por parte das administrações distritais para levar a
cabo actividades de sensibilização, informação e mobilização dos jovens em idade para o
cumprimento do SM, fazendo com que essas tarefas sejam levadas a cabo pelo braço juvenil
do partido Frelimo, a OJM. Este tipo de cenário concorre para pôr em causa o carácter apartidário das FADM.
i) A não inclusão de testes neurológicos e psicotécnicos profundos que permitam apurar com
maior grau de confiabilidade a aptidão psíquica dos jovens recrutados. A título de exemplo,
no caso do jovem Hélio reportado pelo Jornal A Verdade (vide artigo 8), nota-se que a avaliação efectuada na inspecção militar foi insuficiente para detectar a sua inaptidão para efeito
de cumprimento.
j) Nos bairros urbanos, os cidadãos em idade militar encontram dificuldades para a emissão dos
atestados de residência pois esses são emitidos contra o pagamento do imposto autárquico
anual bem como da declaração do bairro. Embora tenha-se formalmente abolido a cobrança
para efeitos de recenseamento militar, para ambos documentos as chefias dos bairros continuam a cobrar valores que rondam entre 150 – 200 meticais.
k) A falta de coordenação entre os órgãos intervenientes no processo do Serviço Militar, designadamente: o MDN, os CPRM, as administrações dos distritos, as conservatórias, o Ministério da Saúde e o Conselho Municipal. A título de exemplo, as conservatórias têm a responsa-

52

Juventude & Serviço Militar em Moçambique.

bilidade de a cada ano fornecer ao MDN, a lista nominal dos cidadãos que completam 17 anos
para permitir a planificação e previsão do ano seguinte. Contudo, os centros de recrutamento têm solicitado sem sucesso essas listas, actuando sob uma base ineficaz, o que leva a que
a planificação e orçamentação do recenseamento seja por mera conjectura, estimativa.
l) A desactualização do material de educação cívica utilizado pelos CPRM o qual faz referência
constante aos artigos da Lei do Serviço Militar Obrigatório n.o 24/97.
m) Há falta de equilíbrio entre a consciência/exercício de direitos e deveres associados ao Serviço Militar por parte dos jovens moçambicanos. Ao contrário do previsto na lei, em geral os
cidadãos são informados de alguns dos direitos associados ao Serviço Militar apenas na altura da sua incorporação, manifestando até então uma maior consciência dos seus deveres.
n) A ausência de um instrumento de responsabilização dos órgãos competentes no cumprimento das obrigações e medidas, no fornecimento das informações e na concessão dos direitos plasmados na lei sobre o Serviço Militar.
o) Nota-se, ao nível do Governo, a ausência de uma estratégia de acompanhamento dos jovens
após o cumprimento do Serviço Militar no processo da sua reinserção social. A maior parte
dos jovens inquiridos consideram esta falta de estratégia de reinserção social como a razão
pela qual a maior parte dos jovens desmobilizados são associados a criminalidade na medida em que na busca de sustento podem pôr em prática as tácticas militares colhidas durante
a prestação do serviço.
As associações de estudantes, do ensino secundário e superior, manifestam grande preocupação com os motivos que contribuem para a não adesão dos jovens ao SM. Para eles, parte das razões
prende-se com o fraco fluxo de informação e mobilização por parte dos agentes do estado, o que contribui para o desconhecimento do significado do Serviço Militar.
Entretanto, estes concordam que Serviço Militar seja um dever cívico. Porém, a falta de formação
profissionalizante e útil após o cumprimento do SM surge como principal elemento desmoralizador
entre as camadas juvenis mais instruídas.
Outro constrangimento apontado é o facto de que a época do registo militar nas zonas rurais costuma coincidir com a época produtiva enquanto nas zonas urbanas coincide com a época de férias
escolares.
No que se refere aos critérios de selecção para o Serviço Militar, consideram que haja o perigo de a
corrupção ganhar ainda mais terreno devido, não só, a porosidade da lei mas também ao clientelismo
que beneficia filhos de abastados, que deveras vezes adiam o seu cumprimento para sempre, sem
que nada lhes aconteça, recorrendo, como é claro, aos motivos legalmente estatuídos. “Os professantes da Igreja Testemunhas de Jeová não se alistam nem participam no SM, porquê?” Perguntam os
representantes do ensino superior.
Na mesma sequência, embora considerem um dever necessário para garantir a integridade e
segurança nacional, elevado número de jovens inquiridos caracteriza o SM como sendo uma arma
na posse dos políticos e das classes altas para controlar, explorar e marginalizar as classes desfa-
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vorecidas. Para estes, o actual cenário que caracteriza o Serviço Militar é preocupante na medida
em que as fileiras são, quase que totalmente, preenchidas por cidadãos de raça negra e de classe económica baixa que se limitam a cumprir ordens inquestionáveis, em condições degradáveis, para posteriormente serem desmobilizados sem uma estratégia efectiva de reinserção e acompanhamento
social.
VIII. ONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Artigo 10: Entre o Serviço Militar e a aquisição do Passaporte
TODOS os cidadãos moçambicanos dos 18 aos 35 anos de idade estão sujeitos ao dever de prestação
do Serviço Militar e ao cumprimento das obrigações militares dele decorrentes – indica o artigo 2 da Lei
24/97, de 23 de Dezembro, relativa ao Serviço Militar.
Trata-se, porém, de um dispositivo que necessita de ser largamente difundido, principalmente nas
escolas, para que este dever seja assumido como cívico e de cidadania. O que sucede é que muitos jovens
abrangidos pelo recenseamento militar ainda não assumiram este facto. A presente campanha abrange
jovens nascidos em 1991 e todos aqueles que em ocasiões anteriores não puderam recensear-se, desde
que a sua idade não ultrapasse os 35 anos.
Para se inteirar do grau de adesão dos jovens ao recenseamento, o “Notícias” saiu ontem à
rua, percorrendo alguns postos para uma conversa com alguns jovens abrangidos pela presente
campanha. Muitos dos que se apresentam às sedes dos conselhos municipais e de administrações para
regularizarem a sua situação militar fazem-no não como dever cívico e de cidadania, mas sim com o
objectivo de obter a declaração que lhes possibilite tratar o passaporte para a busca de emprego fora do
país.
Outros, pura e simplesmente, ignoram esta obrigatoriedade. Ignoram que não se apresentando
ao recenseamento militar no período e locais previamente indicados serão legalmente considerados
faltosos e, por consequência, sujeitos a sanções nos termos da lei.
Notícias, Sexta-Feira, 9 de Janeiro de 2009

Artigo 11: Gaza e Maputo Falham Metas do Censo Militar
Falando em conferência de imprensa realizada depois do encontro com recrutas voluntários a
integrar no primeiro turno de 2010 para o Serviço Militar, Nyusi disse que as províncias de Gaza e Maputo
bem como a cidade de Maputo apenas registaram cerca de metade do número de jovens em idade militar
planificado. “Na cidade e província de Maputo e em Gaza as pessoas recensearam menos, mas em
Inhambane (ainda no Sul do país) superamos as metas, seguindo-se depois as províncias da Zambézia
(Centro), Nampula (Norte) e as outras”, disse o governante.
Segundo o Ministro, os dados disponíveis até a semana passada indicavam que 92 por cento dos
175 mil jovens previstos já tinham sido recenseados, o que corresponde a um total de 161 mil jovens
registados. O censo militar iniciou no passado dia 4 de Janeiro passado com o término previsto para
o dia 26 do mês seguinte, mas depois foi prorrogado por mais um mês porque, até aquela altura, só
estavam inscritos cerca de 77 mil jovens. Em relação aos jovens recrutas voluntários ao Serviço Militar
apresentados na quinta-feira ao Ministro da Defesa, o governante disse que eles não podem entender
a sua incorporação nas Forças Armadas como uma medida de “caça ao emprego”. “Que não entendam
nem a sociedade considere que a vossa incorporação seja como caça de emprego, porque as vossas
profissões, felizmente, ainda encontram oportunidades nas instituições privadas, públicas e do Estado,
nos distritos e sobretudo no autoemprego”, disse o governante.
AIM – Sexta-feira, 16 de Abril de 2010
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VII. Conclusões e Recomendações

A

pesquisa Juventude e Serviço Militar em Moçambique investigou as formas através das
quais a juventude percebe o Serviço Militar, buscando possibilidades e motivações para
impulsionar a ampla participação.
O que se constatou de forma geral é que o principal problema que enferma o Serviço
Militar em Moçambique está relacionado as deficiências gravosas de comunicação entre as entidades envolvidas no processo – o Governo, e o grupo alvo, a juventude.
O estudo permitiu concluir que a juventude percebe a importância do Serviço Militar, pelo que clama
por uma participação equitativa, cujos critérios de selecção estejam livres de cores políticas, sociais e
económicas.

Contudo, a existência de uma PNJ simplista, obsoleta e desajustada aos desafios contemporâneos constitui um entrave para a materialização desta aspiração da juventude nacional.
Em linhas gerais, os dados da pesquisa evidenciam que embora os jovens percebam a importância do cumprimento do Serviço Militar, eles experimentam situações caracterizadas pela insegurança quanto ao futuro, particularmente no que se refere a baixa expectativa de inserção produtiva e qualificada.
Assim, o primeiro resultado da pesquisa é sem dúvida a conclusão de que há necessidade de se
abrirem espaços para colocar os jovens em situação de diálogo com os governantes sobre políticas públicas e programas de desenvolvimento que influenciam o seu dia-a-dia, incluindo o Serviço
Militar, sua forma, modalidade e operacionalização. A falta de diálogo conduz o país a uma crise de
agenda e o nosso Estado não pode continuar curto.
É neste sentido que, o presente capítulo apresenta uma série de recomendações destinadas à
acção concertada de todas as entidades e actores sociais envolvidos de forma directa ou indirecta
na planificação, implementação, advocacia e monitoria de acções ligadas a efectivação do Serviço
Militar em Moçambique.
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Estas recomendações são, em larga medida, focalizadas no principal beneficiário deste processo
que é a juventude, na importância da geração de conhecimentos, na promoção da ampla participação
e na provisão de oportunidades equitativas para todos.
À guisa de recomendação, as constatações do estudo levam-nos a assumir que o Ministério da
Defesa deve investir na formação (saber fazer certificável) e criação de postos de trabalhos de modo
que mesmo os desmobilizados tenham maiores facilidades para a reinserção social.
Para tornar o Serviço Militar mais atractivo, recomendamos que se deve:
• Agregar e ampliar a divulgação de um regime de incentivos, privilégios específicos e atractivos
à prestação do Serviço Militar (incluindo exames de admissão) tendentes à reinserção na vida
profissional activa.
• Acrescer a formação militar uma equivalência que facilite a progressão e continuidade do ensino após o cumprimento do SM;
• Investir na formação profissional certificada dos mancebos à semelhança do que acontece
com outros centros de instrução como ACIPOL e Academia Militar Samora Machel em Nampula. Os militares e/ou desmobilizados deveriam gozar de facilidades para ingressar na carreira
militar superior, no respeito ao princípio Constitucional que alerta para a necessidade de tratar
por diferente o que é diferente.
• Reflectir em torno da inclusão de, por exemplo, formação em direito, agronomia e informática
militar assim como de polícias, médicos e motoristas militares através do alargamento do tempo de prestação de Serviço Militar com vista a atribuir grau superior;
• Mudar de estratégia na formação militar investindo em áreas atractivas mas não onerosas –
como dever e direito cívico;
• Expandir a Academia Militar ou outras instituições do género pelo país de modo a agregar
maior credibilidade académica à área da defesa;
• Promover a atribuição de bolsas de estudos, criação de programas de intercâmbio e partilha de
experiências nacional e internacional para os mancebos;
• Incutir na sociedade valores morais de patriotismo;
• Criar e promover modelos sociais militares, capazes de mobilizarem mais jovens pelo seu actual estatuto social;
• Rever as estratégias de divulgação de informação;
• Colocar os postos de recenseamento em locais estratégicos de concentração da juventude: escolas, associações juvenis, centros de diversão, etc.
• Estabelecer uma real separação entre os centros de recenseamento, os partidos políticos e
as administrações;
• Exigir e monitorar a emissão de declarações de bairro e outros documentos associados sem
nenhum custo, para efeitos de recenseamento militar;
• Estabelecer mecanismos específicos de coordenação e responsabilização entre os vários intervenientes no Serviço Militar;
• Estabelecer períodos de recenseamento militar em consonância com as prioridades de cada
região do país (zonas urbanas e rurais);
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• Promover debates entre as entidades competentes e a sociedade civil sobre a essência da
supressão semântica do termo obrigatório no Serviço Militar, os principais desafios e as alternativas para a atractividade deste serviço, considerando o exemplo dos países parceiros e
amigos de Moçambique;
• Promover a ampla participação, debate e inclusão no processo de introdução do Serviço Cívico em Moçambique;
• Adoptar um Serviço Cívico alternativo ao SM, centrado no intercâmbio cultural nos diversos
distritos nacionais e orientado para a exploração das riquezas nacionais em prol do benefício público . A título de exemplo, propõe-se a abordagem do programa Férias Desenvolvendo
Distrito, o qual não prejudica o ciclo académico normal dos jovens e é voluntário;
• Criar espaços para visitas académicas e de orientação vocacional aos treinos militares.
• Levantar o debate necessário sobre a possibilidade de inclusão do teste de HIV/SIDA, mesmo
que voluntário, e de outras doenças endémicas que exigem condições especiais de tratamento, nas provas de classificação e selecção, assim como sobre a necessidade de observação da
condição específica das PVHS;
• Incluir testes neurológicos e psicotécnicos que permitam uma avaliação mais acurada da aptidão para cumprimento do SM;
• Criar condições específicas para a habitação de mulheres no Serviço Militar, respeitando o
princípio constitucional que exige que se “trate por igual o que é igual e por diferente o que é
diferente”. De igual modo, incluir uma agenda de género para quebrar a mentalidade evidente
nas respostas dos inquiridos segundo a qual, o Serviço Militar serve para provar e aprofundar
a masculinidade;
• Criar uma estratégia concreta, nacional, intersectorial e de domínio público para a reintegração dos jovens desmobilizados;
• À semelhança do que existe em vários países, criar um Centro de Informação e Orientação
para a Formação e o Emprego, em parceria com o INEFP, CTA, OSCs, empresas de recrutamento e selecção, entidades empregadoras e associações profissionais, com a missão de apoiar
os militares e ex-militares na sua transição para uma vida civil profissionalmente activa, disponibilizando para o efeito um conjunto de serviços e ferramentas que lhes possibilitem um
adequado percurso formativo e uma orientação eficaz para o emprego;
• Adoptar uma PNJ concertada, inclusiva, intersectorial, resultante da consulta massiva aos
jovens, que promova a plena participação, que advogue por oportunidades iguais e, que seja
aprovada pelo Parlamento e promulgada em forma de lei em conformidade com o estabelecido no artigo 12 da Carta Africana da Juventude sobre Política Nacional da Juventude, como
um avanço na protecção dos direitos da juventude e na garantia da sua inclusão na tomada de
decisões e concepção de políticas que lhe são atinentes.
Por seu turno, o Serviço Militar deve oferecer saídas profissionalizantes claras, de modo a romper,
por essa via, com a mentalidade de que este se trata de uma perca de tempo. Assim, importa que
se tomem medidas consequentes para promover um envolvimento amplo e construtivo dos jovens
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desmobilizados no acto da sensibilização de novos mancebos e na reforma do Serviço Militar, com
vista a criar condições para a sua profissionalização.
Assim, a pesquisa sinalizou diversos desafios para o avanço do debate e das práticas no âmbito do
Serviço Militar. Parece legítimo reconhecer a necessidade de se adoptarem estratégias de participação da juventude criando um novo pacto político com o Estado, e fortalecendo as formas de expressão existentes. Neste processo há que se reivindicar um forte papel para a educação na construção
de uma juventude vibrante, briosa e ousada. Uma juventude que seja um poder em Moçambique!
Queremos através desta pesquisa convidar à sociedade civil, aos jovens, aos nossos pares, à comunicação social, aos detentores do poder político e económico e, a sociedade no geral a se apossarem desta causa, desta luta e caminharmos todos juntos em direcção a uma sociedade de justiça
social, uma sociedade de direitos e deveres para todos.
O cenário perspectivado para 2012 é impulsionador no sentido em que através dos resultados
deste estudo estão lançadas as bases para a efectivação de uma Campanha de Advocacia consciente e baseada em evidências em prol de um Serviço Militar inclusivo, igualitario, profissionalizante e
humanizado em Moçambique!
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SERVIÇO MILITAR

Ficha de Inquérito da Pesquisa
Sobre Juventude & Serviço Militar em Moçambique
Nampula, Sofala, Maputo-Província e Maputo-Cidade

I. Objectivos da Pesquisa
Essa pesquisa pretende captar os principais desafios atinentes ao SM quanto a três grupos de
aspectos principais, nomeadamente:
1. A percepção dos jovens em idade de cumprimento do SM e dos que já teriam cumprido
quanto ao SM. Será o cumprimento de 2 anos
suficiente, razoável ou demasiado pouco
para a satisfação dos objectivos preconizados na lei? Qual a percepção dos visados
quanto a utilidade para a vida individual e
colectiva, após a estadia na academia? Será
que se trata de perca de tempo ou não? Terão
sido satisfeitas as expectativas plasmadas
na lei do SM e individuais? O que fazer para
melhorar, em relação a esses aspectos caso
os haja?
2. A reinserção social, económica e política dos
jovens que teriam participado do SM. Terá
valido a pena ir? Quais os desafios enfrentados logo após o cumprimento do SM? O que
os dois anos representaram para (a) os seus
estudos ou (b) o seu emprego? Quais foram
os níveis de reinserção social desses indivíduos? Terá o cumprimento do SM prejudi-

cado de alguma maneira ao jovem? Porquê?
E de que maneira? Qual o caminho e ideias
para o aprimoramento da prática?
3. Quanto a questão de género. Sem descurar
os elementos levantados acima, a pesquisa
irá igualmente aferir o grau de equidade no
recenseamento, alistamento e participação
entre homens e mulheres no SM. Irá igualmente procurar saber, em caso afirmativo o
porquê dos desequilíbrios entre os jovens do
sexo masculino e feminino no cumprimento
do SM.
4. E, de forma implícita, a pesquisa irá aferir os
factores que determinam o sucesso ou insucesso do SM tanto para os cidadãos como
para o governo e propor medidas correctivas
para o efeito.

II. Confidencialidade
A informação aqui recolhida será confidencial
e não trará nenhum nome ou qualquer outro
dado que conduza a identificação individual do
respondente. Portanto, o respondente pode ficar
seguro e fornecer a informação que tiver.
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3.1. Em caso afirmativo, qual é o intervalo de idade
em que os cidadãos devem engajar-se no Serviço
Militar? ____________________________________
a) Sexo ______				 ___________________________________________
			
III. PERFIL DO SUJEITO/ DADOS ANAGRÁFICOS

b) Idade ______

3.2. Acha que esse intervalo de idade é ideal?

c) Profissão______________________________
					

Sim______

d) Nível Académico ________________________
__________________________________________
e) Província ______________________________
					
Já cumpriu Serviço Militar?
Sim _________
		

Não ___________		

1. Já ouviu falar de Serviço Militar?
Sim______
Não______
1.1. Em caso afirmativo, o que é Serviço Militar na
sua óptica?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
2. Sabe qual é o objectivo do Serviço Militar?
Sim______
Não______

a) Em caso negativo, qual seria o intervaldo de
idade adequado?____________________________
4. Sabia que depois de prestar o Serviço Militar os
cidadãos passam para a reserva de disponibilidade e licenciamento?
Sim______
Não______
4.1. Pode explicar o que significa passar à reserva
de disponibilidade e licenciamento?
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
4.2.Sabias que após a prestação do Serviço Militar
todo o cidadão fica na disponibilidade da FADM por
um período de 6 anos subsequentes a prestação
do Serviço Militar?
Sim______
Não______
4.3. Sabia que todo o cidadão que tenha ou não participado no Serviço Militar fica no serviço territorial desde que tenha idade militar?

2.1. Em caso afirmativo, pode dizer-nos o que
sabe sobre Serviço Militar e em que ele é útil na
sua experiência?

Sim______

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
________________________________________

5. Sabe quem define o número de contingente a
recrutar?

3. Sabe em que idade os cidadãos tem o dever de
prestar o Serviço Militar?

5.1. Em caso afirmativo, diga quem é que define o
número do contingente a recrutar.

Sim______

___________________________________________
___________________________

Não______
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Não______

Não______

Sim______
Não______
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5.2. Acha o dever legal de inscrição no recenseamento militar é publicado por todos os meios de
comunicação social?
Sim______
Não______
5.3. Qual é o meio de comunicação social que mais
divulga esse dever de inscrição?
Marcar com x a resposta correspondente
a) Rádio [ ]
b) Televisão
[]
c) Internet? [ ]
d) Jornais [ ]
e) Outro [ ]. Qual? _______________________
f) Não tenho opinião formada [ ]
5.3.1. Por que meio de comunicação soube que
tinha que ir se recensear?
Marcar com X a resposta correspondente
a) Familiar, vizinho ou amigo [ ]
b) Escola, local de trabalho ou qualquer outro local
de aglomeração social [ ]
c) Órgão de comunicação social incluindo internet
[]
d) Publicidade [ ]
e) Outro [ ]. Qual é?_______________________
f) Nenhum [ ]

a) Em caso afirmativo, pode indicar-nos quais são
esses direitos e deveres?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
_________________________________________
6. Sabia que, no acto de recenseamento, os cidadãos podem manifestar sua opção pela incorporação no ano diferente dentro do limite dos 18 aos 22
anos?
Sim [ ]
Não [ ]
6.1. Conhece as condições/motivos para o pedido
de adiamento das provas de classificação e selecção?
Sim [ ]
Não [ ]
6.2. Já ouviu falar dos fundamentos para a dispensa
do cumprimento do Serviço Militar?
Sim [ ]
Não [ ]
7. Foi convocado para as provas de classificação e
selecção?
Sim [ ]

5.4.Acha que esta informação está acessível à todo
o cidadão?

Não [ ]

Sim______

8. Acha que foi respeitado o mínimo de 45 dias de
antecedência à convocação?

Não______

Sim [ ]
5.5. Já se recenseou?

Não [ ]

Sim [ ]

8.1. Essas provas foram realizadas entre os meses
de Maio, Junho, Julho e Agosto?

Não [ ]
5.6. No acto de recenseamento foi-lhe dado informação sobre o objectivo do Serviço Militar?

Sim [ ]

Sim [ ]

Outro (indique) __________________

Não [ ]

Não me recordo [ ]

5.7. Foi-lhe informado dos seus direitos e deveres
decorrentes do Serviço Militar?

8.2. Precisou de percorrer uma grande distância
para prestar as provas de classificação e selecção?

Sim [ ]

Sim [ ]

Não [ ]

Não [ ]

Não [ ]
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8.3. Em caso afirmativo, será que o Estado cumpriu
a sua obrigação de suportar as despesas de transporte, alojamento e alimentação?
Sim [ ]
Não [ ]
Não me recordo [ ]
9. Foi considerado apto?
Sim [ ]

12.1. Porque?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
___________________
13. Já ouviu falar do Decreto nr. 8/2010 de 15 de
Abril sobre o Serviço Cívico?
Sim______
Não______

Não [ ]
13.1. Sabe o que é Serviço Cívico?
9.1. A Junta de Classificação e Selecção falou-lhe da
possibilidade de manifestar a sua preferência relativamente ao ramo e especialidade em que desejava cumprir o Serviço Militar?
Sim [ ]
Não [ ]
9.2. Foi tida em conta a sua preferência?

Sim______
Não______
a) Em caso afirmativo, o que é?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__________________________

Sim [ ]

13.2. Sabe qual é a idade mínima para se prestar
Serviço Cívico?

Não [ ]

Sim [ ] Indique _______________________________
Não______

10. Sabe quem é o comandante em-Chefe das Forças de Defesa e Segurança?
Sim [ ] Indique _______________________________
_______________
Não [ ]
11. Acha que a prestação do Serviço Militar contribui para a valorização cívica, cultural, física e profissional?
Sim______
Não______
11.1. Em caso afirmativo, diga como
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
__________________
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13.3. O Regulamento da lei do Serviço Cívico estipula como idade mínima para a prestação do Serviço Cívico 20 anos de idade. Concorda com essa
idade.
Sim [ ]
Não [ ]
14. Já prestou algum Serviço Cívico?
Sim______
Não______
14.1. Durante o período de prestação do Serviço
Cívico foi informado que querendo poderia frequentar cursos de formação técnico-profissional
que o habilitassem a desempenhar novas tarefas
durante o período de prestação do serviço?
Sim______
Não______

12. Essa valorização é fundamental para a reinserção cultural, académica e profissional?

14.2. Sabia que tal como o Serviço Militar os Serviços Cívicos tem a duração de 2 anos?

Sim______

Sim______

Não______

Não______
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Anexo 2
Nr.

PERFIL DO SUJEITO

EXEMPLO DE QUESTÕES

EXEMPLOS DE RESPOSTAS

NAMPULA

1

Sexo M, 32 anos, Professor
Licenciado,
Nampula, Não cumpriu
SM

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Sim, contribui na valorização profissional
quando a pessoa calha numa especialidade que lhe pode ser útil.

2

Sexo M, 20 anos, Estudante, 10ª Classe, Nampula, Não cumpriu SM

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Sim. Física porque a pessoa é submetida
a prova, é dita que fisicamente está bem e
passa a correr, isto é, faz ginástica todos
os dias.

3

Sexo M, 18 anos, Estudante, 9ª classe, Nampula, Não cumpriu.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

É tudo aquilo que um militar aprende e
aplica.
É útil na luta contra inimigos na defesa do
nosso país.

4

Sexo F, 19 anos, Estudante, 7ª classe, Nampula, Não cumpriu.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

5

Sexo F, 25 anos, Estudante, 12ª classe, Nampula, Não cumpriu

6

Sexo M, 30 anos, Comerciante, 10ª Classe,
Nampula, Não cumpriu.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

7

Sexo M, 31 anos, Pedreiro, 10ª Classe, Nampula, Não cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
2.1. Sabes qual é o objectivo
do Servico Militar?

8

Sexo F, 20 anos, Doméstica, 6ª Classe,
Nampula, Não cumpriu
SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

9

Sexo F, 32 anos, Professora, 12ª Classe,
Nampula, Não cumpriu.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

10

Sexo M, 34 anos, Guarda, Nampula, Não
cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Sim. Depende da sorte de cada um.

11

Sexo F, 26 anos, Professora, 12ª Classe,
Nampula, Não cumpriu
SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

Ajuda ao jovem a conhecer outro mundo
da vida militar

12

Sexo M, 19 anos, Estudante, 12ª Classe, Nampula, Não cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

Acto de cumprimento da lei sobre a cidadania.
Auto-defesa.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

É ir a tropa e cumprir tudo o que for mandado para fazer.
Ir para a guerra e lutar contra o inimigo.

É um serviço que o Governo obriga a todos
com idade dos 18 para poderem se recensear e proderem treinar para questões de
defesa do país e do emprego.
Educando o homem para manter a sua
dignidade na sua pátria.

Servir ao Governo.
Não.
Deixar de fazer a tua vontade e fazer a
vontade do Governo.

É um emprego Militar.
Preparar as pessoas para guerra.
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13

Sexo M, 29 anos, Vendedor Ambulante, 12ª
Classe, Nampula, Não
cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
2.1. Sabes qual é o objectivo
do Servico Militar?

14

Sexo M, 28 anos, Comerciante, 5ª Classe,
Nampula, Não cumpriu
SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

Aprender a ser homem.

15

Sexo F, 24 anos, Estudante, 12ª Classe, Nampula, Não cumpriu.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

O país tem um sistema de defesa e o serviço militar é um ensinamento do homem.

16

Geral

13.2. Sabe qual é a idade mínima para se prestar Serviço
Cívico?

15 anos.

Sexo F, 29 anos, Comerciante, 10ª Classe,
Nampula, Não cumpriu
SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?
4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?

Sexo F, 18 anos, Estudante, 10ª Classe, Nampula, Não cumpriu.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

19

Sexo F, 24 anos, Estudante, 12ª Classe, Nampula, Não cumpriu SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

20

Sexo M, 19 anos, Estudante, 1º ano da Faculdade, Nampula, Não
cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

21

Sexo F, 20 anos, Locutora, 12ª Classe, Nampula, Não cumpriu SM.

22

17

18

23
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2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Centro de marginalizar os jovens.
Não.

É onde a pessoa aprende a combater.
Formar os defensores da nação.

Sim. Significa pessoas formadas ou preparadas para o que der e vier.
É um sofrimento que o homem passa durante o treinamento militar.

Sim. Arma ou pessoas secretas da FADM.
Facilitar pessoas no emprego.

Depois da volta de um cidadão no serviço
militar verifica-se uma pequena mudança na mentalidade, na forma de encarar
os deveres da nação.
É um cumprimento obrigatório que os jovens tem de cumprir ao Governo.

5. Em caso afirmativo, diga
quem é que define o número
do contingente a recrutar?

O Gabinete em geral do Departamento
Militar.

Sexo F, 26 anos, Estudante, 12ª Classe, Nampula, Não cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

No caso da vida a maioria dos jovens
aprende a valorizar.

Sexo M, 18 anos, Estudante, Nível Básico,
Nampula, Não cumpriu
SM (Não se recenseou).

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Defende-nos contra aqueles que estão
contra o país. Ex: Renamo.
Aprende-se alguma coisa sobre respeito e
a se defender contra marginais e pessoas
da Renamo.
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24

Sexo F, 22 anos, Estudante, 12ª Classe, Nampula, Não cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

É uma forma de empatar os sonhos dos
jovens pobres porque nenhum filho de
chefe e nem de uma raça diferente da raça
negra cumpre ou é obrigado a cumprir.

25

Sexo F, 30 anos, Doméstica, 10ª Classe,
Não cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

É um dever que somos obrigados a cumprir.

26

Sexo F, 34 anos, Doméstica, 7ª Classe,
Nampula, Não cumpriu
SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?

Sim. É quando ficam sem prestar serviço
militar.

Sexo F, 25 anos, Estudante, 12ª Classe, Nampula, Não cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

27

Não sabe definir exactamente, mas acha
que é um dever.
É para libertar o país no caso de haver necessidade para tal.
Física porque facilmente pode se defender
pessoalmente e, no caso de pedido de emprego só te acitam se tiveres recenseado
ou cumprido o serviço militar.

28

Sexo M, 32 anos, Médico, Licenciado, Nampula, Não cumpriu SM.

Não sei responder nenhuma questão relacionada ao SM. Só sei dizer que serve para
defender a pátria.

29

Sexo F, 34 anos, Doméstica, 12ª Classe,
Nampula, Não cumpriu
SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Só sabe dizer que “É um serviço obrigatório”.

30

Sexo F, 22 anos, Estudante, 12ª Classe, Nampula, Não cumpriu SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?

Imagina o que deve significar, mas não
sabe explicar.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

31

32

Sexo M, 19 anos, Balconista, 12ª Classe, Nampula, Não cumpriu SM.

Sexo M, 20 anos, Estudante, 9ª Classe, Nampula, Não cumpriu SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.
2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

33

34

Sexo M, 23 anos, Estudante, Básico, Nampula, Não cumpriu SM.

Sexo M, 26 anos, Carpinteiro, Básico, Nampula, Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.
2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Uma fantochada que o Governo inventou para atrapalhar o sonho de um pobre
forrmar-se cedo.
Licenciamento significa que se a pessoa
quiser estudar mais sobre a vida militar
pode continuar e ser superior.
Contribui apenas para a valorização cívica porque é um dever da cidadania
responsável, física por causa dos treinos
pesados ficas mais forte, mas cultural e
profissional não.
É uma obrigação.
É uma atitude patriótica que infelizmente
não é valorizada hoje em vida pelo Governo quanto pelos cidadãos que não aderem
a este serviço por causa das condições
não satisfatórias.
Sim. Na luta contra o HIV/SIDA, Malária,
cuidados a ter com as minas, bolsas de
estudo para militares no ensino superior,
física (anatomia), banda militar, grupos
culturais, desporto.

Prepara o cidadão e o país para possíveis
ataques.
Melhora a prestação física do indivíduo.
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35

Sexo M, 35 anos, Vendedor, 7ª Classe, Nampula, Cumpriu SM.

36

Sexo F, 20 anos, Estudante, 12ª Classe, Nampula, Não cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Sim. Física porque ficam aptos a qualquer
situação de anomálias.

37

Sexo F, 22 anos, Estudante, Nível Médio,
Nampula, Não cumpriu
SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Sim. Mata a vergonha, contribui para o estado físico e psicológico.

38

Sexo M, 26 anos, Estudante, Nível Médio,
Nampula, Não cumpriu
SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

É uma coisa muito boa.

39

Sexo M, 30 anos, Doméstico, 12ª Classe,
Nampula, Não cumpriu
SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Cumprir com as obrigações emanadas no
Ministério da Defesa.
Sim. Mata a vergonha e contribui na dureza do organismo humano.

40

Sexo F, 21 anos, Doméstica, 12ª Classe,
Nampula, Não cumpriu
SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Sim. No caso profissional porque muitos
vão a procura de emprego.

41

Sexo M, 22 anos, Estudante, 3º ano do nível
Superior,
Nampula,
Não cumpriu

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Valoriza profissionalmente porque o serviço militar é uma profissão.

42

Sexo F, 22 anos, Estudante, Bacharelato,
Nampula, Não cumpriu
SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Na minha visão, serviço militar é um
processo de aquisição de bases militares
para melhor servir a sociedade.

43

Sexo F, 20 anos, Estudante, Bacharel, Nampula, Não cumpriu SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?

Sob o meu ponto de visto isto quer dizer
que após o cumprimento do serviço militar os cidadãos têm o direito de escolher
se querem continuar lá a trabalhar ou se
vão embora.

44

74

Sexo F, 25 anos, Estudante, Bacharel, Nampula, Não cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?

Eu penso que combate as marginalidades,
preparar para defender a nação.

Embora não ter feito, acho que é útil porque ajuda na ocupação dos indivíduos
desocupados. Por esse motivo que não
deveria ser obrigatório uma vez que tiram
um estudante da carteira ou impedem o
indivíduo de se formar.
Está licenciado para o ingresso em qualquer instituição estatal.

45

Sexo M, 30 anos, Estudante, Superior, Nampula, Não cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

É uma coisa boa visto que é em defesa da
bandeira nacional.
O treino garante uma boa postura física
saudável. O cumprimento do serviço militar é uma cultura mundial.

46

Sexo F, 22 anos, Doméstica, Nível Médio,
Nampula, Não cumpriu
SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

No concurso de ingresso ao sector público
por exemplo.
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Sexo M, 20 anos, Técnico de Contas, Médio,
Nampula, Não Cumpriu
SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Para mim é uma oportunidade que o jovem tem de servir ao país e ingressar as
fileiras da FADM ou PRM, sendo que não
vejo possibilidade de guerra em Moçambique.
É uma maneira de garantir que hajam homem preparados para defender a pátria
em casos de guerra e/ou possível tentativa de colonização.
Contribui mais para a preparação física lá
fornecida.

48

Sexo M, 21 anos, Estudante, Nível Médio,
Nampula, Não cumpriu
SM.

49

Sexo F, 25 anos, Professora, 12ª Classe,
Nampula, Não cumpriu
SM.

5.2.1 Por que meio de comunicação soube de que tinha que
ir recensear?

No concurso público para ingresso à instituições no caso de candidatura.

50

Sexo M, Cadete, 12ª
Classe,
Nampula,
Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Dentro do SM, a pessoa vai aprender outras culturas e também vai expressar a
sua para os outros aprenderem.

51

Sexo M, 27 anos, Taxista, 12ª Classe, Nampula,
Não cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como
2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

52

53

54

Sexo M, 34 anos, Estudante, Bacharel, Nampula, Não cumpriu SM.

Sexo M, 25 anos, Estudante, 12ª Classe, Nampula, Não cumpriu SM.
Sexo M, 25 anos, Estudante, 12ª Classe, Nampula, Não Cumpriu SM
(mas foi considerado
apto).

55

Sexo F, 20 anos, Estudante, 2º ano, Nampula,
Não cumpriu SM.

56

Sexo F, 21 anos, Estudante, 12ª Classe, Nampula, Não Cumpriu SM.

57

Sexo F, 22 anos, Estudante, Bacharelato,
Nampula, Não cumpriu
SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.
4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como
4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?
2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como

É uma preparação física, defesa pessoal.
Mais uma experiência.

Serviço militar na minha óptica é um período de estágio onde se pretende que o
indivíduo adquira e assimile conhecimentos e tácticas militares.
Significa voltar a vida civil, isto é, sem
obrigações militares.
O homem aprende a respeitar o outro,
desenvolve aptidões físicas, é pontual e
competente.
Significa que o cidadão tem grandes oportunidades de emprego.

Educando e evacuando os marginais.

Voltar a estudar se for o caso.
Serviço militar é um acto em que os jovens saudáveis prestam serviços que
dignificam o país.
Permite a integridade dos cidadãos na sociedade.
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59

60

61

Sexo M, 22 anos, Estudante, 12ª Classe, Nampula, Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como

Sexo F, 19 anos, Estudante, 2º ano, Nampula,
Não cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

Sexo F, 21 anos, Estudante, 12ª Classe, Nampula, Não cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

Sexo M, 25 anos, Estudante, Bacharel, Nampula, Não Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como

63

Sexo F, 24 anos, Estudante, Nampula, Não
cumpriu SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como

64

Sexo M, 25 anos, Instrutor Militar, Bacharel,
Nampula, Cumpriu SM.

62

65

66

76

Sexo M, 21 anos, Desempregado, 12ª Classe, Nampula, Cumpriu
SM.

Sexo F, 19 anos, Estudante, Médio, Nampula,
Não cumpriu SM.

Sexo F, 20 anos, Professora, 12ª Classe,
Nampula, Não cumpriu
SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?
4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

É um dever patriótico, cumprindo o serviço militar o estado como um capaz de
qualquer função; o serviço militar é como
se fosse ritos de iniciação. Já é algo voluntário.
Aqueles apurados não aptos para o cumprimento do SM são licenciados.
O cumprimento do serviço possibilita-me
a realização de vários serviços sociais, incluindo a concorrência para o mercado de
emprego.
Porque as regras e a forma que o SM trata
do cumprimento das regras e as superiores são alguns exemplos da valorização.

Cumprir serviço militar é ser reconhecido
como patriota.
O objectivo é para preparar os cidadãos
em matéria militar para proteger o povo
em caso de uma catastrofe, guerra, etc.
para enquadrar os cidadãos que não conseguem entrar para escola a ter um lugar
que possam ser formados.
Esta ideia aparece numa altura em que
fomos colonizados no passado, humilhados e acima de tudo sem respeito.
Na medida em que alguns são incorporados para os diferentes ministérios como é
o caso do Interior, da Defesa, assim como
no Ministério das Finanças concretamente nas alfândegas.
Isto significa que são abertas as portas
no referente ao nível académico e não só,
mas também ao emprego.
Não contribui, quanto mais aumenta o
índice de marginalidade e perturbação
social, pois os jovens regressados da vida
militar ficam retardados e sem emprego,
tornam-se marginais.
É ter cumprido o tempo regular ou período
sob artigo vigente das normas de cumprimento do serviço militar saudável e, por
indisponibilidade de continuação por motivos de saúde.
O objectivo é de fazer perceber aos jovens
que é um dever de todos e é muito útil na
experiência de vida porque dá-nos oportunidade de trabalho e dá percepção da
vida social do país.
É estar disponível e preparado para o
mercado de emprego e ser colocado em
qualquer instituição do Governo ou não.
Na minha experiência é útil porque em
tempos de crise “guerra”, os militares ajudam a manter a calma.
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Sexo M, 33 anos, Documentalista, 12ª Classe,
Nampula, Não Cumpriu
SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Sexo M, 35 anos, Alfa-Segurança, 12ª Classe,
Nampula, Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

69

Sexo M, 22 anos, Estudante, Superior, Nampula, Não Cumpriu SM
(não se recenseou).

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

Moldar o homem.

70

Sexo M, 23 anos, Estudante, Superior, Nampula, Não Cumpriu SM
(não se recenseou).

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

Formar o homem para o amanhã.

67

68

1

Sexo M, 28 anos, Comerciante, 10ª Classe,
Nampula, Não Cumpriu
SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

O indivíduo fica preparado fisica, cultural
e profissionalmente visto que o homem
preparado vale por dois.

Ensina cidadãos a usar armamento.

A pessoa é mais respeitada e facilmente
apanha emprego no aparelho do Estado.

Eles são afectados no aparelho do Estado
para servirem às forças armadas.
É um dos passaportes importantes para a
área profissional.

Na criação de protectores do nosso país
em caso de alguma invasão ou guerra.
Isto também na minha auto-defesa.

2

Sexo M, 25 anos, Funcionário Público, 2º
ano, Superior, Nampula, Cumpriu SM.

3

Sexo M, 26 anos, Professor, 12ª Classe,
Nampula, Cumpriu SM.

71

Sexo M, 27 anos, Professor, 12ª + 1, Nampula,
Não Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

De certa forma na lição de vida. De como
conviver com os outros respeitando o seu
estado civil, económico e social.

72

Sexo M, 35 anos, Desempregado, 3ª Classe,
Nampula, Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

Um país sem militares é um país sem estabilidade.
Após o cumprimento do serviço militar
pode trabalhar em qualquer instituição
do Estado.

73

Sexo M, 34 anos, Técnico Ortopédico, Técnico Médio, Nampula,
Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Conjunto de pessoas que querem impor
paz e estabilidade num país.

74

Sexo M, 30 anos, Alfa
Segurança, Nampula,
Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Facilita apanhar emprego e é respeitado.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

Isto ajuda a saber quantas pessoas são
capazes de nos defender, conhecer novas
culturas faz bem para o corpo e é chave
do emprego no Estado.
Criar pessoas capazes de nos defender
para mim esta é a chave para o mercado
profissional como por exemplo na polícia
ou nos seguranças privados.

77
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Sexo M, 25 anos, Estudante, 10ª Classe, Nampula, Não Cumpriu.

76

Sexo M, 35 aos, Engenheiro Mecânico, Bacharel, Nampula, Cumpriu SM.

77

78

79

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
5.2.1. Por que meio de comunicação soube de que tinha
que ir se recensear?

Sexo F, 30 anos, Militar,
Licenciada, Nampula,
Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Sexo M, 30 anos, Comerciante, 7ª Classe,
Nampula, Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?
4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?
5.2.1. Por que meio de comunicação soube de que tinha
que ir se recensear?

Sexo M, 33 anos, Camponês, 3ª Classe, Não
cumpriu SM.

É um sofrimento que a pessoa passa durante o treinamento militar.
É um negócio de ensinar o homem a pegar
arma para defender os interesses do Governo no momento preciso.
Na altura foi levado, recrutado directamente sem se recensear.
Ensina o homem a usar o armamento e é
útil para mim porque estou apto para defender o país para o que der e vier através
do uso de armamento.
É respeitado, tem mais acesso ao trabalho
no aparelho do Estado e é isento aos pagamentos de algumas taxas ou impostos
nacionais e autárquicos.
Ensinar a pessoa a pegar armas.

Significa armas secretas.

Foi levado obrigatório na escola sem informarem sobre os seus direitos e objectivos.
Responde negativamente à todas as
questões.

MAPUTO-CIDADE
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Evita-se muita coisa ruim, por exemplo a
malandrice.

2

Sexo F¸ 26 anos, Mecânica Básica, 10ª Classe, Maputo-Província,
Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como

No profissional acho que não tem aproveitamento porque é informação não muito
profissional. A formação profissional é
pouco consistente e obsoleta.
Na minha opinião pessoal, o serviço militar é um retrocesso pois as pessoas não
tem devido enquadramento. Quando fui
recrutado estava no a estudar no Instituto
Industrial e agora que voltei já não tenho
vaga. As pessoas recrutadas deveriam ter
a opção de escolher para garantir a profissionalização.

3

Sexo M, 27 anos, Militar,
Médio, Maputo-Cidade,
Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Sim. Contribui porque estou na Escola de
Música, tenho visto os meus colegas que
actuam fora do Quartel nas cerimónias
presidenciais.

4

Sexo M, 27 anos, Mecânico, 11ª Classe, Maputo-Cidade, Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

O objectivo é para defender o país, na
minha experiência não foi útil porque somente tive instrução militar o que não foi
muito útil na vida civil porque nem toda a
gente que passa na vida militar pretende
continuar a trabalhar com armamento.

1
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Sexo M, 20 anos, Estudante, 8ª Classe, Maputo-Cidade, Não cumpriu
SM.
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2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?
5.6. No acto do recenseamento militar, foi informado sobre
os seus direitos e deveres
decorrentes do Serviço Militar? Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

Ensina-te a ver as coisas de frente e deixa-te mais livre e a saberes as leis do nosso país. Ex. Ir a tropa trata-se de ter uma
autoestima positiva.
Primeiro direito é ter minha situação militar regularizada e cumprir dever como
cidadão moçambicano.

5

Sexo M, 28 anos, Estudante, 2º ano do nível superior, Maputo-Cidade,
Cumpriu SM.

6

Sexo M, 18 anos, Estudante, 2º ano do nível
médio, Maputo-Cidade,
Não cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como

Sim. Porque meu irmão ficou 2 anos, agora
disse que está a seguir como sua profissão.

7

Sexo M, 29 anos, Estudante, 2º nível médio,
Maputo-Província, Não
cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como

Sim. Contribui porque o cidadão passa a
ter mais informações sobre o seu país,
sua estrutura, os símbolos, os deveres, os
direitos e como deve respeitá-los.

8

Sexo M, 26 anos, Estudante, 11ª Classe, Maputo-Província, Cumpriu
SM.

5.2. Qual é o meio de Comunicação Social que mais divulga
esse dever de inscrição?

Outro. Boca em Boca.

9

10

Sexo M, 22 anos, Soldado, 10ª Classe, Maputo-Cidade, Em cumprimento do SM.

Sexo M, 26 anos, Estudante, 11ª Classe, Maputo-C, Em cumprimento
do SM.

11

Sexo F, 28 anos, Médica,
Nível Superior, Maputo-C, Não cumpriu SM.

12

Sexo F, 24 anos, professora, Nível Médio, Maputo-C, Não cumpriu SM.

13

Sexo F, 29 anos, Estudante, 12ª Classe, Maputo-P, Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
5.5. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.
5.5. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

Na minha óptica é um dever.
É útil porque forma um homem novo e
capaz.

Direito a bom tratamento e a ser ensinado.
Sim. Contribui para acabar com a marginalidade.

Depois de cumprir estará disponível para
qualquer emprego.
Facilita a mudança do seu estado físico e
psicológico.

Deveres: cumprir o serviço militar; direito:
formação e alimentação.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?

Passar para a reserva de disponibilidade
e licenciamento é permanecer no Quartel
durante 2 anos para qualquer eventualidade.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

A prestação do Serviço Militar contribui
por exemplo com a atribuição de especialidade, apesar de que nem todos se beneficiam. Também a pessoa é valorizada na
zona onde mora.
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14

Sexo M, 27 anos, Estudante e Trabalhador, 11ª
Classe, Maputo-C, Cumpriu SM.

15

Sexo F, 27 anos, 12ª Classe, Maputo-C, Cumpriu
SM.

16
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Sexo F, 29 anos, Fiél de
Armazém, 10ª Classe,
Maputo-C, Cumpriu SM.

17

Sexo M, 22 anos, Carpinteiro, 8ª Classe, Maputo-C, Não cumpriu SM.

18

Sexo M, 34 anos, Carpinteiro, Maputo-C, Cumpriu SM.

19

Sexo M, 27 anos, Servente, 10ª Classe, Maputo-C,
Cumpriu SM.

20

Sexo F, 23 anos, Estudante, 10ª Classe, Maputo-C, Não cumpriu SM.

21

Sexo M, 19 anos, Estudante, Maputo-C, Não
cumpriu SM.

22

Sexo M, 24 anos, Militar,
11ª Classe, Maputo-C,
Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
5.5. No acto do recenseamento foi-lhe dado informações
sobre o objectivo do Serviço
Militar?
9.2. Foi tida em conta a sua
preferência?
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.
6.1. Conheces as condições/
motivos para o pedido de
adiamento das provas de
classificação e selecção?
12. Essa valorização é fundamental para a reinserção
cultural, académica e profissional?

O objectivo crucial é se formar homens de
verdade que podem defender a pátria.
Só depois de efectuar os exames, nunca
diziam antes de saber que era apto.
Queria ser polícia militar mas foi para a
especialidade do comando.
Por exemplo, sente-se diferente na comunidade, encontra-se capacitado para
fazer missões e viagens de chamamento
para defesa.

Depende porque a formação que se dá nos
treinos é em pouco tempo e as vezes só
serve mais na vida militar e exército.

Sim. Quando estiver a estudar na universidade.

Talvez pode ser boa para quem já estudou
na universidade.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?

O serviço militar é formação do homem
boracha para ferro, ele é útil para defender a nação.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Serviço militar significa ir à tropa para
prestar o serviço cívico.

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Direito de manifestar qualquer tipo de doença, alojamento e alimentação durante 2
anos.

É para defender o nosso país. É útil porque
não somente forma homens, também dá
emprego a jovens de todas as províncias.
Sim. Deveres de prestar serviço militar
como um cidadão moçambicano e direitos
de ficar na tropa para sempre.
Sim. Porque é um ministério ou trabalho
como qualquer um.

Dando trabalho aos desempregados.

Ajudou-me a saber como me comportar
perante a sociedade e também formou-me como homem no verdadeiro sentido.
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23

Sexo F, 32 anos, Enfermeira, Maputo-C, Não
cumpriu SM.

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

24

Sexo M, 18 anos, Estudante, Básico, Maputo-C,
Não cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

25

Sexo M, 22 anos, Estudante, 12ª Classe, Maputo-C, Não cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?

26

Sexo M, 31 anos, Vendedor, Maputo-C, Não
cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Porque dá emprego os jovens com idade
militar.

27

Sexo F, 24 anos, Militar,
9ª Classe, Maputo-P, Em
cumprimento.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Para diminuir a marginalidade.

28

Sexo M, 23 anos, Estudante, Nível Médio, Maputo-C, Não cumpriu SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?

Ficar no Quartel a espera de possíveis
acontecimentos que possa solicitar a intervenção da Polícia Militar.

29

Sexo F, 24 anos, Estudante, Médio, Maputo-C,
Não cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Dum lado sim porque alguns jovens que
não conseguem ingressar na escola vão
se ocupar durante aquele período que
cumprem o SM.

30

Sexo M, 22 anos, Solfado,
11ª Classe, Maputo-P, Em
cumprimento do SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele
é útil?

É o cumprimento da lei do Ministério da
Defesa.
É para defender a nossa pátria contra inimigo.

31

Sexo F, 25 anos, Militar,
12ª Classe, Maputo-P,
Cumpriu SM.

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

Os direitos só são depois da formação. Tenho o direito de continuar no exército ou
desmobilizar e continuar a estudar.

32

Sexo M, 25 anos, Militar,
Básico, Maputo-C, Cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Principalmente a física contribui porque a
pessoa sai do SM fisicamente estável.

33

Sexo M, 28 anos, Estudante, Médio, Maputo-C,
Não cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?

É de formar militares para servir o país e
não só, prestar ajuda a outros países.

34

Sexo M, 26 anos, Militar,
10ª Classe, Maputo-C,
Cumpriu SM.

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

Direito de fazer carreira no Estado dando
uma contribuição.
Sim. Porque não só forma pessoas mas
sim dá emprego; Cultural porque convivem com todo o tipo de pessoas e culturas.
A pessoa fica mais abalizada em termos
de como manejar um armamento, a sua
postura transforma-se positivamente,
ajuda no equilíbrio psíquico.
O serviço militar é útil para empreender
os jovens nas áreas policiais.
Fortalecendo nossos jovens, no caso de
sairem podem fazer carreira nas fileiras
policiais.

Um dos direitos é a continuação dos estudos mas houve caso de muitos colegas
que foram afectos em Boane que quiseram continuar com os estudos, foram ditos que tinham que assinar mais 2 anos
de cumprimento como semi-quadro,
muitos não aceitaram essa proposta e
acabaram por não estudar mais.
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35

36

37

Sexo M, 27 anos, Militar,
Médio, Maputo-C, Cumpriu SM.

Sexo M, 27 anos, Militar,
Médio, Maputo-C, Cumpriu SM.

Sexo M, 30 anos, Militar,
12ª Classe, Maputo-C,
Cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

38

39

82

Sexo M, 32 anos, Segurança do Estado, Médio,
Maputo-C, Cumpriu SM.

Sexo F, 29 anos, Militar,
Superior Esc. De Formação de Sargentos, Maputo-P, Cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?

Sim. A minha formação foi a da escola de
música. Hoje pertenço a banda militar. Temos tocado em diferentes cerimónias, particularmente do Presidente da República.
O objectivo do serviço militar é formar a
tropa moçambicana para a defesa da pátria mas o número que o Governo quer nas
fileiras nunca irá conseguir porque não
pagam bem os salários, por isso muitos
jovens optam por desmobilizar. Não existe
respeito por isso que somos descontentes.
Ter direito a escola, alimentação embora
não sejam das melhores, subsídio durante
o tempo que estiver no exército, a escolha
de especilidades.
O objectivo é de formar esta tropa com todo
o mérito para a defesa da pátria. Ele é muito
útil porque se formos a reparar nós já temos machambas que cultivamos e colhemos, temos jovens a trabalhar na limpeza
desta bela cidade varrendo as estradas.
Fui dito que poderia continuar com os
meus estudos o que no final das contas foi
uma mentira, estive quase para desmobilizar quando pedi que pudesse continuar
com meus estudos, fui dito para ficar nas
fileiras enquanto meu pensamento era
estudar para depois desmobilizar.
Basta desmobilizar o único emprego que
encontras é a segurança privada só!
O grande objectivo quanto maior for para
a formação de soldados, melhor ainda
para a defesa da nação. Ele é muito útil
porque consegui me formar na engenharia militar. Hoje dou aulas na escola dos
sargentos e sinto-me orgulhosa.
Contribui porque temos superiores académicos que tem estado a prestar serviços à comunidade civil para além dos
militares temos grandes engenheiros militares na educação militar.
O grande objectivo na defesa é formar os
jovens com idade militar para a defesa da
nação. É útil porque na formação básica
nós aprendemos muita coisa que se um
jovem sai não tem emprego é claro que
põe os seus conhecimentos em acção.
Bem, contribui mas não na totalidade porque se formos a ver os jovens que após a
desmobilização ingrenam nas fileiras de
segurança do ministério do interior não
tem como continuar com os seus estudos.

40

Sexo M, 24 anos, Polícia
– Força Especial, Médio,
Maputo-C, Cumpriu SM.

41

Sexo M, 25 anos, Segurança, 9ª Classe, Maputo-C, Cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Sim, mas não totalmente por exemplo, o
único ministério que acolhe desmobilizados é Ministério do Interior ou seguranças
privadas. Porquê os outros ministérios
não admitem?

42

Sexo M, 27 anos, Segurança, 9ª Classe, Maputo-C, Cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Não. Se o Governo após a formação ou
cumprimento dos dois anos integrasse, o
desmobilizado não teria todo esse sofrimento, só falam que depois de cumprir
tens chances de emprego mas é mentira
só – só sofrimento.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.
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Na minha experiência é muito útil porque
hoje em dia temos muitas mulheres corajosas nas fileiras que contribui dum certo
modo e incentiva muito a mulher.
Contribui bastante, estive na escola de
música, hoje estou na banda militar que
amo bastante o que faço. Toco diversos
instrumentos, passei bastantes cerimónias nacionais e recebendo o Presidente a
volta das suas viagens.
Quem vai a tropa sai com carta de condução, há militares que saem de lá para polícia, bombeiros, contabilista. Ex. Benjamim
professor da Escola de Condução, o Mário
que é pedreiro, etc.

43

Sexo F, 27 anos, Militar, Médio, Maputo-P
(Comando do Exército),
Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

44

Sexo M, Químico, Superior, Maputo-C, Não
cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

45

Sexo M, 24 anos, 10ª
Classe, Maputo-C, Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

46

Sexo F, 20 anos, Servente, 7ª Classe, Maputo-C,
Não cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Porque não só forma os jovens como dá
emprego todos que passaram na vida
militar.

47

Sexo M, 20 anos, Sector
Informal, Básico, Maputo-C, Não cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Porque as pessoas que não estudaram
quando voltam de lá podem trabalhar
como soldados.

48

Sexo M, 23 anos, Estudante, Médio, Maputo-C,
Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

É para manter a paz e tranquilidade.

Sexo M, 21 anos, Estudante e Comerciante, 12ª
Classe, Maputo-C, Não
Cumpriu SM.

O Estado Moçambicano não é parvo, nisto
forma os cidadãos e coloca-os enquadrados em categorias.

49

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

50

Sexo M, 28 anos, Desempregado, Médio, Maputo-C, Não Cumpriu.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Serviço militar é emprego.

51

Sexo F, 20 anos, Estudante, Médio, Maputo-P,
Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

Para assegurar serviços para o benefício
do pão.
Que tem direito a um emprego, a escola.

52

Sexo M, 32 anos, Técnico Médio de Construção Civil, Técnico Médio,
Maputo-C, Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?

É missão que todo o jovem moçambicano
deve ter sem discriminação da raça ou sexo.
Isto significa que o jovem já tem a situação
regularizada, estando licenciado para a
progressão de qualquer actividade na vida
social ou profissional, nada lhe impede.

53

Sexo M, 26 anos, Estudante, Médio, Maputo-C,
Não Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?

É um serviço militar indisponível. Ele é útil
porque hoje em dia dá mais facilidade aos
jovens que não sejam marginais, tendo boa
formação ou enquadramento no sector.
Reduz marginalidade e desemprego.

É para defender a pátria. Na minha experiência não é útil em nada.
Porque reúne toda cultura de todo o país
começando do Sul a Norte, profissional
para quem quer continuar a trabalhar
com arma.

Contribui positivamente como por exemplo, para o pedido de emprego o Estado
pede a declaração de cumprimento do
SM.
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54

Sexo F, 21 anos, Estudante, Médio, Maputo-C,
Não Cumpriu.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?

Todos os que prestam SM estão capacitados para trabalhar com o Ministério da
Defesa ou outras instituições.

55

Sexo M, 24 anos, Estudante, 1º ano, Superior,
Maputo-C, Não Cumpriu
SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Mudam de comportamento ganhando
amadurecimento, voltam “homens de
verdade”.

Sexo F, 19 anos, Sector
Informal, Básico, Maputo-C, Não Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?

É para lutar.

56

57

Sexo F, 28 anos, Militar,
Superior,
Maputo-P,
Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

É um dever patriótico em que todos deviam cumprir, mas maior parte não gosta
devido as condições.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Serviço militar na minha óptica é um instrumento pelo qual o Governo usa para
prejudicar o jovem.
Na minha experiência não tem nenhuma
utilidade, todos os que lá foram interromperam a escola e hoje em dia não tem
aonde ganhar a vida.
Não sei o que significa mas a verdade é
uma e única: é mentira. É uma lástima falar deste assunto.

58

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?

59

Sexo M, 21 anos, Estudante, 2º ano, Técnico Profissional Médio,
Maputo-P, Não Cumpriu
SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?
5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

Significa que estes cidadãos recenseados
já estão conhecidos na lei moçambicana e
na presença do Sr. Presidente da República e na FADM.
O Estado Moçambicano nunca cumpriu
sua obrigação de suportar as despesas
de alojamento e alimentação, porque o
Estado vai viver de perto os acontecimentos dos jovens só uma vez que vai viver
na presença dos chefes, e nada mais; não
vê o que acontece no dia após dia com os
seus jovens desempregados no serviço
militar.

60

Sexo M, 26 anos, Estudante, 30 ano, Técnico
Médio, Maputo-P, Cumpriu SM.

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

Esses direitos são após a formação militar
caso que seja formado numa área tenho
como direito de exercer aquilo que tenho
como formação civil.

61

Sexo M, 28 anos, Estudante, 1º Ano, Técnico
Médio, Maputo-P, Cumpriu SM.

62

Sexo F, 22 anos, 12ª Classe, Maputo-P, Cumpriu
SM.

63

84

Sexo M, 23 anos, Operador, Técnico Básico, Maputo-P, Não cumpriu SM.

Sexo F, 26 anos, Veterinária, Secundário, Maputo-P, Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?
5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

A defesa tem como objectivo formar jovens para a defesa da pátria. Útil porque
dão uma opção que é continuar no serviço militar ou posso enquadrar-me noutro
ministério que trabalham com armas,
seja do Estado ou empresa privada.
O objectivo é defender a pátria, útil para
quem queira continuar no exército ou
para quem quer continuar trabalhando
com armamento.
O objectivo é para defender, mas somente o Estado ou Governo é que conhece os
verdadeiros objectivos, para mim não me
foi benéfico muito menos útil porque não
ajudou-me em nada.
Quando acaba-se de cumprir o serviço
militar no prazo estipulado.
De explicar sua situação familiar para à
dispensa em caso esteja à cumprir ser
dispensado sempre que tiver uma preocupação, etc.
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64

Sexo M, 31 anos, Secundário, Maputo-P, Cumpriu SM.

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

65

Sexo F, 20 anos, Estudante, Básico, Maputo-C,
Não Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?

66

Sexo M, 21 anos, Estudante, 11ª Classe, Maputo-P, Não Cumpriu SM.

67

Sexo M, 23 anos, Básico,
Maputo-P, Não Cumpriu.

68

Sexo F, 26 anos, 11ª Classe, Maputo-P, Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

69

Sexo M, 32 anos, Gestor,
Superior, Maputo-P, Não
Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

70

Sexo M, 33 anos, Camionista, Médio, Maputo-P,
Não Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Direitos para percepção do serviço militar,
liberdade de escolha na decisão do preenchimento do formulário que existe com
duas opções, continuar ou sair.
Repatriar jovens a cumprir serviço militar.

Treinos que as pessoas fazem.
Preparar os moçambicanos pelo menos
ter uma noção de usar armas, defender
o país.
Eu considero um acto de coragem para
aceitar ir treinar.
É dever de todo o cidadão ter conhecimento.

Serviço militar é o treinamento policial.
Desperta o espírito de cidadania.

Acho que torna os jovens protegidos e
protectores.

SOFALA
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

1

Sexo M, 25 anos, Vendedor, Básico, Sofala,
Cumpriu SM.

2

Sexo M, 30 anos, Professor, Bacharel, Sofala, Cumpriu SM.

3

Sexo M, 28 anos, Professor, Médio, Sofala,
Cumpriu SM.

4

Sexo M, 31 anos, Electricista, 9ª Classe, Sofala, Cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Incute-se o respeito pelos seus superiores
hierárquicos e outros membros da sociedade.

5

Sexo M, 28 anos, Motorista, Primário, Sofala,
Cumpriu SM.

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

Ser capaz de enfrentar a guerra.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Forma o homem mais homem e solidário.

Não. Basta a educação para a valorização
do homem.

Faz do homem um ser mais patriota.
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6

7

Sexo M, 29 anos, Motorista, Sofala, Cumpriu
SM.

Sexo M, 29 anos, Mecânico Auto, Básico,
Sofala, Cumpriu SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?
5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.
2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.
2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

8

9

Sexo M, 28 anos, Professor, Médio, Sofala,
Cumpriu SM.

Sexo M, 22 anos, Estudante, 10ª Classe, Sofala, Cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?
2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
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5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Significa desmobilização.
Direitos da defesa da pátria.
Física – sofrer transformação da vida civil
para vida normal.

É a formação da vida civil para soldados
ou militares.
Garantir segurança no país.
Sim. Ter espírito de combate a guerra.

Serviço militar é um período de dedicação
das habilidades dos jovens em assuntos
que respeitam o nosso Estado.
Sim. Capta cidadãos de diversas profissões e educa os mesmos sobre seus direitos e muito mais deveres para com o
Estado.
O objectivo do serviço militar é de educar
jovens para saberem defender o nosso
país mas não em troca de alguma vantagem.
Passar a reserva de disponibilidade e licenciamento é receber um certificado que
indica que você é militar mas na reserva.
Serviço militar é um direito atribuído aos
cidadãos moçambicanos de por iniciativa
própria prestarem um serviço patriótico.
Os direitos decorrentes do serviço militar
são o direito de ser priveligiado nos assuntos que envolvem a defesa pátria.
Contribui para a valorização cívica porque
os cidadãos não sabem quais são muitos
dos seus direitos mas após a sua estadia
no serviço militar passam a dispor de
muita coisa.

10

Sexo M, 28 anos, Segurança, 10ª Classe, Sofala, Cumpriu SM.

11

Sexo M, 33 anos, Motorista, Básico, Sofala,
Cumpriu SM.

12

Sexo F, 20 anos, Estudante, Médio, Sofala,
Não cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Um dever que é normalmente para preparar os desfavorecidos a defender aos
favorecidos.

13

Sexo M, 23 anos, Estudante, Médio, Sofala,
Não cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Cumprir para preservar o país, manter a
tranquilidade nos país para que a lei seja
cumprida.

14

Sexo M, 21 anos, Estudante, Bacharel, Sofala,
Não cumpriu SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Esperar que seja chamado para ser polícia
ou guarda.

Sim. Mas só contribui para a valorização
física, mas não se pode falar em valorização cultural porque os indivíduos após
serviço militar tornam-se inimigos da lei.
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Sexo M, 32 anos, Segurança, Primário, Sofala,
Cumpriu SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Sexo M, 21 anos, Estudante, Básico, Sofala,
Não cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

17

Sexo M, 18 anos, Estudante, Básico, Sofala,
Não Cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Na medida em que os militares dificilmente ficam doentes porque tem um capacidade física ideal.

18

Sexo M, 32 anos, Segurança, Básico, Sofala,
Cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Tem me sido úteis os conhecimentos e capacidades para exercer a minha profissão
de segurança.

19

Sexo F, 25 anos, Bacharel, Sofala, Não
cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Profissional porque têm preferência para
acesso a emprego e bolsas de estudo.

20

Sexo F, 24 anos, Estudante, Bacharel, Sofala,
Não Cumpriu SM.

11. Acha que a prestação do
serviço militar contribui para
a valorização cívica, cultural,
física e profissional? Em caso
afirmativo, diga como.

Contribui muito mais para a valorização
física na medida em que dota os indivíduos de habilidades físicas e de sanidade.

21

Sexo M, 23 anos, Estudante, Médio, Sofala,
Não Cumpriu SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?

Significa pôr os jovens a fazerem outras
coisas como o estudo e empreendedorismo eles cientes de que um dia podem ser
chamados.

22

Sexo M, 29 anos, Electricista, Médio, Sofala,
Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como

Aumenta a seriedade nas pessoas para a
vida do quotidiano.

23

Sexo M, 34 anos, Militar, Básico, Sofala,
Cumpriu SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como

Passar para a reserva de disponibilidade e
licenciamento significa que pode ser chamado para fazer parte da FADM ou para
ser polícia ou segurança.
Ajuda mútua, socialização, formação física e amor a pátria.

24

Sexo M, 30 anos, Segurança, 11ª Classe, Sofala, Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Fisicamente prepara-se o corpo para que
seja firme.

25

Sexo M, 25 anos, Estudante, 12ª Classe, Sofala, Não Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?

O objectivo é formar os jovens para a defesa
do Estado. Mas na minha experiência não
tem utilidade nenhuma porque após o cumprimento do serviço militar os jovens ficam,
de certa forma, desemparados pelo Estado.

15

16

Estar a disponibilidade do Ministério do
Interior para casos de necessidade militar.
Aprender valores do cidadão.

É me útil porque me garante a segurança.

Na medida em que torna os jovens aptos e
com garantia de emprego.
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26

Sexo F, 19 anos, Estudante, Básico, Sofala,
Não Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Através dele as pessoas sabem ser e estar, se defender.

27

Sexo F, 25 anos, Professora, Médio, Sofala,
Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Um dever para a classe dos desfavorecidos

28

Sexo F, 28 anos, Estudante, Nível Médio, Sofala, Não Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?

Educar o cidadão para melhor se identificar com a pátria e os seus dirigentes.

29

Sexo M, 24 anos, Estudante, Bacharel, Sofala,
Não Cumpriu SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?

Ficar no país para emergências.

30

Sexo M, 22 anos, Estudante, Superior, Sofala,
Não Cumpriu SM.

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

Ser uma força do país.

31

Sexo F, 26 anos, Docente, Bacharel, Sofala,
Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Uma coisa para pobres.

32

Sexo F, 23 anos, Estudante, Médio, Sofala,
Não Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Formando o homem para a auto-defesa.

33

Sexo M, 27 anos, Enfermeiro, Médio, Sofala,
Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Um dever patriótico que deve ser apenas
para os pobres, isso porque os filhos dos
ricos nunca prestam.

34

Sexo F, 21 anos, Estudante, Médio, Sofala,
Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

Um dever que se impõe aos desfavorecidos na maioria dos casos.

Sexo M, 20 anos, Estudante, Médio, Sofala,
Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Sexo M, 18 anos, Estudante, Sofala, Não
Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Na minha óptica acho que serviço militar
é um acto de formação ou preparação
de indivíduos num determinado estado,
esses indivíduos que o Governo acha que
são capazes para tal.
A pessoa fica preparada para lhe dar com
os problemas do país.

37

Sexo F, 26 anos, Estudante, 2º ano, Sofala,
Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

É um grupo de indivíduos que se reúnem
para praticar exercícios militares, força
armada para defender a nação.
Acho que muda a forma de ser, a maneira de agir, comportar, a forma de pensar,
sem contar que fica mais forte, etc.

38

Sexo M, 28 anos, Pedreiro, Básico, Sofala,
Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?

Prepara a defesa da nação, nem é tanto
útil assim para mim.

39

Sexo M, 30 anos, Desempregado, Primário,
Sofala, Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?

35

36
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Um dever imposto por quem pode aos
demais para ficar dois anos sem grande
produtividade.
Sim. Fazendo o homem mais corajoso
para defender o próximo.

Um dever que os desfavorecidos são impostos pelos políticos.
Levar os desfavorecidos a saber defender
os políticos.
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40

Sexo M, 27 anos, Estudante, Superior, Sofala,
Cumpriu SM.

41

Sexo M, 34 anos, Segurança, Básico, Sofala,
Cumpriu SM.

42

Sexo M, 34 anos, Guarda, Primário, Sofala,
Cumpriu SM.

43

Sexo F, 25 anos, Desempregado, Básico,
Sofala, Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o
Serviço Militar e em que ele é
útil na tua experiência?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.
4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como
4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Defender, zelar e garantir a paz no interior
do Estado, ajudando no momento de crises como voluntário.
Disciplina no horário e qualidade de vida
saudável.

Reserva de dados dos que não estão incorporados no Ministério do Interior.

Ensinar os jovens a respeitar.

Banco de dados de cidadãos treinados que
não tiveram afectação.
Contribui na aprendizagem de valores.

Aquilo é uma verdadeira escola em que se
aprende regras da vida – hora de acordar,
de comer, de trabalhar e de treinar.

80

Sexo M, 27 anos, Estudante, Bacharel, Sofala,
Cumpriu SM.

44

Sexo F, 29 anos, Técnico Administrativa, Médio, Sofala, Não Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Treinamento é sempre bom para uma
vida saudável embora acho que depois
podem virar potenciais ladrões por falta
de emprego.

45

Sexo M, 30 anos, Enfermeiro, Médio, Sofala,
Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é
serviço militar na sua óptica?

É como se fosse um trabalho prestado
para o Estado em troca daquilo que o Estado nos dá.

46

Sexo Masculino, 34
anos, Guarda, 6ª Classe,
Sofala, Cumpriu SM.

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Fui recrutado porque ninguém aceitava ir
por isso não me falar de direitos, não tinha
outra saída.
Julgo que as pessoas que se formam agora
tornam-se bandidas.

47

Sexo M, 22 anos, Estudante, Superior, Sofala,
Não Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

O serviço militar tem como principal objectivo a regeneração do indivíduo, isto é,
passar a ver de uma outra forma a maneira de conviver com os outros.

48

Sexo M, 18 anos, Estudante, Básico, Sofala,
Não Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

Educar as pessoas a serem higiénicas e
trabalhadoras.

49

Sexo F, 22 anos, Estudante, Médio, Sofala,
Não Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Torna aos homens mais fortes, deixam de
ser preguiçosos.

89
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50

Sexo M, 25 anos, Estudante, 12ª Classe, Sofala, Não Cumpriu SM.

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

51

Sexo M, 24 anos, Estudante, 12ª Classe, Sofala, Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

52

Sexo M, 26 anos, Serralheiro, Técnico-Básico, Sofala, Cumpriu SM.

53

Sexo M, 29 anos, Estudante, 10ª Classe, Sofala, Cumpriu SM.

54

Sexo F, 24 anos, Estudante, 12ª Classe, Sofala, Cumpriu SM.

55

Sexo M, 27 anos, Professor, Bacharel, Sofala, Cumpriu SM.

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

A pessoa passa a pertencer ao Ministério
das Forças Armadas de Moçambique.

56

Sexo F, 32 anos, Estudante, Médio, Sofala,
Não Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

Tem o objectivo de mobilizar homens e
mulheres para defender a pátria.

57

Sexo M, 29 anos, Estudante, Médio, Sofala,
Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Na profissional contribui no conhecimento adquirido lá por armamento e actividades que podem ser seguidas como
profissão.

58

Sexo M, 28 anos, Segurança, Básico, Sofala,
Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Condiciona o homem a realidade do país,
incute valores morais, éticos e de cidadania.

59

Sexo M, 23 anos, Militar, Básico, Sofala,
Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?
11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Capacitar jovens para enfrentar a vida.
Mas só se se tratar de alguém que tem
um alto nível académico porque facilita o
acesso ao emprego.

60

Sexo M, 27 anos, Jogador/Atleta, Básico, Sofala, Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

Não. Os jovens vão ao serviço militar com
expectativas que depois descobrem que
não há nada do que esperavam.

61

Sexo M, 35 anos, Estivador, Primário, Sofala,
Cumpriu SM.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?

É o resultado positivo para ir cumpriu.

62

Sexo F, 26 anos, Polícia,
Básico, Sofala, Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar
contribui para a valorização
cívica, cultural, física e profissional? Em caso afirmativo
diga como.

No meu caso facilitou e tem vindo a valer
para a minha vida profissional e deu para
perceber que as mulheres são tão capazes como os homens.

4. Pode explicar o que significa passar à reserva de disponibilidade e licenciamente?
5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?
5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses
direitos?

Direito a concorrer ao emprego.
Cívica porque fazem serviço de mobilização de populações em casos de necessidade.

Defender a soberania do seu Estado contra inimigos internos e internacionais.
Passar para a reserva de disponibilidade
e licenciamento é ficar fora da jurisdição
militar e sentir ter cumprido um dever.
Direito ao emprego, a ser privilegiado para
se alistar ao Ministério do Interior para ser
polícia de protecção.
Direito a reinserção na vida anterior à
formação militar, vários direitos dentre
os quais, direito ao privilégio no concurso
para alinhar nas forças de informação e
segurança do Estado.
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63

Sexo F, 33 anos, Segurança, 7ª Classe, Sofala,
Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos qual é o objectivo e
em que ele é útil na tua experiência?

É útil para servir a Ministros e Vice-Ministros.

MAPUTO-PROVÍNCIA

1

2

Sexo M, 22 anos, Maputo-P, Não cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é serviço militar na sua óptica?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o Serviço Militar e em que ele é útil na
tua experiência?

Sexo F, Estudante, Maputo-P, Não Cumpriu
SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o Serviço Militar e em que ele é útil na
tua experiência?

O cidadão é convidado a ser capacitado.
É útil porque é mais uma aprendizagem para os jovens.
É para existir menos jovens formados
no país.
Ter noções sobre a vida militar, saber
defender a pátria e cumprir ordens.
Como se sabe “um homem formado
vale por dois”.

3

Sexo M, 24 anos, 2º ano
do nível superior, Maputo-P, Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o Serviço Militar e em que ele é útil na
tua experiência?
4. Pode explicar o que significa
passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?

4

Sexo M, 24 anos, Estudante, 11ª Classe, Maputo-P, Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

Sim, contribui mas não muito. Como
nós sabemos eles formam homens
mas nem todos tem a formação de
emprego nos ministérios. Muito mais
as empresas privadas é que admitem
os desmobilizados.

5

Sexo F, Estudante, Maputo-P, Não Cumpriu
SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o Serviço Militar e em que ele é útil na
tua experiência?

É útil, ajuda a lutar contra as violências.

6

Sexo F, 27 anos, Nível
Médio, Maputo-P, Não
Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

Eu acho que por um lado é a geração
de emprego.

7

Sexo F, 25 anos, 11ª Classe, Maputo-P, Não Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o Serviço Militar e em que ele é útil na
tua experiência?

Combate ao desemprego.

Sexo F, 32 anos, 8ª Classe, Maputo-P, Não Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o Serviço Militar e em que ele é útil na
tua experiência?
11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

9

Sexo M, 22 anos, 1º ano
do nível superior, Maputo-P, Não Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o Serviço Militar e em que ele é útil na
tua experiência?

É útil porque transforma o jovem num
novo homem maduro.

10

Sexo M, 23 anos, 10ª
Classe, Maputo-P, Não
Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

Para o combate a criminalidade.

8

A disponibilidade tem haver com dar
informações sobre a alteração da
residência; apresentar-se nos locais
solicitado e poder ser convocado para
cumprir missões.

A pessoa passa a ser treinado e as
vezes empregado.

Dá uma estrutura física no indivíduo
boa que cria medo.
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11

Sexo F, 33 anos, Nível
Médio,
Contabilista,
Maputo-P, Não Cumpriu
SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o Serviço Militar e em que ele é útil na
tua experiência?

É uma oportunidade para tornar os
jovens mais ocupados.

12

Sexo M, 24 anos, Guarda,
Básico, Maputo-P, Não
Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

Mantendo as pessoas em forma,
aprendendo a lutar.

13

Sexo M, 28 anos, Estudante, Superior, Maputo-P, Cumpriu SM.

14

Sexo M, 25 anos, Professor, Médio, Maputo-P,
Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

Contribui porque facilita principalmente se é uma pessoa que tem uma
formação, facilita a colocação no
mercado de emprego.

15

Sexo M, 22 anos, Estudante, Médio, Maputo-P,
Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é serviço militar na sua óptica?

É um dever cívico em que toda juventude deve cumprir obrigatoriamente.

16

Sexo F, 25 anos, Estudante, Médio, Maputo-P,
Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é serviço militar na sua óptica?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o Serviço Militar e em que ele é útil na
tua experiência?

17

Sexo M, 26 anos, Estudante, 11ª Classe, Maputo-P, Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

O SMO contribui para a valorização
pessoal e reconhecimento em geral
na comunidade; a pessoa é formada
e capacitada, apesar de que muitos
não são empregados senão em áreas
de defesa.

18

Sexo M, 29 anos, Sector
Informal, Básico, Maputo-P, Não Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

Porque as pessoas aprendem a lutar.

19

Sexo M, 27 anos, 10ª
Classe, Maputo-P, Cumpriu SM.

20

Sexo M, 27 anos, 11ª Classe, Maputo-P, Cumpriu
SM.

21
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Sexo M, 23 anos, Sector
Informal, Básico, Maputo-P, Não Cumpriu SM.

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses direitos?

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o Serviço Militar e em que ele é útil na
tua experiência?
4. Pode explicar o que significa
passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses direitos?

2. Em caso afirmativo, o que é serviço militar na sua óptica?
2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o Serviço Militar e em que ele é útil na
tua experiência?
11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

Os direitos são de poder ter uma formação no serviço militar, de alimentação mas aquilo é o que lembro; deveres são de aprender a combater e
defender a nação.

É algo que é obrigatório.
É de capacitar pessoas que lá vão.

O serviço militar é útil a partir do momento em que faz com que a pessoa
tenha capacidade e responsabilidade
na comunidade, bairro ou local onde
tem reconhecimento.
Passar a reserva de disponibilidade e
licenciamento significa que o pessoal
já foi informado e está pronto para
exercer alguma actividade que for
atribuído pelo Estado.
Não. Primeiro só dizem vão cumprir
SMO. Depois de cumprir foi dado documento. Os direitos são respeito a
todos, família, cidadãos, superior hierárquico, a população e a si próprio.
É uma coisa que todos devem cumprir para lutar no país.
É lutar para libertar o país.

Porque lá há convívio com várias culturas e aprende a saber arranjar-se
na vida, penso que contribui bastante
para a vida de qualquer um.
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Só sei que é para lutar.

22

Sexo F, 25 anos, Sector
Informal, Básico, Maputo-P, Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é serviço militar na sua óptica?
11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

23

Sexo M, 19 anos, Comerciante, Básico, Maputo-C, Não Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

A prestação do serviço militar contribui por meio de colocação de jovens
ocupados com o exército.

24

Sexo F, 17 anos, Estudante, 1º ano, Maputo-C, Não
Cumpriu.

2. Em caso afirmativo, o que é serviço militar na sua óptica?

Formação na académia militar.

25

Sexo F, 18 anos, Estudante, 10ª Classe, Maputo-C, Não Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

Ajuda a ter responsabilidade, ajuda
também a ser empregado pelo Estado.

26

Sexo M, 18 anos, Estudante, Superior, Maputo-C, Não Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

Sim, porque lá há civismo entre as
pessoas, aprendem a consideração
pelos outros e, fisicamente fica apta
para qualquer eventualidade.

27

Sexo F, 29 anos, Estudante, Superior, Maputo-C, Não Cumpriu SM.

2.2. Em caso afirmativo, pode
dizer-nos o que sabe sobre o Serviço Militar e em que ele é útil na
tua experiência?
4. Pode explicar o que significa
passar à reserva de disponibilidade e licenciamento?
5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses direitos?
11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

Sim. Porque as pessoas voltam de lá
enquanto sabem lutar e aprende-se
muita coisa.

Servir a nossa pátria moçambicana
em caso de o país ter um défice de
guerra ou em caso de ajuda aos países vizinhos.
Há alguns jovens que vão prestar o
SM só e pura simplesmente porque
é uma obrigação enquanto em outros casos existem jovens que fazem
da sua prática SM como se fosse um
emprego.
No caso de ir a SM com licenciatura
posso obter as seguintes vantagens,
ser funcionária do Ministério da Defesa e aderir aos direitos como cidadão.
Adquire-se lá aptidão física, regras e
condutas de convivência civil assim
como militar.

28

Sexo M, 25 anos, Técnico Electricista, Médio,
Maputo-C, Não Cumpriu
SM.

2. Em caso afirmativo, o que é serviço militar na sua óptica?
11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

29

Sexo F, 29 anos, Sector
Informal, Básico, Maputo-P, Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é serviço militar na sua óptica?
11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

Dizem que é para aprender a lutar
para defender a nação moçambicana.
Porque é uma formação e sendo sempre uma formação eu acho que sempre traz algum benefício.

30

Sexo F, 21 anos, Professora, Médio, Maputo-P,
Não Cumpriu.

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses direitos?

Direito foi de alimentação, formação e
outros que não me recordo.

31

Sexo F, 25 anos, Estudante, Médio, Maputo-C,
Não Cumpriu.

2. Em caso afirmativo, o que é serviço militar na sua óptica?

Eu sou sei que lá fazem um trabalho
muito duro.

32

Sexo F, 21 anos, Estudante, Superior, Maputo-P, Não Cumpriu.

2. Em caso afirmativo, o que é serviço militar na sua óptica?

É aprender a lutar.

33

Sexo M, 27 anos, Estudante, Médio, Maputo-C,
Não Cumpriu.

2. Em caso afirmativo, o que é serviço militar na sua óptica?

É uma desgraça da população.

Eu acho que é um sofrimento.
Contribui na disciplina, consciência
atitude.
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34

Sexo M, 23 anos, Técnico Electricista, Médio,
Maputo-C, Não Cumpriu
SM.

11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

Um técnico quando quer uma vaga
para trabalhar isso lhe ajuda.

35

Sexo F, 30 anos, Estudante, Superior, Maputo-C, Não Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

Hoje em dia há pessoas que não tinham emprego mas ingressando no
serviço militar saem com certas habilidades para trabalhar.

36

Sexo M, 21 anos, Estudante, Nível Médio,
Maputo-Província, Não
Cumpriu SM.

11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

O indivíduo aprende a viver regrado e
a seguir as leis.

37

Sexo M, 32 anos, Funcionário do Estado, Médio,
Maputo-C, Não Cumpriu
SM.

11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

Para promover disciplina na vida.

38

Sexo M, 23 anos, Empreendedor, Estudante do 1º
ano, Superior Maputo-C,
Não Cumpriu SM.

2. Em caso afirmativo, o que é serviço militar na sua óptica?

Correr ir pegar arma, saltar portões e
ir a tropa.

Sexo M, 28 anos, Polícia,
Médio, Maputo-C, Cumpriu SM.

5.6. Em caso afirmativo, pode
indicar-nos quais são esses direitos?
11. Acha que o serviço militar contribui para a valorização cívica,
cultural, física e profissional? Em
caso afirmativo diga como.

39
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Reinserção no mercado do trabalho.
O indivíduo fica preparado para a sociedade.
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Mulher militar

