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Erradicação da pobreza 
em todas as suas formas 
em todos os lugares



Principais Conclusões Recomendações de Políticas

Medidas Políticas Recomendadas 

A análise apresentada neste relatório leva a seis recomendações 
fundamentais para proteger e tirar milhões de crianças da pobreza: 

Tomar medidas hoje pode ajudar a tirar as crianças moçambicanas da 
pobreza. Os 14 milhões de crianças moçambicanas merecem melhores 
políticas e uma oportunidade real para um futuro justo. 

Dentre 14 milhões de crianças de todo o país,  
cerca de 10 milhões vivem alguma forma de pobreza*

Como é a pobreza multidimensional  
para as crianças em Moçambique? 

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.

Um subsídio à criança é uma medida de protecção social viável  
e mais directa para reduzir a pobreza infantil em termos monetários  
e a multidimensional. 

1. Monitorar regularmente a pobreza e as privações das crianças.

2. Aumentar
a despesa pública nos sectores sociais e aumentar 
a sua eficiência. 

3.  Priorizar
as políticas e planos destinados a combater  
as desigualdades, a fim de abranger as crianças  
mais vulneráveis. 

4. Expandir
a protecção social sensível às crianças nos distritos 
mais pobres e para além deles.

5.  Introduzir 
reformas

no sistema educativo para que cada criança possa 
concluir os níveis básicos de ensino.

6. Melhorar
a integração multissectorial para combater a 
desnutrição e outras vulnerabilidades das crianças 
em Moçambique. 

Uma maioria esmagadora das 
crianças moçambicanas não tem 
acesso a infra-estruturas básicas  
e a habitação decente:

74% 
Quase três quartos das 
crianças moçambicanas  

não têm acesso adequado a 
saneamento e electricidade. 

43% 
Quatro em cada dez não  
têm fonte de água limpa  

 e acessível. 

As privações sofridas pelas crianças 
são profundas e cumulativas. A 
maioria das crianças menores de 
cinco anos é privada em quatro ou 
mais dimensões.

42% 
das crianças moçambicanas 
menores de cinco anos   

 sofrem de desnutrição crónica.

68% 
Dois terços dos adolescentes 
não concluem o ensino  

 primário.

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.

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

INFANTIL

POBREZA INFANTIL MULTIDIMENSIONAL
EM MOÇAMBIQUE

SAÚDE

TRABALHO INFANTIL

ÁGUA, SANEAMENTO 
E HIGIENE

FAMÍLIA NUTRIÇÃOHABITAÇÃO

73.6% NÃO TÊM 
ACESSO À 
ELETRICIDADE

57% VIVEM 
NUMA CASA 
FEITA DE 
MATERIAIS 
PRIMITIVOS 
PROPENSOS 
A DANOS

24.9% NÃO TÊM 
ACESSO À 
INFORMAÇÃO

11,5% DAS CRIANÇAS 
DE 5 A 17 ANOS 
TRABALHAM DE 
ALGUMA FORMA 

42.4% DAS CRIANÇAS 
MOÇAMBICANAS 
MENORES DE CINCO 
ANOS SOFREM DE 
DESNUTRIÇÃO 
CRÓNICA

6,4% DAS CRIANÇAS 
SÃO CASADAS 
ANTES DOS 18 
ANOS DE IDADE

PARTICIPAÇÃO

DOIS TERCOS DAS 
CRIANÇAS (68%) 
DE 12 A 17 ANOS 
NÃO COMPLETARAM 
O ENSINO PRIMÁRIO

25.9% DAS CRIANÇAS 
ENTRE 5 A 12 ANOS 
DE IDADE NÃO ESTÃO 
MATRICULADAS

DAS CRIANÇAS MOÇAMBICANAS 
DE 0 A 17 ANOS DE IDADE 
PODEM SER CONSIDERADAS 
MULTIDIMENSIONALMENTE POBRES46%

EDUCAÇÃO

73.5% NÃO TÊM 
ACESSO APROPRIADO 
A SANEAMENTO

42.5% SEM FONTE 
DE ÁGUA LIMPA 
E ACESSÍVEL

38.6% DAS CRIANÇAS 
ESTÃO PRIVADAS DE 
ACESSO À REDE 
MOSQUITEIRA

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.

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

Índice de pobreza multidimensional (0 = sem pobreza)
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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



A monitoria regular e oportuna da pobreza infantil 
multidimensional em Moçambique no âmbito da meta 
1.2 dos ODS é uma condição prévia para se chegar a um 
consenso político e resolver questões críticas relacionadas 
com o bem-estar da criança de uma forma consistente, 
justa e eficiente, em preparação para a meta do ano 2030 
de responsabilização no âmbito dos ODS. 

O Governo deve agir com vista a:

•  Monitorar a pobreza infantil multidimensional como 
parte das medidas políticas para que o progresso seja 
medido com precisão. 

•  Utilizar evidências de alta qualidade para medir 
a eficácia e o impacto de programas sociais e de 
prestação de serviços relevantes para as crianças.
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