CONVITE
O Observatório do Meio Rural (OMR), têm o prazer de o convidar a participar na conferência que
tem como tema: Pobreza, Desigualdades e Modelos de Desenvolvimento.
O evento realizar-se-á no dia 16 de Julho de 2019, com início às 09:00 horas na sala de
Conferências do Kaya-Kwanga.
Nota Introdutória
Apesar de o último Inquérito ao Orçamento das Famílias ter revelado uma ligeira redução de
percentagem de pobreza a nível nacional, os dados demonstram um aumento do número de
pobres, das desigualdades sociais e territoriais, e um aumento da pobreza nas províncias do Norte
do país em áreas conhecidas pelo grande investimento no sector extractivo ou no agro-negócio.
O investimento em capital intensivo característico da indústria extractiva teve um efeito limitado
na geração de emprego.
Existiram resultados positivos dos esforços governamentais no sentido de alargar o acesso a
serviços públicos de educação, saúde, energia ou rede de transporte.
O Observatório do Meio Rural irá apresentar um conjunto de pesquisas realizadas ao longo dos
últimos dois anos sobre a pobreza no meio rural, procurando compreender, de que forma, é que
determinados modelos de desenvolvimento contribuem para o aumento de fenómenos da pobreza,
de desigualdades e de exclusão social.

PROGRAMA
HORAS
TEMA
PAINEL 1: POPULAÇÃO, POBREZA E MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
9:00 h

Capital, pobreza e fragilização do Estado

João Mosca

9:15 h

Crescimento populacional, pobreza e políticas públicas

António Francisco

9:30 h
09:45 h

Medindo a pobreza multidimensional em Moçambique:
Realidades e desafios
Debate

Vasco Nhabinde

11:00 h
INTERVALO
PAINEL 2: DIAGNÓSTICOS SOBRE POBREZA E DESIGUALDADES
11:20 h
11:35 h
11:50 h
12:05 h
13:00 h

Economia política da pobreza rural em Moçambique
Pobreza e desigualdade em Moçambique – Estudo de caso
em seis povoados de Moçambique
Pobreza no meio rural – situação de famílias
mono-parentais chefiadas por mulheres
Debate
FIM

João Feijó
Jerry Maquenzi
Aleia Rachide Agy

