
TRANSFERÊNCIAS SOCIAIS MONETÁRIAS  
UM MODELO DE PROTECÇÃO SOCIAL  

EM ANGOLA



Os programas de protecção social monetária representam 
uma ferramenta importante para promover o bem-estar 
das crianças, e constituem um primeiro elemento básico 
para sistemas de Protecção Social inclusivos.  
Os programas de transferência monetária dirigidos 
a crianças pequenas (menores de cinco anos) podem 
ajudar a gerir os principais riscos para o desenvolvimento 
saudável de uma criança. Nesse sentido, o Governo 
de Angola (GoA) decidiu implementar um programa de 
transferências sociais monetárias (TSM), com o apoio 
técnico do UNICEF, da Louis Berger e com o financiamento 
da União Europeia.

O objectivo das transferências sociais monetárias é 
“proporcionar a todas as crianças um bom começo 
de vida, incluindo uma nutrição melhorada”. Por isso, 
as transferências têm como alvo crianças pequenas, 
inicialmente aquelas menores de cinco anos de idade.  
Ao facilitar às famílias uma transferência monetária, 
espera-se que as crianças  recebam uma dieta 
melhorada, essencial para o seu quadro nutricional  
e desenvolvimento cognitivo, e  tenham mais acesso  
a serviços essenciais, como o da Saúde, da Educação 
e da Justiça, entre outros, proporcionando um melhor 
ambiente familiar e mais oportunidades de realização  
dos Direitos de cada criança. 

MITOS 
E 

VERDADES

A implementação de programas de transferências sociais monetárias 
por vezes gera controvérsias, provocando mal-entendidos e equívocos 
nomeadamente quanto ao uso que os beneficiários fazem do dinheiro.  
 
Os factos abaixo contribuem para eliminar alguns mitos relacionados  
com este modelo de protecção social dos mais vulneráveis. 

MITO: As transferências podem gerar mais despesas em álcool e tabaco.
•  Há um receio de que as populações em situação de pobreza ‘desperdicem’ os fundos de forma inadequada.  

Pensa-se que ao entregarem os valores ao beneficiário/a, eles usarão o dinheiro para o consumo de álcool. 
Receia-se também que os maridos esperem pelas mulheres, dado que são muitas vezes as principais desti-
natárias das transferências, para retirar o dinheiro e gastá-lo em álcool.

VERDADE: As transferências permitem que haja mais despesas com alimentos.  
Não existe um impacto no consumo de álcool ou de tabaco.
• Não está provado um impacto significativo no gasto do valor das transferências com o  consumo de álcool  

ou de tabaco. Pelo contrário, em alguns casos, as despesas com álcool e tabaco diminuíram, aumentando  
de maneira significativa as despesas com alimentos por pessoa.

MITO: As transferências são apenas um gesto de “caridade” e não contribuem  
para o desenvolvimento.
• Existe a preocupação de que o dinheiro seja um gesto de “caridade’ e que os agregados familiares gastem  

a maior parte do valor da transferência na satisfação de necessidades básicas imediatas ou que o dinheiro  
seja utilizado apenas para o consumo de curto prazo e não seja investido, nem  em capital humano,  
nem em actividades produtivas.

VERDADE: As transferências são na maior parte das vezes utilizadas para investir  
em actividades produtivase no desenvolvimento dos seus filhos.
• Em agregados familiares onde se enfrenta insegurança alimentar crónica a utilização das transferências  

para necessidades básicas de curto prazo pode ser ainda considerada um investimento e uma ajuda para 
manter o capital humano das crianças através de uma melhor nutrição e maior capacidade de aprendizagem.

• Uma vez que as necessidades básicas imediatas são atendidas, o influxo de novas transferências pode des-
encadear novos investimentos dentro da economia doméstica e na agricultura.

• As evidências provenientes das avaliações de sete projectos de TSM (entre um total de 8 projectos avaliados 
em África), demonstram que existe um impacto significativo e positivo em, pelo menos, um indicador produ-
tivo (por exemplo, posse de bens agrícolas, gastos com insumos agrícolas, posse de gado, etc.).

MITO: Entregar dinheiro cria dependência (e reduz a participação no trabalho produtivo).
• Receia-se que as famílias fiquem dependentes da transferência para o seu bem-estar e que as famílias  

em situação de pobreza que recebem apoio financeiro trabalhem menos ou reduzam o trabalho produtivo.

VERDADE: Não há evidências acerca do impacto significativo das transferências sobre  
a participação no trabalho. Pelo contrário, as famílias têm mais flexibilidade na forma como gerem  
o seu tempo e trabalho.
• Os estudos indicam que as famílias têm mais a autonomia em relação às actividades produtivas, têm 

mais flexibilidade na forma como gerem o seu tempo, frequentemente optando por trabalhar nas suas 
explorações agrícolas, em vez do trabalho agrícola assalariado.

• Os agregados familiares podem passar de actividades laborais menos preferidas para as mais preferidas  
e ainda reduzir o trabalho assalariado casual, mudando para a agricultura e outras actividades produtivas.

• As transferências têm efeitos multiplicadores positivos nas economias locais e aumentam significativamente 
o crescimento e o desenvolvimento nas áreas rurais.

• As transferências permitem reduzir o trabalho dos idosos, crianças, pessoas com deficiência e mulheres 
responsáveis pelo cuidado das crianças.

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. 

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 
(por exemplo, avó, tia, etc), 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. 

Transferências Sociais 
Monetárias em Angola



O Valor Criança é um programa inserido dentro do projecto 
APROSOC, sob a titularidade do Ministério da Acção Social, 
Família e Promoção da Mulher (MASFAMU), com o financiamento 
da União Europeia, e apoio técnico do UNICEF e da Louis Berger.

MITO: As transferências direccionadas para agregados familiares com crianças pequenas 
aumentam a fertilidade.
• Receia-se que as transferências em dinheiro, direccionadas para agregados familiares com crianças 

pequenas, possam ter consequências não desejadas no aumento da fertilidade, como um esforço para obter 
mais benefícios ou para manter a elegibilidade.

VERDADE: As transferências direccionadas para agregados familiares com crianças 
pequenas não aumentam a taxa da fertilidade.
• Não se verificou nenhum caso de aumento no número das crianças na família. Verifica-se sim a diminuição  

do número de mulheres que sofreram uma morte fetal ou um aborto.

• As adolescentes e jovens (entre 12 e 24 anos) são mais propensas a adiar a primeira gravidez.

MITO: As transferências têm um impacto económico negativo na comunidade (incluindo 
distorção de preços e inflação.
• Receia-se que haja um impacto económico negativo ao nível da comunidade, incluindo inflação.

• Receia-se ainda que essa inflação  poderá  não só desvalorizar a própria transferência (atenuando  
o impacto do dinheiro), como também afectar os não beneficiários que poderão enfrentar a subida  
de preços no mercado local.

VERDADE: As transferências não têm impacto negativo na economia local.  
Tendem a gerar efeitos multiplicadores importantes.
• Com base em estudos em quatro  paises, onde se analisaram os preços de produtos básicos a nível das 

comunidades, demonstrou-se que não existe uma diferença significativa entre os preços dos mesmos 
produtos nas comunidades beneficiárias de transferências e nas que não faziam parte de tais programas.

• Os programas de TSM geram também impacto significativo na economia local, se o seu valor for utilizado 
localmente, podendo dinamizar a procura e a oferta de bens e serviços nas comunidades,  
gerando também um impacto positivo nos não beneficiários (nomeadamente nos fornecedores de produtos 
e serviços locais). Por exemplo, por 1 dolar transferido nas comunidades no Malawi e na Etiopia, foram 
gerados 1,27 dolares e 2,52 dólares de renda, respectivamente.

MITO: As transferências em dinheiro em grande escala não são fiscalmente sustentáveis.
• Surgem preocupações com a sustentabilidade porque os programas são muito caros para se manterem  

a médio ou a longo prazo. São ainda levantadas preocupações relativas aos custos administrativos elevados.

VERDADE: As transferências em dinheiro são viáveis e consideram sempre os custos  
dos governos nacionais.
• Embora haja concorrência pelas dotações orçamentais nos programas públicos, as TSM são viáveis e 

consideram sempre os custos suportáveis pelos governos nacionais. Estudos em 48 países de Africa 
Subsaariana (ASS) demonstraram que em 2012, o custo anual das TSM variava entre 0,1 e 2% do PIB  
com uma média geral de 1,1% do PIB.

• A pesar dos custos elevados durante o arranque do programa, verificaram-se grandes avanços  
na eficiência após três e quatro anos de implementação do programa.


