
 

Moçambique aposta nas TIC para a Educação 
 

O ministério da Educação de Moçambique quer transformar a  evolução do ensino no país 

através da introdução de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no sistema de 

ensino. Para isso, lançou o oficialmente, no dia 30 de Novembro de 2011, o Plano Tecnológico 

da Educação de Moçambique. 

Segundo um comunicado da consultora, o plano foi concebido e desenhado tecnicamente pela  

Leadership. Reflecte “uma visão estratégica integrada para alcançar impactos de curto, médio 

e longo prazo” de âmbito  educacional, mas também social e económico, diz o comunicado. 

Entre várias iniciativas, o plano “prevê a introdução de computadores nas escolas, a criação de 

programas de financiamento para que os professores possam ter acesso a computadores, a 

formação de professores e a produção de conteúdos digitais para que os alunos melhorem o 

seu desempenho escolar, reduzam a iliteracia e apoiem as comunidades locais em várias 

matérias como a saúde e a empregabilidade”. 

Para Zeferino Martins, Ministro da Educação de Moçambique, “as TIC são a porta para a 

escola do futuro, para a universalização do acesso ao conhecimento, para a capacitação dos 

nossos jovens para os desafios de amanhã. Os benefícios do plano alastrar-se-ão à economia 

pela dinamização do tecido empresarial moçambicano e pela criação de competências, e à 

sociedade, pela promoção de um relacionamento estreito entre a escola e a comunidade”. 

De acordo com a Leadership a estratégia de longo prazo estabelecida implica a participação do 

tecido empresarial nacional público e privado, de parceiros tecnológicos e prestadores de 

serviços e de financiadores para a operacionalização do Plano.  Nesse sentido, a empresa 

organizou recentemente um seminário internacional em Maputo, no qual participaram 

representantes da Microsoft e da Intel, além de um conjunto de empresas portuguesas 

Segundo Carlos Oliveira, CEO da Leadership, “o plano tecnológico da educação permite a 

Moçambique mobilizar mais facilmente financiamento externo, construir um ecossistema de 

implementação e criar no país, competências com impacto no seu desenvolvimento 

económico”. 



Esta semana o plano será apresentado na BETT, uma feira de tecnologias, material e 

ferramentas pedagógicas, que se realiza de 9 a 13 de Janeiro. Mais será explicado no World 

Education Fórum, pelo Ministro da Educação de Moçambique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.computerworld.com.pt/2012/01/09/mocambique-aposta-nas-tic-para-a-

educacao/ 
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