
PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIAS 
SOCIAIS MONETÁRIAS EM ANGOLA



1. O que é o programa 
     Valor Criança? 

O programa Valor Criança é desenvolvido pelo Ministério de Acção Social, 
Família e Promoção da Mulher (MASFAMU) e consiste na entrega de um 
valor monetário mensal a famílias com crianças menores de cinco anos,  
que tem por objectivo melhorar o bem-estar da criança e da sua família. 

Onde e quando? 
O Valor Criança está na sua fase inicial, 
acontecendo numa primeira fase, até 
Dezembro de 2020, em seis localidades  
das províncias  do Bié, Moxico e Uíge. 

2. Para quem é? 
O programa é direccionado para as crianças inseridas na faixa etária dos 0 aos 
menores de 5 anos, e respectivas famílias, incluindo filhos nascidos de mãe menor 
de idade ou crianças a cargo de outros cuidadores que não os pais, que já tenham 
sido cadastrados nas anteriores fases do programa.
• Porquê os menores de cinco anos?  

As crianças com menos de 5 anos de idade são um dos grupos mais vulneráveis  
e, no entanto, são a garantia de um futuro promissor para Angola.  
É neste período que ocorre a fase mais importante do desenvolvimento de qualquer 
ser humano, sendo por isso fundamental começar este processo pelas famílias  
que têm sob a sua responsabilidade as crianças menores de 5 anos.

Quem se pode cadastrar:
· Famílias com crianças menores  
  de cinco anos que não participaram   
  nos cadastramentos anteriores; 
· Famílias com crianças nascidas 
  depois do cadastramento mais recente.

3. O pagamento.
• Qual o valor atribuído? 

3000 AKZ mensais por criança. No caso da família ter mais
de 3 crianças deverá receber 27.000 AKZ. 
O valor é pago de três em três meses.

• Quem pode receber os valores?
Quem pode receber o valor para as crianças é a pessoa que 
cuida da criança (que alimenta, que dá banho, leva ao médico, 
entre outros), ou seja, a pessoa que foi identificada como 
cuidadora no processo de Cadastramento.
 

• Em caso de doença da pessoa que cuida,  
   quem pode levantar o valor? 

Quem pode levantar o valor, no caso de doença da pessoa  
que cuida, é a Pessoa de Confiança, que tenha sido identificada 
na fase inicial do Cadastramento.

A pessoa que cuida
Em Angola, as principais cuidadoras 
das crianças na faixa etária dos 0 
aos menores de 5 anos de idade  
são mulheres, podendo existir 
algumas excepções.

DEVE LEVAR SEMPRE A SUA 
CADERNETA DE LEVANTAMENTO  
DO VALOR CRIANÇA.
 

2 crianças

18.000 aKZ
a cada 3 meses

1 criança

9.000 aKZ
a cada 3 meses

3 crianças ou mais

27.000 aKZ
a cada 3 meses



4. Como usar o valor para 
     o bem-estar da criança? 

Os valores devem ser investidos no bem-estar da criança menor de 5 anos, 
contribuindo para um melhor ambiente familiar. 
Com os valores, as famílias podem: 
• Comprar produtos que contribuam para  
   uma alimentação saudável;
• Comprar produtos de higiene como sabão, lixivia,  
   entre outros;
• Aceder mais facilmente a serviços de Saúde    
   (deslocação aos postos médicos, compra de medicamentos,  
    mosquiteiros, entre outros);
• Aceder mais facilmente a serviços de Justiça  
   (deslocação à Conservatória do Registo Civil);

• Aceder mais facilmente a serviços de Educação  
   (deslocação para instituições com ensino pré-primário);

• Guardar alguns valores para situações  
   de emergência familiar;
• Investir valores na agricultura e noutras 
   actividades para o sustento familiar.


