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DIMENSIONS AND INDICATORS 
OF CHILD POVERTY IN MOZAMBIQUE

EDUCAÇÃOSAÚDE

TRABALHO INFANTIL

ÁGUA, SANEAMENTO 
E HIGIENE

FAMÍLIA

SEM PAIS
Pelo menos um dos 
pais falecido 
CASAMENTO INFANTIL
Casamento antes dos 
18 anos

DIMENSÕES E 
INDICADORES 

NUTRIÇÃO

DESNUTRIÇÃO CRÓNICA
Altura para a idade inferior 
a -2 desvios padrão 

BAIXO PESO
Peso para a idade inferior 
a -2 desvios padrão 

DESNUTRIÇÃO AGUDA
Peso-para-altura-para-idade 
inferior a -2 desvio padrão 

TRABALHO INFANTIL
Participa no trabalho 
infantil de acordo com a 
de�nição da OIT-UNICEF 

NÃO MATRICULADO
NA ESCOLA
Não frequentou a escola 
no último ano lectivo 

ENSINO PRIMÁRIO
NÃO CONCLUÍDO 

ÁGUA POTÁVEL 
Fonte de água 
não melhorada

DISTÂNCIA ATÉ 
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

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)

Dimensões e indicadores da pobreza infantil 
multidimensional em Moçambique 

Principais conclusões
Dentre 14 milhões de crianças de todo o país, cerca  

de 10 milhões vivem alguma forma de pobreza.* 

46% 
Quase uma em cada duas crianças 
moçambicanas de 0-17 anos 
podem ser consideradas pobres 
em termos multidimensionais com 
base na definição acordada com 
os intervenientes nacionais. Isto 
significa que alguns dos direitos 
básicos de cerca de sete milhões 
de crianças não são satisfeitos. 

49% 
Metade da população infantil 
de 0-17 anos é pobre em termos 
monetários, o que significa que 
vive numa família cujo consumo 
está abaixo da linha nacional 
de pobreza.

28% 
Quase um terço das crianças vive 
em situação de pobreza monetária 
e multidimensional: são pobres em 
termos de consumo e, ao mesmo 
tempo, desfavorecidas em múltiplas 
dimensões. 

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

*Dados referem-se à população infantil entre 0-17 anos (2017)
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Este ano marca o 30º aniversário da Convenção das Nações Unidas sobre 
os Direitos da Criança (CDC) e 25 anos desde que o Governo de Moçambique 
demonstrou o seu empenho no cumprimento dos direitos dos 14 milhões 
de crianças do país – 51 por cento da população do país. A análise da pobreza e da 
privação infantil multidimensional proporciona uma oportunidade e os meios para 
avaliar o progresso da nação no cumprimento do seu compromisso para com a 
CDC e no cumprimento dos desafios de alcançar o Objectivo de Desenvolvimento 
Sustentável 1 – ‘Sem pobreza’ para as crianças. O relatório apresenta esta análise 
e identifica as áreas recomendadas para acção imediata e decisiva do Governo. 

O presente relatório contém o nível de pobreza e de 
privação entre as crianças moçambicanas (0-17 anos), 
com base numa análise da pobreza multidimensional,  
uma abordagem centrada na criança que identifica 
a escala e a gravidade da privação em áreas essenciais 
do bem-estar da criança. A pobreza infantil é a 
privação dos recursos materiais e psicológicos 
necessários para que as crianças possam sobreviver, 
desenvolver-se e prosperar.

Moçambique registou um crescimento significativo entre 
2000 e 2016, altura em que o PIB per capita1 mais do 
que duplicou. No entanto, as crianças deste país não
partilharam totalmente os benefícios; é provável que 

estejam entre as crianças mais carenciadas do mundo, 
pois vivem num país que mantém alguns dos níveis mais 
elevados de pobreza extrema.2 Esta realidade é o resultado 
de um processo a longo prazo de crescimento desigual 
e de reformas políticas limitadas em sectores-chave que 
deveriam beneficiar as crianças. Além disso, o recente 
desastre causado pelos ciclones Idai e Kenneth destacou 
a extrema vulnerabilidade do país às catástrofes naturais 
e o seu impacto devastador na vida das populações mais 
vulneráveis, especialmente das crianças. 

Há muita incerteza sobre os níveis de gastos sociais 
prioritários de Moçambique até 2024; isto dependerá das 
taxas de crescimento interno, do contexto externo e do 
resultado das negociações do Governo com os doadores. 
Não subsistem dúvidas, porém, quanto à urgência com 
que o país precisa de abordar a questão da pobreza e das 
privações que afectam as crianças e as suas famílias, 
priorizando a despesa pública em áreas que abordem 
directamente a privação infantil e que possam reduzir 
as alarmantes lacunas de equidade existentes. 

Por que as medidas multidimensionais 
da pobreza são importantes? 
As medidas monetárias tradicionais de pobreza dão-nos 
uma indicação dos meios financeiros da família para 
satisfazer as suas necessidades. Os indicadores de privação 
medem as “carências” e dão-nos informações sobre o grau 
em que algumas destas necessidades são efectivamente 
satisfeitas. Ambas as medidas são importantes porque nos 
ajudam a entender melhor a natureza da pobreza. A meta 
1.2 dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) reconhece pela primeira vez a natureza 
multidimensional da pobreza e apela aos governos  
para que a reduzam pela metade até 2030. 

Por que é importante para as crianças? 

As crianças têm necessidades específicas e vivem 
a pobreza de forma diferente dos adultos. Isto deve-
se ao facto de que as crianças não podem agir 
independentemente dos seus cuidadores: não têm a sua 
própria renda/recursos e não podem tomar as suas próprias 
decisões sobre a aquisição de bens ou serviços de que 
necessitam. Além disso, as suas experiências de infância 
dependem fortemente da capacidade das autoridades 
públicas de prestar serviços de qualidade, nomeadamente 
nas áreas de educação, saúde, água potável e saneamento.

Motivação

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

Moçambique registou um 
crescimento significativo entre 
2000 e 2016, altura em que o PIB per 
capita1 mais do que duplicou. Porém, 
as crianças do país não partilharam 
plenamente os benefícios.

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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A análise apresentada neste relatório baseia-se na pesquisa de base 
produzida pelo Ministério da Economia e Finanças (MEF), em colaboração 
com os Escritórios do UNICEF em Moçambique, a UN-WIDER e o Gabinete 
de Investigação do UNICEF-Inocenti. 

A análise baseia-se no Inquérito ao Orçamento Familiar 
dos Agregados Familiares (IOF) 2014/15, que recolhe 
informação sobre as despesas de consumo diárias, 
mensais e anuais, as características da habitação, 
emprego, estado de saúde, educação, características 
antropométricas das crianças e outros dados relevantes. 
Os dados são desagregados nos níveis nacional, urbano/
rural, regional e provincial. O relatório também se refere  
à Análise do Espaço Fiscal de Moçambique 2018,3  
a outros documentos e relatórios recentes para efeitos 
de contextualização.

Definindo a Pobreza Infantil 
Multidimensional em Moçambique 

As dimensões e indicadores da pobreza infantil 
multidimensional em Moçambique foram seleccionadas 
durante um workshop de lançamento com os principais 
intervenientes em Moçambique. Foram acordadas oito 
dimensões e 17 indicadores como aspectos importantes  
da privação infantil em Moçambique. Os indicadores foram 
seleccionados para representar diferentes faixas etárias  
(0-4, 5-12 e 13-17 anos), reflectindo diferentes necessidades 
das crianças em diferentes fases de desenvolvimento. 

Os números principais foram estimados com base na 
metodologia do Índice de Pobreza Multidimensional (MPI 
na sua sigla em inglês), que estima a incidência da pobreza 
multidimensional (uma medida per capita) como a 
proporção dos que estão privados em pelo menos um 
terço dos 17 indicadores ponderados.4 

 
Intensidade da pobreza multidimensional, que é o número 
de privações sentidas pelos pobres. O índice de pobreza 
infantil multidimensional reflecte tanto a incidência como 
a intensidade da pobreza multidimensional e é expressa 
como o produto de ambas. Foi realizada uma análise mais 
aprofundada com recurso à Análise de Sobreposição da 
Privação Múltipla (MODA), focando em como as crianças 
moçambicanas sofrem privações sobrepostas 
simultaneamente.

Dados e Metodologia 

03  UNICEF Mozambique 2018.
04  No caso de Moçambique, foi estabelecida 

uma contagem ponderada da privação 
em mais de um terço dos indicadores 
ponderados. O aumento deste corte 
de pobreza mostra a redução 
esperada na proporção de crianças 
afectadas, mas não altera 
fundamentalmente as diferenças 
urbanas/rurais e provinciais 
identificadas no corte de pobreza 
existente. (Fonte: Mahrt, 2018)

 
 

Os indicadores foram seleccionados 
para representar diferentes faixas 
etárias (0-4, 5-12 e 13-17 anos), 
reflectindo necessidades das 
crianças em diferentes fases 
de desenvolvimento.

A privação em qualquer dimensão 
pode ser vista como uma violação 
dos direitos da criança, conforme a 
definição da Convenção sobre os 
Direitos da Criança (CDC).
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A Figura 1 mostra que existe uma lotaria de facto de 
nascimento que pune os nascidos nas zonas rurais ou nas 
províncias “não do sul”. Globalmente, quase metade (46 por 
cento) de todas as crianças moçambicanas são pobres em 
termos multidimensionais. Entretanto, a prevalência da 
pobreza infantil multidimensional nas zonas rurais é três 
vezes maior do que nas zonas urbanas – 58 por cento em 
comparação com 19 por cento. As disparidades regionais  
e provinciais são ainda maiores, sendo o norte quatro 
vezes mais pobre do que o sul (58 por cento em 
comparação com 15 por cento), em grande parte devido  
à situação da cidade de Maputo. As taxas de pobreza 
multidimensional e de consumo são semelhantes quando 
ambas são mais elevadas: as zonas rurais e as regiões 
centro e norte. Em contrapartida, a pobreza infantil urbana  
é impelida pela escassez de recursos financeiros ou pelo 
baixo consumo: 41 por cento das crianças das zonas 
urbanas são pobres monetariamente, mas apenas  
19 por cento são pobres em termos multidimensionais.

Niassa

Cabo
Delgado

Nampula

Zambézia

Tete

Manica

Sofala

Inhambane

Gaza

Maputo 

Índice de Pobreza Multidimensional Infantil

Índice de Pobreza Multidimensional Infantil 
por província (0 = sem pobreza)

Índice de pobreza infantil, que é simplesmente um factor 
 de incidência da pobreza multidimensional e da sua 
intensidade. Quanto mais alto o índice, maior a gravidade 
da pobreza na infância.

A incidência e a intensidade da pobreza 
multidimensional aumentam do sul para o norte.

Niassa
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Delgado
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Zambezia

Tete

Manica

Sofala

Inhambane

Gaza

Maputo 

A incidência e a intensidade da pobreza multidimensional 
aumentam do sul para o norte.

Índice de pobreza multidimensional (0 = sem pobreza)

0.00 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 0.28

ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL 
INFANTIL POR PROVÍNCIA

Índice de pobreza, que é simplesmente um factor 
de incidência da pobreza multidimensional e da sua 
intensidade. Quanto mais alto o índice, maior a 
gravidade da pobreza na infância.
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Resultados: Magnitude 
e Características Figura 1.  Pobreza infantil multidimensional e monetária

Fonte: Mahrt et al (2018) com base em dados do IOF 2014/2015 e no MEF (2016)

A disparidade geográfica e estrutural é um 
atributo fundamental da pobreza e privação 
infantil em Moçambique. 

A população infantil das 4 províncias 
mais pobres – Niassa, Cabo Delgado, 
Nampula e Zambézia – apresenta 
uma probabilidade 45 vezes maior  
de ser pobre do que a das mais ricas 
– Maputo Cidade.
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Até 38 por cento das crianças da região norte e 33 por 
cento das crianças das zonas rurais são pobres em termos 
monetários e multidimensionais (em comparação com 9 e 
15 por centodas zonas urbanas e do sul). Ao mesmo 
tempo, mais de metade das crianças urbanas (57%) não 
são nem privadas nem pobres monetariamente (Figura 2).

Uma criança em Moçambique tem uma maior probabilidade 
de ser pobre em termos monetários do que um adulto 
(idade superior a 18 anos). Qualquer uma das três faixas 
etárias da pobreza infantil (0-4, 5-12, 13-17) mostra 
consistentemente níveis mais elevados de pobreza 
monetária do que a média da população e a população 
adulta (Figura 3). As crianças constituem a maioria da 
população pobre de Moçambique.5

Figura 2.  Sobreposição entre a pobreza infantil monetária 
e multidimensional

Fonte: Mahrt et al (2018), com base em dados do IOF 2014/2015 e no MEF (2016)

Apenas
multidimensional

Apenas de ConsumoAmbos Nenhum 

Sul 
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Urbana

Rural

Nacional

0 20 40 60 80 100

33.2

23.7 33.2 18.7 24.4

22.1 38.4 18.7 20.8

29.3 28.6 19.5 22.6

59.9

56.6 15.0 24.8 3.6

27.9 20.5 18.4

8.8 25.4 5.9

Fonte de Dados: Mahrt et al (2018), com base em dados do IOF 
2014/2015 e no MEF (2016)MEF (2016)

Figura 3.  Taxas de pobreza monetária de crianças 
e adultos
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05  Mahrt et al (2018). As taxas de pobreza do consumo adulto (mais de 18 
anos) e infantil são estimadas com base no primeiro quarto dos dados  
do IOF. Devido a diferenças nas abordagens metodológicas, a taxa  
de pobreza da população oficialmente reportada é diferente, situando-se 
em 46,1 por cento, mas ainda é inferior à da população infantil. 

A Figura 4 indica que a incidência de privações múltiplas 
é maior entre os adolescentes (52%), em comparação 
com a média de 45% noutras faixas etárias. Este valor 
é resultante do alto nível de não conclusão do ensino 
primário. A situação é particularmente grave no que diz 
respeito aos jovens rurais (69 por cento), enquanto a taxa 
referente às crianças que vivem nas zonas urbanas tem 
pouca variação entre as idades.

Figura 4.  Pobreza multidimensional por faixa etária e área

A pobreza multidimensional é mais 
elevada entre os adolescentes. 
A situação é particularmente grave 
para os jovens das zonas rurais.

Fonte de Dados: Mahrt et al (2018), com base em dados do IOF 2014/2015  
e no MEF (2016)(2016)
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Figura 6.  Sobreposição de privações em Nutrição, 
Saúde e Água, Saneamento e Higiene (ASH)

Figura 5.  Proporção de crianças privadas por número 
de privações e localização.

Fonte: Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018), com base em dados do IOF 
2014/2015 e no MEF (2016)
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Fonte: Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018), com base em dados do IOF 
2014/2015 e no MEF (2016)
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As privações sofridas pelas crianças em 
Moçambique são profundas e cumulativas 

A Figura 5 mostra que a maioria das crianças moçambicanas 
(82 por cento) sofre mais de uma forma de privação ao 
mesmo tempo. Quase um terço das crianças (30 por 
cento) sofre três ou mais privações simultâneas ao 
mesmo tempo. Outro terço das crianças do país (32 por 
cento) são afectadas por quatro ou mais formas de privação. 
As diferenças entre as crianças que vivem nas zonas 
urbanas e rurais são bastante dramáticas, particularmente 
nos níveis mais elevados de privações cumulativas: 
40 por cento de todas as crianças rurais sofrem de quatro 
ou mais formas de privação, em comparação com apenas 
13 por cento das crianças urbanas. 

A análise indicou que o foco da política deve ser dirigido 
para uma abordagem integrada, particularmente em 
Nutrição, Saúde, Água e Saneamento, com cerca de 
uma em cada quatro crianças (25 por cento) a ser 
simultaneamente privada nas três dimensões (Figura 6). 
Outra área de sobreposição acentuada é a Saúde, Água, 
Saneamento e Higiene e condições de Habitação, onde 
uma em cada três (32%) crianças é simultaneamente 
carenciada em todas as três áreas.

Figura 7.  Privação em cada dimensão por evento 
climático extremo

Nenhum evento climático Qualquer evento climático

Educação

Nutrição

Trabalho
Infantil

Saúde

Relações Familiares

Participação

Água,
saneamento

e higiene

Habitação

46

39

4025

75

73 46

38

44

9
24

86

89

11 139

Fonte: Ferrone, Rossi e Bruckauf (2018), com 
base em dados do IOF 2014/2015 e no MEF (2016)

Factores Impulsionadores da Pobreza 
Infantil Multidimensional 

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 estão mais em risco. Os eventos climáticos 
extremos também desempenham um papel importante  
no aumento do risco de pobreza multidimensional (Figura 7). 
A probabilidade de privação infantil em termos de habitação, 
água e saneamento é maior quando o agregado familiar 
enfrentou um evento climático extremo no último ano. 
A taxa de privação é 16 e 11 pontos percentuais mais alta 
para crianças que sofreram choques climáticos.A maioria das crianças menores de 

cinco anos são privadas em três ou 
mesmo quatro ou mais dimensões. 
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Principais Privações no Direito  
à Sobrevivência 

•   Uma esmagadora maioria das crianças não tem 
acesso a infra-estruturas básicas e a habitação 
digna – domínios estruturais da pobreza 
multidimensional. Quase três quartos das crianças 
moçambicanas (74 por cento) não têm acesso adequado 
ao saneamento e à electricidade, e quatro em cada dez 
(43 por cento) não têm fontes de água potável e 
acessíveis. Estima-se que 16 por cento das crianças 
partilham um quarto com quatro ou mais pessoas e 
mais de metade (57 por cento) vive numa casa com o 
chão e telhado feitos de 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 (Tabela 1). 

•  A desnutrição crónica, medida pela baixa altura 
para a idade, é uma área que requer uma acção 
urgente em termos de políticas para crianças 
menores de cinco anos: 42 por cento das crianças 
moçambicanas com menos de cinco anos sofrem 
de desnutrição crónica; no entanto, o progresso 
registado na redução da desnutrição crónica tem 
sido limitado. Juntamente com o casamento infantil, 
este problema não melhorou de maneira palpável 
entre 1996/97 (49 por cento) e 2014/15 (42 por 
cento), representando uma redução anual estimada 
inferior a um ponto percentual. A disparidade de 
género é notável no indicador desnutrição crónica, 
onde a privação dos rapazes é nove e sete pontos 
percentuais superior à das raparigas nos sectores 
rural e urbano, respectivamente. Por outro lado, 
a taxa de desnutrição aguda (medida pelo baixo 
peso para a altura) foi reduzida pela metade entre 
1996/1997 e 2014/15 (de 7 para 4 por cento), 
enquanto o baixo peso caiu de 20 por cento em 
2008/09 para 16 por cento em 2014/15 (Tabela 2).

•  Entretanto, os dados mais recentes dos agregados 
familiares indicam progressos notáveis no acesso 
das crianças a redes mosquiteiras, a melhoria 
do saneamento e a redução da desnutrição aguda. 
A taxa de privação no acesso a redes mosquiteiras 
– a principal protecção contra os riscos de malária – 
diminuiu de 54 por cento para 39 por cento entre 
2008/09 e 2014/15 (Tabela 2). 

Principais Privações no Direito  
ao Desenvolvimento 

•  A conclusão do ensino primário é a principal 
prioridade das políticas para as crianças com 
idade igual ou superior a 12 anos. Dois terços (68 
por cento) das crianças com idades compreendidas 
entre os 13 e os 17 anos não tinham concluído o ensino 
primário com base na 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 o ensino 
primário (Tabela 2).

Principais Privações no Direito  
à Protecção 

•  O casamento ou união de crianças menores de 
18 anos é uma prática extensiva e profundamente 
prejudicial que tem consequências ao longo 
da vida para as pessoas, em particular as 
raparigas, nas zonas rurais. Um total de 6,4 
por cento das crianças moçambicanas declararam 
estar casadas antes dos 18 anos de idade. A prática 
era mais elevada nas zonas rurais (7,7 por cento) 
e nas províncias do norte e centro (7,6 e 6,7 por 
cento, respectivamente). A situação das raparigas 
é sistematicamente pior do que a dos rapazes 
nesta privação específica. Com base em dados 
do inquérito do IOF, a taxa de casamento infantil 
estagnou entre 2008/09 e 2014/15.

 
 

Um Subsídio à Criança é uma medida de protecção social viável e mais directa para reduzir a pobreza infantil, 
tanto monetária como multidimensional. Uma grande quantidade de evidências provenientes da região da África 
Austral mostra o impacto positivo dos subsídios à criança na melhoria do consumo familiar, segurança alimentar, 
diversidade alimentar, aumento do nível de escolaridade das crianças mais velhas e outros resultados. Trata-se de uma 
opção de políticas que pode combinar a prudência fiscal com uma notável redução da pobreza. A análise apresentada 
neste relatório mostra que uma transferência de dinheiro de 600 meticais (cerca de dois terços da linha de pobreza) a 
famílias com crianças dos 0 aos 2 anos nos distritos mais pobres do país pode ser eficaz na redução da pobreza 
infantile adulta. Esta abordagem é fiscalmente sustentável, uma vez que custa apenas cerca de um por cento do PIB. 
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Dimensões Indicadores Idade Nacional Rural Urbana Norte Centro Sul

FAMÍLIA Sem pais 0−12 9.6 9.1 10.9 8.1 10.1 11.2

Casamento infantil 13−17 6.3 7.6 4.1 7.3 6.8 4.4

NUTRIÇÃO Desnutrição crónica

0−4

42.4 45.2 34.4 49.8 43.4 25.6

Baixo peso 15.7 17.4 10.8 19.6 16.0 6.9

Desnutrição aguda 4.4 4.8 3.5 6.6 3.8 1.8

EDUCAÇÃO Não matriculados 5−12 25.9 29.9 15.4 37.9 24.5 7.6

Ensino primário não concluído 13−17 68.1 80.3 45.6 82.2 73.7 42.5

TRABALHO Trabalho infantil 5−17 11.5 14.6 4.5 13.0 11.6 9.1

SAÚDE Sem rede mosquiteira 0−4 38.6 42.8 26.9 33.0 41.3 42.4

Distância até à unidade 
sanitária 0−17 32.8 35.8 25.6 41.3 32.8 19.2

ÁGUA, 
SANEAMENTO 
E HIGIENE

Fonte de água potável 
não melhorada

0−17
42.5 54.4 13.3 50.7 48.5 15.9

Distância até obter água 9.0 11.8 2.1 12.8 7.6 5.7

Saneamento não melhorado 73.5 85.6 44.0 79.0 81.0 48.4

PARTICIPAÇÃO Falta de acesso à informação 0−17 24.9 30.2 12.0 35.2 26.5 4.7

HABITAÇÃO Sobrelotação

0−17

16.2 20.1 6.9 11.6 20.9 13.9

Chão / telhado primitivos 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: Cálculos baseados nos dados do Inquérito ao Orçamento Familiar de Moçambique 2014/15 (IOF 2014/15).

Dimensões Indicadores 1996/7 2002/3 2008/9 2014/15
Mudança de 

nível anual (pp)

FAMÍLIA Sem pais     8.5 9.6 0.53

Casamento infantil 8.0 8.4 6.9 6.3 -0.09

NUTRIÇÃO Desnutrição crónica 49.2   45.2 42.4 -0.38

Baixo peso 25.5 19.8 15.7 -0.55

Desnutrição aguda 8.4   7.2 4.4 -0.22

EDUCAÇÃO Não matriculados 48.7 25.5 19.5 25.9 -1.27

Ensino primário não concluído 94.9 90.2 76.6 68.1 -1.49

SAÚDE Sem rede mosquiteira     54.1 38.6 -2.58

ÁGUA, 
SANEAMENTO 
E HIGIENE

Fonte de água não melhorada   63.4 58.4 42.5 -1.75

Saneamento não melhorado   86.8 83.4 73.5 -1.10

PARTICIPAÇÃO Falta de acesso à informação 61.9 42.6 37.5 24.9 -2.05

HABITAÇÃO Sobrelotação 11.6   10.2 16.2 0.26

Chão / telhado primitivos 74.6   66.6 57.2 -0.96

Sem electricidade 93.9 91.6 85.8 73.6 -1.13

Tabela 1. Taxas de privação por indicadores e dimensões (%) Tabela 2. Tendências das taxas de privação por indicador e ano do inquérito (%)

Nota: Estimado nacional. A definição de água potável difere ligeiramente em 2003/3 e 2008/9 devido a diferenças no inquérito. 
Não estão disponíveis dados sobre a tendência do trabalho infantil.
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Política Recomendada 
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 como a nutrição, a saúde e a educação, garantindo o desenvolvimento 
humano a longo prazo. A vontade política de abordar a pobreza infantil em 
todas as suas formas no âmbito do próximo Plano Quinquenal do Governo 
(PQG) e o compromisso renovado das instituições públicas e dos doadores 
internacionais ofereceriam às crianças de Moçambique uma oportunidade 
real de progresso e protecção. 

A análise apresentada neste relatório conduz a seis recomendações 
fundamentais.

Proteger os direitos da criança 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) e no 
quadro localizado dos ODS, com vista a assegurar um 
foco na melhoria do bem-estar infantil. 

Aumentar a despesa social em sectores sensíveis às 
crianças e aumentar a sua eficiência. Apesar  
do contexto económico difícil, é importante garantir que 
as crianças ocupem uma posição de destaque nas metas 
orçamentais dos próximos anos. A despesa pública em 
políticas e sectores centrados na criança deve ser 
protegida, 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 
dotação orçamental, dando prioridade às áreas/grupos 
mais desfavorecidos e à melhoria dos serviços básicos, 
especialmente nas zonas rurais. 

 Institucionalizar a integração intersectorial em 
políticas e intervenções sensíveis à criança através de 
processos de planificação e implementação para atender 
imediatamente a múltiplas questões. Este aspecto é 
fundamental para alcançar reduções palpáveis na pobreza 
infantil multidimensional. Os planos nacionais devem incluir  
a integração intersectorial da saúde e da nutrição com a água 
e o saneamento, a fim de reduzir a desnutrição crónica em 
crianças menores de cinco anos. O governo deve apoiar as 
comunidades na melhoria das condições de habitação.

Reestruturar o sistema de educação para permitir que 
todas as crianças, independentemente do sexo, local 
de nascimento ou religião, completem, no mínimo, os 
níveis básicos de ensino e aprendam a ler e a 
escrever. Investir no ensino pré-primário ajudará a 
garantir a prontidão e a progressão escolar e abrirá 
caminho a resultados a longo prazo. 

 Expandir a protecção social sensível às crianças (por 
exemplo, subsídios às crianças) nos distritos mais 
pobres e para além deles, para combater tanto a 
pobreza monetária como a privação múltipla. Uma 
abordagem holística de integração das transferências 
monetárias com assistência em espécie (por exemplo, 
apoio psicossocial, melhor acesso a serviços e à 
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 
baseadas em dados concretos  
e aumentar a transparência  
e a responsabilização nas políticas 
relacionadas com as crianças a nível 
nacional, provincial e distrital.

 Institucionalizar a avaliação da pobreza infantil 
multidimensional como parte da acção política para 
que o progresso seja medido com precisão. 
Aumentar a frequência dos dados do inquérito nacional 
aos agregados familiares e a disponibilidade de dados 
administrativos de qualidade 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 de protecção da criança.

 Usar evidências de alta qualidade sobre a eficácia  
e o impacto de programas sociais e prestação de 
serviços relevantes para as crianças, com vista a uma 
utilização mais eficiente dos recursos públicos e uma 
relação mais sólida entre o Governo de Moçambique e 
os seus parceiros internacionais

Os 14 milhões de crianças 
moçambicanas merecem melhores 
políticas e uma oportunidade real 
para um futuro justo. 
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