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A pandemia da doença do coronavírus (COVID-19) teve um forte impacto no acesso 
das crianças à aprendizagem e nos resultados desta última em Moçambique. Todas 
as escolas foram encerradas no dia 23 de Março de 2020, imediatamente após a 
identificação dos primeiros casos de infecção por coronavírus no país. Para mitigar a 
situação, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) forneceu 
orientações às direcções de escolas e aos professores para garantirem que os alunos 
continuassem a ter acesso a alguma forma de aprendizagem. Contudo, as diferentes 
partes interessadas - pais/encarregados de educação, professores, directores de 
escolas e líderes comunitários - não estavam preparados para implementar as medidas 
do MINEDH ou para responder às consequências da pandemia na oferta de educação.

Neste contexto, o Inquérito Telefónico sobre a Aprendizagem foi realizado para reunir 
evidências empíricas sobre o efeito da pandemia na aprendizagem e no bem-estar 
das crianças. O inquérito avalia até que ponto as crianças tiveram acesso a algumas 
formas alternativas de aprendizagem durante o encerramento das escolas, tais como 
a aprendizagem à distância, e identifica as estratégias dos agregados familiares para 
responder às perdas dos meios de subsistência e choques económicos. As principais 
perguntas que orientam o inquérito incluem: O que as escolas e os encarregados de 
educação têm feito para garantir que os alunos continuem a receber alguma forma de 
educação? Até que ponto a pandemia afectou os meios de subsistência dos agregados 
familiares e que estratégias adoptaram para responder às circunstâncias?

Os objectivos do estudo são: (i) avaliar o impacto socioeconómico imediato da COVID-19 
nas famílias das crianças da escola primária; (ii) aprender sobre as pressões materiais 
vividas pelas famílias e as suas percepções de mudança desde o encerramento das 
escolas; (iii) compreender como o encerramento das escolas afecta a aprendizagem 
contínua dos rapazes e raparigas; (iv) aprender sobre as expectativas dos encarregados 
de educação em relação ao retorno das crianças à escola.

O Inquérito Telefónico sobre a Aprendizagem foi realizado de Agosto a Setembro 
de 2020 em todas as províncias de Moçambique. Com base na amostra de 2019 de 
alunos da 1ª à 7ª classe da Avaliação Longitudinal da Desistência Escolar (ALDE), o 
inquérito usou uma sub-amostra de 2.289 encarregados de educação com números 
de telefone disponíveis. Isto resultou na realização cabal de 1.644 entrevistas a 
encarregados de educação, uma taxa de resposta de cerca de 71 %. 

Este relatório apresenta resultados estruturados em torno de duas dimensões: 
choques nos agregados familiares causados pela pandemia COVID-19 e aprendizagem 
das crianças durante o encerramento das escolas. 

(I) CHOQUES E ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA 
O inquérito constatou que a pandemia da COVID-19 causou choques, perturbando 
os rendimentos familiares e causando insegurança alimentar para a maioria dos 
agregados familiares da amostra, o que poderia agravar a pobreza e a desnutrição, 
minando a participação das crianças na aprendizagem à distância.

O inquérito identificou cinco principais choques: (i) aumento dos preços dos principais 
produtos alimentares; (ii) aumento dos preços dos insumos agrícolas/comerciais; (iii) 
doença, lesão ou morte do membro que sustenta a família; (iv) perturbação de actividades 
agrícolas, pecuárias e pesqueiras; e (iv) uma queda nos preços dos produtos agrícolas/
comerciais. Quase dois terços dos entrevistados indicam insegurança alimentar. Além 
disso, a perda de empregos foi mais prevalente no Sul do que nas regiões Centro e 
Norte (25% no Sul contra 15% e 12% no Centro e Norte, respectivamente) e a queda 
dos preços agrícolas/produtos comerciais foi mais comum nas regiões Norte e Centro 
(28% no Norte) do que no Sul (15%).

A estratégia de sobrevivência mais comum identificada foi o envolvimento noutras 
actividades de geração de rendimentos (22%), seguido de uma redução do consumo 
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(11%). Contudo, por razões pouco claras, 37% dos inquiridos indicaram não fazer nada 
para fazer face aos choques, o que possivelmente teve implicações no envolvimento 
das crianças na aprendizagem à distância. 

(II) ENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS NA APRENDIZAGEM 
À DISTÂNCIA
O encerramento das escolas é problemático para alunos, professores e pais, porém, 
a aprendizagem à distância oferece uma solução para a continuidade do sistema de 
educação. Ainda assim, a aprendizagem à distância nos países em desenvolvimento é 
afectado por limitações de conectividade e pelos choques de rendimentos enfrentados 
pelas famílias (Fink e Peet, 2020).

Entrevistas com encarregados de educação indicaram que 60% das crianças estavam 
envolvidas em algum tipo de actividade de estudo durante o encerramentos das 
escolas. Contudo, os resultados quantitativos das entrevistas com os directores de 
escolas e autoridades distritais mostram um acesso e uso de materiais e recursos 
de aprendizagem muito limitados. Por exemplo, apenas 16% das crianças receberam 
fichas de exercícios fornecidas pelos seus professores. Para além do baixo acesso 
a materiais de aprendizagem, os dados qualitativos mostram que as crianças em 
Moçambique não estavam preparadas para a aprendizagem à distância. Este tipo 
de aprendizagem requer que as crianças tenham competências para o estudo 
independente, mas as crianças nos primeiros anos da escola primária têm imensas 
dificuldades para aprender sem o apoio dos professores ou encarregados de educação 
competentes.

Além de uma das três crianças (33%) que não estudaram durante o encerramento 
da escola, as entrevistas com os encarregados de educação indicaram que a maioria 
das crianças realocou o tempo de aprendizagem para outras actividades. Além disso, 
23% dos encarregados de educação indicaram a falta de apoio dos professores e o 
acesso limitado a materiais didácticos como os principais factores que impedem as 
crianças de dedicar mais tempo aos estudos. Isto foi seguido pelo envolvimento nas 
tarefas domésticas (10%). O género desempenha um papel aqui, uma vez que as 
tarefas domésticas foram mencionadas com mais frequência pelos encarregados de 
educação das raparigas (12%) do que pelos encarregados de educação dos rapazes 
(8%). As entrevistas qualitativas com os directores de escolas fornecem mais detalhes 
sobre estas constatações, destacando como o envolvimento noutras actividades pode 
resultar na perda de habilidades de aprendizagem das crianças, especialmente para 
aquelas que estão nas primeiras classes do ensino primários. 

O inquérito constatou que a maioria dos encarregados de educação (76%) estava 
preocupada com a situação dos seus filhos durante o encerramento da escola. As 
preocupações mais frequentemente expressas pelos encarregados de educação 
incluem ficar para trás na educação escolar (28% dos entrevistados), insuficiência 
de comida (7%), crianças envolverem-se em problemas por não estarem na escola 
(6%), crianças ficarem ociosas (5%) e crianças adoecerem (6%). Oito em cada dez 
encarregados de educação indicaram que havia uma grande probabilidade de os 
seus filhos voltarem à escola assim que as escolas fossem reabertas. Metade dos 
encarregados de educação não viu nenhum obstáculo que impedisse os seus filhos 
de retomar as aulas. O medo de que a criança fosse infectada pela COVID-19 era mais 
comum entre os encarregados de educação nas zonas urbanas (41%) do que nas 
rurais (27%). Quando a escola reabrir, os directores e conselhos de escola terão que se 
comunicar com os pais para garantir que todas as medidas de prevenção da COVID-19 
estejam garantidas.

O inquérito identificou várias variáveis associadas à continuação de algum tipo 
de aprendizagem. A principal variável foi o envolvimento dos encarregados de 
educação em actividades de geração de rendimento, o que sugere que as condições 
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socioeconómicas estão associadas à continuidade da aprendizagem à distância das 
crianças. Havia maior probabilidade de os encarregados de educação envolvidos em 
actividades de geração de rendimento contactarem os professores dos seus filhos do 
que os que não estavam envolvidos em nenhuma actividade de geração de rendimento; 
agregados familiares com estratégias de sobrevivência estavam em 24.9%, em com 
17.5% das famílias sem estratégias de sobrevivência. Outra variável foi a existência de 
programas de lanche escolar. Havia maior probabilidade de os professores nas escolas 
com esses programas serem contactados pelos encarregados de educação do que os 
professores nas escolas sem os mesmos (27.2% contra 18.5%). Pressupõe-se que os 
programas de lanche escolar fortalecem a ligação entre a escola e a comunidade, e que 
os encarregados de educação nessas comunidades têm, por isso, maior probabilidade 
de entrar em contacto com as escolas. Finalmente, a terceira variável diz respeito à 
satisfação dos professores com a sua profissão. Os professores que gostam da sua 
profissão têm maior probabilidade de serem contactados pelos agregados familiares 
do que os que não gostam (49.3% concordaram com esta afirmação, em comparação 
com 12.8% que discordaram da mesma). Segundo Baluyos (2019), a satisfação no 
trabalho desempenha um papel fundamental no empenho geral e na produtividade 
da organização escolar. A satisfação dos professores no trabalho influenciou 
significativamente o seu compromisso com a escola. 

Os professores que gostam da sua 
profissão têm maior probabilidade de serem 
contactados pelos agregados familiares do 
que os que não gostam 

49.3% 

12.8% 
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O Objectivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 4, meta 4.1, apela a “um 
ensino As escolas foram encerradas a 23 de Março de 2020, imediatamente após 
a identificação dos primeiros casos de infecção por coronavírus em Moçambique. 
Isto ocorreu antes da declaração do Estado de Emergência a 30 de Março. Para 
mitigar a situação, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano (MINEDH) 
forneceu orientações às direcções de escolas e aos professores para garantirem 
que os alunos continuassem a ter acesso a alguma forma de aprendizagem, 
através de modalidades alternativas, incluindo a aprendizagem à distância. Essas 
medidas incluem: o desenvolvimento de materiais didácticos e sua disponibilização 
aos alunos (principalmente exercícios) e o ensino em plataformas online, rádio e 
televisão. Os directores de escolas, conselhos de escola e líderes comunitários 
tiveram que mobilizar os pais para apoiarem os seus filhos no cumprimento das 
suas tarefas em casa e garantir que seguissem os programas disponíveis de 
educação via rádio e televisão.

Contudo, as diferentes partes interessadas - pais/encarregados de educação, 
professores, directores de escolas e líderes comunitários - não estavam preparados 
para implementar as medidas do MINEDH ou para responder às consequências 
da pandemia sobre a oferta de educação. Dadas essas circunstâncias, um relatório 
de Reimers e Shleicher (2020) sugere que todas as partes interessadas estão a 
enfrentar muitos desafios para responder à situação actual. Os professores são 
particularmente afectados devido ao seu papel central no processo de ensino; 
a maioria deles não foi formada para preparar materiais didáticos para educação 
à distância ou para leccionar em plataformas online. Com efeito, a esmagadora 
maioria dos professores, em particular nas zonas rurais, carece de meios para 
ensinar através de plataformas online (Internet segura, computador ou telemóvel 
relevante, etc.) e a maioria nem sabe como usa-las. Além disso, não foram 
capacitados para apoiar o autodidactismo de alunos em situações em que não há 
contacto professor-aluno, em particular alunos com dificuldades de aprendizagem. 
Os professores e directores de escolas não conseguiram garantir a avaliação 
contínua dos alunos e o apoio dos pais em casa (ibid.).

Além disso, os agregados familiares podem identificar outras oportunidades para 
os seus filhos (emprego ou casamento) durante o encerramento das escolas, visto 
que muitas famílias também podem sofrer choques em termos de rendimento 
enquanto prevalecerem as restrições resultantes da COVID-19. A literatura sugere 
que a desistência escolar precoce e as uniões prematuras são estratégias de 
sobrevivência que os agregados familiares podem adoptar quando sofrem grandes 
choques negativos (Jacoby e Skoufias, 1997; Ferreira e Schady, 2009). Em particular, 
os estudantes adolescentes do sexo feminino podem enfrentar riscos à sua saúde 
e segurança durante os períodos de encerramento das escolas; por exemplo, 
estão mais propensas a serem vítimas de violência, assim como  envolver-se em 
prostituição (Dupas e Robinson, 2012). Por exemplo, um estudo em Bangladesh 
usando entrevistas telefónicas assistidas por computador mostra a gravidade do 
impacto da COVID-19 (Baird et al., 2020). Baird et al. (2020) defende que metade 
dos agregados familiares da amostra indicou ter perdido emprego permanente ou 
temporariamente devido à COVID-19, com 83% dos agregados familiares a dizer 
ter perdido a sua fonta de rendimento.

É neste contexto que o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), em 
colaboração com a Universidade Pedagógica e Maputo (UP-Maputo), realizou o 
Inquérito Telefónico sobre Apresndizagem. Este inquérito pode ser usado para 
entender melhor o impacto socioeconómico imediato da COVID-19 sobre as 
famílias de crianças da escola primária e as pressões sobre os recursos pelas 
quais passam as famílias, a fim de informar a tomada de decisão. Além disso, 
pode contribuir para entender em que medida o currículo da educação primária 
foi implementado em 2020. Assim, os resultados podem ajudar os tomadores de 
decisão a reajustar melhor as disciplinas, após a COVID-19, possivelmente em 
2021. 

  dos agregados familiares 
dizem ter perdido a sua fonta de 

rendimento.

83% 
DEVIDO A 
COVID-19
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2.1 PERGUNTAS DE PESQUISA
Seria útil obter evidências empíricas sobre perguntas como: Em que medida é 
que o choque pandémico afectou os meios de subsistência dos pais das crianças 
em idade escolar? Que estratégias são usadas pelos agregados familiares para 
responder às circunstâncias? Que tipo de apoio, se o houver, têm recebido dos 
organismos competentes? O que é que as escolas têm feito para assegurar que 
os alunos continuem a receber alguma forma de educação?  

2.2 OBJECTIVOS
Dada a súbita e a escala sem precedentes do choque pandémico, é importante 
estuda-lo e fornecer evidências viáveis, particularmente considerando que a 
pesquisa destaca o aumento do risco de futuras pandemias e desastres naturais. 
Os objectivos desta pesquisa são os seguintes:

> avaliar o impacto socioeconómico imediato da COVID-19 nas famílias das 
crianças da escola primária; 

> aprender sobre as pressões materiais vividas pelas famílias e as suas 
percepções de mudança desde o encerramento das escolas; 

> compreender como o encerramento das escolas afecta a aprendizagem 
contínua dos rapazes e raparigas, assim como a saúde, trabalho e outras 

responsabilidades familiares; 

> aprender sobre as expectativas dos encarregados de educação em relação 

ao retorno das crianças à escola; e

> verificar a dimensão da actual migração e deslocamento entre as crianças 

alvo da Avaliação Longitudinal da Desistência Escolar (ALDE).
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Crianças aprendendo em 
casa durante o período do 

fecho das escolas
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O Inquérito Telefónico sobre a Aprendizagem baseia-se na ALDE, um inquérito 
longitudinal, representativo a nível nacional, que tem como alvo as crianças da 1ª-
7ª classe do ensino primário. A ALDE é uma pesquisa em curso que investiga os 
padrões e os factores de sucesso escolar dos rapazes e raparigas, o absentismo 
e a desistência escolar através de uma visão dinâmica das mudanças entre os 
mesmos ao longo dos anos. O Inquérito Telefónico sobre a Aprendizagem foi 
desenvolvido com base na amostra de 2019 da ALDE.

O questionário foi realizado por entrevistadores com formação e experiência na 
recolha presencial de dados, e que falam as línguas locais das comunidades. Os 
números de telefone fornecidos durante a ALDE foram usados para o Inquérito 
Telefónico sobre a Aprendizagem em diferentes momentos da semana, a fim 
de identificar os encarregados de educação das crianças do grupo-alvo. Os 
encarregados de educação responderam a todas as perguntas constantes do 
questionário no tablet dos entrevistadores.

3.1 A AMOSTRA
O Inquérito Telefónico sobre a Aprendizagem foi realizado de Agosto a Setembro 
de 2020 em todas as províncias de Moçambique. Com base na amostra de 2019 
da ALDE, o inquérito usou uma sub-amostra de 2.289 encarregados de educação 
com números de telefone disponíveis. Isto resultou realização cabal de 1.644 
entrevistas a encarregados de educação, uma taxa de resposta de cerca de 71%. 
Este é um bom resultado para um inquérito telefónico deste tipo. As taxas de 
desistência escolar foram mais altas em alguns países africanos (no Sudão do 
Sul, foram 31% na primeira ronda de seguimento e 49% na quarta vaga) (Banco 
Mundial, 2020).

Além disso, a amostra qualitativa incluiu 58 directores de escolas primárias que 
as crianças frequentaram antes do encerramento das escolas (com base no 
banco de dados da ALDE) e 35 autoridades distritais para as respectivas escolas. 
Em conformidade com outros inquéritos telefónicas internacionais deste tipo, 
a amostra foi adoptada para um desenho de inquérito complexo (desenho de 
amostra da ALDE), que levou em consideração a probabilidade de ter telefone e a 
probabilidade de não-resposta.

3.2 ANÁLISE ESTATÍSTICA
O estudo apresenta estatísticas descritivas (médias, erros padrão, frequências 
e percentuais) dos indicadores usados para avaliar os objectivos do estudo. As 
estatísticas são desagregadas por região, género e factor rural-urbano, tendo sido 
realizados testes estatisticamente significativos. Além disso, foi usa a regressão 
logística para encontrar os principais factores nos níveis escolar e familiar que 
apoiam a aprendizagem à distância das crianças.

DE CERCA DE 
71%. 

58 
DIRECTORES 
DE ESCOLAS 
PRIMÁRIAS 

AMOSTRA QUALITATIVA 
TAMBÉM INCLUIU 

TAXA DE RESPOSTA 
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Este capítulo aborda os resultados da análise dos dados recolhidos dos 
encarregados de educação no grupo-alvo. Os resultados aqui apresentados 
referem-se, essencialmente, a três dimensões: conhecimento sobre a COVID-19, 
choques causados pela pandemia da COVID-19 e aprendizagem das crianças. A 
primeira dimensão, conhecimento sobre a COVID-19, analisa o conhecimento 
dos encarregados de educação do grupo-alvo sobre a COVID-19, assim como as 
principais fontes desse conhecimento. Na segunda dimensão, principais choques 
causados pela pandemia da COVID-19 nos agreagados familiares, os resultados 
apresentados referem-se a esses choques e às estratégias de sobrevivência 
adoptadas pelos agregados familiares. São também abordados os resultados 
relacionados com os principais constrangimentos causados pela pandemia 
em termos de saúde, trabalho, rendimento e insegurança alimentar. A última 
dimensão, aprendizagem da criança, aborda essencialmente o ambiente de 
aprendizagem proporcionado ao aluno na sua casa e também pela escola quando 
houve encerramento devido à pandemia. Importa referir que para saber quem 
foram os inquiridos do inquérito, as suas características são apresentadas antes 
dos resultados dessas três principais dimensões.

Crianças em casa durante o fecho da escola
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 Os dados revelam que acima 
de metade dos alunos tinham como 
encarregado de educação lindividuos do 
sexo masculino.

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS INQUIRIDOS 
Esta secção refere-se às características dos inquiridos. As entrevistas telefónicas a 
partir das quais foram obtidos os dados para este estudo foram realizadas entre um 
total de 1.612 agregados familiares. As variáveis de interesse aqui apresentadas 
dizem respeito à idade e sexo da criança, zona (urbana ou rural) e localização 
regional (sul, centro ou norte). A informação sobre a idade foi recolhida em relação 
aos estudantes, assim como ao chefe do seu agregado familiar, que participaram 
no inquérito. Os dados recolhidos relativamente a estas variáveis estão resumidos 
na Tabela 1.

    % EP

Sexo
Masculino 53.3 0.00

Feminino 46.7 0.00

Zona
Urbana 35.0* 0.00

Rural 65.0* 0.00

Região

Sul 25.2 0.00

Centro 43.4 0.00

Norte 31.4 0.00

   Média SE

Idade
Criança 11.5 0.00

Encarregado 
de educação

38.8 0.01

* Diferença estatisticamente significativa; * p<.05; EP = erro padrão

Os dados revelam que acima de metade dos alunos tinham como encarregado de 
educação lindividuos do sexo masculino, em pouco mais de metade (53%) dos 
agregados familiares participantes. Este resultado reflecte, em certa medida, o 
modus vivendi de uma parte significativa da população moçambicana, especial-
mente nas zonas rurais, onde vivem dois terços (66.6%) (INE, 2019). No contexto 
rural, os agregados familiares investem mais em rapazes do que nas raparigas. Em 
geral, a sua idade média era de aproximadamente 12 anos. Eram na sua maioria 
alunos das zonas rurais (65%), o que está de acordo com as estatísticas do mais 
recente Recenseamento Geral da População e Habitação de 2017 em Moçambi-
que, segundo o qual 66.6% vivem nas zonas rurais (ibid.). A nível regional, a cate-
goria mais frequente de inquiridos era a do Centro (43%), e a menos frequente a 
do Sul (25%). Eram crianças com pais (ou encarregados de educação) jovens, cuja 
idade média era de aproximadamente 39 anos. O contexto de pobreza que tem 
caracterizado o ambiente rural nas últimas décadas é um dos factores que tem in-
fluenciado a migração do campo para os principais centros urbanos, como a cidade 
de Maputo (Feijó et al., 2016). De acordo com esta constatação, os resultados do 
inquérito sobre se os agregados familiares do grupo-alvo permaneceram ou não no 
mesmo local de residência desde Setembro de 2019 até ao período do inquérito 
(ou seja, Agosto-Setembro de 2020), são apresentados abaixo.

TABELA 1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DOS INQUIRIDOS

TOTAL 
DE 1.612 
AGREGADOS 
FAMILIARES

AS ENTREVISTAS TELEFÓNICAS A 
PARTIR DAS QUAIS FORAM OBTIDOS 
OS DADOS PARA ESTE ESTUDO 
FORAM REALIZADAS ENTRE UM 
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 as famílias chefiadas por 
homens têm maior probabilidade 
de migrar

MIGRAÇÃO

MIGRAÇÃO 
Os dados analisados visam fornecer informações sobre se os agregados familiares 
dos alunos participantes migraram durante o período da pandemia até à realização 
da pesquisa (ou seja, de Setembro de 2019 a Agosto-Setembro de 2020), especial-
mente desde Setembro de 2019. Os dados recolhidos estão resumidos na Tabela 
2, e estão desagregados por sexo do encarregado de educação, zona urbana/rural 
e região.

TABELA 2. PERCENTAGEM DE ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO QUE DIZEM QUE O 
ALUNO MORAVA NA MESMA CASA EM SETEMBRO ÚLTIMO DE 2019

 
  Sexo do encarregado de educação Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento EP  Por 

cento EP  Por 
cento EP  Por 

cento EP

Alunos a 
morar na 
mesma 
casa 
do ano 
anterior 
(Setembro 
de 2019) 

95.4** 0.75 94.2** 0.84 94.7 0.02 94.7 0.01

Região

Sul Centro Norte Total

 Por 
cento EP  Por 

cento EP  Por 
cento EP  Por cento

95.0 0.02 94.3 0.02 95.1 0.02 94.7

EP = erro padrão

No geral, não houve migração considerável dos agregados familiares dos alunos 
em questão: pelo menos 9 em cada 10 continuaram a morar onde haviam residido 
em Setembro do ano anterior. Este cenário pode ser observado em quase todas 
as variáveis. É importante notar que a diferença entre os agregados cujo chefe é 
homem e aqueles cujo chefe é mulher é estatisticamente significativa; as famílias 
chefiadas por homens têm maior probabilidade de migrar.

O sub-capítulo a seguir aborda os principais choques causados   pela pandemia da 
COVID-19, assim como as acções tomadas pelos agregados familiares do grupo-
-alvo em resposta. A análise é precedida por uma visão geral dos dados sobre o 
conhecimento da população do estudo sobre a COVID-19 e as suas causas, assim 
como sobre as fontes dessas informações.

4.2 CONHECIMENTO SOBRE A COVID-19
Esta secção diz respeito ao conhecimento sobre a pandemia da COVID-19. Os da-
dos analisados   baseiam-se, essencialmente, no seguinte: (i) conhecimento sobre a 
doença provocada pelo coronavírus; (ii) medidas adoptadas para reduzir o risco de 
infecção pela COVID-19; e (iii) fonte de onde o inquirido recebeu informações sobre 
isolamento voluntário e distanciamento social. 
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TABELA 3. PPERCENTAGEM DE INQUIRIDOS QUE OUVIRAM FALAR DA COVID-19 E 
PERCENTAGEM DE INQUIRIDOS QUE RECEBERAM INFORMAÇÕES SOBRE A SUA 
PREVENÇÃO, POR SEXO E ZONA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

TABELA 4. PERCENTAGEM DE INQUIRIDOS QUE OUVIRAM FALAR DA COVID-19 E 
PERCENTAGEM DE INQUIRIDOS QUE RECEBERAM INFORMAÇÕES SOBRE A SUA 
PREVENÇÃO, POR REGIÃO

4.2.1 CONHECIMENTO SOBRE A DOENÇA CAUSADA PELO 
CORONAVÍRUS
Os dados sobre o conhecimento sobre a doença causada pelo coronavírus estão 
resumidos nas Tabelas 3 e 4. Revelam que quase todos os inquiridos tinham co-
nhecimento sobre a existência dessa doença. Pelo menos 9 em cada 10 inquiridos 
(90%) tinham ouvido falar sobre a pandemia da doença do coronavírus (COVID-19), 
e uma percentagem igual já havia recebido informações sobre isolamento volun-
tário e distanciamento social como medidas de prevenção. Importa destacar que, 
em geral, houve uma percentagem ainda maior de inquiridos que ouviram falar 
da COVID-19 do que os que tinham recebido informações sobre distanciamento 
social e isolamento voluntário como medidas de prevenção (99.8% contra cerca 
de 91%).

Sexo do encarregado de educação Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Participantes que ouviram falar da COVID-19 ou da 
pandemia associada ao coronavírus

99.9 0.18 99.7 0.13 99.9 0.00 99.8 0.00

Participantes que receberam informação sobre 
distanciamento social e isolamento voluntário como 
medidas de prevenção

91.1 1.02 89.9 1.09 87.8** 0.03 92.4** 0.01

*,** diferença estatisticamente significativa; * p<.05, **p<.001

EP = erro padrão

Região

Total
Sul Centro Norte

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Participantes que ouviram falar da COVID-19 ou da pandemia 
associada ao coronavírus

100.0 0.00 99.9 0.00 99.5 0.01 99.8

Participantes que receberam informação sobre distanciamento 
social e isolamento voluntário como medidas de prevenção

93.1B 0.02 91.1 AB 0.02 88.5A 0.03 90.8

A,B diferença estatisticamente significativa; AB sem diferença estatisticamente significativa; EP = erro 

padrão

Ao comparar os grupos-alvo em termos das três variáveis – sexo, zona e região do 
encarregado de educação – as diferenças observadas são estatisticamente sig-
nificativas nas duas últimas, tendo em conta a percentagem dos que receberam 
informação sobre distanciamento social e isolamento voluntário como medidas de 

PELO MENOS 9 EM CADA 
10 INQUIRIDOS (90%) 
TINHAM OUVIDO FALAR SOBRE 
A PANDEMIA DA DOENÇA DO 
CORONAVÍRUS (COVID-19)
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 A maior percentagem foi 
registada no Sul e a menor no Norte, 
sugerindo assimetrias na divulgação 
de informação sobre as medidas de 
prevenção entre o Sul e o Norte do país. 

prevenção da doença. As zonas rurais registaram uma percentagem mais elevada 
do que as zonas urbanas (92% contra 88%) (vide Tabela 3). E a nível regional, a 
maior percentagem foi registada no Sul e a menor no Norte, sugerindo assimetrias 
na divulgação de informação sobre estas medidas de prevenção entre o Sul e o 
Norte do país. Este contexto de assimetrias no acesso à informação está, em cer-
ta medida, alinhado com as assimetrias de pobreza e bem-estar das populações 
em Moçambique. As taxas de incidência da pobreza multidimensional no período 
2014/15 a nível regional foram de 0.14 no Sul, 0.52 no Centro, e 0.57 no Norte 
(MEF, 2016).).

4.2.2 MEDIDAS ADOPTADAS PELOS AGREGADOS 
FAMILIARES PARA REDUZIR O RISCO DE INFECÇÃO PELA 
COVID-19
Os dados sobre as medidas adoptadas para reduzir o risco de infecção pela CO-
VID-19 estão resumidos nas Tabelas 5 e 6. Em geral, indicam as três medidas de 
prevenção mais habitualmente adoptadas: (i) manter um distanciamento de pelo 
menos 1 metro; (ii) evitar tocar no rosto; e (iii) usar uma máscara. Cada uma destas 
medidas foi indicada por pelo menos 2 em cada 10 inquiridos, sendo a percenta-
gem mais elevada relativa à medida de manter um distanciamento de pelo menos 
1 metro, ou seja, 35.7% (aproximadamente 4 em cada 10 inquiridos). 
É importante salientar que a maioria da população moçambicana não segue as 
medidas preventivas de ficar em casa e evitar sair a menos que seja necessário: 
ou seja, 6% (3 em 50 inquiridos).

TABELA 5. MEDIDAS ADOPTADAS PARA REDUZIR O RISCO DE INFECÇÃO PELA 
COVID-19, POR SEXO E ZONA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Sexo do encarregado de educação Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Medidas adoptadas para reduzir o risco de infecção pela COVID-19

Lavar as mãos 1.5 0.01 0.7 0.01 1.9 0.01 1.0 0.01

Usar higienizador 0.5 0.01 0.9 0.01 0.9 0.01 0.8 0.01

Não apertar as mãos ou praticar saudação física 0.1 0.00 0.1 0.00 0.0 0.00 0.2 0.00

Usa máscara 17.0 0.04 15.5 0.04 18.1 0.03 17.9 0.02

Evitar viagens 1.0 0.01 0.7 0.01 0.5 0.01 1.3 0.01

Ficar em casa e evitar sair, a menos que seja 
necessário

8.0 0.03 7.1 0.03 10.5** 0.02 3.5** 0.01

Evitar lugares aglomerados ou reuniões com muitas 
pessoas

5.3 0.02 5.9 0.03 5.1 0.02 6.2 0.01

Distanciamento de pelo menos 1 metro 33.3 0.05 37.7 0.05 41.2** 0.04 32.7** 0.03

Evitar tocar no rosto 33.0 0.05 31.2 0.05 21.8** 0.03 35.8** 0.03
*,** diferença estatisticamente significativa; * p<.05, **p<.001; EP = erro padrão
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Região

Total
Sul Centro Norte

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Medidas adoptadas para reduzir o risco de infecção pela COVID-19

Lavar as mãos 1.4 0.01 1.8 0.01 0.6 0.01 1.3

Usar higienizador 0.7 0.01 0.7 0.01 1.2 0.01 0.9

Não apertar as mãos 
ou praticar saudação 
física

0.3 0.00 0.0 0.00 0.2 0.00 0.1

Usa máscara 22.5B 0.04 16.5A 0.03 16.4A 0.03 18.0

Evitar viagens 1.0 0.01 0.7 0.01 1.7 0.01 1.1

Ficar em casa e 
evitar sair, a menos 
que seja necessário

14.7B 0.03 3.1A 0.01 2.9A 0.01 6.0

Evitar lugares 
aglomerados ou 
reuniões com muitas 
pessoas

7.6B 0.02 6.1A 0.02 3.8A 0.02 5.8

Distanciamento de 
pelo menos 1 metro

25.9A 0.04 34.4B 0.03 45.6C 0.04 35.7

Evitar tocar no rosto 25.7A 0.04 36.5B 0.03 27.1A 0.04 30.9
A,B,C diferença estatisticamente significativa; AB sem diferença estatisticamente significativa; EP = erro 

padrão

Para as três medidas de prevenção mais adoptadas, ao comparar os grupos-alvo 
em termos de sexo, zona e região do aluno, observam-se grandes diferenças nas 
duas últimas, que são estatisticamente significativas. O distanciamento social de 
pelo menos 1 metro foi mais adoptado nas zonas urbanas do que nas rurais (41% 
contra 33%). E evitar tocar no rosto foi a medida mais comum nas zonas rurais do 
que nas urbanas (36% contra 22%) (Tabela 5).

Em relação às regiões, a medida de distanciamento social foi mais adoptada no 
Norte (46%) e Centro (34%) do que no Sul (26%). Em contrapartida, o uso de más-
cara como medida de prevenção da COVID-19 foi mais adoptado no Sul (23%) do 
que no Centro e no Nrte (17% e 16%, respectivamente) (vide Tabela 6)).

4.2.3 FONTE DA QUAL O INQUIRIDO RECEBEU 
INFORMAÇÕES SOBRE ISOLAMENTO VOLUNTÁRIO E 
DISTANCIAMENTO SOCIAL
Conforme resumido nas Tabelas 7 e 8, em geral, existem quatro principais fontes 
das quais os inquiridos aprenderam sobre o isolamento voluntário e o distancia-
mento social como medidas de prevenção da COVID-19: (i) as autoridades locais; 
(ii) televisão; (iii) vizinhos/família; e (iv) profissionais de saúde. Cada uma dessas 
fontes foi indicada por pelo menos 1 em cada 10 inquiridos; o mais comum foram 
as autoridades locais, indicadas por 4 entre 10 inquiridos (vide Tabela 8).

TABELA 6. MEDIDAS ADOPTADAS PARA REDUZIR O RISCO DE INFECÇÃO PELA 
COVID-19, POR REGIÃO

USAR HIGIENIZADOR

USAR MÁSCARA

DISTANCIAMENTO 
DE PELO MENOS 1 

METRO

LAVAR AS MÃOS
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Sexo do encarregado de 
educação

Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Fonte da qual o inquirido recebeu informações sobre isolamento voluntário e 
distanciamento social

Cartaz/outdoor/
folheto 0.1 0.14 0.3 0.20 0.0 0.00 0.3 0.00

Rádio 6.1 0.90 7.1 0.98 3.3** 0.01 10.0** 0.02

Televisão 19.8 1.49 16.8 1.42 32.4** 0.04 6.2** 0.01

SMS 2.1 0.53 3.6 0.71 2.9 0.01 2.8 0.01

Telefone 1.4 0.44 1.2 0.41 1.3 0.01 1.4 0.01

Jornal 0.6 0.28 1.0 0.38 1.2* 0.01 0.3* 0.00

Facebook/
Twitter/redes 
sociais

3.1 0.64 2.5 0.59 4.7** 0.02 1.4** 0.01

Profissional de 
saúde

12.3 1.23 14.1 1.32 9.5** 0.02 13.3** 0.02

Trabalhador de 
ONG

0.8 0.34 1.7 0.50 1.3 0.01 2.2 0.01

Autoridade local 33.6 1.77 30.7 1.76 21.4** 0.03 42.6** 0.03

Vizinhos/família 12.6 1.24 12.8 1.27 11.8* 0.03 12.6* 0.02

Médico 
tradicional/
pastor/líder 
religioso

2.2 0.55 2.2 0.56 1.7 0.01 2.5 0.01

Outros 5.3 0.84 6.1 0.91 8.5** 0.02 4.2** 0.01
*,** diferença estatisticamente significativa; * p<.05, **p<.001; EP = erro padrão

TABELA 7. FONTE DA QUAL O INQUIRIDO RECEBEU INFORMAÇÕES SOBRE 
ISOLAMENTO VOLUNTÁRIO E DISTANCIAMENTO SOCIAL, POR ENCARREGADO DE 
EDUCAÇÃO E ZONAEXISTEM 

QUATRO 
PRINCIPAIS 
FONTES

 (i) as autoridades locais; 
(ii) televisão; (iii) vizinhos/
família; e (iv) profissionais de 
saúde
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TABELA 8. FONTE DA QUAL O INQUIRIDO RECEBEU INFORMAÇÕES SOBRE 
ISOLAMENTO VOLUNTÁRIO E DISTANCIAMENTO SOCIAL, POR REGIÃO

Região

Total
Sul Centro Norte

 Por 
cento EP  Por 

cento EP  Por 
cento EP

Fonte da qual o inquirido recebeu informações sobre isolamento voluntário e 
distanciamento social

Cartaz/outdoor/
folheto

0.0 0.00 0.5 0.01 0.0 0.00 0.2

Rádio 5.0A 0.02 12.3B 0.02 3.5A 0.02 7.7

Televisão 27.8B 0.04 9.9A 0.02 11.7A 0.03 15.1

SMS 2.8 0.02 2.9 0.01 2.7 0.01 2.8

Tefone 0.9 0.01 1.4 0.01 1.9 0.01 1.4

Jornal 0.8 0.01 0.4 0.00 0.8 0.01 0.6

Facebook/Twitter/
redes sociais

2.0 0.01 3.5 0.01 1.6 0.01 2.5

Profissional de 
saúde

15.7 0.03 11.4 0.02 9.7 0.03 12.0

Trabalhador de ONG 0.7 0.01 2.6 0.01 1.9 0.01 1.9

Autoridade local 19.0A 0.04 36.3B 0.03 48.1C 0.04 35.4

Vizinhos/família 18.4B 0.04 11.9 AB 0.02 7.8A 0.02 12.3

Médico tradicional/
pastor/líder 
religioso

0.7A 0.01 0.8A 0.01 5.6B 0.02 2.2

Outros 6.2 0.02 6.1 0.02 4.7 0.02 5.7
A,B,C diferença estatisticamente significativa; AB sem diferença estatisticamente significativa; EP = erro 

padrão

Ao comparar as fontes de informação tendo em conta o sexo, zona e região do 
encarregado de educação, os dados mostram maiores diferenças quanto à zona e 
região. Para as quatro fontes acima mencionadas (ou seja, as autoridades locais, 
televisão, vizinhos/familiares e profissionais de saúde), as diferenças observadas 
em relação à zona são estatisticamente significativas. As autoridades locais, os 
trabalhadores da saúde e os vizinhos/família foram fontes de informação mais 
comuns nas zonas rurais do que nas zonas urbanas (vide Tabela 7).

No que diz respeito às regiões, as autoridades locais têm, em termos relativos, 
uma maior cobertura na divulgação de informação no Norte (48%) e Centro (36%) 
do que no Sul (19%). Em contrapartida, a televisão é a maior fonte de informação 
no Sul (28%) do que no Centro e Norte (aproximadamente 10% e 12%, respecti-
vamente) (vide Tabela 8).

Com base nas descrições apresentadas acima, pode concluir-se que quase todas 
as pessoas do grupo-alvo deste inquérito têm conhecimento da COVID-19 e conhe-
cem também algumas medidas de prevenção. Além disso, existem três medidas 
principais adoptadas entre os agregados familiares do grupo alvo desta pesquisa 
para reduzir o risco de infecção pela COVID-19: manter um distanciamento de pelo 
menos 1 metro; evitar tocar no rosto; e usar a máscara (vide Figura 1). Finalmente, 
são destacadas cinco fontes a partir das quais a informação sobre a pandemia da 
COVID-19 foi obtida pelo agregado familiar: autoridades locais, televisão, vizinhos/
família, profissionais de saúde, e rádio (vide Figura 2). 

48%48%  NORTENORTE

36% CENTRO

28% SUL

  As autoridades locais têm, em 
termos relativos, uma maior cobertura na 
divulgação de informação
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FIGURA 1. MEDIDAS ADOPTADAS PARA REDUZIR O RISCO DE INFECÇÃO PELA 
COVID-19 (%)

FIGURA 2. FONTE DA QUAL O PARTICIPANTE RECEBEU INFORMAÇÃO SOBRE 
ISOLAMENTO VOLUNTÁRIO E DISTANCIAMENTO SOCIAL (%)

Evitar tocar no rosto 30,9

35,7

5,8

6

18

0,1

0,9

1,3
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Distanciamento de pelo menos 1 metro

Evitar lugares aglomerados ou reuniões com muitas pessoas

Ficar em casa e evitar sair, a menos que seja necessário

Evitar viagens

Use luvas

Usa máscara

Não apertar as mãos ou praticar saudação física

Usar higienizador

Lavar as mãos

Outro 5,7

2,2

12,3

1,9

0,6

1,4

2,8

0,7

7,7

15,1
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Rádio

Cartaz/outdoor/folheto
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FIGURA 3. TIPOS DE CHOQUES CAUSADOS PELA COVID-19 NOS AGREGADOS 
FAMILIARES (%)

4.3 CHOQUES CAUSADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19

Este sub-capítulo diz respeito aos choques sofridos pelas famílias moçambicanas 
de alunos das escolas primárias durante a pandemia da COVID-19. Está dividido 
em duas partes: os principais choques que afectaram as famílias e as estratégias 
de sobrevivência adoptadas pelas mesmas como resposta. Os dados referentes 
aos principais choques estão resumidos nas Tabelas 9 e 10 e os relativos às estra-
tégias para a sua resposta estão resumidos nas Tabelas 11 a 28, todos apresen-
tados abaixo. Posteriormente, são também abordadas as limitações enfrentadas 
pelas famílias no contexto da saúde, trabalho e rendimentos, assim como a inse-
gurança alimentar.

4.3.1 TIPOS DE CHOQUES CAUSADOS PELA PANDEMIA 
DA COVID-19 COMUNICADOS PELAS FAMÍLIAS
Os dados mostram que, em geral, os choques causados pela pandemia da 
COVID-19 nas famílias afectaram a segurança alimentar. Existem cinco principais 
choques causados pela pandemia nas famílias: (i) aumento dos preços dos 
principais produtos alimentares; (ii) aumento dos preços dos insumos agrícolas/
comerciais; (iii) doença, ferimentos, ou morte do membro que sustenta a família; 
(iv) perturbação das actividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras; e (v) queda dos 
preços dos insumos agrícolas/comerciais. Quase todos estes foram indicados por 
pelo menos 1 em cada 4 inquiridos, com uma maior proporção de inquiridos a 
indicar o aumento dos preços dos principais produtos alimentares, caso em que a 
proporção de inquiridos que o indicaram atinge pouco menos de 2 em 3, conforme 
salientado na Figura 3. Mais detalhes sobre os tipos de choques indicados pelos 
agregados familiares podem ser vistos na Tabela 10.

Doença, ferimento ou morte de membro que sustenta a família 29,8

65,5

22,3

32,9

25,7

13

16,8

01 02 03 04 05 06 07 0

8,3

15,1

Aumento dos preços dos principais produtos alimentares

Queda nos preços dos produtos agrícolas/comerciais

Aumento dos preços dos insumos agrícolas/comerciais

Perturbação das actividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras

Roubo/pilhagem de dinheiro ou outros bens desde o encerramento das escolas

Ataques ou riscos de segurança para a família ou comunidade

Encerramento de empresas não agrícolas desde o encerramento das escolas

Perda de emprego desde o encerramento das escolas

  Existem cinco principais 
choques causados pela pandemia 
nas famílias: (i) aumento dos preços 
dos principais produtos alimentares; 
(ii) aumento dos preços dos insumos 
agrícolas/comerciais; (iii) doença, 
ferimentos, ou morte do membro que 
sustenta a família; (iv) perturbação 
das actividades agrícolas, pecuárias e 
pesqueiras; e (v) queda dos preços dos 
insumos agrícolas/comerciais
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Sexo do encarregado de 
educação

Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento EP  Por 

cento EP  Por 
cento EP  Por 

cento EP

Choques causados pela COVID-19 nos agregados familiares 

Perda de emprego desde o encerramento das escolas 17.2 0.02 16.3 0.02 26.6* 0.03 11.5* 0.02

Encerramento de empresas não agrícolas desde o 
encerramento das escolas 13.1 0.02 12.9 0.02 17.9* 0.03 10.4* 0.02

Ataques ou riscos de segurança para a família ou 
comunidade 8.9 0.02 7.5 0.02 5.5* 0.02 9.7* 0.02

Roubo/pilhagem de dinheiro ou outros bens desde o 
encerramento das escolas 15.3 0.02 14.8 0.02 16.4 0.03 14.4 0.02

Perturbação das actividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras 25.7 0.03 25.7 0.03 16.5* 0.03 30.7* 0.03

Aumento dos preços dos insumos agrícolas/comerciais 33.6 0.03 32.1 0.03 33.9 0.04 32.3 0.03

Queda nos preços dos produtos agrícolas/comerciais 22.8 0.03 21.8 0.03 19.0* 0.03 24.1* 0.02

Aumento dos preços dos principais produtos alimentares 66.4 0.03 64.4 0.03 69.0 0.04 63.6 0.03

Doença, ferimento ou morte de membro que sustenta a família 32.0 0.03 27.3 0.03 20.4* 0.03 34.9* 0.03
*,** diferença estatisticamente significativa; * p<.05, **p<.001; EP = erro padrão

TABELA 9. CHOQUES CAUSADOS PELA COVID-19 NOS AGREGADOS FAMILIARES, POR SEXO E ZONA DO ENCARREGADO DE 
EDUCAÇÃO

TABELA 10. CHOQUES CAUSADOS PELA COVID-19 NOS AGREGADOS FAMILIARES, POR REGIÃO

Região

Total
Sul Centro Norte

 Por 
cento EP  Por 

cento EP  Por 
cento EP

Choques causados pela COVID-19 nos agregados familiares 

Perda de emprego desde o encerramento das escolas 25.5B 0.04 15.2A 0.02 12.0A 0.03 16.8

Encerramento de empresas não agrícolas desde o encerramento 
das escolas 10.6A

B 0.03 16.1B 0.03 10.7A 0.02 13.0

Ataques ou riscos de segurança para a família ou comunidade 3.2A 0.02 5.9A 0.02 15.6B 0.03 8.3

Roubo/pilhagem de dinheiro ou outros bens desde o 
encerramento das escolas 10.1A 0.03 16.5B 0.03 17.2B 0.03 15.1

Perturbação das actividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras 14.8A 0.03 27.3B 0.03 32.3B 0.04 25.7

Aumento dos preços dos insumos agrícolas/comerciais 21.3A 0.04 35.4B 0.03 38.8B 0.04 32.9

Queda nos preços dos produtos agrícolas/comerciais 14.9A 0.03 22.7B 0.03 27.8C 0.04 22.3

Aumento dos preços dos principais produtos alimentares 68.5B 0.04 66.6 AB 0.03 61.5A 0.04 65.5

Doença, ferimento ou morte de membro que sustenta a família 19.5A 0.04 30.6B 0.03 37.0C 0.04 29.8
A,B,C diferença estatisticamente significativa; AB sem diferença estatisticamente significativa; EP = erro padrão

Do mesmo modo, no que diz respeito aos choques nos agregados famiiares, observam-se maiores diferenças entre as 
zonas urbanas e rurais, e entre as regiões. As famílias dos alunos das zonas rurais foram mais afectadas do que as dos das 
zonas urbanas. Além disso, 31% dos agregados familiares rurais foram afectados por uma perturbação nas suas actividades 
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de geração de rendimento em comparação com apenas cerca de 17% nas zonas 
urbanas; e 24% dos agregados familiares das zonas rurais pela queda dos preços 
dos produtos agrícola/comerciais em comparação com 19% nas zonas urbanas. 
Finalmente, cerca de 35% dos agregados familiares nas zonas rurais indicaram ter 
sido afectados por doença, lesão, ou morte de um membro que sustenta a família, 
contra pouco mais de 20% nas zonas urbanas. Em todas estas comparações, as 
diferenças observadas são estatisticamente significativas (vide Tabela 9). 
Estes cinco choques afectaram mais as famílias dos alunos nas regiões Norte e 
Centro do país. Em geral, existe uma percentagem mais elevada de agregados 
familiares dos alunos nestas regiões do que no Sul.

4.3.2 ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA ADOPTADAS 
PELOS AGREGADOS FAMILIARES PARA RESPONDER AOS 
CHOQUES CAUSADOS PELA PANDEMIA DA COVID-19
Os resultados aqui apresentados mostram as principais estratégias adoptadas 
pelos agregados familiares dos alunos da escola primária em Moçambique para 
responder aos os choques causados pela pandemia da COVID-19, desde o en-
cerramento das escolas. Estas incluem: perda de empregos, encerramento de 
empresas não agrícolas, ataques ou riscos de segurança para a família ou comuni-
dade, e roubo/pilhagem de dinheiro ou outros bens. As categorias de resposta da 
COVID-19 incluem: venda de bens; assistência de amigos e familiares; obtenção 
de um empréstimo de uma instituição financeira; redução do consumo de alimen-
tos; recepção de um pagamento adiantado de um empregador; e cobertura de 
uma apólice de seguro. Conforme mencionado, os dados relativos a esta parte do 
inquérito estão resumidos nas Tabelas 11 a 28.

Em geral, a estratégia mais adoptada pelos agregados familiares para responder 
aos choques causados pela pandemia da COVID-19 foi envolver-se noutras activi-
dades de geração de rendimento, o que foi apontado por pelo menos um quinto 
dos inquiridos em todos os campos analisados. Após a categoria dos que nada fi-
zeram para responder aos choques, esta é a que tem a percentagem mais elevada, 
conforme detalhado abaixo.

4.3.2.1 ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA ADOPTADAS 
PELAS FAMÍLIAS PARA RESPONDER À PERDA DE 
EMPREGO
Neste ponto, a análise centra-se em estratégias para responder à perda de empre-
go desde o encerramento das escolas durante a pandemia da COVID-19. Os dados 
recolhidos estão resumidos nas Tabelas 11 e 12, segundo os quais a estratégia 
mais adoptada foi a de se envolver noutras actividades de geração de rendimento, 
o que foi apontado por cerca de um terço (34,5%) dos agregados familiares parti-
cipantes; cerca da metade dos agregados familiares participantes indicou não ter 
adoptado nenhuma estratégia (“não fez nada”) para responder este choque de 
perda de emprego no contexto de uma pandemia (vide Tabela 12). 

Importa notar que, em relação àqueles que nada fizeram para responder à perda 
de emprego, a diferença entre as percentagens das zonas urbanas e rurais é es-
tatisticamente significativa, sendo a situação das zonas urbanas mais crítica, de 
aproximadamente 48%, contra cerca de 44% nas zonas rurais (vide Tabela 11). 
Este resultado pode indicar que as populações rurais encontraram diferentes for-
mas de ocupação para fazer responder à perda de postos de trabalho do que as 
populações urbanas.

31% 
DOS AGREGADOS 
FAMILIARES RURAIS 
FORAM AFECTADOS POR 
UMA PERTURBAÇÃO NAS 
SUAS ACTIVIDADES DE 
GERAÇÃO DE RENDIMENTO 
EM COMPARAÇÃO COM 
APENAS CERCA DE 17% 
NAS ZONAS URBANAS
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TABELA 11. ESTRATÉGIAS ADOPTADAS PELOS AGREGADOS PARA RESPONDER À 
PERDA DE EMPREGO, POR SEXO E ZONA DE ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Sexo do encarregado de 
educação

Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento EP  Por 

cento EP  Por 
cento EP  Por 

cento EP

Mecanismo de sobrevivência face à perda de emprego

Vendeu bens (agrícolas e 
não-agrícolas)

7.9 0.04 4.4 0.03 4.0 0.03 9.2 0.05

Envolveu-se noutras 
actividades de geração 
de rendimento

35.0 0.07 33.8 0.08 37.3 0.07 30.9 0.08

Recebeu assistência de 
amigos e familiares

1.0 0.01 1.6 0.02 1.8 0.02 0.6 0.01

Obteve empréstimo de 
amigos e familiares

0.5 0.01 0.5 0.01 0.5 0.01 0.5 0.01

Obteve empréstimo 
de uma instituição 
financeira

0.0 0.00 1.7 0.02 0.0 0.00 1.7 0.02

Fez compras a crédito 0.0 0.00 0.5 0.01 0.4 0.01 0.0 0.00

Atrasou nas obrigações 
de pagamento

0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Vendeu a colheita com 
antecedência

0.9 0.01 0.0 0.00 0.9 0.01 0.0 0.00

Reduziu o consumo 
alimentar

0.6 0.01 1.3 0.02 1.1 0.02 0.7 0.01

Reduziu o consumo não-
alimentar

1.0 0.01 0.5 0.01 1.0 0.01 0.5 0.01

Dependeu da poupança 0.0 0.00 1.7 0.02 0.4 0.01 1.2 0.02

Recebeu assistência de 
uma ONG

0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Recebeu pagamento 
adiantado do 
empregador

0.5 0.01 0.0 0.00 0.5 0.01 0.0 0.00

Recebeu assistência do 
Governo

0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Teve cobertura de seguro 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Não fez nada 46.8 0.07 46.3 0.08 48.4* 0.07 44.3* 0.08

Outros 5.9 0.04 7.6 0.04 3.7 0.03 10.5 0.05
*,** diferença estatisticamente significativa; * p<.05;  EP = erro padrão

  as populações rurais 
encontraram diferentes formas de 
ocupação para responder à perda de 
postos de trabalho do que as populações 
urbanas.
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Região

Total
Sul Centro Norte

 Por 
cento EP  Por 

cento EP  Por 
cento EP

Mecanismos para responder à perda de emprego

Vendeu bens 
(agrícolas e não-
agrícolas)

4.0 0.03 11.1 0.06 2.0 0.03 6.3

Envolveu-se 
noutras actividades 
de geração de 
rendimento

35.3 0.09 37.6 0.09 27.5 0.10 34.5

Recebeu assistência 
de amigos e 
familiares

1.3 0.02 0.4 0.01 2.8 0.04 1.3

Obteve empréstimo 
de amigos e 
familiares

0.7 0.01 0.0 0.00 1.1 0.02 0.5

Obteve empréstimo 
de uma instituição 
financeira

0.0 0.00 0.0 0.00 3.3 0.04 0.7

Fez compras a 
crédito

0.0 0.00 0.0 0.00 0.9 0.02 0.2

Atrasou nas 
obrigações de 
pagamento

0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

Vendeu a colheita 
com antecedência

0.0A 0.00 0.0A 0.00 2.3B 0.03 0.5

Reduziu o consumo 
alimentar

0.0 0.00 2.3 0.03 0.0 0.00 0.9

Reduziu o consumo 
não-alimentar

0.7 0.01 0.6 0.01 1.2 0.02 0.8

Dependeu da 
poupança

0.0A 0.00 0.0A 0.00 3.5B 0.04 0.8

Recebeu assistência 
de uma ONG

0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

Recebeu pagamento 
adiantado do 
empregador

0.0 0.00 0.8 0.02 0.0 0.00 0.3

Recebeu assistência 
do Governo

0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

Teve cobertura de 
seguro

0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

Não fez nada 53.2 0.09 38.3 0.09 49.7 0.12 46.6

Outros 4.8 0.04 9.0 0.05 5.8 0.05 6.7
A,B diferença estatisticamente significativa; AB sem diferença estatisticamente significativa; EP = erro 

padrão

TABELA 12. MECANISMOS ADOPTADOS PELOS AGREGADOS FAMILIARS PARA 
RESPONDER À PERDA DE EMPREGO, POR REGIÃO
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4.3.2.2 ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA ADOPTADAS 
PELOS AGREGADOS FAMILIARES PARA RESPONDER AO 
ENCERRAMENTO DE ACTIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS
O perfil dos dados referentes às estratégias para responder ao encerramento de 
actividades não agrícolas é muito semelhante ao da resposta à perda de postos de 
trabalho, conforme resumido nas Tabelas 13 e 14. A estratégia mais adoptada foi o 
envolvimento noutras actividades de geração de rendimentos, conforme apontado 
por quase 1 em cada 3 agregados familiares participantes do inquérito. Contudo, 
metade dos inquiridos (aproximadamente 48%) indicaram que nada fizeram para 
responder ao encerramento de actividades não agrícolas (vide Tabela 14). 

TABELA 13. MECANISMOS ADOPTADOS PELOS AGREGADOS FAMILIARES PARA 
RESPONDER AO ENCERRAMENTO DE ACTIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS, POR SEXO E 
ZONA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Sexo do encarregado de 
educação

Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento EP  Por 

cento EP  Por 
cento EP  Por 

cento EP

Mecanismos para responder ao encerramento de actividades não agrícolas

Vendeu bens (agrícolas e não-agrícolas) 6.2 0.04 3.1 0.03 2.2 0.03 7.3 0.05

Envolveu-se noutras actividades de geração de rendimento 32.8 0.08 35.6 0.09 39.2 0.09 29.4 0.08

Recebeu assistência de amigos e familiares 3.1 0.03 3.9 0.04 1.2 0.02 5.6 0.04

Obteve empréstimo de amigos e familiares 0.0 0.00 1.5 0.02 0.0 0.00 1.3 0.02

Obteve empréstimo de uma instituição financeira 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Fez compras a crédito 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Atrasou nas obrigações de pagamento 0.6 0.01 0.0 0.00 0.7 0.02 0.0 0.00

Vendeu a colheita com antecedência 4.4 0.04 0.0 0.00 2.1 0.03 2.6 0.03

Reduziu o consumo alimentar 1.8 0.02 3.7 0.03 2.6 0.03 2.7 0.03

Reduziu o consumo não-alimentar 0.0 0.00 1.2 0.02 0.0 0.00 1.1 0.02

Dependeu da poupança 1.4 0.02 2.3 0.03 2.3 0.03 1.4 0.02

Recebeu assistência de uma ONG 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Recebeu pagamento adiantado do empregador 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Recebeu assistência do Governo 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Teve cobertura de seguro 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Não fez nada 44.2 0.08 43.6 0.09 46.9 0.09 41.1 0.09

Outros 5.3 0.04 5.1 0.04 2.8 0.03 7.5 0.05
EP = erro padrão

O envolvimento noutras actividades de geração de rendimento era mais comum no Centro (43%) do que nas outras regiões 
(27% no Norte e 22% no Sul). As diferenças observadas entre o Centro e as outras regiões são estatisticamente significati-
vas (vide Tabela 14).
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Região

Total
Sul Centro Norte

 Por 
cento EP  Por 

cento EP  Por 
cento EP

Mecanismos para responder ao encerramento de actividades não agrícolas

Vendeu bens (agrícolas e não-agrícolas) 3.4 0.05 5.5 0.04 4.6 0.05 5.1

Envolveu-se noutras actividades de geração de rendimento 27.3A 0.12 42.6B 0.08 21.9A 0.10 32.4

Recebeu assistência de amigos e familiares 0.0 0.00 3.2 0.03 6.9 0.06 3.2

Obteve empréstimo de amigos e familiares 0.0 0.00 1.3 0.02 0.0 0.00 0.5

Obteve empréstimo de uma instituição financeira 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

Fez compras a crédito 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

Atrasou nas obrigações de pagamento 1.7 0.04 0.0 0.00 0.0 0.00 0.5

Vendeu a colheita com antecedência 0.0 0.00 4.5 0.04 0.0 0.00 0.9

Reduziu o consumo alimentar 0.0 0.00 0.7 0.01 9.0 0.07 2.8

Reduziu o consumo não-alimentar 0.0 0.00 1.1 0.02 0.0 0.00 0.5

Dependeu da poupança 1.6 0.03 1.4 0.02 2.8 0.04 1.9

Recebeu assistência de uma ONG 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

Recebeu pagamento adiantado do empregador 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

Recebeu assistência do Governo 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

Teve cobertura de seguro 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

Não fez nada 64.2B 0.13 32.6A 0.08 51.2 AB 0.12 47.7

Outros 1.9 0.04 7.3 0.04 3.6 0.05 4.6
A,B diferença estatisticamente significativa; AB sem diferença estatisticamente significativa; EP = erro padrão

4.3.2.3 ESTRATÉGIAS ADOPTADAS PELO AGREGADO 
FAMILIAR PARA RESPONDER À PERTURBAÇÃO DAS 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, PECUÁRIAS E PESQUEIRAS
Os dados recolhidos sobre as estratégias para responder às perturbações das acti-
vidades agrícolas, pecuárias e pesqueiras estão resumidos nas Tabelas 15 e 16. Em-
bora o perfil seja semelhante aos analisados acima, o cenário muda. Aqui, houve três 
principais estratégias adoptadas pelos agregados familiares para responder ao cho-
que: (i) envolvimento noutras actividades de geração de rendimento, indicado por 2 
em cada 10 inquiridos (23.4%); (ii) redução do consumo alimentar, indicada por 1 em 
cada 10 inquiridos (11.2%); e (iii) nenhuma acção, indicada por metade dos agregados 
familiares participantes (50.3%). Quase todas as outras categorias de resposta foram 
indicadas por menos de 5% das famílias participantes (vide Tabela 20).

A redução do consumo alimentar foi mais nas zonas rurais (pouco mais de 12%) do 
que nas zonas urbanas (6%). A diferença observada é estatisticamente significativa 
(vide Tabela 19). Além disso, esta estratégia foi mais aplicada no Norte (23%) do que 
no Centro e Sul (cerca de 5% e 0%, respectivamente) (vide Tabela 20).

TABELA 14. MECANISMOS ADOPTADOS PELOS AGREGADOS FAMILIARES PARA 
RESPONDER AO ENCERRAMENTO DE ACTIVIDADES NÃO AGRÍCOLAS, POR REGIÃO
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Sexo do encarregado de educação Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento EP  Por 

cento EP  Por 
cento EP  Por 

cento EP

Mecanismos adoptados pelos agregados familiares para responder à perturbação das 
actividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras

Vendeu bens 
(agrícolas e 
não-agrícolas)

1.4 0.01 3.0 0.02 0.0** 0.00 2.8** 0.02

Envolveu-
se noutras 
actividades 
de geração de 
rendimento

25.0 0.05 21.5 0.05 30.9 0.09 21.2 0.04

Recebeu 
assistência 
de amigos e 
familiares

2.9 0.02 1.9 0.02 2.5 0.03 2.5 0.02

Obteve 
empréstimo 
de amigos e 
familiares

0.0 0.00 0.7 0.01 0.0 0.00 0.4 0.01

Obteve 
empréstimo de 
uma instituição 
financeira

0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Fez compras a 
crédito

0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Atrasou nas 
obrigações de 
pagamento

0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Vendeu a 
colheita com 
antecedência

0.0 0.00 3.4 0.02 1.6 0.02 1.5 0.01

Reduziu o 
consumo 
alimentar

10.7 0.04 11.9 0.04 5.7** 0.04 12.8** 0.03

Reduziu o 
consumo não-
alimentar

1.4 0.01 0.5 0.01 0.0 0.00 1.3 0.01

Dependeu da 
poupança

1.6 0.02 0.0 0.00 1.8 0.02 0.6 0.01

Recebeu 
assistência de 
uma ONG

0.0 0.00 1.3 0.01 0.7 0.02 0.6 0.01

Recebeu 
pagamento 
adiantado do 
empregador

0.0 0.00 0.3 0.01 0.6 0.01 0.0 0.00

Recebeu 
assistência do 
Governo

0.8 0.01 0.3 0.01 0.7 0.02 0.5 0.01

Teve cobertura 
de seguro

0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Não fez nada 52.9 0.06 47.2 0.07 46.2 0.09 51.5 0.05

Outros 3.1 0.02 8.1 0.04 9.2 0.05 4.3 0.02

*,** diferença estatisticamente significativa; * p<.05, **p<.001; EP = erro padrão 

TABELA 15. MECANISMOS ADOPTADOS PELOS AGREGADOS FAMILIARES PARA 
RESPONDER À PERTURBAÇÃO DAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, PECUÁRIAS E 
PESQUEIRAS, POR SEXO E ZONA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

  A redução do consumo 
alimentar foi mais nas zonas 
rurais do que nas zonas urbanas

12%  

6%  

NAS ZONAS 
RURAIS

NAS ZONAS 
URBANAS



INQUÉRITO SOBRE COVID-19 

38

TABELA 16. MECANISMOS ADOPTADOS PELOS AGREGADOS FAMILIARES PARA 
RESPONDER À PERTURBAÇÃO DAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS, PECUÁRIAS E 
PESQUEIRAS, POR REGIÃO

Região

TotalSul Centro Norte

 Por 
cento EP  Por cento EP  Por 

cento EP

Mecanismos adoptados pelos agregados familiares para responder à perturbação das 
actividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras

Vendeu bens 
(agrícolas e não-
agrícolas)

0.0 0.00 1.6 0.02 3.6 0.03 2.16

Envolveu-
se noutras 
actividades 
de geração de 
rendimento

8.6A 0.07 32.9B 0.06 17.7B 0.05 23.38

Recebeu 
assistência 
de amigos e 
familiares

0.0 0.00 2.1 0.02 3.8 0.03 2.48

Obteve 
empréstimo 
de amigos e 
familiares

0.0 0.00 0.7 0.01 0.0 0.00 0.31

Obteve 
empréstimo de 
uma instituição 
financeira

0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00

Fez compras a 
crédito 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00

Atrasou nas 
obrigações de 
pagamento

0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00

Vendeu a 
colheita com 
antecedência

0.0A 0.00 3.4B 0.02 0.0A 0.00 1.56

Reduziu o 
consumo 
alimentar

0.0A 0.00 4.6A 0.03 23.1B 0.06 11.22

Reduziu o 
consumo não-
alimentar

0.0 0.00 0.0 0.00 2.5 0.02 0.99

Dependeu da 
poupança 0.0 0.00 0.9 0.01 1.2 0.02 0.88

Recebeu 
assistência de 
uma ONG

0.0 0.00 0.9 0.01 0.4 0.01 0.59

Recebeu 
pagamento 
adiantado do 
empregador

0.0 0.00 0.0 0.00 0.3 0.01 0.14

Recebeu 
assistência do 
Governo

0.0 0.00 0.9 0.01 0.4 0.01 0.59

Teve cobertura de 
seguro 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.00

Não fez nada 88.7B 0.07 43.1A 0.07 44.5A 0.07 50.28

Outros 2.7A 0.04 9.0 AB 0.04 2.3A 0.02 5.43
A,B diferença estatisticamente significativa; AB sem diferença estatisticamente significativa; EP = erro 

padrão
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4.3.2.4 ESTRATÉGIAS ADOPTADAS PELAS FAMÍLIAS 
PARA RESPONDER AO AUMENTO DOS PREÇOS DOS 
PRINCIPAIS PRODUTOS ALIMENTARES 
O aumento dos preços dos principais produtos alimentares pode ser incluído en-
tre os impactos económicos da pandemia da COVID-19 nos agregados familiares. 
Aqui, a análise centra-se nas estratégias adoptadas pelo agregado familiar para 
responder ao aumento dos preços dos principais produtos alimentares. Os dados 
recolhidos estão resumidos nas Tabelas 17 e 18.

Ao interpretar estes dados, torna-se evidente que, para responder a este choque, 
foram adoptadas duas estratégias principais: o envolvimento noutras actividades 
de geração de rendimentos(22%) e a redução do consumo alimentar (22%). Ape-
sar destas acções, é importante considerar um terceiro grupo de inquiridos que 
apontaram não ter feito nada para responder a este choque (37%) (vide Tabela 18).

Esta estratégia de redução do consumo alimentar foi mais comum nas zonas urba-
nas, com cerca de 26%, do que nas zonas rurais, com cerca de 20%. Da mesma 
forma, verificou-se maior número de agregados familiares nas zonas urbanas que 
afirmaram não ter feito para responder a este choque (41%) do que na zonas rurais 
(35%) (vide Tabela 17). As diferenças observadas são estatisticamente significati-
vas.
 
Este último resultado, redução do consumo alimentar, mostra, até certo ponto, 
que a agricultura de subsistência, dominante nas zonas rurais, assim como a cria-
ção de animais para o consumo, tais como aves e caprinos, até mesmo o gado 
bovino, oferece vantagens na resposta ao aumento dos preços dos principais pro-
dutos alimentares para as pessoas das zonas rurais. Em contrapartida, nas zonas 
urbanas, para o maior número de famílias era praticamente impossível o cultivo da 
terra e a criação de animais para consumo, tais como os acima mencionados. Fi-
nalmente, importa notar que mesmo entre os agregados familiares que afirmaram 
não ter feito nada para responder ao aumento dos preços dos principais produtos 
alimentares, existe uma diferença substancial entre os liderados por homens e os 
liderados por mulheres (55% contra 38%) (vide Tabela 17).
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Sexo do encarregado de educação Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento EP  Por 

cento EP  Por 
cento EP  Por 

cento EP

Estratégias para responder o aumento dos preços dos principais produtos alimentares

Vendeu bens 
(agrícolas e 
não-agrícolas)

7.1 0.03 9.9 0.04 1.9** 0.01 7.4** 0.02

Envolveu-
se noutras 
actividades 
de geração de 
rendimento

17.5 0.05 24.8 0.06 22.3 0.04 21.5 0.03

Recebeu 
assistência 
de amigos e 
familiares

3.2 0.02 3.0 0.02 1.5 0.01 2.2 0.01

Obteve 
empréstimo 
de amigos e 
familiares

0.0 0.00 0.6 0.01 0.5 0.01 0.9 0.01

Obteve 
empréstimo de 
uma instituição 
financeira

0.0 0.00 0.0 0.00 0.2 0.00 0.0 0.00

Fez compras a 
crédito

0.0 0.00 0.0 0.00 0.2 0.00 0.0 0.00

Atrasou nas 
obrigações de 
pagamento

0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.2 0.00

Vendeu a 
colheita com 
antecedência

2.5 0.02 2.4 0.02 0.8 0.01 1.1 0.01

Reduziu o 
consumo 
alimentar

5.0 0.03 10.4 0.04 26.4** 0.04 19.5** 0.03

Reduziu o 
consumo não-
alimentar

2.6 0.02 2.5 0.02 1.9 0.01 3.4 0.01

Dependeu da 
poupança

1.8 0.02 4.1 0.03 1.3** 0.01 4.2** 0.01

Recebeu 
assistência de 
uma ONG

0.0 0.00 0.4 0.01 0.0 0.00 0.3 0.00

Recebeu 
pagamento 
adiantado do 
empregador

0.0 0.00 0.4 0.01 0.0 0.00 0.0 0.00

Recebeu 
assistência do 
Governo

0.5 0.01 0.7 0.01 0.0 0.00 0.0 0.00

Teve cobertura 
de seguro

0.4 0.01 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00

Não fez nada 54.9** 0.06 38.2** 0.07 40.8* 0.05 35.2* 0.03

Outros 4.3 0.03 2.9 0.02 2.1 0.01 4.0 0.01

*,** diferença estatisticamente significativa; * p<.05, **p<.001; EP = erro padrão 

TABELA 17. ESTRATÉGIAS ADOPTADAS PELAS FAMÍLIAS PARA RESPONDER AO 
AUMENTO DOS PREÇOS DOS PRINCIPAIS PRODUTOS ALIMENTARES, POR SEXO E 
ZONA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

  mesmo entre os agregados 
familiares que afirmaram não ter feito 
nada para responder ao aumento dos 
preços dos principais produtos alimentares, 
existe uma diferença substancial entre os 
liderados por homens e os liderados 
por mulheres (55% contra 38%) . 
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Região

Total
Sul Centro Norte

 Por 
cento EP  Por 

cento EP  Por 
cento EP

Estratégias adoptadas pelas famílias para responder ao aumento dos preços dos principais produtos alimentares

Vendeu bens (agrícolas e não-agrícolas) 5.8 0.03 5.9 0.02 4.0 0.02 5.3

Envolveu-se noutras actividades de geração de rendimento 12.7A 0.04 29.8B 0.04 18.1A 0.04 21.8

Recebeu assistência de amigos e familiares 0.0 0.00 2.7 0.01 2.6 0.02 2.0

Obteve empréstimo de amigos e familiares 0.0 0.00 1.0 0.01 1.1 0.01 0.8

Obteve empréstimo de uma instituição financeira 0.3 0.01 0.0 0.00 0.0 0.00 0.1

Fez compras a crédito 0.3 0.01 0.0 0.00 0.0 0.00 0.1

Atrasou nas obrigações de pagamento 0.0 0.00 0.2 0.00 0.0 0.00 0.1

Vendeu a colheita com antecedência 0.4 0.01 1.6 0.01 0.7 0.01 1.0

Reduziu o consumo alimentar 21.7 0.04 20.1 0.03 25.3 0.04 22.1

Reduziu o consumo não-alimentar 1.1A 0.01 2.2A 0.01 5.3B 0.02 2.9

Dependeu da poupança 0.5 0.01 1.1 0.01 8.7 0.03 3.2

Recebeu assistência de uma ONG 0.0 0.00 0.5 0.01 0.0 0.00 0.2

Recebeu pagamento adiantado do empregador 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

Recebeu assistência do Governo 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

Teve cobertura de seguro 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0

Não fez nada 57.3B 0.05 29.3A 0.04 31.2A 0.05 37.3

Outros 0.0A 0.00 5.6B 0.02 2.9A 0.02 3.3
A,B diferença estatisticamente significativa; AB sem diferença estatisticamente significativa; EP = erro padrão

TABELA 18. ESTRATÉGIAS ADOPTADAS PELAS FAMÍLIAS PARA RESPONDER AO 
AUMENTO DOS PREÇOS DOS PRINCIPAIS PRODUTOS ALIMENTARES, POR REGIÃO

4.3.3 SAÚDE
A prestação de serviços de saúde em Moçambique é assegurada pelo Sistema 
Nacional de Saúde (SNS), que é o mais completo); serviços privados com fins 
lucrativos (disponíveis quase exclusivamente nas zonas urbanas); serviços privados 
sem fins lucrativos (organizações não governamentais nacionais e internacionais 
com fortes ligações com o sector público); prestadores de serviços ao nível da 
comunidade, que cobrem parcialmente as necessidades básicas nas zonas sem a 
presença do SNS; e praticantes de medicina tradicional, geralmente aceites pelas 
comunidades (MISAU, 2013).

Os indicadores da situação de saúde têm melhorado, mas em taxas diferentes: a 
esperança de vida, embora tenha aumentado de 58.9 em 2018 para 60.2 anos em 
2019 (Jornal Noticias, publicado a 12/12/2019), ainda é baixa em relação à média 
da África Subsariana (61 anos), denotando resultados insatisfatórios em termos de 
atendimento às necessidades humanas básicas, como nutrição adequada, água 
potável e saneamento, e serviços de saúde, etc. Além disso, a prevalência da 
desnutrição em crianças menores de cinco anos continua preocupante (UNICEF, 
2021).
As tabelas 19 e 20 mostram a percentagem de agregados familiares que precisavam 
e tinham acesso a algum serviço médico no momento do inquérito, desagregada 
por sexo, zona e região do encarregado de educação. Os dados mostram que 
na metade dos agregados familiares alvos do estudo houve necessidade de 
atendimento médico entre Março e Setembro, sendo que 77% das crianças e 
84% dos adultos necessitados tiveram acesso ao mesmo.

 Os indicadores da situação de saúde 
têm melhorado, mas em taxas diferentes: 
a esperança de vida, embora tenha 
aumentado de 58.9 em 2018 para 60.2 
anos em 2019



INQUÉRITO SOBRE COVID-19 

42

TABELA 19. NECESSIDADE E ACESSO A SERVIÇOS MÉDICOS, POR SEXO E ZONA DO 
ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

Sexo do encarregado de educação Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Precisou ou algum membro do seu agregado familiar 
precisou de serviços médicos?

53.0 0.03 53.7 0.03 51.2 2.01 52.6 1.63

Alguma criança do seu agregado familiar teve acesso 
aos serviços médicos necessários?

80.0 0.03 78.7 0.04 75.1 2.43 80.3 1.79

Teve ou algum membro adulto do seu agregado 
familiar teve acesso aos serviços médicos 
necessários?

87.2* 0.03 80.0* 0.04 84.2 2.05 84.2 1.65

* diferença estatisticamente significativa, * p<.05; EP = erro padrão

A necessidade foi maior nas regiões Centro e Norte do que na região Sul (mais 
de 20%), e o acesso a serviços médicos entre os adultos era maior na região Sul, 
seguida pelo Centro e Norte. De acordo com o inquérito ao orçamento familiar 
(INE, 2015), 12% dos moçambicanos necessitaram de serviços de saúde nas duas 
últimas semanas que antecederam o inquérito. As pessoas que viviam nas zonas 
rurais tiveram uma necessidade maior do que nas zonas urbanas. O mesmo estudo 
mostra que duas em cada três pessoas doentes no país obtiveram assistência 
através de um profissional de saúde, tendo consultado um agente, unidade 
sanitária, curandeiro ou farmácia. Embora em menor grau, esta informação do 
estudo do INE corrobora os dados encontrados neste estudo no que respeita à 
percentagem de pacientes (crianças ou adultos) que tiveram acesso a um serviço 
médico.

TABELA 20. NECESSIDADE E ACESSO A SERVIÇOS MÉDICOS, POR REGIÃO

Região
Total

Sul Centro Norte

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

Precisou ou algum membro do seu agregado familiar precisou 
de serviços médicos?

38.3A 2.07 59.9B 2.12 57.8B 2.17 51.8

Alguma criança do seu agregado familiar teve acesso aos 
serviços médicos necessários?

71.7A 3.10 84.4B 2.03 72.9A 2.57 77.0

Teve ou algum membro adulto do seu agregado familiar teve 
acesso aos serviços médicos necessários?

90.1A 2.06 84.4AB 2.03 79.6B 2.33 84.1

A,B diferença estatisticamente significativa; AB sem diferença estatisticamente significativa; 
EP = erro padrão

Outro indicador importante destacado no Inquérito ao Orçamento Familiar (IOF) 
de 2015 é a percentagem de pessoas com acesso a uma unidade sanitária, que 
corresponde à percentagem de pessoas cujo tempo de viagem até à unidade 
mais próxima é de até 30 minutos. A percentagem indicada é de 68,3, que é mais 
elevada nas zonas urbanas (76,7%) do que nas zonas rurais (64.4%) (INE, 2015).

Entre as razões pelas quais os membros do agregado familiar não puderam 
beneficiar dos serviços de saúde estão os custos dos cuidados e transporte, e a 
capacidade limitada das unidades sanitárias devido às inundações (Tabelas 21 e 
22).
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Sexo do encarregado de 
educação

Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Custo - não tinha 
como pagar pelos 
cuidados

14.1 0.08 16.1 0.07 18.0 5.49 16.7 4.25

Custo - não tinha 
como pagar pelo 
transporte

14.7 0.08 9.3 0.06 4.0 2.80 11.5 3.64

Não há 
disponibilidade de 
pessoal médico

1.2 0.03 4.7 0.04 10.0 4.29 1.3 1.28

Voltou porque a 
unidade sanitária 
estava cheia

7.1 0.06 3.8 0.04 8.0 3.88 5.1 2.51

A unidade sanitária 
foi encerrada

0.0 0.00 0.9 0.02 2.0 2.00 0.0 0.00

Falta de transporte 9.1 0.07 5.4 0.05 6.0 3.39 6.4 2.79

Restrição de sair 
devido à COVID-19

7.3 0.06 7.4 0.05 8.0 3.88 2.6 1.80

Medo de contrair o 
vírus

0.0 0.00 5.3 0.05 2.0 2.00 2.6 1.80

Tinha de trabalhar 
(em casa ou no 
serviço)

0.0 0.00 1.7 0.03 0.0 0.00 1.3 1.28

Tinha de cuidar de 
familiares em casa

1.7 0.03 0.0 0.00 2.0 2.00 0.0 0.00

Outros 34.6 0.11 43.0 0.10 38.0 6.93 44.9 5.67

Recusou-se a 
responder

10.2 0.07 2.5 0.03 2.0 2.00 7.7 3.04

EP = erro padrão

TABELA 21 PRINCIPAL RAZÃO PELA QUAL O ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO OU 
UM MEMBRO DO AF NÃO CONSEGUIU TER ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS, POR 
SEXO E ZONA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

68.3% 68.3% 

 percentagem indicada 
de pessoas com acesso a uma 
unidade sanitária é de

QUE É MAIS ELEVADA NAS 
ZONAS URBANAS (76,7%) 
DO QUE NAS ZONAS RURAIS 
(64.4%)
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Região Total

Sul Centro Norte

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

Custo - não tinha 
como pagar pelos 
cuidados 9.5 6.56 16.0 5.24 19.7 5.13 16.7

Custo - não tinha 
como pagar pelo 
transporte 0.0 0.00 10.0 4.29 9.8 3.84 8.3

Não há 
disponibilidade de 
pessoal médico 28.6A 10.10 0.0B 0.00 1.6B 1.64 5.3

Voltou porque a 
unidade sanitária 
estava cheia 0.0 0.00 2.0 2.00 11.5 4.11 6.1

A unidade sanitária 
foi encerrada 0.0 0.00 0.0 0.00 1.6 1.64 0.8

Falta de transporte 9.5 6.56 6.0 3.39 4.9 2.79 6.1

Restrição de sair 
devido à COVID-19 9.5 6.56 8.0 3.88 0.0 0.00 4.5

Medo de    contrair 
o vírus 4.8 4.76 2.0 2.00 1.6 1.64 2.3

Tinha de trabalhar 
(em casa ou no 
serviço) 0.0 0.00 2.0 2.00 0.0 0.00 0.8

Tinha de cuidar de 
familiares em casa 0.0 0.00 2.0 2.00 0.0 0.00 0.8

Outros 28.6 10.10 44.0 7.09 45.9 6.43 42.4

Recusou-se a 
responder 9.5 6.56 8.0 3.88 3.3 2.30 6.1

A,B diferença estatisticamente significativa; EP = erro padrão

4.3.4 TRABALHO E RENDIMENTO
As tabelas 23 e 24 mostram os encarregados de educação que realizaram 
actividade remunerada no período imediatamente anterior à declaração do Estado 
de Emergência e os que realizaram pelo menos uma hora de trabalho remunerado 
na última semana antes da data da entrevista. Também compara o tempo de 
trabalho remunerado e a remuneração entre os dois períodos (período actual e 
período anterior ao encerramento das escolas em Março). Os dados mostram que 
um terço dos encarregados de educação realizava trabalho remunerado antes do 
encerramento das escolas, aproximadamente metade dos quais realizava pelo 
menos uma hora de trabalho remunerado sete dias antes da entrevista.

TABELA 22 PRINCIPAL RAZÃO PELA QUAL O ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO OU 
UM MEMBRO DO AF NÃO CONSEGUIU TER ACESSO AOS SERVIÇOS MÉDICOS, POR 
REGIÃO

UM TERÇO DOS UM TERÇO DOS 
ENCARREGADOS ENCARREGADOS 
DE EDUCAÇÃODE EDUCAÇÃO  
REALIZAVA TRABALHO REALIZAVA TRABALHO 
REMUNERADO ANTES REMUNERADO ANTES 
DO ENCERRAMENTO DO ENCERRAMENTO 
DAS ESCOLASDAS ESCOLAS
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Sexo do aluno Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Trabalhou para outra pessoa em troca de remuneração 
durante o mês de Fevereiro  de 2020

33.4 0.03 35.6 0.03 31.8 1.88 34.4 1.56

Envolvido em pelo menos uma hora de trabalho remunerado 

nos últimos 7 dias 48.6 0.03 44.7 0.03 55.9** 2.00 41.0** 1.61

Comparação do tempo gasto em trabalho remunerado nos últimos 7 dias antes da entrevista com uma semana normal de 
trabalho antes do encerramento das escolas

Mais 10.5 0.02 9.4 0.02 11.5 1.28 9.1 0.94

Mesmo 14.8 0.02 13.0 0.02 19.2** 1.59 11.2** 1.03

Pouco 33.4 0.03 32.6 0.03 23.1** 1.70 41.2** 1.61

Nenhum 41.3* 0.03 45.0* 0.03 46.2** 2.01 38.5** 1.59

Comparação dos ganhos dos últimos 7 dias antes da entrevista com os de uma semana normal antes do encerramento das 
escolas em Março

Mais 5.7 0.01 5.0 0.01 4.4 0.82 5.0 0.71

Mesmo 15.7 0.02 15.0 0.02 19.4** 1.59 12.5** 1.08

Pouco 48.0 0.03 49.4 0.03 48.0* 2.01 53.3* 1.63

Nenhum 30.6 0.03 30.5 0.03 28.3 1.81 29.2 1.49
*,** diferença estatisticamente significativa; * p<.05, **p<.001; EP = erro padrão

TABELA 23 TRABALHO REMUNERADO, POR SEXO E ZONA DO ALUNO

  A taxa de pobreza era de 46.1% 
em 2015 (IOF 2014/15), com maior 
incidência nas zonas rurais (50.1%) e na 
região Norte (55.1%). A perda de parte 
de seu rendimento torna as famílias 
muito mais vulneráveis à fome.

Existem diferenças na percentagem de encarregados de educação 
que realizaram pelo menos uma hora de trabalho remunerado nos 
sete dias antes da entrevista entre as zonas rurais e urbanas (maior 
para as zonas urbanas) e entre as regiões (a maior para o Centro, 
seguida pelo Sul e Norte). Na comparação entre os dois períodos, 
as maiores percentagens são registados nas duas últimas 
categorias de resposta (menos ou nenhum) com uma percentagem 
aproximada de 80 por cento dos encarregados de educação, 
tanto em termos de horas de trabalho remunerado quanto de 
rendimentos. Isto mostra que o rendimento dos membros do 
agregado familiar reduziu. Muitas famílias moçambicanas já viviam 
na pobreza. A taxa de pobreza era de 46.1% em 2015 (IOF 2014/15), 
com maior incidência nas zonas rurais (50.1%) e na região Norte 
(55.1%). A perda de parte de seu rendimento torna as famílias 
muito mais vulneráveis à fome.
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Região

Total
Sul Centro Norte

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Trabalhou para outra pessoa em troca de remuneração 
durante o mês de Fevereiro  de 2020 32.7 2.00 36.8 2.09 30.9 2.04 33.5

Envolvido em pelo menos uma hora de trabalho 
remunerado nos últimos 7 dias 45.6A 2.12 61.4B 2.10 34.4C 2.09 47.3

Comparação do tempo gasto em trabalho remunerado nos últimos 7 dias antes da entrevista com uma 
semana normal de trabalho antes do encerramento das escolas

Mais 9.0A 1.22 14.6B 1.52 7.2A 1.13 10.3

Mesmo 15.6 1.54 11.6 1.38 15.7 1.60 14.3

Pouco 40.7A 2.09 39.6A 2.11 19.5B 1.75 33.5

Nenhum 34.7A 2.03 34.3A 2.05 57.6B 2.18 42.0

Comparação dos ganhos dos últimos 7 dias antes da entrevista com os de uma semana normal antes do 
encerramento das escolas em Março

Mais 3.3A 0.76 8.2B 1.19 3.1A 0.76 4.9

Mesmo 16.8 1.59 13.2 1.47 15.7 1.60 15.3

Pouco 54.1A 2.12 54.5A 2.15 44.3B 2.19 51.1

Nenhum 25.9A 1.86 24.1A 1.85 36.9B 2.12 28.8
A,B diferença estatisticamente significativa; EP = erro padrão

4.3.5 INSEGURANÇA ALIMENTAR
A fome é associada ao absentismo e desistência escolar das crianças nas escolas 
moçambicanas, conforme ilustra o testemunho de Jeni Tito no Relatório Anual de 
2016 do UNICEF. Jeni, de 14 anos, disse que tinha dificuldades em frequentar 
a escola com o estômago vazio e sem uniforme e material escolar (UNICEF, 
2016). Este capítulo aborda como o acesso à alimentação foi problemático para as 
crianças durante o período em que foram obrigadas a ficar em casa, ou seja, como 
a pandemia da COVID-19 teve impacto no acesso à nutrição básica em casa.

A Escala de Percepção da Insegurança Alimentar (FIES) é uma métrica estabelecida 
e baseada na experiência que mede a gravidade da insegurança alimentar de 
indivíduos ou agregados familiares. A métrica é calculada a partir de dados sobre 
as respostas directas das pessoas a questões relativas ao seu acesso a alimentos 
de qualidade e quantidade adequadas. Isto condiz plenamente com o ponto de 
vista de que a característica chave que define a segurança alimentar é o “acesso 
seguro em qualquer momento a alimentos suficientes” (Maxwell e Frankenberger, 
1992: 8). As categorias são “pouca ou nenhuma fome no agregado familiar” (0-
1), “fome moderada no agregado familiar” (2-3), ou “fome severa no agregado 
familiar” (4-6) (Ballard et al., 2011).

As tabelas 25 e 26 mostram os resultados da FIES, incluindo os dados de cada um 
dos indicadores utilizados para estimar o índice composto da FIES. Em média, o 
valor da FIES foi de 4.8, que está na categoria de fome severa no agregado familiar. 
Não se observa variação significativa por sexo, zona e região. Contudo, foi possível 
observar uma variação estatisticamente significativa em alguns dos indicadores. 
Para a maioria dos indicadores, a região sul estava melhor do que o Centro e 

TABELA 24 TRABALHO REMUNERADO, POR REGIÃO

http://www.fantaproject.org/sites/default/files/resources/HHS-Indicator-Guide-Aug2011.pdf
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Norte. Por exemplo, o indicador, “ficou sem comida”, foi mais predominante no 
Norte e Centro do que no Sul (38.3% e 51.3% no Centro, respectivamente, contra 
74.3%, P<0,001, vide Tabela 26). Em contrapartida, o mesmo indicador nas zonas 
rurais era menos prevalecente do que nas zonas urbanas (59.6% contra 52.9%, 
P<0,001, vide Tabela 25). Pode-se dizer que, uma vez que a perda de emprego 
desde o encerramento das escolas era mais prevalecente nas zonas urbanas do 
que nas zonas rurais (26.6% contra 11.5%, P<0,001, vide Tabela 9), mais agregados 

TABELA 25 EVENTOS DE INSEGURANÇA ALIMENTAR NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, POR 
SEXO E ZONA DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

familiares ficaram sem alimentos nas zonas urbanas do que nas zonas rurais.  

Sexo do encarregado de 
educação

Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Durante as últimas quatro semanas (30 dias), houve um tempo em que... devido à falta de dinheiro ou outros 
recursos

Preocupado por não ter comida suficiente para 
comer 70.5 0.03 68.4 0.03 74.5** 0.03 66.9** 0.03

Não conseguiram comer alimentos saudáveis e 
nutritivos 75.2 0.03 71.9 0.03 74.5 0.03 73.2 0.02

Tinham apenas alguns tipos de alimentos 74.3 0.03 71.6 0.03 76.0* 0.03 71.5* 0.03

Tiveram de dispensar uma refeição 52.1 0.03 48.4 0.03 50.5 0.04 50.3 0.03

Comeram menos do que deviam 66.4 0.03 70.5 0.03 75.1** 0.03 64.6** 0.03

Ficaram sem comida 56.5 0.03 53.7 0.03 59.6** 0.04 52.9** 0.03

Tinham fome mas não comeram 56.7 0.03 53.9 0.03 59.8** 0.04 53.0** 0.03

Ficaram sem comer durante um dia inteiro 36.9 0.03 31.0 0.03 29.7 0.03 36.6 0.03

Índice da FIES 4.9 0.002 4.7 0.002 5.0 0.002 4.7 0.002

EP = erro padrão

TABELA 26 EVENTOS DE INSEGURANÇA ALIMENTAR NOS ÚLTIMOS 30 DIAS, POR 
REGIÃO

Região Total

Sul Centro Norte

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

Durante as últimas quatro semanas (30 dias), houve um tempo em que... devido à falta de dinheiro ou outros recursos

Preocupado por não ter comida suficiente para comer 63.3A 0.04 67.7A 0.03 77.1B 0.03 69.5

Não conseguiram comer alimentos saudáveis e nutritivos 64.9A 0.04 73.4A 0.03 81.1B 0.03 73.7

Tinham apenas alguns tipos de alimentos 68.8A 0.04 71.3A 0.03 78.9B 0.03 73.0

Tiveram de dispensar uma refeição 38.5A 0.04 47.4A 0.03 64.0B 0.04 50.4

Comeram menos do que deviam 62.2A 0.04 64.3A 0.03 78.7B 0.03 68.3

Ficaram sem comida 38.3A 0.04 51.3B 0.03 74.3C 0.04 55.2

Tinham fome mas não comeram 41.9A 0.04 52.4A 0.03 70.3B 0.04 55.4

Ficaram sem comer durante um dia inteiro 14.3A 0.03 34.1B 0.03 50.4C 0.04 34.2

Índice da FIES 3.9 0.003 4.6 0.002 5.7 0.002 4.8

EP = erro padrão
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Em suma, pode-se concluir que os choques causados pela pandemia nas famílias 
alvo estão fortemente relacionados com a perturbação do rendimento familiar e 
da segurança alimentar. Existem essencialmente cinco principais choques com 
que as famílias se debatem no contexto da pandemia da COVID-19: aumento dos 
preços dos principais produtos alimentares; aumento dos preços dos insumos 
agrícolas/comerciais; doença, ferimentos, ou morte do membro que sustenta 
a família; perturbação das actividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras; e uma 
queda nos preços insumos agrícolas/comerciais. Pelo menos um quarto dos 
inquiridos apontou quase todos estes choques e quase dois terços dos inquiridos 
indicaram o aumento dos preços dos principais produtos alimentares. A principal 
estratégia de sobrevivência foi o envolvimento noutras actividades de geração 
de rendimento. Contudo, por razões pouco claras, esta estratégia foi seguida por 
“nenhuma acção” para responder aos choques.

4.4. EDUCAÇÃO DAS CRIANÇAS
Este sub-capítulo descreve como as escolas, os pais e as crianças organizaram-se 
para as actividades de aprendizagem dos alunos após o encerramento das escolas 
devido à pandemia da COVID-19. Dada a situação de emergência, o MINEDH 
passou a implementar programas de ensino à distância, através da televisão, rádio 
e plataforma de ensino à distância (http://ead.mined.gov.mz). Os professores foram 
orientados a preparar fichas de exercícios para os alunos da educação primária e 
secundária que não têm acesso às aulas através das tecnologias de informação e 
comunicação (TICs) (MINEDH, 2020).

4.4.1 ENVOLVIMENTO NA APRENDIZAGEM FORA DA 
ESCOLA

As tabelas 27 e 28 mostram o tipo de actividades de aprendizagem que os 
alunos realizaram durante os sete dias anteriores ao inquérito. Em média, 63% 
das crianças estavam envolvidas nalguma actividade de aprendizagem educativa; 
contudo, 52% destes consegue ler sozinhos ou com um adulto, indicando 
actividade predominantemente focada na família sem muita orientação da escola. 
Além disso, apenas 16% das crianças receberam fichas de exercícios do professor. 
O uso de fichas de exercícios foi mais prevalente no Sul (22%) do que no Norte 
(13%) (Tabela 28).

Ler sozinho ou com um adulto era mais comum nas zonas rurais (56%) do que 
nas zonas urbanas (45%), enquanto nas zonas urbanas havia uma prevalência de 
crianças a assistir a programas educativos na televisão (22%), de acordo com os 
encarregados de educação. Isto pode ser atribuído a uma disponibilidade limitada 
de livros em casa nas zonas rurais, indicando uma possível parcialidade de desejo 
social (ALDE, 2019)

  Ler sozinho ou com um adulto 
era mais comum nas zonas rurais 
(56%) do que nas zonas urbanas (45%), 
enquanto nas zonas urbanas havia uma 
prevalência de crianças a assistir a 
programas educativos na televisão (22%)
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Sexo do aluno Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

A criança esteve envolvida em algumas actividades de 
educação ou aprendizagem nos últimos 7 dias 62.0 0.03 65.1 0.03 66.2 0.04 62.0 0.03

Tipos de actividades de educação ou aprendizagem em que a criança esteve envolvida durante os últimos 7 dias antes da 
entrevista

Concluíu trabalhos fornecidos pelo professor 18.3 0.03 14.2 0.03 13.2* 0.03 18.1* 0.03

Leu sozinho ou com os pais ou outro adulto 47.1* 0.04 57.5* 0.04 44.8* 0.05 56.4* 0.04

Usou aplicativos móveis de aprendizagem 0.4 0.00 1.3 0.01 2.1* 0.01 0.1* 0.00

Assistiu a programas educativos de televisão 11.9 0.03 11.1 0.03 22.1* 0.04 5.4* 0.02

Ouviu programas educativos na rádio 11.8 0.03 9.3 0.02 10.8 0.03 10.5 0.02

Manteve encontro presencial com professor(tutor) 4.2 0.02 2.7 0.01 1.2* 0.01 4.8* 0.02

Outros 6.3 0.02 3.9 0.02 5.9 0.02 4.7 0.02
* diferença estatisticamente significativa; * p<.05; SE = erro padrão

TABELA 27 TIPOS DE ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO OU APRENDIZAGEM EM 
QUE A CRIANÇA ESTEVE ENVOLVIDA DURANTE OS ÚLTIMOS 7 DIAS ANTES DA 
ENTREVISTA, POR SEXO E ZONA DO ALUNO

TABELA 28 TIPOS DE ACTIVIDADES DE EDUCAÇÃO OU APRENDIZAGEM EM 
QUE A CRIANÇA ESTEVE ENVOLVIDA DURANTE OS ÚLTIMOS 7 DIAS ANTES DA 
ENTREVISTA, POR REGIÃO

Região

Total
Sul Centro Norte

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

A criança esteve envolvida em algumas actividades de educação 
ou aprendizagem nos últimos 7 dias

69.5A 0.04 67.1A 0.03 53.6B 0.04 63.5

Tipos de actividades de educação ou aprendizagem em que a criança esteve envolvida durante os últimos 7 dias antes da 
entrevista

Concluíu trabalhos fornecidos pelo professor 21.8A 0.04 14.8AB 0.03 13.1B 0.04 16.3

Leu sozinho ou com os pais ou outro adulto 50.5A 0.05 47.3A 0.04 62.2B 0.05 52.2

Usou aplicativos móveis de aprendizagem 0.8 0.01 0.8 0.01 0.9 0.01 0.8

Assistiu a programas educativos de televisão 14.3A 0.04 11.2AB 0.03 9.1B 0.03 11.5

Ouviu programas educativos na rádio 9.5 0.03 13.2 0.03 7.4 0.03 10.6

Manteve encontro presencial com professor(tutor) 0.6A 0.01 5.4B 0.02 3.0AB 0.02 3.5

Outros 2.5A 0.02 7.3B 0.02 4.3AB 0.02 5.2
A,B diferença estatisticamente significativa; AB sem diferença estatisticamente 
significativa; EP = erro padrão
 

4.4.2 COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR
A comunicação da criança directamente ou através do encarregado de educação 
com o seu professor nos últimos sete dias anteriores ao inquérito foi baixa. As 
tabelas 29 e 30 apresentam os resultados. Apenas 1 em cada 5 crianças teve este 
privilégio (vide Tabela 29). As crianças das regiões Centro e Norte comunicaram-se 
mais do que as do Sul. O tipo de comunicação ajuda a compreender os números 
mais elevados nas regiões Centro e Norte: 81% dos contactos eram presenciais, 
o que era mais provável quando o encarregado de educação recebia ou devolvia as 
fichas de exercício (vide Tabelas 29 e 30). Na região do Sul e zonas urbanas, 20% 
responderam que se comunicavam com o professor por telefone.
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Sexo do aluno Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Terá a criança ou algum membro do AF comunicado 
com o professor nos últimos 7 dias antes da 
entrevista? 19.5 0.03 22.0 0.03 18.0* 0.03 22.2* 0.03

Tipo de comunicação

SMS 3.8 0.03 4.3 0.03 4.3 0.04 3.9 0.02

Telefone (chamada de voz) 15.5 0.05 13.2 0.05 20.1 0.08 11.9 0.04

WhatsApp 1.0 0.01 0.5 0.01 2.3 0.03 0.0 0.00

Presencial 79.7 0.06 82.1 0.06 73.3* 0.09 84.2* 0.05
* diferença estatisticamente significativa; * p<.05; EP = erro padrão

TABELA 29 COMUNICAÇÃO DO ALUNO OU MEMBRO DO AF COM O PROFESSOR 
NOS ÚLTIMOS 7 DIAS ANTES DA ENTREVISTA, POR SEXO E ZONA DO ALUNO

TABELA 30 COMUNICAÇÃO DO ALUNO OU MEMBRO DO AF COM O PROFESSOR 
NOS ÚLTIMOS 7 DIAS ANTES DA ENTREVISTA, POR REGIÃO

Região
Total

Sul Centro Norte

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Terá a criança ou algum membro do AF comunicado com o 
professor nos últimos 7 dias antes da entrevista? 11.4A 0.03 26.1B 0.03 20.9B 0.04 20.7

Tipo de comunicação

SMS 14.3A 0.10 3.0B 0.02 0.9B 0.02 4.0

Telefone (chamada de voz) 14.3 0.10 17.6 0.05 8.4 0.05 14.4

WhatsApp 5.0A 0.06 0.0B 0.00 0.0B 0.00 0.7

Presencial 66.4A 0.13 79.4B 0.06 90.7B 0.06 80.9
A,B diferença estatisticamente significativa; EP = erro padrão

4.4.3 O QUE IMPEDE AS CRIANÇAS DE DEDICAREM 
MAIS TEMPO A APRENDEREM À DISTÂNCIA?

Quando a criança fica o tempo todo em casa, geralmente negligencia as 
actividades escolares e se dedica a actividades domésticas ou a brincar, ou não 
se sente motivada a realizar as suas actividades escolares, devido a limitações 
materiais, como a falta de livros. Os encarregados de educação enumeraram um 
conjunto de actividades que interferiram nas actividades de aprendizagem das 
crianças (Tabelas 31 e 32).
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Sexo do aluno Zona

Masculino Female Urbana Rural

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

O que impede as crianças de dedicarem tempo aos estudos?

Falta de acesso à televisão 1.3 0.01 0.9 0.01 1.1 0.01 1.1 0.01

Falta de acesso à rádio 2.6 0.01 2.5 0.01 0.8* 0.01 3.5* 0.01

Falta de acesso à internet 0.7 0.01 0.6 0.01 0.9 0.01 0.5 0.00

Falta de acesso a programas educativos 1.2* 0.01 3.9* 0.01 4.4* 0.02 1.4* 0.01

Falta de acesso a livros ou materiais de aprendizagem 9.6 0.02 7.8 0.02 6.3* 0.02 10.1* 0.02

Falta de motivação 9.3* 0.02 4.8* 0.01 6.1 0.02 7.7 0.01

Falta apoio de professores e escolas 15.3 0.02 13.6 0.02 8.7* 0.02 17.6* 0.02

Trabalhar para ganhar dinheiro 2.0 0.01 1.7 0.01 1.9 0.01 1.8 0.01

Cuidar de irmãos ou outros membros do AF 1.8 0.01 1.8 0.01 1.2 0.01 2.1 0.01

Ajudar nas tarefas domésticas 8.1* 0.02 12.08 0.02 9.6 0.02 10.0 0.02

Falta de supervisão de adultos no AF 3.2 0.01 2.1 0.01 3.2 0.01 2.3 0.01

Falta de um lugar bom/tranquilo para estudar 0.7* 0.01 1.9* 0.01 2.3 0.01 0.7 0.00

Passar tempo a fazer outras coisas 6.8 0.02 7.5 0.02 4.9* 0.02 8.4* 0.02

Outros 37.5 0.03 39.0 0.03 48.4* 0.04 32.7* 0.03
* diferença estatisticamente significativa; * p<.05; EP = erro padrão

TABELA 31 OBSTÁCULOS QUE IMPEDEM OS ALUNOS DE DEDICAR TEMPO AOS 
ESTUDOS, POR SEXO E ÁREA DO ALUNO

Importa referir que as limitações de acesso a informações, manuais e textos, 
desmotivação ou falta de assistência dos professores são responsáveis por cerca 
de 37% dos motivos que levam as crianças a não aprenderem. Além da falta 
de apoio dos professores e de materiais didácticos mencionada por 23% dos 
encarregados de educação, o envolvimento nas tarefas domésticas foi o factor 
mais citado que impediu as crianças de dedicarem mais tempo aos estudos 
(10%). As tarefas domésticas são uma questão de género, mencionadas com 
maior frequência pelos encarregados de educação das raparigas (12%) do que 
pelos dos rapazes (8%). A falta de apoio do professor é duas vezes mais frequente 
nas zonas rurais (17.6) do que nas zonas urbanas (8.7).

Outras actividades que interferem nos estudos são trabalhar para ganhar dinheiro 
e cuidar dos irmãos ou outros membros do agregado familiar.
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Região

Total
Sul Centro Norte

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

O que pode impendir as crianças de dedicarem tempo aos estudos?

Falta de acesso à televisão 0.6 0.01 0.8 0.01 2.0 0.01 1.1

Falta de acesso à rádio 2.1 0.01 1.9 0.01 3.8 0.02 2.6

Falta de acesso à internet 0.4 0.01 0.5 0.00 1.1 0.01 0.7

Falta de acesso a programas educativos 1.3A 0.01 1.6A 0.01 4.5B 0.02 2.4

Falta de acesso a livros ou materiais de aprendizagem 13.3A 0.03 5.3B 0.02 9.9AB 0.02 8.8

Falta de motivação 6.7A 0.02 4.3A 0.01 11.4B 0.03 7.2

Falta apoio de professores e escolas 17.4 0.03 11.8 0.02 15.8 0.03 14.5

Trabalhar para ganhar dinheiro 1.3A 0.01 0.4A 0.00 4.3B 0.02 1.9

Cuidar de irmãos ou outros membros do AF 1.5A 0.01 0.4A 0.00 4.0B 0.02 1.8

Ajudar nas tarefas domésticas 8.8 0.03 9.9 0.02 10.8 0.03 9.9

Falta de supervisão de adultos no AF 3.9 0.02 2.0 0.01 2.5 0.01 2.6

Falta de um lugar bom/tranquilo para estudar 1.4 0.01 1.3 0.01 1.1 0.01 1.3

Passar tempo a fazer outras coisas 2.2A 0.01 7.2B 0.02 11.0B 0.03 7.2

Outros 39.0A 0.04 52.6A 0.03 17.7B 0.03 38.2
A,B diferença estatisticamente significativa; AB sem diferença estatisticamente significativa; EP = erro 

padrão

4.4.4 PRINCIPAIS ACÇÕES DOS ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO PARA APOIAR A APRENDIZAGEM DA 
CRIANÇA

O apoio às actividades escolares torna-se ainda mais importante com a criança 
estuda em casa, sem o contacto do professor. Um em cada cinco encarregados 
de educação não fez nada para apoiar os seus filhos nas actividades escolares; 
essa proporção é maior nas zonas rurais do que nas urbanas e no Norte do que 
nas regiões Centro e Sul. Apenas 8.8% dos encarregados de educação leram com 
a criança e 14.3% conseguiram ajuda para TPC (vide Tabelas 33 e 34); a ajuda 
não veio necessariamente do encarregados de educação. A segunda resposta 
mais comum relacionada com o apoio à aprendizagem foi dizer às crianças para 
reverem a matéria nos seus livros escolares (18%). O ensino à distância não foi 
eficaz para a maioria dos alunos. Como quase um terço das crianças não estava 
envolvido em nenhuma actividade de aprendizagem (37%), e a maioria não se 
comunicava com o professor (80%), a maioria das crianças teve apoio dos pais na 
monitoria da sua aprendizagem. Além disso, as partes quantitativas e qualitativas 
da análise sugerem que as crianças podem ser deixadas sozinhas, devido à 
capacidade limitada dos pais de apoiar a aprendizagem em casa (vide resultados 
qualitativos abaixo). Os resultados qualitativos de entrevistas com directores de 
escolas apoiam a conclusão de que os pais não estão preparados para apoiar a 
aprendizagem dos filhos.

TABELA 32 OBSTÁCULOS QUE IMPEDEM AS CRIANÇAS DE DEDICAREM TEMPO AOS 
ESTUDOS, POR ZONA

DOS ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO LERAM COM A 
CRIANÇA E 14.3% CONSEGUIRAM 
AJUDA PARA TPC 

8.8%
APENAS
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Região

TotalSul Centro Norte

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Principais acções que está a tomar para apoiar a aprendizagem do seu filho durante o encerramento das escolas

Nada 22.5A 0.04 20.0A 0.03 28.6B 0.04 23.3

Conversar com a criança sobre disciplinas escolares 7.4A 0.02 12.0B 0.02 15.5B 0.03 11.9

Leitura para a criança 5.6A 0.02 7.0AB 0.02 9.2B 0.02 7.3

Pagamento de aulas de explicação 0.9A 0.01 1.3A 0.01 4.4B 0.02 2.2

Dizer à criança para rever a matéria 20.6A 0.04 19.1A 0.03 16.5B 0.03 18.6

Ajudar com TPC 31.7A 0.04 13.1B 0.02 6.3C 0.02 15.7

Telefonar para o professor/director da escola da criança 0.4A 0.01 0.2A 0.00 2.1B 0.01 0.9

Organização de actividades de aprendizagem recreativa 0.4A 0.01 3.2B 0.01 5.1B 0.02 3.1

Incentivar a criança a aprender à distância (rádio, televisão, telefone, 
etc.) 3.7A 0.02 7.0B 0.02 4.4AB 0.02 5.4

Outros 7.1A 0.02 17.1B 0.03 7.8A 0.02 11.7
A,B diferença estatisticamente significativa; AB sem diferença estatisticamente significativa; EP = erro padrão

TABELA 33 PRINCIPAIS ACÇÕES TOMADAS PELOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
PARA APOIAR A APRENDIZAGEM DOS SEUS FILHOS DURANTE O ENCERRAMENTO 
DAS ESCOLAS, POR REGIÃO

TABELA 34 PRINCIPAIS ACÇÕES TOMADAS PELOS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO 
PARA APOIAR A APRENDIZAGEM DOS SEUS FILHOS DURANTE O ENCERRAMENTO 
DAS ESCOLAS, POR SEXO E ZONA

Sexo do aluno Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

Por 
cento

EP Por 
cento

EP Por 
cento

EP Por 
cento

EP

Principais acções que está a tomar para apoiar a aprendizagem do seu filho durante o encerramento das escolas

Nada 23.2 0.03 23.4 0.03 18.1* 0.03 26.1* 0.02

Conversar com a criança sobre disciplinas escolares 12.2 0.02 11.6 0.02 9.5* 0.02 13.2* 0.02

Leitura para a criança 6.8 0.02 8.0 0.02 4.5* 0.02 8.8* 0.02

Pagamento de aulas de explicação 2.3 0.01 2.0 0.01 3.7* 0.01 1.3* 0.01

Dizer à criança para rever a matéria 19.3 0.02 17.9 0.03 25.7* 0.03 14.8* 0.02

Ajudar com TPC 14.1 0.02 17.5 0.03 18.3 0.03 14.3 0.02

Telefonar para o professor/director da escola da criança 1.3 0.01 0.4 0.00 0.6 0.01 1.0 0.01

Organização de actividades de aprendizagem recreativa 3.1 0.01 3.0 0.01 1.7* 0.01 3.8* 0.01

Incentivar a criança a aprender à distância (rádio, televisão, 
telefone, etc.)

5.6 0.01 5.1 0.01 6.3 0.02 4.9 0.01

Outros 12.1 0.02 11.2 0.02 11.6 0.02 11.7 0.02
* diferença estatisticamente significativa; * p<.05; EP = erro padrão



INQUÉRITO SOBRE COVID-19 

54

4.4.5 PREOCUPAÇÕES MAIS SÉRIAS DOS 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO SOBRE OS SEUS FILHOS 
NOS ÚLTIMOS SETE DIAS ANTES DA ENTREVISTA  
Apenas 24% dos encarregados de educação não tinham preocupações 
relativamente às suas crianças (Tabelas 35 e 36). As principais preocupações 
mencionadas pelos outros 76% dos encarregados foram: o atraso que a 
criança podia ter na sua formação (alegadamente devido à perda do ano) (28%), 
insuficiência de alimentos (7%), a criança meter-se em problemas por não estar 
na escola (6%), e a criança ficar doente (6%). As crianças do Norte registam mais 
falta de alimentos; 13,7% dos encarregados de educação apontam que esta é a 
sua principal preocupação. É de salientar que algumas escolas ofereciam lanches 
escolares que satisfaziam algumas das necessidades alimentares das crianças, 
mas quando as escolas fecharam, os encarregados de educação não dispunham, 
muitas vezes, de condições para satisfazer essa necessidade.

TABELA 35 PRINCIPAIS ASPECTOS RELATIVOS À CRIANÇA QUE PREOCUPARAM OS 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS 7 DIAS ANTES DA ENTREVISTA, POR SEXO E ZONA

Sexo do aluno Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

Por 
cento

EP Por 
cento

EP Por 
cento

EP Por 
cento

EP

Nos últimos 7 dias, qual foi a sua maior preocupação em relação ao seu filho?

Não ter o suficiente para comer 7.6 0.02 6.6 0.02 2.8* 0.01 9.4* 0.02

Atrasar na sua formação 27.8 0.03 28.2 0.03 26.3* 0.03 28.9* 0.03

Não poder fazer os exames 2.3 0.01 3.2 0.01 3.3 0.01 2.4 0.01

Ficar doente 5.5 0.01 5.7 0.02 5.6 0.02 5.5 0.01

Vadiar, ficar ocioso 5.6 0.01 5.2 0.01 8.0* 0.02 4.0* 0.01

Não estar seguro 2.0* 0.01 1.0* 0.01 1.5 0.01 1.6 0.01

Meter-se em problemas por não estar na escola 6.4 0.02 5.7 0.02 7.4 0.02 5.3 0.01

Ser desobediente 1.5 0.01 2.5 0.01 2.4 0.01 1.8 0.01

Não tinha preocupação nenhuma 23.4 0.03 24.7 0.03 18.2* 0.03 27.2* 0.02

Outros 17.9 0.02 17.2 0.02 24.5* 0.03 13.9* 0.02
* diferença estatisticamente significativa; * p<.05; EP = erro padrão

TABELA 36 PRINCIPAIS ASPECTOS RELATIVOS À CRIANÇA QUE PREOCUPARAM OS 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS 7 DIAS ANTES DA ENTREVISTA, POR REGIÃO

Região

Total
Sul Centro Norte

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Nos últimos 7 dias, qual foi a sua maior preocupação em relação ao seu filho?

Não ter o suficiente para comer 5.1A 0.02 3.5A 0.01 13.7B 0.03 7.1

Atrasar na sua formação 38.5A 0.04 13.8B 0.02 39.0A 0.04 28.0

Não poder fazer os exames 0.7A 0.01 2.3A 0.01 4.8B 0.02 2.7

Ficar doente 6.9 0.02 5.8 0.02 4.2 0.02 5.6

Vadiar, ficar ocioso 6.3 0.02 4.3 0.01 6.3 0.02 5.4

Não estar seguro 1.1 0.01 1.8 0.01 1.6 0.01 1.5

Meter-se em problemas por não estar na escola 3.2A 0.02 9.2B 0.02 4.1A 0.02 6.1

Ser desobediente 1.5AB 0.01 2.9A 0.01 1.3B 0.01 2.0

Não tinha preocupação nenhuma 23.3A 0.04 33.3B 0.03 12.0C 0.03 24.0

Outros 13.5A 0.03 23.2B 0.03 13.1A 0.03 17.6
A,B,C diferença estatisticamente significativa; AB sem diferença estatisticamente significativa; EP = erro padrão

DOS ENCARREGADOS DE 
EDUCAÇÃO NÃO TINHAM 
PREOCUPAÇÕES RELATIVAMENTE 
ÀS SUAS CRIANÇAS

24%
APENAS
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4.4.6 AS PRINCIPAIS ACTIVIDADES DA CRIANÇA  
Quais eram as actividades da criança quando as escolas estavam encerradas? 
O estudo perguntou sobre as principais actividades da criança nos últimos 
sete dias antes da entrevista. Os resultados nas Tabelas 37 e 38 mostram que 
estudar foi a segunda principal actividade, com 28,4% (as diferenças regionais 
são significativas, com 41% no Sul contra 24% no Norte), seguido de ajudar nas 
actividades domésticas (36.8%). Algumas crianças realizaram actividades para 
ajudar no rendimento da sua família (vender produtos e ajudar na machamba). Esta 
é uma resposta que incide directamente na questão de género, uma vez que os 
encarregados de educação da raparigas é que fizeram mais esta indicação do que 
os dos rapazes (41% contra 32%).

Existe uma clara divisão urbano-rural. Conforme esperado, nas zonas rurais, 42% 
dos encarregados de educação responderam que as tarefas domésticas eram a 
principal actividade da criança, contra apenas 22% que referiram ter estudado. Nas 
zonas urbanas, principalmente no Sul, esta situação inverte-se, com 41% a estudar 
e 27% a ajudar nas tarefas domésticas.

Sexo do aluno Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Nos últimos 7 dias, qual foi a principal actividade da criança?

Estudar 29.4 0.03 27.3 0.03 41.1* 0.04 21.6* 0.02

Brincar 16.9 0.02 15.2 0.02 20.0* 0.03 14.1* 0.02

Ajudar nas tarefas 
domésticas 32.5* 0.03 41.6* 0.03 27.3* 0.03 41.9* 0.03

Cuidar de outros 
membros do 
agregado familiar 2.5 0.01 1.9 0.01 0.3* 0.00 3.2* 0.01

Vender produtos 
(negócio) 1.4* 0.01 0.2* 0.00 1.3 0.01 0.6 0.00

Trabalhar na 
machamba 9.2 0.02 8.1 0.02 3.0* 0.01 11.8* 0.02

Outros 7.3 0.02 5.0 0.01 5.9 0.02 6.4 0.01

Recusou-se a 
responder 0.8 0.01 0.5 0.00 1.1* 0.01 0.4* 0.00

* diferença estatisticamente significativa; * p<.05; EP = erro padrão

Os resultados mostram muitas variações. Nas zonas urbanas, a percentagem de 
crianças que dedicam tempo a estudar é o dobro quando comparada com a da 
zona rural. Isto é semelhante por região, com a percentagem de crianças a estudar 
na região Sul quase o dobro da percentagem do Centro e Norte. 

TABELA 37 PRINCIPAIS ACTIVIDADES DA CRIANÇA NOS ÚLTIMOS 7 DIAS ANTES DA 
ENTREVISTA, POR SEXO E ZONA DO ALUNO

 Os resultados nas Tabelas 37 e 
38 mostram que estudar foi a segunda 
principal actividade, com 28,4% (as 
diferenças regionais são significativas, 
com 41% no Sul contra 24% no Norte), 
seguido de ajudar nas actividades 
domésticas (36.8%).

AS PRINCIPAIS 
ACTIVIDADES DA 
CRIANÇA
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Região

Total
Sul Centro Norte

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Nos últimos 7 dias, qual foi a principal actividade da criança?

Estudar 40.7A 0.04 24.1B 0.03 24.4B 0.03 28.4

Brincar 19.1 0.04 14.3 0.02 16.2 0.03 16.1

Ajudar nas tarefas domésticas 26.1A 0.04 40.9B 0.03 39.8B 0.04 36.8

Cuidar de outros membros do 
agregado familiar 0.2A 0.00 0.4A 0.00 6.3B 0.02 2.2

Vender produtos (negócio) 0.2 0.00 0.9 0.01 1.3 0.01 0.9

Trabalhar na machamba 10.2 0.03 8.8 0.02 7.4 0.02 8.7

Outros 3.4A 0.02 9.9B 0.02 3.5A 0.01 6.2

Recusou-se a responder 0.1 0.00 0.7 0.01 1.1 0.01 0.7
A,B diferença estatisticamente significativa; EP = erro padrão

TABELA 38 PRINCIPAIS ACTIVIDADES DA CRIANÇA NOS ÚLTIMOS 7 DIAS ANTES DA 
ENTREVISTA, POR REGIÃO

4.4.7 EXPECTATIVA DE QUE A CRIANÇA VOLTARÁ À 
ESCOLA NA SUA REABERTURA
Quando perguntados sobre a expectativa de as crianças regressarem à escola na 
sua reabertura, 8 em cada 10 acreditavam que era muito provável (Tabela 40). A 
probabilidade de voltar à escola foi tida como alta entre encarregados de educação 
das raparigas do que entre os dos rapazes. 

Quando os dados são desagregados por área e região, os resultados contradizem 
a expectativa. As respostas relativas a cenários futuros mostraram um elevado 
nível de incerteza por parte dos encarregados de educação e das famílias, pelo que 
isto deve ser tratado com cautela. Por exemplo, mais encarregados de educação 
na zonas rurais do que nas zonas urbanas afirmaram que a criança definitivamente 
regressaria à escola. Mais encarregados de educação no Norte do que no Sul 
e Centro referiram que a criança regressaria à escola (Tabelas 39 e 40). Seria 
de esperar que os encarregados de educação da zona urbana e da região Sul 
estivessem mais dispostos a que a criança regressasse à escola do que os seus 
homólogos da zona rural e da região Norte.  

Além disso, cerca de 12% responderam que era improvável que a criança 
regressasse à escola ou que definitivamente a criança não regressaria aos estudos 
formais. Estes últimos são os casos mais prováveis de desistência escolar. Uma 
vez que esta taxa (12%) é semelhante à taxa de desistência escolar observada na 
amostra nacional da ALDE em 2019, isto pode reflectir uma decisão tomada pela 
família, independentemente da situação da COVID-19.

12%
ESPONDERAM QUE ERA 
IMPROVÁVEL QUE A CRIANÇA 
REGRESSASSE À ESCOLA OU QUE 
DEFINITIVAMENTE A CRIANÇA 
NÃO REGRESSARIA AOS 
ESTUDOS FORMAIS



RESULTADOS DO “INQUÉRITO TELEFÓNICO SOBRE A APRENDIZAGEM” ENTRE OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO, DIRECTORES DE ESCOLAS E AUTORIDADES DISTRITAIS

57

Sexo do aluno Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

Qual é a probabilidade de a criança regressar à escola quando esta reabrir?

Definitivamente 
regressará 50.1* 0.03 57.7* 0.03 46.2* 0.04 57.7* 0.03

É provável que 
regresse 36.2 0.03 31.8 0.03 33.4* 0.04 34.5* 0.03

Não é provável/ 
provavelmente não 
regressará 10.7* 0.02 7.6* 0.02 14.6* 0.03 6.4* 0.01

Definitivamente não 
regressará 3.0 0.01 2.9 0.01 5.9* 0.02 1.4* 0.01

* diferença estatisticamente significativa; * p<.05; SE = erro padrão

TABELA 39 PROBABILIDADE DE A CRIANÇA REGRESSAR À ESCOLA NA SUA 
REABERTURA, POR SEXO E ZONA DO ALUNO

TABELA 40 PROBABILIDADE DE A CRIANÇA REGRESSAR À ESCOLA NA SUA 
REABERTURA, POR REGIÃO

Região
Total

Sul Centro Norte

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

Qual é a probabilidade de a criança regressar à escola quando esta reabrir?

Definitivamente regressará 50.7A 0.05 51.9A 0.04 58.5B 0.04 53.7

É provável que regresse 27.3A 0.04 39.1B 0.03 32.9A 0.04 34.1

Não é provável/ 
provavelmente não 
regressará 15.1A 0.03 7.5B 0.02 6.8B 0.02 9.2

Definitivamente não regressará 6.8A 0.02 1.6B 0.01 1.8B 0.01 3.0
A,B diferença estatisticamente significativa; EP = erro padrão

O dobro dos encarregados de educação nas zonas urbanas (15%) respondeu que 
os seus filhos tinham poucas probabilidades de regressar à escola em comparação 
com os das zonas rurais (6%). Observa-se uma tendência semelhante para o Sul 
(15%), economicamente mais desenvolvido, em comparação com o Centro (8%) 
e Norte (7%).

4.4.8 OBSTÁCULOS QUE PODEM IMPEDIR O REGRESSO 
DA CRIANÇA À ESCOLA
Os encarregados de educação foram questionados sobre o obstáculo que impede 
os seus alunos de regressar à escola (Tabelas 41 e 42). 56% dos encarregados de 
educação responderam que nada poderia impedir a criança de regressar à escola. 
Contudo, 32% dos encarregados acreditavam que o regresso à escola poderia 
não ser seguro devido à COVID-19. Estas são, contudo, respostas sobre cenários 
futuros com um elevado nível de incerteza para um encarregado de educação e 
para a família, pelo que isto deve ser tratado com cautela. Há variações substanciais 
nas respostas com base na localização: existe uma maior taxa de preocupações 
de segurança nas zonas urbanas (41%) do que nas zonas rurais (26%), e no Sul do 
que nas regiões Norte ou Centro (49% vs. 26 e 27, respectivamente). Isto pode 
ser explicado por um maior conhecimento dos pais sobre a COVID-19 nas zonas 
urbanas e na região Sul.  

  os encarregados de educação 
responderam que nada poderia impedir a 
criança de regressar à escola. Contudo, 
32% dos encarregados acreditavam que o 
regresso à escola poderia não ser seguro 
devido à COVID-19
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Sexo do aluno Zona

Masculino Feminino Urbana Rural

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

O que pode impedir a criança de voltar à escola?

A criança tem falta de 
motivação 3.9 0.01 3.9 0.01 2.3* 0.01 4.9* 0.01

A família precisa do 
apoio da criança em casa 2.7 0.01 3.1 0.01 0.5* 0.01 4.3* 0.01

A criança pretende 
continuar a trabalhar 1.0 0.01 0.4 0.00 0.4 0.00 0.9 0.01

A família não tem 
recursos para apoiar os 
estudos 3.3 0.01 4.2 0.01 1.8* 0.01 4.9* 0.01

Ir à escola não é seguro 
devido à COVID-19 32.5 0.03 31.8 0.03 41.3* 0.04 26.8* 0.03

Ir à escola não é seguro 
devido a possíveis 
ataques 0.9 0.01 0.3 0.00 1.4* 0.01 0.2* 0.00

Nada 55.7 0.03 56.3 0.04 52.4* 0.04 58.1* 0.03
* diferença estatisticamente significativa; * p<.05; EP = erro padrão

TABELA 41 OBSTÁCULOS QUE PODEM IMPEDIR AS CRIANÇAS DE REGRESSAR À 
ESCOLA, POR SEXO E ZONA DO ALUNO

Região

Total
Sul Centro Norte

 Por 
cento

EP  Por 
cento

EP  Por 
cento

EP

O que pode impedir a criança de voltar à escola?

A criança tem falta de motivação 2.9A 0.02 1.7A 0.01 7.9B 0.02 3.9

A família precisa do apoio da 
criança em casa 1.0A 0.01 0.8A 0.01 7.3B 0.02 2.9

A criança pretende continuar a 
trabalhar 0.0A 0.00 0.0A 0.00 2.2B 0.01 0.7

A família não tem recursos para 
apoiar os estudos 3.1A 0.02 1.9A 0.01 6.7B 0.02 3.7

Ir à escola não é seguro devido à 
COVID-19 49.3A 0.05 26.6B 0.03 26.3B 0.04 32.2

Ir à escola não é seguro devido a 
possíveis ataques 0.2A 0.00 0.2A 0.00 1.5B 0.01 0.6

Nada 43.4A 0.05 68.7B 0.04 48.1A 0.04 56.0
A,B diferença estatisticamente significativa; EP = erro padrão

Em resumo, de acordo com os encarregados de educação, apenas 16% das 
crianças receberam fichas de exercícios dos professores. Quase duas em cada 
três crianças realizaram algum tipo de actividade de estudo durante o período em 
que as aulas foram interrompidas devido à pandemia da COVID-19. O uso de fichas 
de exercícios foi mais prevalente no Sul (22 %) do que no Norte (13%). Isto condiz 
com o nível de comunicação entre os professores e os agregados familiares. 
Apenas 1 em cada 5 crianças se comunicou com o professor directamente ou 
através do encarregado de educação nos últimos sete dias antes da entrevista. 
81% da comunicação foi presencial, o que provavelmente ocorreu quando o 
encarregado de educação recebeu ou devolveu as fichas de exercícios.

TABELA 42 OBSTÁCULOS QUE PODEM IMPEDIR AS CRIANÇAS DE REGRESSAR À 
ESCOLA, POR REGIÃO

QUASE DUAS EM CADA 
TRÊS CRIANÇAS REALIZARAM 
ALGUM TIPO DE ACTIVIDADE DE 
ESTUDO DURANTE O PERÍODO 
EM QUE AS AULAS FORAM 
INTERROMPIDAS DEVIDO À 
PANDEMIA DA COVID-19
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Entre os factores que contribuíram para impedir a criança de estudar, constam as 
limitações no acesso às informações, manuais e textos (arquivos) e na recepção da 
assistência dos professores. Além da falta de apoio dos professores e de materiais 
didácticos mencionados por 23% dos encarregados de educação, o envolvimento 
nas tarefas domésticas foi o segundo factor mais citado que impediu as crianças 
de dedicarem mais tempo aos estudos (10%). O último está relacionado com o 
género, uma vez que foi referido com maior frequência pelos encarregados de 
educação das raparigas (12%) do que pelos dos rapazes (8%). A falta de apoio do 
professor é duas vezes mais frequente nas zonas rurais (17.6) do que nas zonas 
urbanas (8.7).

Apenas 24% dos encarregados de educação não se preocupou com os seus 
filhos. As principais preocupações expressas pelos outros 76% foram: o atraso 
que a criança podia ter na sua formação (alegadamente devido à perda do ano 
lectivo) (28%), insuficiência de alimentos (7%), a criança meter-se em problemas 
por não estar na escola (6%), a criança tornar-se vítima da prostituição (5%) e a 
criança ficar doente (6%).

A maioria dos encarregados de educação mostrou esperar que os seus filhos 
regressassem à escola (8 em cada 10). Metade dos encarregados de educação 
não encontrou nenhum obstáculo que impedisse os seus filhos de voltar à escola. 
Há maior probabilidade de os encarregados de educação nas zonas urbanas 
apontarem estarem afectados pela COVID-19 do que os encarregados nas zonas 
rurais (Figura 4).

Nada

01 02 03 04 05 06 07 0

Ir à escola não é seguro devido a possíveis ataques

Ir à escola não é seguro devido à COVID-19

A família não tem recursos para apoiar os estudos

A criança pretende continuar a trabalhar

A família precisa do apoio da criança em casa

A criança tem falta de motivação

Rural Urbano

FIGURA 4 FACTORES QUE IMPEDEM AS CRIANÇAS DE REGRESSAR À ESCOLA
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4.5 FACTORES ASSOCIADOS À APRENDIZAGEM DAS 
CRIANÇAS EM CASA 
Na secção anterior, as constatações mostram que havia pouca comunicação entre 
o professor e os encarregados de educação, apontada por apenas 1 em cada 5 
dos encarregados. Compreender os factores subjacentes à falta de envolvimento 
na aprendizagem à distância pode ser importante para as decisões políticas sobre 
a mitigação da situação. Foram analisados   os possíveis factores que impediam a 
comunicação. As variáveis   de resultado do envolvimento na aprendizagem são: 
(i) contacto dos encarregados dos alunos com os professores nos últimos sete 
dias, antes da pesquisa; e (ii) alunos que terminam as tarefas atribuídas pelos 
professores da escola. Numa primeira fase, a análise bivariada foi realizada para 
explorar a relação entre a variável de resultado e os potenciais preditores, que foi 
seguida por uma análise multivariada (regressão logística).

4.5.1 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DOS 
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO 
À COMUNICAÇÃO COM A ESCOLA 

A pergunta no inquérito referia-se à dimensão em que os dados demográficos 
das famílias estavam relacionados com a probabilidade de que o encarregado de 
educação estaria em contacto com o professor da criança nos sete dias antes 
do inquérito. Os resultados da Tabela 43 mostram que os encarregados do sexo 
masculino tinham maior probabilidade de contactarem os professores dos seus 
alunos do que os encarregados do sexo feminino. Entre os encarregados do sexo 
masculino, 23% comunicaram-se com os professores, contra apenas 14.2% dos 
do sexo feminino (p <0.001, vide Tabela 43). Os números regionais e rurais/urbanos 
apresentam resultados inesperados. Os encarregados nas zonas rurais tinham 
maior probabilidade de contactar a escola do que nas zonas urbanas (22.2% contra 
18.1%, p = 0.029 vide Tabela 43), sendo que mais agregados familiares no Centro 
e Norte contactaram a escola do que na região Sul (Centro = 26.1%, Norte 20.9%, 
Sul 11.4%, P <0.001).

As expectativas contradizem as constatações. Esperava-se que, uma vez que as 
famílias na região Sul e nas zonas urbanas gozavam de uma situação socioeconómica 
melhor, isso aumentaria a probabilidade de contactarem a escola do que as suas 
contrapartes. Contudo, pode-se argumentar que os pais no Sul e nas zonas urbanas, 
que são mais desenvolvidas, têm formas alternativas de apoiar a aprendizagem 
das crianças em casa, ao contrário dos pais nas zonas rurais onde o professor é a 
única pessoa que pode apoiar a aprendizagem da criança. Por exemplo, as crianças 
nas zonas urbanas têm maior acesso a programas de televisão nas escolas do que 
nas zonas rurais. Além disso, os pais no Sul e nas zonas urbanas têm maior grau 
de escolaridade do que nas zonas rurais e, por isso, poderiam apoiar com maior 
facilidade os filhos em casa do que as suas contrapartes no Norte e Centro.
 

  Entre os encarregados 
do sexo masculino, 23% 
comunicaram-se com os professores, 
contra apenas 14.2% dos do sexo 
feminino
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Variável Categoria

AFs que se 
comunicaram com o 

professor

AFs que não se 
comunicaram com 

o professor Teste estatístico p

N
 Por 

cento N
 Por 

cento

Sexo do encarregado de 
educação

Masculino 150 23.3 494 76.7 Ex. Qui quadrado   <.001

Feminino 78 14.2 471 85.8      

Zona Urbana 79 18.1 411 83.9 Ex. Qui quadrado   0.029

  Rural 149 22.2 554 78.8      

Região Sul 44 11.4 347 88.6 Qui quadrado 32.249 <.001

  Centro 106 26.1 321 74.9    

  Norte 78 20.9 297 89.1      

Número total de crianças 
menores de 6 no AF (A: 
Média, B: SE)

  1.8A 0.09B 1.5A 0.04B T -3.046 0.002

Ex.: teste exacto de Fisher, p: valor p; EP = erro padrão

TABELA 43 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ASSOCIADAS A AFS QUE SE 
COMUNICARAM COM AS ESCOLAS NOS ÚLTIMOS 7 DIAS ANTES DA ENTREVISTA

A Tabela 44 mostra os resultados da correlação entre as variáveis demográficas e 
os encarregados de educação que informaram que a criança tinha terminado os 
trabalhos da escola nos últimos 7 dias antes do inquérito. A constatação não é 
consistente com os números da Tabela 43. Enquanto na secção anterior há mais 
encarregados do sexo masculino do que do sexo feminino que contactaram a escola, 
a Tabela 44 mostra que mais crianças de encarregados femininos completaram 
os trabalhos da escola escola, em comparação com os de encarregados do sexo 
masculino (mulheres, 19,3%; homens, 12.9%, p=0,012). Isto poderia ser explicado 
na definição dos papéis de género nas esferas pública e privada/doméstica. Ajudar 
a completar TPC é uma actividade que tem lugar na esfera privada, e as mulheres 
são frequentemente as responsáveis. A comunicação com a escola ou com os 
professores, em contraste, é uma actividade realizada fora de casa, que tende a 
ser do domínio dos homens. 
 
Pode-se observar incoerência na variável relacionada com a região. Na secção 
anterior, os dados mostram que as famílias das regiões Centro e Norte tinham mais 
probabilidades de contactar os professores, enquanto que os encarregados de 
educação do Sul apresentavam maiores probabilidades de apontar que as crianças 
tinham terminado os trabalhos da escola do que os do Centro e Norte (21.3% no 
Sul contra 13% e 12% no Centro e Norte, respectivamente, p=0,004 (Tabela 44).
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Variável Categoria

Criança que 
terminou os 

trabalhos da escola

Criança que não 
terminou os 

trabalhos da escola Teste estatístico p

N
 Por 

cento N
 Por 

cento

Sexo do 
encarregado de 
educação

Masculino 63 12.9 426 87.1 Ex. Qui quadrado   0.012

  Feminino 77 19.3 323 80.8      

Zona Urbana 42 13.2 320 86.8 Ex. Qui quadrado   0.005

  Rural 98 18.1 429 81.9      

Região Sul 65 21.8 240 78.2 Qui quadrado 10.908 0.004

  Centro 45 14.8 296 85.2    

  Norte 30 13.1 213 86.9      

4.5.2 CARACTERÍSTICAS DA ESCOLA ASSOCIADAS À 
COMUNICAÇÃO DOS AGREGADOS FAMILIARES COM AS 
ESCOLAS

As constatações sugerem que as escolas com programa de alimentação 
escolar e a dedicação dos professores são factores-chave associados a crianças 
que recebem apoio na aprendizagem à distância durante a pandemia. A Tabela 
45 mostra a correlação entre as variáveis   ao nível da escola e os agregados 
familiares que contactaram as escolas nos últimos sete dias antes do inquérito. 
Os professores que estão comprometidos com a sua profissão têm maior 
probabilidade de serem contactados pelos agregados familiares (discordo, 12.8%; 
concordo, 49.3%, p=0,02). Além disso, escolas com directores do sexo masculino 
têm maior probabilidade de serem contactadas do que as que têm directores do 
sexo feminino (homens, 21.3%; mulheres, 9.0%, p <0,001).

Os professores nas escolas com programa de alimentação escolar têm maior 
probabilidade de serem contactados do que as escolas sem este programa 
(escolas com programa de alimentação escolar, 27.2% contra 18.5% nas escolas 
sem programa de alimentação escolar, 18.5 por cento). Pode-se dizer que os 
programas de alimentação escolar podem fortalecer o vínculo entre a escola e a 
comunidade e, por isso, os encarregados de educação nestas comunidades têm 
maior probabilidade de contactar as escolas.   

TABELA 44 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS ASSOCIADAS A AFS QUE 
APONTARAM SE AS CRIANÇAS CONCLUÍRAM OS TRABALHOS DA ESCOLA
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Variável Categoria

AFs que se 
comunicaram com o 

professor

AFs que não se 
comunicaram com 

o professor Teste estatístico p

N
 Por 

cento N
 Por 

cento

O professor manteria 
a sua escolha de ser 
professor se pudesse 
escolher novamente

Discordo 29 12.8 164 17.0 Qui quadrado 7.679 0.022

Concordo 112 49.3 520 54.1      

Concordo 
plenamente

86 37.9 278 28.9      

O sexo do director da 
escola

Masculino 188 21.3 695 78.7 Ex. Qui quadrado   <.001

Feminino 14 9.0 142 91.0      

A escola oferece 
um programa de 
alimentação escolar

Não 171 18.5 754 81.5 Ex. Qui quadrado   0.033

Sim 31 27.2 83 72.8      

Ex.: teste exacto de Fisher, p: valor p

TABELA 45 CARACTERÍSTICAS DA ESCOLA CORRELACIONADAS COM AFS QUE SE 
COMUNICARAM COM A ESCOLA NOS ÚLTIMOS SETE DIAS ANTES DA ENTREVISTA

TABELA 46 INFLUÊNCIA DOS CHOQUE E ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA DOS 
AFS NA SUA  COMUNICAÇÃO AS ESCOLAS NOS ÚLTIMOS 7 DIAS ANTES DA 
ENTREVISTA

4.5.3 IMPACTO DOS CHOQUES E ESTRATÉGIAS DE 
SOBREVIVÊNCIA DOS AGREGADOS FAMILIARES 
CORRELACIONADOS COM A COMUNICAÇÃO COM A 
ESCOLA 
A Tabela 46 mostra que os encarregados de educação que estão envolvidos em 
estratégias de sobrevivência têm maior probabilidade de contactar os professores 
dos seus filhos do que os agregados familiares sem estratégias de sobrevivência. Os 
resultados sugerem que os que estão envolvidos em estratégias de sobrevivência 
são mais activos e mais resilientes. A Tabela 46 mostra que os encarregados de 
educação que estão envolvidos noutras actividades de geração de rendimento 
para responder ao aumento dos preços dos principais produtos alimentares tinham 
mais probabilidades de contactar os professores dos seus filhos do que os que não 
estavam envolvidos noutras actividades de geração de rendimentos (estratégias 
de sobrevivência dos agregados familiares, 24.9%; 17.5%, sem estratégias de 
sobrevivência, p=0,037).

Variável Categoria

AFs que se 
comunicaram com 

os professores

AFs que não se 
comunicaram com 

os professores Teste estatístico p

N
 Por 

cento N
 Por 

cento

Ouviu sobre a COVID-19 
pela rádio 

Não 182 18.1 826 81.9 Ex. Qui 
quadrado

  0.011

Sim 22 31.0 49 69.0      

Envolvido noutras 
actividades de geração 
de rendimento para 
responder ao aumento 
dos preços dos principais 
produtos alimentares 

Não 109 17.5 515 82.5 Ex. Qui 
quadrado

  0.037

Sim 43 24.9 130 75.1      

Ex.: teste exacto de Fisher, p: valor p
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4.5.4 PRINCIPAIS FACTORES DA COMUNICAÇÃO DOS 
AGREGADOS FAMILIARES COM AS ESCOLAS
Inicialmente, conforme referido acima, este estudo usou uma análise bivariada 
simples para explorar a correlação entre a comunicação com potenciais preditores 
escolares relacionados com as características demográficas dos inquiridos e 
características das escolas e professores. Uma análise de regressão logística de 
segundo estágio foi realizada para analisar a força e a direcção dos preditores para 
a aprendizagem das crianças em casa.

A Tabela 47 mostra os resultados, e as variáveis   estatisticamente significativas 
estão destacadas a negrito. Antes de interpretar as variáveis   significativas, é 
importante destacar o seguinte: (i)  Os comandos do inquérito Stata (svy) foram 
utilizados para abordar os efeitos do desenho de amostragem tanto para o cálculo 
das estimativas pontuais como para os erros padrão destas estimativas: (ii) Diz-se 
que um modelo logístico proporciona um melhor ajuste aos dados se demonstrar 
uma melhoria em relação ao modelo apenas de intercepção (também chamado 
“modelo nulo”). O resultado do teste F é estatisticamente significativo (F=3.01, 
p=0.01).

Das três variáveis   estatisticamente significativas (p <0.05), uma está relacionada 
a factores de nível escolar, o professor que está comprometido com a profissão, e 
duas são características demográficas, sexo do encarregado de educação e região. 
Quando as escolas têm professores que gostam da sua profissão, a probabilidade 
de um encarregado comunicar-se com o professor aumenta em 72% (OR=1.72; 
p=0.031). Existe uma vasta literatura que sustenta os impactos significativos do 
compromisso do professor no desempenho do aluno.

Os números mostram que os encarregados de educação que contactaram a 
escola sete dias antes do inquérito são mais provavelmente do sexo masculino. 
A probabilidade de um encarregado do sexo masculino entrar em contacto com a 
escola é 78% (OR = 1,78) maior do que a de um encarregado do sexo feminino.

Uma constatação surpreendente está relacionada com a região: os agregados que 
residem no Centro têm 68% mais probabilidade de se comunicarem com a escola 
do que as que moram na região Norte. Conforme mencionado na secção anterior, 
as expectativas contradiziam as constatações. Como a situação socioeconómica é 
melhor na região Sul do que no Centro e Norte, esperava-se que os encarregados 
de educação estivessem mais dispostos a contactar a escola do que as suas 
contrapartes. Contudo, pode-se dizer que os pais do Sul, que é a região mais 
desenvolvida, têm formas alternativas de apoiar as crianças na aprendizagem em 
casa, ao contrário dos pais nas zonas rurais, onde o professor é a única pessoa que 
pode apoiar a aprendizagem da criança.

78% 
MAIOR DO QUE A DE UM 
ENCARREGADO DO SEXO 
FEMININO

A PROBABILIDADE DE UM 
ENCARREGADO DO SEXO 
MASCULINO ENTRAR EM 
CONTACTO COM A ESCOLA É
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Número de strata 1 Número de obs = 940

Número de PSUs 57 Tamanho da população = 2,883,519

df de desenho = 56

F(8, 49) = 3.16

Prob > F = 0.0058

Linearizado

AF_C_SC7
Taxa de 
prob. Erro padrão t P>t

[95 por 
cento 
Conf. Intervalo]

Demográfico Género do encarregado 
(1-masculino; 0-feminino) 1.78 0.40 2.61 0.011 1.14 2.79

Sul 0.81 0.28 -0.59 0.559 0.39 1.65

Centro 1.68 0.42 2.03 0.047 1.00 2.79

Urbana (1-urbana; 0 rural) 0.99 0.22 -0.03 0.977 0.63 1.56

COVI_AWE_radio 1.72 0.53 1.77 0.082 0.93 3.21

Nível escolar género_director 
(1-feminino, 0 masculino) 0.59 0.21 -1.47 0.148 0.29 1.20

programa_alimentação_
escolar 1.196 0.48 0.45 0.657 0.53 2.67

O professor está 
comprometido com a 
profissão 1.72 0.42 2.22 0.031 1.05 2.82

_cons 0.08 0.03 -7.53 0 0.05 0.16
Nota: PSU= unidades de amostra primária; Std. Err. = erro padrão

TABELA 47 MODELO DE REGRESSÃO LOGÍSTICA PARA O ENCARREGADO DE 
EDUCAÇÃO QUE CONTACTOU A ESCOLA NOS ÚLTIMOS 7 DIAS ANTES DA 
ENTREVISTA
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PRINCIPAIS 
CONSTATAÇÕES

5.
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Tendo em consideração os objectivos do inquérito, as principais constatações 
são apresentadas sob os seguintes títulos: conhecimento sobre a COVID-19, 
estratégias dos agregados familiares para responder aos choques, e envolvimento 
das crianças na aprendizagem à distância.  

5.1 CONHECIMENTO SOBRE A COVID-19
Quase todas as pessoas do grupo-alvo deste inquérito tinham conhecimento sobre 
a COVID-19 e de algumas medidas preventivas. Nas três principais regiões do país, 
pelo menos 9 em cada 10 (90%) inquiridos afirmaram ter ouvido falar da COVID-19 
ou da pandemia do coronavírus. Além disso, pelo menos 9 em cada 10 inquiridos 
receberam informações sobre distanciamento social e isolamento voluntário como 
medidas preventivas. As fontes de informação sobre a pandemia da COVID-19 
foram: as autoridades locais (35%), televisão (15%), vizinhos/familiares (12%), 
profissionais de saúde (12%) e rádio (8%). 

As diferenças regionais são observadas. Por exemplo, o distanciamento social 
é uma medida mais comummente adoptada no Norte (46%) e no Centro (34%) 
do que no Sul (26%). Em contrapartida, o uso de uma máscara como medida 
preventiva para a COVID-19 foi mais comummente adoptada no Sul (23%) do que 
no Centro e no Norte, onde isto foi indicado por aproximadamente 17% e 16% dos 
inquiridos, respectivamente.

5.2 CHOQUES E ESTRATÉGIAS DE SOBREVIVÊNCIA 
Os choques causados pela pandemia da COVID-19 estão fortemente relacionados 
com perturbações no rendimento familiar e na segurança alimentar. Existem 
fundamentalmente cinco principais choques que as famílias sofreram devido 
à pandemia da COVID-19: (i) aumento dos preços dos principais produtos 
alimentares; (ii) aumento dos preços dos insumos agrícolas/comerciais; (iii) 
doença, ferimentos, ou morte do membro que sustenta a família; (iv) perturbação 
das actividades agrícolas, pecuárias e pesqueiras; e (v) queda dos preços dos 
produtos agrícolas/comerciais. Quase todos estes foram indicados por pelo menos 
um quarto dos inquiridos, com um maior enfoque no aumento dos preços dos 
principais produtos alimentares, o que afectou quase dois terços dos inquiridos. E 
a principal estratégia de sobrevivência foi o envolvimento noutras actividades de 
geração de rendimento. Contudo, por razões pouco claras, esta categoria tinha a 
maior percentagem daqueles que nada fizeram para responder aos choques.

5.3 O ENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA APRENDIZAGEM 
À DISTÂNCIA
Quase duas em cada três crianças estiveram envolvidas em algum tipo de 
actividade de estudo durante o período em que as aulas foram interrompidas 
devido à pandemia da COVID-19. Contudo, apenas 16% receberam fichas de 
exercícios do professor. O uso de fichas de exercícios é mais prevalecente no Sul 
(22%) do que no Norte (13%). Isto condiz com o nível de comunicação entre os 
professores e os agregados familiares. Apenas 1 em cada 5 crianças comunicou-se 
com o professor, directamente ou através do seu encarregado, nos últimos sete 
dias antes da entrevista. 
Entre os obstáculos que podem impedir as crianças de estudar estão a falta 
de acesso à informação, manuais e textos (fichas), e de assistência por parte 
dos professores. Para além da falta de apoio dos professores e dos materiais 
didácticos mencionados por 23% dos encarregados de educação, o envolvimento 
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nas tarefas domésticas foi o segundo factor mais citado que impediu as crianças 
de dedicarem mais tempo aos estudos (10%). Este último está relacionado com 
género, mencionado mais frequentemente por encarregados das raparigas (12%) 
do que dos rapazes (8%). A falta de apoio dos professores é referida duas vezes 
mais nas zonas rurais (17.6%) do que nas zonas urbanas (8.7%).

Apenas 24% dos encarregados de educação tiveram nenhuma preocupação em 
relação ao estudo dos seus filhos. As principais preocupações expressas pelos 
outros 76% foram: o atraso que a criança podia ter na sua formação (alegadamente 
devido à perda do ano lectivo) (28%), insuficiência de alimentos (7%), a criança 
meter-se em problemas por não estar na escola (6%), a criança tornar-se vítima da 
prostituição (5%) e a criança ficar doente (6%).

A maioria dos encarregados esperava que os seus filhos voltassem à escola (8 em 
cada 10). Metade não encontraram nenhum obstáculo que impedisse o regresso 
das crianças às aulas. O medo de ser infectado pela COVID-19 estava entre os 
receios mencionados pelos encarregados de educação nas zonas urbanas e não 
nas rurais.

Os encarregados de educação envolvidos noutras actividades de geração de 
rendimentos tinham maior probabilidades de contactar os professores dos seus 
filhos do que os que não estavam envolvidos (estratégias de sobrevivência das 
famílias, 24.9%, contra 17.5% sem estratégias de sobrevivência, p=0.037). Os 
professores das escolas com um programa de alimentação escolar tinham maiores 
probabilidades de serem contactados do que os das escolas sem programas de 
alimentação escolar (escolas com um programa de alimentação escolar a 27.2% 
contra 18.5% nas escolas sem programa de alimentação escolar). Pode-se dizer 
que os programas de alimentação escolar podem reforçar a ligação entre a 
escola e a comunidade e, por conseguinte, os encarregados de educação nestas 
comunidades têm maiores probabilidades de contactar as escolas. Os professores 
que gostam da sua profissão têm maior probabilidade de serem contactados pelas 
famílias (discordo, 12.8%; concordo 49.3%, p=0,02). 

24.9%  
CONTRA 17.5% SEM 
ESTRATÉGIAS DE 
SOBREVIVÊNCIA

  Os encarregados de educação 
envolvidos noutras actividades de 
geração de rendimentos tinham 
maior probabilidades de contactar os 
professores dos seus filhos do que os que 
não estavam envolvidos (estratégias de 
sobrevivência das famílias,
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Menina sentada fora de uma escola fechada
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6. IMPLICAÇÕES
E RECOMENDAÇÕES
DE POLÍTICAS

6.
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Os resultados do inquérito destacam uma série de áreas de política que vão além 
do sector da educação. Por exemplo, o fortalecimento dos canais de comunicação 
entre os encarregados de educação e as escolas deve ser uma prioridade para 
o Ministério da Educação. Além disso, a melhoria da segurança alimentar e o 
fornecimento de apoio nutricional às famílias vulneráveis   requerem uma estratégia 
integrada e multi-sectorial. Abaixo estão destacadas algumas recomendações que 
apelam especificamente à acção no sector da educação, sem prejuízo de eventual 
consenso inter-sectorial sobre uma resposta em termos de políticas:

> Contextualizar as medidas de sensibilização e prevenção pública da COVID-19, 
segundo as regiões.

> Monitorar a situação na reabertura da escola, segundo as medidas 
de prevenção da COVID-19 estabelecidas, para garantir o seu devido 
cumprimento e motivação entre as crianças e o corpo docente.

> Fortalecer a colaboração com os líderes comunitários e conselhos de 
escola para garantir que o aumento sobre a COVID-19 seja melhorado 
nas comunidades e nas escolas (quando reabertas) e que as medidas de 
prevenção sejam tomadas, incluindo medidas de higiene em casas e nas 
escolas (durante a preparação da reabertura das escolas e após a sua 
reabertura).

> Fornecer programas regulares de recuperação para crianças estão atrasadas 
devido à COVID-19 para garantir a sua aprendizagem.

> Reforçar estratégias para garantir o número máximo de alunos por sala de 
aula, tendo em conta que devido à crise da COVID-19, o número de alunos 
pode aumentar no próximo ano lectivo.

> Fornecer programas de alimentação escolar usando a abordagem de 
focalização geográfica nas comunidades mais carentes e mais pobres.
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