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Sua Excelência Senhora Embaixadora do Reino da
Suécia
Exmo. Senhor Director Regional da Organização
Internacional do Trabalho para Zâmbia, Malawi e
Moçambique;
Senhor Representante da CTA;
Senhor Secretário Geral da OTM – Central Sindical;
Senhor Secretário Geral da CONSILMO;
Senhor Presidente
Juventude;

do

Conselho

Nacional

da

Senhores Membros do Conselho Consultivo da
Ministra do Trabalho, Emprego e Segurança Social;
Senhores Convidados
Minhas Senhoras, Meus Senhores.

Sinto-me privilegiada por dirigir-me a vós neste evento.
Acabámos de testemunhar um acto muito marcante na
nossa Governação e como país. A assinatura do
memorando de financiamento da nossa Política de
Emprego.
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Quero agradecer o Governo da Suécia por este
financiamento a nós canalizado através da Organização
Internacional

do

Trabalho,

que

vai

permitir

a

materialização da nossa visão circunscrita nos 8 pilares
da Política de Emprego. Uma Política integrada e que
congrega vários actores desde o Governo, os parceiros
sociais e a sociedade civil.

Minhas Senhoras e meus Senhores,
Em 2015, no quadro da implementação do Programa
Quinquenal do Governo 2015-2019, o Governo de
Moçambique solicitou

assistência da Organização

Internacional do Trabalho para elaboração da Política de
Emprego.
Após um processo amplamente participativo que
envolveu vários actores e a nível nacional, em Setembro
passado o Conselho de Ministros aprovou a nossa
primeira Política de Emprego.
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É, pois, para nós reconfortante constatar que os nossos
parceiros reconhecem e valorizam o nosso cometimento,
sendo o exemplo a Suécia, país amigo e parceiro de
Moçambique, identificando-se com a nossa visão e
objectivos, na promoção de mais e melhores empregos
para os moçambicanos.

Ilustres presentes
Temos clareza do enfoque a ser dado na utilização dos
recursos e, por isso, a política de Emprego ‘e a nossa
bússula sendo a primeira prioridade o desenvolvimento
do Plano de Acção com medidas, metas e indicadores
objectivos que possibilitem a monitoria e avaliação.
Não nos podemos dar ao luxo de ter longos períodos de
concepção. Agora é tempo de arregaçar as mangas e
trabalhar na definição de acções concretas com a
participação dos parceiros sociais e com particular
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destaque para os sectores com intervenção directa na
criação de mais empregos.
Gostaríamos

de

realçar

que

para

a

monitoria

privilegiaremos os mecanismos já existentes na nossa
governação e obedeceremos ao ciclo de planificação já
estabelecido.
Senhora Embaixadora,
Excelência
Queira, transmitir ao Governo da Suécia e ao povo
sueco, os agradecimentos do Governo de Moçambique e
dos moçambicanos por mais este apoio concedido ao
nosso país em geral e a família do trabalho, emprego e
segurança social em especial.
Reiteramos o nosso compromisso de tudo fazer para
valorizar e maximizar os recursos que de que somos
beneficiários para que mais moçambicanos tenham
acesso ao emprego e oportunidades de trabalho.
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Estou certa que Governo e os parceiros sociais com o
apoio técnico da Organização Internacional do Trabalho
saberão

definir

as

melhores

formas

para

a

implementação deste programa.
Todos os sectores integrantes na implementação deste
programa

e

particularmente

aos

profissionais

da

Administração do Trabalho, Emprego e Segurança
Social são chamados a continuar a trabalhar com
responsabilidade, dinamismo e postura de bem servir,
por forma a garantirmos que os objectivos traçados na
nossa Política de Emprego e do Programa Quinquenal do
Governo sejam cumpridos.
Pela atenção dispensada
Natenda
Zikomo Kuambire
Muito obrigada
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