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1. Introdução 

 

O Instituto Nacional de Estatística (INE) realizou, em todo o território nacional, de 7 de Agosto 

de 2014 a 15 de Agosto de 2015 o Inquérito ao Orçamento Familiar 2014/15 (IOF 2014/15). 

Aplicado de 6 em 6 anos (em 1996, 2003, 2008 e 2014), o IOF constitui uma pesquisa aos 

agregados familiares, por amostragem, recolhendo um conjunto de informações relacionadas com 

a força de trabalho, com o rendimento e consumo, com o acesso à saúde e educação e a diversos 

bens duráveis, entre outros indicadores relacionados com o bem-estar. 

 

Os resultados do IOF fornecem informação indispensável para o acompanhamento da evolução 

das condições de vida da população que reside no território nacional e servem de suporte para a 

formulação de políticas e programas sectoriais do Governo, do sector privado e da sociedade civil 

moçambicana em geral.  

 

Este texto constitui uma primeira análise dos resultados já disponibilizados, sendo que, 

brevemente, o OMR apresentará um texto mais desenvolvido. Este trabalho analisa, sobretudo, a 

evolução do período entre os dois últimos IOFs (2008 e 2014). São feitas algumas referências ao 

IOF 2002. O mesmo não acontece em relação ao primeiro IOF (1996), considerando-se reportar 

a um momento de pós guerra civil.  

 

Ao longo dos últimos anos, o OMR realizou um conjunto de estudos que, com base em dados 

macroeconómicos e sociais, revelavam um aprofundamento das diferenças de desenvolvimento 

entre províncias. O padrão de crescimento económico era gerador de mais pobreza em termos 

absolutos, assim como de mais desigualdades. Os resultados do último IOF vieram validar essas 

análises. 

 

 

2. Questões metodológicas 

 

A amostra do IOF 2014/15 constitui uma sub-amostra da amostra mãe, baseada no III 

Recenseamento Geral da População e Habitação 2007, por sua vez desenhada para servir o 

programa de inquéritos nacionais de agregados familiares durante o período inter-censitário. A 

ideia inicial do IOF era que cada agregado familiar fosse inquirido 4 vezes durante um ciclo 

completo de 12 meses e durante as 4 semanas de um mês, tendo sido seleccionados 11.628 

agregados para esse efeito, distribuídos pelas províncias do país. Do total de agregados inquiridos, 

6.380 estavam localizados nas áreas urbanas e 5.248 em áreas rurais, o que significa que o critério 

da proporcionalidade ou da amostra sistemática não foi observado, entre o meio rural e o urbano. 

Este trabalho confirma as limitações e necessidade de ponderação nas conclusões, em 

consequência de falhas metodológicas. Destacam-se as seguintes:  



 As famílias foram inquiridas apenas três vezes no ano (no 1º, 2º e 4º semestres), não tendo 

o 3º inquérito, referente ao 3º trimestre, sido realizado. No meio rural, considerando o 

ciclo produtivo da agricultura, o 3º trimestre tem importância na estimação dos 

rendimentos e, sobretudo, do consumo. 

 A definição da cesta básica por região e dos respectivos preços do cabaz representativos 

dos vários locais onde se realizou o inquérito, nem sempre foi representativa da 

variabilidade existente. 

 Os níveis de confiança e de erro da amostra e a forma como cada elemento da amostra 

foi obtido do universo a inquirir, também requerem ponderação. 

 Constataram-se fortes evidências de subestimação do consumo alimentar (as respostas 

revelam níveis de consumo calórico demasiado baixos para serem plausíveis), tentando-

se corrigir esse factor comparando as refeições reportadas com as despesas declaradas. 

Esses ajustes tiveram influência sobre o cálculo das taxas de pobreza nacionais. 

 

Estes aspectos, entre outros, constituem questões metodológicas que exigem ponderação na 

análise dos resultados e considerar que as conclusões são indicativas.  

 

 

3. Diminuição de que pobreza? 

 

A avaliação da pobreza implica, antes de mais nada, a definição do próprio conceito de pobreza 

e de quem é pobre. Nesse processo, têm sido utilizados dois conceitos distintos, nomeadamente a 

pobreza de consumo e a pobreza multidimensional. 

 

A pobreza de consumo representa a capacidade de acesso dos agregados familiares a um conjunto 

de bens de primeira necessidade, considerando-se “pobres” todos aqueles privados desse acesso. 

Neste sentido, foi definida uma linha de pobreza a partir da capacidade de acesso a um cabaz 

alimentar de 2.150 calorias por pessoa e por dia. Os bens de consumo e o respectivo valor foram 

identificados a partir dos diferentes hábitos alimentares existentes em cada região, assim como 

dos preços locais desses produtos, tendo neste cenário sido definidos 13 valores de linhas de 

pobreza. O quadro 1 sintetiza esses valores, tendo-se realizada a respectiva conversão para dólares 

norte-americanos, considerando a taxa em vigor a 30 de Junho de 2015 (1USD=38,1Mt). 

 
Quadro 1: Linhas de pobreza definidas  

Fonte: IOF 2014/15 

 

 Linhas de pobreza definidas para IOF 

2014/15 

 Em Meticais 
Equivalente em USD  

(1 USD=38,1MT) 

Niassa e Cabo Delgado rural 29,6 0,78 

Niassa e Cabo Delgado urbano 33,6 0,88 

Nampula rural 19,7 0,52 

Nampula urbano 26,7 0,70 

Sofala e Zambézia Rural 19,6 0,51 

Sofala e Zambézia Urbano 26,8 0,70 

Manica e Tete rural 24,5 0,64 

Manica e Tete urbano 33,9 0,89 

Gaza e Inhambane rural 28,2 0,74 

Gaza e Inhambane urbano 32,7 0,86 

Maputo província rural 37,6 0,99 

Maputo província urbano 41,7 1,09 

Maputo Cidade 40,2 1,06 



Esta opção metodológica é merecedora de um conjunto de comentários. Em primeiro lugar, 

coloca-se a questão da oscilação anual dos preços dos produtos que é bastante significativa (quer 

em contexto urbano, quer em contexto rural), o que afecta, ao longo do ano, o preço de custo da 

cesta básica e, automaticamente, a respectiva linha da pobreza.  

 

Em segundo lugar, os valores apresentados afastam-se consideravelmente da linha de pobreza 

definida pelo Banco Mundial, de 1,25 USD/dia que, à taxa de câmbio de 30 de Junho de 2015 (1 

USD = 38,1 MZM), representava 47,6 meticais. Considerando a taxa de câmbio média actual (1 

USD = 75 MZM), esse valor aumentaria para 93,75 meticais. Para o primeiro caso, como mostra 

o Quadro 1, para Nampula, Sofala e Zambézia rurais (onde vive aproximadamente metade da 

população nacional) a linha de pobreza foi definida em cerca de meio dólar por dia, significando, 

por isso, menos de metade do valor definido pelo Banco Mundial. Para o segundo caso, a linha 

de pobreza nestas províncias estaria situada nos 0,26 cêntimos do dólar, representando, por isso, 

5 vezes menos que os 1,25 dólares definidos por aquele organismo internacional. 

 

Em terceiro lugar, salienta-se que a pobreza de consumo constitui um conceito bastante vulnerável 

a factores não controláveis, entre os quais as condições climatéricas, a flutuação dos preços das 

matérias-primas ou a desvalorização da moeda e consequente aumento dos valores dos bens 

importados. 

 

Com esta forma de calcular a pobreza de consumo constata-se uma diminuição da taxa de pobreza, 

tendo o valor oscilado de 54,7% em 2008 para 46,1% em 2014. Os dados (ver gráfico 1) reportam, 

entre 2008 e 2014, uma ligeira diminuição da taxa de pobreza nas províncias do Centro do país, 

uma forte diminuição nas províncias de Maputo Cidade e Maputo Província e, inversamente, um 

aumento em Cabo Delgado e Nampula e um forte aumento em Niassa. 

 
Gráfico 1: Evolução da taxa de pobreza de consumo por província (2008-2014) 

 
Fonte: IOF 2014/15 

 

Se for comparada a média de receitas diárias per capita, a preços correntes, em dólares e por 

província, com a linha de pobreza definida pelo Banco Mundial (1,25 USD/dia, convertida a 38,1 

meticais (câmbio de 30 de Junho de 2015), constatamos que, exceptuando o extremo Sul de 

Moçambique (Maputo Cidade e Maputo Província), todas as restantes províncias do país 

apresentam valores de receitas médias diárias inferiores à linha de pobreza definida pelo Banco 

Mundial (ver Gráfico 2), particularmente nas províncias de Nampula (0,48 USD) e Zambézia 

(0,51 USD), que, em conjunto, representam cerca de 40% da população de Moçambique. 
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Gráfico 2: Comparação da média de receitas diárias per capita a preços correntes, em dólares, por 

província, com a linha de pobreza do Banco Mundial (1,25 USD/dia)

 
Fonte: IOF 2014/15 e Banco Mundial. 

 

Um outro conceito consiste na pobreza multidimensional (metodologia de Alkire-Foster). A 

pobreza multidimensional refere-se a outras dimensões de privação, para além do consumo, que 

influenciam o bem-estar das famílias, sendo calculado através do acesso a um conjunto de seis 

elementos mais estáveis: 

 Pelo menos um membro do agregado familiar ter finalizado a escola primária completa. 

 Ter acesso a fonte de água segura. 

 Ter acesso a saneamento melhorado. 

 A casa possuir cobertura com materiais convencionais. 

 Ter acesso a saneamento melhorado. 

 Posse de bens duráveis.  

 

Na medição da incidência da pobreza multidimensional considera-se pobre o agregado familiar 

privado de, pelo menos, 4 dos 6 indicadores apresentados. 

 

Os resultados aparecem resumidos no Gráfico 3 e demonstram uma diminuição da incidência da 

pobreza multidimensional, sobretudo na área metropolitana de Maputo, onde desceu até valores 

residuais.  

 
Gráfico 3: Evolução da incidência da pobreza multidimensional por província (2008 e 2014) 

 
Fonte: IOF 2014/15. 

 

Os dados demonstram uma tendência de redução da taxa de analfabetismo, diminuindo de 49,9% 

em 2008/9, para 44,9% em 2014/5. A percentagem de agregados com acesso a fonte melhorada a 

água para beber aumentou de 40,5% para 50,9% e o acesso a energia eléctrica de 13,9% para 

24,8%. A população com acesso a saneamento seguro (retrete ligada a fossa séptica ou latrina 

melhorada) aumentou de 16% para 26,9%. Por outro lado, assistiu-se a um alargamento da 

utilização de materiais convencionais na cobertura das habitações (de 26,1% para 35%), assim 
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como um crescimento geral ao nível da posse de bens duráveis, como telemóveis (de 23,5% para 

55,8% dos agregados familiares), congeladores (3,3% para 12,9%) ou motorizadas (3,6 para 8,1). 

 

 

4. Aumento do número de pobres e das assimetrias sociais 

 

Se os níveis de pobreza de consumo tendem a apresentar, em termos percentuais, uma ligeira 

diminuição, assiste-se a um aumento, entre os dois IOFs, de cerca de 700 mil moçambicanos 

pobres entre 2008 e 2014. Isto significa que as dinâmicas de desenvolvimento não têm sido 

capazes de absorver o crescimento demográfico (Gráfico 4). 

 
Gráfico 4: Evolução absoluta do número de pobres (2008-2014) - em milhões 

 
Fonte: IOF 2014/15. 

 

Para além do aumento absoluto do número de pobres, assiste-se a um agravamento das 

desigualdades sociais. As desigualdades sociais são frequentemente medidas através do 

coeficiente de Gini1. Os dados demonstram uma estabilização do índice de desigualdade nos 

meios rurais ao longo dos últimos anos, que se mantém nos 0,37. Porém, nos meios urbanos, 

assiste-se a uma tendência de crescimento das desigualdades sociais, expressa num aumento do 

coeficiente de Gini de 0,48 (em 2008) para 0,55 (em 2014).  
 

Gráfico 5: Evolução do coeficiente de Gini (2008-2014) 

 
Fonte: IOF 2014/15. 

 

Em termos absolutos assiste-se a uma forte assimetria entre os rendimentos. O Gráfico 6 mostra 

os diferentes níveis de despesa mensal per capita por quintil de população, ilustrando que a 

população do primeiro quintil (20% da população com despesa mais baixa) realiza um gasto 

médio mensal per capita de 427 meticais, enquanto no quinto quintil (20% da população com 

despesa mais alta) despende, em média, 5.812 meticais per capita mensais, valor claramente 

superior à média nacional (1.406 meticais per capita). A população do 5º quintil gasta, em média, 

12,9 vezes mais que a do primeiro quintil, quando em 2008/9 essa diferença era de apenas 6,5. 

Por outro lado, estes dados foram comparados com os valores das linhas de pobreza do Banco 

                                                           
1O índice de Gini é medido pelos parâmetros de entre 0 (que representa uma igualdade total) e 1 (que 

corresponde a uma total desigualdade). 
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Mundial (rendimento diário per capita), convertidos à taxa de câmbio de 38,1 MZM e 

multiplicados por 30 dias (para obter valor mensais). Adoptando a linha de 1,25 USD diários per 

capita (em vigor até 2015), teríamos uma despesa mensal de 1.429 dólares. Considerando a linha 

de 1,9 USD diários per capita (em vigor a partir de 2015) teríamos a despesa mensal de 4.275 

meticais. Conclui-se que, com uma avaliação assente nos critérios do Banco Mundial, só o último 

quintil da população (portanto, apenas 20% da população total) é que se apresenta acima da linha 

de pobreza definida por este organismo internacional. Isto é, 80% dos moçambicanos são pobres, 

segundo o critério actual de definição de pobreza do Banco Mundial. 
 

Gráfico 6: Despesas mensais per capita por quintil de população (em meticais, a preço correntes) entre 

2008 e 2014 e comparação com linhas de pobreza do BM 

 
Fonte: IOF 2014/15 e Banco Mundial. 
 

As assimetrias são particularmente observáveis a nível espacial, particularmente entre as zonas 

urbanas e rurais, entre as províncias do Norte e as do Sul do País, e no seio dos grandes centros 

urbanos. A despesa mensal per capita, a preços constantes, foi particularmente maior nas zonas 

urbanas (1.692 meticais, o que representa um aumento de 49% relativamente ao inquérito de 

2008), do que nas zonas rurais (685 meticais, constituindo um aumento de 26,7%).  

 

A despesa per capita a preços correntes nas zonas urbanas era, em 2014, cerca de 2,5 vezes 

superior à das zonas rurais (quando, seis anos antes, era de 2,1 vezes). Em termos de bens de 

consumo, a dispersão de acesso a geleiras (17,4% no meio urbano contra 1,5% no meio rural), 

congelador (35,2% contra 3%), televisor (58,8% contra 8,7%), computador (16,1% contra 1%), 

ilustram as assimetrias entre a cidade e o campo. As discrepâncias persistem ao nível do acesso a 

energia (68% da população urbana para apenas 5,7% na população rural) ou das taxas de 

analfabetismo, quer a nível rural-urbano (56,6% contra 23,1%), quer a nível inter-provincial – 

onde Maputo Cidade (9,5%) e Maputo Província (19,3%) contrastam com Cabo Delgado (60,7%), 

Niassa (58%) e Nampula (56%), quer, ainda, em termos de género (30,1% entre os homens e 

57,8% entre as mulheres). 

 

5. Reflexões finais 

 

As metodologias utilizadas e suas falhas de implementação exigem ponderação na análise dos 

resultados. No lugar de conclusões absolutamente precisas, devem ser consideradas como 

indicativas e tendenciais.  

 

O critério de medição da pobreza de consumo afasta-se dos critérios internacionais, dificultando 

a comparação internacional dos resultados e a confrontação com outros países (com excepção de 

uns poucos países onde foram utilizados metodologias e conceitos similares aos de Moçambique. 

As linhas de pobreza de consumo definidas a nível interno são bastante inferiores aos critérios 

adoptados pelo Banco Mundial (os mais utilizados e que permitem comparações), o que se traduz 

num nivelamento por baixo na avaliação da pobreza nacional. Os métodos de cálculo adoptados 

podem esconder motivações políticas, de camuflagem da real situação da pobreza no país. 



 

Os resultados demonstram que o 3º e 4º quintil da população (portanto, aproximadamente 40% 

dos moçambicanos) encontram-se muito próximos da linha de pobreza definida, pelo que se 

apresentam particularmente vulneráveis a pequenos efeitos externos, como maus anos agrícolas, 

oscilação dos preços das matérias primas, (des)valorização monetária, entre outros. Se o inquérito 

fosse repetido na actual conjuntura económica, os resultados seriam consideravelmente 

diferentes. Se for aplicado o actual critério de linha de pobreza do Banco Mundial, 80% dos 

moçambicanos seriam considerados pobres. 

 

Os resultados expressam sobretudo os seguintes aspectos:  

 Uma ligeira diminuição das percentagens de pobreza a nível nacional (pelo menos de 

acordo com os critérios de medição apresentados), mas não deixa de revelar a 

persistência, e até um agravamento, dos índices de pobreza em vastas áreas do país.  

 Uma melhoria significativa no acesso a serviços e na posse de bens. 

 O número absoluto de pobres aumentou a nível nacional e particularmente no Norte do 

país. Igual constatação se verificou no meio rural.  

 Os resultados indicam o agravamento das desigualdades sociais (entre os quintis da 

população) e territoriais (entre as zonas Sul, Centro e Norte). Tem interesse a análise de 

uma baixa importante na pobreza nas províncias de Maputo e da Cidade de Maputo e o 

agravamento nas três províncias do Norte (Cabo Delgado, Niassa e Nampula). As 

desigualdades entre o meio rural e o urbano também se agravaram. 

 

A concentração do grande investimento em torno de Maputo e em zonas de implementação da 

indústria extractiva, de infra-estruturas e do agro-negócio (como na província e cidade de Maputo, 

no eixo Tete-Moatize ou nos corredores de Nacala e da Beira) teve impacto no aumento do 

rendimento médio de famílias urbanas. A aposta nos grandes investimentos, pouco criadores de 

emprego, espacial e sectorialmente concentrados, secundarizou o desenvolvimento do meio rural, 

da pequena agricultura e da produção alimentar em particular, contribuindo, desta forma, para o 

aumento da pobreza no meio rural e das assimetrias entre províncias, entre o meio rural e as 

cidades. Este modelo possui políticas inquinadas (em benefício) dos centros urbanos (políticas de 

urban bias), provoca movimentos migratórios para os centros urbanos na procura de mais 

oportunidades de obtenção de renda. 

 

Independentemente dos contextos, o modelo de crescimento em implementação é potencialmente 

gerador de pobreza e de desigualdades sociais e territoriais. A inversão destas dinâmicas só 

resultará com reformas profundas no Estado, nas políticas macroeconómicas e nas políticas 

públicas. A agricultura e a produção alimentar são pilares fundamentais dessas reformas. Como 

mais de 90% da produção alimentar é realizada pelo sector familiar, não haverá redução 

significativa da pobreza sem políticas específicas de aumento da produtividade e dos rendimentos 

das famílias no meio rural. 

 

Finalmente, em termos percentuais, o decréscimo de cerca de 6% da pobreza num período de 12 

anos (entre 2002 e 2014 - inquéritos IOF 2002 e IOF 2014), traduz-se numa diminuição média 

anual de 0,5%. Com este ritmo de diminuição, seriam necessários aproximadamente mais 100 

anos para acabar com a pobreza em Moçambique (0,5% de média anual de redução da pobreza, 

vezes 100 anos, dá 50% de redução da pobreza). A actual percentagem de população pobre é de 

46,1%. 


