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Perfil da pobreza infantil multidimensional

*Dados referem-se à população infantil entre 0-17 anos (2017)

46% 
Quase uma em cada duas crianças 
moçambicanas de 0-17 anos pode 
ser considerada pobre em termos 
multidimensionais com base 
na definição acordada com os 
intervenientes nacionais. Isto implica 
que alguns dos direitos básicos  
de cerca de sete milhões de  
crianças não são realizados. 

49% 
Metade da população infantil de  
0-17 anos é pobre economicamente,  
o que significa que vive numa  
família cujo consumo está abaixo  
do limiar da pobreza nacional. 

28% 
Quase um terço das crianças vive 
em situação de pobreza monetária 
e multidimensional: quase 
quatro milhões de crianças são 
pobres em termos de consumo e 
privadas em múltiplas dimensões 
simultaneamente. 

49% vs. 46% 
Em todos os níveis – nacional, 
provincial e distrital – a taxa 
de pobreza infantil em termos 
monetários é superior à da população 
em geral, mostrando que a pobreza 
monetária afecta mais as crianças.

Dentre 14 milhões de 
crianças de todo o país,  

cerca de 10 milhões  
vivem alguma forma  
de pobreza.* 

Abreviaturas e acrónimos 
ASH Água, Saneamento e Higiene 

ECAW Evidence for Child and Adolescent 
Well-being (Evidências do Bem-estar da 
Criança e do Adolescente)

FAO – Organização das Nações Unidas para a 
para a Alimentação e Agricultura 

FMI

IDS Inquérito Demográfico e de Saúde 

INE Instituto Nacional de Estatística 

IOF Inquérito ao Orçamento Familiar

MCO Mozambique Country Office (Escritório 
de Representação em Moçambique)

MEF Ministério da Economia e Finanças de 
Moçambique

MODA Multiple Overlapping Deprivation 
Analysis (Análise de Sobreposição da 
Privação Múltipla)

MPI Multidimensional Poverty Index (Índice 
de Pobreza Multidimensional)

MT Metical (moeda nacional de 
Moçambique)

ODI Overseas Development Institute 

ODS Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável

OIT Organização Internacional do Trabalho 

OMS Organização Mundial de Saúde

OPHI Oxford Poverty and Human 
Development Initiative (Iniciativa de 
Pobreza e Desenvolvimento Humano de 
Oxford)

PIB Produto Interno Bruto 

PMA Programa Mundial da Alimentação

PQG Plano Quinquenal do Governo

5.626.986 de 0-5 anos
4.935.145 de 6-11 anos
3.699.077 de 12-17 anos
Baseado no Censo 2017

Em Moçambique existem 

14.261.208 crianças
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No ano passado assinalou-se o trigésimo aniversário da Convenção 
sobre os Direitos da Criança (CDC) das Nações Unidas, através da qual 
os países reconhecem as crianças como pessoas titulares de direitos 
não negociáveis. Também são 25 anos desde que o Governo de 
Moçambique demonstrou o seu próprio compromisso de cumprir os 
direitos dos mais de 14 milhões de crianças do país − 57 por cento da 
população moçambicana. A análise da pobreza infantil multidimensional 
– apresentada neste relatório – constitui uma oportunidade e os meios 
para se fazer o balanço do progresso da nação no cumprimento do 
compromisso em relação à CDC e para enfrentar os desafios de atingir 
os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável para as crianças.  
Esta análise contribuirá para identificar áreas que carecem de acção 
imediata e decisiva do Governo. 

O Relatório da Pobreza Infantil Multidimensional em Moçambique  
2019 é produzido em estreita colaboração com o Ministério da Economia 
e Finanças (MEF), o Escritório do UNICEF em Moçambique (MCO), o 
World Institute for Development Economics Research (UN-Wider) e o 
UNICEF Office of Research-Innocenti. A equipa central responsável pela 
coordenação e elaboração do relatório é constituída por Gonzalo Fanjul 
(Consultor, ODI) e Zlata Bruckauf (Especialista em Pesquisa e Avaliação, 
UNICEF Moçambique). Andrea Rossi (antigo chefe da Secção de Política 
Social, Pesquisa e Avaliação do MCO) prestou apoio técnico e deu 
orientação intelectual durante a pesquisa de base. 

Em conformidade com o presente relatório, uma em cada duas crianças e adolescentes  
moçambicanos vive na pobreza monetária ou sofre privação múltipla; uma em cada três enfrenta 
ambas as formas de pobreza simultaneamente. Isto viola os direitos mais elementares da criança,  
mas também sabota o futuro do país por enfraquecer a sua capacidade de se tornar numa nação 
economicamente próspera e sustentável. 

Usando os dados representativos mais recentes a nível nacional e ferramentas analíticas, o relatório 
fornece uma apresentação sucinta multidimensional da situação das crianças em Moçambique,  
tendo em conta os contextos geográficos e as diferentes faixas etárias. O relatório mostra que a 
grande maioria das crianças ainda não tem acesso à água potável, à electricidade ou ao saneamento 
melhorado. Quase dois terços das crianças com idades entre os 12 e os 17 anos não concluíram o 
ensino primário e quatro em cada dez crianças sofrem de desnutrição crónica. O progresso foi lento, 
mas visível no acesso das crianças a redes mosquiteiras – uma forma importante de prevenir a  
malária – e à informação.

É justo referir que o contexto desta análise provavelmente tenha piorado desde que os indicadores 
foram estimados pela primeira vez. A economia de Moçambique está a conhecer um período 
conturbado e complexo que ameaça o investimento social e aumenta ainda mais as tensões políticas 
num ano eleitoral. Além disso, em Março de 2019 a região foi atingida pelo ciclone tropical Idai,  
que devastou vastas zonas do Zimbabwe, Malawi e, pior de todos, Moçambique. Milhares de  
pessoas foram dadas como desaparecidas ou mortas e os meios de subsistência de centenas  
de milhares foram destruídos ao longo da costa norte do país. 

Estes não são motivos para desespero, mas antes pelo contrário, para se efectuarem mais esforços 
com vista a melhorar a situação das crianças moçambicanas, como investimento ético e inteligente 
para o futuro do país. O UNICEF está totalmente comprometido com esta tarefa e ansioso por 
continuar a trabalhar lado a lado com os seus parceiros nacionais e internacionais. Acreditamos  
que uma informação precisa e actualizada constitui o primeiro passo para qualquer estratégia  
bem-sucedida e, deste modo, o objectivo vital do presente relatório. Os nossos sinceros 
agradecimentos pelo vosso interesse.

Katarina Johamsson 
Representante a.i.  
Unicef Moçambique

A pesquisa foi orientada e realizada por Kristi Marht, Vincenzo Salvucci (UN-Wider), Lucia Ferrone 
(UNICEF Office of Research- Innocenti), José Cardoso e Finório Castigo (Direcção de Estudos 
Económicos e Financeiros do Ministério da Economia e Finanças, Governo de Moçambique). 

O relatório beneficiou enormemente dos comentários e contributos perspicazes de Vasco Correia 
Nhabinde (Director Nacional, Direcção de Estudos Económicos e Financeiros, MEF), Maki Kato (chefe 
da Secção de Política Social, Pesquisa e Avaliação, Escritório do UNICEF), Michel Le Pechoux (antigo 
Representante Adjunto do Escritório do UNICEF), Jean Dupraz (antigo Assessor Regional de Política 
Social do UNICEF, Região da África Oriental e do Sul). São devidos agradecimentos especiais aos 
colegas da equipa de política social e às secções temáticas do Escritório do UNICEF pelos seus 
comentários e contribuições úteis. O relatório também beneficiou de discussões animadas com os 
principais parceiros e a comunidade académica nacional durante os workshops da fase inicial e de 
validação em Maputo e a conferência sobre Evidências do Bem-estar da Criança e do Adolescente 
em Moçambique (ECAW) 2018, realizada em Quelimane. 

Prefácio Agradecimentos
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A grande maioria das crianças 
não tem acesso à infra-estrutura 
básica e habitação decente – 
domínios estruturais da pobreza 
multidimensional. 
Quase três quartos das crianças moçambicanas (74 
por cento) não têm acesso adequado ao saneamento e 
electricidade e quatro em cada dez (43 por cento) não têm 
fontes de água potável e acessíveis. Cerca de 16 por cento 
das crianças dividem o mesmo quarto com quatro ou mais 
pessoas e mais de metade (57 por cento) vivem numa 
casa com o chão e o telhado feito com base em materiais 
naturais primitivos, propensos a danos graves aquando da 
ocorrência de desastres naturais. As necessidades mais 
básicas destas crianças não são satisfeitas, deixando-as 
injustificadamente muito para trás.

A desnutrição crónica é uma área que 
necessita de acção urgente em termos 
de políticas para crianças menores  
de cinco anos. 
42 por cento das crianças moçambicanas menores de cinco 
anos sofrem de desnutrição crónica e 16 por cento têm 
baixo peso. Registou-se um progresso limitado na redução 
da desnutrição crónica: juntamente com o casamento 
infantil, este problema não melhorou de maneira palpável 
entre 1996/97 e 2014/15 (uma redução anual estimada 
inferior a um ponto percentual).

A conclusão do ensino primário é 
a principal prioridade das políticas 
para as crianças com idade igual ou 
superior a 12 anos. 
Um número impressionante de dois terços (68 por cento) 
das crianças com idades compreendidas entre os 12 e os 
17 anos não tinham concluído o ensino primário, segundo 
a principal fonte de dados deste relatório (IOF 2014/15), 
enquanto um quarto (26 por cento) das crianças com  
idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos nem  
sequer frequentam a escola. 

Existe muita incerteza quanto aos níveis dos gastos sociais prioritários de Moçambique até 2024, que 
dependerão das taxas de crescimento interno, do contexto externo e do resultado das negociações do 
Governo com os doadores. Porém, não existe qualquer dúvida em relação à urgência com a qual o país 
deve abordar a problemática da pobreza e da privação de crianças e suas famílias, ao mesmo tempo 
que se reduzem as lacunas alarmantes registadas na equidade. Um esforço coerente em termos 
de políticas que o Governo de Moçambique empreenda agora e num futuro próximo determinará as 
oportunidades existentes para mais de 14 milhões de crianças e adolescentes moçambicanos daqui 
a uma década, ou seja, em 2030, o ano da responsabilização pelo progresso do país na realização dos 
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Este relatório apresenta o nível de pobreza e privação de crianças (0−17 anos) em Moçambique com 
base numa análise da pobreza multidimensional, uma abordagem centrada na criança que identifica a 
escala e a gravidade das privações em áreas críticas do bem-estar da criança, com base no Inquérito ao 
Orçamento Familiar (IOF) 2014/2015. Os números principais são estimados com base na metodologia 
do Índice de Pobreza Multidimensional (MPI) com a Análise de Sobreposição da Privação Múltipla 
(MODA) complementar, com foco em oito dimensões e nos seus efeitos cumulativos. Cada privação 
pode ser vista como uma violação dos direitos da criança, consoante a definição da Convenção sobre 
os Direitos da Criança (CDC) das Nações Unidas. Em Moçambique, estas áreas incluem a família, 
nutrição, educação, trabalho, saúde, água, saneamento e higiene (ASH), participação e habitação. 
A análise aplica uma perspectiva de ciclo de vida, a qual destaca as necessidades e os problemas 
relacionados com cada fase particular da infância. 

O relatório foi preparado conjuntamente pelo Ministério da Economia e Finanças (MEF) e o  
Escritório do UNICEF em Moçambique e baseia-se em documentos de referência encomendados e 
em documentos produzidos em parceria com o Gabinete de Investigação do UNICEF - Inocenti e o 
UN-WIDER. Os principais objectivos deste relatório são (a) fornecer evidências abrangentes sobre 
a pobreza e privação infantil em Moçambique para efeitos de informar a formulação de políticas no 
contexto do próximo Plano Quinquenal do Governo (PQG); e (b) estimular discussões entre o Governo  
e os seus parceiros sobre o espaço fiscal e o âmbito programático para reduzir a pobreza infantil,  
em conformidade com o compromisso nacional assumido em relação aos Objectivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

1  O PIB é medido em termos de Paridade do Poder de Compra (PPC) 2011, ajustada.
2  De acordo com a definição do Banco Mundial de USD 1,90 por dia (PPC2011), 

Indicadores do Desenvolvimento Mundial.
3  As faixas etárias utilizadas neste relatório são: 0−4 anos, 5−12 anos, 13−17 anos.

Quase uma em cada duas (46 por 
cento) crianças moçambicanas de 0−17 
anos pode ser considerada pobre em 
termos multidimensionais. 
Esta afirmação baseia-se na definição acordada com os 
intervenientes nacionais. Isto representa uma violação dos 
direitos básicos de sete milhões de crianças e adolescentes.

Metade da população infantil de 0−17 
anos (49 por cento) é monetariamente 
pobre e quase um terço (28 por cento) 
sofrem a pobreza multidimensional  
e monetária. 
Estas crianças são pobres em termos de consumo e 
carenciadas em múltiplas dimensões ao mesmo tempo. 
A proporção mais elevada desta população infantil mais 
vulnerável está concentrada nas zonas rurais (33 por 
cento) e nas províncias do norte (38 por cento). A criança 
em Moçambique apresenta uma maior probabilidade 
de ser monetariamente pobre do que um adulto, 
independentemente da sua faixa etária,3 o que mostra  
que a pobreza monetária afecta mais a população jovem.

A desigualdade geográfica e 
estrutural constitui uma característica 
fundamental da pobreza e privação 
infantil em Moçambique. 
Existe uma lotaria de facto de nascimento que pune os 
nascidos nas zonas rurais ou nas províncias “não do sul”. 
Ter nascido nas zonas rurais ou numa província do norte 
aumenta três vezes a probabilidade de viver na  
pobreza relativamente às zonas rurais e às regiões do  
sul, impulsionadas pela situação de Maputo e Maputo 
província. As crianças das 4 províncias mais pobres –  
Niassa, Cabo Delgado, Nampula e Zambézia – apresentam 
uma probabilidade 45 vezes maior de ser pobres do  
que as das mais ricas – Maputo Cidade.

A pobreza infantil urbana resulta  
do baixo consumo. 
41 por cento das crianças das zonas urbanas são pobres  
do ponto de vista monetário, mas apenas 19 por cento  
são carenciadas em múltiplas dimensões. Isto significa  
que a pobreza infantil urbana pode ser resolvida através  
de transferências de numerário e de planos de protecção 
social geradores de renda e sensíveis às crianças.

Moçambique registou um crescimento significativo entre 2000 e 2016, 
altura em que o PIB per capita1 mais do que duplicou. No entanto,  
as crianças não partilharam os benefícios na totalidade; com efeito,  
é provável que elas se encontrem entre as crianças mais carenciadas  
do mundo, uma vez que vivem num país com alguns dos níveis mais 
elevados de pobreza extrema (64 por cento).2 Esta realidade resulta  
de um processo de longa duração de crescimento desigual e reformas 
de políticas limitadas em sectores-chave que beneficiem as crianças. 
Além disso, o recente desastre causado pelos ciclones Idai e Kenneth 
destacou a extrema vulnerabilidade do país aos desastres naturais e  
o seu impacto devastador nas vidas da população mais vulnerável,  
em especial as crianças. 

A seguir são apresentadas as principais conclusões  
e mensagens contidas neste relatório:Sumário Executivo
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Entretanto, os dados mais recentes 
sobre os agregados familiares 
mostram um notável progresso 
no acesso das crianças às redes 
mosquiteiras, melhor saneamento  
e redução da desnutrição aguda. 
A taxa de privação no acesso às redes mosquiteiras – a 
principal protecção contra os riscos da malária – reduziu  
de 54 por cento para 39 por cento entre 2008/09 e 2014/15. 
A taxa de desnutrição aguda reduziu pela metade entre 
2002/03 e 2014/15 (de 7 para 4 por cento).

As privações vividas pelas crianças  
em Moçambique são profundas  
e cumulativas. 
Quase um terço das crianças (30 por cento) tem três ou 
mais privações simultâneas na mesma altura. Um outro 
terço das crianças do país (32 por cento) é afectado por 
quatro ou mais formas de privação. O foco das políticas 
deve incidir numa abordagem integrada, particularmente na 
saúde, água, saneamento e higiene (ASH) e nutrição, uma 
vez que uma em cada quatro (25 por cento) crianças são 
carenciadas simultaneamente em todas estas três áreas. 

A localização rural, o baixo nível de 
escolaridade dos pais e o tipo de 
emprego que estes possuem são os 
principais determinantes da pobreza 
infantil multidimensional. 
As crianças que vivem nas zonas rurais, em agregados 
familiares chefiados por mulheres, com chefes de família 
com baixo nível de escolaridade e as que trabalham  
em empregos mal remunerados no sector agrícola 
encontram-se mais em risco. Os eventos climáticos 
extremos também desempenham um papel importante  
no aumento do risco de pobreza multidimensional. 

Neste momento, o ambiente fiscal  
para combater a pobreza e a privação 
infantil é limitado. 
Actualmente, Moçambique possui um espaço fiscal limitado 
para responder aos desafios da pobreza multidimensional. 
Um contexto político e económico exigente, com fracos 
incentivos eleitorais para exercer a prudência fiscal e 
introduzir compromissos orçamentais, torna a redução  
da pobreza infantil uma tarefa desafiadora. 

Quatro

Institucionalizar a integração transversal quanto às políticas  
e intervenções sensíveis à criança através de processos  
de planificação e implementação para fazer face às múltiplas 
questões imediatamente. Este aspecto é fundamental  
para se conseguirem reduções palpáveis na pobreza  
infantil multidimensional. 

Cinco

Reestruturar o sistema da educação para permitir que 
todas as crianças, independentemente do género, local de 
nascimento e religião, concluam, no mínimo, o nível básico 
(primário) de ensino e aprendam a ler e escrever. 

Seis

Expandir a protecção social sensível à criança (ex. subsídio 
à criança) nos distritos mais pobres do país e além para 
combater a pobreza monetária e a privação múltipla.  
Uma abordagem holística de integração das transferências 
monetárias com o apoio em espécie e assistência 
tem um forte potencial de reduzir o risco de pobreza 
multidimensional no seio dos grupos de crianças  
mais vulneráveis. 

No contexto da actual situação política e socioeconómica, existe uma necessidade urgente de 
melhorar a formulação de políticas baseada em evidências e de aumentar a transparência e a 
responsabilização nas políticas relacionadas com a criança a nível nacional, provincial e distrital. 
A monitoria oportuna e regular da pobreza infantil multidimensional em Moçambique no âmbito 
da meta 1.2 dos ODS é uma pré-condição para se chegar a um consenso político e resolver 
questões cruciais relativas ao bem-estar da criança de uma forma consistente, justa e eficiente 
antes do ano de 2030. Os 14 milhões de crianças moçambicanas merecem melhores políticas e 
uma possibilidade real de um futuro melhor. 

Um

Incluir explicitamente os indicadores da pobreza infantil 
multidimensional e monetária desagregada por regiões, 
áreas geográficas e outras características socioeconómicas 
no Plano Quinquenal do Governo (PQG 2020−2024) e no 
quadro localizado dos ODS, com uma meta clara de  
bem-estar da criança para 2030. 

Dois

Aumentar as despesas nos sectores sociais sensíveis à 
criança e aumentar a sua eficiência. 

Três

Priorizar políticas e planos para combater as desigualdades 
e abranger as crianças mais vulneráveis, especialmente as 
que vivem nas zonas rurais.

A experiência global e regional das últimas duas décadas prova que as políticas 
sensíveis à criança podem melhorar o seu bem-estar em áreas críticas, tais como  
a nutrição, a saúde e a educação, garantindo um desenvolvimento humano a longo 
prazo. A vontade política de procurar resolver a questão da pobreza infantil em todas  
as suas formas no contexto do próximo Plano Quinquenal do Governo (PQG) e do 
compromisso renovado das instituições públicas e doadores internacionais ofereceria 
às crianças moçambicanas uma oportunidade real para o progresso e protecção.

A análise apresentada neste relatório leva a seis recomendações para 
proteger os direitos da criança em políticas públicas:

O triplo fardo dos gastos prioritários 
sensíveis a criança ainda está  
por resolver. 
A análise dos quatro sectores prioritários para as crianças 
(educação, saúde, ASH e acção social) revela que o actual 
quadro de gastos está a sofrer um triplo fardo: (i) escassez 
e volatilidade dos recursos disponíveis; (ii) distribuição não 
equitativa de fundos; (iii) falta de eficiência, o que impede a 
obtenção de melhores resultados para os gastos existentes.

Aumentar a despesa em sectores 
sociais sensíveis à criança e melhorar 
a sua eficiência garantirão um 
investimento contínuo no bem-estar  
da criança.
A eficiência pode ser melhorada reduzindo a desigualdade 
e alinhando os recursos com as necessidades 
correspondentes ao lema dos ODS de ‘não deixar ninguém 
para trás’. Por exemplo, a educação concentra metade do 
total da sua despesa pública e a saúde mais um terceiro. 
Embora ambos os sectores tenham sofrido uma diminuição 
da ajuda no apoio externo ao orçamento e aos fundos 
comuns, têm margem considerável para a obtenção de 
ganhos de eficiência através da melhoria da execução 
orçamental e da alocação geográfica. 

O subsídio à criança (SC) é a medida 
de protecção social viável e mais 
directa para reduzir a pobreza 
infantil monetária, assim como a 
multidimensional. 
É uma opção de política que pode combinar a prudência 
fiscal e uma redução notável da pobreza. A análise 
apresentada neste relatório mostra que uma transferência 
em numerário no valor de 600 meticais (cerca de dois terços 
da linha de pobreza) entregue às famílias com filhos entre os 
0 e 2 anos e implementada nos distritos mais pobres a nível 
nacional pode ser fiscalmente sustentável. Mas não existem 
atalhos para obter uma redução significativa (10 por cento) 
da pobreza monetária infantil. Esta meta exige do governo 
um compromisso de cobertura a nível nacional do subsídio 
universal à criança. 
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A Agenda 2030 oferece a Moçambique uma oportunidade 
extraordinária de colocar o bem-estar das crianças na 
vanguarda da estratégia do desenvolvimento nacional  
através do próximo Plano Quinquenal do Governo (PQG). 

O PIB per capita nacional mais do que duplicou entre  
2000 e 2016, mas os seus benefícios não foram partilhados 
de forma igual. 14 milhões de crianças constituem mais 
de metade da população do país e não beneficiaram do 
crescimento económico de forma igual. 

Em 2015, o país começou a registar um abrandamento da  
sua economia, que poderá piorar devido a uma combinação 
de desafios políticos, financeiros e macroeconómicos.

1.
Introdução



Os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável fornecem 
uma interpretação contemporânea da Convenção sobre os 
Direitos da Criança, começando pelo direito à sobrevivência 
e ao desenvolvimento. O ODS 1 afirma o compromisso de 
reduzir a pobreza infantil pela metade até o final de 2030, 
garantindo “cobertura substancial para os pobres e 
vulneráveis”. Os ODS são uma chamada para a acção para  
os Estados-membros da ONU, doadores internacionais e 
actores não-governamentais de todo o mundo. As crianças 
representam um terço da população mundial e, no entanto, 
representam mais de metade das pessoas que vivem  
em situação de pobreza extrema, o que pode ter 
consequências a longo prazo, afectando as oportunidades 
de vida das crianças.4

Moçambique está na vanguarda desta batalha sobre o  
nosso futuro comum. Desde o fim da guerra civil, há mais 
de 25 anos, o país registou um crescimento económico  
e progresso vigorosos. O PIB per capita (PPC 2011) mais  
do que duplicou entre 2000 e 2016, criando oportunidades 
económicas e dinamizando o rendimento de muitas 
famílias.5 As taxas de pobreza oficiais reduziram 
rapidamente de quase 70 por cento em 1996/97 para  
54 por cento em 2002/03, mas o ritmo de redução abrandou 
em anos mais recentes, com taxas médias de 46 por cento 
em 2014/15.6 A redução da pobreza foi impulsionada  
por um crescimento sectorial diversificado, gastos em 
prioridades sociais, preços estáveis de produtos alimentares 
e combustíveis e um ambiente macroeconómico  
favorável. A descoberta de importantes reservas naturais 
(essencialmente mineração e gás) atraiu investimento 
directo estrangeiro considerável, que foi canalizado 
principalmente através de megaprojectos de longo  
prazo, mas também através de outros investimentos  
mais pequenos e mais diversificados que impulsionaram  
ainda mais a economia do país.

Infelizmente, os benefícios do inesperado lucro económico 
do país não têm sido homogéneos. Os padrões de 
crescimento desiguais de Moçambique consolidaram 
profundas diferenças entre regiões, grupos populacionais  
e sectores económicos, ao mesmo tempo que dificultaram 
os esforços de redução da pobreza.7 A pobreza do país caiu 
em termos relativos entre 2002/03 e 2014/15, mas 
aumentou em termos absolutos.8 Nas palavras do Banco 
Mundial: “Se o crescimento tivesse sido partilhado de  
forma mais equitativa, Moçambique teria alcançado o  
dobro da redução da pobreza desde 2000”.9 

Nenhum grupo social reflecte os efeitos destas 
desigualdades de forma mais acentuada do que as crianças. 
Em Moçambique, raparigas e rapazes viram o milagre 
económico do seu país do lado de fora. 

Apesar dos progressos alcançados nas últimas duas 
décadas, uma criança nascida em Moçambique hoje  
tem mais probabilidade de viver uma vida de pobreza 
e privação do que qualquer outra criança no mundo. 

Mesmo para os padrões da África Subsaariana,10 os direitos  
das crianças moçambicanas à sobrevivência, desenvolvimento, 
protecção e participação são negligenciados através de uma 
complexa combinação de factores, cuja solução vai muito além 
dos meios e da vontade de um único governo. Num país onde 
quase metade da população tem menos de 15 anos de idade, 
as privações múltiplas de crianças e adolescentes constituem 
um motivo de grande preocupação.

A história é desanimadora, mas não constitui surpresa.  
O bem-estar das crianças é uma das principais razões  
pelas quais os governos devem almejar sociedades iguais, 
combinadas com fortes sistemas de protecção social.  
O elevado crescimento de Moçambique e as taxas globais 
de redução da pobreza têm decorrido em paralelo com  
os elevados índices de fecundidade, de mortalidade 
materno-infantil e de desemprego juvenil, tornando mais 
difícil para as famílias com crianças escapar à pobreza.11  
Por outras palavras, a pobreza que as crianças 
moçambicanas sofrem constitui tanto a causa como  
o efeito das armadilhas de privação do seu país. 

Todavia, esta situação não é irreversível. A experiência  
de muitos outros países, assim como o terreno coberto  
por Moçambique, prova que esforços determinados, 
estratégicos e sustentados podem inverter até a mais 
terrível das realidades. Quanto melhor for a informação  
em que estes esforços se baseiam, mais eficazes serão.  
Os desafios futuros sugerem que isto pode ser mais 
necessário do que nunca. 

O futuro desafiador
Nos últimos anos, uma grande tempestade tem vindo a 
crescer sobre os cidadãos de Moçambique. Em 2015, o país 
começou a registar um abrandamento da sua economia 
devido ao declínio dos preços das matérias-primas, aos 
efeitos climáticos do El Niño (secas severas no sul do país) e 
à depreciação da moeda. Seguiu-se a turbulência financeira 
causada por uma dívida inesperada de 2,2 mil milhões de 

dólares das empresas estatais e pela suspensão temporária 
do apoio do FMI e de vários doadores estrangeiros.  
A situação complicou-se ainda mais com o recrudescimento 
da instabilidade militar nas regiões centro e norte do país, 
que teve início em 2012-2013. Os dois ciclones de 2019 (Idai 
e Kenneth) causaram a perda de 645 vidas e ferimentos a 
1.694 pessoas. Estima-se que mais de dois milhões de 
pessoas estejam necessitadas.12 Este é mais um enorme 
desafio para a já conturbada economia de Moçambique. 

Consequentemente, Moçambique enfrenta uma série de 
desafios adicionais, os quais podem determinar o bem-estar 
das crianças nos próximos anos:

• Políticos: Moçambique realizou recentemente eleições 
locais e realizará eleições presidenciais em 2019. Embora 
as tensões políticas tenham sido atenuadas ultimamente, 
os partidos terão de alcançar plataformas eleitorais 
alargadas, ao mesmo tempo que negoceiam com os 
credores e doadores.

• Macroeconómicos: existe um cenário macroeconómico 
instável, definido pela ameaça de aumento da inflação e 
de depreciação da moeda em relação ao rendimento real, 
bem como pelas perspectivas de crescimento positivo, 
mas modesto, do PIB. 

• Financeiros: a relação com a comunidade de doadores  
é frágil. Muitos estão a congelar o seu apoio directo até  
à conclusão das negociações entre o governo e o FMI e  
a canalizar a ajuda através das ONG. Porém, no contexto 
actual, o apoio orçamental externo pode revelar-se 
fundamental para atingir os níveis necessários de  
despesa social.

• Climáticos: a recorrência crescente de fenómenos 
meteorológicos extremos determinará a disponibilidade 
de alimentos para famílias auto-suficientes, bem como os 
meios de subsistência das populações das zonas rurais. 
De acordo com o Banco Mundial,13 três em cada quatro 
agricultores moçambicanos perderam parte das suas 
culturas, animais ou insumos agrícolas devido a choques 
climáticos em 2015. Os números são particularmente 
preocupantes no contexto da estagnação das taxas  
de desnutrição crónica infantil nas zonas rurais.

Para as crianças, os cortes ou limitações orçamentais podem 
facilmente transformar-se em despesas e investimentos 
sociais reduzidos (ver a Caixa 1). O abrandamento do 
crescimento pode afectar os meios de subsistência e limitar 
o emprego e a renda dos chefes dos agregados familiares – 
um dos principais factores determinantes do bem-estar das 
crianças. A retirada da comunidade de doadores do apoio ao 
orçamento e dos fundos comuns aumentará a pressão sobre 
as populações vulneráveis.

No contexto complicado do Moçambique contemporâneo, 
pelo menos uma coisa é clara: as crianças não têm  
qualquer responsabilidade na criação do problema e, por 
conseguinte, não devem ser punidas por isso. Todas as 
partes envolvidas, começando pelas instituições públicas 
nacionais e doadores internacionais, devem renovar o seu 
compromisso para com os direitos das crianças e devem 
defender o tão necessário apoio político e investimento 
financeiro em benefício das crianças.

Caixa 1. A dívida tem o rosto de  
uma criança
A crise da dívida de Moçambique traz memórias 
perturbadoras de outros tempos. Nos anos 80 e 90,  
a África Subsaariana ficou presa num círculo vicioso  
de aumento da dívida e drenagem dos gastos sociais, o 
que teve um impacto dramático na vida e no bem-estar 
das crianças e impediu o crescimento económico.14  
Nas palavras de Sridath Ramphal para o Progresso das 
Nações 1999 do UNICEF, “A dívida tem o rosto de uma 
criança. O fardo da dívida recai mais pesadamente sobre 
as mentes e os corpos das crianças, matando algumas  
e causando desnutrição crónica noutras, pelo que  
nunca se desenvolverão plenamente.”15 

Esse círculo vicioso só foi quebrado pelo compromisso 
coordenado dos governos africanos, instituições 
internacionais e doadores, e pela implementação de 
esforços ambiciosos de alívio da dívida, tais como a 
iniciativa os Países Pobres Altamente Endividados.

Mais recentemente, durante a Grande Recessão,  
milhões de crianças nas economias desenvolvidas e  
em desenvolvimento foram mais uma vez atingidas por 
programas de austeridade relacionados com a dívida.16 
Mas o caso de Moçambique é excepcional na forma 
como a dívida foi originada e nas consequências 
desproporcionais que pode ter sobre as famílias mais 
vulneráveis. O abrandamento económico e o aumento 
das taxas de juro impulsionaram um peso da dívida 
externa que, em 2017, ultrapassou os 9 mil milhões de 
dólares - o dobro do registado cinco anos antes. O peso 
da dívida interna também piorou drasticamente em 
resultado destes choques, duplicando ao longo de um 
único ano (2016−17)17 e exercendo maior pressão sobre  
a despesa pública social. As consequências para as 
crianças podem ser assustadoras.

Organizações da sociedade civil, grupos religiosos  
e grupos de reflexão (think tanks) internacionais 
questionaram a legitimidade dessas obrigações e 
apelaram para a reestruturação urgente da dívida e  
a necessidade de proteger os gastos sociais das  
reformas recebidas. 

Fonte: Nordic Africa Institute (2018), UNICEF (2019) e Ramphal (1999).

Utilizando os dados mais recentes disponíveis, este  
relatório apresenta as conclusões sobre o nível de pobreza  
e privação das crianças em Moçambique (0−17 anos) com 
base na análise da pobreza multidimensional, que oferece 
um panorama mais abrangente do que as crianças em 
Moçambique carecem para atingir o seu pleno potencial.  
Ao fazê-lo, pretende não apenas avaliar os indicadores do 
bem-estar das crianças de acordo com o género, idade e 
localização, mas também entender a contribuição de  
cada dimensão para a pobreza das crianças e qualquer 
sobreposição entre elas. Isto deve proporcionar ao Governo 
de Moçambique evidências fundamentais sobre os grupos 
mais vulneráveis de crianças e a sua distribuição geográfica, 

Em Setembro de 2015, as Nações Unidas comprometeram-se a definir 17 objectivos  
e metas universais a serem utilizados pelos seus Estados-membros para definir as  
suas políticas e agendas – os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) –  
a cumprir a nível mundial até 2030 (a “Agenda 2030”). Pela primeira vez, a comunidade 
internacional vinculou-se a uma agenda que faz da equidade e da sustentabilidade as 
metas do modelo de progresso mundial. A realização dos 17 ODS podia moldar o 
futuro e as oportunidades de toda uma geração de crianças, permitindo-lhes viver  
com dignidade dentro dos limites de um planeta vivo.
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assim como identificar áreas que carecem de atenção 
urgente em termos de políticas. O relatório também 
apresentará sugestões relativas às abordagens 
multissectoriais necessárias para combater a pobreza e  
a privação infantil. Ao destacar as necessidades das crianças 
e simular cenários de políticas, este relatório permitirá  
o debate público e ajudará a desenhar estratégias de 
redução da pobreza mais eficazes focadas nas crianças.

Algumas questões fundamentais devem ser respondidas 
para avaliar a dimensão real e a composição da pobreza 
infantil em Moçambique:

• Qual é a amplitude e profundidade reais da pobreza 
infantil multidimensional em Moçambique? 

• Qual é a relação existente entre a pobreza monetária  
e a multidimensional? 

• Quem são e onde se encontram as crianças que vivem  
na pobreza? 

• As crianças estão carenciadas em mais do que uma  
área simultaneamente? 

• Quais são os principais factores determinantes das 
múltiplas privações e o que deve constituir prioridade  
de acção?

• Que opções o governo tem para combater a pobreza 
infantil em Moçambique hoje?

4  Hjelm et al. (2016).
5  Ministério da Economia e Finanças de Moçambique (2016).
6  Ibid (2016).
7  Banco Mundial (2018).
8  Ministério da Economia e Finanças de Moçambique (2016).
9  Banco Mundial (2018a).
10  UNICEF (2014).
11  Banco Mundial (2018a).
12  OCHA (de 22 de Maio de 2019).
13  Banco Mundial (2018ª).
14  Ramphal (1999).
15  ibid.
16   Ver, por exemplo, a análise do UNICEF (2014a) sobre os países 

desenvolvidos (e UNICEF (2010)) sobre o caso sul-africano. 
17  UNICEF (2019).
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A análise usa dados obtidos da última ronda do Inquérito  
ao Orçamento Familiar (IOF) nacional 2014/2015. 

Os números principais sobre a incidência e a intensidade da 
pobreza infantil multidimensional baseiam-se na metodologia 
de Alkire e Foster ou no Índice de Pobreza Infantil 
Multidimensional (MPI infantil). Esta é complementada  
pela Análise de Sobreposição da Privação Múltipla (MODA) 
por dimensões individuais e sua sobreposição.  

Oito dimensões e 17 indicadores da privação infantil baseiam-
se na conceptualização da pobreza infantil multidimensional 
pelos principais intervenientes nacionais. 

2.
Metodologia e Dados



Como medir todas as dimensões da 
pobreza infantil 
Existe uma série de abordagens definidas para medir a 
pobreza infantil multidimensional. A título de exemplo, o 
Relatório sobre a Pobreza Infantil em Moçambique 2010 
aplicou um método de cálculo de privação infantil conhecido 
por ‘abordagem de Bristol’ – a primeira medição baseada 
nos direitos da pobreza infantil multidimensional. 

Uma abordagem diferente usa a metodologia de Alkire e 
Foster (2011), ou ‘MPI infantil’, para estimar a incidência e a 
intensidade da pobreza multidimensional e agregar as várias 
dimensões da pobreza num único índice. O índice combina 
informação sobre o número de pessoas pobres / com 
privações dentro da população com a intensidade da 
pobreza / privação de cada pessoa para dar uma indicação 
não apenas da incidência, mas também da intensidade da 
pobreza / privação num país ou região. 

Um método global de Alkire e Foster (índice MPI), 
desenvolvido pela Iniciativa de Pobreza e Desenvolvimento 
Humano de Oxford (Oxford Poverty and Human 
Development Initiative - OPHI), permite uma comparação 
global e regional no quadro dos ODS e permite igualmente  
a análise dos indicadores de privação, embora não por 
domínios (sectores). 

O Ministério da Economia e Finanças de Moçambique 
utilizou recentemente as medidas de pobreza 
multidimensional (MPI) para a população adulta de 
Moçambique. Para poder manter a consistência nas 
abordagens, este relatório usa a metodologia de Alkire  
e Foster para as estimativas principais da pobreza  
infantil multidimensional.

Complementando esta análise central, o relatório baseia-se 
na Análise de Sobreposição da Privação Múltipla (MODA)19 
para apresentar a escala e a distribuição da pobreza infantil 
por dimensões – algo que não é possível utilizando apenas  
a metodologia MPI infantil. Também oferece análises  
da privação sobreposta que vão além das abordagens 
agrupadas e baseadas em sectores, as quais são cruciais 
para se poder direccionar as intervenções de políticas de 
uma forma mais exacta. Os dois métodos usam a mesma 
abordagem para calcular privações, conhecidas por 

‘incidência cumulativa’ das privações.20 Também usam os 
mesmos indicadores que foram escolhidos no Workshop 
Inicial com os principais intervenientes nacionais.  
Por conseguinte, a nível dos indicadores, as duas 
metodologias produzem resultados idênticos. 

Além do acima mencionado, o relatório usa as medidas 
padrão da pobreza monetária infantil com base na linha de 
pobreza nacional de consumo per capita, ajustadas para a 
população infantil em Moçambique. A fim de garantir uma 
comparabilidade perfeita, foram usados apenas dados 
referentes ao primeiro trimestre do ano de referência.

O que significa uma criança ser pobre  
em Moçambique?
As dimensões e os indicadores da pobreza infantil 
multidimensional devem ser escolhidos com base nos 
dados nacionais disponíveis e no contexto socioeconómico 
particular de cada país, a fim de reflectir a conceptualização 
e a compreensão da natureza da privação infantil na 
população relevante. 

O processo de selecção para este relatório foi conduzido 
pelo Ministério da Economia e Finanças, UNICEF e  
UNU-WIDER, em estreita consulta com os principais 
intervenientes durante o Workshop Inicial.21 Em 
consequência disso, foram reconhecidas oito dimensões e 
17 indicadores da privação infantil como determinantes da 
privação em Moçambique (ver a Tabela 1).Os indicadores 
foram seleccionados para representar diferentes faixas 
etárias (0−4, 5−12 e 13−17) e a relevância e disponibilidade 
dos dados ao longo da vida (por exemplo, no que diz 
respeito à pobreza, a ausência de um dos pais é muito 
relevante em crianças menores de 12 anos, mas menos 
depois dos 13).

De acordo com a metodologia usada neste relatório, a  
linha entre as crianças pobres e não pobres é estabelecida 
através de um ponto de corte definido: um terço dos 
indicadores ponderados de privação (ver o Anexo 1,  
que contém mais detalhes de natureza metodológica).
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EDUCAÇÃOSAÚDE MÃO-DE-OBRA INFANTIL ÁGUA, SANEAMENTO 
E HIGIENE

FAMÍLIA

SEM PAIS
Pelo menos um dos pais falecido 

CASAMENTO INFANTIL
Casamento antes dos 18 anos

DIMENSÕES
DA POBREZA

INFANTIL

NUTRIÇÃO

DESNUTRIÇÃO CRÓNICA
Altura para a idade inferior a -2 

BAIXO PESO
Peso para a idade inferior a -2 

DESNUTRIÇÃO AGUDA
Peso-para-altura inferior a -2 

MÃO-DE-OBRA INFANTIL 
Participa no trabalho infantil 
de acordo com a de�nição da 
OIT-UNICEF 

NÃO MATRICULADOS 
Não frequentou a escola no 
último ano lectivo

ENSINO PRIMÁRIO 
INCOMPLETO 

ÁGUA POTÁVEL 
Fonte de água não melhorada

DISTÂNCIA PARA 
OBTER ÁGUA
Fonte de água situada a mais 
de 30 minutos 

SANEAMENTO
Saneamento não melhorado

REDE MOSQUITEIRA 
Dormiu debaixo de uma 
rede mosquiteira 

DISTÂNCIA ATÉ À 
UNIDADE SANITÁRIA 
Mais de 30 minutos 
até à unidade sanitária 
mais próxima

HABITAÇÃO 

SOBRELOTAÇÃO
Mais de 5 pessoas por 
quarto

CHÃO E TELHADO
Chão e telhado feitos 
com materiais primitivos 

ELECTRICIDADE
A habitação não tem 
electricidade

PARTICIPAÇÃO

INFORMAÇÃO
Sem aparelho de 
informação (TV, rádio, 
celular, computador)

Tabela 1.  Dimensões e indicadores da  
pobreza infantil em Moçambique

Na sequência do relatório de 2010 sobre a Pobreza e Privação Infantil em 
Moçambique (UNICEF 2010), este relatório utiliza um conceito multidimensional  
da pobreza infantil associado à realização (ou não) dos direitos da criança.  
Foi largamente estabelecido que as crianças sofrem a pobreza de maneira  
diferente do resto da sociedade.18 Elas não têm controlo dos recursos e têm  
um poder limitado de tomada de decisões no seio do agregado familiar, o que  
as torna particularmente vulneráveis. Também os tipos de privações que as  
crianças enfrentam serão diferentes, dependendo da sua fase relevante na vida. 
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Fontes e dados
A metodologia empregue neste relatório consiste 
essencialmente numa revisão documental de relatórios 
publicados e outras publicações. A análise central 
apresentada baseia-se na pesquisa de fundo baseada  
no Inquérito ao Orçamento Familiar (IOF) 2014/2015, 
realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) de 
Moçambique. O Instituto recolhe informação sobre as 
despesas diárias, mensais e anuais, características das 
habitações, emprego, estado de saúde, educação, 
características antropométricas das crianças, bem como 
outros dados relevantes. Os dados são desagregados a  
nível nacional, urbano / rural, regional e provincial. 

O IOF 2014/2015 é o conjunto de dados mais recentes para 
a análise da pobreza infantil multidimensional. Porém, a sua 
limitação é que não reflecte a crise económica de 2016.  
Esta deveria ser tomada em consideração ao interpretar  
os resultados deste relatório. 

As secções a seguir apresentam uma explicação das 
magnitudes, composição e determinantes da pobreza 
infantil em Moçambique. A análise inclui uma comparação 
referencial com crianças de outros países da região,  
e também com adultos dentro de Moçambique. 

 

18   Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018).
19    Podem ser obtidos mais detalhes sobre esta metodologia em https://

www.unicef-irc.org/MODA/. 
20    Multidimensional Child Poverty in sub-Saharan Africa. Uma entrevista 

com Sudhanshu Handa (por Dale Rutstein). Disponível em https://blogs.
unicef.org/blog/multidimensional-child-poverty-in-sub-saharan-africa/.

21    Os resultados do bem-estar considerados neste estudo evoluíram desde 
um workshop de 2016, organizado pelo UNICEF em Maputo, onde os 
participantes estiveram envolvidos na definição do que constitui privação 
para uma criança moçambicana.
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3.
Pobreza Infantil em 
Moçambique: Magnitude  
e Características

Quase sete milhões, ou 46 por cento, das crianças 
moçambicanas podem ser consideradas pobres sob o  
ponto de vista multidimensional com base nos dados do  
IOF 2014/2015. Existe uma disparidade considerável entre  
as zonas rurais e urbanas, as províncias do sul e do norte. 

Quase um terço das crianças do país (28 por cento)  
são simultaneamente pobres em termos monetários  
e multidimensionais, tendo privações em múltiplas 
dimensões. O grau de sobreposição entre a privação 
monetária e multidimensional é consideravelmente  
mais elevado nas zonas rurais do que nas urbanas.  

A pobreza infantil multidimensional aumenta de incidência  
e de certa forma em intensidade nas províncias do norte  
e centro, comparativamente ao sul. 

A todos os níveis, nacional e regional, a taxa de pobreza 
monetária infantil é superior à da população em geral  
(a nível nacional 49 vs. 46 por cento, respectivamente).

 



Esta secção oferece uma visão geral da pobreza infantil em 
Moçambique, que toma em consideração aspectos não 
monetários e monetários, assim como a distribuição a nível 
provincial e distrital dos impactos da pobreza. 

Escala e intensidade da pobreza infantil 
multidimensional (0−17 anos)
A Tabela 2 a seguir oferece uma imagem da pobreza 
multidimensional por área, faixa etária, e género,  
avaliando três aspectos diferentes da privação infantil: 

(a)  incidência, ou a proporção das crianças consideradas 
pobres em termos multidimensionais porque  
estão carenciadas de pelo menos um terço dos 
indicadores ponderados;23

(b)  intensidade da pobreza multidimensional, que é  
o número de privações sentidas pelos pobres, em  
que 100 por cento é o máximo possível de intensidade 
da privação. Neste relatório, o máximo possível de 
intensidade da privação refere-se a oito domínios 
seleccionados (família, nutrição, educação, trabalho 
infantil, saúde, ASH (água, saneamento e higiene), 
participação e habitação); e

(c)  índice de pobreza, que é simplesmente um factor  
de incidência da pobreza multidimensional e da  
sua intensidade.24 

De acordo com a pesquisa, 46,3 por cento das crianças 
moçambicanas podem ser consideradas pobres em  
termos multidimensionais (Tabela 2). De um modo geral,  
os dados apresentam disparidades estruturais e geográficas 
drásticas. A prevalência de crianças pobres em termos 
multidimensionais nas zonas rurais é três vezes maior do 
que nas zonas urbanas e o número de crianças pobres em 
termos multidimensionais nas regiões norte e centro  
é quatro vezes maior do que na região sul, fortemente 
impulsionada pela situação de Maputo. A incidência de 
múltiplas privações é maior entre adolescentes (52 por 
cento), comparativamente à média de 45 por cento nas 
outras faixas etárias. As diferenças de género são 
relativamente pequenas, com uma proporção ligeiramente 
maior de rapazes (47,3 por cento) pobres sob o ponto de 
vista multidimensional do que as raparigas (45,4 por cento).

O índice nacional de pobreza multidimensional de 0,212 
reflecte a grande incidência e intensidade da pobreza entre 
as crianças moçambicanas. Não só quase metade delas 
(46,3 por cento) são pobres em pelo menos um terço dos 
indicadores, como também são carenciadas numa média de 
45,7 por cento destes indicadores. A intensidade da pobreza 
é notoriamente semelhante entre diferentes grupos 

desagregados (rurais / urbanos, província, idade e género),  
o que significa que as diferenças observadas no índice de 
pobreza são guiadas pela incidência. 

Pobreza infantil monetária (consumo) 
e a sua relação com a pobreza 
multidimensional
Metade (49 por cento) de todas as crianças moçambicanas 
são monetariamente pobres.25 À semelhança da pobreza 
multidimensional, a taxa é um pouco mais elevada para  
as zonas rurais, mas não existem diferenças significativas 
entre as zonas (Tabela 2). As províncias de Nampula, Niassa 
e Zambézia apresentam as taxas de prevalência mais 
elevadas: 58,7 por cento, 64 por cento e 60 por cento, 
respectivamente.

A prevalência de crianças pobres em 
termos multidimensionais nas zonas 
rurais é três vezes maior do que nas 
zonas urbanas e o número de crianças 
pobres em termos multidimensionais  
nas regiões norte e centro é quatro  
vezes maior do que na região sul

As crianças carenciadas de Moçambique vivem em 
agregados familiares pobres em termos de consumo?  
Uma transferência de renda seria mais eficaz na redução  
da pobreza infantil do que a melhoria dos serviços básicos? 
Que estratégias seriam mais eficazes para os diferentes 
sectores e localizações?

A resposta a estas perguntas reside, em parte, na relação 
existente entre cada dimensão e o agregado do consumo. 
As privações podem estar directamente relacionadas com  
a falta de meios financeiros (por exemplo, a impossibilidade 
de comprar alimentos de boa qualidade ou de pagar por  
uma habitação melhorada), mas também podem estar 
relacionadas com as desigualdades estruturais, a falta de 
infra-estruturas e deficiências no fornecimento de serviços.26 

Tabela 2. Pobreza multidimensional e monetária por zona, faixa etária e sexo
POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL
POBREZA DE 
CONSUMO (*)

Incidência  
(por cento) 

Intensidade  
(por cento) 

Índice de Pobreza 
(Incidência x Intensidade)

Crianças 

Nacional 46,3 45,7 0,212 49,0

Rural 57,6 45,9 0,265 52,5

Urbana 18,6 44,4 0,082 40,5

Norte 59,2 46,9 0,277 58,0

Centro 51,2 45,4 0,232 48,5

Sul 14,6 41,1 0,060 35,4

Niassa 58,5 46,3 0,271 64,0

Cabo Delgado 60,6 47,6 0,288 50,4

Nampula 58,9 46,8 0,276 58,7

Zambézia 59,1 45,8 0,271 60,0

Tete 54,9 46,3 0,254 39,3

Manica 39,1 44,0 0,172 38,8

Sofala 40,8 43,5 0,178 42,4

Inhambane 30,5 41,6 0,127 48,8

Gaza 16,2 40,6 0,066 47,7

Maputo Prov 6,1 40,5 0,025 20,8

Maputo Cidade 1,3 38,5 0,005 17,8

0−4 anos 44,9 45,8 0,206 50,5

5−12 anos 44,8 45,1 0,202 50,2

13−17 anos 51,8 46,9 0,243 44,1

Masculino 47,3 45,6 0,216 49,7

Feminino 45,4 45,8 0,208 48,4
Fonte: Mahrt et al (2018) sobre os dados IOF 2014/2015.
* Tomamos como referência os níveis de pobreza de consumo referentes ao primeiro trimestre, a fim de tornar os dados totalmente compatíveis com os 

dados sobre a privação. A maior parte dos dados referentes aos agregados familiares que são usados na actual análise do bem-estar multidimensional só 
foram libertados para o primeiro trimestre.

A ONU definiu a pobreza infantil como um estado de privação, ou seja, sem os bens  
e serviços fundamentais necessários para que uma criança se desenvolva e atinja o seu 
pleno potencial.22 Consideradas separadamente, cada uma das dimensões da privação 
infantil reflecte a não realização do direito relevante da criança e, por conseguinte, 
define as prioridades que devem ser abordadas pelas políticas do governo com vista  
a melhorar a vida das crianças. 

A Tabela 2 acima e a Figura 1 a seguir mostram que as  
taxas de pobreza multidimensional e de consumo são 
semelhantes quando ambas são elevadas: zonas rurais  
e regiões centro e norte. Em contrapartida, a pobreza 
multidimensional nas zonas urbanas e no sul é 
consideravelmente menor do que a pobreza de consumo. 
Uma grande parte das famílias das zonas rurais depende  
da agricultura de subsistência e não de actividades de 
geração de renda. Por conseguinte, viver nas zonas rurais  
ou nas regiões centro e norte aumenta drasticamente a 
possibilidade de sofrer pobreza de consumo e privação 
multidimensional, enquanto as crianças das zonas urbanas 
do sul têm a possibilidade de serem apenas pobres em 
termos de consumo ou, o que é mais provável, não  
serem pobres.
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Figura 1.  Pobreza infantil multidimensional  
e de consumo por zona

A relação entre a pobreza monetária e não monetária deve 
ser entendida, mais não seja por causa das suas implicações 
em termos de políticas. Por exemplo, reduzir a pobreza de 
consumo nas zonas urbanas através de transferências em 
numerário poderia ser uma forma eficaz de combater as suas 
formas de pobreza. O facto de algumas privações poderem 
ser mais ou menos relacionadas com a pobreza monetária 
pode contribuir para determinar as estratégias mais 
adequadas para combatê-las.

A Figura 2 considera a sobreposição existente entre a pobreza 
multidimensional e a monetária, mostrando a proporção de 
crianças que são classificadas em nenhuma, uma, ou duas 
dessas categorias.27 

• Duas de sete (28 por cento) das crianças do país são 
simultaneamente pobres do ponto de vista monetário e 
carenciadas em múltiplas dimensões. A proporção das 
que são apenas pobres monetariamente situa-se em 
cerca de 20 por cento do total.

• O grau de sobreposição entre a privação monetária e 
multidimensional é consideravelmente mais elevado  
nas zonas rurais (33 por cento) e nas províncias do  
norte (38 por cento).

• Mais de metade das crianças urbanas (57 por cento) não 
são nem pobres nem carenciadas, comparativamente  
a apenas 24 por cento das crianças das zonas rurais. 

Figura 2.  Sobreposição entre a 
pobreza infantil monetária e 
multidimensional 

A análise demonstrou que a relação existente entre a 
pobreza e a privação de consumo / monetária apresenta 
um padrão diferente no que diz respeito às zonas rurais 
e urbanas. Nas zonas rurais, o aumento do consumo tem 
um efeito modesto na redução do número de privações 
que as crianças enfrentam. Entretanto, no que toca as 
crianças que vivem em agregados familiares urbanos, o 
consumo melhorado (disponibilidade de meios financeiros), 
conseguido através de transferências em numerário (ou 
outro programa de melhoria do consumo), pode ter efeitos 
importantes na redução dos seus níveis de privação.28 

Algumas dimensões da privação são mais influenciadas 
pela pobreza monetária do que outras. A escolarização é 
um exemplo, uma vez que a distribuição desigual da renda 
pelos agregados familiares tem um impacto no acesso das 
crianças ao ensino de qualidade. A falta de escolarização,  
por sua vez, pode prender as pessoas na pobreza para 
o resto da vida, já que os seus efeitos no nível de vida 
funcionam essencialmente através do mercado de trabalho 
– quanto mais escolarizadas as pessoas forem, mais 
possibilidades terão de encontrar postos de trabalho  
melhor remunerados, aumentando deste modo a sua 
produtividade e escapando à pobreza.

Fonte: Mahrt et al (2018), com base nos dados do IOF 2014/2015 e  
do MEF (2016)

Fonte: Mahrt et al (2018), com base nos dados do IOF 2014/2015 e  
do MEF (2016)
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Distribuição geográfica da pobreza 
infantil monetária e não monetária
A Figura 3 apresenta a distribuição geográfica do índice  
de pobreza infantil multidimensional em Moçambique.  
A incidência e a intensidade da pobreza multidimensional 
aumentam do sul para o norte, com um índice que atinge 
valores de 0,24 e 0,28 nas províncias de Cabo Delgado, 
Nampula, Niassa e Zambézia. Os números reflectem as 
desigualdades existentes entre as províncias, algumas 
das quais – Zambézia, Cabo Delgado, Nampula, Niassa – 
possuem a maior concentração de crianças carenciadas  
em múltiplas dimensões. 

Figura 3.  Índice de Pobreza Infantil 
Multidimensional por Província

Fonte: Mahrt et al (2018), com base nos dados do IOF 2014/2015  
e do MEF (2016)
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 Caixa 2.  Como a desigualdade está a 
ameaçar o direito das crianças  
à educação em Moçambique

A desigualdade significa que um segmento muito pequeno 
da população beneficia de níveis de vida bem acima dos 
demais. Isto é exactamente o que acontece com a educação 
em Moçambique, onde apenas uma pequena parte  
da população tem acesso a níveis mais elevados de 
escolarização e aqueles que não vão muito longe devido  
ao abandono e à progressão lenta nas classes. Uma análise 
realizada recentemente revelou que quanto maior for o  
nível de escolarização de uma pessoa, as possibilidades  
de arranjar emprego mais atractivo (incluindo no sector 
privado) aumentam exponencialmente, enquanto a 
probabilidade de arranjar emprego no sector agrícola,  
mal remunerado, diminui.29 

Em 2003/04, Moçambique lançou um programa do ensino 
primário universal, eliminando as propinas escolares.  
No entanto, apesar do apoio directo às escolas e dos fortes 
investimentos, a expansão da educação foi prejudicada  
por uma deterioração preocupante da sua qualidade.  
O absentismo dos professores, a gestão escolar de má 
qualidade e/ou o efeito das crianças não preparadas para 
ingressar na escola do ponto de vista académico (falta de 
habilidades na língua portuguesa) foram algumas das causas 
que estiveram na origem dos baixos níveis de aprendizagem. 
Além disso, durante décadas, Moçambique registou elevadas 
taxas de abandono escolar, que aumentam à medida que as 
crianças crescem ou que os agregados familiares ficam  
mais pobres.30 Esta situação foi atribuída a razões financeiras 
(incapacidade de pagar as despesas) ou razões culturais (ex. 
falta de apoio dos cuidadores, particularmente no caso das 
raparigas).31 Os baixos números de crianças que chegam a 
níveis de ensino mais elevados não podem ser atribuídos 
apenas a uma falta de procura, mas sim a uma falta de 
oportunidades de estudar. Por exemplo, para cada 27  
escolas que oferecem a 1ª classe, existe apenas uma  
que oferece a 12ª classe.

Em média, a pontuação de Moçambique situa-se muito 
abaixo dos seus pares regionais em indicadores-chave  
como taxas de conclusão o ensino primário e secundário  
e resultados de aprendizagem.32 

Fontes: Adaptado de Van den Berg et al. (2017), com dados adicionais  
de Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018) e notas referenciadas.
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Figura 5.  Níveis de pobreza por região  
com diferentes taxas de corte

Fonte: Mahrt et al (2018), com base nos dados do IOF 2014/2015 e do 
MEF (2016)

Fonte: Mahrt et al (2018), com base nos dados do IOF 2014/2015 e do 
MEF (2016)

Comparação dos níveis de pobreza 
monetária entre as populações infantil  
e adulta de Moçambique 
As crianças moçambicanas estão em maior risco de pobreza 
monetária do que a população em geral? As dificuldades que 
as crianças moçambicanas enfrentam não são excepcionais 
quando comparadas às dos adultos no país. Todavia, existem 
diferenças que merecem ser assinaladas, uma vez que estar 
ciente delas pode ajudar a aprimorar e a melhorar as 
respostas em termos de políticas.

A criança em Moçambique tem uma maior possibilidade  
de ser pobre em termos monetários do que um adulto. 
Qualquer uma das três faixas etárias de pobreza infantil 

agregado familiar como pobre, menor será a incidência  
da pobreza.33 Note-se, no entanto, que a distribuição da 
incidência da pobreza por região ou localização não seria 
afectada de forma palpável pela alteração do ponto de  
corte: mesmo com um limiar diferente, as principais 
disparidades seriam observadas entre as regiões e as  
zonas rurais / urbanas.

(0−4, 5−12 e 13−17 anos) revela consistentemente níveis 
mais elevados de pobreza de consumo em comparação  
com a média da população e as crianças constituem a 
maioria dos pobres em Moçambique.34 (Figura 6)

O fosso é particularmente grande no caso das zonas 
urbanas e da região sul, onde a pobreza monetária infantil  
é 6 pontos percentuais mais elevada do que a média da 
população. No caso das crianças mais pequenas (0−12 
anos), a diferença chega até os 12 pontos. O mesmo  
se aplica a todas as províncias do país e também a  
Maputo Cidade.35 

Figura 6.  Taxas de pobreza monetária 
referentes a crianças e adultos

22   Citado em Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018).
23    No caso de Moçambique, a contagem ponderada da privação foi  

definida em qualquer coisa superior a um terço dos indicadores 
ponderados. Aumentar este corte de pobreza mostra a redução  
esperada na proporção de crianças afectadas, mas não altera 
fundamentalmente as diferenças urbanas / rurais e provinciais 
identificadas na existente (Fonte: Mahrt (2018)). 

24    Ver o Anexo 1, que contém mais detalhes sobre a metodologia.
25    A pobreza monetária em Moçambique é estimada com base  

nos dados de consumo.
26   UNICEF (2014).
27   Mahrt et al (2018).
28   Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018).
29    Servaas van der Berg, Carlos da Maia e Cobus Burger (2017), 

Educational Inequality in Mozambique 
30   Banco Mundial (2018a).
31    Inquérito Sofala, Roby, Lambert e Lambert (2009), citados em  

Van der Berg (2017).
32   UNICEF (2019).
33   Mahrt et al (2018).
34   Mahrt et al (2018).
35   Mahrt et al (2018), Tabela 5

A Figura 4 mostra o perfil geográfico da pobreza monetária 
na população em geral em comparação com as crianças. 
Mostra uma disparidade semelhante entre Maputo e Maputo 
província e as províncias do norte no que diz respeito à 
pobreza monetária infantil (embora os números sejam 
também elevados nas províncias de Gaza e Inhambane,  
no sul). Independentemente da distribuição geográfica,  
o nível de pobreza monetária infantil é consistentemente 
mais elevado do que o da população em geral.

Figura 4.  Pobreza monetária nas 
províncias: média de crianças  
vs. média nacional (todas as 
idades, em %)

O Índice de Pobreza Infantil Multidimensional é sensível  
ao ponto de corte utilizado para definir a pobreza (Figura 5). 
Se em vez de se tomar um terço dos indicadores ponderados 
como a linha de demarcação entre não pobres e pobres 
tivesse sido utilizado um limite inferior ou superior, os 
números resultantes mudariam: a incidência da pobreza 
multidimensional é bastante diferente, porque quanto maior 
for a proporção de privação necessária para considerar um 

Fonte: Mahrt et al. (2018), com base nos dados do IOF 2014/2015  
e do MEF (2016)
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Quatro em cada dez crianças (42 por cento) continuam com 
desnutrição crónica em Moçambique. A redução da desnutrição 
crónica tem sido extremamente lenta, prejudicando não apenas  
o futuro das crianças, mas também de todo o país. 

Os níveis de privação infantil na educação, água e saneamento  
e também na habitação de qualidade são surpreendentemente 
elevados. Dois terços (68 por cento) das crianças não estão  
a concluir o ensino primário e 74 por cento não têm acesso  
a instalações sanitárias de qualidade. 

A maioria das crianças de Moçambique sofre mais do que uma  
forma de privação de uma só vez. Quase um terço (30 por cento) 
sofre privações simultâneas e um terço (32 por cento) das crianças 
do país são afectadas por quatro ou até mais formas de privação.  

As privações dos direitos das crianças são particularmente 
graves nas zonas rurais – até 75% das crianças rurais são 
privadas em três ou mais dimensões simultaneamente 

O nível de rendimento, o género, a educação, a localização e a 
idade são considerados impulsionadores cruciais da pobreza 
infantil multidimensional em Moçambique.

4.
Pobreza Infantil 
em Moçambique: 
Decomposição das 
Dimensões e Faixas Etárias



Análise da pobreza infantil por dimensões
A análise da pobreza infantil por domínios individuais 
identifica as dimensões que determinam o bem-estar  
geral das crianças. A Figura 7 mostra as taxas de privação 
por dimensão. Cada um dos oito sectores merece acção 
direccionada e contínua, mas alguns são mais alarmantes do 
que outros: em média, em todos os indicadores a nutrição e 
a saúde mostram níveis de privação de quase 40 por cento 
ou mais, enquanto a ASH e a habitação têm níveis médios 
nacionais de privação próximo dos impressionantes 80 por 
cento. Apenas o trabalho infantil, as relações familiares 
(morte dos pais e/ou casamento infantil) e a participação 
mostram níveis moderados (12, 9 e 25 por cento, 
respectivamente) em comparação com o resto.36 

De um modo geral, as crianças das zonas rurais estão em 
pior situação do que as crianças que vivem em contextos 
urbanos, especialmente em dimensões que tendem a  
ser mais dependentes da infra-estrutura, tais como ASH e 
habitação. As lacunas também são consideráveis noutras 
dimensões, tais como a participação e a educação. 

A Tabela 3 apresenta mais detalhes por dimensão,  
com os níveis de cada indicador desagregados por faixas 
etárias e localização. Um olhar atento sobre os números 
oferece algumas conclusões importantes sobre a escala  
das privações em cada área do bem-estar da criança  
em Moçambique.

• Dois terços das crianças (68 por cento) com idades  
entre os 13-17 anos não concluíram o ensino primário e 
quase três quartos das crianças (74 por cento) não têm 
acesso adequado ao saneamento e à electricidade. Os 
números referentes a crianças com desnutrição crónica, 
em particular, são alarmantes, situando-se em 42 por 
cento (Caixa 3).

• A privação é aguda nas zonas rurais, onde os números 
são substancialmente piores do que nas zonas urbanas 
em todos os indicadores, menos um (“pelo menos um 
dos pais falecido”). As hipóteses de uma rapariga rural  
de 13 a 17 anos se casar são quase nove vezes maiores 
do que no caso de um rapaz urbano; as taxas de 
desnutrição crónica são 31 por cento mais elevadas nas 
zonas rurais do que nas urbanas; e as taxas de privação 
de ingresso são duas vezes mais elevadas nas zonas 
rurais, tanto para rapazes como para raparigas. 

• As diferenças entre as zonas rurais e urbanas são mais 
evidentes em “habitação”, onde as privações rurais em 
termos de sobrelotação, condições de construção ou 
acesso à electricidade são triplas nas zonas urbanas.

Figura 7.  Taxa de privação por dimensão  
e localização

Fonte: Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018), com base nos dados do IOF 
2014/2015 

Tabela 3. Taxa de privação por indicador e zona

Dimensão Indicadores
Faixa 
etária 

Nacional Rural Urbana Norte Centro Sul

Família

Um dos pais falecido 0-12 9,6 9,1 10,9 8,1 10,1 11,2

Casamento antes dos 18 anos 13-17 6,3 7,6 4,1 7,3 6,8 4,4

Nutrição

Criança com desnutrição crónica

0-4

42,4 45,2 34,4 49,8 43,4 25,6

Criança com baixo peso 15,7 17,4 10,8 19,6 16,0 6,9

Criança com desnutrição aguda 4,4 4,8 3,5 6,6 3,8 1,8

Educação

Criança não frequenta a escola 5-12 25,9 29,9 15,4 37,9 24,5 7,6

Criança não concluiu o ensino 
primário 

13-17 68,1 80,3 45,6 82,2 73,7 42,5

Trabalho
Criança participa em actividades 

económicas
5-17 11,5 14,6 4,5 13,0 11,6 9,1

Saúde

Não dormiu debaixo de rede 
mosquiteira 

0-4 38,6 42,8 26,9 33,0 41,3 42,4

Centro de saúde a mais de 30 
minutos.

0-17 32,8 35,8 25,6 41,3 32,8 19,2

ASH

Fonte de água não melhorada37 

0-17

42,5 54,4 13,3 50,7 48,5 15,9

Fonte de água a mais de 30 
minutos.

9,0 11,8 2,1 12,8 7,6 5,7

Tipo de saneamento não 
melhorado38 

73,5 85,6 44,0 79,0 81,0 48,4

Participação
Sem aparelho de informação / 

comunicação 
0-17 24,9 30,2 12,0 35,2 26,5 4,7

Habitação

Mais de 4 pessoas por quarto 0-17 16,2 20,1 6,9 11,6 20,9 13,9

Chão e telhado de material 
natural

57,2 71,2 23,0 73,3 66.2 11,7

Sem electricidade 73,6 91,3 30,1 78,4 82,6 46,3

Fonte: Mahrt et al (2018). Cálculos baseados nos dados do Inquérito ao Orçamento Familiar de Moçambique (IOF 2014/15)
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 Caixa 3.  A emergência nacional da 
desnutrição crónica infantil

Se tivéssemos que classificar os problemas das crianças 
moçambicanas de acordo com a gravidade e a evolução, a 
desnutrição apareceria muito provavelmente em primeiro lugar. 
A desnutrição crónica, em particular, marca toda a vida de uma 
criança e define não apenas o seu futuro, mas o de todo o país. 
Estima-se que 42 por cento das crianças sofram de desnutrição 
crónica (com base em dados do IOF), um valor que vai além 
dos 50 por cento na região norte do país. A situação equivale a 
uma emergência nacional continuada, que pode comprometer 
o futuro da nação. Como diz a iniciativa concertada de vários 
actores, Scaling Up Nutrition, “... a desnutrição crónica revelou 
ser o melhor prognosticador do capital humano, afectando  
a produtividade económica e o potencial de desenvolvimento  
a nível nacional”.39

A desnutrição crónica infantil é definida como a altura para  
a idade de uma criança mais de dois desvios padrão abaixo  
da referência média da OMS. A linguagem técnica dificilmente 
descreve a profunda injustiça por detrás deste conceito.  
A desnutrição crónica é o resultado da falta contínua  
de alimentos nutritivos durante as fases críticas de 
desenvolvimento na primeira infância, assim como de 
outros factores relacionados, tais como o acesso à água e 
saneamento de qualidade. Começa com a pré-concepção e 
continua durante a infância, adolescência e maturidade. As 
crianças com desnutrição crónica não são apenas mais baixas 
em altura, mas vêem as suas capacidades de aprendizagem  
e desenvolvimento irreversivelmente limitadas. Para 
contextualizar estes efeitos, a Organização Mundial de Saúde 
calculou que a redução da frequência escolar relacionada com a 
nutrição resulta na diminuição da capacidade de ganho e numa 
perda média de 22 por cento da renda anual na idade adulta.40 

Olhando para os números resultantes dos dados mais recentes 
dos agregados familiares, Moçambique tem boas razões para 
fazer da redução da desnutrição crónica uma das suas 
prioridades nacionais:

• Duas em cada quatro (42,4 por cento) crianças 
moçambicanas sofrem de desnutrição crónica.  
O número é maior nas zonas rurais (45,2 por cento)  
do que nas urbanas (34,4 por cento). Quase metade 
destas crianças são vítimas de formas graves de 
desnutrição crónica (ver a Figura 8), que é a altura  
para a idade inferior a -3 desvios padrão. 

• Juntamente com o casamento infantil, a desnutrição 
crónica é o único indicador de privação que menos 
diminuiu nas últimas duas décadas: de 49 por cento  
em 1996/97 para 42 por cento em 2014/15.

• A distribuição geográfica da desnutrição crónica infantil 
responde às mesmas desigualdades provinciais de 
outras privações. No entanto, a título excepcional, as 
taxas referentes à cidade de Maputo são superiores a  
30 por cento e aumentaram mais de cinco pontos desde 
2008/09. Por exemplo, a capital de Moçambique tem 
níveis de desnutrição crónica mais elevados do que  
as províncias de Inhambane e Gaza, que apresentam  
taxas de pobreza multidimensional e monetária 
consideravelmente mais elevadas.

• A desnutrição crónica grave é maior nas zonas rurais  
e nas províncias não situadas no sul (Figura 8).  
Na cidade de Maputo, quase 2 em cada 3 crianças  
com desnutrição crónica sofrem desta forma agravada 
de desnutrição.

• Quanto aos determinantes da desnutrição crónica  
em Moçambique, a análise exploratória do UNICEF 
mostra que ter uma mulher chefe de família e viver  
num ambiente rural, ou numa das províncias do norte, 
aumenta a probabilidade de sofrer esta privação. 
Entretanto, um nível de escolarização e rendimento mais 
elevado nos agregados familiares, sendo uma rapariga,  
a viver numa província do sul e com acesso à água e 
saneamento de qualidade estão associados a uma 
menor probabilidade de sofrer de desnutrição crónica.

Figura 8.  Desnutrição crónica moderada  
e grave por localização

Fonte: Castigo e Salvucci (2017)

Os dados disponíveis referentes ao ‘trabalho infantil’  
no Inquérito ao Orçamento Familiar 2014/15 poderão não 
reflectir na totalidade a disparidade de género associada  
a este indicador. Situado em 11,5 por cento, o número não 
considera, de forma explícita, as actividades domésticas 
(tais como ir buscar lenha ou água, cozinhar, etc.) que 
são prevalecentes nos para as raparigas nos agregados 
familiares rurais (ver as Figuras 9 e 10). 

As raparigas apresentam taxas mais baixas do que os 
rapazes em todos os indicadores, excepto dois: casamento 
infantil (ver a Caixa 4), e em muito menor grau, a desnutrição 
aguda (peso para altura). A disparidade de género é notável 
no indicador de desnutrição crónica, onde a privação dos 
rapazes é nove e sete pontos percentuais maior do que a 
das raparigas nos sectores rural e urbano, respectivamente. 
Esta constatação é consistente com a realidade da 
desnutrição crónica noutros países da região Subsaariana. 
Em Moçambique, a disparidade de género na desnutrição 
crónica é maior, mais uma vez, nas zonas rurais e no norte.

Figura 9.  Privação em indicadores 
seleccionados de acordo com  
o género e a localização 

Figura 10. Diferenças de género por 
dimensão 

Fonte: Mahrt et al. (2018), com base nos dados do IOF 2014/2015 e do MEF (2016)

Fonte: Mahrt et al. (2018), com base nos dados do IOF 2014/2015 e do 
MEF (2016)
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 Caixa 4. O desafio de contar crianças casadas
O casamento ou união de crianças menores de 18 anos é  
uma prática prolongada e profundamente prejudicial que  
tem consequências ao longo da vida para as pessoas, 
particularmente as raparigas, nas zonas rurais. Num número 
demasiado elevado de países em desenvolvimento – em África 
e noutros locais – as crianças noivas têm mais probabilidades de 
abandonar a escola, de serem infectadas pelo HIV e de serem 
vítimas de violência doméstica. Isto dificulta a sua possibilidade 
de adquirirem as competências necessárias para o emprego. Tal 
como o UNICEF afirmou recentemente, “Quando as crianças se 
casam, as suas perspectivas de uma vida saudável e bem-
sucedida diminuem drasticamente, desencadeando muitas 
vezes um ciclo intergeracional de pobreza.”41 

De acordo com os dados regionais mais recentes do  
UNICEF,42 125 milhões de mulheres africanas vivas hoje em 
África casaram-se antes do seu décimo oitavo aniversário.  
A prevalência do casamento infantil entre as mulheres jovens 
é menor no Norte de África (13 por cento), mas pode ser  
três vezes maior na África Ocidental e Central. Oito dos dez 
países em que o casamento infantil é mais comum estão 
localizados em África.

Moçambique insere-se neste padrão. Cálculos anteriores,  
com base nos Inquéritos Demográficos e de Saúde (IDS) de 
2011, sugeriam que mais de 48 por cento das crianças do país 
estavam casadas antes dos 18 anos. No entanto, este valor foi 
baseado na resposta de mulheres com idades compreendidas 
entre os 20 e os 24 anos, a quem foram feitas perguntas  
sobre a sua experiência passada. Fazer a pergunta dessa  
forma possibilitou uma comparação entre países e permitiu 
respostas honestas, dado o risco reduzido de processos 
criminais (já que as mulheres tinham mais de 18 anos no 
momento do inquérito). 

O Inquérito ao Orçamento Familiar de 2014/15 fez uma 
pergunta diferente através de uma lista de agregados  
familiares que incluía crianças entre os 13 e os 17 anos de 
idade: “És casado agora?” Embora houvesse um risco de 
subnotificação do estado civil actual nesta idade devido  
ao medo da acusação, os resultados fornecem uma visão  
das características deste fenómeno em Moçambique:

• Um total de 6,4 por cento de crianças moçambicanas 
indicou que se tinha casado antes dos 18 anos.  
A prática era mais comum nas zonas rurais (7,7 por 
cento) e nas províncias do norte e do centro  
(7,6 e 6,7 por cento, respectivamente).

• Movido por normas sociais, o casamento infantil  
parece ser mais resistente ao progresso do que 
qualquer outra dimensão (à excepção da desnutrição 
crónica) e é a única privação em que a situação das 
raparigas é sistematicamente pior do que a dos rapazes. 
Em todas as áreas e regiões, a possibilidade de uma 
rapariga se casar antes dos 18 anos é drasticamente 
maior do que um rapaz (ver a Figura 11). 

Os impulsionadores do casamento infantil são multifacetados: 
o casamento pode ser uma forma de uma rapariga conseguir 
protecção pessoal de uma terceira parte e o casamento 
também pode ser uma estratégia para que a rapariga e sua 
família saiam da pobreza, mostrando assim uma forte ligação 
com o bem-estar geral da família.

Figura 11.  Disparidade de género 
do casamento infantil: 
percentagem de todas  
as crianças casadas antes  
dos 18 
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Fonte: UNICEF (2018b)

Por último, a educação também ilustra como as deficiências 
estruturais de Moçambique não estão uniformemente 
distribuídas por todo o país. A diferença entre as zonas 
urbanas e rurais é ainda muito grande (quase 2 para 1 nos 
indicadores de ingresso e de conclusão do ensino primário, 
de acordo com os dados de 2014/15). As regiões norte e 
centro continuam mais atrasadas na educação do que a 
região sul, especialmente quando comparadas com cidades 
como Maputo, exacerbando ainda mais as desigualdades 
entre as diferentes regiões (Figura 12). Este facto está 
directamente relacionado com o fosso de riqueza endémico, 
que está a aumentar no 2º ciclo do ensino secundário geral, 
implicando uma menor progressão ou um maior abandono 
escolar para as crianças mais pobres. Isto dificulta qualquer 
possibilidade de ascensão educativa e profissional dos 
segmentos mais pobres da população e, deste modo, 
escaparem à pobreza, mantendo os muito pobres e os 
muito ricos em círculos muito restritos.

 Figura 12.  Discrepância na educação:  
taxa de privação por província

Fonte: Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018), com base nos dados do  
IOF 2014/2015 
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Por último, a educação também não está distribuída 
equitativamente entre os géneros, apesar de o fosso ter 
quase desaparecido desde 1997. As razões que explicam  
o abandono escolar são significativamente diferentes para 
raparigas e rapazes, com a gravidez ou o casamento infantil 
entre as principais causas para as raparigas. A dimensão de 
género da desigualdade na educação tem efeitos perigosos 
e duradouros, excluindo as mulheres de empregos bem 
remunerados, prejudicando a sua situação na sociedade  
e condenando as raparigas a uma vida de dependência.

A vida está a melhorar para as crianças 
moçambicanas?
Tomando como referência os anteriores inquéritos aos 
agregados familiares, a Figura 13 apresenta as tendências 
em algumas das principais dimensões do bem-estar da 
criança e indicadores relacionados. Embora exista uma 
tendência decrescente promissora em todos os treze 
indicadores, excepto num, em algumas áreas críticas,  
vinte anos de progresso económico mostram resultados 
modestos para as crianças.43 Este aspecto é particularmente 
evidente no progresso limitado registado em relação à 
desnutrição crónica, à educação e ao acesso à habitação  
de qualidade e/ou a infra-estruturas rurais.

• As taxas de desnutrição crónica infantil mudaram 
anualmente em -0,38 pontos percentuais desde 1996/97. 
No entanto, durante o período entre 2008 e 2011, elas 
mantiveram-se entre as mais elevadas do mundo (42 por 
cento com taxas de redução mais lentas do que as de 
países vizinhos como o Uganda, que tem uma taxa de  
33 por cento).44 

• Em dimensões críticas da privação como a educação,  
a água e o saneamento, o nível anual de redução desde 
1996/97 tem sido inferior a 2 por cento.

• Estudos semelhantes usando metodologias diferentes 
chegam às mesmas conclusões, com um deles a sugerir 
que o bem-estar das crianças no que diz respeito à água, 
saneamento, habitação, educação e informação estagnou 
entre 2003 e 2008.45 

• Com base nos dados do IOF, a taxa do casamento infantil 
estagnou entre 2008/2009 e 2014/2015.

Figura 13.  PIB vs. Bem-estar da criança: 
duas décadas de progresso 
desigual
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Fonte: Indicadores do Desenvolvimento Mundial e Mahrt, K. et al. (2018)
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Fonte: Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018), com base nos dados do  
IOF 2014/2015 

Fonte: Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018), com base nos dados do  
IOF 2014/2015

Natureza cumulativa das privações 
(sobreposição por dimensões)
A maioria das crianças de Moçambique (82 por cento)  
sofre mais de uma forma de privação de cada vez.  
Quase um terço (30 por cento) sofre de três privações 
simultâneas, mas outro terço alarmante das crianças do 
país (32 por cento) são afectadas por quatro ou mais formas 
de privação (ver a Figura 14). Menos de uma em cada dez 
crianças (9 por cento) não sofre qualquer tipo de privação 
e muito poucas têm privações em seis ou mais aspectos.

As crianças das zonas rurais são sistemática e 
consideravelmente mais carenciadas do que as que 
vivem nas zonas urbanas. Praticamente todas as crianças 
rurais (95,2 por cento) sofrem duas ou mais privações, e 
isso acontece com maior intensidade do que as crianças 
urbanas (ou seja, o nível de privação possível dentro de 
cada dimensão é mais elevado). Ao nível de quatro ou 
mais privações simultâneas, quase metade de todas as 
crianças rurais (40,5 por cento) são privadas com níveis 
de intensidade elevados (65,4 por cento, acima de uma 
privação máxima possível de 100 por cento).

Menos crianças sofrem um maior número de privações 
simultaneamente, mas a intensidade aumenta tanto nas 
zonas rurais como urbanas. A incidência ajustada ajuda-nos 
a comparar grupos que podem ter um número semelhante 
de crianças que vivem na pobreza, mas que sentem 
diferentes níveis de privação. A incidência ajustada de 
crianças rurais é o dobro do número de crianças urbanas  
no limiar de 2+ privações, mas é três vezes maior em 4+ 
e 5+ privações, o que aponta para um nível extremo de 
privação nesse sector.

 Figura 14.  Proporção de crianças 
carenciadas por número de 
privações e localização

 
Algumas privações têm uma grande correlação com 
outras; ser carenciado em privações estruturalmente 
motivadas, tais como ASH, saúde ou habitação irá muito 
provavelmente implicar outras formas simultâneas de 
privação. A “sobreposição de privações” permite-nos 
compreender melhor a natureza da pobreza infantil 
multidimensional analisando a combinação de privações 
que as crianças enfrentam simultaneamente. Saber se 
ocorrem individualmente, ou em combinação com outras, 
pode ajudar a determinar se as respostas políticas devem 
concentrar-se apenas num sector ou devem considerar 
estratégias convergentes, facilitando o caminho para 
respostas transversais eficazes.46 

No caso de Moçambique, a maioria das crianças carenciadas 
numa dimensão também são carenciadas em mais três 
a cinco dimensões. A Figura 15 mostra como um quinto 
das crianças que são privadas de nutrição, ASH ou saúde 
são carenciadas em todas as três e o outro quarto em pelo 
menos duas. Quando consideramos a saúde, habitação 
e ASH, os números ainda são mais altos: um terço das 
pessoas carenciadas numa destas dimensões também são 
carenciadas noutras duas. A habitação e ASH sobrepõem-se 
em quase quatro em cada dez casos. Apenas 7 por cento  
e 14 por cento das crianças não são carenciadas em 
nenhuma das dimensões desses grupos, respectivamente.

Análise por faixas etárias
Uma perspectiva de percurso de vida reconhece que as 
crianças têm diferentes experiências e necessidades 
dos 0 aos 17 anos. Portanto, é importante desagregar as 
privações múltiplas por faixa etária (Figura 16). A maioria 
das crianças menores de cinco anos é carenciada em três 
ou mesmo quatro ou mais dimensões. Os adolescentes 
enfrentam formas mais ligeiras de privação (um quinto 
deles não tem qualquer privação), mas também estão 
sobre-representados quando sofrem quatro, cinco ou seis 
privações simultaneamente.

Para as crianças com menos de 12 anos, a pobreza 
multidimensional é impelida por privações na saúde, ASH, 
participação e habitação. A pobreza rural é particularmente 
extrema neste grupo etário. No caso dos adolescentes,  
é a incapacidade de concluir o ensino primário que  
prevalece sobre qualquer outra dimensão, tanto para  
o sector rural como para o urbano.48
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Determinantes da privação infantil  
em Moçambique 
A pobreza multidimensional é impulsionada por questões 
complexas e interligadas. Por isso, para combater as  
causas da pobreza é crucial entender esses factores  
e as suas interacções, não para implicar causalidade, 
mas sim para estabelecer associações estatísticas  
que informem melhores respostas.

Estudos recentes enfatizam a composição e as 
características dos agregados familiares (ou seja, o  
número de crianças e dependentes e qualquer deficiência 
ou doença grave dentro do agregado familiar), bem como 
as características do chefe do agregado familiar49 (idade, 
género, nível de escolarização, tipo de emprego, padrão  
de migração) como factores importantes da pobreza  
de consumo em Moçambique, particularmente nas  
zonas rurais e no norte.

Fonte: Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018), com base nos dados do IOF 
2014/2015
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No entanto, os factores acima mencionados podem não  
ser igualmente relevantes quando se trata de crianças.  
De acordo com a análise realizada pelo UNICEF, os factores 
impulsionadores da pobreza infantil multidimensional em 
Moçambique são:50 

• Nível de consumo: viver num agregado familiar com 
uma capacidade de consumo mais elevada diminui 
significativamente a probabilidade de uma criança 
ser carenciada em dimensões críticas como a saúde, 
a habitação e ASH. As crianças do quintil mais rico 
apresentam uma menor probabilidade de ser pobres 
em termos multidimensionais em mais de 22 pontos 
percentuais, mas mesmo o quarto quintil e o quintil  
médio mostram efeitos de protecção significativos. 

• Género, escolarização e emprego do chefe do agregado 
familiar: a conclusão do ensino primário, e particularmente 
do secundário, pelo chefe do agregado reduz os riscos 
de pobreza multidimensional (privação em três ou mais 
dimensões). Viver numa família chefiada por uma mulher, 
trabalhar no sector agrícola de baixa remuneração e não 
possuir estudos secundários são os três factores mais 
importantes que impulsionam as privações múltiplas  
para as crianças desses agregados familiares.

• Localização (urbana/rural, província): viver numa zona  
rural, numa província, ou simplesmente fora da cidade  
de Maputo, aumenta significativamente a probabilidade 
de ser carenciado (até 31 pontos percentuais, no caso  
de Nampula).

• A idade e o género das crianças não parecem 
desempenhar um papel significativo em nenhuma 
das dimensões analisadas quando outros factores são 
constantes. Todavia, em alguns indicadores (tais como 
a desnutrição crónica e o casamento, conforme descrito 
anteriormente), foram identificadas diferenças de género.

Há uma preocupação cada vez maior com outros 
determinantes cuja potencial relevância como 
impulsionadores da pobreza infantil aumentou nos últimos 
anos, e provavelmente continuará a aumentar no futuro.  
É o caso de fenómenos meteorológicos extremos (Caixa 5). 

Caixa 5.  Choques climáticos  
como impulsionadores  
da pobreza infantil

A frequência crescente de fenómenos meteorológicos 
extremos devido às mudanças climáticas tornou-se um 
motivo de preocupação geral, especialmente para os países 
em desenvolvimento. Inundações, secas, furacões e outros 
eventos ameaçam a subsistência dos que dependem de 
actividades agrícolas e tornam os preços e a renda mais 
voláteis, colocando a capacidade de sobrevivência de muitas 
comunidades sob pressão. Moçambique é muito vulnerável 
aos choques climáticos. As crianças que vivem em zonas 
propensas a desastres estão altamente expostas à privação  
e pobreza, conforme foi provado recentemente durante as 
cheias extremas que atingiram o norte do país.

O que diz a pesquisa do UNICEF baseada nos dados do IOF 
2014/15 sobre a relação entre privação/pobreza e choques 
climáticos? As Figuras 17, 18 e 19 mostram o número médio 
de privações enfrentadas por crianças, a taxa de pobreza 
monetária e a prevalência de agregados familiares que 
sofreram os efeitos de pelo menos um desastre natural,  
para cada província de Moçambique. O padrão não é 
totalmente claro: enquanto uma proporção maior de 
agregados familiares sofreu um ou mais choques climáticos 
na parte sul do país, a proporção de pobres e crianças 
carenciadas é mais baixa em comparação com o norte.

Figuras 17, 18 e 19. Pobreza e privação no contexto dos desastres naturais 

Figura 17.  Crianças carenciadas  
em cada província

Figura 19. Prevalência de desastres climáticos

Figura 18. Taxa de pobreza infantil por província

Fonte: Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018), com base nos dados do IOF 2014/2015 
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Fonte: Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018), com base nos dados  
do IOF 2014/2015

Figura 20.  Privação em cada dimensão  
por evento climático

A Figura 20 mostra oito dimensões de privação para as 
crianças (educação, nutrição, ASH (água e saneamento), 
relações familiares, saúde, trabalho infantil, habitação e 
participação), introduzindo a variável do evento climático. 
A educação, as relações familiares e a participação não 
se revelaram estatisticamente significativas. No entanto, 
verificou-se que uma proporção mais elevada de crianças 
estava privada de saúde (44 vs. 40 por cento), trabalho 
infantil (13,3 vs. 11 por cento), ASH (86 vs. 75 por cento) 
ou habitação (89 vs. 73 por cento) quando vivem num 
agregado familiar que sofreu um ou mais eventos 
climáticos no ano anterior.

A análise da sobreposição entre a privação e a pobreza 
monetária também aponta para o impacto dos eventos 
climáticos como um determinante da pobreza. Com 
efeito, as crianças que não foram expostas a eventos 
climáticos têm metade da probabilidade de viver em 
situação de pobreza e de privação do que as que foram.

Apesar de a análise não implicar ligações causais, 
está claro que as crianças que vivem em ambientes 
propensos a riscos são mais vulneráveis a privações 
afectadas por factores estruturais, tais como habitação 
e ASH. A exposição causada por estes choques acresce 
à vulnerabilidade passada. Por exemplo, a resposta dos 
agregados familiares a choques passados pode provocar 
um maior envolvimento das crianças no trabalho infantil.

Os eventos climáticos em Moçambique podem ter 
uma influência concreta nas vidas de muitas crianças, 
especialmente nas zonas mais pobres do norte. 
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Para reduzir a pobreza multidimensional, poderiam  
ser dados passos em duas direcções complementares: 
aumentar a eficiência da despesa pública e alargar o  
espaço fiscal do governo.  

A protecção social, educação, saúde e ASH (água, saneamento 
e higiene) constituem prioridades da despesa para as crianças. 

Um subsídio à criança reduziria de forma palpável a 
prevalência e a profundidade da pobreza monetária infantil  
e com isso melhoraria o bem-estar das crianças.

5.
Opções Existentes



Criar um ambiente favorável ao 
investimento em crianças
O país enfrenta três desafios fundamentais na abordagem 
da pobreza infantil: o volume decrescente e volátil dos 
recursos disponíveis; os níveis alarmantes de desigualdade; 
e a eficiência questionável da despesa passada e actual.

Em primeiro lugar, a volatilidade dos recursos disponíveis 
limitados pode revelar-se um grande obstáculo nas 
estratégias de redução da pobreza infantil.51 A despesa nos 
sectores prioritários (educação, saúde, água, saneamento  
e higiene e protecção social) aumentou nos últimos anos, 
tanto em termos nominais como reais. Desde 2009, a 
despesa acumulada em sectores-chave para as crianças  
foi mantida em cerca de 30 por cento da despesa total do 
governo. Porém, o orçamento geral atingiu o pico em 2014  
e vem diminuindo desde então. Entre os quatro sectores 
prioritários, a educação recebeu mais de metade do 
orçamento disponível, e a saúde cerca de um terço (ver a 
Caixa 6). No entanto, devido à elevada taxa de fecundidade 
e ao aumento do número de habitantes, a despesa nos 
sectores sociais prioritários não aumentou em termos per 
capita. Para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços  
e reduzir a privação multidimensional, as despesas sociais 
têm de ser ainda mais aceleradas.

No que diz respeito à origem dos fundos, os recursos 
internos têm desempenhado um papel cada vez mais 
importante nas despesas prioritárias. As subvenções e  
os créditos dos doadores continuam a ser relevantes  
em termos de investimentos sociais, mas em 2016 
representaram apenas um em cada quatro meticais 
investidos. Em sectores como a saúde e ASH, o apoio  
dos doadores através de fundos comuns provou ser  
volátil (mais ainda desde 2016, o que marcou uma  
transição para o financiamento de projectos).

É pouco provável que este contexto melhore a curto prazo. 
Pelas razões explicadas no início deste relatório, o efeito 
combinado de crescimento mais lento, o aumento das 
obrigações da dívida e o apoio externo frágil poderia 
comprometer o espaço fiscal do governo e a despesa 
sustentada em prioridades ligadas às crianças. 

Em segundo lugar, a desigualdade é uma ameaça real  
ao bem-estar das crianças moçambicanas. A pesquisa do 
UNICEF mostra como disparidades extremas impedem  
o progresso das crianças em vastas regiões do país. Os 
recursos não são alocados para as zonas que mais precisam 
deles, como é o caso das rurais ou as que se encontram 
fora da cidade e província de Maputo. A despesa de 
investimento em infra-estruturas sociais é fundamental  
para satisfazer a procura actual e futura de serviços básicos.

A educação constitui um exemplo gritante destas lacunas. 
Embora a despesa nominal por aluno tenha mais do que 

triplicado entre 2008 e 2016, algumas províncias  
ficaram para trás. Os níveis de despesa por aluno na 
Zambézia – com níveis de privação próximos dos 60 por 
cento de todas as crianças – ainda são metade dos da 
cidade de Maputo.

Em terceiro lugar, há uma margem considerável para ganhos 
de eficiência nas despesas prioritárias de Moçambique.  
De acordo com uma análise recente da despesa pública 
levada a cabo pelo Banco Mundial,54 o sector da educação 
do país situa-se entre os menos eficientes da região da 
África Subsaariana em termos de produto por investimento 
no ensino primário e, principalmente, no ensino secundário  
e terciário.55 Algo semelhante poderia ser dito sobre o sector  
da saúde, onde Moçambique tem um fraco desempenho 
em indicadores críticos, tais como a mortalidade materna  
e infantil, mesmo comparativamente a países com níveis  
de despesa semelhantes, como o Quénia e a Tanzania.56  
Em parte, isto está relacionado com uma afectação 
ineficiente da despesa por província, com algumas  
(como a Zambézia, Nampula e Tete) a receberem uma 
percentagem de fundos desproporcionalmente inferior  
àsua percentagem da população total.57

Maior eficiência dos gastos públicos e 
alargamento do espaço fiscal do governo

O desafio do aumento da eficiência – tanto para o governo 
nacional como para os doadores internacionais58 – é cada  
vez mais importante no actual contexto político e fiscal.

O que isso implicaria?

• A análise das despesas sectoriais com o objectivo 
de identificar os ganhos de eficiência e os défices de 
despesa. Este relatório aponta para um grupo crucial 
de privações (tais como a desnutrição crónica, água 
potável e saneamento, ou taxas de abandono escolar 
dos adolescentes) que marcam prioridades orçamentais 
claras, tanto em termos de investimento como de 
despesas de funcionamento. Elas seriam fundamentais 
para reduzir as taxas de pobreza infantil multidimensional. 
Há também uma necessidade urgente de uma alocação 
geográfica eficiente que combine os fundos com as 
necessidades. Em alguns casos, por exemplo nas  
zonas urbanas, há a necessidade de considerar os 
benefícios de o foco incidir na pobreza de consumo  
como uma prioridade.

• Investimento para reforçar as capacidades institucionais 
do país, bem como estabelecer instrumentos de avaliação 
para o seu controlo eficaz.59 Isto inclui a gestão das 
finanças públicas (reforço institucional, transparência 
fiscal e evitar uma acumulação de riscos financeiros que 
possam desencadear novas pressões de ajustamento 
ou níveis elevados de inflação); planeamento estratégico 
integrado (a longo prazo, como o plano Visão 2025, mas 

 Caixa 6.  Estabelecer prioridades na 
despesa infantil sectorial

Os orçamentos nacionais reflectem o compromisso do 
governo para com as necessidades e aspirações das crianças. 
Desde 2008, o UNICEF tem publicado regularmente informes 
orçamentais que analisam quatro áreas críticas da despesa 
pública relacionada com as crianças (educação, saúde, ASH e 
acção social) e as prioridades dentro destas áreas. Seguem-se 
alguns destaques da edição mais recente para Moçambique:

• Educação: O orçamento da educação aumentou em 
termos nominais durante quase uma década, mas 
atingiu um pico em termos reais em 2016. A despesa 
pública ainda é altamente dependente de doadores 
externos, apesar da recente redução da ajuda. A pressão 
no sentido de se aumentar a despesa com a educação 
deverá aumentar à luz do maior número de estudantes  
e da lista de investimentos muito necessários, que ainda 
têm uma percentagem mínima da despesa global.  
Esta situação irá aumentar a pressão sobre as 
autoridades nacionais e os doadores.

• Saúde: Moçambique gasta mais de 10 por cento do 
seu orçamento público disponível no sector da saúde. 
De acordo com o Banco Mundial, estima-se que o país 
tenha um défice de financiamento de USD 53 per capita 
para atingir uma prestação de serviços essenciais no 
sector da saúde.52 Entretanto, os recursos internos 
estão a preencher a lacuna deixada pelos doadores 
internacionais, cujo apoio ao orçamento da saúde 
foi reduzido para três por cento do total em 2017. 
No entanto, a maior parte da despesa interna está a 
ser dedicada a funções de funcionamento, e não ao 
investimento. Dadas as restrições fiscais previstas, a 
atenção deve centrar-se no aumento da eficiência dos 
fundos existentes, na melhoria da execução orçamental 
e na redução da desigualdade prevalecente no acesso 
aos cuidados de saúde.

• Água, saneamento e higiene (ASH): Durante os últimos 
anos, a despesa nacional referente à ASH tem sido 
mais volátil do que noutras áreas. O financiamento 
atingiu o seu nível mais baixo em 2013, tanto em termos 
nominais como reais, mas desde então tem aumentado 
gradualmente, até cinco por cento do orçamento 
estatal disponível em 2017. O financiamento externo 
desempenha um papel importante no orçamento 
nacional de ASH, com taxas entre os 80 e 93 por cento 
nos últimos anos. No entanto, as contribuições para os 
fundos comuns diminuíram drasticamente, em linha 
com as tendências noutros sectores. As desigualdades 
geográficas determinam a despesa e os resultados  
de ASH, enquanto subsistem lacunas substanciais  
nos investimentos no abastecimento de água  
versus saneamento.

• Protecção social: As despesas de “acção social” ou 
de protecção social fazem parte de uma categoria 
orçamental mais vasta que inclui uma diversidade 
de instituições e programas, parte dos quais afecta 
directamente o bem-estar das crianças. Globalmente, 
esta rubrica representou 2,8 por cento da despesa 
orçamental total em 2017, marcando um crescimento 
de 41 por cento a partir de 2016, que esteve em grande 
parte relacionado com a reintrodução de subsídios 
aos preços dos alimentos e dos combustíveis. Os 
programas de protecção social abrangem agora mais de 
meio milhão de agregados familiares, o que se estima 
ser apenas um quinto dos necessitados. Os programas 
que mais beneficiaram das dotações orçamentais – tais 
como os subsídios aos combustíveis, trigo, farinha e 
transportes – são precisamente os que beneficiam 
a população como um todo, tendo assim o risco de 
serem regressivos. O impacto da crise económica 
na capacidade de despesa pública pode colocar 
sérios riscos para a sustentabilidade financeira destes 
programas, que são fundamentais para sustentar a 
resiliência das famílias mais pobres, reduzir a pobreza  
e a vulnerabilidade e promover o capital humano.

Fonte: Extraído dos Informes Orçamentais 2017 do UNICEF53 

também plano orçamental quinquenal e planos distritais 
descentralizados); controlo da despesa (através do reforço 
das capacidades de monitoria e de mecanismos de 
controlo e fiscalização); e melhoria da eficácia da ajuda 
externa (aumentando a transparência e a coordenação  
e combatendo a fragmentação da ajuda).

A segunda questão também se reveste de importância:  
é possível alargar o espaço fiscal do país (ou seja, a 
capacidade de despesa) no actual contexto político e 
económico? Este relatório baseia-se na ‘Análise do Espaço 
Fiscal em Moçambique’, recentemente concluída pelo 
UNICEF, que considera opções para os decisores políticos 
aumentarem as receitas públicas e/ou melhorarem a 
despesa. Estas opções incluem, entre outros aspectos, 
aumentar os impostos e o financiamento externo, reduzir  
a despesa em sectores prioritários e não prioritários  
e/ou alterar o serviço da dívida como resultado  
das renegociações. 

Mesmo tomando como ponto de partida a prudência 
orçamental e uma crise da dívida, qualquer margem de 
manobra de que o governo disponha será determinada por, 
pelo menos, quatro variáveis, nomeadamente se (ou não):  
(i) é celebrado um acordo com o FMI; (ii) os doadores 
aumentam a sua ajuda; (iii) os projectos de gás são 
acelerados (e é atraído o investimento em projectos  
que não sejam megaprojectos); e (iv) existe uma maior 
eficácia na cobrança de impostos.

Nesta base, e de acordo com a análise do espaço fiscal 
acima mencionada, existem oito cenários possíveis para 
Moçambique nos próximos sete anos (até 2024)60 –  
três optimistas, três pessimistas, um que combina um  
maior crescimento económico com um menor apoio  
dos doadores e um último que analisa os efeitos da  
melhoria da cobrança de impostos. Estes são alguns  
dos destaques destes cenários:

Os capítulos anteriores do presente relatório permitiram aos leitores identificar o  
quê – em termos de magnitude e composição da pobreza infantil em Moçambique –  
e quem – em termos de que crianças mais sofrem. A secção seguinte questiona  
como este desafio poderia ser enfrentado, tendo em conta o contexto actual do  
país e a margem de acção realista para os decisores políticos.
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Educação Saúde Acção Social Água, Saneamento e Higiene (ASH)
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• Na melhor das hipóteses, as taxas de crescimento do PIB 
e o apoio dos doadores internacionais voltam aos níveis 
antes da crise, permitindo um aumento de 4,8 por cento 
nos gastos prioritários por criança e uma diminuição do 
peso da dívida;

• Na pior das hipóteses, as taxas de crescimento modestas 
e o crescente descontentamento dos doadores externos 
reduzem o actual nível de despesa numa proporção 
semelhante de 4,6 por cento.

Todavia, as opções mais prováveis são as que estão no 
meio. Caso o governo chegue a um acordo com o FMI, as 
condições prevalecentes poderão ainda ser onerosas para  
as despesas públicas prioritárias. Por sua vez, os doadores 
podem levar algum tempo até que estejam prontos para 
mostrar confiança no governo através de um aumento 

acentuado do apoio ao orçamento ou aos fundos comuns. 
Poderão mesmo decidir concentrar-se mais nas despesas 
prioritárias fora do orçamento. Qual seria o resultado?

• Qualquer cenário intermédio situa-se entre -3,3 por cento 
e +2,5 por cento de mudança nas despesas prioritárias 
para as crianças até 2024;

• A melhoria da cobrança de impostos (principalmente 
através de uma cobrança mais transparente, simples 
e eficiente de impostos indirectos, conforme sugerido 
por uma missão recente do FMI) atenuaria os potenciais 
efeitos negativos de outros factores, deixando as 
despesas prioritárias previstas nos níveis de base.

As implicações sectoriais destes diferentes cenários são 
apresentadas na Figura 21. 

Figura 21. Oito cenários de gastos prioritários com crianças

Fonte: UNICEF (2019)

Embora a adequação das alocações tenha aumentado 
modestamente nos últimos anos, as principais 
desigualdades mantêm-se nos níveis provincial,  
rural/urbano e de baixa renda. 

Um Subsídio à Criança (SC) prova que 
muito pode ser feito, mesmo com 
recursos modestos 
As secções anteriores deste relatório destacaram  
as diferenças e a relação entre a pobreza monetária e  
as privações múltiplas. Isto sugere que as estratégias 
intersectoriais eficazes para melhorar a prestação de serviços 
devem ser apoiadas por esforços com vista a melhorar  
o consumo nos agregados familiares mais vulneráveis.

Um subsídio universal à criança é um dos principais 
instrumentos de protecção social que podem ajudar as 
famílias mais pobres. Como parte da Nova Estratégia Nacional 

da Segurança Social Básica (2016-2024), o governo pretende 
introduzir um subsídio às crianças de 0 a 2 anos. O programa 
irá apoiar a luta contra a desnutrição crónica e os seus efeitos 
duradouros no bem-estar. O Ministério da Economia e 
Finanças, em conjunto com o UN-WIDER e o UNICEF, 
analisou o potencial efeito deste programa na redução da 
pobreza e da desigualdade, estimando o montante e a 
cobertura da despesa pública que seria necessária.61 

O impacto desta política na pobreza é medido pelo número 
total de pessoas pobres no país e de crianças pobres 
(proporção abaixo da linha de pobreza), pela intensidade  
da pobreza (a profundidade da sua pobreza, medida pela 
distância da linha de pobreza) e pelo índice de gravidade (a 
pobreza do indivíduo em relação a outros indivíduos pobres). 
Por último, o exercício também considera o impacto sobre  
a desigualdade em relação ao coeficiente de Gini.

A simulação (ver a Tabela 4) considera três cenários 
possíveis: 

• Sem limitações orçamentais – cada criança de 0-2  
anos em Moçambique receberia o mesmo subsídio  
de transferência em numerário per capita. Este cenário 
assume que focar uma transferência de renda em 
crianças traria resultados palpáveis na redução da 
pobreza (tanto para as crianças como para a população 
em geral);

• Limitações Orçamentais e um subsídio universal à 
criança – o subsídio universal à criança é limitado ao 
orçamento actual existente para o subsídio aos idosos, 
que é tomado como referência comparável da protecção 
social (sob a alocação de orçamento máximo de 1 por 
cento do PIB, ou 10 milhões de meticais);

• Limitações orçamentais e direccionamento geográfico 
– mais uma vez, um subsídio é limitado a um por cento 
do PIB (o actual orçamento existente para os idosos), 
mas é atribuído aos distritos mais pobres do país 
(direccionamento geográfico). Este cenário assume que 
a redução da pobreza através de um subsídio universal à 
criança não seria sustentável para o orçamento público. 

(Os resultados destas simulações são os seguintes  
resumo na Tabela 4):

• Cenário 1: Um subsídio universal à criança de uma 
transferência geral de 600 meticais (cerca de dois terços 
da linha de pobreza) para cada um dos seis milhões de 
crianças de 0-2 anos reduziria os níveis de pobreza infantil 

em quase 10 pontos percentuais. Um aspecto igualmente 
importante, a profundidade e a gravidade dessa pobreza 
também seriam reduzidas em mais de três e dois pontos 
percentuais, respectivamente. Isso ultrapassa o impacto 
do subsídio destinado à população idosa (duas vezes 
mais). No entanto, representaria um custo mensal de  
18,5 milhões de meticais (cerca de 320.000 dólares a 
taxas actuais), montante que seria insustentável para o 
actual orçamento público.

• Cenário 2: Uma versão monetária restrita desse mesmo 
subsídio universal à criança (cerca de 1 por cento do PIB 
nacional) reduziria a alocação criança per capita para cerca 
de 327 meticais, e assim o impacto desta medida na 
pobreza seria muito menor: o número de crianças fora  
da pobreza é estimado em 653.000 (uma redução de  
5,4 pontos na pobreza infantil, ou aproximadamente 
metade do que no Cenário 1).

• Cenário 3: Dadas as preocupações com a 
sustentabilidade orçamental, a alternativa seria igualar as 
despesas orçamentais alocadas ao subsídio para idosos, 
mas concentrando os recursos nos distritos com a taxa 
de pobreza mais elevada (um total de 1,4 milhões de 
crianças com dois anos ou menos). Nesse caso, os  
10 milhões de meticais (equivalentes ao que está 
actualmente alocado para os idosos) permitiriam uma 
redução ligeiramente maior no número de pessoas 
pobres em comparação com a situação actual. 

Tabela 4.  Efeitos da introdução de um subsídio universal à criança em Moçambique 

 Linha de Base Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3

 
Sem subsídio à 

criança 
Transferência 

universal 
Transferência 

universal
Distritos mais 

pobres

Valor da transferência 
(por criança por mês, em 
meticais)

- 600 MT 327 MT 600 MT

Número de beneficiários - 2,6 milhões 2,6 milhões 1,4 milhões

Taxa de Pobreza (população 
total)

46,1% 41,43% 43,6% 43,4%

Número de pessoas fora da 
pobreza

 1,2 milhões 653.000 691.000

Pobreza infantil (0-18 anos) 51,7% 41,7% 46,3% 45,7%

Montante das transferências 
totais (ano), mil milhões de 
meticais

- 18,6 10 (~1% PIB) 10 (~1% PIB)

Montante das transferências 
totais (ano), milhões USD

- 309 170 170

Fonte: Cardoso et al (a ser publicado)
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Apesar das suas limitações metodológicas (a simulação 
estática não tem em conta o crescimento económico ou 
demográfico, nem os custos administrativos inerentes à 
gestão do programa) e do facto de um subsídio universal  
à criança ser mais caro do que o Subsídio Universal ao Idoso 
existente, a análise mostra que seria mais eficaz na redução 
da pobreza e da desigualdade. Ela mostra ainda um amplo 
efeito na redução da pobreza para toda a população (entre 
4,8 e 2,5 pontos percentuais, dependendo da cobertura  
do subsídio).

A introdução de um subsídio universal em numerário  
já provou a sua eficácia na redução da vulnerabilidade à 
pobreza, na melhoria da segurança alimentar, na melhoria 
dos resultados educativos e outros resultados da criança  
em muitos países da África Subsariana. No entanto, não  
há atalhos em termos de custos se o objectivo for dar um  
salto substancial na redução da pobreza infantil da forma 
mais equitativa possível.

51 Tudo do UNICEF (2019), a menos que seja indicado.
52 UNICEF (2019).
53 UNICEF (2017a to d).
54 UNICEF (2019), página 32.
55 UNICEF, 2017.
56 Ibid.
57 UNICEF (2019); UNICEF (2017).
58 ADE, ITAD, COWI (2014), referido no UNICEF (2019).
59 UNICEF (2019).
60 ibid.
61 Cardoso et al. (a ser publicado) e Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018).
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Há uma dupla lógica no centro da agenda para as crianças 
no âmbito dos ODS: primeiro, o imperativo moral de ajudar 
rapazes e raparigas a sobreviver e alcançar o seu pleno 
potencial; segundo, melhorar a vida das crianças é a forma 
prática, eficaz e inteligente de sustentar uma sociedade  
mais justa e uma economia mais próspera. 

Para Moçambique, um país que ainda luta para recuperar das 
consequências da crise financeira, assim como dos recentes 
desastres naturais causados pelos ciclones Idai e Kenneth, 
investir nas crianças terá o maior impacto a longo prazo para 
quebrar o ciclo de pobreza para todo o seu povo.

6.
Conclusões e 
Recomendações 



A experiência global e regional das últimas duas décadas 
prova que as políticas sensíveis às crianças, sustentadas e 
financeiramente consistentes podem melhorar o seu 
bem-estar em áreas críticas como a nutrição, a saúde e a 
educação. A vontade política de combater a pobreza infantil 
sob todas as suas formas no âmbito do próximo Plano 
Quinquenal de Desenvolvimento Nacional e o compromisso 
renovado das instituições públicas e dos doadores 
internacionais constituiriam uma verdadeira oportunidade de 
progresso e protecção para as crianças moçambicanas.

Seguem-se as principais recomendações da análise 
apresentada neste relatório.

Proteger os direitos das crianças nas 
políticas públicas:
• Incluir explicitamente os indicadores de pobreza 

infantil e privações desagregados por regiões, zonas 
geográficas e outras características socioeconómicas no 
Plano Quinquenal do Governo (PQG 2020-2024), com vista 
a garantir um foco na melhoria do bem-estar das crianças.

• Aumentar as despesas nos sectores sociais sensíveis 
às crianças e melhorar a sua eficiência: apesar do 
contexto económico difícil, é importante garantir que 
as crianças tenham um papel preponderante nas metas 
orçamentais dos próximos anos. As despesas públicas 
em políticas e sectores centrados na criança devem 
ser protegidas, mesmo em períodos de abrandamento 
económico, como o que se verifica actualmente no país.

• Priorizar políticas e planos para combater as 
desigualdades de modo a abranger as crianças mais 
vulneráveis. Combater as desigualdades regionais e 
rurais/urbanas através de uma fórmula mais equitativa 
de dotações orçamentais, melhoria dos serviços básicos 
e infra-estruturas nas comunidades mais carenciadas, 
especialmente nas zonas rurais. A descentralização fiscal e 
as considerações de equidade nas dotações orçamentais 
podem proporcionar o apoio muito necessário aos sectores 
isolados mais vulneráveis nas províncias mais pobres.

• Institucionalizar a integração intersectorial em 
políticas e intervenções sensíveis à criança através 
de processos de planificação e implementação para 
atender imediatamente a várias questões. Este aspecto 
é fundamental para alcançar reduções palpáveis na 
pobreza infantil multidimensional. Os planos prioritários 

de integração incluem a saúde e a nutrição, com água, 
saneamento e higiene (ASH) para crianças menores  
de cinco anos, bem como apoiar as comunidades na 
melhoria das condições de habitação e acesso à água  
e saneamento de qualidade.

• Introduzir reformas no sistema de ensino visando 
permitir que todas as crianças, independentemente 
do género, local de nascimento ou religião, concluam 
pelo menos o nível básico (primário) de ensino e 
aprendam a ler e escrever. Investir no ensino pré-
primário contribuirá para garantir a progressão escolar e 
abrirá caminho para resultados a longo prazo.

• Expandir uma protecção social sensível às crianças (por 
exemplo, subsídio à criança) nos distritos mais pobres 
e outros do país para combater a pobreza monetária e a 
privação múltipla. Uma abordagem holística de integração 
das transferências em numerário, com apoio e assistência 
em espécie (por exemplo, apoio psicossocial, melhor acesso 
a serviços e informação), já testada com sucesso em muitos 
países desta região, tem um forte potencial para reduzir o 
risco de pobreza multidimensional entre os grupos mais 
vulneráveis de crianças.

Melhorar a elaboração de políticas 
baseada em evidências e aumentar a 
transparência e a responsabilização nas 
políticas relacionadas com a criança a 
nível nacional, provincial e distrital:

• Institucionalizar a monitoria oportuna da pobreza 
infantil multidimensional como parte da acção 
política, para que os progressos sejam devidamente 
monitorizados. Aumentar a disponibilidade e a qualidade 
dos dados administrativos e de outros dados desagregados 
por níveis provinciais e distritais, tipos de comunidades 
(rurais/urbanas), género e outras características irá garantir 
que o governo tome decisões informadas e realize acções 
descentralizadas para a melhoria dos serviços sociais 
básicos e protecção da criança.

• O uso de evidências de alta qualidade sobre a eficácia 
e o impacto dos programas sociais e a prestação 
de serviços que sejam relevantes para as crianças 
deve tornar-se uma prioridade máxima na planificação de 
políticas e no ciclo de orçamentação para uma relação mais 
responsável entre o Governo de Moçambique e os seus 
parceiros internacionais.

A experiência global e regional das últimas duas décadas 
prova que as políticas sensíveis à criança, sustentáveis  
e financeiramente consistentes podem melhorar o bem-estar 
das crianças em áreas críticas como a nutrição, a saúde e a 
educação. A vontade política de combater a pobreza infantil 
em todas as suas formas no âmbito do próximo Plano 
Quinquenal (de Desenvolvimento Nacional) do Governo e  
o compromisso renovado das instituições públicas e dos 
doadores internacionais ofereceriam às crianças 
moçambicanas uma oportunidade real de progresso e 
protecção. 14 milhões de crianças moçambicanas 
merecem melhores políticas e uma oportunidade real  
de um futuro justo.

Glossário de Termos Essenciais
Análise de Sobreposição da Privação Múltipla (Multiple 
Overlapping Deprivation Analysis - MODA): ferramenta 
analítica desenvolvida pelo UNICEF que pode ser utilizada 
para identificar e quantificar a privação infantil e identificar as 
pessoas que sofrem de privações múltiplas e sobrepostas.

Apoio ao orçamento: transferência directa de fundos para 
o orçamento de um país parceiro, onde podem ser geridos 
através de sistemas nacionais.

ASH: sector de água, saneamento e higiene.

Casamento infantil: o casamento de uma rapariga ou  
rapaz – embora as raparigas sejam desproporcionalmente  
as mais afectadas – antes dos 18 anos (casamentos  
formais e uniões informais).

Coeficiente de Gini: mede a distribuição do rendimento ou 
da riqueza num determinado país, onde 0 seria a igualdade 
perfeita e 100 (ou 1) a desigualdade perfeita.

Desnutrição aguda: baixo peso para a altura – um forte 
indicador de mortalidade entre as crianças menores de  
cinco anos e geralmente o resultado de uma escassez 
significativa de alimentos e/ou de doenças.

Desnutrição crónica: o crescimento e desenvolvimento 
deficientes que as crianças enfrentam devido à má 
qualidade da nutrição, infecção repetida e estimulação 
psicossocial inadequada. As crianças são definidas como 
sofrendo de desnutrição crónica se a sua altura para a idade 
for superior a dois desvios padrão abaixo da mediana dos 
Padrões de Crescimento Infantil da OMS.

Desvio padrão: estatística que mede a dispersão de um 
conjunto de dados em relação à sua média e é calculada 
como a raiz quadrada da variância.

Espaço fiscal: a margem de manobra orçamental que 
permite a um governo fornecer recursos para fins públicos 
sem prejudicar a sustentabilidade fiscal.

Incidência de pobreza: percentagem de pessoas pobres,  
de acordo com critérios previamente definidos.

Incidência de pobreza ajustada (na Análise de 
Sobreposição de Privação Múltipla): combinação do 
número de crianças pobres em termos multidimensionais 
com a intensidade dessa pobreza; isto pode ser interpretado 
como a percentagem do total das possíveis privações que 
uma criança poderia enfrentar.

Índice de gravidade: quão pobre é o indivíduo em relação  
a outros indivíduos pobres.

Índice de Pobreza Multidimensional (Multidimensional 
Poverty Index - MPI): usa diferentes factores para 
determinar a pobreza para além das listas baseadas no 
rendimento, tratando a pobreza como multidimensional.  
Foi elaborado em 2010 pela OPHI e pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento, substituindo o 
anterior Índice de Pobreza Humana.

Ingresso na educação: indivíduos oficialmente registados 
num determinado programa educativo, ou fase ou módulo 
do mesmo, independentemente da idade.

IDS - Inquérito Demográfico e de Saúde: inquéritos 
nacionais representativos dos agregados familiares que 
fornecem dados para uma vasta gama de indicadores de 
monitoria e avaliação do impacto nas áreas de população, 
saúde e nutrição.

IOF - Inquérito ao Orçamento Familiar: Inquérito aos 
Agregados Familiares sobre o Orçamento Familiar realizado 
pelo Instituto Nacional de Estatística de Moçambique.

PIB: Produto Interno Bruto – a soma do valor acrescentado 
por todos os produtores residentes, mais quaisquer 
impostos sobre os produtos (menos subsídios) não incluídos 
na avaliação do produto.

PIB per capita: Produto Interno Bruto dividido pela 
população em meados do ano. Salvo indicação em contrário, 
o crescimento é calculado a partir dos dados do PIB a 
preços constantes em moeda local.

Pobreza de informação: situação em que indivíduos e 
comunidades, dentro de um determinado contexto, não 
possuem as habilidades, competências ou meios materiais 
necessários para obter acesso eficiente à informação, 
interpretá-la e aplicá-la correctamente.

Pobreza monetária: mede que rendimento está disponível 
para os indivíduos consumirem usando a linha de pobreza 
nacional de consumo per capita.

PPC: Paridade do Poder de Compra – a taxa de conversão 
cambial que elimina as diferenças nos níveis de preços  
entre os países. Deste modo, as comparações entre os 
países reflectem apenas diferenças no volume de bens  
e serviços adquiridos.

Profundidade ou intensidade da pobreza: quão pobres 
os pobres são, medindo a distância da população da 
linha de pobreza. No contexto da análise da pobreza 
multidimensional, esta pode ser medida como o número  
de privações enfrentadas pelos pobres.

Sobreposição de privações: combinação de privações  
que as crianças enfrentam simultaneamente.

Subnutrição: o resultado da ingestão insuficiente de 
alimentos e de doenças infecciosas repetidas. Inclui  
estar abaixo do peso para a idade, demasiado baixo para a 
idade (baixa estatura), perigosamente magro para a altura 
(baixo peso) e com deficiência em vitaminas e minerais 
(desnutrição por micronutrientes).

Os capítulos anteriores deste relatório forneceram um quadro detalhado e algo 
assustador da actual realidade socioeconómica de Moçambique, bem como dos 
desafios que se lhe colocam pela frente. As crianças moçambicanas enfrentam  
formas diversas e interligadas de pobreza, que só serão melhoradas através de um 
compromisso consolidado e persistente por parte do governo. Mais importante ainda, 
são vítimas de um desafio gigantesco em termos de equidade que impede o progresso 
da sociedade como um todo. Os ODS estabelecem um cronograma para reduzir a 
pobreza infantil, em todas as suas dimensões, ao longo de uma década. Estes dez  
anos dão a Moçambique uma janela de oportunidade para agir e ser responsabilizado 
pelo progresso alcançado na melhoria da vida das suas crianças.
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Dimensão
 

Indicador
 

Limite
 

Peso por faixa etária

0 – 4 5 – 12 13 – 18

Família 

Pais Pelo menos um pai falecido  (1/6)  (1/7)  

Casamento Criança já casada ou em 
união marital

  (1/7)

Nutrição

Desnutrição 
crónica

Altura para idade inferior 
a -2 desvios-padrão em 
relação à ref. da OMS

(1/18)

Baixo peso Peso para idade inferior 
a -2 desvios-padrão em 
relação à ref. da OMS

(1/18)

Desnutrição aguda Peso para altura para idade 
inferior a -2 desvios-padrão 
em relação à ref. da OMS

 (1/18)

Educação

Ingresso Não frequentou a escola no 
último ano lectivo 

 (1/7)  

Primária Concluiu o ensino primário 
do 2º grau (sete anos)

  (1/7)

Trabalho infantil
Trabalho infantil Participa no trabalho infantil 

de acordo com a definição 
da OIT-UNICEF 

(1/7) (1/7)

Saúde

Rede mosquiteira Não dormiu debaixo de 
uma rede mosquiteira

(1/12)   

Distância até à 
unidade sanitária

Mais de 30 minutos até 
à unidade sanitária mais 
próxima

(1/12) (1/7) (1/7)

ASH

Água Fonte de água não 
melhorada

(1/18) (1/21) (1/21)

Distância até 
obter água

Mais de 30 min até à fonte 
de água

(1/18) (1/21) (1/21)

Saneamento Tipo de saneamento não 
melhorado 

(1/18) (1/21) (1/21)

Participação
Informação Sem aparelho de 

informação (TV, rádio, 
celular, computador)

(1/6) (1/7) (1/7)

Habitação

Sobrelotação Mais de 4 pessoas por 
quarto

(1/18) (1/21) (1/21)

Chão e telhado Chão e telhado de 
materiais primitivos

(1/18) (1/21) (1/21)

Electricidade Sem electricidade na 
habitação

(1/18) (1/21) (1/21)

ANEXO 1. Como Medimos a Pobreza em Crianças?
As opções de indicadores de privação e os limites associados que diferenciam entre carenciados e não carenciados  
estão enraizados em aspectos críticos do bem-estar da criança em Moçambique, bem como na disponibilidade de 
informação no IOF 2014/15. Os pesos dos indicadores foram atribuídos por faixa etária para que a cada dimensão seja  
dado igual peso e dentro das dimensões, a cada indicador seja dado igual peso. Os indicadores e pesos resultantes  
são apresentados na tabela a seguir.

ANEXO 2. Taxas de Privação por Dimensão e Província

Fonte: Mahrt et al. (2018), com base nos dados do IOF 2014/2015 e do MEF (2016)

Cabo 
Delgado

Gaza Inhambane Manica
Maputo 
Cidade

Maputo 
Província

Nampula Niassa Sofala Tete Zambézia

Carenciada em 
Nutrição 55,1 30,4 28,1 47,0 33,8 23,8 56,1 51,1 42,9 47,0 49,5

Carenciada em 
Educação 52,5 23,9 23,4 32,3 14,0 16,8 50,0 46,0 37,1 45,0 40,2

Carenciada 
em Trabalho 
infantil

16,6 13,1 11,5 11,6 1,7 7,3 13,7 7,1 10,0 17,4 9,1

Carenciada em 
Saúde 67,0 28,4 41,9 43,6 12,7 22,1 41,4 44,1 37,2 38,7 43,7

Carenciada em 
Rel. Familiares 8,5 11,6 9,0 11,5 7,8 9,2 8,1 7,6 9,7 7,7 9,7

Carenciada em 
Participação 23,2 4,6 8,4 14,0 1,1 2,2 39,2 34,7 11,3 31,9 35,0

Carenciada em 
ASH 86,3 66,0 80,3 80,3 12,0 28,4 84,7 86,0 75,8 84,7 90,5

Carenciada em 
Habitação 86,6 64,3 83,2 78,5 10,2 27,5 80,9 90,7 76,2 90,5 90,2

Cabo 
Delgado

Gaza Inhambane Manica
Maputo 
Cidade

Maputo 
Província

Nampula Niassa Sofala Tete Zambézia

Criança 
participa 
em act. 
económicas 

15,8 12,9 10,4 11,1 1,5 6,9 13,4 6,6 9,8 16,7 8,5

Não concluiu 
o ensino 
primário

85,5 54,1 46,8 65,1 29,0 37,9 81,4 80,7 63,4 80,1 79,6

Criança não 
frequenta a 
escola 5−12 
anos

40,5 8,8 10,7 15,9 4,6 4,8 38,9 33,1 23,6 30,1 25,0

Criança casada 
antes dos 18 
anos

5,5 4,8 4,9 7,9 1,7 2,8 6,6 5,1 5,2 4,0 5,5

Um ou os dois 
pais falecidos 
0−12 anos

10,6 15,4 12,0 15,6 14,6 14,1 9,4 10,3 13,8 10,0 13,1

Não dormiu 
debaixo 
de rede 
mosquiteira 

25,1 55,3 38,7 49,5 34,4 36,2 34,0 34,7 17,2 59,4 37,9

Criança tem 
baixo peso 19,0 7,5 7,8 14,8 6,2 5,3 20,6 17,8 16,6 17,6 16,0

Criança tem 
desnutrição 
crónica 

51,8 28,7 26,1 41,8 31,5 22,2 50,1 47,5 40,7 43,2 46,4

Criança tem 
desnutrição 
aguda

3,5 1,6 1,9 5,4 3,0 1,4 8,4 3,9 2,2 4,1 3,6

Sem aparelho 
de info/
comunicação 

25,3 4,9 9,4 14,4 0,9 3,0 39,8 37,0 11,1 31,4 35,7

Centro de 
saúde a mais 
de 30 min

65,8 53,9 53,3 47,2 27,8 42,1 55,2 49,3 57,9 44,2 53,3 
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Cabo 
Delgado

Gaza Inhambane Manica
Maputo 
Cidade

Maputo 
Prov.

Nampula Niassa Sofala Tete Zambézia

Chão e 
telhado
de material 
natural

70,7 12,8 27,7 51,9 0,0 2,0 70,5 85,9 52,7 68,2 76,4

Não tem 
electricidade 82,4 61,5 80,9 75,7 5,5 22,4 74,8 85,7 73,6 88,1 86,2

Mais de 4 
pessoas por 
quarto

4,6 10,9 25,8 8,4 6,9 9,6 8,9 26,2 33,4 31,9 14,9

Saneamento 
não 
melhorado

82,4 63,5 77,5 78,7 11,7 27,6 78,2 80,9 74,1 77,9 86,4

Fonte de 
água não 
melhorada

48,2 18,3 32,6 42,3 0,3 6,5 53,1 50,9 26,0 43,7 63,2

Fonte de 
água a 
mais de 30 
minutos

9,8 5,5 12,9 5,8 0,0 1,9 14,1 10,9 15,8 3,6 6,9

Fonte: Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018), com base nos dados do IOF 2014/2015
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