Parlamento
Juvenil
No mundo contemporâneo, o
protagonismo juvenil tem assumido
novas dimensões expressando-se
para além dos canais de participação
tradicionalmente utilizados pelas
gerações anteriores – especialmente
movimentos estudantis.
Nascemos à 10 de Dezembro de
2008, num contexto em que a
juventude moçambicana representava uma maioria silenciosa e, onde
parte significativa das lideranças
políticas visualizavam a advocacia, o
engajamento cívico, o engajamento
construtivo, as críticas e as
contribuições como ataque pessoal e
campanha de subversão típica de
oposição política.
Somos um movimento social
apartidário com o objectivo de
encorajar
um
engajamento
proactivo,
vibrante,
massivo,
imparcial e criativo dos jovens nos
processos de tomada de decisão, na
promoção da justiça social, no
fortalecimento da democracia e no
desenvolvimento sustentável do país,
com vista a adopção de políticas
favoráveis à juventude.
Constituímos um espaço onde a
juventude se encontra, onde a
juventude se expressa, um viveiro
para as futuras lideranças do país, um
movimento para erguer a voz da
juventude.
A nossa visão é fazer da “Juventude,
um Poder em Moçambique”. No
alcance desta visão pautamos pela
equidistância dos partidos políticos e
de qualquer tipo de controlo
ideológico,
inclusão,
advocacia
baseada em evidências, voluntarismo, imparcialidade, unidade na
diversidade, diálogo e transparência.
Contamos com coordenações nas 11
províncias do país de modo a que as
nossas intervenções tenham impacto
a nível nacional.
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“AQUI TRAVA-SE UM COMBATE!
É DURO, MAS TEMOS QUE VENCER”

Samora Machel, 1977
Saudações Revolucionárias
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Resultado do estudo feito aos municípios de Lichinga, Tete e Maputo
O estudo explora aspectos desafiantes da participação política da juventude
ao mesmo tempo que identifica pontos de entrada para melhorar a sua eficácia.

Ao pensar sobre a participação dos jovens em
Moçambique, somos rapidamente confrontados com
um paradoxo. Os espaços para o seu envolvimento
na política parecem aparentemente mais amplos
como nunca, mas poucos diriam que essas oportunidades têm resultado na generalizada participação
efectiva dos jovens.
Pelo contrário, muitos lamentam o declínio
dramático de participação política das gerações mais
jovens como em processos eleitorais, em partidos
políticos e em organizações sociais tradicionais. A
conclusão pessimista desta constatação é que ao
virar as costas às instituições democráticas, os jovens
colocam em risco a democracia e o futuro.
Por outro lado, uma abordagem optimista salienta a
mudança das formas de participação política dos
jovens, longe das instituições democráticas convencionais em prol de novos padrões de engajamento
cívico. A partir deste ponto de vista, surgem vários
movimentos de globalização de como os jovens
criam novos modos de expressão e de participação
que são mais atraentes e que se adequam às suas
realidades do que aqueles que herdaram de seus
(pais e avós).
Este último ponto de vista aponta para a uma
aparente inadequação dos mecanismos democráticos tradicionais para a actual juventude, enquanto o
anterior questiona a juventude entanto que actores
democrático nas instituições existentes.
Na verdade, as duas posições são apenas os extremos
de um conjunto multifacetado sobre a participação
política da juventude. No entanto, os jovens
apontam para uma questão fundamental de
pesquisa e prática subjacente sobre o seu papel na
democracia. Esta questão diz respeito à relação entre
as instituições democráticas e os jovens.
De facto, a participação política descreve, em parte,
esta relação em que, no sentido mais lato, aborda
todas possíveis formas de participação dos jovens
nas estruturas e processos democráticos de tomada
de decisão. Tem a ver com a contribuição individual
ou colectiva dos jovens na política e nos processos
democráticos.
Assim, a participação política da juventude exige
permanente acessibilidade por parte das instituições,
mas também o engajamento sustentado por parte
dos jovens. Ela reflecte o estado democrático, a
maturidade e a vitalidade das estruturas e dos
actores. Portanto, as posições contrastantes citadas
acima indicam que há lacunas em ambos os lados
dessa relação.
Estas deficiências têm sido uma fonte crescente de
preocupação nos últimos anos, entre pesquisadores,
profissionais e decisores políticos. É com base nos
pressupostos acima arrolados que o Parlamento
Juvenil conduziu o presente estudo versando sobre a
Participação Política da Juventude em Moçambique,
realizado nos Munícpios de Maputo, Lichinga e Tete.
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JUVENTUDE & PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA
Resultado do estudo feito aos municípios
de Lichinga, Tete e Maputo

O estudo explora aspectos desafiantes da participação política da juventude ao mesmo
tempo que identifica pontos de entrada para melhorar a sua eficácia.
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i. APRESENTAÇÃO DO ESTUDO
O Parlamento Juvenil, uma organização juvenil incontornável no cenário político e da
sociedade civil moçambicana, apresenta-nos este estudo sobre a participação da juventude na política, realizado nas cidades de Maputo, Tete e Lichinga.
Além do activismo informado, baseado numa consciência política e um discurso articulado e fundamentado a que o Parlamento Juvenil já acostumou a sociedade moçambicana, junta-se esta contribuição de grande valor, alicerçada numa metodologia
sólida de auscultação e pesquisa no terreno.
O estudo é definido como sendo de carácter exploratório, visando conhecer mais a
fundo a questão da participação em três realidades urbanas diferentes, de cidades e
províncias das regiões Sul, Centro e Norte do País. Além de uma parte quantitativa, feita
com uma amostra aleatória não probabilística de 3000 inquiridos – 1000 em cada cidade – o estudo realizou discussões e debates e realizou entrevistas para complementar
a componente quantitativa.
A opção por estes três municípios, certamente condicionada por constrangimentos de
recursos (dentre materiais, financeiros e o próprio tempo), aliada à metodologia usada,
obviamente não permite extrapolar os resultados à escala nacional. Contudo, é importante referir que muito mais do que uma pretensa ambição académica, o estudo explicita o seu objectivo com um inequívoco realismo e pertinência: mapear as questões
inerentes à participação dos jovens na política e seus constrangimentos. No que a este
ponto concerne, o estudo foi feliz, porque as diferenças regionais que podem existir
não são em si mesmo criadoras de realidades tão distintas e díspares, que não se possa
encontrar e reconhecer a existência de padrões de participação e seus constrangimentos, que são comuns a todo o País.
Esta pesquisa deve ser vista como um esforço de uma organização, com cada vez mais
espaço e legitimidade na sociedade moçambicana, de basear a sua acção num alicerce
sólido de informação empírica, em que os próprios jovens tiveram a oportunidade de
expressar a sua opinião e discutir mais a fundo a questão da sua participação na política. Nesta perspectiva, os resultados que o estudo apresenta cumprem muito bem a
função de auscultação dos jovens e constituem uma plataforma sólida para a discussão
e advocacia sobre a participação dos jovens na política, tema caro ao Parlamento Juvenil e também à sociedade moçambicana, cuja população é maioritariamente jovem.
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Poucas organizações da nossa sociedade civil têm o poder de mobilização de vários
estratos sociais da juventude e mesmo de outros grupos etários e sociais para a discussão de causas de grande alcance político, como tem feito o Parlamento Juvenil nos
seus vários eventos públicos, invariavelmente concorridos, tanto por actores nacionais
e estrangeiros. Igualmente, poucas organizações têm a oportunidade de fundamentar
a sua acção com um estudo desta natureza, fugindo da tendência de se definir as estratégias em gabinetes e algumas vezes ditadas por conveniências de financiamento,
filhas da nossa histórica dependência externa. Ao realizar este estudo, o Parlamento
Juvenil não só dá um exemplo a seguir de auscultação do seu grupo-alvo, mas também
deixa um legado à sociedade moçambicana e à classe política em particular sobre o
que vale à pena prestar atenção quando se fala da participação política da juventude.
Dentre vários aspectos que podem ser encontrados neste estudo, vale à pena destacar
a discussão de uma das verdades já conhecidas e que mesmo assim não deixa de ser
incómoda: a de que a crescente participação das mulheres nos cargos decisórios não
significa que elas tenham de facto poder; nas palavras do próprio estudo: existem “mulheres no poder mas sem poder”. Este aspecto coloca um grande desafio à participação
das mulheres jovens, que enfrentam o espectro de serem ao mesmo tempo de um
grupo social histórica e socialmente excluído da tomada de decisão (as mulheres) e
também parte desta juventude cuja participação na política ainda enfrenta constrangimentos de vária ordem.
Num momento em que o país se esforça para aumentar a participação na política, muitas vezes olhada com as lentes reducionistas da participação eleitoral e dos processos
de auscultação e consulta que o estudo denuncia, é pertinente reflectir sobre as causas
profundas desta participação. Este estudo faz a sua parte, o resto cabe a todos nós.
Maputo, 22 de Maio de 2014
José Jaime Macuane
(Universidade Eduardo Mondlane, Professor Auxiliar de Ciência Política e Administração
Pública)
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ii. CONTEXTUALIZAÇÃO
Moçambique 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 o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2012) estimava-se que em
2013, a população Moçambicana atingisse cerca de 24,3 milhões de habitantes.
De acordo com a Política Nacional da Juventude (2013), os dados do Ministério
da Educação em 2010 apontam que, a taxa de analfabetismo no grupo etário dos
15 aos 24 anos é de 30%, dos quais 51% do sexo feminino. O efectivo estudantil
no ensino superior público e privado representa cerca de 100.000 estudantes,
dos quais 72% em instituições públicas e 27.1% em privadas.
No contexto actual, de entre 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 dignos continuadores
das tradições patrióticas do povo moçambicano1, continuam os eternos preteridos da agenda política debatendo-se, por isso, com várias dificuldades, de entre as
quais o acesso aos direitos fundamentais e sociais.
Apesar da escassez de dados estatísticos sobre a juventude em Moçambique, em
termos formais, o país avançou consideravelmente na protecção de direitos da cidadania.

Vide Constituição da República de Moçambique, 2004.

1
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Falar da Participação é olhar antes para os instrumentos legais que norteiam esse
processo a nível do país. Moçambique é signatário da Carta Africana da Juventude
desde Julho de 2006 que dentre outros elementos, estipula no seu artigo 26 sobre
as responsabilidades da Juventude o seguinte: “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”.
Adicionalmente, esta Carta Africana, que abre espaço para o exercício livre do associativismo juvenil, exige na alínea h) do seu artigo 12, a aprovação pelos Estados
Partes de uma Política Nacional da Juventude global e coerente aprovada pelo Parlamento e promulgada em forma de lei.
De facto, a participação política da juventude encontra o seu enquadramento legal
nacional na récem aprovada Política Nacional da Juventude, não em forma de lei,
mas pela Resolução nº 16/2013 de 31 de Dezembro de 2013 do Parlamento Nacional. Esta política que veio substituir a Resolução N° 4/96 de 20 de Março de 1996,
resultou da pressão dos jovens Moçambicanos face ao obsoletismo da política anterior, documentado no Manifesto Político da Juventude.
Ao nível da lei fundamental, o artigo 123 da Constituição da República de Moçambique considera a juventude, como digna continuadora das tradições patrióticas
do povo moçambicano, constitui a força renovadora da sociedade, sendo nesta
perspectiva que a Política do Estado visa o desenvolvimento harmonioso da personalidade dos jovens, a produção do gosto pela livre criação, o sentido de prestação
de serviços à Comunidade, com enfoque no distrito, como base para a dinamização do combate à Pobreza.
Por outro lado, a Carta Africana da Juventude de 2006 aprovada pelo Parlamento
Moçambicano no dia 13 de Março de 2008 estabelece o direito da juventude em
participar no desenvolvimento do continente e na tomada de decisão “aos níveis
da governação, local, nacional, regional e continental.

PARLAMENTO JUVENIL

I ix

JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

Por fim, a Carta da Juventude da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa
(CPLP) aprovada em Salvador, no Brasil em Dezembro de 2013, na IV Reunião
da Conferência de Ministros Responsáveis pela Juventude e Desportos da CPLP
refere no seu artigo 3° número 4 que “a todos os jovens é reconhecido o direito
à identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil,
à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e familiar e à proteção contra quaisquer formas de discriminação”.
Uma inovação no contexto Moçambicano é a existência do Manifesto Político da
Juventude com foco para as Eleições de 2013 à 2014, a modelo de vários países
no mundo como é o caso de Malawi. Este Manifesto, aprovado em Convenção
Nacional da Juventude em Maputo no dia 21 de Fevereiro de 2013, sob os auspícios do Parlamento Juvenil, resulta do processo de auscultação nacional desencadeado através de 33 conferências distritais, 11 provinciais e 3 regionais a nível
nacional.
O documento é fruto da iniciativa da juventude, para os vários actores políticos e
sociais, com particular atenção aos intervenientes no processo eleitoral, sobre as
expectativas, os anseios, as exigências, as prioridades e as responsabilidades da
juventude nos processos governativos, a serem reflectidos nos manifestos eleitorais dos partidos políticos, na actuação dos órgãos de gestão eleitoral, na actuação dos actores de monitoria governativa, nas políticas públicas, nos programas
governamentais e na prática diária da sociedade Moçambicana.
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iii. SUMÁRIO EXECUTIVO
O presente estudo que versa sobre “Juventude e Participação Política em Moçambique”, buscou auscultar e manter um diálogo com a juventude em Moçambique.
O estudo foi realizado pelo Parlamento Juvenil (PJ), com o apoio da Fundação
Rosa Luxemburg e do projecto Diálogo, tendo em conta que é necessário escutar
aos jovens para captar a sua percepção, os sucessos, os constrangimentos e as diferentes perspectivas perante os desafios da participação política da juventude.
O objectivo geral do estudo é perceber os espaços, oportunidades e desafios
para o engajamento político da juventude em Moçambique de modo a mapear
estratégias para uma participação vibrante e efectiva a nível nacional, capaz de
influenciar os tomadores de decisão a pensar não para a juventude, mas sim com
a juventude.
O estudo ouviu jovens, homens e mulheres dos 18 a 35 anos de idade dos municípios de Maputo, Tete e Lichinga entre os finais de 2013 e princípios de 2014. Ele
decorreu em duas fases. Numa primeira fase, o estudo aplicou o inquérito a 3000
jovens, correspondente a 1000 para cada Município. De seguida e para ainda
aprofundar os resultados do inquérito, realizaram-se painéis de debate mesas-redondas, entrevistas individuais e colectivas à quadros de organizações juvenis
de partidos políticos, jovens activistas, jovens artistas, líderes juvenis de opinião
e, grupos estudantis e religiosos.
Este relatório comporta quatro partes. Na primeira constam a introdução (a qual
inclui o horizonte e os objectivos do estudo), a metodologia e as limitações do
estudo. A segunda parte debruça sobre a revisão literária e a contextualização da
participação política da juventude no país. A terceira parte aborda os resultados
do estudo e as constatações encontradas. A quarta, e última parte, apresenta a
conclusão e as recomendações advindas deste estudo.

PARLAMENTO JUVENIL

I1

JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

I. INTRODUÇÃO

Formação sobre Participação Politica da Juventude ministrada
pelo Jornalista Salomão Moyana

Nesta secção são apresentados o objecto, os objectivos e o horizonte deste
estudo.
Qualquer abordagem sobre a juventude requer inicialmente o reconhecimento dos diversos momentos e lugares sociais que delineiam sua expressão em nossa sociedade, de forma que essas temporalidades e lugares sociais
apareçam como elemento relevante das formas que concretizam as relações
entre o jovem e a sociedade.
Actualmente, o protagonismo juvenil tem tomado novas dimensões expressando-se concretamente além dos canais de participação tradicionalmente
utilizados pelas gerações anteriores – especialmente os movimentos estudantis.
Em Moçambique e no mundo, existem situações concretas que evidenciam
necessidades e desejos diferenciados partilhados pela juventude, os quais
conformam as diferentes maneiras de expressão, mobilização, intervenção e
sua participação política.
O debate que hoje se impõe sobre a participação política dos jovens no processo de tomada de decisão faz parte de todo um universo sociopolítico e
cultural. A interacção de forças sociais nele presente faz questão de captar e
perceber o conceito de democracia em função do seu sentido de história, de
motivações sociais e dos mecanismos de liderança inerentes ao exercício da
2I
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democracia liberal.
Embora seja entendido sob diferentes prismas, trata-se na realidade, de uma
prática intrínseca aos processos de reconstrução e de tentativas de modernização à luz de princípios democratizantes e de uma acção governativa eficiente - tendências actualmente em curso não só em Moçambique mas sobretudo no mundo em geral.
O real poder de participação dos jovens e a sua prontidão para se envolver
nos processos políticos e na elaboração de políticas públicas pode significar
todo o tipo de acções: direito ao voto, participação na criação de espaços
públicos nas zonas urbanas e no desenvolvimento rural, envolvimento nos
programas ecológicos e, um forte reconhecimento do estatuto consumidor
da juventude e do seu contributo à economia.
É por essa razão que a participação política deve ter em conta todas as formas possíveis de engajamento da juventude nas estruturas e processos de
tomada de decisão democrática. Porém, este facto depende da natureza das
instituições democráticas as quais precisam ser abertas às preocupações, aos
interesses e ao envolvimento da juventude.
HORIZONTE DO ESTUDO
O presente estudo é parte de uma iniciativa que comporta duas fases:
(1)
A primeira constitui a auscultação nacional, sobre os desafios e oportunidades de participação política da juventude em Moçambique. Este estudo pretende lançar uma nova luz sobre os reais desafios e áreas chaves
que dificultam a participação da juventude tanto na perspectiva do acesso
à informação como na das políticas públicas, enfatizando as principais correntes que impedem a efectiva participação da juventude na política e na
sociedade, particularmente nos processos eleitorais.
(2)
A segunda visa desencadear um movimento nacional concertado
para defender a plena participação dos jovens com base nos resultados do
estudo. Para esta fase estão projectadas conferências nacionais destinadas
a disseminar os resultados e as recomendações deste estudo através da
introdução de aspectos-chave para a plena realização dos direitos de cidadania entre os jovens Moçambicanos.
OBJECTIVO GERAL DO ESTUDO:
• Perceber os espaços, oportunidades e desafios para o engajamento
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político da juventude em Moçambique de modo a mapear estratégias para uma
participação política vibrante, tolerante e efectiva a nível nacional capaz de
influenciar os processos de decisão.
Este objectivo geral será materializado com base nos seguintes objectivos específicos do estudo:
OBJECTIVOS ESPECÍFICOS:
• Responder ao “vazio de debate teórico” sobre a percepção dos jovens em relação a esta temática identificando o papel, a prontidão, o poder de participação e a influência da juventude em Moçambique, mormente nos processos
eleitorais, políticos e na elaboração de políticas públicas;
• Reflectir em torno dos níveis de participação, das razões e das formas possíveis de engajamento da juventude nas estruturas e nos processos de tomada
de decisão democrática, tomando como ponto de partida a natureza das instituições democráticas existentes e os processos que norteiam a intervenção
dos jovens no panorama político nacional;
• Promover um movimento de advocacia nacional em prol do engajamento político efectivo da juventude, com especial enfoque aos processos eleitorais.

Jovens acompanhados pelos Antigos Estadistas Presidente Chissano (Moçambique) e Presidente Pedro Pires (Cabo Verde) na Conferência Africana da Juventude
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II. METODOLOGIA DO ESTUDO
Nesta secção descrevem-se os procedimentos metodológicos adoptados pelo
estudo.
Este estudo adoptou o tipo de pesquisa exploratória alicerçando-se na revisão
bibliográfica, na condução de entrevistas e no levantamento estatístico por
meio da administração de inquéritos uma vez que, de acordo com Gil (2002)
permite a confrontação dos dados da pesquisa, com o que os números nos
dizem e as constatações reais dos problemas.
Com uma população jovem nacional, o estudo definiu como amostra aleatória
de 3000 jovens Moçambicanos dos 18 aos 35 anos, residentes nos municípios
de Maputo na zona Sul, Tete na zona Centro e Lichinga na Zona Norte do país.
A escolha dos municípios das regiões Sul, Centro e Norte do país, acima arrolados, baseou-se no facto de Maputo ser a capital do país onde é presumível
que a participação política seja mais activa; Tete por estar a se afirmar como
um novo centro de debate político activo dada a preocupação popular sobre
os benefícios locais advindos do “boom” da descoberta de recursos minerais;
e Lichinga por ser comummente caracterizada como a “cidade mais esquecida
de Moçambique” com níveis de participação política geralmente descrita como
aquém do desejável.
Tal como recomenda Chizzotti (1991: 79), o processo de colecta de dados conciliou métodos quantitativos e qualitativos com recurso à inquéritos, guiões de
entrevistas, análise documental e mesas redondas.
A análise dos dados quantitativos fez recurso ao pacote estatístico para as ciências sociais SPSS 20, enquanto que os dados qualitativos foram revistos com
base na análise documental e em grelhas de análise de conteúdo e de discursos.
O trabalho foi estruturado em três fases ou ciclos de actividades, designadamente a recolha da informação, o tratamento da informação e a apresentação
dos dados sistematizados.
2.1. Quem foi inquirido - Distribuição da amostra consoante o sexo
Tal como mencionado na primeira secção do presente trabalho, os inquiridos
foram homens e mulheres dos 18 aos 35 anos de idade de três municípios, no-
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meadamente Lichinga, Tete e Maputo. O universo foi de três mil correspondentes a mil para cada município. Destes, 57% foi de homens e 43% mulheres.
Quisemos intencionalmente que fossem os jovens a serem ouvidos por ser este
estrato social sobre o qual a pesquisa recaia. Também quisemos intencionalmente determinar o número de mil inquiridos por cada província por meros
motivos logísticos. Fazem parte da amostra jovens estudantes, trabalhadores
de diversas instituições públicas e privadas, vendedores de rua os que se consideram desempregados etc. O inquérito foi administrado à quem se predispusesse a falar, pelo que não se definiu nenhum critério para os estratos ocupacionais.

T1 - GÉNERO 			

FREQUÊNCIA		

PERCENTAGEM

Homem

1710

57.0%

Mulher

1290

43.0%

Total

3000

100.0%

G1 - QUEM FOI INQUIRIDO
Mulheres

43.0%
Mulheres
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A maioria dos jovens inquiridos foi da faixa de 20 à 25 anos de idade. O estudo
não quis propositadamente focalizar nesta faixa etária mas acabou sendo este
o grupo que mais se evidenciou. Como a tabela abaixo irá mostrar, mais de 70%
dos inquiridos têm idade compreendida entre 18 à 25 anos de idade.
Num país onde o conceito de jovem é tão fluido nos termos propostos pela Alcinda Honwana (idade de espera; waithood), a experiência de participação política
destes jovens é tão nascente que em determinadas ocasiões se confunde com
a própria idade. Ou seja, em Moçambique, aos 25 anos, o jovem moçambicano
deverá ter nascido em 1989, três anos antes do Acordo Geral de Paz e terá votado
pela primeira vez nas eleições gerais de 2009 e nas eleições autárquicas de 2013.
32,5% Dos inquiridos não votou nas eleições gerais de 2009 mas irá seguramente
votar nas eleições gerais de Outubro de 2014.
2.2. Idade dos inquiridos - Distribuição da amostra consoante a idade
T2 - IDADE DOS INQUIRIDOS

FREQUÊNCIA		

%

18-20

974

32,5%

20-25

1187

39,6%

26-30

528

17,6%

31-35

311

10,3%

Total

3000

100,0%

G2 -

IDADE DOS INQUIRIDOS
10.3

31-35

26-30

17.6

39.6

20-25

18-20
0.0

32.5
5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0
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É possível a partir da análise da composição das estruturas dos partidos políticos bem como de posições e cargos de direcção da máquina governativa
que em Moçambique a participação política é um processo essencialmente
de adultos. A integração em processos decisórios parte do reconhecimento
do capital social de cada indivíduo na sociedade ou grupo de interesse. Exceptuando os partidos políticos que dedicam uma quota de participação em
órgãos sociais e decisório, a integração de jovens em processos decisórios ou
consultivos ao nível local é muito influenciada pelo capital social que deriva do
nível de integração social do jovem. Ou seja, quanto mais socialmente excluído mais excluído será dos processos decisórios directos tais como planificação
pública.
Faltariam à maioria destes, como diria Christian Amanpour2, ferramentas para
a participação; competência, nos termos propostos pelo sociólogo Elísio Macamo3. A competência na participação exige que os participantes se munam
de conhecimento bastante para fazer escolhas informadas. O acesso à informação e, a educação como forma de integração e inclusão social são os grandes elementos que possibilitariam a participação efectiva dos jovens em todos
processos aos eles inerentes. Os jovens, aos 25 anos, dificilmente conseguem
materializar os seus sonhos tanto ao nível educacional como social. A esta idade, vivem o início do waithood, a idade de espera onde tentam à todo custo
materializar as suas expectativas tanto educacionais (educação liceal) como
inserção económica através do trabalho4. Os efeitos perniciosos da ausência
de um sistema de acesso à informação dos actos governativos e da clarificação de mecanismos de participação pública só vêm adensar as dificuldades de
uma participação dos jovens, pelo menos nos termos desejados.

Amanpour, Christian, 2007. Give the youth tools and they’ll change. p.5
3
Macamo, Elísio, 2004. Um país cheio de soluções. Bayreuth
4
Amanpour, Christian, op.cit, p.6

2
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2.3. Escolaridade dos inquiridos - Distribuição da amostra consoante o nível
académico
Em processos de tomada de decisão, o acesso à informação é fundamental, senão
mesmo decisivo. A par disso, o acesso à educação constitui uma forma segura de
mobilidade e inclusão social na medida em que se acredita que com ela os cidadãos tornam-se mais emancipados, alargam as suas possibilidades de empregabilidade e inclusão laboral, bem como de participação em processos políticos.
A maioria dos nossos inquiridos possui nível secundário e superior.
G3 - NÍVEL DE ESCOLARIDADE DOS INQUIRIDOS
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Nível primário

Nível secundário

Nível superior

Outro

2.4. Municípios - Distribuição da amostra conforme a distribuição geográfica
A pesquisa abrangeu os municípios de Lichinga (província de Niassa na região
Norte), Tete (província de Tete na região Centro) e Cidade de Maputo (província de
Maputo-Cidade na região Sul). A amostragem validada em cada um destes locais,
tal como dito na parte introdutória, foi de mil para cada município. Em cada um
deles, a pesquisa contactou os inquiridos em diversos locais, desde escolas, mercados, sedes de organizações sociais e políticas, etc., com o objectivo de captar as
mais diversas sensibilidades em múltiplas ocasiões.
T3 - MUNICÍPIOS				

NÚMERO DE INQUIRIDOS VÁLIDOS

Lichinga

1000

Tete
Maputo-cidade

1000
1000

Total

3000
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2.5. Ocupação do inquirido - Distribuição da amostra conforme a ocupação
dos inquiridos
A maioria dos jovens inquiridos é estudante (60%), seguida pelos desempregados (11%).
A restante distribui-se de entre trabalhadores do sector público e informal. Num país onde
o desemprego ronda pouco mais de 20% dos Moçambicanos5, os jovens são os mais atingidos, principalmente àqueles que pretendem ingressar no mercado de trabalho pela primeira vez.
Aliás se considerarmos o emprego ou trabalho como principal condição para a inclusão
socioeconómica e auto-realização, podemos concluir que a participação em processos políticos está seriamente condicionada na medida em que sem a satisfação de necessidades
tão básicas como segurança alimentar, saúde, habitação; condições apenas satisfeitas com
trabalho que gera rendimentos, a participação política, que é uma necessidade e faculdade
que se situa no quinto nível da pirâmide de Maslow é potencialmente inalcançável. Se é, ou
não é efectiva, ou é teatral, aliás, tal como iremos de seguida discutir6.
T4 - OCUPAÇÃO 		
Estudante
Desempregado
Gestor
Doméstico
Empresário
Sector informal
Desportista
Funcionário público
Artista
Polícia
Outra

Total

NÚMEROS ABSOLUTOS
1800
357
74
164
48
124
61
211
43
52
66
3000

PERCENTAGEM
60.0%
11.9%
2.5%
5.5%
1.6%
4.1%
2.0%
7.0%
1.4%
1.7%
2.2%
100.0%

Bihale, Domingos, 2012. Dinâmica Actual do Mercado de Trabalho e Desafios do Movimento Sindical em Moçambique: Relatório de Pesquisa.
Maputo: OTN/LO-FTF, pag 5.
A hierarquia de necessidades de Maslow, também conhecida como pirâmide de Maslow, é uma divisão hierárquica proposta por Abraham
Maslow (1969), na qual as necessidades de nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de nível mais alto. Cada um tem
de “escalar” uma hierarquia de necessidades para atingir a sua auto-realização. Maslow define um conjunto de cinco necessidades descritas
na pirâmide.
•
Necessidades fisiológicas (básicas), tais como a fome, a sede, o sono, o sexo, a excreção, o abrigo;
•
Necessidades de segurança, que vão da simples necessidade de sentir-se seguro dentro de uma casa a formas mais elaboradas de segurança
como um emprego estável, um plano de saúde ou um seguro de vida;
•
Necessidades sociais ou de amor, afeto, afeição e sentimentos tais como os de pertencer a um grupo ou fazer parte de um clube;
•
Necessidades de estima, que passam por duas vertentes, o reconhecimento das nossas capacidades pessoais e o reconhecimento dos outros
face à nossa capacidade de adequação às funções que desempenhamos;
•
Necessidades de auto-realização, na qual o indivíduo procura tornar-se aquilo que ele pode ser: “Whathumans can be, theymustbe: theymustbetrue to theirownnature!” (Tradução: “O que os humanos podem ser, eles devem ser: Eles devem ser verdadeiros com a sua própria
natureza).
É neste último patamar da pirâmide que Maslow considera que a pessoa tem que ser coerente com aquilo que é na realidade “... temos de ser tudo
o que somos capazes de ser, desenvolver os nossos potenciais”. (Cf: Abraham Maslow (1969) citado por Timothy Conway (2008) Transpersonal Psychology, and self-Transcendence, online: http://www.rare-leadership.org/Maslow_on_transpersonal_psychology.html).
5

6
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Parlamento Juvenil em audiencia com Sua Excia Ministro da Juventude e Desportos
- Sr. Fernando Sumbana para entrega formal do Manifesto Politico da Juventude

Compromisso Violência Eleitoral Zero - Jovens lideres do MDM,
OJM e Renamo com Custodio Duma e Salomão Muchanga
G4 - OCUPAÇÃO DOS INQUIRIDOS
Outra
Polícia
Artista
Funcionário público
Desportista
Sector informal
Empresário
Doméstico
Gestor
Desempregado
Estudante
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III. LIMITAÇÕES DO ESTUDO
O presente estudo apresentou limitações de ordem material, técnica e humana
durante o seu decurso a destacar:
• Falta de interesse por parte de alguns jovens, em particular mulheres quando
interpelados sobre questões de ordem política;
• Demora na entrega dos inquéritos por parte dos inquiridores para o lançamento dos dados na respectiva base;
• Desconfiança na aplicação do inquérito por parte dos inquiridos julgando tratar-se de um estudo com fins para partidos políticos;
• Receio em colaborar com os inquiridores com receio de represálias que podiam advir da disponibilização de algumas respostas;
• Tentativa de proibir e dificultar a realização do estudo no Município da KaTembe por parte da Administração local alegadamente porque este não ter sido
anunciado aos responsáveis de uma organização juvenil predominante neste
Município.
• Dificuldade de cedência de entrevistas por parte dos representantes de algumas organizações juvenis de partidos políticos;
• Falta de colaboração por parte das instituições do Governo, como atesta a falta
de entrevista por parte daquele órgão.

Jovens em reflexão sobre Participação politica
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IV. ENQUADRAMENTO LEGAL DA PARTICIPAÇÃO
DA JUVENTUDE EM ÁFRICA E NO MUNDO

Coordenadores Provinciais do Parlamento Juvenil

O crescente interesse em garantir a participação política da juventude nos processos
de tomada de decisão foi pela primeira vez enfatizado durante a reunião da Agenda 21
após a Cimeira do Rio em 2013, no Brasil. Nela os Governos do mundo reafirmaram a necessidade de garantir a participação da juventude em todos os processos de tomada de
decisão. Desde então, várias conferências das Nações Unidas voltaram a fazer eco à esta
necessidade. Para a África, a importância e preeminência da participação da juventude
encontra enquadramento marco legal na “Carta Africana para participação popular no
desenvolvimento e transformação” adoptada em 1990 em Arusha, na Tanzânia.
Nela, os Governos Africanos reconheceram que a participação popular nos assuntos do
seu interesse é um direito humano.
Entretanto, a juventude perfaz cerca de 60% da população africana. A sua marginalização
ou exclusão dos processos de tomada de decisão coloca sérios riscos à boa-governação
e desenvolvimento, especialmente porque os principais desafios do desenvolvimento
africano têm maior impacto sobre a juventude- desemprego, HIV/SIDA, pobreza etc.
Assim, a importância da inclusão da juventude em processos de tomada de decisão foi
mais uma vez reforçada em 1995 aquando da Cimeira de Copenhaga quando os líderes
africanos adoptaram a “Posição Comum Africana sobre o desenvolvimento humano e
social”. Mais recentemente, a Carta africana da Juventude que foi adoptada pela Sétima
sessão Ordinária da Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo africanos, realizada em
Julho de 2006, em Banjul, Gâmbia.
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3.1. Definição de Juventude
À esta pergunta, várias respostas existem. Como iremos mais adiante ver, Honwana (2013) defende a juventude como um conceito antropológico, uma construção social nos termos propostos pelos demais sociólogos. Porém a maioria dos
governos adopta a dimensão etária. Em muitos países africanos, Moçambique
incluso, a juventude corresponde ao período que vai desde os 15 aos 30/35 anos.
A Carta Africana da Juventude, tal como Moçambique, fixa a idade jovem dos
15 aos 35 anos. Definições existem que estipulam dos 18 aos 35 anos. A UNICEF, OMS, ONUSIDA e OIT fixam em 15 aos 24 anos, tal como as Nações Unidas.
Os estados africanos estabeleceram espaços formais para a participação política
da juventude, que vão desde a fixação de Parlamentos Juvenis aos Conselhos
Nacionais da Juventude. Muitos deles também institucionalizam entidades governamentais e institutos de pesquisa sobre a juventude e, garantem através de
mecanismos próprios a representação e participação dos jovens em fóruns internacionais, bem como no processo de desenho de políticas.
3.2. Resumo do quadro institucional de políticas de juventude na África
Austral e na CPLP7
A tabela abaixo faz o resumo dos quadros legais dos países da África Austral em
relação a política da juventude. Todos os quinze estados possuem políticas da
juventude bem como conselhos de juventude mais ou menos do mesmo padrão:
entidades quase-autónomas, financiadas pelos Estados e tidos como representantes legais das aspirações da juventude junto do governo. Este modelo embora
apresente nuances diversas, é uma harmonização decorrente das recomendações de organizações internacionais como Nações Unidas e União Africana cujos
planos-mestre sobre a juventude assim recomendam. Curiosamente, é sintomático observar que quase todos os ministérios padecem de fundos suficientes para
satisfazer seus planos. Esta situação é depois verificada ao nível de organizações
jovens, piorando ainda mais quaisquer possibilidades de solução.
Outro elemento digno de registo é o facto de todos os estados considerarem a
juventude um assunto transversal ou periférico. Este facto é observável não só
pelo enquadramento do ministério como pelo orçamento.
Vide in http://www.youthpolicy.org/nationalyouthpolicies/

7
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T 5 - Quadro Institucional sobre juventude
ORDEM
ALFABÉTICA

1.

NOME

África do
Sul

QUADRO
LEGAL

CONSTITUIÇÃO

• Política Nacional
da Juventude
2009-2014 e forma de lei.
• Estratégia de
desenvolvimento
da juventude



MINISTÉRIO

Ministério

CONSELHO
NACIONAL DA
JUVENTUDE

ASSOCIATI
VISMO JUVENIL





da Mulher,
Juventude,
Criança e
Deficientes

2.

Angola

• Plano Nacional
do desenvolvimento da
juventude
• Programa Angola
Jovem (PAJ)
• Plano Executivo
do Governo de
Apoio à Juventude
(PEGAJ)



Ministério da
Juventude e
Desportos





3.

Botswana

Política Nacional
da Juventude
em lei
Plano de Acção da
Juventude, 20102016



Ministério da
Juventude

Conselho
Nacional da
Juventude de
Botswana
(Independente)



4

RDC

Política Nacional
da Juventude
(2009);
Revisão da Política
em curso

Ministério
dos Desportos

Conseil
National De
La Jeunesse
CONGO



PARLAMENTO JUVENIL I 15

JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

5.

Lesotho

Política Nacional da
Juventude, 2005
–actualização em
curso



Ministério





de Género,
Juventude,
Desportos e
Recreação

6.

Madagáscar

A Política Nacional
da Juventude,
2004. Entrada em
acção em 2012
Programa de desenvolvimento da
juventude, 2013



Ministério da
Juventude e
Recreação

Conselho
Nacional da
Juventude
(organização
quase-autónoma



7.

Malawi

Política Nacional
da Juventude em
lei, 2004. Em fase
final de revisão.
Manifesto Político
da Juventude



Ministério de
Desenvolvimento da
Juventude e
Desportos

Conselho
Nacional da
Juventude de
Malawi



8.

Maurícias

Política Nacional
da Juventude
Lei da Juventude,
2010-2014



Ministério da
Juventude e
Desportos

Conselho
Nacional da
Juventude
(governamental)
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9.

Moçambique

• Resolução nº
16/2013 de 31
de Dezembro de
2013



Ministério da
Juventude e
desportos

•RESOLUÇÃO
N°32/2006 de
21 de Setembro
– Estratégia de
Desenvolvimento Integral da
Juventude;

• DECRETO
N° 40/2009
Sobre o CIADAJ – Comité
Intersectorial
de Apoio ao
Desenvolvimento do
Adolescente
e Jovem.
• Conselho
Nacional da
Juventude



10.

Namíbia

• Inovação em participação pública,
Namíbia
• Política Nacional
da Juventude
em lei
• Lei do Crédito
Namibiano à
juventude



Ministério
dos Desportos

Conselho
Nacional da
Juventude da
Namíbia



11.

Seychelles

Política Nacional
da Juventude,
1995 em processo
de actualização



Ministério
do desenvolvimento
comunitário,
juventude,
desportos e
cultura

Conselho
Nacional da
Juventude (Federação, menos alinhada
com o governo
mas por este
patrocinado)



12.

Suazilândia

Política Nacional da
Juventude, 1995
em processo de
actualização
Política Nacional da
Juventude, 2009.
• Política Nacional
de Emprego jovem,
2012



Ministério de
desportos,
cultura e
assuntos da
juventude

Conseil
National De
La Jeunesse
CONGO
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13.

Tanzânia

Política Nacional

Ministério

Conselho
Nacional da
juventude



Ministério da
Juventude

Conselho
Nacional de
desenvolvimento da
juventude



Ministério da
Juventude

Conselho da
Juventude do
Zimbabwe



do trabalho,

14.

Zâmbia

Política Nacional
de desenvolvimento da
Juventude
Lei da Juventude

15.

Zimbabwe

Política Nacional
da Juventude de
2000, criticada e
actualizada em
2012

Jovens na Marcha pela Paz e Segurança
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da Juventude, 2007
em lei
 Política Nacional
do Desenvolvimento da
Juventude

emprego e
desenvolvimento da
juventude
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ORDEM

NOME

QUADRO
LEGAL

1.

Brasil

Política Nacional
de Juventude –
2006 e
Estatuto da
Juventude - Lei
12.852/2013

2.

Portugal

3.

CONSTITUIÇÃO

MINISTÉRIO

ASSOCIATIVISMO
CONSELHO
NACIONAL DA JUVENIL
JUVENTUDE



Secretaria
Nacional de
Juventude





X



Instituto
Português do
Desporto e da
Juventude e
Secretaria
de Estado da
Juventude e
do Desporto





Cabo
Verde

X



Ministério da
Juventude,
Emprego e Desenvolvimento
dos Recursos
Humanos





4.

Guiné-Bissau

X



Ministério
da Cultura,
Juventude e
Desporto

X



5.

São
Tomé e
Príncipe

?



Ministério
da Comunicação Social,
Juventude e
Desporto

X



6.

Timor-Leste



Secretaria
de Estado da
Juventude e
do Desporto
(SEJD)





Política Nacional
da Juventude,
Novembro de
2007
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V. MARCO LEGAL PARA A PARTICIPAÇÃO
POLÍTICA DA JUVENTUDE EM MOÇAMBIQUE

Jovens em Acção

A Constituição da República de Moçambique de 2004, no seu artigo 123, estabelece que a juventude, como digna continuadora das tradições patrióticas
do povo moçambicano, constitui a força renovadora da sociedade, sendo nesta perspectiva que a Política do Estado visa o desenvolvimento harmonioso da
personalidade dos jovens, a produção do gosto pela livre criação, o sentido de
prestação de serviços à Comunidade, com enfoque no distrito, como base para a
dinamização do combate à Pobreza.
Contudo, importa referir que já em 1975, o primeiro Governo de Moçambique
pós independência foi o mais jovem que o país já teve, baseado no facto das
grandes revoluções e mudanças sociais no mundo, como foi o caso dos movimentos de libertação nacional Africanos, terem sido historicamente liderados
por jovens.
A Constituição da República de 1990, abriu espaço para o multipartidarismo e
em 1991 foi aprovada a Lei n.º 8/91, de 18 de Julho, que regula o direito de livre
associação dos cidadãos, criando assim as bases legais para o exercício do associativismo em Moçambique. Para garantir melhor enquadramento e tratamento
dos assuntos da juventude e conferindo-lhes maior dignidade institucional, foi
criado o Ministério da Cultura e Juventude pelo Decreto Presidencial n.º 3/92, de
26 de Junho e transformando-se em 2000, em Ministério da Juventude e
20 I PARLAMENTO JUVENIL
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Desportos. Em 1996, o Conselho de Ministros através da Resolução n.º 4/96, de
20 de Março, aprovou a Política da Juventude, na qual se define como objectivo fundamental “fazer da Juventude a faixa mais participativa da sociedade no
processo de construção da Nação Moçambicana”. Em 2006, o governo aprovou
a Estratégia de Desenvolvimento Integral da Juventude através da resolução nº
32/2006, de 21 de Setembro.
Dando seguimento aos compromissos internacionais a Assembleia da República
ratificou a Carta Africana da Juventude adoptada pelos Chefes de Estado e de
Governo da União Africana, realizada a 2 de Julho de 2006 em Banjul (Gambia)
através da resolução nº 2/2008, de 30 de Maio.
Em 2009, o Programa Quinquenal do Governo 2009-2014 estabeleceu como um
dos seus objectivos “assegurar a formulação e implementação de políticas e estratégias que promovam a participação activa da Juventude nos processos de
desenvolvimento do país8”.
Em 2013 foi aprovada a Política Nacional da Juventude cujo objectivo central é
assegurar que a juventude moçambicana tenha uma vida longa e saudável, assente na combinação de um trabalho e/ou emprego digno, uma remuneração
compatível e habitação condigna, resultando de uma sólida formação técnica,
profissional e vocacional combinada com hábitos e práticas de uma cidadania
orientada pelos mais altos padrões éticos e conforme a moral social comum que
define a moçambicanidade.
Entre outras actividades a política prevê potenciar as capacidades de atendimento das questões da juventude por parte do Estado, do Governo, do Sector
Produtivo e da sociedade em geral; elevar o grau de participação dos jovens no
desenvolvimento económico, político, social, cultural e desportivo; criar mecanismos que permitam a efectivação dos objectivos das associações e organizações juvenis; desenvolver programas e projectos que visem a melhoria das condições económicas e sociais dos jovens, tanto das comunidades rurais como das
urbanas; promover a participação dos jovens nos órgãos de decisão do Estado
entre outras.
Apesar da existência do Ministério da Juventude e Desportos, grande parte das
questões da juventude continuam a ser articuladas ao nível dos Ministérios do
Trabalho, da Saúde, da Educação, da Cultura, da Ciência e Tecnologia, entre outros.
Até que ponto estas instituições e modelo de articulação são eficazes para os
desafios actuais e como os jovens se sentem com elas, serão de entre os assuntos
que este estudo se propõe realizar.
Plano Quinquenal do Governo, 2009-2014

8
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VI.

REVISÃO DA LITERATURA

A preocupação para com a participação da juventude tem suas raízes em dois solos diferentes segundo Ewen John em sua obra intitulada “Youth participation: Concepts & structures” (Youth Studies Austrália, 10382569, Spring 1994, Vol. 13, Issue 3). Para os países em desenvolvimento, esta preocupação
radica da necessidade cultural, política e económica de aproveitar o valor da juventude no processo
de desenvolvimento. Contrariamente, em países desenvolvidos, a preocupação pela participação da
juventude foi primeiro resultado da demanda pela maior inclusão dos jovens da década 1960 e depois das décadas de 1980 e 1990, em prol da participação em processos de tomada de decisão.
Desde então aos nossos dias, os discursos oficiais, seja de países desenvolvidos como em desenvolvimento e subdesenvolvidos, prestam maior enfoque a quatro razões para a participação política da
juventude: desenvolvimento nacional, discussão e tomada de decisões políticas, defesa da identidade
nacional e, garantia de emprego e formação.
O conceito de participação política não é consensual entre estudiosos. Uma revisão da literatura confirma-nos que a definição começou a ganhar forma nos primórdios da década de 1960 nos Estados
Unidos da América. O estudo feito por Milbrath e Goel (1977, p.2) definia participação política como
“actividades privadas de indivíduos através das quais buscam influenciar ou apoiar o governo e/ou as
políticas”. Esta abordagem foi reforçada por Verba e Nie (1972) que sugeriram que as acções dos indivíduos visavam influenciar directamente as acções dos governantes. Verba acrescenta que participação
política ia para além da mera comunicação de necessidades e desejos dos cidadãos através do voto.
Para este autor, a participação política era uma plataforma através da qual se exerciam as virtudes da
democracia.
Estas definições embriónicas estavam concentradas na perspectiva de uma participação política no
contexto de uma democracia representativa, caracterizando-a em termos hierárquicos, sendo a ocupação de cargos públicos como o topo.
Os modelos de análise de Goel (1977) e Rimmerman (2001) sugerem várias etapas hierarquicamente
dispostas de participação política de um indivíduo, que vão desde a fase de espectador à gladiador. A
fase de espectador corresponde àquela em que a interacção do cidadão com os processos e instituições políticas é mínima. A passagem desta para outra deverá ser caracterizada por acções concretas
e verificáveis tais como envolvimento em campanhas eleitorais ou filiação à partidos políticos. Curiosamente, e como poderemos verificar na tabela abaixo, o acto de votar é neste modelo visto como
de espectador.
De facto, o mesmo aspecto também foi observado por um sociólogo português João Arriscado Nunes
(Participação política e acção colectiva, s.d), segundo o qual o advento de novas formas de comunicação e informação alargou o âmbito e as formas de participação que podem ser agrupadas em dois
grandes grupos: formas de participação hegemónica e formas de participação contra-hegemónicas.
É de facto no entendimento destes dois termos que se deve compreender o desalento, o desapego
da juventude para com a política mas também serve destes na participação contra-hegemónica.
Em 2012 a Fundação Internacional da Juventude (International Youth Foundation, YouthMap, 2012,
pag.8) publicou um estudo sobre a juventude em Moçambique em que num dos capítulos sobre par22 I PARLAMENTO JUVENIL
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ticipação política, concluiu que 47% dos jovens entrevistados ter-se-iam registado para os processos
eleitorais dentre os quais 93% prometeram que iriam votar em eleições subsequentes. Interessantemente, destes 51% disseram não acreditar que o seu voto fizesse alguma diferença. Na verdade,
o estudo teve o seu enfoque em formas de participação hegemónica e neste diapasão chegou às
conclusões previsíveis.
Em todos os locais de pesquisa os participantes da YouthMap expressaram o desejo de contribuir para
mudança seja pelo voto ou pela participação no processo de governação. Por exemplo na Beira, os
jovens manifestaram o seu interesse em participar nos processos de tomada de decisão e prestação
de contas. Para tal, manifestaram a vontade de estarem bem informados sobre os acontecimentos
do país bem como sobre o que estava a ser feito. Os mesmos jovens também manifestaram o seu
interesse em participar nos processos de tomada de decisão em assuntos relativos à sua classe etária.
O estudo chegou à conclusão de que a juventude está envolvida na vida cívica e política do país tanto
ao nível local como nacional. A juventude, segundo o estudo que vemos citando, tem sido vigorosamente mobilizada para a participação em campanhas políticas e eleitorais apesar de ter havido pouca
evidência da sua participação nos processos de tomada de decisão.
As oportunidades para a participação política da juventude em Moçambique são escassas. Para além
da participação em processos políticos e eleitorais bem como através dos mecanismos da sociedade civil, os partidos políticos, o Parlamento e as estruturas da sociedade civil dos jovens afiguram-se
como das poucas oportunidades para a participação dos jovens. Na verdade, e como sugerimos atrás,
o enfoque nesta abordagem leva-nos inexoravelmente à conclusão limitadora do activismo juvenil.
Mesmo nestes fóruns, os jovens sentem-se desencorajados pois, faltam-lhes oportunidades reais para
expressar suas ideias (YouthMap 2012, 15).
T6 - ETAPAS DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DO INDIVÍDUO
DESCRIÇÃO DA ACTIVIDADE

FORMAS DE ACÇÃO

Gladiatório

• Ocupar um cargo público ou político
• Candidatar-se à um cargo político
• Atender à reuniões político-estratégicas
• Filiar-se à um partido político
• Envolver-se em campanhas

Transitório
Espectador

Activo

• Participar de comícios políticos
• Apoiar um candidato político
• Interagir com personalidades políticas
• Usar insígnias políticas
• Fazer campanhas
• Discutir política e seguir debates
políticos
• Votar

Inactivo
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Os trabalhos de Inglehart (1977) definiram a mudança da interpretação hierarquizada de participação política, quando no seu livro “The silent revolution”
(revolução silenciosa) fez notar uma crescente pressão dos cidadãos sobre as
elites políticas em relação à sua intenção de, directamente, participar dos processos de tomada de decisão.
Assim, argumentou que a ascendência da sociedade pós-industrial anunciou o
crescimento do interesse dos cidadãos em participar da política directamente.
Inglehart observou que “o novo modo de participação política era na altura,
muito mais baseado em aspectos ou agendas específicas que a mera votação
e, mais funcional e envolvente que a precedente (p.171).
Norris (2002 e 2003) observa que, nas últimas décadas, o surgimento dos novos
movimentos sociais, a consolidação de formas alternativas de comunicação, a
“democratização” e o barateamento das tecnologias de comunicação e informação, permitiram a emergência e realização de novas actividades em prol da
participação política. Esta abordagem multidimensional de participação política parece ter apelado mais à juventude.
Vinken (2005) sugere por sua vez que os indicadores clássicos de participação
cívica são de menos significado aos jovens pois, estes preferem formas alternativas de engajamento político mais práticos e eficazes para os mesmos. Na
sua opinião, insistir nos novos parâmetros de análise leva à sérios défices de
interpretação em relação ao que está acontecendo com a participação política
da juventude (p.149).
A opinião de Vinken é corroborada por Dalton (2006) defendendo que a participação política não se limita à votação nem tal é necessariamente a forma mais
efectiva de influenciar os processos políticos (p.36). Os jovens estão activamente envolvidos nos processos políticos, mobilizando-se através de diversas
plataformas e agências. Estas incluem instituições tradicionais como partidos
políticos e sindicatos, bem como a multiplicidade de novos movimentos sociais
e organizações comunitárias da sociedade civil.
Partindo de uma gama de plataformas, os jovens buscam formas para se expressar politicamente. As formas escolhidas para viabilizar a sua participação
reflectem uma base de conhecimentos e competências mais amplas que os
permitem criar e reinventar novas manifestações políticas dentro dos domínios
tanto civis como públicos. A diversidade do seu envolvimento com a política
exige uma ampla compreensão do que é agora o activismo político.
Uma democracia forte e vibrante depende de uma activa participação dos ci24 I PARLAMENTO JUVENIL
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dadãos. Para este fim, as atenções das grandes nações do ocidente estão agora
centradas na participação política dos jovens.
Fye (2009: 37) faz notar que apesar do interesse crescente nos estudos de participação política dos jovens, estes se mostram a cada ano mais desengajados
da política, levantando assim preocupações em torno da sustentabilidade da
democracia.
Para ele, os baixos índices de participação política, nomeadamente abstenções eleitorais e apatia política levantam sérias questões sobre a legitimidade
dos estados. Para corrigir estas tendências, Fye defende a necessidade de uma
ruptura paradigmática, expandindo o paradigma aplicado para os estudos de
juventude por forma a apreender a totalidade do conhecimento e aspirações
em volta das expectativas e dos interesses dos jovens. Para tal, ele propõe uma
abordagem capaz de superar as lacunas do conhecimento sobre a participação
política da juventude.
Em Moçambique os estudos sobre a participação política da juventude são escassos. Para além de um estudo de Adriano Biza (Associações de jovens, Estado e Política em Moçambique-da herança a novos desafios, 2007), Alcinda
Honwana é dos investigadores moçambicanos que pontifica nesta área. Em seu
livro “O tempo da juventude, emprego, política e mudanças sociais em África”,
Honwana (2012) propõe-nos um novo conceito de juventude, que supera as
barreiras de idade para abraçar um conjunto de elementos sócio antropológicos mais abrangentes e holísticos. Para ela, juventude vai deixar de se definir
pela idade para abarcar “todos aqueles que não atingiram ainda as expectativas e obrigações sociais esperáveis de um adulto, independentemente da sua
idade.
Tipifica essa fase da juventude excluída do mercado de emprego como waithood (termo dificilmente traduzível para português) – por oposição a childhood e adultohood”. Em relação à participação política, Honwana chama
atenção à ausência de modelos políticos e de espaços onde a juventude se
possa envolver criticamente como estando na origem da distância destes em
relação as estruturas políticas dominantes.
Na verdade, Honwana vai um pouco na linha de Fye (2009) que chama atenção
à um empreendimento epistémico e metodológico mais amplo para explicar
as novas dinâmicas e tendências não da participação de jovens como das suas
aspirações.
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belece com os agrupamentos associativos de jovens é uma espécie de herança
histórica ainda configurada pelas dinâmicas e motivações políticas no contexto
do partido único. Esta cultura, prossegue Biza, é apropriada, recriada e dada
novo sentido pelos jovens da actualidade que não partilham o mesmo sistema
de valores, a mesma visão do mundo e sobretudo eles não têm a mesma grelha de entendimento sobre o político. Biza (2007: p) ainda acrescenta dizendo
“inseridos num novo contexto de aparente liberalização política, os jovens são
doravante confrontados à necessidade de experimentar eles próprios novos
dados, desafios e motivações. A cada momento, eles (re) negoceiam a herança
ao mesmo tempo que garantem as condições de emergência de novos valores
e novas modalidades de se relacionar com o Estado e o político. É através de
uma tal tensão entre a herança e a experimentação que a juventude oscila o
seu olhar em relação a política”.
De facto, o mesmo aspecto também foi observado por um sociólogo português João Arriscado Nunes (Participação política e acção colectiva, s.d), segundo o qual o advento de novas formas de comunicação e informação alargou o
âmbito e as formas de participação que podem ser agrupadas em dois grandes
grupos: formas de participação hegemónica e formas de participação contra-hegemónicas. É de facto no entendimento destes dois termos que se deve
compreender o desalento, o desapego da juventude para com a política mas
também serve destes na participação contra-hegemónica.
Em 2012 a Fundação Internacional da Juventude (International Youth Foundation, YouthMap, 2012, pag.8) publicou um estudo sobre a juventude em Moçambique em que num dos capítulos sobre participação política, concluiu que
47% dos jovens entrevistados ter-se-iam registado para os processos eleitorais
dentre os quais 93% prometeram que iriam votar em eleições subsequentes.
Interessantemente, destes 51% disseram não acreditar que o seu voto fizesse
alguma diferença. Na verdade, o estudo teve o seu enfoque em formas de participação hegemónica e neste diapasão chegou às conclusões previsíveis.
Em todos os locais de pesquisa os participantes da YouthMap expressaram
o desejo de contribuir para mudança seja pelo voto ou pela participação no
processo de governação. Por exemplo na Beira, os jovens manifestaram o seu
interesse em participar nos processos de tomada de decisão e prestação de
contas. Para tal, manifestaram a vontade de estarem bem informados sobre os
acontecimentos do país bem como sobre o que estava a ser feito. Os mesmos
jovens também manifestaram o seu interesse em participar nos processos de
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tomada de decisão em assuntos relativos à sua classe etária.
O estudo chegou à conclusão de que a juventude está envolvida na vida cívica
e política do país tanto ao nível local como nacional. A juventude, segundo o
estudo que vemos citando, tem sido vigorosamente mobilizada para a participação em campanhas políticas e eleitorais apesar de ter havido pouca evidência da sua participação nos processos de tomada de decisão.
As oportunidades para a participação política da juventude em Moçambique
são escassas. Para além da participação em processos políticos e eleitorais bem
como através dos mecanismos da sociedade civil, os partidos políticos, o Parlamento e as estruturas da sociedade civil dos jovens afiguram-se como das
poucas oportunidades para a participação dos jovens. Na verdade, e como sugerimos atrás, o enfoque nesta abordagem leva-nos inexoravelmente à conclusão limitadora do activismo juvenil. Mesmo nestes fóruns, os jovens sentem-se desencorajados pois, faltam-lhes oportunidades reais para expressar suas
ideias (YouthMap 2012, 15).
Neste âmbito, esta pesquisa questiona os espaços, os constrangimentos e
oportunidades de participação política da juventude em Moçambique tendo
como bases três Municípios.

Conferencia Nacional sobre Paz e Prevenção da Violencia Eleitoral
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VII. RESULTADOS DO ESTUDO
Participação política dos jovens: O que os resultados nos dizem?
O estudo constatou que os jovens têm nos movimentos sociais e organizações
comunitárias de base plataformas mais eficazes para viabilizar seus interesses políticos. Esta constatação corrobora a proposta de Koffel (2003) e Norris (2003) que
defendem que as novas tecnologias electrónicas estão a oferecer aos jovens uma
arena política alternativa para a sua organização e activismo.
Dos inquiridos pelo estudo, 67% entendem o significado da participação política
pois, na sua maior parte, de uma ou de outra forma os mesmos estiveram envolvidos em processos relacionados.
T7 - VOCÊ ENTENDE O QUE É PARTICIPAÇÃO POLÍTICA?

RESPOSTAS

PERCENTAGEM

Sim
Não
TOTAL

2008
992
3000

67.0%
33.0%
100.0%

T8 - JÁ PARTICIPOU DE ALGUM PROCESSO POLÍTICO

RESPOSTAS

PERCENTAGEM

Sim
Não
TOTAL

2256
744
3000

75.0%
25.0%
100.0%

T9-TIPO DE PROCESSOS POLÍTICOS		

RESPOSTAS

PERCENTAGEM

Eleições
Consulta Pública
Auscultação Pública
Deliberação/activismo partidário
Manifestações Pacíficas
Reuniões especializadas
Outro
TOTAL

2142
166
139
21
201
190
131
3000

71.4%
6.0%
4.6%
1.0%
7.0%
6.0%
4.0%
100.0%

Como pode-se observar na tabela 9, quase todas as formas de participação dos
jovens inquiridos situam-se ao nível de espectador, nos termos propostos por
Milbrath e Goel, ou seja, participação passiva e não necessariamente activa. Aliás,
recordando Dalton (2006) e olhando para os números, apesar de a esmagadora
maioria ter participado de pelo menos um processo eleitoral, ela não nos deve
confundir, porque a participação política não se limita à votação nem é necessariamente a forma mais efectiva de influenciar os processos políticos. Os processos à
montante e à jusante são muito mais importantes que o ponto de chegada: o voto.
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Acesso e mecanismos de participação
O estudo quis também apurar como é que os jovens acedem aos fóruns decisórios ou
de participação. Partindo do princípio que a participação exige alguma competência e
condicionalismos (por exemplo, para votar é preciso recensear ou ser membro de uma
agremiação; para participar de uma reunião do bairro é imperioso que se seja deste
mesmo bairro) quisemos com esta pergunta aferir a facilidade com que os jovens acedem a estes fóruns.
As respostas mostram um certo formalismo nas formas de participação da juventude,
corroborando a constatação segundo a qual existem de ambos lados, tanto da juventude como dos actores políticos certas lacunas. E por se tratar de formas hegemónicas
de participação nos termos propostos pelo João Arriscado Nunes (s/d), embora a juventude ainda lute pela participação nestes espaços, pouco se espera em termos de
efeitos que satisfaçam as suas expectativas. Aliás, esta constatação também vem plasmada no Youth Map da “Youth Foundation” segundo a qual 51% dos entrevistados por
aquele órgão, não acreditam que a sua participação fizesse alguma diferença”.
T10 - FORMAS DE ACESSO 			

RESPOSTAS

PERCENTAGEM

Minha organização
Consulta Pública
Auscultação Pública
Convite Directo
Convite Público
Estado
Sem convite
TOTAL

684
604
250
273
429
453
307
3000

23.0%
20.0%
8.3%
9.1%
14.3%
15.1%
10.2%
100.0%

Jovens na periferia das decisões
Segundo apuramos, os jovens Moçambicanos apesar de um nível relativamente
alto de participação em fóruns formais de tomada de decisão, estão na periferia
das decisões. É que a participação em campanhas eleitorais, nas eleições e nos
debates perfazem 73% das possibilidades de participação mais comum entre
jovens. Porém, é sobre estas mesmas possibilidades que os jovens olham com
desdém e muita desconfiança.
Aliás, mesmo quando os jovens se envolvem nas eleições, afirmam em geral participar apenas através do voto, o que pode levar a uma participação residual, circunstancial e não efectiva no processo de decisão. Ou seja, embora crescente, a
limitada participação dos jovens nestes processos como candidatos, observadores, delegados de candidatura e brigadistas não possibilita o pleno controlo para
garantir maior confiança, justeza e transparência dos processos eleitorais.
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T11 - FORMA DE PARTICIPAÇÃO MAIS COMUM		

RESPOSTAS

PERCENTAGEM

Eleições						823		27.4%
Campanha eleitoral 					933		31.1%
Decisões Municipais					52		1.7%
Plano e execução de políticas				
34		
1.1%
Planificação Pública					42		1.4%
Cartas Abertas					19		0.6%
Debates						435		14.5%
Debates na Mídia					118		3.9%
Artigos de Opinião					32		1.1%
Manifestação					86		3.0%
Declaração de Posição				8		0.3%
Abaixo assinados					13		0.4%
Cultos religiosos					236		7.9%
Reuniões associativas					121		4.0%
Outros						48		1.6%
Total						3000		100.0%

A compensação da participação local
Se aos níveis mais altos como nos órgãos decisórios, Parlamento e Governo; voto
e campanha eleitoral; políticas públicas e governação, a participação política dos
jovens não é eficaz, ao nível local, pelo menos nos municípios analisados, ela é
vista de forma contrária. As respostas aqui apresentadas mostram uma correlação directa entre níveis de participação e satisfação dos jovens. Por exemplo, 63%
dos inquiridos asseguraram participar mais ao nível local comparativamente aos
níveis distrital, provincial e central.
T12 - NÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

FREQUÊNCIA		

PERCENTAGEM

Local					1897			63.23%
Distrital					429			14.3%
Provincial					484			16.13%
Nacional					190			6.33%
Total					3000			100.0%
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Ora, que aspectos são discutidos ao nível local?
Como réplica à questão levantada, os entrevistados avançaram de entre vários
aspectos, a participação em reuniões de carácter religioso, associações, debates
públicos sobre projectos municipais e segurança ao nível dos bairros, recrutamento ao serviço militar obrigatório, entre outros.
Adicionalmente, cerca de metade dos inquiridos afirma ter visto as suas contribuições validadas e assim satisfeitas com o seu engajamento.
T13 - SUA OPINIÃO FOI LEVADA EM CONTA

FREQUÊNCIA

PERCENTAGEM

Sim				
Não				
Total				

1511			
1489			
3000			

50.3%
49.5%
100.0%

Um exemplo sobre a eficácia da participação de jovens ao nível local na tomada de
decisão foi o que ocorreu na cidade de Maputo, a 17 de Fevereiro de 2014, quando
a população maioritariamente jovem do bairro de Chamanculo “D” interrompeu o
início das obras de construção de cavidade subterrânea para a deposição de dejectos, tendo igualmente impugnado o chefe do bairro, tal como narra o Jornal @
Verdade abaixo (18 de Fevereiro de 2014).
Este exemplo corrobora com as constatações gerais das mesas redondas realizadas
no quadro da pesquisa, ao longo das quais os jovens mostraram-se preocupados
com o diálogo incipiente existente entre a juventude e os “tomadores de decisão”
uma vez que, na maioria das vezes, as suas opiniões são levadas em conta apenas
quando há uso da força ou quando os dirigentes sentem o seu poder ameaçado.
Por outro lado, corrobora com a ideia lançada por parte significativa destes jovens
segundo os quais as consultas e auscultações públicas são, não raras vezes, efectuadas por baixo de uma cultura de secretismo e de exclusão do pensar diferente,
cultura esta que nem sempre é feita sob orientação superior.
A maior parte dos jovens oriundos das organizações cívicas abordados pelo estudo, denunciam que nestas consultas e auscultações públicas muitas vezes reproduzem-se os modelos familiares nos quais os jovens são escolhidos à dedo e
orientados pelos mais velhos sobre “a sua vez de falar, como se comportar e o que
dizer nos espaços públicos”.
Daí que o modelo de análise proposto por Koffel (2003) e Norris (2003), baseando
nas suas pesquisas, sustenta que os jovens têm nos movimentos sociais e organizações comunitárias de base plataformas mais eficazes para viabilizar seus interesses.
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ARTIGO 1- RESIDENTES DE CHAMANCULO “ABANAM” SECRETÁRIO DO BAIRRO
Mais de 13 mil moradores de Chamanculo “D”, em Maputo, estão indignados com o secretário do bairro, Artur Funana, por este ter coordenado com a edilidade, à sua revelia, a construção de um esgoto
para fezes no campo de Zixaxa, o qual devia servir os habitantes de várias zonas da capital do país. O
projecto é do município e foi chumbado pela população que o considera um perigo à saúde pública.
No sábado passado, 15 de Fevereiro, houve uma reunião entre os habitantes e o secretário do bairro
mas as partes não chegaram a nenhum consenso sobre a construção ou não da referida cavidade subterrânea para a deposição de dejectos.
Entretanto, na segunda-feira (17), logo pela manhã, o “ronco” de máquinas preparadas para materializar o projecto despertaram a população, a qual ficou estupefacta com o facto de a pessoa que lhe
representa ter ignorado as suas objecções em relação ao empreendimento. Houve excessos na troca de
palavras, gerou-se um ambiente de cortar à faca, e os ânimos subiram, tendo sido necessária a intervenção da Polícia para restabelecer a ordem.
O terreno no qual a fossa devia ser edificada estava reservado à prática de actividades desportivas e
exercícios físicos, por isso, os moradores não pretendiam, de forma alguma, que o bairro perdesse aquele espaço.
De pés juntos, os habitantes de Chamanculo “D” defendem que o sítio é inadequado para nele se construir um esgoto. Para além de outras infra-estruturas, nas proximidades há domicílios e barracas que
confeccionam alimentos.
Agastada com a situação, a população dirigiu-se à sede do bairro para exigir esclareciments em torno
da viabilidade do projecto numa área residencial, contudo, o líder da zona, Artur Funana, mostrou-se
indiferente e, segundo os habitantes, teria proferido palavras que não foram do agrado da maioria.
Sem meias-palavras, o grupo recorreu à força para paralisar as obras. Começava, deste modo, um braço-de-ferro e uma troca de acusações entre as apartes. Em seguida, os habitantes submeteram uma
queixa na 10ª esquadra e a Polícia fez-se ao local para embargar a obra.
Não foi possível ouvir o Conselho Municipal da Cidade de Maputo sobre este assunto, supostamente
porque a pessoa indicada para o efeito andava ausente. Entretanto, os residentes exigem que Artur
Funana seja afastado por não haver dúvidas de que não está habilitado a defender a causa das pessoas
que lidera.
Num outro desenvolvimento, Elisa Tivane, chefe adjunta do quarteirão 3, afirmou que não houve uma
consulta pública abrangente sobre a necessidade de se construir uma fossa para excrementos humanos no Chamanculo “D”; apenas um grupo de elementos da Organização da Mulher Moçambicana
(OMM) da zona foi ouvido.
Por sua vez, o visado considerou que na comunidade há agitadores e políticos de algum partido da
oposição. Na sua opinião, essas pessoas estão contra o projecto em causa. Para Artur Funana, é incompreensível a agitação da população porque ela está a ser auscultada desde o ano passado sobre
o mesmo assunto e nas nove reuniões realizadas ninguém se manifestou contra o empreendimento.
Redacção, Jornal A Verdade – Terça-feira, 18 de Fevereiro de 2014
http://www.verdade.co.mz/nacional/44352-residentes-de-chamanculo-abanam-secretario-do-bairro
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Apesar das barreiras levantadas pelos inquiridos, como se pode notar através dos
dados na tabela abaixo regista-se uma ligeira satisfação da juventude em relação
a forma de participação nos processos políticos.
T14 - SATISFAÇÃO COM A FORMA DE PARTICIPAÇÃO
DOS JOVENS NOS PROCESSOS POLÍTICOS

FREQUÊNCIA

PERCENTAGEM

Sim						1676		56.0 %
Não						1324		44.0 %
Total				
3000		
100.0%

Adicionalmente, mesmo reconhecendo as vantagens do seu engajamento nos
processos de participação, os jovens deixaram claro que aspectos políticos são o
grande entrave à sua emancipação.
T15 - ASPECTOS QUE ENFRAQUECEM PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

FREQUÊNCIA

PERCENTAGEM

Políticos						1285		42.8%
Económicos					839		28.0%
Sociais						338		11.3%
Científicos						390		12.7%
Geográficos					148		4.9%
Total				
3000		
100.0%

Dentre estes aspectos, os jovens abordados pelo estudo apontaram um
conjunto de causas que enfraquecem a participação dos jovens, designadamente:
• A socialização política que muitas vezes formata o jovem a ter um entendimento negativo da democracia e promove a intolerância política;
• A ausência de democracia plena nas instituições em que são filiados;
• A fraca abertura para o diálogo por parte das instituições políticas nacionais;
• A fraca representatividade da juventude, em particular das mulheres, nos órgãos de decisão – os jovens são vistos na maioria das vezes como funcionários
de escalão médio sob “trela” de antigos combatentes, de seus associados ou
descendentes;
• A intimidação, perseguição e intolerância política por parte dos detentores do
poder político e económico;
• A conjuntura do país, segundo defendem os entrevistados, ávida em
implementar processos muito rápidos que a própria capacidade;
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•
•
•
•
•

Falta de união e a ausência de uma agenda comuns entre os jovens;
A partidarização das oportunidades e das instituições sociais;
O défice organizativo da sociedade civil;
Os baixos níveis de escolarização e de acesso à informação;
A ideia de que a juventude é o futuro e não o presente, remetendo a juventude
à uma espécie de “sala de espera” caracterizada por um cenário de entretenimento político, desigualdades de género, alcoolismo, toxicodependência,
entre outros;
• A distância abismal entre o patente nos dispositivos legais e a prática.
Participação política da mulher jovem
Em relação a participação da mulher jovem na política, a maioria dos interpelados afiançou que é positiva apesar de, ainda acharem que poderia ser melhor em
termos qualitativos. Os índices de analfabetismo em Moçambique, a pobreza e a
emancipação económica pendem em desfavor da mulher para além desta ser a
principal afectada pelos efeitos insidiosos destes males.
Uma preocupação maioritariamente lançada pelas mulheres inquiridas, é o facto
de que o aumento de mulheres nas posições de liderança, embora encorajadora,
parece não estar a conduzir à um efectivo engajamento nos processos de decisão, ou seja, existe um maior número de “mulheres no poder mas sem poder”.
De facto, entre a mera existência de mulheres nos órgãos de decisão e a sua participação efectiva existe uma distância abismal. Aventa-se ainda a possibilidade
da presença da mulher em posições de liderança poder assim, estar a assumir
um papel cosmético de lobby político e diplomático tendo em conta a condição
de maioria demográfica deste grupo social, não significando um compromisso
nacional concreto com a agenda de género através de políticas educacionais,
sociais e económicas encorajadoras para a mulher jovem.
T16 - PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DA MULHER JOVEM

FREQUÊNCIA

PERCENTAGEM

Valid		Positiva			1833			61.0%
		Negativa			1167			39.0%
Total				
3000			
100.0%
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Embora crescente o número de jovens Moçambicanos em posições de liderança
na mídia, na economia, na académia e na política, o processo de socialização
que pode gerar uma mentalidade do Estado como empregador primário, podem
estar a contribuir para a apatia política dos jovens que muitas vezes acedem à
política como caminho para prosperar na vida.
Contudo, os jovens abordados pelo estudo mostram-se satisfeitos com o facto de
nos últimos processos eleitorais os jovens estarem a reivindicar um engajamento
consequente na prevenção da violência e na supervisão do processo eleitoral,
fazendo o uso do conhecimento científico, da tecnologia e da coragem para
graduarem como agentes de libertação cívica.

Mulheres Jovens Lideres Delegadas Provinciais e Distritais apresentando a Mensagem a Reunião Nacional da Frente Feminina

Frente femenina do Parlamento Juvenil em visita a Assembleia da Republica
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VIII. CONSTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DOS GRUPOS
FOCAIS, ENTREVISTAS E QUESTÕES ABERTAS DOS INQUÉRITOS
Esta secção sumariza as principais recomendações extraídas das constatações dos debates
dos grupos focais (em mesas redondas), das entrevistas e das questões abertas dos inquéritos, que visavam essencialmente confrontar as respostas às questões fechadas dos inquéritos do presente estudo sobre “Juventude e Participação Política em Moçambique”.
5.1. Participação versus engajamento
Estarão os jovens meramente a participar nos processos de governação ou estarão eles também envolvidos como parceiros no processo de tomada de decisão?
O estudo mostrou que os jovens estão sim em processos consultivos de políticas, que é o
primeiro estágio de participação política.
Os passos subsequentes são totalmente excluídos da possibilidade de deitar mão às decisões feitas pelos adultos. Por exemplo, partidos como Frelimo, Renamo e MDM possuem
quotas de cerca de 20% de representação da juventude nas listas eleitorais. Este princípio
é teoricamente muito interessante caso todos fossem para o Parlamento, as Assembleias
Provinciais e Municipais, ao Governo ou à outros órgãos de decisão. Porém, sucede que o
compromisso inicial não reflecte o resultado eleitoral uma vez que sendo por listas fechadas,
a entrada aos órgãos é feita mediante a proporcionalidade do desempenho eleitoral. Ou
seja, os jovens podem constituir 20% das listas de candidatos à deputados por um determinado partido político, porém a posição destes jovens nestas listas vai decidir a sorte de cada
um deles. Normalmente, os lugares cimeiros são ocupados pelo cabeça de lista, seguido de
membros influentes e os jovens figuram na cauda, amiúde. Transformar esta realidade de
meros espectadores e participantes para activos parceiros e, beneficiários directos e finais
destes compromissos vai exigir decisões arrojadas por parte das lideranças do Estado e Governo. E isto passa por mudança de mentalidade. Os jovens devem deixar de serem vistos
como problema e passar a ser considerados como solução.
5.2. Barreiras à participação dos jovens
Um conjunto de barreiras impede a participação da juventude desde a demografia até a
cultura. Os jovens são muitas vezes vistos como crianças, sem experiência e por isso incapazes de tomar decisões sérias sobre as suas vidas. Corroborando os mais velhos, muitos dos
assuntos sobre os quais a juventude deve participar na tomada de decisão exigem alguma
maturidade intelectual que infelizmente, decorrente da própria idade dos jovens, lhes falta.
Contudo, o acesso à educação superior e o domínio das novas tecnologias são vantagens
que os jovens têm em relação às gerações anteriores.
O estatuto económico dos jovens também serve como uma barreira à sua participação. O
acesso à recursos e as oportunidades nos megaprojectos são, na maioria das vezes, controladas pelo poder político. O simples facto de não ter meios de acesso aos locais de decisão e, o
acesso à informação são barreiras copiosas que no cômputo geral deixam a juventude alheia
à si própria. Organizações juvenis são na sua maioria deficitárias financeiramente.
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Sendo jovens, e no contexto moçambicano, a sua efectiva participação também é mitigada
pela necessidade de satisfazer as necessidades básicas como emprego e educação.
O tempo e as barreiras geográficas igualmente complicam a participação da juventude.
Como estudantes ou trabalhadores, os jovens dedicam ou têm muito pouco tempo para cuidar da participação política. Outros desafios incluem falta de espaço físico para reunião, falta
de cooperação entre os jovens, as disciplinas partidárias e as questões relativas à liderança.
Para os jovens entrevistados, embora os inquéritos apresentem os níveis locais como
formalmente mais participativos, importa destacar que, embora o discurso actual tente
persuadir a migração dos jovens da cidade para as zonas rurais, à medida que saímos do
discurso político em direcção aos pólos de desenvolvimento nos distritos, as questões da
juventude em termos de espaços e oportunidades se tornam cada vez mais diluídas.
Se por um lado a aprovação da Lei sobre o Acesso à Informação pode ser um contributo
para um maior engajamento político dos jovens por outro, os jovens entrevistados defendem que esta por si só mostra-se incapaz de activar o potencial adormecido da juventude
na medida em que Moçambique possui um quadro legal exemplar mas com défice de
implementação. Como vimos nas secções anteriores, o Governo Moçambicano possui um
quadro legal que, se materializado abriria mais espaços e oportunidades para a participação política da Juventude. Porém, se por um lado existe este quadro coerente, por outro,
a materialização deste quadro afigura-se porosa, desde a perspectiva orçamental até a coordenação institucional.
Tal como recomenda a Carta Africana da Juventude, é tempo do país facilitar de forma
efectiva o livre associativismo juvenil capaz de promover grupos de pressão sem preferências políticas, dispostos a contribuir nos processos de decisão, na implementação e na
monitoria governativa.

Jovens Lideres da Frelimo, Renamo e MDM apos entrega das Estatuetas Violência Eleitoral Zero
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IX. CONCLUSÃO
Ao longo do estudo deparamo-nos com um conjunto de nuances que nos permitiram ter a visão de conjunto em relação aos desafios da inclusão dos jovens
nos processos políticos, capaz de garantir a eficácia da sua voz e ideias em toda
a extensão da cadeia de valor da política.
Os jovens mostraram-se ávidos em participar dos processos políticos, mas reconheceram estarem em dívida com as ferramentas básicas nomeadamente:
educação e informação. Para além do VOTO, a maioria dos mecanismos participativos a que os jovens têm acesso é a consulta e auscultação. Estes fóruns,
apesar de nobres não são porém deliberativos, inclusivos e abertos.
O sistema de quotas estabelecido por alguns partidos políticos para a participação dos jovens em órgãos de tomada de decisão afigura-se um elemento encorajador, porém, muito mitigado na sua eficácia por conta do sistema eleitoral
baseado em listas fechadas, aliado ao processo de socialização política, que
muitas vezes filtra e pretere o jovem para uma posição terciária.
A Política Nacional da Juventude, por sua vez, apesar de interessante nos seus
propósitos, ela é em si mesma denunciadora do que o Estado não é capaz de
fazer.
No seu conteúdo a Política anuncia “elevar o grau de participação dos jovens
no desenvolvimento económico, político, social, cultural e desportivo; criar mecanismos que permitam a efectivação dos objectivos das associações e organizações juvenis e; desenvolver programas e projectos que visem a melhoria
das condições económicas e sociais dos jovens, tanto das comunidades rurais
como das urbanas” que na prática está longe de acontecer.
Esta política está longe de servir como referência para o diálogo político se
dela não emanarem acções concretas que se reflictam no Orçamento Geral do
Estado em relação a distribuição de renda, a educação, a saúde e ao apoio não
partidarizado às iniciativas de geração de trabalho e de renda.
A participação política dos jovens Moçambicanos só será efectiva se estes se levantarem em torno de agendas concretas e destas progressivamente em direcção à uma agenda mais alargada. O actual figurino não permite o rompimento
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com a doxa dirigista e gerontocrática, ancorada em esquemas de manipulação
e co-optação de lideranças juvenis.
Ao apontar o nível local como o mais participativo, o estudo mostra que quanto
maior for o movimento associativo juvenil ao nível local melhor e mais eficaz
poderá ser na sua interacção com órgãos públicos e privados na defesa de interesses. E, como bem anunciado antes, os jovens desdobram-se em múltiplas
iniciativas na busca de soluções.
Nos processos eleitorais, jovens em alguns pontos do país têm chamado à si
a responsabilidade de buscar novas formas de controlo informal dos apuramentos de voto através da criação de supervisores não previstos pela lei. Estes,
respeitando os 300 metros de distância das mesas de voto, têm controlado a
circulação nas assembleias de voto de modo a prevenir fraudes eleitorais, face
a elevada desconfiança prevalecente em relação aos órgãos de gestão eleitoral
e à polícia.
A saída neste cenário seria a transição da mera participação como eleitor para
a abertura de mais oportunidades de engajamento tolerante e inclusivo dos jovens como observadores, candidatos, brigadistas e delegados de candidaturas
nos processos eleitorais.
Parte significativa dos entrevistados defende que, a juventude urbana, na
maioria das vezes, julga que participar é dividir riqueza esquecendo-se que os
grandes desafios da juventude residem em questões concretas como o acesso
à educação, as oportunidades de emprego, a habitação de qualidade, a morte
pós-parto, os casamentos prematuros, a prevenção do HIV, entre outros. Portanto, o desafio actual é fazer com que a voz da juventude transforme os assuntos que realmente incidem sobre ela num problema político capaz de constituir
agenda de advocacia, implementação e monitoria governativa.
É tempo para os jovens questionarem o seu compromisso com a democracia,
mormente a conciliação entre a tolerância à opinião do outro, a capacidade de
aceitar que os outros podem ter uma melhor visão do que eles e, a capacidade
de gerar posições autónomas.
Só com uma postura rebelde e irreverente perante à autoridade, mas com
PARLAMENTO JUVENIL I 39

JUVENTUDE E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

respeito e abertura ao diálogo, é que os jovens poderão conquistar espaços
cimeiros no processo de decisão capazes de suplantar o carácter cosmético e
estatístico da sua actual representatividade.
Os jovens Moçambicanos devem buscar incessantemente oportunidades para
se graduar como principais agentes de mudanças democráticas que garanta
a sua voz nos processos de decisão, independente da força política na qual
militem.
Este estudo sobre Participação Política da Juventude em Moçambique, permite
concluir que uma liderança coesa, informação acessível, uma visão cívica do
país, instituições inclusivas e uma agenda comum podem ser a chave mestra
para transformar a juventude num poder em Moçambique!
Caminhos possíveis para o engajamento político:
• Formação, informação, capacitação e educação – estes elementos têm potencial para habilitar aos jovens a entenderem como a economia funciona
e como influenciar a política; a perceberem os mecanismos de participação,
de trabalho em rede e espaços de sociabilidade amplos, horizontais e interactivos; e a fortalecerem os sistemas de prestação de contas a nível local e
nacional.
• Empoderamento económico – criação de políticas públicas que promovam
emprego, trabalho digno e uma política de imigração capaz de garantir opções de transferência de tecnologia e capacidade.
• Empoderamento social – educação para a cidadania de modo a habilitar os
jovens a compreender o seu papel na sociedade
• Empoderamento político – mobilização dos jovens para reconhecerem o seu
papel nos processos políticos, conscientes de que o presente e o futuro de
facto os pertence.
• Habilidades de comunicação – desenvolvimento de estratégias eficazes para
comunicarem as suas mensagens, mobilizarem e gerirem fundos e, advogarem e monitorarem a governação.
Porém, o grande desafio mesmo é institucionalizar as oportunidades para o
envolvimento da juventude a todos níveis. Os jovens não devem apenas estar
prontos para o futuro. Eles devem hoje mesmo serem capazes de fazer as decisões necessárias para influenciar o seu futuro.
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Inquérito do estudo:
O Parlamento Juvenil de Moçambique está a conduzir uma pesquisa visando
lançar uma nova luz sobre os reais desafios e áreas chaves relacionados a participação da juventude tanto na perspectiva do acesso à informação como na das
políticas públicas, com vista a perceber os espaços para o engajamento político
da juventude em Moçambique e mapear estratégias para uma participação política vibrante e mais efectiva a nível nacional, de modo a que a participação da
juventude e os seus inputs não sejam meras formalidades. Quatro questões em
forma de problema de pesquisa irão facilitar esta pesquisa a estruturar a visão
geral da experiência Moçambicana, designadamente:
(1) Quando é que a participação política da juventude é possível?
(2) Como é que esta participação funciona e está estruturada?
(3) Quem participa?
(4) Que tópicos são resolvidos/atendidos?
Assim, para ajudar a encontrar respostas a estas principais questões, solicitamos
que partilhe a sua opinião respondendo as perguntas específicas que se seguem.

1. Você é
Homem

Mulher

2. A sua idade é entre
18-20
20-25
26-30
31-35

3. A sua escolaridade é
Nível primário
Nível secundário
Nível superior
Outro, especifique
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4. Você mora em
Lichinga
Tete
Maputo

5. A sua ocupação é
Estudante
Desempregado
Gestor
Doméstico
Empresário
Sector Informal
Desportista
Funcionário Público
Artista
Polícia
Outra, especifique

6. Você entende o que é participação política?
SIM
Não

7. Em caso afirmativo, o que é?
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O inquiridor deverá avaliar a resposta do respondente. A resposta deverá reflectir o conceito abaixo. Se o respondente aproximar a
definição o inquiridor deverá assinalar SIM. Se o entendimento do respondente não aproximar ao definido o inquiridor deverá ass inalar

NÃO. "Participação pública é o envolvimento de indivíduos ou grupos que são afectados de alguma maneira por alguma proposta ou
resolução que está sujeita a um processo de decisão, ou que estão interessados na mesma. A participação pública é importante pa ra a
governação e tem por objectivo reunir dados, discutir melhorias e informar as pessoas ou grupos envolvidos para que juntos possam
decidir o que fazer, de modo que todos possam ser beneficiados"

.

8. Você já participou em algum processo político importante?
SIM
NÃO

9. Qual?
Eleiçõe s

Manifestações pacíficas

Consulta pública

Reuniões especializadas

Auscultação pública

Outro

Deliberação
Outros, especifique

10. Quem lhe convidou para o processo de participação?
Minha organização

Convite público

Meu partido

Processo político normal (eleições)

Minha igreja

Forcei a minha participação (ir sem ser convidado )

Foi um convite directo

11. Em que tipo de assuntos participou (deu o seu contributo)?
Políticos: Incluindo eleições, decisões municipais relativas ao orçamento, plano e execução de políticas, priorização, cartas públicas, debate
privados, debates na media, artigos de opinião, manifestação, declaração de posição, campanha eleitoral, abaixo assinados
Económicos: Incluindo participação pública/auscultação com entidades empresariais
Sociais: Incluindo Igrejas, associações, manifestações
Outros, especifique
Outros, especifique
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12. Que tipo de participação parece-lhe mais comum entre os jovens?
Eleições
Campanha eleitoral
Decisões municipais relativas ao orçamento
Plano e execução de políticas
Planificação Pública
Cartas públicas
Debates
Debates públicos na mídia
Artigos de opinião
Manifestação
Declaração de posição
Abaixo -assinados
Igrejas
Associações
Manifestações
Outros, especifique
Outro, especifique

13. A que nível você participa?
Local, municipal
Distrital
Provincial
Nacional
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14. Nos processos participatórios em que
esteve envolvido A SUA OPINIÃO FOI
LEVADA EM CONTA?
SIM
NÃO
Explique -nos melhor. Cont e-nos desta história

15. Você está satisfeito com a forma como os jovens participam
em processos públicos mais importantes?

SIM
NÃO

*16. Porquê?

*17. Você que respondeu NÃO, como gostaria que os
processos de participação acontecessem?

*18. Quais sao na sua opinião as principais barreirasà
participação da juventude em Moçambique?

19. O que o país ganharia com maior participação da juventude?
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20. Na sua opinião, que aspectos enfraquecem
a participação política dos jovens moçambicanos?
Políticos incluindo (leis, ambiente político)
Económicos incluindo (orçamento)
Sociais incluindo (língua, cultura)
Científico incluindo (domínio do conhecimento sobre o qual se discute)
Geográficos incluindo (localização)
Outro, especifique

21. Como podem estes problemas serem resolvidos?

22. Que avaliação que faz à participação da mulher jovem?
Positiva
Negativa
Porque?

E que desafios?

Muito obrigado pelo seu tempo e pela informação disponibilizada .
O PARLAMENTO JUVENIL
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Lista de Principais Jovens Entrevistados/Participantes da Mesa Redonda do Facebook
Nome				Função/Instituição
Abel Maguanda			
Estudante/ UP Lichinga
Américo Matavele			
Comentador Político
Armando Nenane			
Coordenador Executivo da Associação
				Moçambicana de Jornalismo Judiciário
Armindo Chemane			
Comité de Jovens no Sector Informal
Babilonia Chovane			
Activista de Lichinga/Funcionária do MINED
Bayano Valy			
Analista de Relações Internacionais
Ciana Aquimo			
Radialista Lichinga/ Frente Feminina
Constancio Nguja			
Gestor de Relações Exteriores da
				
JOINT – Rede de ONGs
Domingos Qualquer		
Radialista Lichinga/ PJ
Dulce Combo			
Radialista Tete/ Frente Feminina
Edgar Barroso			
Activista nas Redes Sociais da Internet
Eduardo Mudaca			
Juventude da Igreja Católica –
				Paróquia Santa
				Ana da Munhuana
Faustino Gane Gane		
Activista de Direitos da Juventude/ PJ Tete
Galdino Muazeia			
Activista de Direitos da Juventude Lichinga
Henrique Muchanga		
NAREMA
Iveth Mafundza			
Rapper e Advogada na Liga Moçambicana dos
				Direitos Humanos
Jorge Saiete			
Coordenador de Programas da Justa Paz
José Belmiro			
Jornalista/ Recém-nomeado do Vogal da CNE
Kátia Macuácua			
Juventude da Igreja Mundial do Poder de Deus
Lázaro Mabunda			
Jornalista/ Investigador do CIP
Mária Clemente & Germano Victor
Rádio Terra Viva
Marta William			
Coordenadora do Parlamento Juvenil Niassa
Matias De Jesus Júnior		
Chefe da Redacção do CanalMoz
Micheque Dinga			
Rapper / PJ Tete
Mohomed Rafique			
Coordenador do Parlamento Juvenil Tete
Naja Karina			
Activista nas Redes Sociais da Internet
Neil Almirante			
Associação de Cegos e Amblíopes de Moçambique
Oliveira Sitoe			
Núcleo de Estudantes de Direito - UEM
Osvaldo Boaventura		
Rádio Tumbine – Tete
Osvaldo Lourenço			
Associação Cultural Muodjo
Rui Miguel Lamarques		
Director de Informação no Jornal @Verdade
Sande Carmona			
Líder Juvenil
Sumaila Saide “Rage”		
Rapper/Actor
Vanessa Ah Hoy			
Associações de Desportistas Surdos de Moçambique
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Estudantes das Escolas Secundárias em debate no parlamento Juvenil

Mulheres Jovens de todo o pais em Conferência Nacional sobre Participação Eleitoral
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Manifesto Politico da Juventude

Jovens em reflexão sobre Participação Politica em Tete

Jovens e o dilema dos “my love” em Maputo
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Eunice Andrade e Fred Jossias apresentando o Festival da Juventude
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Salomão Muchanga, Líder do Parlamento Juvenil

“Um país é o que é pela
juventude que tem, daí que a
nossa luta é fazer da juventude
um poder em Moçambique”
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