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A PROVÍNCIA de Nampula está a registar um número significativo de jovens que apostam no empreendedorismo 
como forma de combater o desemprego que afecta aquele ponto do país. 

A Vice-Ministra da Juventude e Desportos, Ana Flávia de Azinheira, considera que o facto se deve aos fundos de 
financiamento que os jovens de Nampula têm estado a receber do Governo e seus parceiros envolvidos na 
execução de projectos comunitários. 

A governante constatou esta realidade depois de ter visitado na cidade de Nampula vários empreendimentos, como 
barbearias, centros de prestação de serviços de informática, salões de cabeleireiro, centros de formação técnico-
profissional, de culinária e outros, pertencentes a jovens, financiados pelo Fundo de Assistência às Iniciativas 
Juvenis. 

Ana Flávia visitou ainda duas associações vocacionadas à promoção de iniciativas na área do empreendedorismo 
juvenil em Nampula, nomeadamente a “Vahocha” e a “Ajovicinema”, onde se manifestou impressionada com o que 
viu no que respeita à materialização de projectos empreendedores no seio da camada juvenil. 

A vice-ministra destacou o facto de as associações de jovens empreendedores da província de Nampula incluírem 
também mulheres, como é o caso da escola de formação em culinária do bairro de Napipine, em que grande parte 
dos formandos é constituída por jovens do sexo feminino. 

De Azinheira apercebeu-se, em Nampula, que a província tem a particularidade de ter jovens firmes e convictos 
nas suas ideias e determinados na materialização de projectos de empreendedorismo, o que faz com que 

facilmente se organizem em grupos ou associações, o que ajuda na alocação de fundos para a execução das suas 
iniciativas. 

“Depois de ter visitado vários projectos juvenis apercebi-me que os financiamentos dão efectivamente vida a 
muitos jovens de Nampula, através de pequenas iniciativas desenvolvidas no âmbito do empreendedorismo, cujos 
fundos para o efeito são alocados pelo Governo. É um sinal de que vale a pena continuar a investir nestas 
associações juvenis”, disse ela, acrescentando que a partir de agora o desafio do Governo é aumentar o número de 
jovens beneficiários do fundo governamental, para estimular o empreendedorismo no seu seio. 
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Em Nampula a vice-ministra da Juventude e Desportos visitou também várias infra-estruturas desportivas, não só 

da capital provincial, como dos distritos de Ribáuè e Nacala-Porto, com o objectivo de ver “in-loco” o actual estágio 
da sua conservação para o desenvolvimento desportivo na região. 

  

 


