
Compromisso com os direitos
da criança em Moçambique

Pobreza por área     
 milhõe

ou 46,1%7
de crianças
enfrentam
privações

em múltiplas
dimensões

Quase

Reduzir a pobreza
monetária e multi-

dimensional infantil para
10 milhões de crianças

De 14 milhões de crianças,
quase 10 milhões em todo o
país enfrentam a pobreza de

uma forma ou de outra.

Estimativa da população total:

27 milhões 
dos quais 

14,3
milhõessão
< de 18 anos

49% das crianças em
Moçambique vivem na 
pobreza monetária

Pobreza Multidimensional
Pobreza Monetária

Rurais Urbanas



Quase 
 
 
ou 48% das 
raparigas de 20-24
anos estavam
casadas ou em
união antes dos 18
anos 
 
 
 

 

O trabalho infantil
 é cerca de

 
 

mais provável nas
zonas rurais do que

nas urbanas 

7   10   nascimentos 

As crianças que
vivem no Norte de

13-17 anos têm
uma probabilidade

quase
2x 

Maior de não
terem concluído

o ensino primário

Pelo menos
1 em 4
crianças de 
5-12 anos 
não estão

Raparigos Raparigas

Taxas brutas de
conclusão do ensino

primário em alunos de
idade correspondente

Rácio Aluno:
Professor

66:1

3,5%

Sem electricidade

Chão/telhado primitivos

Sobrelotação

28%

94%

são admitidas
para
tratamento e
recuperam

ÁGUA, SANEAMENTO
E HIGIENE

O UNICEF apoia Moçambique há mais de 40 anos,
com uma forte presença em algumas das províncias
mais pobres. Trabalhamos para salvar vidas e
defender os direitos das crianças mais vulneráveis em
Moçambique na esperança de que possamos dar a
cada criança uma oportunidade mais justa para o
futuro.M
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3x

são admitidas
para trata-
mento e não
cumprem

de crianças
de 0-12 anos

são órfãs

 9,6%

As crianças que vivem nas zonas
rurais têm quase 4 mais
probabilidades de viver sem os
serviços básicos de água

Rurais

Urbanas

Praticam
defecação

a céu
aberto

PROTECÇÃO DA CRIANÇA EDUCAÇÃO SAÚDE E NUTRIÇÃO

 1    2

 212,639
famílias são

chefiadas por
crianças 

 

em

Sem
serviços

básicos de
água

Sem
serviços

básicos de
higiene

de crianças em idade pré-escolar (3-5
anos) estão matriculadas em alguma
forma de ensino pré-escolar

Percentagem de alunos da 3ª
classe que obtêm objectivos

básicos em literacia e
numeracia no primeiro ciclo

do ensino elementar

4,9%

CONDIÇÕES DE VIDA
Crianças que vivem:

PARTICIPAÇÃO
de crianças em Moçambique não têm
acesso à informação através de
dispositivos como telemóveis, TV, rádio
ou computadores. A maioria vive
nas zonas rurais.  
 
 

Crianças de 6-59 meses
com desnutrição aguda
grave que:

Rurais
Crianças de 0-4

Urbanas

Os bebés expostos
ao HIV fizeram o
teste dentro de 2
meses após o
nascimento

Crianças de 0–
11 meses com
todas as
vacinas

Recém-nascidos
que recebem
cuidados pós-
natais dois dias
após o parto

6.600 Agentes P.
Elementares,
APE, prestam
serviços

47%
dos distritos
que
implementam
pelo menos
80%
dos planos de
cobertura

Fontes: Plano do Sector da Educação (PSE). Inquérito
ao Orçamento Familiar (IOF) 2014/2015; Relatório do
Programa Conjunto de Monitoria (JMP) sobre Água
Potável, Saneamento e Higiene Familiar, 2019; Censo
de Moçambique 2017; Resultados Anuais Escolares do
Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano
2018; Relatórios do Programa do Ministério da Saúde
2019; Sistema de Informação de Saúde do MISAU
para Monitoria e Avaliação (Sistema de Informação
Demográfico e de Saúde); Relatório de Pobreza Infantil
Multidimensional 2020; Avaliação Nacional 2016;
Inquérito aos Indicadores de Malária, HIV/SIDA e
Vacinação em Moçambique 2015.
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em

WAS

WAS

7,7%

Leitura Matemática

24.9%

Média Nacional

90,2%

(crianças de 0-1 anos)
não são registados

52,3%
45,8%

57,2%

16,2%

73,6%

Desnutrição
cronica

Baixo peso Desnutrição
aguda

12,4%


