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Resumo 
 

 Moçambique ocupa a posição número 185 do ranking de 187 países do “Índice 

de Desenvolvimento Humano” das Nações Unidas de 2012, enfrentando problemas nas 

áreas de educação, saúde, emprego e protecção social.  

 A nível mundial regista-se que uma pequena parcela da população beneficia de 

uma protecção social considerada digna e que o número de pessoas portadoras de algum 

tipo de deficiência está a aumentar. Nesta acepção, constata-se que estas duas situações 

são mais preocupantes nos países mais pobres do mundo, como é o caso de 

Moçambique.  

 Assim, o presente trabalho tem como objectivo fazer um levantamento do que 

foi/é feito a nível da protecção social em Moçambique, de um modo geral, e, em 

particular, dos apoios disponíveis para as Pessoas Portadoras de Deficiência (PPD).  
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Abstract 
 

 

 Mozambique occupies the 185nd position in the ranking of 187 countries in the 

UN Human Development Index 2012. Mozambique faces problems in the areas of 

education, health, employment and social protection.  

 Globally it is noted that a small portion of the population benefits from social 

protection deemed worthy and that the number of people with some kind of disabilities 

is increasing. In this sense, it appears that these two situations are more concerned in the 

world's poorest countries, as is the case of Mozambique.  

 Thus, this paper aims to make an survey of what is done at the level of social 

protection in Mozambique, in general and in particular the support available to the 

Persons with Disabilities (PPD).  
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Introdução 
 

 O presente trabalho subordinado ao tema Protecção Social e Deficiência: O caso 

de Moçambique é elaborado no âmbito do Mestrado em Estudos Africanos, Educação e 

Desenvolvimento, integrado no Centro de Estudos Africanos (CEAUP) da Faculdade de 

Letras da Universidade do Porto (FLUP), sob a orientação do Professor Doutor Luís 

Grosso Correia.  

 O interesse pelas temáticas em análise decorre da experiência profissional 

adquirida na área da assistência social, nomeadamente no acompanhamento de pessoas 

portadoras de deficiência (PPD) e suas famílias. O interesse por Moçambique emerge 

do trabalho voluntário realizado na ONGD ATACA – Associação de Tutores e Amigos 

da Criança Africana. Esta ONGD implementa projectos de cooperação para o 

desenvolvimento em Moçambique e tem como missão a promoção do desenvolvimento 

humano dos cidadãos Moçambicanos. Esta tese decorre de um trabalho realizado, 

durante 6 meses naquele país, na Província da Zambézia nos projectos de cooperação 

para o desenvolvimento da ONGD supracitada, tendo permitido maior proximidade com 

a realidade das PPD e suas famílias, bem como de alguns profissionais desta área. Ao 

longo do trabalho realizado em Moçambique foi possível perceber as contendas da 

protecção social neste contexto, quer através da observação do meio circundante, quer 

através de conversas informais com pessoas ligadas à área social. Verificou-se que no 

âmbito da segurança social os apoios se encontravam dispersos por diferentes 

instituições; que as referidas instituições, trabalhavam de forma não concertada e que os 

apoios existentes para os grupos considerados vulneráveis (como por exemplo, as 

pessoas com deficiência), prendiam-se com os resultados de peditórios efectuados pela 

comunidade. Todo a situação envolvente a esta problemática levantou o questionamento 

acerca do enquadramento e articulação das Organizações Não Governamentais (ONG’s) 

com o Ministério da Segurança Social Moçambicano, que, pela percepção tida na altura, 

é um trabalho que, por vezes, é feito sem diálogo entre ambas partes. Porém, o facto de 

se verificar que a temática da protecção social e deficiência em África ainda são 

incipientes, parecendo não alcançar ou dar o devido destaque às pessoas portadoras de 

algum tipo de deficiência, também motivou a exposição que é feita neste trabalho. 

Desta forma, o objectivo do presente trabalho é fazer um levantamento do que foi/ é 

feito a nível da protecção social em Moçambique, de um modo geral, e, em particular, 

dos apoios disponíveis para as PPD. Pretende-se, desta forma, abrir caminho a um 
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trabalho futuro de investigação sobre protecção social e deficiência em África, uma vez 

que se verifica que está temática ainda é pouco explorada no domínio da investigação 

neste continente.  

 A investigação científica inicia-se com uma ideia geral colhida da realidade ou 

reflectida da teoria, que se converte, progressivamente, numa questão específica. Por 

esta via o principal objectivo de qualquer investigação é obter respostas a perguntas 

previamente formuladas. Assim, considerando que a observação no terreno indiciou 

desarticulação entre serviços e apoios incipientes, o presente trabalho pretende obter 

respostas às seguintes perguntas: 

1. O que é a protecção social? Quais os seus objectivos? Como se organiza? Qual a 

sua estrutura? 

2. Qual o papel do Estado no âmbito da protecção social? 

3. Qual o estado da protecção social no mundo? 

4. O que é a deficiência?  

5. Existiu evolução na maneira como se trabalha com a questão da deficiência? 

6. Como está estruturado o Sistema de Protecção Social Moçambicano? 

7. Qual o quadro legislativo do Sistema de Protecção Social Moçambicano? 

8. Quais os desafios que o Sistema de Protecção Social Moçambicano enfrenta? 

9. Qual a percentagem de PPD em Moçambique? Qual o enquadramento legal para 

estas pessoas? 

10. Como é vista a deficiência pela sociedade civil moçambicana?  

11. Quem são os prestadores de serviços para as PPD? 

12. Quais os desafios do trabalho na área da deficiência em Moçambique?  

 Na exploração destas perguntas, encetamos um caminho que nos permitirá 

desenvolver uma linha de conhecimentos teóricos consistentes que nos permitirá 

responder às perguntas anteriores na última parte deste trabalho. Com isto queremos 

demonstrar, tal como refere Karl Popper “ (…) a investigação permitirá o alargamento 

do campo dos conhecimentos da própria disciplina a que diz respeito e contribuirá 

para a sua consolidação como teoria” (POPPER, 2003, p. 129). Tal como mencionado 

acima pretende-se, com este trabalho, construir uma base sólida de conhecimento que 

permita uma exploração mais aprofundada, no futuro, sobre protecção social e 

deficiência em África, contribuindo assim, para um desenvolvimento contínuo e 

sustentado das profissões sociais neste continente. Pois, “a investigação numa área 

profissional permite, assim, precisar o âmbito de aplicações que lhe são próprias e 
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definir as suas finalidades e os seus objectivos (…) de modo a que cada profissão esteja 

capaz de facultar aos seus membros uma base de conhecimentos teóricos sobre a qual 

se apoia a sua prática” (idem, p. 129).  

 O principal procedimento metodológico que foi utilizado para a elaboração do 

presente trabalho foi a análise documental. Quando se inicia um estudo que inclui 

análise documental pode-se escolher duas abordagens diferentes: 1) Abordagem 

orientada para as fontes: na qual é a natureza das fontes que determina o projecto e 

ajuda a formular as questões a que a investigação vai responder ou 2) Abordagem 

orientada para o problema: é a mais comum e implica formular perguntas através da 

leitura de fintes secundárias, ler o que já foi descoberto acerca do assunto e decidir qual 

vai ser a orientação do trabalho antes de começar a trabalhar com as fontes primárias 

(TOSH, 1991,p.54 apud BELL,2008, p. 102). Assim, dos diferentes tipos de estudo que 

existem, o presente estudo enquadra-se na abordagem exploratória, na medida em que 

se centra numa realidade pouco ou deficientemente estudada e levanta hipóteses de 

entendimento da mesma. E, simultaneamente, descritivo, uma vez que descreve de 

forma rigorosa e clara um dado objecto de estudo na sua estrutura e funcionamento. A 

análise documental, em alguns casos, serve para complementar a informação obtida por 

outros métodos; noutros constituirá o método de pesquisa central ou mesmo exclusivo. 

 Será particularmente útil quando o acesso aos indivíduos à pesquisa se torne 

difícil ou mesmo impossível. Isto pode ser frustrante, mas a análise documental de 

ficheiros e registos educacionais pode revelar-se uma fonte de dados extremamente 

importante (JOHNSON, 1984, p. 23; BELL,2008, p. 101). Assim, havendo 

impossibilidade, por ausência de recursos financeiros, de haver uma deslocação a 

Moçambique para efectuar pesquisa in loco, que seria o ideal para a recolha de 

informação e observação participante, procurou-se mobilizar centros de investigação e 

outras plataformas dedicadas ao trabalho com África, nos campos teóricos em estudo 

(protecção social e deficiência), bem como autores moçambicanos que estudam esta 

realidade e outros autores e instâncias de referência nas temáticas em estudo. A nível de 

centros de investigação de ciências sociais salientamos o CODESRIA – Council for the 

Development of Social Science Research in Africa1. Daqui apenas retiramos o 

conhecimento da existência de um centro de investigação que dedica o seu trabalho de 

                                                             
1 Aconselha-se, para um conhecimento mais aprofundado, a consulta ao site 
http://newebsite.codesria.org/?lang=en#&panel1-5  
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pesquisa no domínio das ciências sociais relacionadas com África. Parece-nos, assim, 

relevante deixar esta referência, tendo em conta a continuidade deste trabalho no futuro. 

 Ainda no espaço dos centros de investigação destacamos o IESE – Instituto de 

Estudos Sociais e Económicos em Moçambique. Trata-se de um centro de investigação 

especializada localizado na capital de Moçambique – Maputo. Dos vários grupos de 

investigação que integra, reportamos para o presente trabalho o grupo de investigação 

“Pobreza e Protecção Social”.2 No que diz respeito a autores salientamos o trabalho de 

Samuel António Quive, investigador moçambicano, que estudou na Alemanha, cuja tese 

de doutoramento é subordinada ao tema “Protecção Social em Moçambique: Uma rede 

furada de protecção Social”3. Não nos foi possível consultar este trabalho em virtude do 

mesmo não estar disponível em bibliotecas portuguesas ou para fazer download via 

internet, pelo que deixamos expresso a importância e a relevância que nos parece ter o 

trabalho deste investigador. Outro autor que nos parece ser de pertinência para a 

temática da protecção social é o Jimi O.Adésina, autor sul-africano que trabalha as 

questões da protecção social no desenvolvimento africano4. Mas será mais relevante 

para futuros trabalhos de investigação nas temáticas em estudo. As agências mundiais 

que se relevam emergentes nas áreas em estudo são a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT). Os portais electrónicos de 

referência para este trabalho são o Portal do Governo Moçambicano5, o site do 

Ministério da Mulher e Acção Social (MMAS)6, o Instituto Nacional de Segurança 

Social (INSS)7, o Instituto Nacional de Acção Social (INAS)8  o CIPS – Centro de 

Informação em Protecção Social9.  

 A protecção social existiu desde sempre sob forma de entreajuda, assente em 

relações de vizinhança ou de parentesco, pois o Homem como ‘ser social’ actua de 

forma a proteger-se dos riscos sociais. Entende-se, por risco social um acontecimento ou 

                                                             
2 Para informações mais detalhadas, visitar o site http://www.iese.ac.mz/?__target__=home  
3 A apresentação do livro pode ser encontrada em 
http://www.iese.ac.mz/lib/noticias/Quive_Proteccao_social_em_Mocambique_rede_furada_Apresenta
cao_do_livro11.09.08.pdf (consultado a 30.01.2014).  
4 Trabalho disponível em 
https://www.ids.ac.uk/files/dmfile/Adesina2011BeyondsocialprotectioninAfrica02CSPconferencedraft.p
df (Consultado a 19.07.2014).  
5 http://www.portaldogoverno.gov.mz/  
6 http://www.mmas.gov.mz/  
7 http://www.inss.gov.mz/  
8 Na altura da presente investigação o site do INAS encontra-se suspenso http://inas.gov.mz/  
9 http://www.cipsocial.org/  
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evento futuro e incerto, que cause algum dano ou prejuízo. São exemplos de riscos 

sociais os acontecimentos que provoquem a diminuição ou a perda do rendimento do 

trabalho, ou seja, acontecimentos que ocasionem situações de falta de protecção de 

qualquer espécie.  

  Uma em cada cinco pessoas beneficia de uma protecção social considerada 

adequada. Apenas uma parcela de 27% da população global usufrui do acesso a 

sistemas de segurança social abrangentes, enquanto 73% têm cobertura parcial ou 

nenhuma. O que significa que ainda existe um longo trabalho a fazer para que as 

pessoas em toda a parte do Mundo, beneficiem de uma protecção social adequada (cf. 

CIPS, 2014)10. Em Setembro de 2000 os dirigentes mundiais reunidos na Cimeira do 

Milénio reafirmaram as suas obrigações comuns para com todas as pessoas no Mundo, 

especialmente com as mais vulneráveis. Comprometeram-se, então, a atingir um 

conjunto de objectivos específicos – os Objectivos do Desenvolvimento do Milénio 

(ODM). Com o objectivo de conduzir o combate contra a pobreza e exclusão social e o 

desenvolvimento sustentável. Por forma a contrariar os dados expostos anteriormente, e 

construindo caminhos para atingir os ODM, foi criada uma Extensão de Protecção 

Social no Mundo. 

 Em 2003, a OIT, lançou uma Campanha Mundial sobre a Segurança Social e 

Cobertura para todos. Em 2006 foi realizada em Lisboa (Portugal) uma conferência 

mundial subordinada ao tema “Protecção Social e Inclusão: Convergência de Esforços 

numa Perspectiva Global”. Esta conferência foi organizada pelo “Bureau Internacional 

do Trabalho”, pela comissão europeia e pelo Ministério Português do Trabalho e da 

Solidariedade Social, contando com a participação de 50 países. Para os participantes, o 

mundo encontra-se num profundo défice de emprego digno e a maioria da população 

em risco de cair na pobreza ou já em situação de pobreza" (cf. ANGOP, 2006).  

 Moçambique, em pleno século XXI, decorridos 39 anos da independência, 

continua um país dependente da ajuda externa, vulnerável à actual crise económica 

mundial e considerado um dos países mais pobres do mundo. Ocupa a posição número 

185 do ranking de 187 países do Índice de Desenvolvimento humano das Nações 

Unidas de 2012, registando um nível de pobreza acima dos 80%. Por isso, a vivência 

das Pessoas Portadoras de Deficiência é, na maioria dos casos, marcada por processos 

                                                             
10 Informação disponível em http://www.cipsocial.org/cips/quem-somos/a-cips.html (Consultado a 
18.07.2014) 
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de pobreza e exclusão social, como veremos mais à frente. Neste sentido, impõem-se, 

antes de passarmos para uma possível definição do conceito de protecção social, 

considerarmos o que é a pobreza e exclusão social.  

 O conceito de pobreza e exclusão social encontram-se inúmeras vezes 

classificados como sendo sinónimos, no entanto, do ponto de vista analítico, estes dois 

conceitos possuem significados diferentes: ser excluído não é condição garantida para 

se ser pobre. Existem autores que definem pobreza como sendo uma situação de 

privação resultante da falta de recursos. Para o presente trabalho seria redutor utilizar 

este conceito apenas com esta intenção. Aqui a classificação de “pobre” é mais ampla, 

abarcando “os indivíduos/famílias/grupos cujos recursos materiais, culturais e sociais 

são tão escassos que os afastam do modo de vida minimamente aceitável segundo o 

padrão/norma da sociedade imperante” (CAPUCHA, 1998, p. 20). Desta forma, a 

pobreza é considerada um fenómeno multidimensional que não pode ser representado 

por um indicador. Ser pobre significa acima de tudo, estar-se condicionado no exercício 

da cidadania e no direito à liberdade, uma vez que, “a pobreza configura uma situação 

de negação de direitos humanos fundamentais” (COSTA, 2008, p. 30). 

 Ser pobre é estar-se condicionado para desenvolver uma vida saudável, criativa e 

ter acesso a uma vida com um nível digno de qualidade. Assim, pode-se mencionar que 

a pobreza “define-se, primariamente, com referência a níveis e condições de vida (…) a 

pobreza preocupa-se com as condições que têm de ser satisfeitas, ou os recursos 

necessários para se ter acesso a um dado padrão de vida” (COSTA, 2008, p. 30).  

 A pobreza é, assim, um fenómeno social que pode ser abordado de diversas 

formas, dependendo do que queremos estudar. Os factores que afectam a pobreza e a 

exclusão social são diversos e multifacetados. As pessoas portadoras de algum tipo de 

deficiência por, frequentemente possuírem recursos insuficientes que lhes permitam 

assegurar um nível de vida acima dos limiares de pobreza, são consideradas parte de um 

dos grupos mais vulneráveis à pobreza. Todavia, a pobreza pode ser evitada ou por 

recurso aos apoios familiares quando estes são suficientes para ultrapassar os limiares 

da pobreza ou pela acção redistributiva da segurança social (bonificação do abono de 

família para crianças e jovens portadores de deficiência; subsídio por frequência de 

estabelecimento de educação especial; subsídio mensal vitalício e subsídio por 

assistência a terceira pessoa). Mas mesmo nestas situações, frequentemente, predomina 

a exclusão em relação às oportunidades de educação, formação, emprego, constituição 

de família e outros bens e serviços sociais habituais na sociedade, limitando a 
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autonomia e igualdade de oportunidades em relação aos restantes cidadãos, colocando 

estas pessoas à margem da Sociedade.  

 O artigo 7.º da “Declaração Universal dos Direitos do Homem” salvaguarda que 

“Todos são iguais perante a lei e, sem qualquer discriminação, têm direito a igual 

protecção da lei. Todos têm direito a protecção igual contra qualquer discriminação que 

viole a presente Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação”11. Para 

além deste diploma, os instrumentos legais e institucionais que protegem as pessoas 

com deficiência e que orientam os programas de desenvolvimento, segundo os quais, 

Moçambique sustenta a elaboração dos seus planos nacionais na área da deficiência são:  

 Objectivos para o Desenvolvimento do Milénio, 

 Plano da Década Africana para a Pessoa com Deficiência, 

 Convenção Internacional Sobre os Direitos da Pessoas com Deficiência 

(Resolução 29/2010 ratificada pela AR de 31 de Dezembro), 

 Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e Prática na área das 

Necessidades Educativas Especiais (adoptada em Espanha em 1994), 

 Plano de Cartagena sobre Assistência às vítimas de Minas Terrestres, entre 

outros.   

 No que concerne à protecção Social, Moçambique tem vindo a desenvolver as 

bases de um “Piso de Protecção Social” no País, alargando progressivamente a 

cobertura da Protecção Social aos grupos mais vulneráveis da população. Os dois 

recursos disponíveis referem-se à Estratégia Nacional de Segurança Social Básica 

(ENSSB) e respectivos programas, que vão no sentido da implementação do referido 

Piso. O primeiro documento procura dar resposta às questões relacionadas com a 

ENSSB; o segundo documento faz o enquadramento estratégico e institucional dos 

Programas de Segurança Social Básica aprovados para 2011-201412. Relativamente à 

deficiência, em Moçambique existem cerca de 475.011 pessoas com deficiência, isto é, 

2% do total da população moçambicana estimada em 23.700.715 habitantes em 2012, 

                                                             
11 Informação disponível em http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/universal-
declaration-of-human-rights/articles-01-10.html (Consultado a 01.09.2014).  
12 Informação retirada http://www.extensao-protecsocial.com/tematicas/protecao-social-de-
base/protecao-social-de-base-experiencias-internacionais.html (consultada a 18.07-2014) 
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possui uma deficiência. As causas da deficiência podem ser por doença (57.9%), 

detectadas à nascença (33.1%) e outras (6.8%). Em relação aos tipos de deficiência, 

pode-se destacar pernas amputadas (20.7%), surdez (12.7%), cegueira (9.4%), mental 

(8.5%), braço amputado (8.2%), paralisia (7.3%) e outras (35.2%) (INE, CENSO DE 

2007 apud Plano Nacional para a Área da Deficiência).  

Por isso, este trabalho está organizado em quatro capítulos esquematizados da seguinte 

forma:  

 

Capítulo 1 – Enquadramento Teórico 

 

 Este capítulo aborda os dois conceitos que alicerçam este trabalho – a protecção 

social e a deficiência. Inicia com uma breve descrição acerca da evolução da política 

social e intervenção do Estado, no plano europeu, passando por uma breve exposição 

dos diferentes modelos de Estado Intervencionista. Da evolução histórica, passa-se para 

a caracterização do conceito (protecção social), a nível de definição, dimensões e seus 

componentes. Para finalizar a caracterização do primeiro conceito, é feita uma breve 

contextualização da protecção social no Mundo, expondo boas práticas a este nível e 

terminando com a visão de uma protecção social direccionada para o desenvolvimento 

inclusivo. Em relação à deficiência é feita uma revisão histórica da sua evolução a nível 

conceptual. Seguidamente são expostos os modelos e diferentes conceitos de 

deficiência. Por último, é feita uma breve exposição da situação da deficiência no 

Mundo.  

 

 

 

Capítulo 2 – República de Moçambique: caracterização do contexto 

 

 Neste capítulo é feita a caracterização do País em estudo – Moçambique. Esta 

caracterização é feita em dois planos: no primeiro plano a caracterização é guiada pelos 

seguintes pontos: 1) caracterização geral, 2) língua e religião, 3) história, 4) política, 5) 

economia, 6) educação; no segundo plano a caracterização diz respeito às relações de 

cooperação entre Portugal e Moçambique, nomeadamente a nível dos Planos Indicativos 

de Cooperação (PIC), do Desenvolvimento Humano e dos Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM).  
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Capítulo 3 – Sistema de Protecção Social Moçambicano 

 

 O objectivo deste capítulo é fazer uma caracterização do Sistema de Protecção 

Social Moçambicano procurando perceber de que forma está estruturado e que apoio 

contempla para a população. Porém, num primeiro momento, também, é feita uma breve 

contextualização da protecção social em Moçambique.  

 

Capítulo 4 – Protecção Social e Deficiência em Moçambique 

 

 O objectivo deste capítulo é perceber o que existe a nível de apoios, iniciativas 

para as PPD em Moçambique, por um lado, e caracterizar as PPD em Moçambique, 

como é que a sociedade moçambicana percepciona a problemática da deficiência, por 

outro. Para tal, é feita uma exposição da representação social da deficiência e 

“comportamento” da sociedade civil, num primeiro plano. Num segundo plano é 

caracterizado o quadro legal da protecção social para as PPD em Moçambique e, por 

fim, a caracterização do contexto e das PPD em Moçambique e análise da “condição” 

de vida das mesmas.   
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Capítulo1 - Enquadramento Teórico 
 

 O presente capítulo dará conta da moldura teórica desta dissertação. Para tal será 

feita uma exposição histórica e conceptual dos dois conceitos que guiam este trabalho: a 

protecção social e a deficiência.  

 

1.1.  Protecção Social  

 A protecção social enquadra-se no vasto espectro das funções sociais do Estado, 

sendo estas funções alvo de investigação por parte das ciências sociais. O que significa 

que as ciências sociais estudam as relações humanas e o seu desenvolvimento em 

sociedade. Isto é, estudam as normas de convivência do homem em relação ao modo de 

organização da sociedade onde se encontra inserido. Estas relações devem ser 

analisadas numa perspectiva multidimensional, englobando os aspectos económicos, 

políticos, sociais, espaciais e ambientais, procurando através desta análise dar uma 

resposta aos problemas sociais identificados. O pensamento destas ciências deve ser 

direccionado, objectivamente, a cada sociedade. Ou seja, deve conhecer-se bem as 

realidades, pensar os conceitos e operacionalizá-los tendo em conta a realidade concreta 

onde estamos inseridos e que observamos.  

 A par deste processo, algo complexo, de compreensão de uma determinada 

realidade, de um determinado evento, escrever sobre protecção social pode tornar-se 

numa situação ambígua pela extensão do conceito. Para se definir esta extensão 

devemos guiar a nossa análise com três perguntas: 1) o que deve a protecção social 

fornecer (serviços)? 2) Por quem deve ser fornecido (instituições)? 3) A quem deve ser 

fornecido (beneficiários)? Para além de não existir consenso, entre os diferentes teóricos 

que pensam a protecção social, acerca das respostas às perguntas expostas 

anteriormente; a protecção social ainda não possui um ‘lugar próprio’. Isto é, a 

protecção social está sob o guarda-chuva da política social que por sua vez está sob o 

“chapéu” das ciências sociais. O que implica que para se falar de protecção social, quase 

de forma obrigatória se tenha de falar de política social. Resumidamente pode-se 

considerar que uma política é o resultado de um sistema político, que funciona num 

certo contexto. O que faz funcionar o sistema é a utilização deliberada de meios para 

alcançar as finalidades desejadas, nesse contexto, num dado horizonte temporal (cf. 

PEREIRINHA(a), 2008, p. 45). A política social pode então, ser analisada pelas 

características externas em que se configura, nomeadamente os sectores em que se 
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organiza, pelos problemas a que privilegiadamente se diz dirigir, pelos grupos sociais 

escolhidos como alvo, pelo tipo de bens e serviços proporcionados, pelo tipo de 

administração e instituições em que se organiza, pelas finalidades específicas que 

enuncia, pelos direitos e garantias que assegura, por um lado. Por outro lado, a política 

social poderá ser conceituada, por exemplo, pelo conjunto de áreas (saúde, segurança 

social, habitação), pelos problemas para que se diz dirigir (delinquência, desemprego, 

pobreza), pelos grupos-alvo (dos velhos, pobres e deficientes) e, ainda, por finalidades 

de valorização humana e promoção social. Trata-se de uma forma de compreensão da 

política social relativamente expandida quer entre os decisores de política (que assim 

combinam definição com afirmação do concretizado) quer, ainda, entre os agentes 

directamente implicados na gestão do quotidiano das políticas sociais (que assim 

reificam as entidades administradas em detrimento da compreensão do nexo dessas 

medidas no contexto global do estado e da sociedade) (cf. RODRIGUES, 1999, p. 26-

27). Porém, não existe dúvida que a política social passa pelo Estado enquanto entidade 

colectiva de regulação que consolida a responsabilidade social e pública 

universalizando, desta forma, um padrão para a sociedade (cf. idem, p. 29). Assim, o 

melhor ponto de partida para se começar a perceber em que contexto se começou a falar 

de protecção social, seus objectivos e como se posiciona o Estado, é tecer um percurso 

histórico da política social. 

 

1.1.1.  Evolução da Política Social e Intervenção do Estado na Europa 

 A maneira como a sociedade tem vindo a encarar os problemas sociais, bem 

como foram concebidos e implementados os sistemas para lhe dar resposta, evoluíram 

de forma significativa ao longo da história Humana. Por isso, para melhor conseguirmos 

compreender esta evolução passaremos em revista os principais momentos históricos da 

política social e consequente visão e intervenção do Estado no âmbito da protecção 

social.   

 Como referido na introdução, a protecção social existiu desde sempre sob forma 

de entreajuda, assente em relações de vizinhança ou de parentesco. Pois o homem como 

‘ser social’ possui a necessidade natural de se proteger, de forma a minimizar o risco 

social. O risco social corresponde a um acontecimento ou evento futuro e incerto, que 

cause algum dano e prejuízo. Nas sociedades pré-industriais a intervenção ligada à 

protecção social dos cidadãos era, fundamentalmente, de ordem ético-religiosa. Nesta 

época as pessoas obtinham a protecção através de estruturas de proximidade (por 
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exemplo, os vizinhos e familiares). E quando estas estruturas começaram a enfraquecer, 

a protecção era assegurada pelas instituições de carácter assistencial geralmente ligadas 

à Igreja ou ao poder local, que vulgarmente era direccionado para apoiar os militares 

inválidos (cf. CARMO Hermano, p.55). Assim, podemos concluir que as primeiras 

formas de protecção social foram estruturadas numa base territorial restrita, 

nomeadamente através de paróquias ou municípios e que a protecção enquanto 

obrigação do Estado era quase nula. A Revolução Francesa de 1789 é um marco 

fundamental no reconhecimento jurídico das liberdades individuais passando, assim, a 

envolver uma nova concepção da relação estabelecida entre o indivíduo e a sociedade e, 

desta forma, estabelecendo igualmente uma nova concepção de assistência. Com a 

Revolução Industrial emergiram múltiplos problemas de ordem económica e social, que 

instigaram a intervenção do Estado a nível da regulação e orientação nos planos 

económicos e social. Trata-se de uma intervenção progressiva, acompanhada pela 

consciencialização de que o Bem-Estar passa a ser o fim último da intervenção do 

Estado.  

 Importa, neste sentido, perceber como é que a Intervenção do Estado evoluiu, no 

sentido da protecção dos seus cidadãos. Para tal, indicamos as três principais fases de 

evolução da política social:  

 

1ª Fase- Lei dos Pobres: as Leis dos Pobres funcionaram, historicamente, em tempos 

de monarquia absoluta ou governos oligárquicos. Estas leis eram ordenações de Estado 

que faziam compulsória a “caridade”, implicando a criação de um fundo público – o 

imposto dos pobres, em geral recolhido pelas municipalidades – e que tinham por 

finalidade tirar os pobres das ruas. Já em meados do século XIX, quando a produção 

industrial se expandia em larga escala, exigindo crescentemente mão-de-obra disposta 

ao assalariamento, as elites dominantes, afinadas com os preceitos liberais, passaram a 

tecer severas críticas a esta forma de protecção social. Vigoraram em grande parte dos 

países europeus entre os séculos XVII e XIX, e a despeito de terem apresentado 

variações expressivas no decorrer deste período, se caracterizaram pela natureza 

caritativa, pela forma de assistência pública e pelo alvo a que se destinavam: a pobreza. 

 A pobreza, nesta fase, é o risco social predominante. O Estado age para proteger 

a sociedade da ameaça representada pela pobreza (à qual se associam a indigência, a 

doença, o furto, a degradação dos costumes) e para proteger os pobres. Como mostra 

Polanyi, sem a “protecção” levada a efeito pelas Leis dos Pobres seguramente as 
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sociedades europeias não teriam resistido aos cataclismos sociais produzidos pelas 

mudanças operadas com a mercantilização da produção e o advento do capitalismo. 

 Assim, nesta fase os ‘pobres’ foram protegidos ora pela distribuição de 

alimentos, ora por meio de complementação salarial, ora através do acolhimento em 

asilos, ora mediante recrutamento para as manufacturas públicas (cf. VIANNA,2002, p. 

3).  

 

2ª Fase - Seguros Sociais: em fins do século XIX, uma segunda fase da política social 

se inaugura. Seguros sociais obrigatórios, para fazer face a riscos sociais associados ao 

trabalho assalariado, despontam como o modelo dominante de protecção social. No 

novo cenário, de capitalismo industrial consolidado, aparecem novos atores – 

sindicatos, partidos políticos – e arranjos institucionais capazes de incluir, na agenda 

pública, demandas de sectores emergentes no mundo do trabalho. Para a sociedade, 

mais que a pobreza, a ameaça agora está na recusa ao assalariamento. Recusa que se 

expressa passivamente no absenteísmo (em razão de doença, de acidente, de 

maternidade, ou sem razão nenhuma) e activamente, de forma anárquica como nos 

ataques e quebradeiras promovidos por trabalhadores ingleses em várias ocasiões, ou de 

forma organizada pelos sindicatos operários, crescentemente contestadores do próprio 

sistema capitalista. Para os trabalhadores, gradativamente se definem os riscos a que 

estão submetidos pela estrutura produtiva industrial: o acidente de trabalho, a cessação 

da capacidade de trabalho, a doença, impedem temporária ou permanentemente o auto-

sustento via mercado, única alternativa disponível (cf. VIANNA,2002, p. 4 - 5).  

 

3ª Fase -Relatório Beveridge: Após a II guerra mundial, praticamente todos os países 

desenvolvidos realizaram reformas em seus sistemas em seus sistemas de protecção 

social. O marco reformista foi o relatório Beveridge apresentado ao parlamento inglês 

em 1942 e transformado em lei em 1946. A proposta estava fundamentada em dois 

grandes princípios, identificados com a nova concepção de protecção social. O princípio 

da unidade tinha por metas a unificação das múltiplas instâncias de gestão dos seguros 

sociais existentes e a homogeneização das prestações básicas. Universalidade, o outro 

grande princípio, dizia respeito à cobertura – todos os indivíduos – e aos objectivos da 

protecção (todas as necessidades essenciais) Pode-se afirmar, assim, que se instala na 

cultura política ocidental do pós-guerra uma concepção de cidadania como trajectória 

cumulativa de direitos: direitos civis (as liberdades individuais), direitos políticos e 
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direitos sociais, estes últimos significando, na acepção de Marshall, “tudo o que vai 

desde o direito a um mínimo de bem-estar económico e segurança, ao direito de 

participar, por completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo 

com os padrões que prevalecem na sociedade”. Concepção que está presente na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos aprovada pela ONU – Organização das 

Nações unidas em 1948 e em diversas convenções da OIT (cf. VIANNA, 2002, p. 5).  

  

1.1.2. Modelos do Estado Intervencionista 

 Como referido anteriormente, a protecção social faz parte das funções sociais do 

Estado, tendo uma função reguladora do tecido social. Entende-se, assim, ser relevante 

perceber quais os modelos de um Estado que que ser intervencionista.  

1) Modelo liberal ou residual: neste modelo o Estado somente intervém quando o 

mercado impõe demasiadas penas a determinados segmentos sociais e onde os 

canais “naturais” de satisfação das necessidades – o esforço individual, a 

família, o mercado, as redes comunitárias – revelam-se insuficientes. Nesta 

concepção, o mercado funciona como o espaço da distribuição, do que resulta a 

prevalência de esquemas privados e ocupacionais de seguro social, não apenas 

sancionados como favorecidos pelos sindicatos. Guarda semelhança, sob versão 

actualizada, com a primeira fase histórica da política social tornou-se dominante 

em países como os EUA e, até certo ponto Austrália, Canadá e Suíça, onde a 

organização dos atores sociais é fragmentada, pluralista, e, embora pujante, não 

se traduz como força política, não se reconhece necessariamente em partidos 

políticos, e não expressa, no cenário político-institucional, a presença de 

identidades colectivas fortes (cf. VIANNA, 2002, p. 7). 

2) Modelo meritocrático ou corporativo, também cunhado de conservador, se 

caracteriza por vincular estreitamente a acção “protectora” do Estado ao 

desempenho dos grupos protegidos. Quem merece, ou seja, quem contribui para 

a riqueza nacional e/ou consegue inserção no cenário social legítimo, tem direito 

a benefícios, diferenciados conforme o trabalho, o status ocupacional, a 

capacidade de pressão, etc. Preponderam, na Europa continental, a Alemanha, 

Áustria, França e a Itália como resultante de vigorosa tradição corporativista – 

centrais sindicais de peso, organizações agregadoras de interesses – e 

representação política e partidária dos atores sociais (cf. VIANNA, 2002, p. 7). 
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3) Modelo institucional-redistributivo: este modelo baseia-se no padrão social-

democrata do Welfare State. Ao Estado compete a produção e a distribuição de 

bens e serviços “extramercado”, em grande parte financiados por impostos 

gerais e dirigidos a todos os cidadãos. O que está em causa não é a assistência 

aos mais frágeis e vulneráveis, nem de colmatar as eventuais necessidades dos 

trabalhadores em função do seu mérito, mas de considerar todos os cidadãos 

numa perspectiva de igualdade e solidariedade. E é nesta perspectiva que surgem 

as políticas do rendimento mínimo garantido que devem abranger todos os 

cidadãos e as políticas públicas gratuitas e universais dos serviços básicos como 

a saúde e a educação. Este modelo predomina nos países escandinavos, onde, 

também, o corporativismo (ou neocorporativismo) se enraizou, proporcionando 

a base para acordos de largo alcance e longa duração (cf. VIANNA, 2002, p. 7). 

4) Modelo Mediterrânico: este modelo é dominante na Europa do Sul e é 

caracterizado pelos baixos níveis de gestão social, consequência de uma 

industrialização e modernização tardia.  

 

1.1.3. Revisão Conceitual – Protecção Social  

 Como referido no ponto anterior, não existe um conceito universalmente aceite 

de protecção social. O que significa que a índole abrangente do conceito origina 

diferentes definições, como se pode verificar de seguida:  

 De acordo com a OIT (2000), o termo “proteção social” refere-se ao conjunto de 

medidas públicas que uma sociedade oferece aos seus membros, para os proteger de 

dificuldades económicas e sociais que sejam causadas pela ausência ou uma redução 

substancial do rendimento do trabalho como resultado de várias contingências (doença, 

maternidade, acidentes de trabalho, desemprego, invalidez, velhice e morte do ganha-

pão); fornecimento de cuidados de saúde; e o fornecimento de benefícios para famílias 

com crianças. Portanto, no geral, a protecção social deverá ser associada a instituições 

públicas, regime regulamentar e iniciativas destinadas a proteger indivíduos, agregados 

familiares e quaisquer outras unidades de relevância (cf. OIT 2012). 

  O conceito utilizado pelo Sistema Europeu de Estatísticas Integradas de 

Protecção Social (ESSPROS, 2008) especifica que a protecção social “engloba todas as 

intervenções de organismos públicos ou privados destinadas a minorar, para as famílias 

e os indivíduos, o encargo representado por um conjunto definido de riscos ou 
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necessidades, desde que não exista simultaneamente qualquer acordo recíproco ou 

individual” (cf. OIT 2012). 

 Segundo o Banco Mundial à protecção social apoia-se nos fundamentos da 

estrutura de gestão do risco social elaborada por Holzmann e Jørgensen (2000; 1999). 

 Esta estrutura especifica que qualquer tipo de unidade social (pessoas, agregados 

familiares, etc.) está exposto a diferentes riscos, mas que a vulnerabilidade é mais 

elevada entre as unidades mais pobres. Por conseguinte, a protecção social deve ser-lhes 

dirigida. Esta ideia está resumida no conceito de protecção social do Banco Mundial, 

expressa por Heitzmann e outros (2001: 6) relativamente a todas as “intervenções 

públicas que prestem assistência a indivíduos, agregados familiares e comunidades para 

melhor gerir riscos e que forneçam apoio aos mais pobres” (cf. OIT 2012).  

 De acordo com o CIPS “Entende-se por segurança social a protecção que a 

sociedade concede aos seus membros, graças a uma série de medidas públicas, contra a 

carência económica e social em que estes poderiam mergulhar devido à cessação ou 

redução sensível dos rendimentos. À doença, maternidade, acidentes de trabalho e 

doenças profissionais, desemprego, invalidez e morte, a essas medidas junta-se a 

concessão de cuidados médicos e o pagamento de prestações às famílias com filhos." (in 

Introdução à Segurança Social, Colecção OIT, MQE (1996)), apud CIPS 2014).  

 A não existência de uma definição única de protecção social pode indicar por um 

lado, que são diversos os teóricos que a pensam e, por outro lado, que a protecção social 

não é estanque, que o mesmo é dizer, deve ser pensada de acordo com o contexto 

específico onde se pretende trabalhar.  

 

1.1.4. Dimensões da Protecção Social  

 A protecção social envolve duas dimensões importantes. A primeira dimensão 

diz respeito à protecção social como direito a oportunidades, englobando oportunidades 

e direitos reconhecidos a todos os cidadãos. Neste sentido, a protecção social não 

constitui um privilégio, por motivos especiais e excepcionais; é uma aspiração legítima 

que todos os cidadãos devem poder usufruir, nos termos claramente estabelecidos por 

via estatutária, regulamentar e força da lei escrita, quer por via consuetudinária, normas, 

costumes ou tradições costumeiras. 

 A segunda dimensão da protecção social envolve o conjunto de mecanismos 

desenvolvidos para evitar, prevenir, amenizar ou mitigar riscos e rupturas na segurança 

económica e social dos cidadãos (i.e. segurança social no trabalho, previdência social, 



26 
 

seguro de saúde, seguro contra todos os riscos, entre outros). A este nível incluem-se 

mecanismos para privilegiar sectores vulneráveis da população, devido a calamidades 

naturais, deficiência física ou mental, acidente de trabalho, debilidade por motivos de 

doença ou velhice, entre outros aspectos explicitamente especificados. 

 Convencionalmente, quando se fala de protecção social, refere-se a mecanismos 

de protecção do indivíduo, quer no trabalho (segurança e seguro de trabalho), quer em 

condições de risco e debilidade pessoal, por motivos de doença, deficiência ou velhice. 

 Porém, a forma como as pessoas, numa determinada sociedade, enfrentam 

situações de insegurança social, depende, tanto do quadro estabelecido pela primeira 

dimensão, a dimensão dos direitos de acesso aos recursos e valores disponíveis, como 

dos mecanismos específicos e especiais (incorpóreos e financeiros, como salário 

mínimo, seguro pessoal, pensão de velhice, etc.). 

 No fundo, a variedade e eficácia dos mecanismos estabelecidos, para prevenir e 

evitar riscos e rupturas, são determinadas pelas oportunidades proporcionadas aos 

indivíduos, tanto em termos de oportunidades de trabalho, como oportunidades de 

poupança e de investimento (a curto, médio e longo prazo) (cf. FRANCISCO; PAULO, 

2006,p.25).  

 

1.1.5. Principais componentes do sector da Protecção Social  

 Um esquema de protecção social remete para o grupo de regulamentos e 

unidades institucionais encarregues de administrar o fornecimento de diferentes 

benefícios de protecção social (ESSPROS, 2008). Em geral, uma estratégia do sector 

social é constituída por três componentes: 1. assistência social, 2. seguro social, 3. 

programas do mercado de trabalho (Van Ginneken, 1999; Gentilini, 2009; Heitzmann e 

outros, 2001, apud OIT, 2012): 

1. A assistência social refere-se a benefícios em dinheiro ou em espécie 

financiados pelo orçamento público e concedidos universalmente ou após o 

cumprimento de certas condições,  

2. O seguro social é financiado por contribuições, com o objectivo de reduzir o 

risco de sofrer uma perda incerta, 

3.  As intervenções no mercado de trabalho referem-se às iniciativas que visam 

oferecer assistência aos grupos com determinadas dificuldades em entrar/ 

permanecer no mercado de trabalho.  
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 Assim, um sistema de protecção social deve dar resposta aos seguintes riscos e 

necessidades: (Hagemejer, n.d.; ESSPROS, 2008, apud em  OIT, 2012): 

- Doença (manutenção de rendimento e apoio pecuniário no âmbito de doença física 

ou mental, excluindo deficiência). 

- Saúde (cuidados de saúde necessários para manter, restabelecer ou melhorar a 

saúde das pessoas protegidas, independentemente da origem do distúrbio). 

- Deficiência (manutenção de rendimento e apoio em dinheiro e em espécie (com 

excepção dos cuidados de saúde) no âmbito da incapacidade de pessoas com 

deficiência física ou mental com vista à participação em actividades económicas e 

sociais). 

- Velhice (manutenção de rendimento e apoio em dinheiro ou em espécie (com 

excepção dos cuidados de saúde) no âmbito da velhice). 

- Sobrevivência (manutenção de rendimento e apoio em dinheiro ou em espécie no 

âmbito da morte de um familiar). 

- Família/crianças (apoio em dinheiro ou em espécie (com excepção dos cuidados de 

saúde) no âmbito das despesas de gravidez, parto e adopção, educação dos filhos ou 

cuidados com outros familiares). 

- Desemprego (manutenção de rendimento e apoio em dinheiro ou em espécie no 

âmbito do desemprego). 

- Acidente de trabalho e doenças profissionais (benefícios pecuniários temporários 

para pessoas incapazes de trabalhar devido a danos físicos provocados por um 

acidente de trabalho ou doença profissional). 

- Habitação (ajuda para o custo de habitação). 

- Exclusão social não classificada noutra posição (benefícios em dinheiro ou em 

espécie – com excepção dos cuidados de saúde – especificamente destinados a 

aliviar a pobreza e a exclusão social quando não sejam abrangidas por uma das 

outras funções.· Educação básica - não o fornecimento de serviços, mas o 

fornecimento de benefícios em dinheiro ou em espécie como incentivos para 

frequentar a escola). 

- Alimentação e nutrição (ajuda alimentar, senhas de alimentação e subsídios 

alimentares).  
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1.1.6. Protecção Social no Mundo 

 Dados da ONU e da OIT revelam que no mundo apenas uma em cada cinco 

pessoas beneficia de uma protecção social considerada adequada. Apenas uma parcela 

de 27% da população global usufrui do acesso a sistemas de segurança social 

abrangentes, enquanto 73% têm cobertura parcial ou nenhuma. Estes dados 

contribuíram para a multiplicação dos esforços, nos últimos dez anos, quer no plano 

internacional, quer no plano nacional para contrariar esta tendência. Para colmatar esta 

falha foi criada uma extensão de protecção social no mundo. A criação desta extensão, 

em primeiro lugar, questiona a capacidade financeira e institucional dos países que se 

pretendem ser beneficiários desta extensão e, em segundo lugar, interroga a concepção 

de sistemas adaptados às necessidades das pessoas e aos contextos locais e nacionais 

(cf. CIPS, 2014)13. Neste âmbito, devemos ter em consideração que os países em 

desenvolvimento apresentam um conjunto de características, como a elevada taxa de 

pobreza e um elevado grau de informalidade das suas estruturas que limitam o 

desenvolvimento do sector da protecção social (cf. CIPS, 2014) 14. Em Setembro de 

2000 os dirigentes mundiais reunidos na Cimeira do Milénio reafirmaram as suas 

obrigações comuns para com todas as pessoas no Mundo, especialmente com as mais 

vulneráveis. Em particular com as crianças, entendendo que o futuro a estas pertence. 

Comprometeram-se, então, a atingir um conjunto de objectivos específicos – os 

Objectivos do Desenvolvimento do Milénio (ODM). Estes objectivos visam conduzir o 

combate contra a pobreza e exclusão social e o desenvolvimento sustentável. No anexo I 

podemos observar que os referidos ODM são 8 e a cada um correspondem metas a 

serem atingidas. Contudo, no capítulo seguinte (2º capítulo) será feita uma análise ao 

desenvolvimento destes objectivos em Moçambique.  

 Em 2003, a (OIT), lançou uma Campanha Mundial sobre a Segurança Social e 

Cobertura para todos. Em 2006 foi realizada em Lisboa (Portugal) uma conferência 

mundial subordinada ao tema “Protecção Social e Inclusão: Convergência de Esforços 

numa Perspectiva Global”. Esta conferência foi organizada pelo Bureau Internacional 

do Trabalho, pela comissão europeia e pelo Ministério Português do Trabalho e da 

Solidariedade Social, contando com a participação de 50 países. Para os participantes, o 

                                                             
13 Informação disponível em http://www.cipsocial.org/cips/quem-somos/a-cips.html (Consultado a 
18.07.2014). 
14 Informação disponível em  http://www.extensao-protecsocial.com/cips/quem-somos/a-cips.html  
(consultada a 18-07-2014). 
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mundo encontra-se num profundo défice de emprego digno e a maioria da população 

vive em "alto risco de cair na pobreza ou já em situação de pobreza" (cf. 

ANGOP,2006).  

 Como referido anteriormente a extensão da protecção social no mundo abrange 

países da África, da Ásia e da América Latina existindo, havendo múltiplas iniciativas 

levadas a cabo nestes países. Assim, de forma breve, ficam seguidamente algumas notas 

relativamente ao trabalho desenvolvido em alguns destes países (cf. CIPS, 2014): 

 Na Índia, as preocupações sociais têm pautado ao longo do tempo a intervenção 

das autoridades estatais e centrais, procurando alcançar os cidadãos mais pobres 

e vulneráveis com diversos tipos de programas. Para tal existe o Programa 

Nacional de Garantia de Emprego Rural e o regime de seguro de saúde para o 

sector informal,  

 Perante as graves crises de segurança alimentar que caracterizam há várias 

décadas a Etiópia, o governo tem vindo a implementar diversas medidas de 

ajuda alimentar, nomeadamente o Programa de Rede de Segurança Produtiva. 

Este é um dos maiores programas de protecção social na África Subsariana,  

  O Brasil tem seguido e implementado ao longo de várias décadas um conjunto 

de políticas e programas que podem ser enquadrados no conceito de Piso de 

Protecção Social. A nível das transferências sociais de natureza não contributiva, 

existe o Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada, e o 

Sistema Único de Saúde, que visa assegurar o acesso universal aos serviços de 

saúde independentemente das contribuições à segurança social,  

 Cabo Verde tem conseguido, a par do seu constante crescimento económico dos 

últimos dez anos, fazer progressos fundamentais na extensão da protecção 

social. São exemplos de alguns programas: a pensão social não contributiva, 

destinada a idosos e pessoas deficientes, as Frentes de Alta Intensidade de Mão-

de-obra (FAIMOs) - que proporcionam assistência social aos desempregados e 

trabalhadores pobres - e o seguro social, 

  A África do Sul tem vindo a fazer um elevado esforço de cobertura da sua 

população em termos de protecção social, tendo implementado diversos 

programas de assistência social. São exemplos destes programas: o Subsídio de 

Apoio à Criança e a Pensão por Velhice. Estes programas têm dado um 
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contributo importante para minorar as elevadas taxas de pobreza e desigualdade 

social no país.  

 

1.1.6.1.  Protecção Social para o Desenvolvimento Inclusivo 

 Ao longo dos pontos anteriores é possível perceber que a protecção social é 

importante para amparar os cidadãos em situações de carência, minimizando assim o 

risco social a que estão sujeitos. E que organizações mundiais, como a OIT, têm 

dedicado o seu trabalho por diversas zonas no mundo, para que as pessoas beneficiem 

de uma protecção em situação de carência. Neste sentido, o “Relatório Europeu de 2010 

sobre o Desenvolvimento”15defende que a União Europeia e África devem unir esforços 

para uma nova cooperação no âmbito da protecção social. Nomeadamente, 

perspectivando uma protecção social para o desenvolvimento inclusivo. Uma protecção 

social para o desenvolvimento inclusivo deverá ser aquela que consegue combater a 

pobreza e consequente exclusão social. Este relatório define a protecção social como: 

“um determinado conjunto de acções destinadas a combater a vulnerabilidade da vida 

das pessoas através da segurança social, proporcionando protecção contra os riscos e a 

adversidade ao longo da vida, através da assistência social, disponibilizando 

pagamentos e transferências em espécie para apoiar e dar oportunidades aos pobres, e 

através de esforços de inclusão que aumentem a capacidade daqueles a quem o acesso à 

segurança e assistência sociais é vedado.” (cf. p. 1). O que este relatório traz de 

inovador é a análise que faz dos programas de protecção social da nova geração, 

salientando os motivos que conduziram ao êxito e ao fracasso. Como se pode ver no 

anexo II, os programas de protecção social podem atenuar os riscos e reduzir de forma 

considerável a pobreza severa e profunda (cf. p. 2).  

  

1.2. Deficiência 

 Após a explanação acerca da protecção social passamos à análise do conceito de 

deficiência. Como foi referido na introdução deste trabalho o fenómeno da exclusão 

social e da pobreza carecem de uma abordagem global tendo por base a identificação e 

interpretação dos diferentes domínios que a comportam, tal como a protecção social. 

 Nesta acepção compreender a problemática da deficiência implica compreensão 

e conhecimento dos diversos domínios que integram a vida das Pessoas Portadoras de 

                                                             
15 Documento disponível em http://erd.eui.eu/media/2010/OVERVIEW_ERD_Report_PT.pdf (Consultado 
a 22.07.2014).  
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Deficiência. Estes domínios são: 1) a Saúde, 2) a Educação, 3) a Integração 

Profissional, 4) os Apoios Sociais (Acção Social), 5) a Acessibilidade. Todos estes 

domínios estão interligados, sendo fundamentais para a promoção do bem-estar destas 

pessoas e consequente integração na sociedade. Para tal, é essencial que os profissionais 

de cada um destes domínios trabalhem de forma coesa e organizada, numa óptica 

multidisciplinar. Ao longo deste trabalho a atenção será mais focada no domínio dos 

Apoios Sociais (Acção Social), havendo uma ligeira análise dos restantes. Assim, 

importa referir que o domínio da saúde é vital pois nele encontra-se a questão da 

intervenção precoce, que quando é feita traz benefícios acrescidos para as PPD. Assim, 

podemos dizer que a saúde dita a capacidade ou incapacidade de determinada pessoa 

participar de forma plena na sociedade. É duplamente penalizadora a situação em que 

um individuo tem falta de recursos e de saúde. Neste caso: “transportam consigo, não 

só a presença da doença, mas também a degradação da vida daqueles a quem atinge, 

na medida em que significa uma incapacidade para o exercício eficaz de actividades 

requeridas no trabalho, na escola, na sociedade em geral.” (cf. 

HESPANHA,2000,pág.46) A estas pessoas devem ser reconhecidos os mesmos direitos 

e oferecidas as mesmas oportunidades que são dadas às pessoas que não possuem 

qualquer deficiência. Por isso, a inclusão das PPD depende do Estado por um lado, e da 

sociedade civil no geral, por outro.  

1.2.1. Perspectiva Histórica da Deficiência  
 Etimologicamente a palavra deficiência deriva do latim “deficiere”, que significa 

imperfeito, falha, incompleto, aquele em que há uma deficiência, assim como 

“deficientia”, que significa enfraquecimento, falta, lacuna, imperfeição, insuficiência. 

 Pela análise etimológica destas palavras entende-se que traduzem uma conotação 

negativa, que instantaneamente é transportada para o indivíduo que é identificado como 

tal. No entanto, a forma como a pessoa com deficiência tem vindo a ser encarada ao 

longo do tempo, tem variado consoante a época e as sociedades. Há algumas décadas a 

sociedade acreditava que a pessoa que tivesse algum tipo de deficiência, como redução 

da capacidade de movimentar certas partes do corpo, limitações para ver, ouvir ou falar, 

teria uma vida com possibilidades reduzidas. Na base deste pensamento está o facto da 

deficiência, durante muito tempo, ter sido observada como um castigo de Deus em 

muitas culturas sendo as pessoas com deficiência segregadas do resto da comunidade. A 

religião judaico-cristã considerou muitas vezes algumas deficiências como um castigo 
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de Deus que devia ser aceite e expiado para perdão dos pecados, esperando por um 

milagre (cf. LOURO, 2011, p. 29).  

 Esta visão acerca das pessoas portadoras de algum tipo de deficiência levava a 

que as pessoas sem qualquer patologia tivessem actos de elevada agressividade, 

defendendo a exterminação das primeiras, uma vez que se acreditavam que as pessoas 

com deficiência eram “bruxos”. Na Idade Média, com a expansão do Cristianismo estas 

pessoas não podiam mais ser eliminadas, uma vez que também passaram a ser 

consideradas criaturas de Deus. Desta maneira, eram ignoradas, deixadas à própria 

sorte, dependendo, para sua sobrevivência, da boa vontade e caridade humana e alguns 

eram “aproveitados” com fins de entretenimento (bobos da corte, aberrações). No 

século XII surgiram instituições para abrigar deficientes mentais e as primeiras 

legislações sobre os cuidados necessários para a sobrevivência, sobretudo em relação 

aos bens das pessoas com deficiência mental. A partir do século XVI, até aos dias 

actuais, ocorreram inúmeras mudanças, tanto em relação às estruturas sociais, políticas e 

económicas da sociedade, como com as concepções filosóficas assumidas na leitura e 

análise sobre a realidade. No período da Revolução Burguesa, no que se refere à 

deficiência, apareceram novas ideias sobre a sua natureza orgânica, produto de causas 

naturais. Assim concebida, passou a ser tratada pela alquimia, magia e astrologia. Estes 

métodos faziam parte da então iniciante medicina, passo importante do século XVI. Esta 

altura da História foi palco de novos avanços do conhecimento na área médica, o que 

fortaleceu a tese de que as deficiências são causadas por factores naturais e não por 

factores espirituais; ampliando, assim, a compreensão da deficiência. A tese do 

desenvolvimento por meio da estimulação transformou-se, embora lentamente, em 

acções de ensino, se desenvolvendo definitivamente, somente a partir do século XVIII 

(cf. COLECÇÂO FEBRABAN de Inclusão Social,2006, p. 15).  

 Contudo, a religião protestante do norte da Europa, comportando um princípio 

mais positivo, de que teremos de lutar para nos salvarmos, modificou este conceito mais 

negativo e desenvolveu princípios de defesa dos direitos de todas as pessoas em 

desvantagens, incluindo as com deficiência. Foi sobretudo depois da 2ª Guerra Mundial 

e após o horror do Holocausto que a sociedade ocidental se preocupou mais com a 

reabilitação e inserção social das pessoas com deficiência. O grande número de pessoas 

com várias incapacidades resultantes da guerra, chamou a atenção para o problema e 

progressivamente a pessoa com deficiência tem vindo a afirmar-se como cidadão de 

pleno direito e com igualdade de oportunidades. Assim, do mero conceito de deficiente, 



33 
 

passou-se a considerar pessoa com deficiência, uma vez que trata, igualmente de 

pessoas: homem, mulher ou criança, que devido a uma doença, acidente ou anomalia 

congénita têm uma deficiência. As pessoas com deficiências adquiridas na guerra ou em 

acidentes, nas cidades mais industrializadas, começaram de forma progressiva a lutar 

pelos seus direitos nas sociedades democráticas que, progressivamente, se foram 

desenvolvendo no mundo ocidental. Nos casos de deficiência congénita, nem sempre 

foram dadas às crianças com deficiência todas as oportunidades educativas para lhes 

permitir a sua integração plena na sociedade sendo, durante muito tempo, a sua 

educação muito limitada e segregada em instituições. Assim, a pessoa com deficiência 

tal como a mulher e as classes sociais mais desfavorecidas, tiveram durante muitos 

séculos grandes limitações nos seus direitos.  

 Foi na fase posterior a esta, a partir da última década do século XX que se 

começou a falar de participação em igualdade de oportunidades da pessoa com 

deficiência e muitas vezes ainda só em teoria e com poucas respostas de intervenção, 

relativamente à educação, acessibilidade, emprego, cultura e lazer, sobretudo nos países 

menos desenvolvidos na altura. Falar de participação em igualdade de oportunidades 

significa que as pessoas portadoras de algum tipo de deficiência têm o direito às 

compensações e ajudas que a situação de deficiência condiciona. Por exemplo, se a 

criança ou o adulto não se pode deslocar, precisa de meios para compensar a sua 

incapacidade na mobilidade. Se a criança ou adulto não consegue escrever com um lápis 

ou caneta necessita de tecnologias adaptadas à sua situação tais como computadores e 

software específico. Se não ouve ou não vê terá que ter material adaptado às suas 

incapacidades para poder apender na escola e realizar-se como membro activo na 

sociedade e no trabalho. Se a criança não fala terá que ter meios alternativos 

aumentativos de comunicação para poder participar activamente na classe, o que pode 

incluir material simples e tecnologias sofisticadas como por exemplo a síntese de fala, 

que só muito recentemente existe na língua portuguesa e ainda pouco acessível. Todos 

os exemplos expostos anteriormente conduzem a uma das questões fundamentais na 

área da deficiência: o direito à acessibilidade. Este direito comporta um grande número 

de ajudas técnicas muitas vezes dispendiosas e sofisticadas e nem sempre ao alcance de 

todas as pessoas com deficiência. Acessibilidade significa facilidade de aproximação 

que nem sempre é fácil quando a pessoa tem deficiência e se sente diferente e 

marginalizada (cf. LOURO, 2006, p. 29-30). 
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1.2.2. A Deficiência – Conceitos e Modelos  

 Uma das considerações teóricas fundamentais no domínio da deficiência em 

geral é a sua conceptualização. Tem-se procurado elaborar critérios de definição claros 

e não ambíguos, mas esta tarefa tem-se revelado particularmente difícil (…) (cf. 

ALBUQUERQUE, 2000, p.15) 

 De acordo com a OMS destacam-se dois documentos que servem para definição 

de conceitos e nomenclaturas da «deficiência»: 1. “Classificação Internacional das 

Deficiências, Incapacidades e Desvantagem-ICIDH” e a 2. “Classificação Internacional 

de Funcionamento, Incapacidade e Saúde - CIF”.  

 

1. Classificação Internacional das Deficiências, Incapacidades e Desvantagem 

(ICIDH) 

 Esta classificação foi publicada em 1980 e tem sido utilizada como instrumento 

normalizador em questões relativas à saúde, como ferramenta estatística e de 

investigação. A ICIDH estrutura-se em três níveis: a 1ºclassificação de deficiência, 2ºde 

incapacidade e 3ºde desvantagem, expostos de seguida.  

 

De acordo com esta abordagem o conceito de deficiência representa: 

“qualquer perda ou alteração de uma estrutura ou de uma função psicológica, fisiológica ou anatómica. 

Podendo estas perdas ou alterações ser temporárias ou permanentes, representando a exteriorização de 

um estado patológico e, em princípio, perturbações a nível orgânico” (cf. ARAÚJO, 2009, pág. 12). 

 

De acordo com esse segundo nível desta classificação, o conceito de incapacidade 

consiste na “restrição ou falta de capacidade para realizar uma actividade dentro dos limites 

considerados normais para o ser humano” (cf. ARAÚJO, 2009, página 13). 

 

De acordo com esse terceiro nível de classificação, o conceito de desvantagem é 

compreendido como: 
“uma condição social de prejuízo sofrido por um individuo, resultante de uma deficiência ou de uma 

incapacidade, que limita ou impede o desempenho de uma actividade considerada normal para um ser 

humano, tendo em conta a idade, o sexo e os factores sócio-culturais” (cf. ARAÚJO, 2009, p.13). 

 De acordo com esta classificação, são consideradas situações de desvantagem as 

seguintes categorias: orientação, independência física, mobilidade, ocupação, integração 



35 
 

social e independência ou auto-suficiência económica, sempre que a capacidade de 

interacção com o meio esteja diminuída ou ausente.  

 

 De acordo com o manual “Acção Social na Deficiência” 

(cf.LOURO,2001,páginas 33-34) as deficiências podem ser classificadas em:  

1. Deficiência intelectual: Atraso mental (vários graus), Deficiência na memória, 

2. Deficiência Psicológica: Perturbações da Vigília e da Consciência, Défices de 

Percepção e da Atenção, Perturbações Emocionais e de Comportamento, 

3. Deficiência de Linguagem: Défices de Linguagem e Fala e Défices de 

Comunicação, 

4. Deficiência Auditiva: Surdez Neurosensorial e Surdez de Transmissão, bem 

como as perturbações do Equilíbrio, 

5. Deficiência de Visão: inclui a ausência de globo ocular, défices de visão graves 

e perturbações da acuidade visual e outras perturbações visuais como por 

exemplo: astigmatismo, estrabismo, miopia, daltonismo e défices do campo 

visual, 

6. Deficiência de outros órgãos: inclui deficiência nos órgãos internos e nas suas 

várias funções tais como, função cardio-respiratória, urinária e reprodutiva, 

7. Deficiência músculo-esquelética – inclui deficiências mecânicas ou motoras dos 

membros tais como: amputações e paralisias – Hemiplegia, Paraplegia e 

Tetraplegia, 

8. Deficiência estética: inclui cicatrizes, deformidades e orifícios anormais. 

Exemplo: Traqueostomia, Ileostomia, 

9. Deficiência nas funções gerais sensitivas e outras – inclui multideficiência, 

incontinência de esfíncteres e alterações da sensibilidade. 

 Agrupando as diferentes classificações de deficiência, mencionadas 

anteriormente, concebem-se as deficiências agrupadas em diferentes áreas: 

 Motoras 

 Sensoriais – Visão e Audição 

 Intelectuais 

 Psíquicas 

 Orgânicas 

 Multideficiência 
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2. Classificação Internacional de Funcionamento, Incapacidade e Saúde (CIF) 

 Esta classificação está a ser utilizada desde Maio de 2001, altura em que foi 

recomendada pela 54ª Assembleia de Saúde da OMS (cf. ARAÚJO, 2009, p. 37). 

 

 De acordo com a CIF, deficiências são: “problemas nas funções ou nas 

estruturas do corpo, tais como um desvio importante ou uma perda” (cf. ARAÚJO, 2009, 

p. 12). 

 A CIF agrupa as informações em duas partes e simplifica o modelo 

considerando que a situação de conflito entre os cidadãos com deficiência e o meio 

ambiente não provém apenas do indivíduo, mas também do meio onde se encontra 

inserido. Esta classificação pode ser aplicada a nível individual, institucional ou social.  

 A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) 

fez avançar a compreensão e a mensuração da deficiência. Ela foi desenvolvida através 

de um longo processo envolvendo académicos, médicos clínicos, e o mais importante, 

pessoas com deficiência. A CIF enfatiza os factores ambientais para a criação de 

deficiências, o que é a principal diferença entre essa nova classificação e a Classificação 

Internacional de Deficiências, Incapacidades e Desvantagens (ICIDH) anterior.  

 

 Na CIF, os problemas de funcionalidade humana são categorizados em três áreas 

interligadas (cf. PORTUGAL, p.30). 

1) Alteração das estruturas e funções corporais significa problemas de funções corporais 

ou alterações de estruturas do corpo, como por exemplo, paralisia ou cegueira; 

2) Limitações são dificuldades para executar certas actividades, por exemplo, caminhar 

ou comer; 

3) Restrições à participação em certas actividades são problemas que envolvem 

qualquer aspecto da vida, por exemplo, enfrentar discriminação no emprego ou nos 

transportes. 

 Assim, a deficiência refere-se às dificuldades encontradas em alguma ou todas 

as três áreas da funcionalidade. A CIF também pode ser usada para compreendermos e 

mensurarmos os aspectos positivos da funcionalidade tais como funções corporais, 

actividades, participação e facilitação ambiental. A CIF adopta uma linguagem neutra e 

não distingue entre o tipo e a causa da deficiência, por exemplo, entre saúde “física” e 

“mental”. Os “problemas de saúde” são as doenças, lesões, e complicações, enquanto as 
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“diminuições de capacidade” são diminuições específicas das funções e estruturas 

corporais, geralmente identificadas como sintomas ou sinais de problemas de saúde. 

 A CIF contém uma classificação de factores ambientais que descreve o mundo 

no qual pessoas com diferentes níveis de funcionalidade devem viver e agir. Esses 

factores podem ser facilitadores ou grandes barreiras. Os factores ambientais incluem: 

produtos e tecnologias, o ambiente natural e o construído, suporte e relacionamentos, 

atitudes, e serviços, sistemas, e políticas públicas. Reconhece, também, factores 

pessoais, tais como motivação e auto-estima, que podem influenciar o quanto uma 

pessoa participa na vida em sociedade. Porém, esses factores ainda não foram 

conceitualizados ou classificados. Ela também distingue entre as capacidades de uma 

pessoa de desempenhar acções, do desempenho efectivo daquelas acções na vida real; 

esta é uma diferença sútil que ajuda a esclarecer o efeito do meio ambiente e como o 

desempenho poderia ser melhorado com a modificação do mesmo. Trata-se de uma 

classificação universal, na medida em que abrange toda a funcionalidade humana e trata 

a deficiência como um contínuo ao invés de categorizar as pessoas com deficiência 

como um grupo separado: a deficiência é uma questão de “mais ou menos”, e não de 

“sim ou não”. Porém, a elaboração de políticas públicas e a entrega de serviços pode 

requerer que sejam estabelecidos limites para a gravidade da incapacidade, limitações 

para realizar ou restrição à participação em certas actividades (cf. PORTUGAL, p. 37). 

 Assim, a CIF, é útil para uma ampla variedade de finalidades – pesquisa, 

fiscalização e informação – relacionadas à descrição e mensuração da saúde e da 

deficiência, incluindo: avaliar a funcionalidade individual, estabelecimento de metas, 

tratamento, e monitorização; mensuração dos resultados finais e avaliação de serviços; 

determinar a elegibilidade para receber benefícios da previdência social; e desenvolver 

pesquisas sobre saúde e deficiência. 

 

 Segundo a OMS a deficiência é uma perda ou anormalidade de uma estrutura do 

corpo ou de uma função fisiológica (incluindo funções mentais). Na CIF, o termo 

anormalidade refere-se estritamente a uma variação significativa das normas 

estatisticamente estabelecidas (como um desvio de uma média na população obtida 

usando normas padronizadas de medida) e deve ser utilizado apenas neste sentido. 

 Outros autores (cf. LOURO, 2001, p.36) referem que a noção de deficiência ou 

incapacidade adquire significado na reciprocidade entre a pessoa afectada e a 

comunidade em que vive. Os valores fundamentais da convivência são postos em causa 
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quando há deficiência, nomeadamente, o direito de igualdade entre cidadãos e a 

igualdade de oportunidades, direito à educação, ao trabalho e à saúde. Não obstante os 

progressos assinaláveis, no que respeita aos conhecimentos teóricos e às práticas 

reabilitativas nas últimas décadas, a definição de deficiência permanece, ainda, 

controversa. Como exposto anteriormente, e de acordo com uma perspectiva histórica, 

as pessoas com deficiência têm sido discriminadas, excluídas dos seus direitos 

fundamentais como seres humanos. De acordo com o “Relatório Mundial sobre a 

Deficiência 2011”, a «deficiência» é complexa, dinâmica, multidimensional é 

questionável. O modo como as sociedades foram tratando os que são diferentes ajuda a 

compreender como ainda hoje nos comportamos face à diferença, embora tenha havido, 

ao longo do tempo, transformações significativas. Há três modelos que nos ajudam a 

compreender a evolução face ao conhecimento e tratamento/cuidado das Pessoas 

Portadoras de Deficiência quer por via dos cuidados de saúde, quer por via do 

cuidado/integração por da sociedade civil, no geral (cf. OMS, 2011, p. 2).  

Modelo Médico – este modelo tem como suporte a ICIDH (Classificação Internacional 

das Deficiências, Incapacidades e Desvantagens), centrava o problema da deficiência 

nas próprias pessoas portadoras de deficiência, não procurando alargar a sua visão. Isto 

é, tinha-se uma visão micro, que segregava as pessoas sobre si, não avaliando as 

interacções que existiam entre as pessoas com deficiência e as ditas pessoas “normais”; 

bem como a relação que tinham com os diversos sistemas sociais. Desta forma, recorria-

se a uma prática assistencialista, deixando de parte a possibilidade de as pessoas com 

deficiência poderem ser autónomas (dentro das suas limitações). A cultura reforçava e 

promovia a manutenção da deficiência e o objectivo das políticas sociais era, tão-

somente, compensar os indivíduos pelas suas incapacidades. 

Modelo Social – com este modelo emergiu uma nova classificação: a CIF 

(Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde), que sustenta 

uma visão mais social do problema da deficiência. Assim, o Modelo Social tem em 

conta o contexto onde as pessoas estão inseridas podendo, assim, falar-se numa 

inadequação dos contextos às pessoas, as relações que estabelecem com os diversos 

domínios sociais e as barreiras sociais. A origem da deficiência já não é centralizada nas 

pessoas que a possuem, mas sim na sociedade. A CIF pretende, assim, promover 

direitos, promover recursos e competências para identificar e eliminar barreiras pessoais 

e sociais, transformando as políticas sociais em ferramentas que procuram abranger 
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diversas áreas e domínios sociais. Esta nova classificação rejeita, por completo, a 

classificação baseada no QI defendendo, assim, uma classificação centrada na 

intensidade dos apoios de que as pessoas com deficiência mental poderão necessitar. 

Modelo Biopsicossocial – este modelo resulta da fusão dos dois modelos anteriores. 

Esta perspectiva integra dois modelos antagónicos que costumam ser apresentados 

como separados, mas a deficiência não deve ser vista como algo puramente médico nem 

como algo puramente social: pessoas com deficiência frequentemente podem apresentar 

problemas decorrentes de seu estado físico. É necessário fazer uma abordagem mais 

equilibrada que dê o devido peso aos diferentes aspectos da deficiência. Assim, o 

modelo Biopsicossocial considera que a incapacidade não é especifica de  um grupo 

minoritário, mas sim uma experiência humana universal; a incapacidade não deve ser 

diferenciada em função da etiologia ou de diagnósticos. Pessoas com a mesma etiologia 

e diagnóstico apresentam perfis muito diferentes a nível da execução das Actividades e 

da Participação; os domínios de classificação na CIF são neutros, permitindo expressar 

tanto os aspectos positivos como negativos do perfil funcional e de participação de uma 

pessoa; os Factores Ambientais assumem um papel crucial, como facilitadores ou como 

barreiras, na funcionalidade e incapacidade das pessoas.  

 

1.2.3. Deficiência no Mundo 

 Em todas as partes do mundo e em todos os escalões de cada sociedade existem 

pessoas com deficiência. O número total de pessoas com deficiência no mundo está a 

aumentar e, por isso, o “Relatório Mundial sobre a Deficiência, 2011” expõe que 

segundo as Nações Unidas, “mais de 500 milhões de pessoas no mundo têm um 

handicap em consequência de uma deficiência mental, física ou sensorial”. Expõe, 

também, que algumas estimativas globais realizadas pela OMS, juntamente com os 

dados da OIT apontam que o número de deficientes no mundo está, actualmente, na 

ordem de 600 milhões de pessoas. A OMS considera que 10% da população mundial 

são deficientes físicos, e que 80% dessas pessoas vivem nos países pobres ou em 

desenvolvimento. No que diz respeito às causas da deficiência estas não são únicas, ou 

seja, variam de país para país. O que determina estas variações são as conjunturas de 

cada país, quer a nível económico quer a nível social, bem como as políticas e as 

intervenções que o Estado adopta para garantir o bem-estar da sua população (cf. OMS, 

p. 4).   
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Capítulo 2 - República de Moçambique 
 

 Antes de se partir para a análise do Sistema de Protecção Social na República de 

Moçambique no geral, e em particular, para a análise da Protecção social para as 

Pessoas Portadoras de Deficiência, revela-se importante conhecer a realidade do País 

que se vai estudar - Moçambique. Assim, o presente capítulo tem como objectivo 

caracterizar a República de Moçambique tendo em a conta o seu percurso histórico, 

comportamento económico, sociedade e cultura e elementos de ajuda externa, 

nomeadamente com Portugal.  

2.1. Caracterização do Contexto 

2.1.1. Caracterização Geral16  
“A República de Moçambique organiza-se territorialmente em províncias, distritos, 

postos administrativos, localidades e povoações. As zonas urbanas estruturam-se em 

cidades e vilas. A definição das características dos escalões territoriais, assim como a 

criação de novos escalões e o estabelecimento de competências no âmbito da 

organização político-administrativa é fixada por lei”.17 

 

 Moçambique está situado na África Austral, ocupando um território de 

aproximadamente 800.000 Km2, com 2.500 km de costa com o Oceano Índico, fazendo 

fronteira com 6 países. É banhado pelo Oceano Índico, ao longo de aproximadamente 

2.800 km. Tem cerca de 4.330 km de fronteiras terrestres com a Tanzânia, o Malawi, a 

Zâmbia, o Zimbabwe, a Suazilândia e a África do Sul. Este País comporta a mais 

populosa das antigas colónias portuguesas de África, acolhendo uma população 

estimada em mais de 20,5 milhões de habitantes.18 A população encontra-se distribuída 

por 10 províncias (Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, Maputo, Nampula, 

Niassa, Sofala, Tete e Zambézia), 128 distritos, 394 postos administrativos, 1.072 

localidades e 10.025 aldeias.19 Maputo é a capital.  

Mais de 70% da população vive em áreas rurais, dedicando-se principalmente à 

agricultura, silvicultura e pesca. Metade da população está na faixa etária de 6-24 anos e 

                                                             
16 No anexo III – Indicadores Gerais de Moçambique 
17 Artigo 7 – Constituição da República de Moçambique 
18 Com base nos resultados preliminares do Censo 2007, Instituto Nacional de Estatística.  
19 Agenda 2015 
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a maioria é do sexo feminino. Cerca de 80% do investimento público vai para os 

sectores sociais (educação, saúde e provisão de água), bem como a agricultura, 

transportes e infra-estruturas rurais (cf. MOUZINHO; DÉBORA, 2005, p. 15).  

 

2.1.2. Língua e Religião  
 Pelo Dicionário de Língua Portuguesa ‘Língua’ significa o “ conjunto dos 

elementos que constituem a linguagem falada ou escrita peculiar a uma coletividade: a 

língua portuguesa” e, ainda “sistema de vocabulário e sintaxe usado em determinada 

época, por certos escritores, em uma ou outra profissão etc”. 

 A língua oficial, em Moçambique, é o Português, coexistindo com várias línguas 

nacionais de origem Bantu. Isto, porque cerca de 99% da população moçambicana 

pertence aos povos bantu, distribuindo-se por, cerca de, 10 grupos étnicos principais, 

estimando-se a variedade de línguas, contando com dialectos, entre 20-30 línguas bantu. 

 Algumas destas línguas são faladas por grupos bem numerosos, mas nenhuma 

dessas línguas é a dominante (cf. VILELA,1995, p. 21). Por essa razão a língua 

portuguesa é considerada como veículo inter-étnico e inter-línguas nacionais, em 

Moçambique: “A língua portuguesa, língua oficial veicular, é falado por todos, 

especialmente, nas zonas urbanas, ensinada por norma nas escolas e usado no código 

escrito”. A este respeito, discursos do Samora Machel reforçam a “ideia”: “A 

generalização da língua portuguesa é um meio importante de comunicação entre todos 

os moçambicanos, veículo importante do nosso futuro comum (…). Alguns vão dizer 

que a Campanha Nacional de Alfabetização é para valorizar a língua portuguesa. Em 

que língua que vocês gostariam que nós desencadeássemos a Campanha de 

Alfabetização? Em Makua, em Maconde, em Nyanja, em Changane, em Ronga, 

Bitonga, Ndaum em Chuabo?” (Samora Machel apud VILELA, 1995,p. 21).  

 Para além de ser considerada uma língua de aproximação entre os 

moçambicanos, estes também a enriquecem: “É a língua de unidade nacional. E não 

temos complexo (…). Nós enriquecemos a língua portuguesa, não somente a falamos, 

mas nós estamos a enriquecer a língua portuguesa” (Samora Machel apud VILELA, 

1995,p. 21).  

 Contudo, a Língua Portuguesa, só foi adoptada após a criação do movimento 

Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) cujos seus membros começaram a 

utilizar o português na escrita dos documentos oficiais. A Frelimo surgiu da fusão de 
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três movimentos compostos por exilados que, maioritariamente, falavam Inglês e Suali. 

 No entanto, nem todos os moçambicanos tinham acesso à língua portuguesa 

pois, esta estava reservada para uma minoria da população nomeadamente a que tinha 

acesso à escola, que na altura eram os “ amigos dos colonos brancos”. Assim, os que 

tinham acesso ao ensino eram considerados assimilados por adquirem os hábitos e 

costumes dos portugueses, os restantes eram considerados indígenas, por se 

enquadrarem nas margens. Por esta via, o vocabulário acusa o passado histórico do país, 

como se pode ver pela distinção assimilado- indígena, pelos sinónimos dados a branco 

(Mulungo, Whity, China, Mulata) ou pelas designações dadas a determinados 

cruzamentos de povos (Cafuzo (=filho de negro e mulato), Caneco (=filho de branco e 

indiano) (cf. VILELA, 1995,pág.61). Segundo Hammerly, “ (…) a língua é um sistema 

complexo, mutável e arbitrário de símbolos primeiramente orais aprendidos e usados 

para a comunicação dentro de uma estrutura cultural de uma comunidade linguística.”. 

 Desta forma verificam-se, também, designações, no português africano, que já 

não ocorrem no português europeu e a adaptação do léxico português à realidade 

africana. No entanto, o que se torna mais impressionante na «mobilidade lexical» é o 

processo derivativo, caracterizado pelo fato dos nomes se tornarem, quase por norma, o 

ponto de partida para a criação de verbos (cf. idem, p.61).  

 De acordo com os resultados do Recenseamento Geral da População e Habitação 

de 2007, cerca de 85% da população tem como língua materna um dos idiomas bantu. É 

importante destacar que nos últimos três recenseamentos da população as línguas 

maternas bantu têm reduzido a sua percentagem a favor do português, que passou 

sucessivamente de 1,2% em 1980 para 6,0% em 1997 e 10,7% em 2007. Um pouco 

mais da metade da população (50,4%) de Moçambique fala a língua portuguesa. As 

línguas mais utilizadas na comunicação diária são as seguintes: Emakhuwa (25,4%), 

Português (12,8%), Xichangana (10,4%), Cisena (7,1%), Elomwe (6,9%), Cinyanja 

(5,8%) e outras (cf. INE, 2011, p. 25). Em relação a religião, quase um terço do total de 

crentes do país é de confissão católica (28,4%), a islâmica ocupa o segundo lugar 

(17,9%), e, na terceira posição, surge a Igreja de Zione/Sião (15,5%). No entanto, 

convém mencionar também que 18,7% da população do País declara não professar 

nenhuma religião ou crença (cf. idem, p.25).  

 Todavia, pela experiência obtida em Moçambique é necessário ter-se em 

consideração algumas questões face ao exposto anteriormente, nomeadamente:  
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 Em muitas zonas, principalmente, as mais rurais as pessoas não falam 

português, sendo zonas onde as crianças não vão à escola, e por isso, também 

não têm contacto com o português, pois no seio da família só se fala a língua 

local,  

  Moçambique é um País muito extenso e, actualmente, a Língua Portuguesa não 

chega a toda as partes do País – como explicado anteriormente,  

 O facto dos documentos oficiais, a administração, a escola, serem todos 

declarados em Português, poderá prejudicar as populações rurais que 

maioritariamente falam a língua local, uma vez que não conseguem descodificar 

as informações essenciais ao seu contexto de vida.  

 

2.1.3. História20 
 “Conquistada a Independência Nacional em 25 de Junho de 1975, devolveram-

se ao povo moçambicano os direitos e as liberdades fundamentais”.21 

 Moçambique adquiriu a actual configuração geográfica, representada no mapa 

em anexo V, em Maio de 1891, altura em que foi assinado o tratado Anglo-Português de 

partilha das zonas de influência em África. No caso de Moçambique, a sua ocupação 

por Portugal remonta do século XVI, período em que se iniciou a invasão da costa 

oriental de África. (cf. INE, 2011, p. 20). Moçambique tornou-se independente de 

Portugal em 1975, após dez anos de luta armada de libertação nacional movida pela 

FRELIMO (Frente de Libertação Nacional de Moçambique). A independência política 

de Moçambique foi negociada entre a Frelimo e o Governo português no acordo de 

Lusaka, a 7 de Setembro de 1974. Neste acordo foi estabelecido um governo de 

transição chefiado por Joaquim Chissano, então Primeiro-Ministro, que governou o País 

até 25 de Junho de 1975, dia em que foi proclamada oficialmente a Independência de 

Moçambique. (cf. idem, p. 20).  

 Assim, de forma objectiva e directiva e tendo em conta as principais obras 

literárias que retractam a história de Moçambique dividimos em três pontos essenciais a 

história do País:   

1) Enquadramento de Moçambique no contexto da realidade africana geral 

                                                             
20 Anexo IV – Cronologia da História de Moçambique.  
21 Preâmbulo – Constituição da República de Moçambique.  
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 No início da década de 1880, o quadro político da África banta era caracterizado 

pelo domínio dos Africanos, com a excepção de alguns territórios, como é o caso dos 

territórios situados na orla marítima e das colónias britânicas do Cabo e do Natal. No 

entanto, vinte anos depois, a situação modificou-se uma vez que eram poucos os 

territórios dominados pelos africanos; pois a maior parte tinha sido dividida pela Grã-

Bretanha, Alemanha, França, Bélgica, Portugal e Itália. Esta situação fez com que as 

relações comerciais deixassem de se realizar na base da igualdade política, de Estado 

para Estado, e passassem a ser operadas numa base de desigualdade.  

 Assim, impõe-se perguntar: Por que razão as potências europeias conseguiram 

conquistar a África? Vários factores contribuíram para esta conquista, a saber:  

A. O Conhecimento: os missionários puderam durante séculos contactar com os 

povos africanos e estudar a sua filosofia de vida. Tal conhecimento foi útil para 

as potências europeias, uma vez que lhes permitiu elaborar planos para trabalhar 

junto dos povos africanos. Neste âmbito, foi igualmente importante a acção dos 

exploradores, que estudaram o terreno, a economia e a estrutura da sociedade 

africana na sua múltipla dimensão, 

B. O avanço da medicina, sobretudo a descoberto do quinino, cujo uso debelou 

muitas doenças africanas. E, por isso, a África deixou de ser um território tão 

temível para os Europeus, 

C. Nesta época a África estava envolvida em profundas guerras quer entre Estados, 

quer no interior dos Estados. Por seu lado a Europa passava por um período sem 

hostilidades, 

D. A Revolução Industrial proporcionou o avanço da Europa em relação a África. 

Possibilitou a fabricação em série de bens manufacturados, bens que eram 

comercializados numa relação de troca geralmente favorável à Europa. No 

entanto, gerou uma divisão internacional do trabalho que reservou para África o 

menor papel de fornecedor de matérias-primas, sua principal riqueza, sem voz 

activa na definição da política económica internacional, 

E. O factor Militar foi determinante, na medida em que a Europa possuía exércitos 

profissionais de homens treinados, arsenal militar mais moderno; peças de 

artilharia; espingardas, metralhadoras e veículos motorizados. Por seu lado, a 

situação africana era o oposto: os homens para o combate eram recrutados 

circunstancialmente; grandes partes das armas eram obsoletas, tanto as 

tradicionais bantas como as que haviam sido vendidas pelos europeus.  
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 É neste contexto que Moçambique se torna uma colónia Portuguesa, após dura 

resistência. O poder colonial pretendia que os Moçambicanos renunciassem à sua 

identidade cultural, aos seus costumes, às suas instituições tradicionais e abraçassem a 

cultura de Portugal e o seu modo de vida.  

2) Guerra Civil 

 Após a Independência, Moçambique, viveu uma guerra que durou dezasseis 

anos sendo, assim chamada «Guerra dos 16 anos» ou «Guerra de Desestabilização» que 

se expressou num conflito armado que opôs o exército de Moçambique à Renamo, entre 

1976 e 1992. O conflito que ceifou muitas vidas e destruiu muitas infra-estruturas 

económicas só terminaria em 1992 com a assinatura dos Acordos Gerais de Paz entre o 

Governo da FRELIMO e a RENAMO (Resistência Nacional Moçambicana).  

 Esta altura é caracterizada por um fraco investimento, quer em formação de 

pessoal, quer em edificação de infra-estruturas básicas na zona rural do país. Todo este 

passado conduziu a que no final da guerra, Moçambique fosse considerado um dos 

países mais pobre do mundo (ocupando a posição número 172 no ranking de 182 países 

do Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas de 2009), com um nível de 

pobreza acima dos 80% e um nível de inflação de quase 50%.  

 A Luta de Libertação Nacional foi dirigida pela FRELIMO (Frente de 

Libertação de Moçambique). Esta organização, foi fundada em 1962 através da fusão de 

3 movimentos constituído no exilo, nomeadamente, a UDENAMO (União Nacional 

Democrática de Moçambique), MANU (Mozambique African National Union) e a 

UNAMI (União Nacional de Moçambique Independente). Dirigida por Eduardo 

Chivambo Mondlane, a FRELIMO iniciou com a luta de libertação Nacional a 25 de 

Setembro de 1964 no posto administrativo de Chai na província de Cabo Delgado. O 

primeiro presidente da FRELIMO, Eduardo Mondlane que acabaria por morrer 

assassinado a 3 de Fevereiro de 1969. A ele sucedeu Samora Moisés Machel que 

proclamou a independência do País a 25 de Junho de 1975. Machel que acabou 

morrendo num acidente aéreo em M'buzini, vizinha África do Sul acabou sendo 

sucedido por Joaquim Alberto Chissano, que por sua vez foi substituído pelo actual 

Presidente Armando Emílio Guebuza.   

3) Assinatura do Acordo Geral de Paz 

 Com o advento da paz, em 1992, houve um estímulo de diferentes segmentos da 

sociedade, bem como dos parceiros de cooperação na implementação da agenda 

nacional, tendo como resultado a redução da dívida externa para níveis abaixo de 35% 



46 
 

do Produto Interno Bruto e a pobreza no país reduziu em mais de 15%. Em 1994 o País 

realizou as suas primeiras eleições multipartidárias ganhas pela FRELIMO que voltou a 

ganhar as segundas e terceira realizadas em 2000 e 2004.  

2.1.4. Política  
 O primeiro governo moçambicano estabeleceu uma estratégia de transformação 

socialista da sociedade moçambicana, tendo levado a cabo programas amplos na área de 

educação, saúde e habitação, até ao final dos anos 80. Nesta altura reconhece-se, por 

exemplo, que as campanhas nacionais de imunização contra a varíola, tétano e sarampo, 

bem como a formação de pessoal especializado, tiveram uma contribuição importante 

para a redução da mortalidade infantil. Porém, os esforços de reconstrução nacional e 

melhoria do nível de vida da população moçambicana nos primeiros anos de 

Independência não se consolidaram e, em muitos casos, sofreram um colapso. Isto deve-

se essencialmente por uma queda acentuada da economia e uma deterioração crescente 

da instabilidade político-militar e social. Esta situação continuou até ao ano de 1992 

quando as forças políticas nacionais e internacionais, chegaram a um acordo com vista 

ao fim do conflito armado e à estabilização política de Moçambique. Nesse mesmo ano, 

a 4 de Outubro, foi assinado o Acordo de Roma envolvendo as partes beligerantes, a 

FRELIMO e a RENAMO. Como resultado do fim da guerra e o estabelecimento da paz, 

o país começou com o processo da democratização. Assim, desde 1994, ano das 

primeiras eleições gerais e multipartidárias, o país agora prepara a 5ª edição do sufrágio 

universal, marcada para 2014. O processo democrático, a unidade nacional e a 

estabilidade política do País têm sido considerados pela comunidade internacional como 

uma boa referência e um bom exemplo a seguir, o que orgulha e incentiva aos 

moçambicanos a preservá-los. Recentemente, a 25 de Junho de 2012, Moçambique 

comemorou o seu 37º aniversário de Independência Nacional. Nos últimos anos, o País 

tem registado progressos em vários domínios; as taxas de analfabetismo e de 

mortalidade infantil reduziram notavelmente, o parque habitacional com água 

canalizada e energia eléctrica também incrementou consideravelmente, infra-estruturas 

que se encontravam paralisadas ou danificadas foram reconstruídas e expandidas, etc. 

Porém, como é de esperar, o País ainda tem muitos desafios pela frente, sobretudo no 

domínio do combate à pobreza e na melhoria das condições de vida da população, assim 

como na redução dos níveis do HIV/SIDA (cf. INE, 2011, p. 20 - 21).  
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 Após a adopção da Constituição de 1990, que introduziu o sistema 

multipartidário e da assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992, que colocou fim à 

guerra civil no País, a consolidação das paz e o aprofundamento da democracia foram as 

prioridades do Governo Moçambicano. Em 2009, Moçambique realizou as primeiras 

eleições para as assembleias provinciais e as quartas eleições legislativas e 

presidenciais, nas quais a FRELIMO obteve uma vitória expressiva e o seu candidato 

presidencial, Armando Guebuza, foi reeleito para um novo mandato.  

 Como principais partidos da oposição ficaram a RENAMO, liderada por Afonso 

Dhlakama e o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), liderado por Daviz 

Simango. Para o Governo moçambicano existem aquando a tomada de posse existiam 

vários desafios a enfrentar. O principal objectivo era continuar a combater a pobreza, a 

qual ainda afecta cerca de metade dos 22 milhões de moçambicanos. Outras prioridades 

são a luta contra a corrupção e a aproximação entre o cidadão e o sistema judiciário. A 

participação dos cidadãos na condução dos destinos do país é uma questão chave e 

essencial na consolidação da democracia.  

 

2.1.5. Economia 
 Moçambique é um país essencialmente agrário, pois cerca de 70% da população 

vive no meio rural e a maioria dedica-se à agricultura. Além da agricultura, o país é 

muito rico em recursos naturais, uns ainda na fase de pesquisa e outros na etapa de 

arranque da sua exploração, onde neste momento se destacam o gás natural e o carvão. 

Moçambique faz parte do bloco económico da Comunidade do Desenvolvimento dos 

Países da África Austral (SADC), onde é actualmente considerado como um dos países 

com uma economia de crescimento rápido na região. Com o advento da Paz em 1992 

que pôs fim ao conflito armado no País, como exposto anteriormente, abriram-se boas 

perspectivas para a recuperação e crescimento económico, assim como para a 

estabilidade política. Desde então, Moçambique implementou com sucesso várias 

reformas na esfera política, social e económica, o que proporcionou um bom ambiente 

para a atracção do investimento estrangeiro; como os seguintes mega-projectos: Sasol, 

Mozal, Areias pesadas de Moma, Riversdale, Anadarko e Vale Moçambique. 

 Indicadores recentes do INE, como se pode verificar na tabela do anexo VI, 

mostram o bom desempenho da economia moçambicana. Por exemplo, em 2010 o PIB 

cresceu 7.1%, num ambiente de recessão económica a nível internacional. As 

estimativas preliminares para 2011 apontam para um crescimento do PIB em cerca de 
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7,3%. Ainda em 2010, o consumo privado cresceu 5,3% e o público 12,8%, a 

exportação de bens e serviços registou um incremento 7,4%, depois de um crescimento 

mais moderado em 2009 de aproximadamente 2,3%. Em 2011 a inflação foi de 6,4%, 

cifra que se situa dentro do limite das previsões do Governo. Nesse ano, o Metical, a 

moeda nacional, apreciou-se em cerca de 11,9%, recuperando assim para os níveis de 

valorização desejados. 

 Finalmente, o boom energético confirma que o País é rico em recursos naturais, 

o que o coloca actualmente como uma referência mundial em reservas de carvão e de 

gás natural, mas ainda é muito cedo para se reflectir nas condições de vida dos 

moçambicanos. No entanto, apesar do desempenho económico e das potencialidades em 

recursos naturais, o País continua sendo um dos mais pobres do mundo. O crescimento 

do Índice de Desenvolvimento Humano em cerca de 23,6% no período compreendido 

entre de 1999 e 2000 não foi suficiente para mudar o cenário de carências em 

necessidades básicas de parte considerável da população moçambicana. 

 A situação desfavorável da pobreza coloca grandes desafios aos moçambicanos 

nos próximos anos. O crescimento económico e a existência de vastos recursos naturais 

são uma grande oportunidade no combate à pobreza. A agricultura, como factor 

predominante na economia, com cerca de 20% do PIB em 2011 segundo estimativas 

preliminares do INE, merece uma atenção especial porque a produção de alimentos 

pode concorrer significativamente para a redução da pobreza em Moçambique. (cf. INE, 

2011, p. 20 - 21).  

 Moçambique após a independência herdou uma estrutura económica colonial 

caracterizada por uma assimetria entre o Norte e o Sul do País e entre o campo e a 

cidade. Isto é, Sul mais desenvolvido que o Norte e a cidade mais desenvolvida que o 

campo. Para esta assimetria contribuiu por um lado, a não integração económica e, por 

outro, a opressão extrema da mão-de-obra. A estratégia de desenvolvimento formulada 

para inverter esta assimetria apostou numa economia socialista centralmente 

planificada. No entanto, a conjuntura regional e internacional desfavorável, as 

calamidades naturais e o conflito militar interno de 16 anos inviabilizaram a estratégia. 

 O endividamento externo (cerca de 5,5 biliões em 1995) obrigou o País a uma 

mudança radical para uma estratégia de desenvolvimento do mercado filiando-se nas 

Instituições de Bretton Woods e a consequente adoptação de um Programa de 

Ajustamento Estrutural, a partir de 1987. Desde então, o País tem estado a registar um 

notável crescimento económico. O Produto Interno Bruto (PIB) tem estado a crescer 
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numa média acima de 7-8% ao ano. A inflação está abaixo de 10%. A tendência é 

mantê-la em um dígito. Em termos monetários, Moçambique possui um dos regimes 

cambiais mais liberalizados de África. Os parceiros comerciais externos têm motivos 

suficientes para inspirarem uma grande confiança pelo País face à capacidade que as 

autoridades monetárias têm conseguido manter volumes adequados de meios de 

pagamento sobre o exterior. As reservas externas do Banco Central têm estado a situar-

se acima dos seis meses de importação de bens e serviços.  

 De acordo com os resultados do Inquérito à Força de Trabalho de 2004/053, 

91.8% da população com mais de 15 anos de idade é economicamente activa (PEA). 

 Nesta estrutura, a economia formal ocupa 35% da PEA nos quais encontramos 

uma alta predominância (90%) de trabalhadores por conta própria. Os dados do referido 

inquérito apontavam para uma taxa de desemprego na ordem dos 18,7%. De referir, 

ainda a elevada percentagem de pessoas que exercem uma actividade informal (75% da 

PEA, segundo o IFT 2004/05).  

2.1.6. Educação 
 Com a conquista da Independência Nacional em 1975, a Educação passou a ser 

uma das prioridades na Governação Moçambicana, sendo encara a Educação como um 

direito humano e um instrumento chave para a consolidação da Paz, da unidade nacional 

e para o desenvolvimento económico, social e político do país (cf. Plano Estratégico da 

Educação, p. 15). Com o fim da guerra civil em 1992, verifica-se que cada vez mais 

crianças têm acesso à escola a todos os níveis o que permitiu que, desde então, o 

número de alunos passasse de cerca de 1,5 milhões para mais de seis milhões em 2011. 

 Hoje, uma parte significativa das crianças e jovens têm a possibilidade de 

prosseguir os seus estudos noutros níveis, nas diferentes áreas de ensino. De ano para 

ano, regista-se uma redução significativa das disparidades regionais e de género 

principalmente no ensino primário e secundário (cf. Plano Estratégico da Educação, 

p.14). 

 A razão de ser do sistema educativo e, particularmente, da escola é criar 

condições para que os alunos desenvolvam as capacidades e aprendam conteúdos 

relevantes que lhes permitam compreender a realidade natural e social e, assim, poder 

participar conscientemente nas relações sociais, políticas e culturais como condição 

fundamental para o exercício da cidadania na construção de uma sociedade democrática 

e inclusiva. Para tal, saber ler e escrever é assim considerado um pré-requisito e 
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competência essencial para atingir o desenvolvimento económico, social e político de 

qualquer sociedade.  

 A lei do Sistema Nacional de Educação (SNE), de 1992, divide o Sistema 

Educativo actual em 3 subsistemas: ensino pré-escolar, ensino escolar e ensino extra-

escolar. O ensino escolar compreende i) o Ensino Geral, ii) o Ensino Técnico-

Profissional e iii) o Ensino Superior. O Português é a língua oficial e a língua de 

instrução (cf. Plano Estratégico da Educação, p. 26).O Ensino Primário público é 

gratuito e está estruturado em 3 ciclos de aprendizagem numa perspectiva de oferecer 

um ensino básico de sete anos para todos: o 1º ciclo (1ª e 2ª classes), o 2º ciclo (3ª à 5ª 

classe) e o 3º ciclo (6ª e 7ª classes).22A idade oficial mínima de ingresso na 1ª classe é 

de seis anos, completados no ano de ingresso (cf. Plano Estratégico da Educação, p. 27). 

O Ensino Secundário Geral tem dois ciclos: o primeiro compreende a 8ª, 9ª e 10ªclasses 

e o segundo ciclo compreende a 11ª e 12ª classes. O Ensino Secundário Geral não é 

gratuito.23O Ensino Técnico Profissional estrutura-se neste momento em dois níveis: o 

nível básico e o nível médio, ambos com a duração de três anos, e é organizado por 

ramos: comercial, industrial e agrícola. Este nível de educação também não é gratuito. 

No Ensino Superior, para evitar a exclusão das classes com menor rendimento 

económico existe um sistema de bolsas.  

2.2. As Relações de Cooperação entre Portugal e Moçambique  
 As relações entre Portugal e Moçambique não findaram após o período colonial 

mas perpetuam até à actualidade. Ambos governos trabalham em áreas fundamentais 

para o desenvolvimento e, neste sentido, a partilha de uma língua comum permite um 

enquadramento mais favorável da Cooperação Portuguesa em Moçambique (cf. Instituto 

Camões, 2014)24.  

2.2.1. Planos Indicativos de Cooperação (PIC) 
 Neste contexto, a cooperação institucional entre os dois Estados tem-se 

desenvolvido quer no contexto bilateral através dos Programas Indicativos de 

Cooperação (PIC), unificados em programas e projectos propostos e executados 

                                                             
22 Com a introdução do novo currículo em 2004. 
23 Para responder à grande procura de lugares no ensino secundário, este nível de ensino opera com 
turnos nocturnos, principalmente para os alunos mais velhos (com mais de 15 anos) – (Cf. Plano 
Estratégico da Educação, página.27). 
24 Informação disponível em http://www.instituto-
camoes.pt/mocambique/root/cooperacao/cooperacao-bilateral/mocambique (Consultado a 
25.08.2014).  
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anualmente com a colaboração dos ministérios dos diferentes sectores, com as 

autarquias e a sociedade civil, em particular das (ONGD) portuguesas, quer no contexto 

multilateral, em articulação com outros parceiros de cooperação, no qual se incluem os 

programas da União Europeia, como os da cooperação delegada, para os quais Portugal 

também contribui enquanto Estado Membro, e das agências especializadas do sistema 

das Nações Unidas. (cf. Instituto Camões, 2014). No que diz respeito aos Programas 

Indicativos de Cooperação saliento o de 2011-2014. Trata-se de um documento de 

referência estratégica que tem como objectivo definir as relações de cooperação entre 

Portugal e Moçambique, no período mencionado atrás. Neste âmbito torna-se 

importante referir que a Ajuda Pública ao Desenvolvimento aumentou de 2005 até 

2011, últimos dados disponíveis pelo Instituto Camões.  

 A 18 de Fevereiro de 2012, Portugal e Moçambique assinaram o Memorando de 

Entendimento referente ao Programa Indicativo de Cooperação (PIC) 2011-201425. Este 

encontra-se alinhado com as prioridades moçambicanas, inscritas no Plano de Acção da 

Redução da Pobreza (PARP 2011-2014). A escolha dos eixos estratégicos e áreas de 

intervenção da cooperação com Moçambique foram escolhidos partindo de uma análise 

dos objectivos e prioridades acordados pelos Governos dos dois países. (cf. Instituto 

Camões,2014). 

 Para além dos programas mencionados anteriormente, Moçambique ratificou 

vários documentos internacionais, nomeadamente:  

 Acordo Geral de Cooperação entre Portugal e Moçambique, assinado a 

02/10/1975, 

 Acordo de Cooperação Económica entre Portugal e Moçambique, assinado a 

25/05/1981, 

 Acordo de Cooperação nos Domínios da Educação, do Ensino, da Investigação 

Científica e da Formação de Quadros entre Portugal e Moçambique, assinado a 

23/05/1985, 

 Acordo de Cooperação em Matéria de Segurança Interna, assinado a 12/09/1995, 

 Protocolo de Cooperação entre Portugal e Moçambique na Área de Inserção 

Social, assinado a 23/07/1999, 

 Protocolo no Domínio da Saúde, assinado a 15/07/1999, 

                                                             
25 Para mais informações, cf. http://www.instituto-
camoes.pt/mocambique/root/cooperacao/cooperacao-bilateral/mocambique#sthash.TgsBIXFJ.dpuf.  
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 Acordo de Cancelamento da Dívida Pública Bilateral de Moçambique a 

Portugal, assinado a 17/05/2006, 

 Memorando de Entendimento sobre o Estabelecimento de Cimeiras Bilaterais, 

assinado a 03/03/2010, 

 Programa Quadro no Domínio da Cooperação Técnico Militar 2010-2013, 

assinado a 03/03/2010.  

 Convenção sobre a Segurança Social entre a República Portuguesa e a República 

de Moçambique, Decreto n.º 19/2011, de 6 de Dezembro.  

2.2.2. Desenvolvimento Humano e Social     
 Reportando ao capítulo anterior, pode-se entender que um dos objectivos da 

protecção social é fomentar o desenvolvimento humano e social. Assim, para 

conseguirmos compreender o trabalho que se tem desenvolvido em Moçambique no 

âmbito da protecção social, no geral e, em particular, da protecção social ligada às PPD; 

devemos, previamente, deleitar o nosso olhar para a evolução da população 

moçambicana.  

 De acordo com o “Inquérito Demográfico e Saúde, Moçambique 2011”, os 

dados demográficos disponíveis permitem descrever a evolução histórica da população 

moçambicana, pelo menos a partir em 1950. Para este ano, a população total de 

Moçambique foi estimada em 6,5 milhões de habitantes, tendo mais do que duplicado 

30 anos mais tarde, ao atingir os 12,1 milhões, em 1980. Nas décadas seguintes, a 

população manteve a tendência crescente, passando sucessivamente para 16,1 milhões 

em 1997, e 20,6 milhões em 2007. 

 A evolução sucessiva da população moçambicana pode ser melhor resumida ao 

analisar as suas taxas de crescimento. Entre 1950 e 1980, a taxa de crescimento passou 

de 1.5% no período 1950-1955, para 1.8% em 1960, 2.3% em 1970, e 2.7% em 1980. 

 Esta taxa de crescimento populacional é a mais elevada na história da população 

moçambicana até então alcançada na história demográfica do País (cf. INE, 2011, p. 

22).   

 O principal responsável pelo rápido crescimento populacional foi a fecundidade 

que se manteve a níveis muito elevados, combinado com a tendência descendente da 

mortalidade. Finalmente, de acordo com os resultados do último censo populacional 

pode-se afirmar que Moçambique ocupa a 4ª posição dos países mais populosos da 

SADC, ficando atrás da República Democrática do Congo, da África do Sul e da 
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Tanzânia. Em relação à composição da população, a evolução da estrutura da população 

pode ser resumida em três grandes grupos de idades: o grupo dos jovens (0-14 anos), o 

grupo dos potencialmente activos ou adultos (15-64), e o dos idosos (65 anos e mais). 

 A evolução histórica das taxas de natalidade modelou uma estrutura da 

população bastante jovem, caracterizada por uma base muito larga e um achatamento no 

topo. O Quadro 1.3 mostra um aumento contínuo da população jovem. A proporção de 

jovens, que representava 44.5% em 1997, cresceu ligeiramente em 2007 ao atingir os 

45.6%. Ao contrário, a população de 15-64 anos reduziu ligeiramente a sua participação 

relativa, no mesmo período, de 52.3% para 51.3%. Os idosos, aqui entendido como 

população acima de 65 anos e mais, terão observado um insignificante acréscimo de 0.2 

pontos percentuais, ao passar de 2.9% em 1997 para 3.1% em 2007 (cf. idem, p. 23).  

 

 De acordo com o Programa Quinquenal do Governo para 2010 – 2014 a 

melhoria das condições de vida da população moçambicana é o principal objectivo do 

Governo Moçambicano. Sendo que:  

A. De acordo com os últimos dados do Recenseamento Geral da População e 

Habitação de 2007, Moçambique, actualmente, conta com uma população de 

20,5 milhões de habitantes, dos quais 52% são mulheres,  

B. A maioria da população moçambicana é jovem, sendo 45,7% com idade inferior 

a 15 anos. Uma população jovem exige intervenções específicas por parte do 

Governo, em termos de educação de qualidade e relevante para o mercado, 

saúde e emprego, como forma de assegurar que ao se tornarem adultos estejam 

preparados para o processo de integração na vida profissional, 

C.  A população moçambicana cresce a uma taxa de 2,4% ao ano e com taxas de 

fecundidade calculadas em cerca de 5 filhos por mulher. Esse crescimento 

populacional deve estar em consonância com o crescimento das variáveis 

económicas, como a produção e a renda por pessoa,  

D.  O capital humano constitui condição necessária para o sustento e 

desenvolvimento do País. É assim que a crescente melhoria das condições de 

vida da população moçambicana constitui o principal objectivo da Governação.  

Tal como os anteriores programas quinquenais, a garantia dos direitos humanos 

em termos de acesso aos serviços básicos e à criação de uma força de trabalho 

saudável e apta para produzir para o seu auto-sustento, da sua comunidade e do 

País em geral contínua igualmente no centro da prioridade de governação,  
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E. Progressos assinaláveis foram registados nos últimos anos na expansão do 

Serviço Nacional de Saúde que resultou na melhoria das taxas de cobertura 

vacinal, de cobertura de partos institucionais, da redução do número de casos e de 

mortes por malária e na melhoria da prevenção na transmissão vertical do HIV e 

SIDA. No entanto, o rácio população por profissional de saúde, a disponibilidade 

de recursos, continuarão a constituir desafio para a governação,  

D. O sistema de educação expandiu-se em termos de escolas e da participação dos 

alunos em todos os níveis e tipos e ensino. A melhoria da qualidade continua a 

constituir um desafio importante,  

E. O bom desempenho do sector de Água e Saneamento resultou num melhor 

acesso a água potável e a serviços de saneamento nas zonas rurais e nas zonas 

urbanas, mantendo-se porém a necessidade de beneficiar cada vez mais cidadãos, 

particularmente nas zonas rurais,  

F. Na área de Habitação, os resultados no concernente à demarcação de talhões para 

a habitação são positivos, contribuindo para a garantia de disponibilização de 

espaço para a construção de habitação, impondo-se a disseminação de tecnologias 

e outros conhecimentos para a melhoria das condições habitacionais, em particular 

dos jovens,  

G. Na área de Acção Social, o número dos beneficiários dos programas de 

protecção social tem estado a aumentar gradualmente, com destaque para o 

Programa “Subsídio de Alimentos”, reflectindo a preocupação do Governo com 

os mais vulneráveis, devendo esses programas ser alargados de modo a abranger 

um número cada vez maior de cidadãos vivendo em condições de pobreza 

absoluta,  

H. O Governo irá acelerar a dinâmica na provisão de serviços básicos e na 

promoção de criação de emprego nas zonas rurais para se reverter as tendências 

migratórias actuais não deixando de fora o aumento de investimentos nas zonas 

urbanas para a melhoria do acesso a serviços.  

 

 No que diz respeito à Acção Social, o governo de Moçambique oficializa o 

compromisso para: (1) Prosseguir com a aprovação e divulgação dos direitos e dos 

instrumentos de protecção dos grupos alvo da acção social, nomeadamente, criança, 

pessoa idosa, pessoa portadora de deficiência; (2) Instalar e operacionalizar os 

Conselhos Nacionais e Provinciais para os grupos alvo assistidos no âmbito da Acção 
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Social; (3) Criar Centros de Referência de Acção Social, um mecanismo de informação 

e orientação das populações vulneráveis para o acesso aos seus direitos; (4) Desenvolver 

acções que contribuam para a redução da mendicidade; (5) Proteger das crises as 

camadas mais vulneráveis, em particular a mulher; (6) Prosseguir com a divulgação dos 

direitos e instrumentos de protecção da mulher (cf. idem Programa Quinquenal do 

Governo para 2010 – 2014).  

 Como exposto no capítulo anterior a “Extensão da Protecção Social no Mundo” 

prevê contribuir para a concretização dos ODM. Moçambique, neste âmbito, tem vindo 

a desenvolver as bases de um Piso de Protecção Social no País, alargando 

progressivamente a cobertura da Protecção Social aos grupos mais vulneráveis da 

população. Por isso, faremos seguidamente uma análise à evolução dos ODM em 

Moçambique, tendo por base o “Relatório sobre os Objectivos do Desenvolvimento do 

Milénio, Moçambique 2010”.  

 

ODM 1: Erradicar a Pobreza Absoluta e a Fome 

 De acordo com o relatório de progresso nacional sobre os Objectivos de 

Desenvolvimento do Milénio (ODM), de 2010, 54,7% da população moçambicana vive 

abaixo do limiar nacional de pobreza. Entre 2002/03 e 2008/09, o crescimento da 

população foi de 3 milhões, o que também contribuiu para o aumento do número de 

pessoas abaixo da linha de pobreza, de 9,9 milhões para 11,7 milhões de pessoas. A 

região central regista a maior incidência de pobreza, atingindo quase os 60%. As 

famílias chefiadas por mulheres denunciam níveis de pobreza mais elevados do que as 

famílias chefiadas por homens. Embora os resultados conquistados entre 2003 e 2009 

estejam aquém do pretendido, acredita-se que Moçambique ainda tenha possibilidade de 

alcançar a meta de reduzir a taxa de pobreza para 40%, até 2015. Isto implica a redução 

dos índices de pobreza nos próximos cinco anos em 14 pontos percentuais (cf. Relatório 

dos ODM, 2010, p. 9 -30).  

 

 

ODM 2 – Atingir a Educação Primária Universal  

 Em 2008, mais de 80% das crianças em idade de frequentar o ensino primário 

(6-12 anos) estavam matriculadas na escola. Cerca de 19% dessas faixas etárias não 

estão a frequentar o ensino primário. No entanto, o objectivo de atingir os 100% na taxa 

de escolarização no ensino primário até 2015 continua a ser uma meta atingível para 
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Moçambique. As taxas de escolarização tendem a ser mais elevadas na região Sul: na 

Cidade de Maputo (96%), Província de Maputo (95%), Gaza (91%) e Inhambane 

(91%). A Província de Tete tem a taxa de escolarização mais baixa a nível nacional, 

69% (cf. Relatório dos ODM, 2010, p. 30 - 36).  

 

ODM 3 – Promover a Igualdade de Género e Empoderamento da Mulher 

 A meta 3 estabelece o objectivo de haver tantas meninas como meninos nas 

escolas de ensino primário, até 2015. De acordo com o relatório sobre os ODM 2010, 

esta meta será muito provavelmente atingida, em Moçambique. Apesar de continuar 

elevada, a taxa de analfabetismo feminino em Moçambique tem diminuído. Em 2004, 

era de 66,2% e reduziu para 56% em 2009. Desde 1997, a percentagem de lugares 

ocupados por mulheres no Parlamento moçambicano tem vindo a aumentar. Em 2003 

era de 28%, em 2010 atingiu os 39,2%. A meta nacional deste indicador é chegar a 

metade dos assentos parlamentares para as mulheres, em 2015. O maior obstáculo à 

igualdade de género no sector da educação são os hábitos culturais, especialmente, nas 

áreas rurais (cf. Relatório dos ODM, 2010, p. 36 - 46).  

 

ODM 4 – Reduzir a Mortalidade Infantil 

 Moçambique tem possibilidades de atingir a meta de reduzir para dois terços, até 

2015, a taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 anos. Nas últimas décadas, o 

país registou uma redução contínua nos índices de mortalidade neonatal e infantil. 

 Contudo, verifica-se que a velocidade desta diminuição, nos últimos anos, tem 

sido inferior à registada em períodos anteriores. A taxa de mortalidade infantil diminuiu 

de 143,7 por cada 1.000 nados vivos, em 1997, para 93 por cada 1.000 nados vivos, em 

2008. As Províncias com as maiores taxas de mortalidade infantil são a Zambézia 

(147,1) e o Cabo Delgado (131,7). Em 1997, por cada 1.000 crianças que nasciam, 245 

morriam antes de atingir os cinco anos de vida. Em 2008, esta taxa situou-se nos 

138/1.000 nascimentos. A redução foi mais significativa nas áreas rurais do que nos 

pólos urbanos. As principais causas de mortes de crianças, em Moçambique, são: 

malária, sida, pneumonia e diarreia (cf. Relatório dos ODM, 2010, p. 47 - 57).  

 

ODM 5- Melhorar a Saúde Materna 

 A taxa de mortalidade materna de Moçambique tem vindo a descer 

gradualmente desde o início da década de 90. Em 2007, por cada 100.000 nados vivos, 
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mais de 500 mulheres perdiam a vida. A meta nacional para 2015 é de 250 mortes, um 

valor difícil de alcançar mas não impossível. Dados de rotina do Sistema de Saúde 

revelavam uma redução substancial na taxa de mortalidade materna, dentro do hospital, 

de 196/100.000 nados vivos em 2008 para 149/100.000 nados vivos, em 2009. No 

entanto, os dados da Avaliação Nacional das Necessidades de Saúde Materna e 

Neonatal em Moçambique (ANN 2007/2008) revelam que por cada 100.000 nados 

vivos, 473 mulheres morrem. A diferença entre estas duas informações reflecte o facto 

de que a subnotificação dos óbitos maternos no Sistema de Informação de Saúde ainda 

persiste. 43% dos óbitos maternos ocorrem durante o parto e nas primeiras 24 horas 

após o parto. As principais causas são ruptura uterina e hemorragia pós-parto (cf. 

Relatório dos ODM, 2010, p. 57 - 67).  

 

ODM 6 – Combater o HIV/SIDA, a Malária e Outras Doenças 

 O VIH/sida continua a ser uma das maiores ameaças ao desenvolvimento em 

Moçambique. A prevalência da doença entre jovens e adultos (15-49 anos) foi estimada 

em 11,5%, entre 2008 e 2009. Em 1997, esta taxa foi de 8,6%. Não há meta nacional 

fixada para 2015. A taxa de prevalência do VIH/sida é maior nas áreas urbanas. A 

Província de Gaza tem a prevalência mais elevada com 25,1% da população infectada. 

 Em 2009, constatou-se que a prevalência da doença era maior nas mulheres 

(18,4%) do que nos homens (12,8%). Até Dezembro do mesmo ano, mais de 156 mil 

adultos e 13 mil crianças (menores de 15 anos) receberam tratamento anti-retroviral. O 

número de crianças a receber tratamento anti-retroviral aumentou 28%, entre 2004 e 

2009.  

 A malária é ainda uma das principais causas de morte em Moçambique. Em 

2009, 27% dos óbitos intra-hospitalares e 47% de todas as mortes foram associadas à 

malária. Existem oito metas a nível nacional para prevenir a malária e as mortes devido 

a esta doença, até 2015. Por sua vez, a tuberculose também é um problema sério de 

saúde pública em Moçambique. A meta para esta doença é reduzir a prevalência de 298 

para 149 casos por cada 100.000 habitantes bem como reduzir a mortalidade de 36 para 

18 óbitos por cada 100.000 habitantes. Mais de metade dos pacientes com tuberculose é 

seropositiva (cf. Relatório dos ODM, 2010, p. 68 - 88).  
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ODM 7 – Garantir a Sustentabilidade Ambiental  

 Não existem metas definidas para os indicadores ambientais, mas nos últimos 

anos o país aumentou os investimentos em áreas protegidas bem como em 

reflorestamento. Por outro lado, o consumo de substâncias que destroem a camada de 

ozono aumentou, em Moçambique.   

O acesso ao abastecimento de água potável aumentou de 37,3%, em 1997, para 

56%, em 2009. A meta nacional para 2015 é de 70%. A proporção da população com 

acesso a saneamento melhorado aumentou de 40%, em 2003, para 45%, em 2009. A 

este nível, a meta nacional para 2015 é de 50%. Por este caminho de melhoria, 

Moçambique vai provavelmente atingir as metas de acesso à água e ao saneamento até 

2015 (cf. Relatório dos ODM, 2010, p. 89 - 98).  

 

ODM 8 – Criar Uma Parceria Global para o Desenvolvimento 

 A dívida de Moçambique manteve-se sustentável nos últimos anos. De 1997 a 

2009, a sustentabilidade da dívida, medido pela relação do indicador Serviço da Dívida 

com o Volume de Exportações de bens e serviços, diminuiu de 21,7% para 2,54%. No 

entanto, Moçambique continua a beneficiar da ajuda externa para o financiamento das 

despesas públicas. Moçambique registou progressos na recolha de rendimento interno, o 

uso de fontes externas para a execução do orçamento diminuiu de uma média de 50% 

para 45,4%, em 2009. Contudo, mais de metade das despesas de investimento continua 

a ser assegurada pela assistência externa (cf. Relatório dos ODM, 2010, p. 99 - 109).  

 

 Embora sejam reconhecidas grandes melhorias nos rendimentos dos agregados 

familiares, no acesso e na qualidade dos serviços públicos, a distribuição dos seus 

efeitos não se tem feito sentir uniformemente em todo o País. As desigualdades 

persistentes entre camponeses e habitantes da cidade, mulheres e homens e entre os 

mais pobres e os mais ricos fazem com que o crescimento rápido tenha um menor 

impacto em termos de redução da pobreza. Os principais riscos a afectar os agregados 

familiares mais pobres nas zonas urbanas e rurais são: os problemas relacionados com a 

fome, com a doença ou com a morte de um familiar, com o desemprego e a perda da 

colheita.  

Embora a pobreza tenha apresentado ritmos de redução superiores nas zonas 

rurais, os agregados familiares mais pobres continuam a encontrar-se 
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desproporcionalmente na agricultura, estando mais vulneráveis aos choques climáticos, 

como sejam as secas sazonais, cheias e às variações sazonais nos rendimentos. 

 Para finalizar, Moçambique enfrenta um outro problema de elevada 

preocupação: a pandemia do HIV/SIDA. Em 2008, a taxa ponderada de prevalência do 

HIV era de 14%. Os maiores índices de infecção estão associados à mobilidade no 

trabalho, ao meio urbano e ao fenómeno de feminização da epidemia. Se estes factores 

não vierem a ser alterados e se as estratégias de tratamento não vierem a ser 

incrementadas, Moçambique irá assistir a número crescente de crianças órfãs e 

vulneráveis e a uma enorme perda de pessoas qualificadas, levando a uma redução da 

força de trabalho.  
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Capítulo 3- Sistema de Protecção Social Moçambicano 
 

 Neste capítulo procedemos à apresentação da arquitectura do Sistema de 

Protecção Social Moçambicano, com o objectivo de expor e reflectir sobre algumas 

questões que, ao nosso olhar, se revelam essenciais. Para tal, faremos uma breve 

contextualização da protecção social em Moçambique, passando para a descrição dos 

diferentes instrumentos que constituem o Sistema de Protecção Social Moçambicano.  

 

3.1.Breve contextualização da protecção social em Moçambique 

 Como já foi mencionado anteriormente, o modo como a protecção social é vista 

e trabalhada, varia de sociedade para sociedade, consoante a sua história. Em 

Moçambique foram construídas estratégias de protecção social diferentes e divergentes, 

de acordo com a forma como os direitos cívicos, políticos e sociais se foram 

construindo. Na verdade, como afirmavam Barbalet e Giddens apud Samueal Quive, 

“sociedades diferentes atribuem direitos e deveres diferentes aos seus cidadãos, porque, 

não existe qualquer princípio universal que determine direitos e deveres inalienáveis da 

cidadania em geral” (cf. QUIVE, p. 3).  

 No período antes da colonização, a protecção social era baseada no princípio de 

solidariedade a ajuda mútua enquadrado nas “relações e práticas sociais que, por via de 

trocas de bens e serviços, asseguram na sociedade algo do bem-estar e alguma protecção 

social” (Ariscado, 1995: 7 apud QUIVE, p. 3). Estas relações, como confere Faleiros, 

1991:12 apud Samuel Quive, caracterizam-se por ser de familiaridade, de amizade e 

vizinhança, em que cada um pode ajudar o outro na esperança de que amanhã também 

vai receber ajuda, sem no entanto precisar de pagar monetariamente. Os moçambicanos 

adoptaram este princípio ao longo da sua vida, com o propósito de enfrentar as 

diferentes formas de riscos sociais que predominam até hoje nas zonas rurais e urbanas, 

referenciadas a um grupo de pertença e obedecendo a regras sociais de cada grupo ou 

comunidade “numa economia de subsistência” (cf, QUIVE, p. 3). 

 Moçambique viveu uma dura experiência colonial, na qual o Estado 

escassamente providenciava condições e serviços que contribuíssem para o bem-estar de 

qualquer dos povos indígenas. O governo colonial português praticou um regime 

grandemente extractivo, não só explorando os recursos naturais mas também os 

recursos humanos: exportando mão -de -obra masculina para a África do Sul e para a 

então Rodésia bem como recrutando trabalho forçado para plantações e outras obras na 
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posse de estrangeiros. A educação e os cuidados de saúde, nessa época, eram em grande 

parte fornecidos através da Igreja. Assim, quando a FRELIMO tomou o poder na 

Independência, uma das suas principais preocupações foi construir o capital humano do 

país. Guiados pela política marxista -leninista, o objectivo da Frelimo era o de promover 

um crescimento rápido e desenvolvimento. O Estado desempenharia um papel de 

liderança através de planeamento social e controlo centralizado da economia. A 

indústria seria o motor do desenvolvimento, com o sector agrícola fornecendo a matéria 

-prima necessária e trabalho em seu apoio. Juntamente com o êxodo de funcionários 

portugueses, técnicos e empresários, a Frelimo levou a cabo uma nacionalização 

generalizada – de tudo, desde a indústria em grande escala a explorações agrícolas 

comerciais e lojas de barbearia (cf. WATERHOUSE; LAURICIANO, 2010, p. 18).  

 Nos primeiros anos de Independência Moçambique ‘sofreu’  uma expansão 

maciça do Estado na prestação de serviços sociais, em particular dos cuidados de saúde 

e educação. As escolas e centros de saúde ‘geridos’ pela igreja foram assumidos pelo 

Estado, tendo sido removidas muitas das barreiras que existiam ao seu acesso. Neste 

âmbito o Ministério da Saúde organizou campanhas gratuitas de vacinação em grande 

escala, tendo como objectivo a imunização das crianças. No domínio da produção 

agrícola, esta foi fortemente subsidiada, no entanto, o investimento estatal cedo 

demonstrou ser ineficiente e um sector insustentável da empresa agrícola estatal. 

 Na tentativa de planeamento socioeconómico, o governo criou “aldeias 

comunais” em muitas partes do campo – com a ideia de que, se as pessoas se 

estabelecessem num lugar, a prestação de serviços como saúde e saneamento seria mais 

fácil. A reinstalação em aldeias comunais, porém, logo começou também a assumir um 

significado político -militar, à medida que se espalhava a insegurança no campo. Com 

um capital humano extremamente baixo dentro do país para substituir o êxodo dos 

portugueses com formação, as tentativas falhadas de gestão económica fortemente 

centralizada e a hostilidade dos países vizinhos como a África do Sul do apartheid e a 

Rodésia do Sul, que apoiaram a insurreição armada em Moçambique, levaram 

rapidamente o país para uma crise económica e a guerra. Esta guerra bem como os 

deslocamentos maciços da população, juntamente com os desastres naturais, por sua 

vez, causaram repetidas crises de fome durante toda a década de 1980. Socorros de 

urgência em larga escala começaram a definir um padrão de apelo e de resposta, que 

continua a influenciar a cultura institucional, quer do governo quer dos doadores em 

Moçambique. Ou seja, há uma persistente tendência para responder à extrema 
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vulnerabilidade transitória com medidas de emergência – enquanto a vulnerabilidade e a 

pobreza crónicas e a longo prazo se encontram pouco analisadas e escassamente tratadas 

(cf. WATERHOUSE; LAURICIANO, 2010, p. 19).  

 Da assinatura do acordo de paz, em Outubro de 1992, entre a FRELIMO e a 

RENAMO, na oposição, resultou pela primeira vez a realização de eleições 

democráticas multipartidárias, em 1994. Em simultâneo verificou-se um amplo processo 

de liberalização política e económica, abrangendo as reformas económicas dirigidas 

pelo FMI e banco Mundial. Este processo principiou no final dos anos 80 com o 

Programa de Ajustamento Estrutural (PAE). Este programa tem como objectivo travar a 

inflação galopante e levantar a economia através de uma rigorosa restrição das despesas 

públicas, privatização de empresas e de propriedades estatais, restringindo o papel do 

Estado. Nesta altura, Moçambique estava dependente da ajuda estrangeira para a maior 

parte do orçamento, bem como da ajuda de emergência, uma tendência que apenas se 

intensificou com as enormes exigências da reconstrução do pós-guerra. Assim, a 

política económica do pós-guerra em Moçambique centrou-se, inicialmente, na 

reconstrução do capital humano e na redução da pobreza através do crescimento 

económico (cf. WATERHOUSE; LAURICIANO, 2010, p. 19-20).  

 Em síntese, segundo Samuel Quive, o desenvolvimento da protecção social em 

Moçambique conheceu várias fases, sendo de destacar as seguintes:  

 

Período pré colonial que se estende até 1901; 

1901 - Regulamento da Previdência Social; 

1914 – Criação do Montepio; Regulamento do Funcionalismo do Ultramar; 

1963 – Fundo da Acção Social para Trabalhadores Rurais (FAST); 

1966 – Surgimento de primeiros sindicatos de trabalhadores; 

1967 - aprovação do Abono de Família); 

1975 até 1987 - Adaptação do sistema de protecção social colonial para à nova realidade 

de Moçambique independente; 

1987 até à actualidade (Aprovação do novo Estatuto dos Funcionários do Estado); 

1989 - Criação do INSS; 

1994 - Criação do Ministério para a Coordenação da Acção Social; 

2000 – Criação do Ministério da Mulher e Coordenação da Acção Social; 

2005 – Criação do Ministério da Mulher e Acção Social (cf. QUIVE, pág. 9). 
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3.2.  Sistema de Segurança Social 

 Primariamente importa definir o que é um Sistema de Segurança Social. Um 

sistema de segurança social acaba por ser um subsistema do sistema económico, em 

interacção com o sistema fiscal. A redistribuir da riqueza (medida pelo PIB), depende 

dos dois sistemas que redistribuem essa riqueza. É aqui que devemos encontrar 

respostas. A maior parte das vezes o que gere a riqueza é o trabalho. Se o sistema de 

segurança social é reduzido nos seus direitos, então aqui ainda se agrava mais a 

desigualdade entre o trabalho e o capital.  

 

3.3. Sistema de Protecção Social Moçambicano 

 A protecção social existiu desde sempre, sob a forma de entreajuda assente em 

relações de vizinhança ou de parentesco. Pois o homem como ‘ser social’ possui a 

necessidade natural de se proteger, de forma a minimizar o risco social. Por risco social 

entende-se um acontecimento ou evento futuro e incerto, que cause algum dano ou 

prejuízo. São alguns riscos que causam a diminuição ou a perda do rendimento do 

trabalho ou que ocasionam situações de falta de protecção de qualquer espécie. Neste 

sentido o que foi mudando ao longo do tempo foram os instrumentos de protecção 

social, uma vez que o número de pessoas que vivem na cidade aumentou; logo, os 

mecanismos referidos anteriormente foram registando uma quebra de eficácia. Por 

exemplo, quando eu estive em Moçambique verifiquei que os agregados desprovidos de 

qualquer recurso sobreviviam porque tinham familiares ou vizinhos que lhes ajudavam, 

dando comida, sobretudo. Noutros casos eram os vizinhos que lhes davam este suporte. 

 Neste contexto o ter familiares ou vizinhos que ajudem as famílias que se 

encontram em ‘situação difícil’ pode ser um item importante que, todas as organizações 

que trabalham neste âmbito devem ter em consideração. Pois as pessoas demoram muito 

tempo a sair do ciclo de pobreza. Assim, a redução do risco não deve ficar a cargo, 

exclusivamente, das famílias e das suas ‘redes de solidariedade’, mas fortalecida por 

mecanismos formais de natureza pública ou privada.  

 

 O Sistema de Segurança Social em Moçambique foi criado pela Lei n°5/89, de 

18 de Setembro, com vista a garantir assistência material ao trabalhador, nas situações 

de falta ou diminuição da capacidade para o trabalho, tendo sido posteriormente 
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revogada pela Lei n°4/2007, de 7 de Fevereiro26 que veio adequar o quadro legal da 

protecção social à realidade socioeconómica.  

 A nova Lei de Protecção Social (4/2007) projecta um sistema de segurança 

social concebido em três pilares – a nível de protecção social formal. O primeiro pilar, 

corresponde à segurança social obrigatória; o segundo pilar corresponde à segurança 

social básica e o terceiro pilar corresponde à segurança social complementar. Importa, 

também, incorporar nesta ‘análise’ a protecção social informal pela expressão que esta 

tem em Moçambique. Pois, apesar dos diferentes sistemas de protecção social 

reconhecidos por lei, uma ampla faixa da população trabalha no sistema informal, ou 

seja, não fazem descontos. São três os Ministérios que compartilham as 

responsabilidades na administração da Protecção Social: Ministério do Trabalho, 

Ministério da Mulher e da Acção Social (MMAS) e o Ministério das Finanças. E dois 

Institutos: o Instituto Nacional de Segurança Social (INSS) e o Instituto Nacional da 

Acção Social (INAS).  

 Assim, a estrutura do Sistema de Protecção Social Moçambicano pode-se dividir 

em formal e informal, como se pode ver no diagrama seguinte:  

Fig. 1 - Diagrama – Sistema de Protecção Social Moçambicano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Centro de Informação em Protecção Social (CIPS) 
                                                             
26 Disponível em http://cipsocial.microeuropa.net/images/eps/ficheiros/Lei_4-2007,_de_07.02_-
_Lei_de_Bases_da_Proteccao_Social.pdf (Consultado a 25,05.2014).  
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3.3.1. A Segurança Social Obrigatória  

 A Segurança Social Obrigatória está sob a responsabilidade do Instituto 

Nacional de Segurança Social (INSS), é administrada por um Conselho de 

Administração tripartido e funciona sob a tutela do Ministério do Trabalho. Está 

regulada nos artigos 7 a 10 da Lei de Protecção Social, definida como aquela que visa 

prevenir situações de carência, bem como a integração social através da protecção 

especial dos grupos mais vulneráveis. Esta protecção social tem como fundamento a 

solidariedade e é essencialmente financiada pelo Orçamento Geral do Estado (OGE). De 

acordo com a referida lei, no seu artigo 7 estão abrangidos neste grupo as pessoas em 

situação de pobreza absoluta, as crianças em situação difícil, idosos e pessoas 

portadoras de deficiência desde que se encontrem na situação de pobreza absoluta e as 

pessoas com doenças crónicas e degenerativas. 

 Actualmente, o regime do INSS cobre somente os trabalhadores assalariados do 

sector privado que se encontram a trabalhar na economia formal, cujos empregadores 

são obrigados por lei a garantir cobertura em termos de segurança social. De salientar 

que o facto de este regime cobrir, apenas, os trabalhadores assalariados do sector 

privado que se encontram a trabalhar na economia formal, não deixa de ser um dado de 

extrema relevância, dado os elevados níveis que caracterizam a economia informal 

moçambicana. De acordo com os resultados do Inquérito à Força de Trabalho 2004/05, 

75% da População Economicamente Activa exercia uma actividade informal. No 

entanto, o processo de extensão da cobertura aos trabalhadores por conta própria já está 

em curso, o qual contribuirá para aumentar o número potencial de trabalhadores 

cobertos pela segurança social de natureza contributiva – 90% da economia formal é 

composta por trabalhadores por conta própria. O sistema do INSS inclui os seguintes 

benefícios: Subsídio por Doença, Subsídio por Internamento, Pensão de Velhice, Pensão 

de Invalidez, Pensão de Sobrevivência, Subsídio de Funeral, Subsídio de Maternidade. 

 De acordo com o ‘Inquérito de segurança social’, realizado pela OIT, em 2006, 

1,7% da população activa contribuía para a segurança social, sendo que cerca de 646 

mil moçambicanos estavam inscritos nos regimes de segurança social do INSS, embora 

apenas pouco mais de 172 mil contribuintes efectuassem as suas contribuições (ou seja, 

27% do total de inscritos). E, actualmente, a Pensão de Velhice cobre aproximadamente 

25.000 beneficiários, sendo que em 2006 perto de 20% das pessoas com mais de 65 

anos eram beneficiárias de uma pensão (contributiva ou não contributiva).  
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 O Ministério das Finanças faz a gestão do regime de segurança social dos 

funcionários públicos e militares. Presentemente este regime possui 100.000 

pensionistas (cf. CIPS, 2014).  

3.3.2. Segurança Social Básica 

 A Segurança Social Básica está sob tutela do Ministério da Mulher e da Acção 

Social (MMAS), cuja função principal é a definição e a coordenação de políticas nesta 

área. O INAS é a instituição pública, sob alçada do MMAS, que tem como mandato 

implementar programas de assistência aos grupos mais vulneráveis, bem como fazer a 

gestão de uma rede de serviços sociais. A Segurança Social Básica é aquela que se 

destina aos trabalhadores assalariados ou por contra própria, com objectivo de protegê-

los nas situações de falta ou diminuição de capacidade para o trabalho, maternidade, 

velhice e morte. Sendo que a este nível a protecção social obrigatória pressupõe 

solidariedade de grupo e assenta numa lógica de seguro social. 

 

3.3.2.1.Visão do Instituto Nacional de Acção Social (INAS) 

 O INAS é uma instituição do Estado, subordinada ao MMAS, criada pelo 

Decreto nº28/97 de 10 de Setembro e reestruturado pelo Decreto nº46/2005 de 22 de 

Novembro, dotada de personalidade jurídica e autonomia administrativa.  

 O INAS possui a sua sede em Maputo e ao nível local está representado por (30) 

Delegações que são organismos responsáveis pela implementação dos seus programas 

em todo território nacional.  

 A Missão do Instituto: “Implementar e promover programas de assistência social 

directa a indivíduos impedidos de satisfazer por meios próprios, temporária ou 

permanentemente, as suas necessidades básicas bem como contribuir para o aumento da 

cobertura da protecção social básica”.  

O INAS tem como funções: 

 Identificar e seleccionar comunidades, grupos de pessoas ou indivíduos em 

situação de pobreza para a motivação, auto-estima e dignidade, 

 Executar programas de assistência social directa aos grupos alvos vivendo em 

situação de pobreza absoluta, em articulação com outras instituições 

governamentais e não-governamentais, 

 Gerir o funcionamento dos infantários, Centros de Apoio à Velhice, Centros 

Abertos, Centros de Acolhimento à Criança (que podem ser abertos, fechados ou 
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mistos), Centro de Acolhimento de pessoas com deficiência profunda 

abandonados e Centros de Trânsito, 

 Estabelecer relações de cooperação e troca de experiências com outras 

instituições no âmbito da realização dos seus objectivos, 

 Supervisionar o grau de execução das actividades definidas no âmbito do 

mandato institucional. O MMAS faz a Monitoria & Avaliação das intervenções 

do INAS e de outras instituições que intervêm na área da acção social.  

Programas de Intervenção e Grupos – Alvo  

A – Programa Subsídio Social Básico: prestação de assistência, através de transferências 

de valores monetários com uma periodicidade mensal, aos agregados familiares sem 

nenhum membro com a capacidade para o trabalho.  

Grupos – Alvo:  

. Agregados familiares com pessoas idosas, 

. Agregados familiares com pessoas com deficiência, incapacitados para o trabalho, 

. Agregados familiares com pessoas com doenças crónicas ou degenerativas (não 

acamados).  

B – Programa Apoio Social Directo: providência a assistência em espécie ou pagamento 

de serviços para fazer face a situações de choque que agravam a vulnerabilidade do 

indivíduo, podendo ser um apoio pontual (distribuição de meios de compensação, 

vestuário, apoio alimentar, pagamento de transporte e outros), ou um apoio prolongado 

(através de uma combinação de benefícios em espécie com uma componente 

monetária). 

Grupos – Alvo:  

Apoio pontual: Pessoas assoladas por choques; Pessoas com deficiência; Crianças, 

pessoas idosas e repatriados em processo de reintegração ou reunificação familiar.  

Apoio Prolongado: Agregados familiares chefiados por crianças de 12 a 18 anos; 

Pessoas idosas e pessoas vivendo com doenças crónicas ou degenerativas (acamados), 

Agregados familiares com crianças em situação difícil (por exemplo, em situação de 

desnutrição); Famílias de acolhimento; Pessoas vivendo com SIDA (em tratamento anti-

retroviral até 6 meses); Chefes de agregados familiares temporariamente incapacitadas 

param o trabalho.  

C – Programa Acção Social Produtiva: actividades que promovem a inclusão 

socioeconómica das populações mais vulneráveis com capacidade física para 

trabalharem, através de trabalhos públicos com o uso de mão-de-obra intensiva e do 
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apoio ao desenvolvimento de iniciativas geradoras de rendimentos. Nesta componente o 

INAS é responsável pela selecção dos grupos mais vulneráveis.  

Grupos – Alvo: 

. Agregados familiares chefiados por mulheres, 

. Agregados familiares com pessoas com deficiência, doença crónica ou idosa, 

. Agregados familiares com alto nível de dependência, 

. Famílias de acolhimento em situação de pobreza e vulnerabilidade.  

D – Programa de Serviços Sociais de Acção Social: acolhimento e assistência em 

Unidades Sociais e na comunidade de pessoas vulneráveis que vivem em situação de 

pobreza, que perderam a sua família, que foram abandonadas ou marginalizadas. Este 

programa visa também o combate à mendicidade e ao fenómeno da criança da/na rua, 

privilegiando o trabalho da reunificação familiar e a prestação de apoio psicossocial.   

Grupos – Alvo:  

. Criança em situação difícil, 

. Pessoas idosas desamparadas, 

. Pessoas com deficiência, 

. Repatriados, 

. Pessoas vítimas de violência e/ou tráfico.  

 

3.3.2.2. Visão do Ministério da Mulher e Acção Social (MMAS) 

 Missão: Garantir a igualdade e equidade de género e protecção social básica dos 

grupos mais vulneráveis. 

Visão: Por uma sociedade inclusiva, solidária, onde mulheres e homens gozam dos 

mesmos direitos e benefícios de bem-estar como resultado da sua participação no 

processo de desenvolvimento. 

Atribuições e Competências  

 O Ministério da Mulher e da Acção Social, criado pelo Decreto Presidencial n. 

°13/2005, de 4 de Fevereiro, é o Órgão do Aparelho do Estado que, de acordo com os 

princípios, objectivos, políticas e prioridades definidos pelo Governo, dirige a execução 

das políticas de emancipação e desenvolvimento da Mulher e da Acção Social no País.  

Principais Atribuições do MMAS:  
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 Promoção da emancipação e do desenvolvimento da mulher nas áreas política, 

economia, social e cultural;  

 Promoção da estabilidade da família e da valorização do seu papel na protecção 

dos seus membros;  

 Promoção e realização da educação pública sobre o papel da família como 

célula base da sociedade e garantia da formação dos valores morais, sociais, 

culturais e cívicos, contribuindo para uma educação sã e integral da 

personalidade das gerações mais jovens;  

 Coordenação dos esforços das instituições públicas e organizações da sociedade 

civil no âmbito da reinserção social.  

Principais Competências do MMAS: 

 Definição e proposta de medidas que atenuem o impacto negativo dos 

programas de ajustamento estrutural sobre os grupos e cidadãos mais 

vulneráveis;  

 Desenvolvimento do sistema de serviços sociais para garantir a protecção e 

apoio à mulher, à criança, à Pessoa com deficiência, ao idoso e outros grupos 

vulneráveis;  

 Promoção da assistência aos grupos populacionais com carência de apoio social, 

psicológico, material e moral, nomeadamente mulheres, crianças, idosos, 

pessoas com deficiência e outros grupos sociais em situação de 

vulnerabilidade;  

 Centralização e sistematização da informação sobre a intervenção das diferentes 

entidades governamentais e não-governamentais envolvidas em programas da 

mulher, do género, MMAS - Diagnóstico bem como da acção social e definição 

de orientações para a melhoria do seu funcionamento;  

 Elaboração de propostas de política nas áreas da mulher, do género e da acção 

social, bem como proceder à sua divulgação, controle e avaliação da sua 

implementação;  

 Participação nos esforços de criação de mecanismos de prevenção, protecção e 

apoio às vítimas de violência familiar, particularmente mulheres, crianças, 

idosos e pessoas com deficiências;  

 Articulação com outros órgãos do Estado na autorização das actividades das 

organizações não-governamentais nacionais e estrangeiras que actuam nas áreas 

da mulher, do género e da acção social. 
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Estrutura Orgânica/ Organigrama  

 A actual estrutura orgânica do MMAS foi aprovada através da Resolução nº 

21/2010, de 24 de Dezembro.  

 

 As funções das unidades orgânicas da actual estrutura do MMAS são as seguintes: 

 Gabinete da Ministra (GM) é responsável pela programação e apoio das 

actividades dos Membros da Direcção do MMAS (Ministra e Vice-Ministro), 

incluindo a produção e gestão das sínteses das sessões do Conselho Consultivo 

e da correspondência da direcção do MMAS; 

 Direcção Nacional da Mulher (DNM) é responsável pela promoção da 

integração da perspectiva do género nos planos e políticas sectoriais, de 

actividades de empoderamento da mulher e de medidas de prevenção e combate 

a violência doméstica; 

 Direcção Nacional de Acção Social (DNAS) é responsável pelo 

desenvolvimento de actividades de assistência e protecção social dos grupos 

mais vulneráveis, bem como a sua integração no processo de desenvolvimento 

do país; 

 Direcção de Planificação e Cooperação (DPC) é responsável pela planificação 

das actividades do MMAS e o relacionamento deste com outras instituições 

públicas, privadas, organizações da sociedade civil (OSCs) e organizações não-

governamentais (ONG); 

 Direcção de Recursos Humanos (DRH) é responsável pela gestão e 

desenvolvimento de recursos humanos, assim como pela prevenção e mitigação 

do HIV-SIDA no seio dos funcionários do MMAS; 

 Inspecção-geral (IG) é responsável pela verificação do funcionamento de todos 

os mecanismos de controlo instalados no MMAS, instituições subordinadas e 

nas unidades sociais públicas e privadas, garantindo que todos os processos e 

regulamentos de funcionamento instituídos sejam observados; 

 Departamento de Administração e Finanças (DAF) é responsável pela gestão 

financeira e do património do MMAS; 

 Departamento Jurídico (DJ) é responsável pela utilização correcta dos 

instrumentos jurídico-legais dentro do MMAS. 
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 À luz da Lei dos Órgãos Locais do Estado (LOLE), ao nível das Províncias 

funcionam as Direcções Provinciais da Mulher e da Acção Social (DPMAS), com uma 

estrutura similar a do órgão central, e ao nível dos distritos, o sector é representado 

pelos Serviços Distritais de Saúde, Mulher e Acção Social (SDSMAS) com uma 

estrutura composta por 3 repartições nomeadamente: 1) Repartição da Saúde, 2) 

Repartição da Mulher, 3) Acção Social e Repartição da Administração e Finanças. 

 

Mecanismos de Coordenação  

 O Governo criou Conselhos Nacionais como mecanismos que auxiliam o 

processo de coordenação de acções orientadas para as áreas da mulher, da criança, da 

pessoa com deficiência, da pessoa idosa e na implementação do subsistema de 

segurança social básica.  

 

 O Conselho Nacional para o Avanço da Mulher (CNAM) foi criado pelo 

Decreto n. ° 7/2004 de 1 de Abril, para impulsionar e acompanhar a implementação de 

políticas e programas aprovados pelo Governo para as áreas da mulher e género. São 

funções do CNAM:  

 Promoção de acções que garantam a igualdade de oportunidades de acesso da 

mulher e da rapariga aos cuidados de saúde, à educação, à formação 

profissional, ao trabalho e aos demais benefícios sociais e económicos;  

 Promoção da igualdade entre a mulher e o homem na ocupação de cargos de 

chefia e de direcção nos órgãos do poder e na tomada de decisões a todos os 

níveis.  

 O Conselho Nacional dos Direitos da Criança (CNAC) foi criado pelo Decreto 

do Conselho de Ministros n.º 8/2009, de 31 de Março. O CNAC é um órgão 

responsável pela articulação e coordenação intersectorial da implementação de 

políticas e programas aprovados pelo Governo para a área da criança.  

 

São funções do CNAC:  

  Promoção do respeito e da defesa dos direitos da Criança, consagrados na 

Constituição da República, nas demais leis vigentes no país, bem como nas 

convenções internacionais de que Moçambique é parte;  
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  Promoção da adopção de medidas que visem pôr termo a situações que afectam 

ou susceptíveis de afectar a segurança, a saúde, a educação e o desenvolvimento 

integral da criança;  

  Promoção do princípio da igualdade entre as crianças no âmbito de género, de 

modo a garantir o gozo dos seus direitos.  

 

 O Conselho Nacional para a Pessoa Idosa (CNPI) foi criado pelo Decreto n.º 

10/2011, de 4 de Maio. O CNPI é um órgão de consulta e coordenação intersectorial da 

implementação de políticas e programas específicos definidas pelo Governo em prol da 

Pessoa Idosa com vista a promover o seu bem-estar social, económico e cultural. 

 O Conselho Nacional para a Área da Deficiência (CNAD) foi criado pelo 

Decreto do Conselho de Ministros n.º 78/2009, de 15 de Dezembro. O CNAD é um 

órgão responsável pela articulação e coordenação intersectorial da implementação de 

políticas e programas na área da deficiência. 

 

 

São funções do CNAD:  

  Promoção de medidas que visam mitigar as situações que afectam o 

desenvolvimento e a integração da pessoa com deficiência na vida política, 

socioeconómica, gimnodesportiva e cultural;  

  Promoção do respeito e da defesa dos direitos da pessoa com deficiência 

consignados na Constituição da República, nas demais leis vigentes no país e 

nas convenções regionais e internacionais de que Moçambique é parte; 

 O Conselho de Coordenação do Subsistema de Segurança Social Básica 

(CCSSSB) é um órgão responsável pela articulação intersectorial na 

implementação do Subsistema de Segurança Social Básica, cuja sua criação foi 

prevista no Decreto 85/2009, de 29 de Dezembro. 

  

São funções do CCSSSB:  

 Articulação intersectorial na definição e implementação de políticas e programas 

que concorrem para a segurança social básica das pessoas ou grupos de pessoas 

vivendo em situação de pobreza absoluta ou vulnerabilidade, sem meios 

próprios de satisfazer as suas necessidades;  
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 Orientação, monitoria e coordenação das intervenções que concorrem para a 

segurança social básica. 

 

 

Âmbito de aplicação Pessoal: 

 A Segurança Social Básica abrange os cidadãos nacionais incapacitados para o 

trabalho, sem meios próprios para a satisfação das suas necessidades básicas, 

nomeadamente: 1) Pessoas em situação de pobreza absoluta; 2) Crianças em situação 

difícil; 3) Idosos em situação de pobreza absoluta; 4) Pessoas com doenças crónicas, se 

com doenças degenerativas.  

 

Âmbito de aplicação material: 

A Segurança Social Básica caracteriza-se através de: 

A) Prestações de risco: podem ser pecuniárias ou em espécie a nível da protecção 

primária de saúde e da concessão de prestações mínimas, 

B) Apoio Social: atribuído através de prestações pecuniárias ou em serviços, 

programas e projectos de desenvolvimento comunitário dirigidos a indivíduos ou 

grupos de pessoas com necessidades específicas; 

C) Na prestação de apoio social e estimulado o envolvimento de todos beneficiários 

e das famílias nas soluções dos seus problemas.  

 

 Com o objectivo de reforçar a sua actividade e aumentar a cobertura dos seus 

apoios, o MMAS, elaborou a Estratégia Nacional de Segurança Social Básica (ENSSB) 

para o período 2010-2014. A ENSSB surge no seguimento da adopção do Regulamento 

do Subsistema de Segurança Social Básica, aprovado pelo Decreto nº 85/2009, de 29 de 

Dezembro e da análise das necessidades que permitiram a definição das linhas 

fundamentais e das acções para a protecção social básica no período anteriormente 

referenciado. As funções do MMAS, no que concerne à implementação desta estratégia, 

incidem na definição de políticas e instrumentos legais; a nível da implementação, 

através das suas instituições subordinadas e a nível de coordenação.  

 

 

 

 



74 
 

Quadro 1 - Funções do MMAS na ENSSB 

 

 Fonte: Estratégia Nacional de Segurança Social Básica 2010-2014 

 

Visão e Princípios da ENSSB:  

 Visão: A protecção social básica contribui para uma sociedade inclusiva onde o 

desenvolvimento beneficia as populações mais pobres e vulneráveis, participando para 

os esforços de redução da pobreza. 

 Missão: Unificar e orientar os esforços dos actores governamentais e não-

governamentais na planificação e implementação de acções em prol da segurança social 

básica dos indivíduos ou grupos de indivíduos mais pobres e vulneráveis, para que esta 

Definição de políticas e 

instrumentos legais 

Implementação através das 

suas instituições subordinadas  

A nível da coordenação 

Promover a definição das 

políticas e do quadro legal para 

a protecção dos direitos das 

pessoas vulneráveis.  

Implementar os programas de 

Acção Social Directa (através do 

INAS); 

Coordenar o Conselho do 

Subsistema de Segurança 

Social Básica;  

Participar na planificação de 

programas de acção social 

produtiva em conjunto com 

outras instituições (MPD, 

MINAG, MOPH, MAE, INGC, 

INFP, Governos Distritais, entre 

outros).  

Coordenar a implementação com 

outros parceiros governamentais 

e não-governamentais. 

Gerir o funcionamento 

do Fundo de Acção 

Social. 

 

Assegurar o mapeamento da 

vulnerabilidade e um registo 

central dos beneficiários dos 

programas de protecção social 

básica.  

  

Participar na coordenação de 

iniciativas de protecção social 

básica; Definir o Fundo de 

Acção Social. 
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contribua de forma eficiente e eficaz nos esforços de redução da pobreza e 

desenvolvimento socioeconómico do país. 

 A ENSSB é guiada por princípios de base que orientam os seus objectivos.  

A saber:  

Universalidade: todos os cidadãos moçambicanos têm direito à Protecção Social, 

Progressividade: dada as limitações financeiras e técnicas do País, a Universalidade dos 

direitos deve ser feita de forma gradual no tempo, 

Equidade: as pessoas em situação de maior pobreza e vulnerabilidade são os 

destinatários preferenciais da protecção social básica,  

Inclusão: a protecção social básica deve não só atender as necessidades mais imediatas 

da população mais vulnerável, mas também criar as condições para sua inclusão visando 

a resolução da pobreza e vulnerabilidade a longo prazo,  

Resposta Multissectorial: os cidadãos mais vulneráveis enfrentam ao mesmo tempo 

várias dimensões da vulnerabilidade, assim a resposta também deve ser harmonizada e 

multi-sectorial,  

Eficiência: considerando-se a exiguidade dos recursos disponíveis no País, a eficiência 

na gestão dos programas de protecção social básica é fundamental,  

Solidariedade: A protecção social básica assenta num princípio de solidariedade entre 

os cidadãos, efectuando a transferência de recursos para aqueles, de entre eles, que se 

encontram em situação de pobreza e vulnerabilidade,  

Subsidiariedade: ligado à descentralização, sempre que possível as tarefas públicas 

devem ser resolvidas pelas autoridades mais próximas do cidadão,  

Participação: todas as tarefas relacionadas à Estratégia devem envolver e ser 

responsabilidade de todas as partes interessadas,  

Transparência e Prestação de contas: com base no princípio de inclusão e participação 

a ENSSB têm o dever de informar e prestar contas de maneira transparente perante os 

seus beneficiários e a sociedade em geral.  

 

Eixos de Intervenção:  

EIXO 1. Acção Social Directa 

 Compreende: 

a) Transferências monetárias sociais regulares e não condicionadas: prestações de 

risco que visam assegurar ao respectivo beneficiário o acesso a um valor monetário, 

para a satisfação das suas necessidades básicas, 
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b) Transferências sociais por tempo determinado: apoio directo social directo sob a 

forma de bens, géneros alimentícios, pagamento de serviços por tempo determinado, 

como resposta a situações transitórias de vulnerabilidade,  

c) Serviços Sociais da Acção Social: enquadram-se serviços cuja gestão está sob 

responsabilidade do Ministério da Mulher e da Acção Social (MMAS),  

A Estratégia prevê o desenho de um Plano Operacional da Acção Social Directa. 

Responsabilidade da coordenação: é da responsabilidade do MMAS,  

EIXO 2. Acção Social de Saúde 

 Envolve as acções que apresentam como objectivo melhorar a qualidade de 

saúde das populações mais vulneráveis, com especial destaque para a promoção do 

acesso aos cuidados básicos de saúde.  

EIXO 3. Acção Social de Educação 

 Englobará as acções que apresentam como objectivo propiciar a participação dos 

mais vulneráveis no sistema de ensino. 

A Estratégia prevê o desenho de um Plano Operacional da Acção Social Escolar. 

Responsabilidade: O Ministério da Educação (MINED) em coordenação com o MMAS 

e suas instituições subordinadas. 

EIXO 4. Acção Social Produtiva 

 Compreenderá as actividades que pretendem promover a inclusão 

socioeconómica das populações mais vulneráveis com capacidade física para trabalhar. 

 A Estratégia prevê o desenho de um Programa Nacional de Acção Social 

Produtiva que está destinado à assistência social em troca de trabalhos planificados que 

têm um benefício para a comunidade. Outras formas de promover a inclusão económica 

dos grupos mais vulneráveis, poderá ser, por exemplo, o acesso a micro finanças ou a 

disponibilização de serviços de formação profissional. 

 Responsabilidade: partilhada entre diferentes Ministérios (MMAS, Ministério da 

Planificação e Desenvolvimento, Ministério da Agricultura, Ministério das Obras 

Públicas e Habitação, Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, Instituto Nacional 

do Emprego e Formação Profissional). 

 

3.3.3. A Segurança Social Complementar 

 A Segurança Social Complementar é dirigida por entidades de natureza pública e 

privada cuja constituição e funcionamento são regulados pelo Instituto Nacional de 

Seguros (componente do Ministério das Finanças). Estes regimes permitem o reforço 
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dos benefícios daqueles que estão registrados nos regimes compulsórios do Estado, 

através da participação em mecanismos privados de seguro. Ou seja, a Segurança Social 

Complementar, funciona como um reforço ao sistema de segurança social obrigatória, 

em termos de benefícios, pois visa a acrescer a protecção dos trabalhadores assalariados 

ou por conta própria, complementando de modo facultativo as prestações concedidas no 

âmbito da segurança social obrigatória (cf. CIPS, 2014).  

3.3.4.  Protecção Social Informal 

 Como referido anteriormente existe uma elevada predominância de esquemas 

informais de protecção social ancorados na família e na comunidade. São exemplos 

destes esquemas informais: 1) Xitique; 2) Tsima; 3) Ganho-ganho; 4) Kurhimela; 5) 

Kurhimelissa; 6) Xivunga; 7) Ntimo. De notar que, no que diz respeito aos mecanismos 

informais de protecção, o sistema informal mais poderoso, extensivo e seguro que a 

maioria da população moçambicana possui continua a ser a sua própria produção 

agrícola de subsistência, responsável pela larga maioria das actividades de geração de 

rendimento no país (cf. CIPS, 2014).  

3.4.Protecção Social VERSUS Acção Social  

 Assim, importa esclarecer o que se entende por ‘Protecção Social’ e ‘Acção 

Social’:  

Protecção social: “conjunto de medidas visando atenuar, na medida das condições 

económicas do País, as situações de pobreza absoluta das populações, garantir a 

subsistência dos trabalhadores nas situações de falta ou diminuição de capacidade para o 

trabalho, bem como dos familiares sobreviventes em casos de mortes dos referidos 

trabalhadores e conferir condições suplementares de sobrevivência.” (Lei nº4/2007, de 

7/02).  

 Acção Social: “intervenção organizada e integrada visando garantir assistência 

social e outro tipo de apoio social a indivíduos, grupos sociais e famílias em situação de 

pobreza, de modo a melhorar as suas condições de vida e se tornarem aptos a participar 

no desenvolvimento global do país, em pleno gozo dos seus direitos sociais básicos” 

(Politica de Acção Social, 1998). 

Segundo OIT 2012, o desenvolvimento da acção social em Moçambique pode resumir-

se nas seguintes fases:  

Após a Independência Nacional 

• 1975-1986: período de não-institucionalização 
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- Após a integração de Moçambique no PRES (Programa de Reajustamento Económico 

e Social - 1986-1994 - O Sistema de Acção Social passou a ser selectivo e não - 

universal, abrangendo essencialmente grupos sociais vulneráveis; 

- O Sistema de acção Social passou a ser descentralizado com uma abordagem na qual 

as políticas e serviços são desenvolvidos a nível local com a participação do cidadão; 

além disso, passou a caracterizar-se por uma descentralização relativa, pautada por uma 

abordagem na qual as políticas e serviços são desenvolvidos a nível local com a 

participação do cidadão; 

- Para sustentar esta acção do Estado houve abertura do Sistema de Acção Social 

privado e não-lucrativo, ficando o Estado com a função de proteger os mais 

necessitados e coordenando com as forças sociais no desenvolvimento do sistema 

social; 

- Finalmente introduziu-se uma abordagem não-institucional (a título de exemplo, 

aposta nos centros comunitários de atendimento a idosos) definida pela política do 

Governo nos programas sociais, tendência, aliás, mundial dos sistemas de acção social. 

• Em 1998, foi aprovada a Política da Acção Social que define a acção social e prevê os 

seus princípios e linhas de acção.  

 

 A exposição feita anteriormente apenas nos permite fazer uma análise formal do 

Sistema de Protecção Social Moçambicano, excluindo dessa maneira a análise 

qualitativa, que nos permitiria um conhecimento mais profundo da evolução deste 

sistema de protecção social. Porém, são diversos os artigos que versam análises ao 

sistema de protecção social moçambicano. Neste sentido, iremos suportar a nossa 

análise com recurso a esses artigos. O artigo “O contexto político e institucional da 

protecção social em Moçambique”, dos autores Rachel Waterhouse e Gil Lauriciano, 

expõe que as políticas de protecção social têm sido, até ao presente, mais um contributo 

marginal do que um tema central na estratégia de redução da pobreza de Moçambique. 

 Os autores explicam que esta abordagem está relacionada com a história colonial 

de Moçambique e com a tentativa fracassada do governo, após a independência 

nacional, de prestar gratuitamente serviços básicos a todos os moçambicanos. Estes 

esforços desmoronaram-se entre a guerra e a crise económica, levando por fim o 

governo a fazer uma mudança radical de um planeamento centralizado do estado para 

uma liberalização. Os subsídios estatais foram retirados aos alimentos e à 

comercialização agrícola, tendo sido introduzidas taxas aos usuários dos serviços.  
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 Para além do seguro social (regime de pensões) para os trabalhadores, a 

protecção social foi limitada a respostas de emergência (distribuição de ajuda a curto 

prazo em face da crise ou da fome), registando-se um progressivo aumento do número 

de programas de assistência social estritamente dirigidos a grupos específicos, 

destituídos e vulneráveis. Um “Programa de Subvenção Alimentar” foi criado para dar 

assistência a pessoas carenciadas, deixadas sem meios de apoio quando as rações 

alimentares foram abolidas.  

 Como se pode verificar existe um vasto leque de programas e projectos; 

disposições estatais de protecção social, embora a cobertura seja limitada.  

 O regime de segurança social (protecção social obrigatória) foi coberto quase 

exclusivamente através de dois sistemas paralelos do governo. Trata -se das pensões de 

reforma e prestações por doença e invalidez dos empregados do sector privado formal, 

que são cobertas pelo Ministério do Trabalho, ao passo que o Ministério das Finanças 

administra um regime semelhante para os funcionários públicos. A Lei sobre a 

protecção social, aprovada em 2007, incide sobre o quadro regulamentar para os 

regimes de segurança social e fundos de pensão privados. Presta pouca atenção a outros 

aspectos de protecção social. O MMAS, o ministério com as principais atribuições na 

assistência social, argumenta que foram minimamente consultados na preparação da 

presente lei (Funcionário do MMAS, comunicação pessoal). Para além da segurança 

social, os empregados do sector formal são também abrangidos por legislação que prevê 

normas mínimas para um salário mínimo, direitos de maternidade e de aleitamento para 

as mulheres e proíbe a discriminação contra pessoas que vivem com HIV/SIDA. O 

emprego no sector formal, no entanto, representa apenas um pouco mais de 5% das 

actividades económicas da população adulta.  

 Apesar de um crescente número de experiências regionais positivas no 

desenvolvimento de programas e políticas de protecção social abrangentes, estes 

empreendimentos ainda enfrentam muitos desafios em Moçambique. Estes incluem a 

falta de vontade política; a sensibilização e a análise acerca das causas limitadas, 

consequências e grau de vulnerabilidade; as potenciais vantagens económicas e sociais 

da protecção social; as barreiras institucionais; as limitações orçamentais e a percepção 

de risco político.  

 Assim, pode-se afirmar que o Sistema de Protecção Social em Moçambique vive 

numa realidade paradoxal: por um lado os mecanismos de protecção social considerados 

influentes circunscrevem-se principalmente aos sistemas financeiros, por outro lado, o 
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próprio sistema financeiro é, em si, limitado e excludente. Os Sistemas Financeiros 

Formais e Informais proporcionam, marginalmente, alguma forma de protecção social 

mas apenas a uma minoria da população moçambicana (cf. ALI, 2011, p. 7).  

 Verifica-se uma persistente distinção entre a maneira como a protecção social é 

tratada nos países desenvolvidos e as abordagens aplicadas e consideradas relevantes 

para o mundo subdesenvolvido. Actualmente, nos países desenvolvidos, a segurança 

social e a assistência social são vistas, numa perspectiva de longo prazo, com o 

objectivo de torna-las viáveis, sustentáveis e coerentes com a estrutura demográfica e 

económica das sociedades (cf. ALI, 2011, p. 13). 

 Em Moçambique a abordagem assistencialista tem assumido a liderança nos 

discursos sobre protecção social, sem a devida consideração da dinâmica demográfica e 

socioeconómica. Nos países subdesenvolvidos, o conceito de protecção social é 

geralmente usado como um “conceito guarda-chuva” ou próximo do domínio da 

assistência social (entendida como um direito ou mera caridade) visando aliviar a 

pobreza e amenizar riscos em comunidades pobres e vulneráveis (cf. ALI, 2011, p. 13). 

Alguns autores têm avançado alternativas às abordagens assistencialistas, visando tornar 

as análises da protecção social parte integrante do sistema mais amplo da economia e da 

sociedade em geral. Defendem que a protecção social depende do quadro de referência 

tomado em consideração, podendo ser ex-ante (prospectivo, onde a protecção social é 

vista como parte integrante do processo de desenvolvimento económico) e/ou ex-post 

facto (reactivo, ou assistencialista; procura compensar ou apoiar as pessoas que perdem 

ou são prejudicadas pelas mudanças económicas e sociais). Os quadros analíticos 

expostos anteriormente são relevantes para a política social, sendo o último, orientado 

para responder a situações de emergência, enquanto o primeiro permite gerar níveis de 

prevenção ou antecipação de possíveis falhas, resultantes do processo de 

desenvolvimento (cf. ALI, 2011, p.14). 

 A protecção social é entendida pela finalidade principal do sistema de relações, 

mecanismos e iniciativas que visam garantir uma segurança humana cada vez mais 

digna, através da libertação gradual dos cidadãos de dois medos principais observados 

no ciclo da vida humana: 1) Liberdade em relação à carência, nomeadamente escassez 

de alimentos, de emprego ou oportunidades profissionais, quer seja estrutural ou 

conjuntural, crónica ou cíclica ou acidental, 2) Liberdade em relação à agressão, 

provação e ameaça à segurança física e psicológica (e.g. tráfico de órgãos humanos ou 

de pessoas, violência doméstica, linchamentos públicos, etc).  
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 A literatura actual sobre protecção social nos países em desenvolvimento peca 

por não conferir suficiente reconhecimento às implicações da natureza excludente dos 

sistemas financeiros:  

. Moçambique possui o pior índice de acesso a serviços financeiros na região da 

África Austral,  

. O baixo nível de alocação recursos financeiros públicos, através do Orçamento 

de Estado (OE): 

 . Em 2009 a alocação realizada pela segurança social e programas de assistência 

social representou menos de 0,5% das despesas orçamentais gerais e menos de 

0,2% do PIB. Em 2010, observa-se uma ligeira tendência de diminuição na 

alocação de recursos, comparativamente à proporção das despesas do OE e do PIB 

em 2009.  

 Questiona-se assim, Onde é que os restantes quatro quintos da população adulta 

financeiramente excluída buscam a sua protecção social? 

. Estará esta população totalmente desprotegida de apoia básico à criança e 

mitigação de riscos de insegurança da população idosa? 

. Será possível aspirar a uma segurança social contributiva e a uma assistência 

social não contributiva, inclusivas e socialmente relevantes para a maioria da 

população? 

 Um dos pontos fulcrais é a transição demográfica de Moçambique, isto é, o 

processo em que os países mudam de um regime demográfico assente em altas taxas 

vitais para um regime caracterizado por baixas taxas vitais – tem sido lenta e atrasada, 

comparativamente à transição em vários países do sul de África, tais como: Maurícias, 

Botswana, África do Sul, Zimbabué, Suazilândia e Lesoto.  

 Segundo Conceição (2011), a solução para a prevenção e mitigação dos 

principais riscos humanos, desde o risco de perder a vida precocemente na infância 

(antes de completar um ou cinco anos) até ao risco de mergulhar na insegurança durante 

a velhice, continua a depender fortemente dos sistemas demográficos de protecção 

social. Portanto, não deve ser motivo de surpresa que ter muitos filhos continua a 

representar para a maioria da população moçambicana a principal forma de protecção 

social, visto que os sistemas financeiros e de protecção social modernos mostram-se 

incapazes de substituir os antigos fluxos de riqueza entre gerações.  

 Todavia, deve-se reconhecer que desde 2007, o Governo moçambicano tem 

vindo a aprovar um conjunto de leis, regulamentos e, até mesmo, em 2010 uma 
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estratégia nacional de protecção social, relevante para o presente e futuro da protecção 

social em Moçambique. Todavia, o quadro jurídico global moçambicano revela ser 

débil, devido à fraca atenção prestada às implicações da natureza da demografia, da 

economia e do Estado.  

 

 Sem um reconhecimento e compreensão da complexa dimensão e natureza da 

protecção social, no actual contexto moçambicano, dificilmente se poderá identificar 

soluções alternativas e efectivas às opções até aqui implementadas.  

 O actual estado da transição demográfica em Moçambique poderá proporcionar 

dividendos ou prejuízos, a médio e longo prazo. Entretanto, muito irá depender do tipo e 

forma como as instituições políticas e económicas nacionais, irão favorecer o 

desenvolvimento ou, pelo contrário, o subdesenvolvimento. Por exemplo: os 

constrangimentos ao emprego e geração de renda e os efeitos da estrutura etária poderão 

converter-se em fonte de tensões sociais, em vez de proporcionarem geração de riqueza 

e melhoria do padrão de vida da maioria da população.  

 Se este panorama de protecção social passasse a ser reconhecido, de forma 

realística, pelos criadores de políticas públicas, seria de esperar que as políticas 

nacionais conferissem-na um enquadramento mais explícito e prioritário, com clara 

expressão em termos de despesas financeiras e fiscais, bem como nas políticas de 

trabalho, de mitigação, de terras, entre outras.  

 Os programas de assistência social, específicos e dispersos, em curso em 

Moçambique, dependem fortemente da ajuda internacional de algumas organizações. 

Mas, por quanto tempo irá manter-se tal ajuda? Ainda que tais programas proporcionem 

algum alívio, em situações de emergência, se continuarem a ser concebidos de forma 

“ad-hoc”, e sem estarem enquadrados numa estratégia global de protecção social, 

concebida como parte integrante do processo de desenvolvimento, a longo prazo, estes 

poderão ter um impacto limitado, com condições de segurança humana de curto prazo e 

precárias.  

 Pouco ou nada existe relativamente à estruturação de uma protecção social ex-

ante, focalizada, por exemplo, nos determinantes que afectam e inibem a segurança 

humana (tais como: a elevada mortalidade infantil, elevada fecundidade, economia de 

subsistência de baixa produtividade e dependente do trabalho infantil). Nesta 

perspectiva, é preciso enfrentar os desafios da demografia e da economia de 

subsistência. Nas actuais condições socioeconómicas, políticas, institucionais e 
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demográficas, Moçambique carece de um processo de transformação estrutural da 

economia e dos mecanismos institucionais, fomentador de sistemas de protecção social 

viáveis e sustentáveis, assentes em sistemas financeiros inclusivos e eficientes. Estes 

sistemas devem ser capazes de substituir progressivamente os mecanismos antigos de 

protecção social demográfica e de ampliar e sustentar uma segurança humana mais 

digna, em termos de liberdade da carência e do medo, da prevenção e superação da 

insegurança humana, nas diferentes fases do ciclo da vida.  
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Capítulo 4 – Protecção Social na Deficiência em Moçambique 
 

 Como referido no primeiro capítulo, às PPD devem ser reconhecidos os mesmos 

direitos e oferecidas as mesmas oportunidades que são dadas às pessoas que não 

possuem qualquer deficiência. Com frequência, as pessoas portadoras de deficiência são 

obrigadas a viver em condições de desvantagem, consequência de barreiras físicas e 

sociais existentes na sociedade. Como consequência destas barreiras verifica-se o 

impedimento de uma participação plena na sociedade por parte destas pessoas. O que 

conduz à construção de um espaço segregado e degradado disponível para as pessoas 

portadoras de deficiência viverem.   

 Assim a Inclusão das Pessoas Portadoras de Deficiência dever ser o fim último 

das políticas implementadas e dos projectos desenvolvidos. Por isso, inclusão das 

pessoas portadoras de deficiência é da obrigação do Estado, por um lado e da sociedade 

civil no geral, por outro. Por parte do Estado espera-se a elaboração de políticas que 

promovam condições para as pessoas construírem uma vida digna, com oportunidades 

que lhes permitam aperfeiçoar as suas capacidades, produzindo e contribuindo para o 

bem-estar do próximo. Espera-se, igualmente, que o Estado esteja próximo da sua 

população e trabalhe em conjunto com as organizações, instituições que se encontram 

próximas da comunidade, que diariamente trabalham em contacto directo com as 

pessoas. Assim, atendendo às especificidades de cada ser humano, no geral, e das 

pessoas portadoras de deficiência, em particular, espera-se que as políticas 

desenvolvidas pelo Estado sejam políticas inclusivas. Em suma, espera-se um Estado 

Protector da sua população. Da sociedade civil, entendendo-se as associações, as 

organizações não-governamentais, espera-se que prestem assistência ao Estado 

(Governo) de diferentes formas, nomeadamente: formulando as necessidades das 

populações, sugerindo soluções adequadas param os problemas identificados, 

oferecendo serviços complementares aos fornecidos pelo Estado (Governo).  

 

 Na contextualização teórica desta dissertação (1º Capítulo), respeitante às 

iniciativas de protecção social no Mundo, foi possível observar que têm sido realizados 

esforços, de um modo geral, para estender a protecção social. Fazendo assim, com que o 

número de pessoas a beneficiar de uma protecção social digna, aumente. Esta 

contextualização “macro” da protecção social, também, permitiu perceber em que 

contextos emergiram estas iniciativas e que talvez tenha sito a partir de 1999 que 
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emergiu uma estratégia global para a Deficiência – A Década Africana para as Pessoas 

Portadoras de Deficiência. Assim, neste capítulo que é dedicado à protecção social 

ligada às pessoas com deficiência em Moçambique, abordamos de forma mais longa o 

surgimento das iniciativas dirigidas às Pessoas Portadoras de Deficiência no espaço 

geográfico da África Austral. Passando para a caracterização do contexto e Pessoas 

Portadoras de Deficiência em Moçambique e, de seguida, para a análise do 

enquadramento legal destas pessoas no ordenamento jurídico Moçambicano.  

 A “Década Africana para as Pessoas Portadoras de Deficiência” na qual nos 

encontramos no momento presente, iniciou em 2010 e finda em 2019. O plano de acção 

desta década Africana para além de basear a sua acção nos dados do Relatório Mundial 

sobre a Deficiência do ano 2011, também se suporta na Convenção das Nações Unidas 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adoptada pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas em 2006 e ratificada por um número crescente de países, incluindo a 

maior parte do Estados Membros da União Africana (UA). “O desígnio desta convenção 

é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos 

humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o 

respeito pela sua dignidade inerente” (Artigo 1). A Convenção identifica pessoas 

portadoras de deficiência como sendo as que incluem “Pessoas com deficiência são 

aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, os quais, em interacção com diversas barreiras, podem obstruir a sua 

participação plena e efectiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas”(Artigo1). (cf. Plano de Acção da Década Africana das Pessoas Portadoras de 

Deficiência (2010 – 2019).  

  Assim, os Estados Membros da UA são encorajados a executar um conjunto de 

diligências, designadamente:  

A - Formular ou reformular políticas e programas nacionais que encorajam a plena 

participação de pessoas portadoras de deficiência no desenvolvimento social e 

económico;  

B - Criar ou reforçar os comités nacionais de coordenação de actividades relativas a 

deficiências e garantir a representação de pessoas portadoras de deficiência e suas 

organizações;  

C - Apoiar a prestação de serviços baseados na comunidade, em colaboração com 

agências e organizações internacionais de desenvolvimento; 
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D - Promover e encorajar atitudes positivas em relação a crianças, jovens, mulheres e 

adultos portadores de deficiência e a implementação de medidas que visem garantir o 

acesso a reabilitação, educação, formação e emprego, bem como a actividades culturais 

e desportivas e o acesso ao ambiente físico; 

E - Elaborar programas que aliviam a pobreza entre pessoas portadoras de deficiência e 

suas famílias; 

F - Garantir a igualdade em todas as actividades e programas relacionados com a 

deficiência; 

G - Criar programas que promovam uma maior consciencialização, consciência das 

comunidades e governos no que concerne a deficiência;  

H - Garantir a inclusão de pessoas portadoras de deficiência nas áreas rurais, em todas 

as actividades e programas;  

I - Evitar deficiências através da promoção da paz e dedicação de atenção a outras 

causas relativas a deficiência; 

J - Integrar a componente deficiência nas agendas social, económica e política dos 

governos Africanos; 

K - Ratificar e implementar a Convenção sobre os Direitos das Pessoas Portadoras de 

Deficiência e os respectivos Protocolos Operacionais; 

L - Aplicar todos os Instrumentos da UA e da ONU relativos aos direitos humanos para 

promover e monitorar os direitos das pessoas portadoras de deficiência. (cf. Plano de 

Acção da Década Africana das Pessoas Portadoras de Deficiência (2010 – 2019). 

 As áreas temáticas estratégicas para a implementação, a nível nacional, do plano 

acima mencionado, são: 1) Coordenação Nacional e Integração dos Mecanismos 

Relativos a Pessoas Portadoras de Deficiência; 2) Estatística, Investigação e Recolha de 

Dados sobre a Deficiências e Pessoas Portadoras de Deficiência; 3) Não-Discriminação, 

Igualdade Diante da Lei, Liberdade em Relação à Exploração e Tratamento Cruel de 

Pessoas Portadoras de Deficiência; 4) Saúde e Reabilitação; 5) Padrão Adequado de 

Vida e Protecção Social; 6) Promover a Inclusão de Pessoas Portadoras de Deficiência 

em Todos os Sectores da Sociedade; 7) Desenvolvimento Institucional, Advocacia, 

Apoio Organizacional e um Papel Forte das Organizações de Pessoas Portadoras de 

Deficiência (OPPD), Gabinetes que lidam com a Situação das Pessoas Portadoras de 

Deficiência em todos os Ministérios, Governo Local e Organizações 

Intergovernamentais e 8) Monitorização, Avaliação e Prestação de Relatórios sobre a 

Implementação do Plano de Acção Continental para a Década Africana Dedicada às 
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Pessoas com Deficiência (2010 – 2019) (cf. Plano de Acção da Década Africana das 

Pessoas Portadoras de Deficiência (2010 – 2019).  

 Permanecendo na região da África Austral importa mencionar a existência da 

Federação dos Deficientes da África Austral (SAFOD). A visão da SAFOD assenta no 

pressuposto de uma sociedade nova onde todos, incluindo os portadores de deficiência, 

mulheres, trabalhadores, homens e crianças sejam tratados com dignidade, com respeito 

e com base na igualdade. A sua missão visa fortalecer as Organizações de Pessoas 

Portadoras de Deficiência (DPO) nos países membros do SAFOD através da formação, 

coordenação, troca de informação, promoção dos direitos humanos e adopção de 

estratégias apropriadas que estimulem as pessoas portadoras de deficiência a melhorar o 

seu desenvolvimento económico, político e social. Todo o trabalho desenvolvido por 

esta federação assenta nos seguintes valores: Participação; Transparência; 

Responsabilidade; Empenho; Sensibilização às diferenças entre sexos e Fortalecimento.  

Percebe-se, assim, que existem iniciativas e quadros de acção orientadores da acção na 

extensão do trabalho dedicado das PPD, na região de África. Contudo, o trabalho 

desenvolvido em cada país depende das condições e recursos que o país tem e da 

maneira como os governantes interpretam e implementam as directrizes integrantes dos 

planos orientadores da acção. Quer na implementação de políticas, quer na maneira 

como trabalham com a sociedade civil para que esta seja um espaço inclusivo para as 

PPD.  

 4.1. “A visão da Deficiência em Moçambique”  
Como já foi mencionado neste trabalho, a maneira como a Pessoa Portadora de 

Deficiência tem sido encarada, está relacionada com a época e as sociedades, estando de 

acordo com o tempo e o lugar onde a pessoa se encontra. Por isso, de seguida 

passaremos em revista a maneira como a sociedade moçambicana vê as pessoas 

portadoras de deficiência, tendo em conta a recolha que foi feita para o diagnóstico das 

pessoas com deficiência em Maputo e na Matola27. Salvaguardando, desta forma, que a 

análise feita não será representativa de todo o país, uma vez que o país é muito extenso, 

existindo diferenças regionais, principalmente entre o norte e o sul.   

                                                             
27 Informação disponível em http://www.handicap-
international.fr/fileadmin/documents/publications/Relatoriocompleto.pdf (Consultado a 10.03.2014). 
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4.1.1. Representação Social da Deficiência 
De acordo com o diagnóstico mencionado e tendo por base os testemunhos colhidos 

junto da comunidade, para a elaboração deste diagnóstico, a deficiência é 

essencialmente compreendida como uma doença, sendo associada, em primeiro lugar, à 

dimensão médica da incapacidade. A deficiência é sobretudo considerada como uma 

doença que na maioria dos casos se “apanha” à nascença. A deficiência pode ser 

auditiva, visual ou motora principalmente em virtude da hereditariedade familiar ou 

ainda de uma má formação congénita ligada a casos de incesto entre parentes próximos 

ou ainda devido a complicações durante o parto. Algumas pessoas argumentam que a 

deficiência pode também aparecer durante a vida, de forma súbita e traumática 

(acidente, ferimento de guerra, complicações pós-operatórias) ou ainda mais lenta e 

degenerescente (doença invalidante, consumo de álcool ou de drogas). Ao longo do 

inquérito aos membros da comunidade, também, se percebeu que a maioria dos 

inquiridos pensa que as causas da deficiência são as mesmas causas da transmissão do 

HIV.  

 A maneira como a deficiência é encarada, também é influenciada por Crenças 

populares que estruturam profundamente as representações colectivas. Mas é sobretudo 

o desconhecimento das causas da Deficiência que predomina na comunidade, abrindo 

frequentemente a porta a outras formas de interpretação bem enraizadas na cultura 

tradicional, sobretudo nos bairros periféricos principalmente povoados de neo-urbanos. 

 O discurso social assenta-se em razões mais afastadas da racionalidade 

científica, quando se trata de examinar as causas da deficiência, como a “maldição”, o 

“destino”, a “má sorte”, ou simplesmente o “azar”. Inúmeras lendas e crenças populares 

alimentam as representações colectivas para tentar explicar o surgimento da Deficiência 

numa pessoa ou numa família. Assim, pela análise do discurso dos populares, pode-se 

reconhecer três eixos que caracterizam o aparecimento da deficiência:  

1. “Uma intervenção divina para punir os vícios ou os hábitos imorais dos pais”: 

- “as famílias ricas são punidas pela sua avareza e é por isso que têm uma criança 

deficiente”; “se o primeiro filho de uma família rica nasce com uma deficiência, é 

considerado como o provedor de riqueza, um sacrifício voluntariamente consentido 

pelo pai da família ao curandeiro a fim de garantir a prosperidade futura da família”; 

“uma criança nasce com uma deficiência quando os deuses punem uma mãe infiel”;  

2. “Um diferendo entre inimigos vingados pelo recurso à magia negra”: 
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- “alguns dizem que é devido a um diferendo de vizinhança, resultado de uma vingança 

entre membros da comunidade”; “a deficiência é frequentemente provocada por um 

curandeiro quando alguém procura vingar-se de um inimigo. Ele não lhe pede para o 

matar mas de o tornar deficiente para lhe fazer mal, paralisando-lhe um braço, por 

exemplo” (cf. HANDICAP INTERNATIONAL, 2010, p. 14).  

3. “Uma maldição de origem mística”: 

- “uma pessoa que olhar para um albino e engolir ao mesmo tempo a saliva irá ter uma 

criança deficiente”; “quando uma criança aspirar dentro de uma peneira, torna-se 

surda”; “diz-se que a criança que antes da puberdade anda no pátio da casa dos pais 

de capulana terá filhos deficientes quando se casar”; “diz-se frequentemente que as 

pessoas amputadas perdem uma parte do seu discernimento visto uma parte do seu 

corpo estar já no além”; “um soldado que não for para casa para ver a esposa durante 

uma licença receberá uma bala na perna quando regressar ao campo de batalha”; “diz-

se que quando uma pessoa albina morre, o seu corpo desaparece para sempre da face 

da terra”. Os profissionais que trabalham com as PPD também acreditam que as 

crenças e lendas têm, igualmente, uma função de regulação social: as mulheres devem 

velar pelos filhos, as crianças não se devem rir das pessoas com deficiência, os homens 

não devem praticar a infidelidade, as relações de vizinhança devem ser cordiais. A 

deficiência é assim utilizada como uma ameaça à qual as pessoas estão expostas, se se 

desviarem do que é considerado normal.  

 Atinente ao surgimento da deficiência, este é vivido como uma fatalidade. 

Quando uma família experiência o nascimento de uma criança com deficiência, é usual 

que a mulher seja abandonada pelo marido. Isto acontece porque se acredita que a 

mulher é a responsável pela deficiência do bebé (em virtude de um comportamento 

considerado impróprio durante a gravidez, de uma suposta infidelidade ou ainda de uma 

linhagem familiar reputada menos “pura” que a do marido). Quando a deficiência 

aparece no decurso da vida gera, igualmente, fenómenos de rejeição e de exclusão no 

seio familiar: por exemplo: quando algum membro da família sobre uma amputação 

passa a ser considerado um indivíduo inútil, incapaz de dar respostas às das 

necessidades da família. Com frequência, após o nascimento de uma criança com 

deficiência ou após um acidente que tenha causado alguma deficiência na pessoa, as 

famílias recorrem ao curandeiro para tentar minimizar ou fazer desaparecer a 

deficiência. Procura-se fazê-lo através de um ritual de “purificação” e de um remédio 

especialmente preparado (macumba). Em caso de incesto de um pai com a filha, as 
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pessoas vão ao curandeiro antes mesmo do nascimento da criança, a fim de afastar 

qualquer risco de má formação congénita. O tratamento da deficiência representa assim 

uma fonte de rendimento particularmente para os curandeiros (tal como o tratamento do 

HIV/SIDA), principalmente junto de famílias em estado de aflição que já não têm outra 

alternativa que não seja ir aos médicos tradicionais, na ausência de uma medicina 

convencional acessível e eficaz. 

 Por isso, tendo em consideração todo o cenário descrito anteriormente a pessoa 

com deficiência é frequentemente isolada da família. Face à vergonha sentida, algumas 

famílias esconderem os filhos, irmãos ou parentes com deficiência, para mantê-los fora 

do olhar da comunidade. “Há casos de famílias que não levam os seus parentes com 

deficiência à igreja a fim de preservar a sua imagem entre os fiéis” Acontece igualmente 

que algumas delas opõem-se, abertamente, ao casamento de um dos membros da família 

com deficiência, afim de não denegrir a reputação da família ou porque este não é 

considerado como suficientemente apto a garantir a segurança material do lar. Porém, 

não é só a visão que as pessoas têm da deficiência que coloca obstáculos ao trabalho que 

deve ser feito, pois é frequente não se encontrar um atendimento apropriado (creche, 

escola, centro de formação, posto de trabalho adaptado) – principalmente quando a 

deficiência leva a uma situação de grande dependência – levando as famílias a 

manterem a pessoa em casa. Sem espaço de socialização para com o mundo exterior, 

torna-se então difícil prever uma integração ou a realização de um projecto virado para 

os outros. Não obstante, todas as dificuldades de integração social que as PPD 

enfrentam, como o constituir família, ter um emprego, elas são sobretudo vítimas de 

preconceitos nas comunidades onde vivem. As PPD inquiridas falam de atitudes de 

desprezo, rejeição, quando pretendem a ceder a serviços como os transportes, as lojas, 

na escola e no seio da sua comunidade. Para as crianças, estas atitudes manifestam-se 

pela exclusão nos jogos durante os intervalos (na escola) ou mesmo na rua. Uma mãe 

inquerida disse que ela leva o seu filho com deficiência para brincar na rua com as 

outras crianças, os pais destes precipitam-se instando aos seus filhos para se afastarem 

dele para “não se tornarem também malucos”. Os motoristas de chapas cobram 

regularmente o preço de dois lugares a pessoas com deficiência que querem subir com 

as suas cadeiras de roda, e muitas vezes elas são ignoradas a beira das estradas para não 

perderem tempo. Existem pessoas que lhes cobram dinheiro na rua para um 

determinado favor feito podendo ser ajudar a atravessar a rua, carregar um cesto, ler 

uma insígnia. 
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 Face às múltiplas formas de discriminação que estão sujeitas fora de casa, 

algumas pessoas inqueridas optam pela resignação e auto-exclusão. Por falta de auto-

estima, ou mesmo pela dificuldade de aceitar a sua deficiência, elas preferem isolar-se 

do resto da comunidade a entrar em contacto com o mundo exterior. Vizinhos, 

estruturas sociais e comunitárias, serviços. A estigmatização provoca muitos problemas 

psíquicos nas pessoas excluídas ou que se traduz, normalmente, em complexo de 

inferioridade, falta de confiança nas suas capacidades, resignação. «Muitas vezes são as 

próprias pessoas com deficiência que se excluem das suas comunidades. Conheço 

alguém que vive fechado no seu quarto porque tem vergonha de sair» disse um dos 

inqueridos. Muitos crêem que a auto-estima é o primeiro passo a dar antes de se virar 

para os outros. 

 

 Contudo, não existe um único tipo de deficiência e um só estádio da mesma. O 

mesmo estudo revela que os diferentes graus da deficiência, a idade e o sexo 

influenciam o impacto que a deficiência tem na comunidade. E, por isso, nem todas as 

deficiências têm o mesmo impacto na comunidade, “algumas deficiências parecem ser 

mais discriminantes que outras”. A deficiência intelectual e mental, ou ainda o 

albinismo são consideradas como as mais estigmatizadas na zona do nosso estudo. 

 Paralelamente, a gravidade da deficiência é proporcional a exclusão do meio. A 

idade é também considerada um factor discriminante. As famílias tendem a ajudar, de 

maneira espontânea, uma criança com deficiência, a se lavar, a ir a casa de banho, 

movimentar-se dentro de casa... Quando esta criança se torna adulta, ela é normalmente 

deixada de lado, carecendo assim de ajuda da família nas suas actividades quotidianas. 

 As incapacidades agravam-se com a idade, quanto mais as pessoas com 

deficiência tornam-se adultas, a dependência se agrava, e a situação torna-se ainda mais 

problemática. O género: as mulheres com deficiência sofrem muitas vezes uma dupla 

discriminação pelo seu meio e pela sociedade em geral, quer dizer barreiras para ter 

acesso a educação, ao emprego ou ainda ao lazer. Elas estão também, e de maneira 

muito particular, expostas ao risco do abuso sexual. «Conheço homens que abusam as 

mulheres com deficiência para satisfazerem seus desejos sexuais» fim da citação. Os 

casos de violação sexual colhidos durante o inquérito mostram a extrema 

vulnerabilidade face ao risco de gravidez não desejada ou infecção por doenças 

sexualmente transmissíveis. A situação económica da pessoa e da família: uma pessoa 

com deficiência tem mais oportunidades de ser aceite pela comunidade se a família tiver 
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condições para satisfazer as necessidades básicas e específicas desta que a ajudam a 

tornar-se autónoma em relação ao resto da comunidade. Por exemplo, uma família rica 

pode contratar uma empregada doméstica para cuidar do seu filho ou filha com 

deficiência enquanto os pais trabalham, ela pode adquirir material de compensação que 

permite a mobilidade da criança no bairro. É muito mais fácil para a própria pessoa com 

deficiência considerar-se ou ser considerada normal pela comunidade se ela tiver um 

emprego ou frequentar uma escola. 

Feita esta caracterização, e de acordo com o referido diagnóstico, historicamente, a 

nível da deficiência é possível traçar a seguinte cronologia:  

1989 - Criação da ADEMO, primeira associação de pessoas com deficiência em 

Moçambique. 

1990 - Introdução na Constituição da República de um artigo que garante a igualdade 

dos direitos para as pessoas com deficiência. 

1999- Lançamento da Década Africana de Pessoas com Deficiência (1999-2009); 

Moçambique faz parte dos 5 países pilotos. 

Adopção da Política Nacional para a Pessoa Portadora de Deficiência (Resolução 

20/99). 

2000 - Criação do FAMOD – Fórum das Associações Moçambicanas de Deficientes, 

que congrega 18 associações. 

2006 - Adopção do primeiro Plano Nacional de Acção da Área da Deficiência (2006-

2010). 

2007 - Assinatura da Convenção das Nações Unidades para os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (provável ratificação em 2010). 

2008 - Adopção do Regulamento de Construção e Manutenção dos Dispositivos 

Técnicos de Acessibilidade e Utilização dos Sistemas de Serviços e Lugares Públicos à 

Pessoa Portadora de Deficiência Física ou de Mobilidade Condicionada (Decreto 53 

/2008).  

2009 - Adopção da Estratégia da Pessoa com Deficiência na Função Pública (2009-

2013) (Resolução n°68/2009). Criação do Conselho Nacional da Deficiência. 

2010 - Pela primeira vez, toma-se em conta a vulnerabilidade específica das pessoas 

com deficiência em relação ao HIV/SIDA no terceiro Plano Estratégico Nacional de 

Combate ao HIV e Sida - PEN III (2010-2014). Moçambique é nomeado para a 

Presidência da Federação das Associações de Deficientes dos Países de Língua 
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Portuguesa. Implementação do Conselho Nacional da Deficiência. Elaboração do 

PNAD II - Plano Nacional de Acção da Área da Deficiência (2012-2019).  

 

 

4.1.2. Sociedade Civil  

 Como dito anteriormente a responsabilidade de protecção social às PPD, espera-

se por parte do Estado, e da Sociedade Civil. Assim, verifica-se a existência de 

Mecanismos de ajuda mútua e de caridade no seio das comunidades, derivado da visão 

essencialmente médica da deficiência e da percepção comummente aceite segundo, a 

qual a pessoa com deficiência é um indivíduo passivo, vítima da fatalidade e sem 

capacidades próprias para construir a sua autonomia - abre espaço a acções 

essencialmente assistencialistas. Esta abordagem caritativa, muitas vezes sustentada 

pelos discursos de compaixão das numerosas entidades religiosas que se encontram nos 

bairros populares, leva ao reforço dos mecanismos de dependência da pessoa com 

deficiência em relação ao seu meio familiar ou comunitário. Muitas associações com as 

quais se entrou em contacto dão assistência material directa (vestuário, medicamentos, 

alimentação) as pessoas com deficiência, sem qualquer estratégia específica de 

acompanhamento social. 

 Apesar destes mecanismos de ajuda-mútua serem prejudiciais para a promoção 

do desenvolvimento individual da pessoa baseada na valorização das suas capacidades 

próprias, elas são essenciais para o estabelecimento de uma solidariedade de 

proximidade e da coesão do laço social. Para algumas pessoas, é menos difícil viver 

com deficiência em bairros periféricos do que nas cidades porque, mesmo que os 

serviços básicos sejam de acesso mais difícil, os reflexos de ajuda-mútua são 

geralmente mais espontâneos, sendo estes nas cidades travados pelo anonimato e o 

individualismo. Em suma, a família aparece como principal base de apoio para a 

integração das pessoas com deficiência. Em todos os grupos inqueridos, a família 

aparece de forma unânime como principal vector de socialização e integração da pessoa 

com deficiência dentro da comunidade. É ela que se responsabiliza em primeiro lugar 

pelo indivíduo, deve tomar conta deste e acompanhá-lo no seu meio. A inclusão social 

deve-se, em primeiro lugar, reflectir e realizar-se no seio do agregado familiar.  

 A maior parte das famílias inquiridas encontram-se numa situação 

socioeconómica frágil e, por isso, o Estado, as autarquias locais, as associações, e 

mesmo as igrejas procuram criar as condições necessárias para que estas famílias 
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consigam sustentar os seus membros portadores de deficiência (serviços, mecanismos 

de protecção social, material de compensação). «Do meu ponto de vista, é a família que 

deve, antes de qualquer outra entidade, assumir a responsabilidade sobre a pessoa com 

deficiência. Mas, também, as nossas capacidades são limitadas, por conseguinte 

precisamos da colaboração dos serviços de apoio. Nós devemos contar com o apoio de 

outras instâncias como o Estado ou a sociedade civil» rematou um dos inqueridos.  

 Desta forma, destacamos as seguintes associações, constantes do Plano Nacional 

para a Área da Deficiência – PNAD II (2012 – 2019) e obtidas por pesquisa online: 

1) Associação dos Deficientes de Moçambique (ADEMO), que pelas pesquisas 

efectuadas não possível aceder a informação que nos permitisse aprofundar o 

conhecimento acerca do trabalho que desenvolve;  

2) Associação dos Jovens Deficientes de Moçambique (AJODEMO) que, pelas 

pesquisas efectuadas, também não foi possível que trabalho desenvolve;  

3) Associação dos Cegos e Amblíopes de Moçambique (ACAMO), onde o trabalho 

desenvolvido pode ser encontrado em www.acamo.awardspace.com;  

4) Associação Moçambicana de Mulheres Deficientes (AMMD), onde o trabalho que 

desenvolvem pode ser consultado também em linha28;  

5) Associação dos Surdos de Moçambique (ASUMO), que pelas pesquisas efectuadas 

não possível encontrar informação disponível acerca do trabalho que desenvolvem;  

6) Fórum das Associações Moçambicanas dos Deficientes (FAMOD), onde a 

informação acerca desta plataforma está disponível em www.famod.org.mz .  

Para além destas associações locais destacamos a actuação da UNICEF-Moçambique 

pelo trabalho realizado em prol das crianças, de um modo geral e pelas iniciativas de 

inclusão das crianças portadoras de deficiência. http://www.unicef.org/mozambique/ . 

Destacamos assim, um vídeo que foi realizado pelo Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) e que retracta a realidade das crianças com deficiência em 

Moçambique, disponível em http://www.rights.org.mz/pt/stories-disability.html. Outra 

organização de destaque no que diz respeito ao trabalho dedicado às PPD é a Handicap 

Internacional, onde o seu trabalho realizado está disponível em http://www.handicap-

international.org.uk/where_we_work/africa/mozambique. 

  

                                                             
28 Cf. 
https://www.facebook.com/pages/Associa%C3%A7%C3%A3o-Mo%C3%A7ambicana-de-Mulheres-
Portadoras-de-Defici%C3%AAncia-AMMD/354579227886988?sk=info  
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4.2. Protecção Social para as Pessoas Portadoras de Deficiência em Moçambique 

Moçambique, em cerca de 20 anos, construiu um quadro legislativo e orgânico 

relativamente elaborado (leis, resoluções, decretos, planos de acção) para a defesa e a 

promoção dos direitos das pessoas com deficiência. No entanto, a sua implementação é 

muitas vezes pouco efectiva e os seus efeitos dificilmente são observados no quotidiano 

das pessoas com deficiência, de acordo com o diagnóstico local sobre a situação das 

pessoas com deficiência em Maputo e Matola.  

 

4.2.1. Constituição da República 2004 
 Em Moçambique os direitos da Pessoa Portadora de Deficiência vêm plasmados 

na - Constituição da República de Moçambique, referenciando os portadores de 

deficiência no geral e os deficientes de guerra, em particular, a montante das funções do 

Estado neste âmbito, como podemos verificar nos artigos seguintes: artigo 16 “1. O 

Estado assegura protecção especial aos que ficaram deficientes durante o conflito 

armado que terminou com assinatura do Acordo Geral de Paz em 1992, bem como aos 

órfãos e outros dependentes directos. 2. O Estado protege igualmente os que ficaram 

deficientes em cumprimento de serviço público ou em acto humanitário”; artigo 37 “Os 

cidadãos portadores de deficiência gozam plenamente dos direitos consignados na 

Constituição e estão sujeitos aos mesmos deveres com ressalva do exercício ou 

cumprimento daqueles para os quais, em razão da deficiência, se encontrem 

incapacitados” e artigo 125 “1. Os portadores de deficiência têm direito a especial 

protecção da família, da sociedade e do Estado. 2. O Estado promove a criação de 

condições para a aprendizagem e desenvolvimento da língua de sinais. 3. O Estado 

promove a criação de condições necessárias para a integração económica e social dos 

cidadãos portadores de deficiência. 4. O Estado promove, em cooperação com as 

associações de portadores de deficiência e entidades privadas, uma política que 

garanta: a) a reabilitação e integração dos portadores de deficiência; b) a criação de 

condições tendentes a evitar o seu isolamento e a marginalização social; c) a 

prioridade de atendimento dos cidadãos portadores de deficiência pelos serviços 

públicos e privados; d) a facilidade de acesso a locais públicos. 5. O Estado encoraja a 

criação de associações de portadores de deficiência.” 

 Pelo que podemos analisar o Estado Moçambicano começa por dar prioridade 

aos deficientes de guerra, podendo subentender-se esta prioridade pela história de guerra 



96 
 

que Moçambique viveu. Verifica-se, posteriormente, que alarga a sua protecção para 

outos tipos de deficiência, bem como manifestando a intenção de abranger todas as as 

áreas fundamentais à integração das PPD Moçambicanas.  

4.2.2. Política de Acção Social  
 A Política de Acção Social tem como finalidade a promoção do 

desenvolvimento tendo por base a justiça social, equidade, ou seja, a promoção do bem-

estar. Bem como a promoção e a defesa dos direitos humanos e de igualdade dos 

cidadãos perante a lei. Como se pode verificar na parte introdutória da referida política 

“(…) A Constituição da República de Moçambique estabelece um Estado de Direito 

que preconiza a edificação de uma sociedade de justiça social e equidade, de bem-estar 

social, de promoção e defesa dos direitos humanos e de igualdade dos cidadãos perante 

a lei” (cf: Política de Acção Social, p. 1). A Política de Acção Social está dividida em 

cinco capítulos. O capítulo I é dedicado à definição do conceito, objectivos e princípios 

da Acção Social. Neste âmbito a Acção Social é definida como sendo uma intervenção 

organizada e integrada com o objectivo de promover a integração de grupos sociais e 

famílias que se encontram em situação de pobreza dotando-os de instrumentos para que 

possam participar de forma plena na sociedade, contribuindo, assim, para uma plena 

igualdade de oportunidades entre os cidadão: “Acção Social é a intervenção organizada 

e integrada visando garantir assistência social e outro tipo social a indivíduos, grupos 

sociais e famílias em situação de pobreza, de modo a melhorar as suas condições de 

vida e se tornarem aptos a participar no desenvolvimento global do país, em pleno gozo 

dos seus direitos sociais básicos. (…) Objectivo Geral da Acção Social é promover a 

integração dos grupos sociais situados à margem do processo normal de 

desenvolvimento de modo a contribui para uma plena igualdade de oportunidades entre 

os cidadãos, assim como para a estabilidade social” (cf: Política de Acção Social, p.1). 

O capítulo II expõe as Prioridades da Acção Social em dez alíneas, como se pode 

verificar no anexo. A alínea d), deste conjunto de prioridades, é referente à pessoa com 

deficiência, pela discriminação social a que está exposta e pelas barreiras físicas e 

sociais que lhe são impostas “ (…) a pessoa com deficiência devido às barreiras físicas 

e sociais, decorrentes da sua situação e por estar expostos à discriminação social que 

lhe impede ou limita a sua participação activa na vida social, económica e cultural do 

país, em igualdade de oportunidades (…) ” (cf: Política de Acção Social, pág. 5). O 

capítulo III abarca as questões de nível institucional, no sentido de fomentar a 
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articulação entre as diferentes instituições do estado e privadas, uma vez que trabalhar 

as problemáticas integrantes da Acção Social significa trabalhar de uma perspectiva 

multidisciplinar “a natureza e complexidade dos fenómenos que constituem objecto da 

Acção Social exigem a articulação e acções de diversas instituições do Estado e 

privadas bem como da sociedade civil de forma coordenada” (cf: Política de Acção 

Social, pág 6). Dentro deste capítulo ainda é possível verificar que o trabalho 

desenvolvido na Área da Deficiência, deve: 1) Impulsionar a adesão de Moçambique às 

Declarações e Convenções Internacionais das Nações Unidas sobre os direitos das 

pessoas portadoras de deficiência, 2) Educar as famílias e comunidades no sentido da 

mudança de mentalidades face a pessoa portadora de deficiência, 3) Apoiar a integração 

familiar e comunitária da pessoa portadora de deficiência, como por exemplo, através de 

programas de atendimento baseado na comunidade, 4) Estimular a participação destas 

pessoas, 5) Promover a educação e formação profissional para estas pessoas, 6) 

Desenvolver programas e acções de educação das pessoas portadoras de deficiência, 7) 

Promover a organização regular ou periódica de actividades desportivas culturais, de 

carácter recreativo e 8) Promover o acesso e a integração das pessoas portadoras de 

deficiência nos estabelecimentos de ensino. O último capítulo dá conta de que a 

implementação da Política da Acção Social só é possível se o Estado, associações, 

organizações não-governamentais, congregações religiosas e a sociedade civil no geral, 

trabalharem em conjunto.  

 Assim, como exposto no 3º capítulo, dentro do Sistema de Protecção Social 

Moçambicano os apoios e todo o trabalho desenvolvido em prol das Pessoas Portadoras 

de Deficiência, está enquadrado no MMAS que é responsável pela definição e 

implementação de políticas na área da segurança social básica através do INAS que é a 

instituição pública, subordinada ao MMAS; cujo mandato é implementar programas 

assistenciais e de promoção do desenvolvimento, com o objectivo de reduzir a pobreza 

absoluta em Moçambique. Isto é, toda a acção é direccionada para os grupos 

considerados vulneráveis: 1) mulheres; 2) pessoa com deficiência; 3) pessoa idosa. 

Assim, neste âmbito, o Governo Moçambicano com o objectivo de auxiliar a 

coordenação entre todas as entidades incumbidas de ministrar programas dedicados aos 

grupos mencionados atrás, criou Conselhos Nacionais. Desta forma, o CNAD foi criado 

pelo Decreto do Conselho de Ministros n.º 78/2009, de 15 de Dezembro. O CNAD é um 

órgão responsável pela articulação e coordenação intersectorial da implementação de 

políticas e programas na área da deficiência. O CNAD tem como funções: A) A 
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promoção de medidas que visam mitigar as situações que afectam o desenvolvimento e 

a integração da pessoa com deficiência na vida política, socioeconómica, 

gimnodesportiva e cultural e B) A promoção do respeito e da defesa dos direitos da 

pessoa com deficiência consignados na Constituição da República, nas demais leis 

vigentes no país e nas convenções regionais e internacionais de que Moçambique faz 

parte.  

4.2.3. Política para a Pessoa Portadora de Deficiência, Resolução n.º20/99 de 
23 de Junho.  
 A Política para a Pessoa Portadora de Deficiência encontra-se dividida em 7 

pontos. A elaboração desta política parte do pressuposto que perante a lei constitucional 

a pessoa portadora de deficiência tem as mesmas obrigações, deveres e direitos que as 

pessoas que não possuem qualquer tipo de deficiência “(…) por força do texto 

constitucional , o cidadão portador de deficiência, como regra geral, tem as mesmas 

obrigações, deveres e direitos dos demais compatriotas”; contudo, tendo em 

consideração as condições especiais, encontrando-se em desvantagem perante os 

restantes cidadãos, “(…) justifica-se plenamente que se estabeleçam princípios e 

estratégias e se adoptem medidas específicas que permitam sua reintegração social no 

país” (cf. Politica para a Pessoa Portadora de Deficiência, p.118-(5)). Baseiam a 

elaboração desta política nas estimativas da Organização Mundial de Saúde que calcula 

que “(…) cerca de 10% da população do país é constituído por pessoas portadoras de 

deficiência” (cf. Politica para a Pessoa Portadora de Deficiência, p.118-(5)). 

 Convergindo com a política anterior no sentido do carácter multidisciplinar e 

interacção entre os diversos sectores do Governo, são definidos um conjunto de 

conceitos que sustentam esta política. Como se pode verificar na política em anexo os 

conceitos são: 1) Pessoa Portadora de Deficiência, 2) Impedimento, 3) Deficiência, 4) 

Incapacidade, 5) Prevenção, 6) Reabilitação, 7) tratamento, 8) Integração Social e 9) 

Inserção profissional. Por esta via, a presente política entende por pessoa portadora de 

deficiência “(…) aquela que, em razão de anomalia, congénita ou adquirida, de 

natureza anatómica, fisiológica, sensorial ou mental, esteja em situação de 

desvantagem ou impossibilitada, por barreiras físicas e/ou sociais, de desenvolver 

normalmente uma actividade” (cf. Politica para a Pessoa Portadora de Deficiência, 

p.118-(5)). O objectivo geral desta política visa incentivar a participação da Pessoa 

Portadora de Deficiência, na sociedade, através de um maior envolvimento do Governo 

e da sociedade civil, como se pode certificar no ponto 3.1 desta política “o objectivo 
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geral desta Política é de definir as formas de intervenção do Governo e da sociedade 

civil visando contribuir para a participação activa da pessoa da pessoa portadora de 

deficiência no processo de desenvolvimento da sociedade moçambicana”. Como já se 

mencionou em diferentes momentos deste trabalho, deve existir uma actuação 

concertada entre os diferentes sectores, para que o trabalho de apoio ao 

desenvolvimento das Pessoas Portadoras de Deficiência seja efectivo. E nesse sentido, 

esta política prevê “ (…) adoptar, coordenar, desenvolver a estratégia de cooperação e 

articular medidas e acções sectoriais, de modo a favorecer a autonomia pessoal, a 

independência económica, a integração e a participação, o mais completa possível, da 

pessoa portadora de deficiência na vida do país”. (cf. Política para a Pessoa Portadora 

de Deficiência, p. 118 – (6)).  

4.2.4. Estratégia da Pessoa Portadora de Deficiência na Função Pública 
(2009 – 2013) 
 Esta estratégia foi elaborada tendo por base um diagnóstico de necessidades que 

foi elaborado e em consonância com os documentos que balizam a integração das 

Pessoas Portadoras de Deficiência, como a Constituição da República de Moçambique, 

o PNAD, a Política para a Pessoa Portadora de deficiência. Esta estratégia utiliza as 

mesmas definições de Deficiência, Incapacidade e Reabilitação da OMS, como se pode 

ver na página 10. As linhas de acção que esta estratégia propõe são convergentes com as 

Propostas de Acção Mundial das Nações Unidas (PAMNU) – Prevenção, Reabilitação e 

Igualdade de Oportunidade, como se pode ver na página 11. Esta estratégia enquadra-se 

nas orientações expressas na PPPD e no PNAD e tem como missão, promover e 

melhorar a acessibilidade, a empregabilidade, a manutenção e formação profissional 

para as PPD na função pública (cf. p. 17). Para a sua operacionalização são definidos 

quatro momentos estratégicos: 1) Ampliar a Inclusão das PPD nas instituições públicas, 

2) Investimentos nas infra-estruturas das instituições públicas, 3) Sistemas de quotas 

para PPD, 4) Política compreensiva de carreiras, como se pode ver da página 19 à 

página 26. Consideram como oportunidades à implementação desta estratégia a 

estabilidade política e social e a vontade política que se encontra manifesta no 

“cometimento das várias lideranças do País”. O facto de terem sido implementadas 

actividades específicas para a materialização dos pressupostos desta estratégia nos 

programas e planos das instituições da função pública. A aquisição de “instrumentos 

inovadores de trabalho para as PPD (tecnologias de ponta já existentes) ”. A existência 

de movimentos associativos dedicados às PPD em Moçambique e desenvolver uma 
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aprendizagem com as experiências positivas que se têm desenvolvido em Moçambique, 

em prol das PPD. Porém, também, existem ameaças e riscos como a “insuficiência de 

fundos para levar a cabo as diferentes fases de implementação da estratégia”. A 

capacidade técnica, que é necessária para acompanhar as medidas recomendadas, é 

inexistente ou insuficiente, por um lado, e pouco abrangente a nível territorial, por outro 

lado (cf. p. 27).  

4.2.5. Plano Nacional para a Área da Deficiência – PNAD II (2012 - 2019).  
 Este plano tem como objectivos a promoção de uma plena participação, 

igualdade e empoderamento das pessoas portadoras de deficiência; bem como assegurar 

a igualdade de direitos e oportunidades destas pessoas. Para tal, pretende monitorar e 

harmonizar todos os programas e actividades implementados para as pessoas portadoras 

de deficiência, em especial pelas Organizações e Instituições da sociedade Civil.  

Para a realização de um trabalho ‘específico’, direcciona, os objectivos mencionados 

anteriormente, de forma específica tendo em conta a responsabilidade dos diferentes 

intervenientes no processo de implementação deste plano. Assim, os responsáveis são: 

1) Instituições do Estado/Governo, 2) Associações de/para as Pessoas com Deficiência, 

3) Organizações Não-Governamentais Nacionais e as 4) Agências e Organizações 

Parceiras Internacionais. Definem como áreas de intervenção: A) Orientação vocacional 

e formação profissional; B) Educação básica e alfabetização de jovens e adultos; Acesso 

ao Emprego; C) Segurança Social Básica (Redução da pobreza); D) HIV/SIDA e saúde 

sexual e reprodutiva; E) Serviços de reabilitação médicos e apoio familiar; F) Assuntos 

da mulher com deficiência; G) Juventude, desportos e desenvolvimento da criança com 

deficiência; H) Capacitação institucional das organizações especializadas na área da 

deficiência; I) Políticas, estratégias, legislação e práticas que garantam o 

desenvolvimento da pessoa com deficiência; J)Assistência as pessoas com deficiência 

vítimas de minas.  

 

4.3. Caracterização do contexto e das Pessoas Portadoras de Deficiência em 

Moçambique  

 Em Moçambique existem cerca de 475.011 pessoas com deficiência, isto é, 2% 

do total da população moçambicana estimada em 23.700.715 habitantes em 2012, 

possui uma deficiência. As causas da deficiência podem ser por doença (57.9%), 

detectadas à nascença (33.1%) e outras (6.8%). Em relação aos tipos de deficiência, 
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pode-se destacar pernas amputadas (20.7%), surdez (12.7%), cegueira (9.4%), mental 

(8.5%), braço amputado (8.2%), paralisia (7.3%) e outras (35.2%) (INE: CENSO DE 

2007) (cf. Plano nacional de Acção para a Área da Deficiência).  

Os últimos dados disponíveis, que nos permitem caracterizar a população portadora de 

deficiência, são dos censos de 2007, tal como os dados expostos anteriormente. 

 Acedendo ao portal do INE Moçambique foi possível aceder à área reservada à 

deficiência29. De todos os dados disponíveis no documento mencionado anteriormente 

detivemos os que, a nosso ver, permitem traçar o perfil que a nosso ver nos pareceu ser 

o mais abrangente para caracterizar as PPD em Moçambique.  

 

 Pela análise da tabela no anexo VII relativa à “População Portadora de 

Deficiência por Idade, Segundo Área de Residência e Sexo” é possível verificar que no 

ano de 2007 a População Portadora de Deficiência regista o número de 475.011, sendo a 

sua maioria homens (249.752) face a 225.259 mulheres. Em relação à Área de 

Residência verifica-se que vivem mais Pessoas Portadoras de Deficiência na zona rural 

(376.721), por comparação à zona urbana (98. 290). Em relação à Idade, a População 

Portadora de Deficiência com 15 anos e mais regista o número de 371.734, sendo que 

deste universo vivem na zona urbana 43.159 homens e 34.904 mulheres. E na zona rural 

vivem 149.629 homens e 144.043 mulheres. Atinente aos grupos de idade verifica-se 

que o grupo que engloba mais Pessoas Portadoras de Deficiência é o grupo 6, que 

corresponde às idades compreendidas no intervalo 10 – 14 anos.  

 Podemos verificar que o maior número de Pessoas Portadoras de Deficiência, 

Chefes de Agregado Familiar (anexo VIII) localiza-se nas idades compreendidas no 

intervalo 45 – 49 anos – 21.277. Dentro do mesmo intervalo de idades verifica-se a 

existência do maior número de homens Chefes de Agregado Familiar, Portadores de 

Deficiência (15.497). Em relação ao total de mulheres Chefes de Agregado Familiar, 

Portadoras de Deficiência o maior número está concentrado no intervalo 50 – 54 anos – 

6.970. Tendo em consideração a área de residência: a área urbana regista o maior 

número (3.384) para os homens com idades compreendidas no intervalo 45 – 49 anos; e 

o maior número (1.284) para as mulheres com idades compreendidas no intervalo 50 – 

54 anos. A área rural regista 12.113 homens Portadores de Deficiência Chefes de 

                                                             
29Nesta área existem um conjunto de dados estatísticos, compilados num documento que pode ser 
acedido através do seguinte link  http://196.28.235.11/censo2007/Deficientes/DEFIRS./news 
(consultado a 29.06.2014) 
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Agregado Familiar com idades compreendidas nos intervalos 45 – 49 anos. E 5.686 

mulheres Portadoras de Deficiência Chefes de Família, com idades compreendidas no 

intervalo 50 – 54 anos.    

 No que diz respeito aos tipos de deficiência (anexo IX), pode-se observar que as 

deficiências estão classificadas da seguinte maneira: A) Cego; B) Surdo; C) Braço (s) 

Amputado (s) /Atrofiado (s); D) Perna (s) Amputada (s) /Atrofiada (s); E) Paralisia; F) 

Mental; G) Outra. Verifica-se que a classificação «Outra» regista o maior número de 

pessoas (167.224), seguindo-se a classificação «Perna (s) Amputada (s) /Atrofiada (s)» 

com 98.375 pessoas e a classificação «Surdo» com 61.203 pessoas. Com valores 

inferiores verificam-se as seguintes classificações: «Cego» que regista 44.567 pessoas; 

«Mental» que regista 40.372 pessoas, «Braço (s) Amputado (s) /Atrofiado (s)» que 

regista 39.099 pessoas e «Paralisia» que regista 34.538 pessoas. Os valores mais 

elevados de cegueira estão compreendidos entre o intervalo 20-24 anos até 80 e+ anos, 

onde regista o valor mais elevado – 4.515 pessoas. O que nos leva a aferir que a 

cegueira é um problema que afecta, maioritariamente, a população idosa. Os níveis mais 

elevados de surdez verificam-se nos seguintes intervalos de idades: 5-9 (9.567); 10-14 – 

(7.387); 15-19 (5.210). Analisando pelo sexo, por relação ao Tipo de Deficiência 

verifica-se que nos homens, do intervalo 30-34 anos até 80 anos e mais a cegueira tem 

maior incidência. Analisando pela Área de residência, na zona urbana vivem 98.290 

pessoas, sendo 54.407 homens e 43.883 mulheres. Atinente ao tipo de deficiência a 

cegueira afecta 3.863 homens; a surdez afecta 4.918 homens; com braços amputados ou 

atrofiados registam-se 5.222 homens e 13. 343 homens com pernas amputadas ou 

atrofiadas. A paralisia afecta 4.431 homens, a deficiência mental afecta 6.216 homens e 

17.830 homens são afectados por outras deficiências. Em relação às mulheres: a 

cegueira afecta 3.583 mulheres, a surdez afecta 4.908 mulheres. Registam-se 2.878 

mulheres com braços amputados ou atrofiados e 8.694 mulheres com pernas amputadas 

ou atrofiadas. A paralisia afecta 4.089 mulheres e 4.174 mulheres possuem deficiência 

mental. Registam-se, também, 16. 703 mulheres afectadas por outras deficiências. Na 

zona rural vivem 376.721 pessoas sendo 195.345 homens e 181.376 mulheres. Atinente 

ao tipo de deficiência a cegueira afecta 18.485 homens; a surdez afecta 25.063 homens; 

com braços amputados ou atrofiados registam-se 8.435 homens e 42.317 homens com 

pernas amputadas ou atrofiadas. A paralisia afecta 12.531 homens, a deficiência mental 

afecta 16.743 homens e 65.850 homens são afectados por outras deficiências. Em 

relação às mulheres: a cegueira afecta 18.636 mulheres, a surdez afecta 26.314 
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mulheres. Registam-se 12.564 mulheres com braços amputados ou atrofiados e 34.021 

mulheres com pernas amputadas ou atrofiadas. A paralisia afecta 13.487 mulheres e 

13.239 mulheres possuem deficiência mental. Registam-se, também, 66.841 mulheres 

afectadas por outras deficiências.  

 Em relação ao estado civil (anexo X) das PPD verifica-se um predomínio de 

PPD em situação de união marital (158.781); seguidamente de PPD solteiras (86.429), 

PPD separadas ou divorciadas registam um dos valores mais baixos (23.605), sendo o 

estado civil desconhecido o que regista o valor mais baixo (6.604). O maior número de 

PPD solteiras regista-se no intervalo 15-19 anos –(23.182). Observando um decréscimo 

ao intervalo dos 80 e mais anos. Verificando-se os mesmos números a partir do 

intervalo 65 – 69 anos em diante. As PPD casadas registam os maiores valores nos 

seguintes intervalos de idade: 30 – 34 (6.123); 25 – 39 (6.838); 40 – 44 (6.357); 45 – 49 

(6.630). As PPD em união marital registam os maiores valores nos intervalos 35 – 39 

anos (19.259); 30 – 34 anos (18.849) e no intervalo 25 – 29 anos (17.088). Podemos 

observar também pela análise da tabela que existem mais PPD separadas ou divorciadas 

no intervalo 30 – 34 anos (3.211) e no intervalo 35 – 39 anos (3.261). Os intervalos 75 -

79 anos e 80 e mais anos, registam os menores valores: 875 e 864, respectivamente. 

 Existem mais PPD viúvas nos intervalos 65 – 69 anos; 75 – 79 anos e 80 e mais 

anos, com os seguintes valores: 6.030; 5.193 e 7.086, respectivamente. Com o estado 

civil desconhecido regista os maiores valores o intervalo 20- 24 anos (708) e o intervalo 

80 e mais anos (765). Analisando os dados tendo em consideração o sexo, verifica-se 

que existem mais homens portadores de deficiência solteiros (51.522) do que mulheres 

portadoras de deficiência solteiras (34. 307). Verifica-se também que existem mais 

homens portadores de deficiência casados e em união marital do que mulheres: 38.817 

homens casados e 23.616 mulheres casadas; 93.773 homens e 65.008 mulheres em 

união marital. Contrariando a tendência anterior (de um maior registo por parte dos 

homens portadores de deficiência) observa-se que existem mais mulheres portadoras de 

deficiência separadas ou divorciadas – 19.970 e 9.635 homens separados ou 

divorciados. Existem, igualmente, mais mulheres portadoras de deficiência viúvas 

(40.417) e 7.593 homens viúvos. Relativamente à área de residência, observa-se que de 

forma constante, a zona rural regista os maiores valores em todos os campos do estado 

civil, por comparação com a zona urbana. Os maiores registam-se para as pessoas 

solteiras (60.454), sendo 35.839 homens e 24.615 mulheres. Registam-se 50.532 

pessoas casadas, sendo 30.966 homens e 19.566 mulheres. O maior número regista-se 
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para as pessoas em união marital (130.812) sendo 76.142 homens e 54.670 mulheres. 

Na zona urbana registam-se 25.975 pessoas solteiras, das quais 15.683 são homens e 

10.292 são mulheres. Registam-se 11.901 pessoas casadas, das quais 7.851 são homens 

e 4.050 são mulheres. Em união marital observam-se 27.969 pessoas, das quais 17.631 

são homens e 10.338 são mulheres.  

 Relativamente à alfabetização (anexo XI) da população portadora de deficiência 

de 5 anos e mais (Anexo x) observa-se que 141.946 PPD sabem ler e escrever, das quais 

104.451 são homens e 37.495 são mulheres. Verificando-se que o maior número de 

pessoas a saber ler e escrever está localizado no intervalo 15 – 19 anos – 14.083 

pessoas. Para os homens os maiores números observam-se nos intervalos 25 – 39 anos; 

40 – 44 anos; 45 – 49 anos, sendo registados os seguintes valores: 10.056; 10.267 e 

10.110, respectivamente. Para as mulheres verifica-se um maior número no intervalo 10 

– 14 anos – 5. 670. Verifica-se que existem mais homens portadores de deficiência a 

saber ler e escrever do que mulheres portadoras de deficiência. Registam-se 6.158 

pessoas portadoras de deficiência que apenas sabem ler, das quais 4.204 são homens e 

2.554 são mulheres. O intervalo 10 – 14 anos registam os maiores valores para os 

homens e para as mulheres – 609 e 440 respectivamente. Porém, existe um maior 

número de pessoas portadoras de deficiência que não sabem ler nem escrever – 295.115. 

 Dos quais 124.361 são homens e 170.754 são mulheres. Nos homens, o maior 

número verifica-se no intervalo 20 – 14 anos (21.859). Nas mulheres, no intervalo 10 – 

14 anos (9.169). Em situação “desconhecida” registam-se 3.480 pessoas portadoras de 

deficiência. Relativamente à área de residência observam-se mais pessoas a saber ler e 

escrever na zona urbana (48.078) do que na zona rural (15.037). Na zona urbana apenas 

sabem ler 1.259 pessoas e não sabem ler nem escrever 43.227 pessoas. Na zona rural 

apenas sabem ler 1.197 pessoas e 58.838 não sabem ler nem escrever.  

 Relativamente ao registo das PPD, por razões de não terem sido registadas 

(anexo XII), de 1 a 17 anos (tabela no anexo s), verifica-se que os motivos de não 

registo podem ser: 1) Ficar longe, 2) Não é importante, 3) Falta de conhecimento, 4) É 

complicado, 5) É caro, 6) Outra. Verifica-se um total de 76.149 PPD não registadas, 

sendo os principais motivos o ficar longe e o ser caro (20.556). As crianças com 6 anos 

de idade registam dos maiores valores de não estarem registadas e as crianças com 12 

anos registam o maior valor – 4.500. Verifica-se que mais homens não são registados 

(41.926) do que mulheres (34.223). Quer nos homens, quer nas mulheres as principais 

causas do não registo é o ficar longe e o ser caro: (9.842 – 11.323) e (7.912 – 9.233) 
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respectivamente. Nos homens existem mais rapazes com 6 anos que não são registados 

(3.533) e nas mulheres, existem mais meninas com 4 anos que não são registadas 

(2.845). Em relação à área de residência verifica-se que existem menos pessoas não 

registadas na zona urbana (9.935) do que na zona rural (66.214). Na zona urbano os 

principais motivos para o não registo são a falta de conhecimento (1.129) e o ser caro 

(2.792). Na zona rural os principais motivos para o não resisto são o ficar longe 

(17.136) e o ser caro (17.764).  

4.3.1. Análise da “condição” de vida das Pessoas Portadoras de Deficiência  
 Pelos resultados expostos no ponto anterior podemos afirmar, que em 2007, a 

maioria das pessoas portadoras de deficiência vivem nas zonas rurais. Pode-se perceber 

esta situação tendo em consideração que nas zonas rurais os níveis de pobreza são mais 

elevados, os serviços de saúde, educação e outros a eles relacionados são bastantes 

escassos ou mesmo ausentes, o que faz com que as pessoas que habitam nesta zona, de 

um modo geral, e as pessoas portadoras de deficiência, em particular, se encontrem no 

grupo dos mais pobres e vulneráveis (cf. HANDICAP INTERNATIONAL,2010).  

 As condições de vida das pessoas com deficiência são geralmente mais precárias 

que as do resto da população. São apontadas como causas o baixo nível de 

escolarização, fraco nível de acesso ao mercado laboral, de fontes de rendimentos, de 

serviços, da habitação, de informação, de participação social e dificuldades de 

mobilidade (cf. HANDICAP INTERNATIONAL,2010). O diagnóstico realizado pela 

Handicap Internacional em 2010 nas cidades de Maputo e Matola, indicava também que 

o nível de escolarização das pessoas com deficiência é sensivelmente mais baixo que o 

do resto da população.  

 Em termos de acesso ao emprego e/ou trabalho os estudos acima citados indicam 

que a taxa bruta de desemprego é mais alta nas pessoas com deficiência (39% contra 9% 

no restante da população) o que nos permite compreender que a sua situação económica 

é muito frágil em relação ao resto da população. (cf. Plano nacional de Acção para a 

Área da Deficiência,2012). Os mesmos estudos apresentam que as pessoas com 

deficiência são também as mais vulneráveis ao HIV/SIDA devido ao agravamento dos 

factores de risco pelas dificuldades no acesso aos mecanismos de prevenção e testagem. 

Os estudos revelam, também, que este grupo social é muitas vezes discriminado e 

estigmatizado nas suas comunidades, na sociedade e até mesmo na família. A 
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descriminação, a estigmatização e a vulnerabilidades são mais acentuadas nas mulheres 

com deficiência por efeito cumulativo.  

 Como descrito no 1º capítulo compreender a problemática da deficiência implica 

compreensão e conhecimento dos diversos domínios que integram a vida das Pessoas 

Portadoras de Deficiência. Estes domínios são: 1) a Saúde, 2) a Educação, 3) a 

Integração Profissional, 4) os Apoios Sociais (Acção Social), 5) a Acessibilidade. Neste 

sentido o relatório de avaliação do PNAD I (2006-2010) concluiu que, com base nos 

resultados de implementação apresentados pelos diferentes sectores, houve um esforço 

das instituições governamentais e da sociedade civil para a melhoria da qualidade de 

vida das Pessoas Portadoras de Deficiência em vários domínios, nomeadamente:  

 a) Na área do Emprego e Alívio a Pobreza, onde um número considerável de 

pessoas com deficiência teve acesso a formação profissional e integração em projectos 

de geração de rendimentos, o que contribuiu para a sua inserção socioeconómica e 

consequentemente, para a elevação de auto-estima. Contudo, o acesso ao emprego 

continua a constituir uma grande preocupação para as pessoas com deficiência e um 

grande desafio para o Governo.  

 b) Na criação de condições para o bem-estar social, tendo-se constatado que as 

pessoas com deficiência beneficiaram-se de subsídio de alimentos e de outros apoios 

multiformes que permitiram atenuar os níveis da pobreza absoluta neste segmento 

social. Porém, o grande obstáculo é o baixo valor atribuído neste programa que não tem 

acompanhado a subida dos preços, o que reduz ainda mais o poder de compra.  

 c) Atinente à Educação, verificou-se o aumento do número de crianças e jovens 

com deficiência nas escolas regulares e especiais, o que contribuiu para a redução do 

número de crianças fora do sistema escolar. Por outro lado, verificou-se ainda um 

esforço crescente na redução de barreiras ambientais, o que facilita a presença e 

movimentação das crianças e jovens com deficiência nos estabelecimentos de ensino 

onde funciona a educação inclusiva, bem como a capacitação e formação permanente 

dos docentes em matérias de atendimento psicopedagógico. A construção de três 

Centros Regionais de Recurso poderá aumentar o acesso ao ensino das crianças e jovens 

com deficiência.  

 d) No domínio da Saúde observou-se igualmente um número considerável de 

pessoas com deficiência com acesso aos serviços de reabilitação, assistência médica e 

medicamentosa, bem como ao acesso aos meios de compensação, que contribuiu 

substancialmente para a sua autonomia quanto à mobilidade, na luta pela sua 
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sobrevivência e na sua participação nos esforços para o desenvolvimento do país. 

 Contudo subsistem problemas relacionados com a melhoria da qualidade dos 

serviços de assistência sanitária prestada às pessoas com deficiência caracterizada pelo 

fraco atendimento nos hospitais públicos e falta de medicamentos nas farmácias 

públicas.  

 e) No contexto de acesso à Informação e aos programas/projectos de prevenção 

e combate ao HIV/SIDA registaram-se esforços por parte do governo, da sociedade civil 

e dos parceiros de cooperação em incluir as necessidades das pessoas com deficiência 

nas suas agendas. Não obstante, muita informação vinculada pelos órgãos de 

comunicação social ainda não é acessível às pessoas com deficiência. (cf. HANDICAP 

INTERNATIONAL,2010).  

 Porém, apesar dos esforços verificados na melhoria da qualidade de vida das 

pessoas com deficiência, ainda persistem algumas atitudes negativas por parte das 

famílias, das comunidades e da sociedade em geral, em relação a este segmento da 

sociedade, que concorrem para a sua exclusão social e discriminação. Esta situação 

impõe a necessidade da intensificação das acções de sensibilização da sociedade para o 

respeito e valorização das pessoas com deficiência. Por outro lado, a área da deficiência 

depara com escassez de recursos humanos capacitados, financeiros e materiais para 

implementar cabalmente as acções preconizadas no Plano. A agravar esta situação, 

verifica-se quase ausência de parceiros/financiadores para esta área.  
 É importante sublinhar que grande parte das dificuldades enfrentadas pelas 

pessoas com deficiência no seu quotidiano, são semelhantes às encaradas pela maioria 

da população moçambicana, que tem como causas a actual conjuntura social e 

económica que o país atravessa. Porém, quando se trata de pessoas com deficiência, o 

impacto é maior devido às limitações que esta camada social apresenta. Os elevados 

custos de formação profissional, a indisponibilidade de material didáctico adaptável às 

condições das pessoas com deficiência, a falta de adequação pedagógica às necessidades 

educativas especiais das pessoas com deficiência e de informação, desencoraja a 

formação deste segmento populacional (cf: Plano nacional de Acção para a Área da 

Deficiência,2012).  

 As dificuldades de acesso aos instrumentos de crédito e o fraco nível de 

formação das pessoas com deficiência limitam as suas capacidades para o 

desenvolvimento de projectos de geração de rendimento. Ao nível da cultura e desporto, 

os constrangimentos são maioritariamente económicos seguidos da falta de infra-
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estruturas adaptáveis e adequadas para as pessoas com deficiência e dificuldades de 

acesso físico aos espaços públicos (cf: Plano nacional de Acção para a Área da 

Deficiência,2012).  
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Considerações Finais 
 

 Em primeiro lugar, importa expor que o presente trabalho pela sua extensão e 

complexidade não permitiu obter respostas a todas as perguntas elencadas na parte 

introdutória. Por isso, de seguida mencionamos as considerações que nos foram 

possíveis obter face ao que foi exposto ao longo deste trabalho.  

Numa primeira instância podemos perceber que escrever sobre protecção social 

e deficiência em Moçambique revela-se uma tarefa complexa e por vezes ambígua. Isto 

porque ambos conceitos, sob o ponto de vista teórico, são extensos e complexos porque 

abarcam diferentes dimensões, por um lado, e porque envolvem pessoas e a sua 

atenuação depende da atitude que as pessoas têm perante o problema/situação, por outro 

lado. Compreende-se assim, que os estudos das ciências sociais (nos seus mais diversos 

ramos) requerem capacidade de adaptação aos diferentes contextos e culturas onde se 

pretende trabalhar. Queremos com isto alertar que trabalhar a protecção social (temática 

explorada neste trabalho) irá variar de país para país consoante a sua história, cultura e 

condições socioeconómicas.  

A protecção social faz parte das funções do Estado, enquanto parte integrante da 

política social; assumindo a função de regulação do sistema político de um determinado 

contexto. Assim, escrever sobre protecção social implica escrever sobre política social, 

isto é, na análise de uma compreende-se o funcionamento da outra. A razão de ser das 

políticas de protecção social reside no facto do Homem como ‘ser social’ comportar-se 

de forma a proteger-se dos riscos sociais; entendendo-se por riscos sociais 

acontecimentos que provoquem a diminuição ou a perda do rendimento do trabalho ou 

que ocasionem situações de falta de protecção de qualquer espécie. Por este motivo, o 

Estado deve actuar no sentido da protecção dos seus cidadãos.  

Verifica-se uma evolução na maneira como a sociedade tem vindo a encarar os 

problemas sociais, passando de uma visão assistencialista, onde a intervenção do Estado 

quase não era tida em conta, para modelos de Estado intervencionista, onde o Estado 

começa a assumir um papel mais preponderante no que toca à protecção dos seus 

cidadãos. Aqui entende-se que aos Estados são impostos, pelas organizações mundiais, 

uma agenda política, tal como podemos ver pelas definições de protecção social, 

constantes na página 24 deste trabalho. E, neste sentido, pretende-se que os Estados 

reúnam esforços para incorporarem nas suas agendas nacionais o debate sobre estes 

temas (protecção social e deficiência). Verifica-se que não existe uma definição única 
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de protecção social, o que pode indicar por um lado que existem vários autores que a 

pensam e, por outro lado, que a protecção social não é estanque, que o mesmo é dizer, 

deve ser pensada de acordo com o contexto específico onde se está a trabalhar. A este 

nível, ressalvamos que embora tenham sido utlizadas as definições das agências 

mundiais, consideramos relevante, no futuro, a protecção social ser analisada através de 

literatura que seja mais próxima da população.  

Em relação à sua estrutura a protecção social actua em duas dimensões: 1) 

protecção social como direito a oportunidades, abrangendo oportunidades e direitos 

reconhecidos a todos os cidadãos. Neste sentido, a protecção social não constitui um 

privilégio, por motivos especiais e excepcionais; é uma aspiração legítima que todos os 

cidadãos devem poder usufruir, nos termos claramente estabelecidos por via estatutária, 

regulamentar e força da lei escrita, quer por via consuetudinária, normas, costumes ou 

tradições costumeiras; 2) a protecção social promove um conjunto de mecanismos 

desenvolvidos para evitar, prevenir, amenizar ou mitigar riscos e rupturas na segurança 

económica e social dos cidadãos (i.e. segurança social no trabalho, previdência social, 

seguro de saúde, seguro contra todos os riscos, entre outros). A este nível incluem-se os 

mecanismos que privilegiam os sectores vulneráveis da população, devido a 

calamidades naturais, deficiência física ou mental, acidente de trabalho, debilidade por 

motivos de doença ou velhice, entre outros aspectos explicitamente especificados. Um 

sistema de protecção social deve, então, conter três componentes: 1) assistência social 

(refere-se a benefícios em dinheiro ou em espécie financiados pelo orçamento público e 

concedidos universalmente ou após o cumprimento de certas condições); 2) seguro 

social (é financiado por contribuições, com o objectivo de reduzir o risco de sofrer uma 

perda incerta) e 3) programa do mercado de trabalho (refere-se às iniciativas que visam 

oferecer assistência aos grupos com determinadas dificuldades em entrar/ permanecer 

no mercado de trabalho). Deve dar resposta às pessoas que se encontram em situação de 

carência, prevenindo de riscos e permitindo o acesso aos serviços básicos (Doença, 

Saúde, Deficiência, Velhice, Sobrevivência, Família/crianças, Desemprego, Acidente de 

trabalho e doenças profissionais, Habitação, aliviar a pobreza e a exclusão social quando 

não sejam abrangidas por uma das outras funções, Educação básica, Alimentação e 

nutrição).  

Moçambique tem revelado um desempenho económico favorável mas, no 

entanto, ainda persistem níveis de pobreza elevados. Uma parte considerável da 

população moçambicana ainda não consegue ter acesso aos recursos necessários à 
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satisfação das suas necessidades básicas e quando têm acesso, este é um acesso 

insuficiente e/ou precário. Os ODM têm como objectivo contribuir para a luta contra a 

pobreza e exclusão social, contribuindo para uma protecção social mais abrangente; no 

entanto, percebe-se que abrangem todas as pessoas de igual forma. Isto é, havendo 

condições específicas que as PPD têm, talvez fosse necessário pensar os ODM, também 

de maneira especifica para essas pessoas. O sistema de protecção social em 

Moçambique, embora tenha uma estrutura que, aparentemente pareça organizada, na 

realidade não abrange todos os cidadãos. Percebe-se, que pela extensão do País, terá de 

se pensar em estratégias mais concertadas para a extensão da protecção social no 

mesmo. Parece, assim, fundamental existir um trabalho realizado em conjunto entre os 

diferentes ministérios que tutelam o sistema de protecção social moçambicano. Não 

obstante, acreditamos, que para este objectivo, também deve existir um maior apoio das 

ONGs, para um trabalho em parceria com os Ministérios, nomeadamente o MMAS. 

Não obstante, a exposição da estrutura do sistema de protecção social moçambicano, 

também permitiu perceber que a economia informal se traduz num meio de alguma 

‘espécie’ de protecção social, para os cidadãos que não reúnem as condições necessárias 

para integrarem o sistema de protecção social formal. Este é um dado de elevada 

relevância, na medida em que a maioria da população moçambicana se localizada no 

sector informal.  

Compreender a problemática da deficiência implica compreensão e 

conhecimento dos diversos domínios que integram a vida das PPD. Estes domínios são: 

1) saúde, 2) educação, 3) integração profissional, 4) apoios sociais (acção social), 5) 

acessibilidade. Todos estes domínios devem ser analisados e estudados de forma 

interligada, pois é através da harmonia entre eles que se consegue a promoção do bem-

estar das PPD e a sua consequente integração na sociedade. O conceito de deficiência 

enquanto constructo social tem conhecido uma evolução histórica que engloba diversos 

modos de actuação na área da deficiência. A evolução registada a partir de meados do 

século XX assinala a transição do modelo médico da deficiência, caracterizado pela 

lógica do assistencialismo para o modelo social da deficiência baseado em políticas 

assentes no reconhecimento e garantia dos direitos destas pessoas.  

Através da investigação realizada foi possível perceber que algumas iniciativas 

respeitantes às PPD têm sido realizadas a nível região da África Austral. Iniciativa que 

têm como primeiro objectivo orientar os seus Estados, dependendo destes adaptar e 

aplicar nos seus países. Foi possível perceber que em Moçambique os dados disponíveis 
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a nível da deficiência são escassos, não permitindo realizar uma caracterização com 

mais proximidade da realidade da deficiência em Moçambique. Sendo dados de 2007, 

consegui perceber-se que que existem mais homens do que mulheres portadoras de 

algum tipo de deficiência, o que se pode subentender dos deficientes provenientes da 

guerra. A zona rural, de um modo geral, regista os maiores valores de incidência de 

deficiência, por comparação com a zona urbana. O que se pode entender, na medida em 

que existem menos recursos nas zonas rurais. Aqui é de se destacar que a zona rural tem 

menos condições, de forma generalizada para população e, por isso, as pessoas 

portadoras de algum tipo de deficiência enfrentam maiores dificuldades.  

Consideramos importante a existência de linhas de financiamento em específico 

para projectos de protecção social. Como por exemplo, a construção de centros de 

recursos ou estrutura similar por província, para o apoiar as PPD e consequente trabalho 

de desenvolvimento da comunidade.  

O essencial que fica para reflexão é pensar se as pessoas que não possuem 

qualquer deficiência não conseguem ter acesso aos serviços sociais básicos, se o sistema 

educativo, o sistema de saúde ainda são frágeis, como poderão as pessoas com 

deficiência ser incluídas?  
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Anexo I 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) 
 

ODM 1- Erradicar a pobreza extrema e a fome 

Meta 1A. Reduzir para metade a proporção de pessoas que vivem em extrema pobreza 

até 2015. 

Meta 1B. Garantir um emprego um emprego decente para todos, incluindo mulheres e 

crianças até 2015. 

Meta 1C. Reduzir para metade a proporção de pessoas afectadas pela fome até 2015.  

ODM 2 - Alcançar o ensino primário universal 

Meta 2A. Garantir que todos os rapazes e raparigas consigam concluir o ciclo completo 

do ensino primário até 2015. 

ODM 3 - Promover a igualdade de género e a autonomização da mulher 

Meta 3A. Eliminar a disparidade do género no ensino primário e secundário, de 

preferência até 2005 e em todos os níveis de ensino o mais tardar até 2015. 

ODM 4 - Reduzir a mortalidade de crianças 

Meta 4A. Reduzir em dois terços a taxa de mortalidade abaixo de cinco anos até 2015.  

ODM 5 - Melhorar a saúde materna 

Meta 5A. Reduzir em três quartos o rácio de mortalidade materna até 2015. 

Meta 5B. Até 2015 atingir o acesso universal à saúde reprodutiva. 

ODM 6 - Combater o VIH/SIDA, a malária e outras doenças 

Meta 6A. Ter travado e iniciado a inversão do alastramento do HIV/SIDA até 2015. 

Meta 6B. Até 2010, atingir o acesso universal para o tratamento de HIV/SIDA para 

todos os necessitados. 

Meta 6C. Ter travado e iniciado a inversão da incidência da malária e de outras doenças 

principais até 2015.  

ODM 7 - Garantir a sustentabilidade ambiental 

Meta 7A. Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e 

programas nacionais e inverter a perda dos recursos ambientais. 

Meta 7B. Reduzir a perda da biodiversidade, até 2010 atingir o nível significante.  

Meta 7C. Reduzir para metade, até 2015, o número de pessoas sem acesso à água 

potável e saneamento. 
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Meta 7C. Até 2020, ter conseguido uma melhoria significativa no nível de vida dos 

residentes dos bairros degradados.  

ODM 8 - Criar uma parceria global para o desenvolvimento 

Meta 8A. Desenvolver ainda mais um sistema comercial e financeiro aberto, baseado 

em regras, previsível e não discriminatório. Inclui um compromisso de boa governação, 

desenvolvimento e redução da pobreza nacional e internacional. 

Meta 8B. Atender às necessidades especiais dos países menos desenvolvidos.  

Tratar, de uma forma específica, as necessidades dos do Interland em desenvolvimento 

e pequenas ilhas, estados em desenvolvimento e os resultados da 22ª sessão especial da 

Assembleia Geral das NU. 

Meta 8C. Lidar, de uma forma abrangente, com os problemas da dívida dos países em 

desenvolvimento através de medidas nacionais e internacionais de modo a tornar a 

dívida sustentável a longo prazo.  

Meta 8D. Em colaboração com as empresas farmacêuticas, facultar o acesso a 

medicamentos essenciais a preços acessíveis nos países em desenvolvimento.  

Meta 8E. Em colaboração com o sector privado, disponibilizar os benefícios das novas 

tecnologias, especialmente da informação e comunicações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Camões 2014. Informação disponível em http://instituto-

camoes.pt/cooperacao-para-desenvolvimento/objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio 

(consultado a 20.08.2014).  
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Anexo II 
Programas de Protecção Social  

 

 

 

 
Fonte: “Relatório Europeu de 2010 sobre o Desenvolvimento”. Disponível em 

http://erd.eui.eu/media/2010/OVERVIEW_ERD_Report_PT.pdf. (Consultado a 22.07.2014). 

 

 



121 
 

Anexo III 

Indicadores Gerais de Moçambique 

Fontes: CIPS30 e Camões Instituto da Cooperação e da Língua, Portugal31  

 

 

                                                             
30 Centro de Informação em Protecção Social (http://www.cipsocial.org/)  
31 https://www.instituto-camoes.pt/mocambique/root/cooperacao/cooperacao-bilateral/mocambique  

Data da Independência 25 de Junho de 1975 
Presidente da República Armando Guebuza 

Primeiro-ministro Aires Bonifácio Ali 
Sistema Político Democracia Multipartidária 

Capital Maputo 
Localização Moçambique está localizado na costa oriental da 

África Austral. 
Fronteiras A norte faz fronteira com a República da Tanzânia, a 

noroeste com o Malawi e a Zâmbia, a oeste com o 
Zimbabwe e a República da África do Sul, e a sul 

com a Suazilândia e ainda a África do Sul. 
Área 799 390 Km2 (13.000 Km2 de águas territoriais) 

Províncias Cabo Delgado, Gaza, Inhambane, Manica, Maputo, 
Nampula, Niassa, Sofala, Tete, Zambézia. 

Línguas Português (oficial); 13 dialetos principais: 
Emakhuwa, Xitsonga, Ciyao, Cisena, Cishona, 
Echuwabo, Cinyanja, Xironga, Shimaconde, 

Cinyungue, Cicopi, Bitonga, Kiswahili. 
Religiões Animista, Cristã (Católica e Protestante), Islâmica e 

Hindu. 
População 24 milhões (est. 2013) (CIA) 

Taxa de Crescimento Anual da População 2.44% (est. 2013) (CIA) 
Esperança de Vida 52 (est. 2013) (CIA) 

Taxa de Alfabetismo 56,1% (CIA) 
Índice de Desenvolvimento Humano 185º em 187 (2012) (PNUD) 

Unidade Monetária Novo Metical – Mtn (desde 1 julho 2006) 
PIB per Capita 1.200 USD (est. 2012) (CIA) 

Taxa de Inflação 2,1% (est. 2012) (CIA) 
Taxa de Desemprego 17% (CIA) 
Taxa de Crescimento 7,5% (Est. 2012) 

Principais exportações Alumínio, Gás, Energia Elétrica, Caju, Camarão, 
Algodão, Madeiras Exóticas, Açúcar, Citrinos 

(AICEP). 
Exportação Portugal-Moçambique 288.081.000€ (2012) (AICEP) 
Importação Portugal-Moçambique 16.428.000€ (2012) (AICEP) 

Investimento Directo Português 97.471.000€ (2012) (AICEP) 
Principais Investidores África do Sul, Suíça, Maurícias, Portugal; Austrália. 
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Anexo IV 
Cronologia da História de Moçambique 

Século 3 Tribos de fala bantu da Idade do Ferro 

movimentam-se para a África centro-ocidental. 

Século 11 Império Shona desenvolve-se entre os rios 

Limpopo e Zambeze. 

1498 Expedição portuguesa dirigida por Vasco da 

Gama lança âncora ao largo da costa 

moçambicana. 

Século 16-17 Os portugueses avançam para o interior. Na 

sequência de campanhas militares, os 

colonialistas estabelecem postos comerciais e 

empresas de minérios e distribuem terras por 

colonos europeus. 

Séculos 18-19 Moçambique torna-se um grande centro de 

comércio de escravos. 

Banido o comércio de escravos 

1842 Portugal ilegaliza o comércio de escravos de 

Moçambique, mas o comércio clandestino 

contínua durante décadas. 

1878 Portugal distribui grandes parcelas de território 

a companhias comerciais, que usam trabalho 

forçado africano para aumentar os seus lucros e 

construir infra-estruturas. 

1891 Portugal e a Grã-Bretanha definem as 

fronteiras ocidentais e sul de Moçambique. 

1902 Lourenço Marques torna-se capital colonial. 

1932 Portugal extingue as companhias comerciais e 

impõe a administração directa na colónia. 

150-60 Desenvolvimento da economia colonial, 

atraindo milhares de novos colonos 

portugueses para Moçambique. 
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1962 Activistas exilados reúnem-se na Tanzânia 

para formar a Frente de Libertação de 

Moçambique - Frelimo - chefiada por Eduardo 

Mondlane. 

1964 As forças da Frelimo iniciam a guerra pela 

independência. Tácticas de guerrilha frustram 

os portugueses e a Frelimo assume o controlo 

da maior parte do norte. 

1974 Golpe militar em Portugal. O novo governo 

apoia a autonomia para as colónias; muitos 

colonos portugueses fogem de Moçambique. 

 

Portugal e a Frelimo assinam o Acordo de 

Lusaka; é estabelecido um governo de 

transição. 

Independência 

1975 Moçambique torna-se independente. A Frelimo 

governa num sistema de partido único com o 

líder Samora Machel como presidente. 

1976 Lourenço Marques é rebaptizado Maputo. 

A Renamo, um grupo de resistência anti-

Frelimo, é criado por oficiais brancos 

rodesianos quando se intensificam os 

confrontos com as forças da Frelimo e 

Moçambique impõe sanções económicas à 

Rodésia. 

1977 A Frelimo adopta a doutrina Marxista-

Leninista. 

1980 A Renamo é apoiada pela África do Sul depois 

do colapso do regime rodesiano. 

1984 À luz do Acordo de Nkomati, Moçambique 

deixa de apoiar o Congresso Nacional Africano 

(ANC) enquanto a África do Sul retira o seu 



124 
 

apoio á Renamo. Um curto cessar-fogo não 

vigora e a Renamo continua as suas ofensivas. 

1986 O presidente Machel morre num acidente 

aéreo, Joaquim Chissano assume a presidência. 

1989 A Frelimo renuncia à doutrina Marxista-

Leninista. 

Multipartidarismo 

1990 O governo emenda a constituição para permitir 

um sistema político multipartidário. 

Conversações iniciais têm lugar entre o 

governo e a Renamo. 

1992 O presidente Chissano e o líder da Renamo 

Afonso Dhaklama assinam um acordo de paz 

em Roma. 

1994 Chissano é reeleito. 

1995 Moçambique torna-se membro da 

Commonwealth. 

1999 Dezembro - Chissano derrota Dhaklama da 

Renamo em eleições presidenciais. 

2000 Fevereiro - Cheias devastadoras inundam o sul 

do país, obrigando dezenas de milhares a fugir 

e deixando um rasto de destruição. 

 

Novembro - 82 detidos morrem numa cadeia 

no norte, muitos deles apoiantes da Renamo 

detidos depois de motins pós-eleitorais. 

Informações preliminares sugerem asfixiação 

devido à superlotação da cadeia. 

2001 Março - Inundações no Vale do Zambeze 

desalojam cerca de 70 mil pessoas. Duas 

barragens foram forçadas a abrir as comportas, 

libertando grandes volumes de água para o rio. 

2002 Junho - A Frelimo escolhe o veterano da luta 
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Fonte: BBC PARA AFRICA.com32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 
http://www.bbc.co.uk/portugueseafrica/news/story/2005/06/050615_mozambiquecronologiafil.shtml 
(consultado a 25-04-2014)  

pela independência, Armando Guebuza, para 

candidato às presidenciais de 2004; Chissano 

recusou-se a concorrer a um terceiro mandato. 

 

Novembro - Dois réus num julgamento por 

homicídio alegam que o filho do presidente 

Chissano está ligado ao assassinato em 2000 

do jornalista Carlos Cardoso. Nymphine 

Chissano nega as alegações. 

 

2003 Novembro - O Brasil promete constuir uma 

fábrica em Moçambique para produzir 

medicamentos anti-retrovirais para os pacientes 

de HIV-Sida. 

2004 Dezembro - Eleições gerais: Armando 

Guebuza da Frelimo derrota o seu principal 

rival, Afonso Dhaklama da Renamo, nas 

eleições presidenciais. Guebuza tomou posse 

em Fevereiro de 2005. 
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Anexo V 
Mapa de Moçambique 

 
Fonte: Inquérito Demográfico e de Saúde 2011, Moçambique.  
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Anexo VI 

Indicadores económicos seleccionados para Moçambique 2009-2011 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Inquérito Demográfico e de Saúde 2011, Moçambique.  
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Anexo VII 
“População Portadora de Deficiência por Idade, Segundo Área de 

Residência e Sexo. Moçambique 2007” 

 

 

 

 

 

Fonte: Informação disponível em http://196.28.235.11/censo2007/Deficientes/ (Consultado 
a 29.06.2014). Quadro da página 2.  
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Anexo VIII  
“Chefes de Agregado Familiar Portadores de Deficiência Por Área de 

Residência e Sexo Segundo Idade. Moçambique 2007” 
 

 

 

 

 

Fonte: Informação disponível em http://196.28.235.11/censo2007/Deficientes/ (Consultado 
a 29.06.2014). Quadro da página 18.   
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Anexo IX 

“População Portadora de Deficiência por Tipo de Deficiência, Segundo 

sexo, Área de Residência e Idade. Moçambique, 2007”.  
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Fonte: Informação disponível em http://196.28.235.11/censo2007/Deficientes/ (Consultado 
a 29.06.2014). Quadros da p. 147, 148 e 149.  
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Anexo X 

“População Portadora de Deficiência de 12 anos e mais Por Sexo e 

Estado Civil, Segundo Área de Residência e Idade. Moçambique, 

2007”. 
 

 

Fonte: Informação disponível em http://196.28.235.11/censo2007/Deficientes/ (Consultado 
a 29.06.2014). Quadro da p. 183.  
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Anexo XI 
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Fonte: Informação disponível em http://196.28.235.11/censo2007/Deficientes/ (Consultado 
a 29.06.2014). Quadro da p. 488,499 e 490.  
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Anexo XII 
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 Fonte: Informação disponível em http://196.28.235.11/censo2007/Deficientes/ 
(Consultado a 29.06.2014). Quadro da p. 311 e 312. 
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