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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve como objectivo estimar a pobreza, o número de pessoas em situação 

de pobreza e os níveis de desigualdade diante dos impactos negativos da COVID-19.  

 

A metodologia consistiu no uso da base de dados do mais recente inquérito do Orçamento 

Familiar (IOF14/15). Com base no IOF14/15, foram conduzidas as micro-simulações que 

comportaram a adopção de três cenários de contracção do consumo dos agregados familiares. 

O primeiro cenário, optimista, prevê a redução no consumo entre 5 e 10%, o segundo, moderado, 

prevê a redução entre 10 e 15% e, o pessimista, considera a redução entre 15 e 20%. Estas 

reduções não são homogéneas a todos os agregados familiares.  

 

Definiu-se uma matriz de características que influenciaram os níveis de contracção de consumo, 

tais como: o nível de pobreza registado na última avaliação, o estado desfavorável anterior de 

algumas províncias afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth, a insegurança que ocorre desde 2017 

em Cabo Delegado e o tamanho do agregado familiar nas zonas rurais. Com base nestas micro-

simulações, foram calculados os índices de pobreza considerando os critérios do limiar da 

pobreza nacional e internacional (do Banco Mundial), a incidência sobre as desigualdades e 

estimou-se o número de pessoas que engrossarão a pobreza. A simulação considerando o critério 

internacional tem por objectivo permitir comparações com outras realidades e, a nível nacional, 

as diferenças dos resultados entre os dois critérios. 

 

Os resultados das micro-simulações com base no critério nacional indicam que a pobreza, a nível 

nacional, poderá aumentar para 75.5%, 77.7% ou 81.7%, para cada um dos três cenários, 

respectivamente, um retrocesso de mais de vinte anos. Usando a linha de pobreza internacional, 

a pobreza, a nível nacional, poderá aumentar para 92.6%, 93.1% ou 93.37%, conforme forem 

considerados os três cenários. Em ambos os casos, a pobreza é mais acentuada nas zonas rurais 

do que nas zonas urbanas. Pode-se admitir que o efeito da COVID-19 seja mais acentuado nas 

cidades, porém, o ponto de partida dos índices de pobreza (IOF 14/15) revela uma maior 

incidência da pobreza no meio rural que os efeitos da COVID não eliminam plenamente, ao ponto 

de tornar o índice de pobreza urbana mais elevado. Estes aumentos nos índices de pobreza quase 

que impossibilitarão o cumprimento da meta dos ODS, de erradicar a pobreza até 2030.   

 

Os índices de desigualdade, calculados com base no índice Gini, poderão aumentar dos 0.47 

registados no IOF14/15 para 0.478, 0.484 ou 0.504 em cada um dos três cenários. Verifica-se que 

as zonas rurais apresentam uma distribuição de consumo menos díspar em comparação com as 

zonas urbanas, isto é, as desigualdades são menores no meio rural. 

 
1 Ibraimo Hassane Mussagy (UCM). Doutorado em Economia de Desenvolvimento pela Zimbabwe Open 

University. Professor Associado e Coordenador do Curso de Doutoramento em Economia na Universidade 

Católica de Moçambique. 

João Mosca, Doutor em Economia Agraria e Sociologia Rural pela Universidade de Córdoba, Espanha. 

Professor Catedrático. Investigador e Director Executivo do Observador do Meio Rural (OMR). 



 
 

 

A população pobre poderá aumentar em 2,927,273 se considerado o cenário 1, em 3,992,048 para 

o cenário 2 ou em 5,866,403 para o terceiro cenário. Quando usados os dados da linha de pobreza 

internacional, a população em situação de pobreza poderá aumentar em 13,255,685, em 

13,502,101 ou em 13,841,191, conforme cada um dos três cenários  

 

Os cenários aqui traçados possuem alguma dose de incerteza, própria dos métodos de simulação. 

Porém, constituem um instrumento que pode ajudar a prever os impactos da COVID-19 na 

pobreza e na desigualdade, fornecendo elementos de discussão dos impactos microeconómicos 

nos agregados familiares. Estas micro-simulações podem também contribuir na decisão de 

políticas para minimizar os impactos e iniciar um ciclo de crescimento com redução da pobreza e 

das desigualdades. 

 

 

Palavras-chaves: COVID-19, Pobreza, Desigualdade, Moçambique 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Em Março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a pandemia do novo 

Coronavírus, a COVID-19. A doença chegou a 114 países e matou mais de quatro mil pessoas. 

Actualmente há em todo mundo um registo de um número cumulativo de 13.240.994 casos da 

COVID-19 e um número cumulativo de 575.627 óbitos. 

 

Dados do Centro de Controlo de Doenças de África2, à data de 15 de Julho, apresentam um registo 

de um número cumulativo de 625.702 casos da COVID-19 e um número cumulativo de 13.799 

óbitos em África. Deste número, 305.861 pessoas recuperam da COVID-19. 

 

Em finais de Março, Moçambique registava o primeiro caso do novo coronavírus. Dados do 

Ministério da Saúde, MISAU (2020)3 mostram que os casos da COVID-19 subiram para 1.268 onde 

373 foram os casos recuperados e registaram-se 9 óbitos em todo país. Para além dos receios de 

contágio e das implicações para a saúde, a pandemia tem gerado impactos negativos para a 

economia nacional e para as famílias.  

 

Os efeitos nos vários sectores de actividade são consideráveis. A oferta de alguns sectores sofreu 

fortes quebras, significando enormes dificuldades destas empresas para se manterem em 

actividade e, em consequência, a curto prazo, esta situação começa a gerar desemprego e a levar 

grande parte das famílias para a pobreza. Perante a redução da actividade económica sem uma 

previsão de retoma, o Banco Mundial (2020a) reviu em baixa a actividade da economia de 

Moçambique, prevendo uma queda do Produto Interno Bruto (PIB) para 1,3% em 2020. Esta 

situação, aliada ao crescente número de famílias em situação de pobreza, coloca desafios à 

política económica e social. 

 

Mosca (2020) enfatiza a necessidade de se garantir, quanto possível, o emprego e o rendimento 

das famílias, de forma a assegurar a capacidade de compra dos bens essenciais e do acesso aos 

serviços básicos (saúde, energia, água e comunicações), mantendo a procura como incentivadora 

da produção. Mussagy (2020) explora os custos económicos e as perdas sociais classificando a 

economia como estando em “ponto morto”. Sengo et al. (2020) destaca que o impacto da 

pandemia da COVID-19 no tecido empresarial e no crescimento económico em Moçambique será 

grande. Estimou que, por conta da COVID-19, o sector empresarial moçambicano poderá registar 

perdas entre US$ 234 milhões e US$ 375 milhões. 

 

Estes estudos discutem os impactos da COVID-19 na economia nacional. Mas não quantificam os 

impactos na pobreza e na desigualdade dos agregados familiares (AF). Este é o aspecto que se 

procura contribuir nesta pesquisa. Estima-se, com base em micro-simulações, a pobreza, o 

número de pessoas em situação de pobreza e os níveis de desigualdade, utilizando as linhas de 

pobreza com base nas metodologias/definições utilizadas em Moçambique e internacionalmente.  

 

Para além do objectivo referido, a pesquisa vem colmatar esta lacuna ao apresentar cinco 

contribuições com base em micro-simulações sobre os impactos directos nos índices de pobreza 

e desigualdade em todo país. Primeiro, define o canal de transmissão dos choques da COVID-19 

no emprego, no consumo e na pobreza. Segundo, considerando três cenários com diferentes 

níveis de crise, estabelecem-se níveis de contracção no consumo. Como base nestas contracções, 

 
2 https://africacdc.org/covid-19/ 
3 Comunicado de imprensa do MISAU a 15 de Julho de 2020 

https://africacdc.org/covid-19/
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foi usada a base de dados do Inquérito dos Orçamento Familiares 2014/15 (IOF14/15) para 

estimar os índices de pobreza em todo país, tendo em conta o consumo do agregado familiar. 

Terceiro, estende-se a discussão para os indicadores de desigualdade e da distribuição do 

consumo por agregado familiar. Quarto, adicionalmente faz-se a previsão sobre o número da 

população que poderá ficar em situação de pobreza. E, finalmente, quinto, os resultados deste 

estudo fornecem elementos importantes aos formuladores de políticas sociais sobre uma 

avaliação do impacto microeconómico na pobreza e na desigualdade dos agregados familiares.  

 

Para além da introdução, o texto tem mais quatro secções. Na segunda secção faz-se um breve 

enquadramento teórico, seguindo-se, na terceira secção, a metodologia utilizada, incluindo as 

fontes e os pressupostos de três cenários (contracção do consumo entre 5% e 10%, de 10% e 15% 

e entre 15% e 20%). Na quarta secção faz-se a apresentação dos resultados sobre as possíveis 

evoluções de pobreza, das desigualdades e do número de pobres a nível nacional, em meio 

urbano e em meio rural, e por província. Na última secção apresentam-se algumas conclusões. 

 

 

2. ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

 

As estimativas dos impactos da COVID-19 sobre a pobreza e desigualdade vem sendo tema de 

investigação a nível mundial. Estas, não só, projectam cenários, como também, fornecem 

informação aos decisores de políticas sobre as medidas de intervenção necessárias. Discute-se a 

seguir alguns desses estudos.  

 

Sumner et al. (2020a) faz uma estimativa simples, porém rigorosa, sobre o potencial impacto no 

curto prazo da COVID-19 no mundo. As micro-simulações produzidas são feitas com base nos 

dados do PovcalNet4 do Banco Mundial de 2015 e de 2018 para pesquisas domiciliares 

harmonizadas. Estas consideraram três cenários homogéneos com contracções do consumo per 

capita global baixas, médias e altas, que variam de 5, 10 e 20%, e calculam os novos índices de 

pobreza usando as linhas de pobreza internacionais de US$ 1,90, US$ 3,20 e US$ 5,50 de 

rendimento per capita por dia. No pior dos cenários, uma contracção do consumo per capita de 

20% pode levar à pobreza cerca de 420-580 milhões de pessoas em todo mundo. Estas estimativas 

mostram que a COVID-19 representa um desafio real ao cumprimento do Objectivo 1 de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU) de acabar com a 

pobreza até 2030. O impacto das contracções no consumo per capita pode ocorrer em todas as 

regiões do mundo, embora com algum grau de heterogeneidade, dependendo do seu nível de 

desenvolvimento. A abordagem metodológica adoptada possui algumas limitações.  

 

A primeira, é a inexistência de uma base de dados actualizada sobre as pesquisas nacionais desses 

países. Há bases que reportam o ano de 2018, enquanto outras são de anos anteriores. Portanto, 

estes autores extrapolam as bases de dados, usam pressupostos neutros que ignoram 

crucialmente o mercado de trabalho, a política fiscal, as respostas das famílias às contracções 

económicas (Sumner et al., 2020a). Ferreira et al. (2008) enfrentou também o problema de falta 

de dados em tempo real para, de forma precisa, rastrear os impactos da crise nos países em via 

de desenvolvimento (PVDs). Foi preparado um conjunto de pressupostos que validou o uso das 

bases de dados existentes em anos anteriores sobre as pesquisas nacionais dos inquéritos 

familiares nesses países. Habibe et al. (2010) também fez micro-simulações para analisar os 

 
4 A PovcalNet fornece informações sobre medidas de rendimento ou consumo per capita representativas ao 

nível nacional para 166 países. 
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impactos da crise financeira baseadas em dados do passado (ex-post), que reflectem a estrutura 

preexistente (ex-ante) dos mercados de trabalho e rendimento familiar. Portanto, assume-se, 

necessariamente, que essas relações estruturais permaneçam constantes ao longo do período 

para as quais as projecções são feitas.  

 

Segunda, os autores consideram todos os países homogéneos e as contracções do consumo per 

capita não são diferenciadas entre os vários países (Sumner et al., 2020a). Chen e Ravallion (2009) 

destacam que uma crise em toda a economia pode ter impactos diversos, heterogéneos ao nível 

familiar, e alertam contra generalizações baseadas na contagem agregada de pobreza e apontam 

para a necessidade de uma política social flexível. E, finalmente, a terceira, os autores não incluem 

nas análises as políticas que os governos desses países estão a adoptar para mitigar os efeitos da 

pandemia.  

 

Sumner et al. (2020b) realizam novas estimativas para os PVDs, usando a mesma metodologia 

adoptada em Sumner et al. (2020a), e concluem que a pobreza irá aumentar tendo em conta os 

cenários traçados por estes. As conclusões estão em consonância com as conclusões de Kharas 

& Hamel (2020), segundo as quais, no pós COVID-19, é provável que 690 milhões de pessoas 

sejam pobres. A pobreza extrema no mundo aumentará em cerca de 50 milhões de pessoas. 

Contudo, por serem estimativas, os resultados têm o grau de incerteza não previsível. 

 

Para Lucas (2020), a COVID-19 está interrompendo os ciclos económicos em vários pontos 

simultaneamente. O emprego informal é uma fonte crítica de subsistência na maioria dos PVDs. 

Os impactos dos choques no desemprego e no rendimento do trabalho, como consequência das 

medidas de prevenção, são enormes: reduzem a actividade económica, deprimem a procura que, 

por sua vez, dificulta o fluxo de tesouraria por quebra nas vendas das empresas. Para Hausmann 

(2020), o impacto económico da COVID-19 começa com um choque negativo do lado da oferta. 

Furceri et al. (2020) destacam que as principais epidemias deste século aumentaram a 

desigualdade de rendimento e prejudicaram as perspectivas de emprego das pessoas. Estes 

argumentam que a pandemia da COVID-19 poderá ter consequências distributivas semelhantes, 

a menos que as políticas do governo sejam eficazes. 

  

A Organização Mundial do Trabalho (OMT) destaca as implicações da pandemia da COVID-19 no 

mercado de trabalho. Com base numa série de modelos do CGE (Computable General 

Equilibrium) produziram indicadores do mercado de trabalho nos países e fazem uma série de 

simulações sobre o impacto da COVID-19. As estimativas iniciais da OTM (2020) apontam para 

um aumento significativo no desemprego e subemprego. As análises basearam-se em diferentes 

cenários sobre o impacto da COVID-19 no PIB global5. No cenário optimista o desemprego 

aumentará em 5,3 milhões de pessoas e, no cenário pessimista, aumentará em quase 25 milhões 

pessoas. Não obstante as incertezas deste tipo de estimativas, os números indicam um substancial 

aumento do desemprego global. Portanto, a pressão sobre o rendimento resultante do declínio 

da actividade económica afectará negativamente os trabalhadores próximos ou abaixo da linha 

de pobreza. Nos cenários moderado e pessimista haverá entre 20,1 milhões e 35,0 milhões de 

pessoas que entram em situação de pobreza. 

 

O impacto económico da COVID-19 será grande e pode levar a uma recessão global. Milhões de 

pessoas serão empurradas para a pobreza. Com o menor impacto da COVID-19 no crescimento 

 
5 Banco Mundial (2020a) prevê uma contracção de 5,2% no PIB global em 2020. O FMI (2020) e a FAO (2020) 

observam que os impactos da COVID-19 arrastaria o mundo para uma contracção do PIB em 3%. 
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económico da Indonésia, a taxa de pobreza poderá aumentar em mais 1,3 milhões de pessoas. 

Sob a projecção pessimista, mais 8,5 milhões de pessoas ficarão pobres. Portanto, o progresso da 

Indonésia na redução da pobreza na última década ficará anulado. A implicação disso é que a 

Indonésia precisa expandir os seus programas de protecção social para ajudar as novas pessoas 

e famílias em situação de pobreza, além dos pobres existentes (Suryahadi et al., 2020). 

 

ADB (2020) usaram a técnica do CGE para modelar o possível impacto da pandemia da COVID-

19 na incidência da pobreza internacional. À semelhança dos estudos de Sumner et al. (2020 a, 

b), estes também adoptam a simples suposição de que o consumo per capita cairá em 

quantidades semelhantes para todas as famílias. Os cenários por eles definidos são de 

contracções do consumo per capita de 5, 10 e 20%. Naturalmente que a situação é muito mais 

complexa, pois os Agregados Familiares possuem características diferenciadas (fontes de 

rendimento e tipos de emprego, entre outras). Estes concluem que a pobreza poderá aumentar 

em proporções diferentes tendo em conta o cenário de contracção e das linhas de pobreza 

usados. 

 

Parolin & Wimer (2020) recorre aos dados que reportam a situação de pobreza em 2018 e 

combinam-nos com a pesquisa mais recente da população para estimar os impactos da COVID-

19 na pobreza nos Estados Unidos da América (EUA). Assume três cenários de redução de 

pobreza, considerando os choques que ocorrem no mercado de trabalho e que possam causar 

uma redução de 10, 20 e 30% na taxa de desemprego. Nas suas micro-simulações, usam o método 

de Supplemental Poverty Measure (SPM), uma inovação que critica a actual forma do cálculo da 

pobreza nos EUA. Estes concluem que a pobreza aumentará em 15, 16.9 e 18.9%, respectivamente, 

nos três cenários. 

 

Morsy et al. (2020) adoptam o CGE para analisar os impactos da COVID-19 em África. Na 

calibração, têm em conta o sector informal, uma característica fundamental das economias 

africanas. Concluem que o consumo das famílias irá diminuir. Similarmente, Andersen et al. (2020) 

demostram que a pandemia da COVID-19 teve efeitos drásticos nos gastos dos consumidores em 

todo o mundo. Na fase inicial, houve uma redução de 25% no gasto em transacções. Portanto, 

Morsy et al. (2020) prevêem que o desemprego irá aumentar no sector informal bem como no 

sector formal. Estas situações adversas provocariam uma recessão económica em África e 

aumentariam os défices fiscais e de conta corrente.  

 

Há outras componentes consideradas para além do consumo. Diwakar (2020) analisa a pobreza 

multidimensional e destaca as privações relacionadas com os cuidados de saúde, higiene, 

saneamento. Similarmente, Egge et al. (2020) empregaram uma abordagem de análise da pobreza 

multidimensional no contexto moçambicano e fizeram uma avaliação mais abrangente, 

observando, com poucos detalhes o início da crise da COVID-19. Portanto, as privações da 

população têm vindo a aumentar. 

 

Devido aos impactos da COVID-19, será a primeira vez neste século que o número de pobres irá 

aumentar. Isso ocorre após um período de redução da pobreza, em média, de quase 100 milhões 

de pessoas por ano entre 2008 e 2013. A este propósito Valensisi (2020), usando a mesma 

abordagem e metodologia que Sumner et al. (2020a, b), demonstra que a pandemia terá 

consequências dramáticas, corroendo os ganhos registados na última década. 

 

  



5 

 

3. METODOLOGIA   

 

Nesta secção é apresentada a metodologia. Esta inclui a descrição da base de dados consultada, 

a fórmula do cálculo dos indicadores de pobreza, as expressões das medidas de desigualdade 

usadas, apresenta o caminho da transmissão dos choques da crise da COVID-19, apresenta os 

cenários usados para as micro-simulações de contracção do consumo. No fim da secção, fazem-

se advertências sobre os pressupostos. 

 

3.1 Base de dados usada 
 

A base de dados usada para esta pesquisa foi o último IOF14/15. Este antecede a três outros 

inquéritos, nomeadamente, os inquéritos aos agregados familiares (IAF 1996/97 e IAF 2002/03) e, 

finalmente, o inquérito ao orçamento familiar (IOF 2008/09). Estes inquéritos são conduzidos pelo 

Instituto Nacional de Estatística (INE) e as informações daí resultantes são utilizadas para produzir 

as avaliações nacionais de pobreza. A recolha de dados do IOF14/15 foi feita com base em cinco 

questionários que recolherem informações sobre as características gerais do agregado familiar, o 

nível de despesas diárias do agregado, as despesas e receitas (anuais e mensais), a força de 

trabalho, os efeitos das calamidades naturais, os indicadores de confiança e, por último, o turismo. 

 

O inquérito previa ocorrer em quatro trimestres. Por razões financeiras, o terceiro trimestre do 

inquérito não foi coberto Ministério da Economia e Financias (MEF, 2016). Mesmo assim, as bases 

de dados são representativas a nível nacional. A inexistência deste trimestre não afecta a 

fiabilidade das micro-simulações aqui produzidas, uma vez que os choques ocorrem nos 

trimestres iniciais (de Março a Junho). Este inquérito foi usado para extrair o consumo dos AF das 

zonas urbanas e rurais e, com base nas micro-simulações, estimar a pobreza e a desigualdade.  

 

3.2 Indicadores de pobreza e desigualdade  

 

a) Cálculo de pobreza  

 

Os índices absolutos de pobreza são calculados usando a fórmula de Foster, Greer e Thorbecke 

(FGT). Estes são, usualmente, calculados utilizando o grau de aversão à pobreza que pode ser 

igual a 0, 1 e 26. Podem ser usados outros graus de aversão. Neste caso será somente usado o 

índice de aversão 0 calculando-se o FGT0, ou simplesmente o índice de pobreza. O índice não 

linearizado do FGT é dado pela seguinte expressão:  

 

 

 �̂�(𝑧;𝛼) =  
∑ 𝑤𝑖(𝑧−𝑦𝑖)+

𝛼𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

      (1) 

  

 
6 FGT0 representa o índice da pobreza, FGT1 mede a intensidade de pobres (distância média à linha de 

pobreza) e FGT2 representa a severidade da pobreza (ponderação maior para a distância média em relação 

à linha de pobreza, quadrado do hiato da pobreza em relação à linha de pobreza). 
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Onde 𝑦𝑖  é observação da variável de interesse, 𝑤𝑖  , observação do peso da amostra,  𝑛  , número 

de observações, 𝑧  é a linha de pobreza alimentar somada ao consumo não alimentar (obtida 

através da identificação de um cabaz em cada área geográfica identificada no IOF14/15) e 𝛼  é o 

grau de aversão. Saiba que 𝑥+ = max  (𝑥, 0). Portanto, linearizando, o índice de FGT pode ser 

calculado da seguinte forma: 

 

�̂�(𝑧;𝛼) =   
�̂�(𝑧;𝛼)

𝑧𝛼             (2) 

 

 

b) Linhas de pobreza nacionais 

 

Os indicadores de pobreza e desigualdade calculados7 na presente pesquisa foram feitos com 

base no consumo de cada AF. O consumo8 foi calculado somando o consumo alimentar e não 

alimentar. De seguida, foram usadas as linhas de pobreza nacionais para cada uma das áreas 

geográficas, nomeadamente as 13 regiões previstas no IOF14/15, e geradas as estimativas. 

 

c) Linha de pobreza internacional usando a Paridade de Poder de Compra (PPP) 

 

Faz-se uma comparação dos cálculos usando as linhas de pobreza nacionais e a linha de pobreza 

internacional (de US$ 1.9 por dia), definida pelo Banco Mundial.  

 

O ano base adoptado nesta pesquisa foi 20159. Para a conversão da linha de pobreza 

internacional, expressa em termos de dólares convertidos pela PPP, usou-se o Índice de Preços 

ao Consumidor (IPC) e a taxa de câmbio média anual10 do ano base. 

 

3.3 Medidas de desigualdade  

 

a) Índice de Gini  

 

Para além do cálculo de pobreza, o consumo dos AF também foi usado para medir a 

desigualdade11. Neste caso, é calculado o índice de Gini o mais conhecido e de maior aplicação. 

É comummente utilizado para calcular a desigualdade numa distribuição. Este varia de 0 a 1, onde 

zero (0) representa total igualdade e um (1) total desigualdade. Usando a notação de Araar e 

Duclos (2013), o índice de Gini é calculado da seguinte forma:  

 

 

 

𝐼 = 1 −
�̂�

�̂�
  onde  𝜉 = ∑ [

(𝑉𝑖)2−(𝑉𝑖+1)2

 [𝑉1]2 ]𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖 e 𝑉𝑖 = ∑ 𝑤ℎ

𝑛
ℎ=1  e 𝑦1 ≥ 𝑦2 … 𝑦𝑛−1 ≥ 𝑦𝑛   (3) 

  

 
7 Os procedimentos metodológicos complexos podem ser encontrados MEF (2016) no Apêndice 7.1. 
8 Kirev & Chen (2017) destacam o consumo ou despesas como sendo o principal critério de inclusão. 
9 Ano de conclusão da condução do IOF14/15. 
10 http://www.bancomoc.mz/fm_pgLink.aspx?id=222 
11 O conceito desigualdade usado na pesquisa refere-se a desigualdade do consumo dos agregados 

familiares. 

http://www.bancomoc.mz/fm_pgLink.aspx?id=222
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b) Rácio de Kuznet 

 

Foi usada a distribuição de percentil para analisar, de forma diferenciada, a distribuição do 

consumo dos AF. A distribuição de percentil12 indica quanto cada membro de um grupo recebe 

(em média) em relação à média geral.  

 

Esta foi usada para calcular o Rácio de Kuznet (4). Este rácio calcula a desigualdade comparativa 

dos grupos de renda mais baixa com os grupos de renda alta (Todaro & Smith, 2006). Este é 

designado de Rácio de Kuznet Convencional (RKC), para distinguir do Rácio de Kuznet Modificado 

(RKM), onde somente se coloca o 10% do percentil mais alto, ao invés de 20%, como prevê o RKC. 

 

 

       𝑅𝐾 =
20% 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠

40% 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑖𝑠 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜𝑠
     (4) 

 

 

Quanto maior o Rácio de Kuznet, maior é a desigualdade entre os grupos de comparação. 

 

3.4 Transmissão dos choques da crise da COVID-19 

 

Em Moçambique, a pobreza é medida usando a estimação das despesas de consumo dos AF. Este 

estudo parte da hipótese de que a COVID-19 influencia negativamente o consumo dos AF e este, 

por sua vez, afecta a incidência da pobreza. Mesmo com inexistência de informações ex-post, este 

estudo parte de alguns pressupostos ex-ante, que permitem gerar contracções no consumo do 

AF. Portanto, há necessidade de perceber quais são os canais de transmissão que afectam o 

consumo e, este, por sua vez, a pobreza. 

 

Os choques verificados no lado da oferta e no lado da procura originaram uma contracção da 

actividade económica nacional. Banco Mundial (2020a) anunciou que o crescimento do PIB em 

Moçambique deverá cair para 1,3% em 2020, abaixo da previsão pré COVID-19 de 4,3%, com 

riscos significativos de queda maior13. Em consequência, esta recessão económica cria 

desemprego nos vários sectores de actividade. Por sua vez, o desemprego origina uma redução 

no consumo médio do AF e, consequentemente, aumenta os níveis de pobreza no país. Estes 

choques transmitem-se de formas distintas no meio urbano e rural.  

 

No meio urbano, a percepção é de que o impacto tem sido mais profundo. Com os vários sectores 

de actividade paralisados, ou semi-paralisados, e com custos fixos com os salários e as despesas 

de manutenção, muitos trabalhadores têm ficado desempregados, enquanto, outros mantêm-se 

no mercado de trabalho com incerteza de não saberem até quando a crise perdura. O consumo 

urbano reduziu com as incertezas do futuro. Os AF não gastam como antes, reservam sempre 

mais dinheiro que anteriormente, com receio de não saber como será o dia seguinte. Agy et al. 

(2020) verificam uma redução dos ganhos diários dos vendedores informais na cidade de Maputo. 

Para o meio rural, há a percepção de que a actividade agrícola decorre normalmente, mas na 

actividade comercial verifica-se uma redução. Neste caso, a principal contracção no consumo 

verificou-se em famílias com maior número de membros. 

  

 
12 A discussão é bem aprofundada em Jan (2016). 
13 https://www.worldbank.org/en/country/mozambique/overview 

https://www.worldbank.org/en/country/mozambique/overview
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3.5 Micro-simulação de contracção do consumo  

 

Foram adoptados três cenários descritos para as micro-simulações de contracção de consumo 

dos AF. O primeiro cenário (CEN1), optimista, prevê a redução no consumo entre 5 e 10%, o 

cenário moderado (CEN2) prevê a redução entre 10 e 15% e, o cenário pessimista (CEN3), prevê 

a redução entre 15 e 20%. Estas reduções não são homogéneas a todos os AF. Os AF que residem 

nas zonas urbanas possuem maiores reduções de rendimentos. As reduções de consumo dos AF 

das zonas rurais são influenciadas pelo número de dependentes que o AF possui.   

 

Pode haver reduções maiores ou menores, dependendo da complexidade dos canais de 

transmissão e da profundidade do choque. Sobre esta questão, Ma et al. (2020) destaca que os 

impactos podem variar, dependendo da agregação e interligação das actividades. Neste caso, 

definiu-se uma matriz de características que influenciam os níveis de contracção de consumo, tais 

como: o nível de pobreza registado na última avaliação de pobreza (IOF14/15), o estado 

desfavorável anterior de algumas províncias afectadas pelos ciclones Idai e Kenneth, a 

insegurança que ocorre desde 2017 em Cabo Delegado e o tamanho dos AF nas zonas rurais. Os 

AF com dependentes maiores ou iguais a sete, possuem maiores contracções no consumo.  

 

As contracções no consumo foram feitas nos últimos dois trimestres do IOF14/15, para tornar as 

estimativas mais próximas da realidade. Esta escolha pressupõe que a situação prevaleça até ao 

final do corrente ano. Portanto, os registos do consumo do AF do primeiro trimestre do IOF14/15 

foram preservados e não foram alvo de qualquer contracção. 

 

3.6 Advertências aos pressupostos usados 

 

A análise dos resultados deve ser ponderada, considerando as limitações que este tipo de estudos 

apresenta. ADB (2020), Hausmann (2020), Kharas & Hamel (2020), Lucas (2020), Morsy et al. 

(2020), OMT (2020), Parolin & Wimer (2020), Sumner et al. (2020 a, b), Suryahadi et al. (2020) e 

Valensisi (2020) abordam essas limitações nas micro-simulações por eles realizadas. 

 

Apresenta-se a listagem, não por ordem de importância, de algumas das limitações desta 

pesquisa. Primeiro, os efeitos das contracções são verificados em não mais de dois trimestres. As 

estimativas podem ser agravadas se estas contracções forem por períodos mais longos. Segundo, 

o Governo de Moçambique adoptou algumas medidas de mitigação14 dos efeitos sociais com 

vista a minimizar os impactos da COVID-19. Os impactos destas medidas não são aqui 

considerados. Terceiro, tendo em conta a suspensão das negociações do salário mínimo15, 

ocorrida no mês de Abril, o estudo considera não haver nenhum incremento de rendimento nos 

últimos dois trimestres na zona rural e urbana. A mesma suposição é feita para os sectores 

informais. Naturalmente que o salário não é a única fonte de rendimento das famílias. Mas aqui 

considera se o salário como sendo a principal fonte de rendimento e que, através destes salários, 

o sector informal e o meio rural também beneficiam por via da despesa das compras de seus 

produtos. Quarto, não se faz nenhuma análise sobre a rapidez com que as pessoas podem sair da 

pobreza durante e depois da COVID-19. 

 

  

 
14https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Parlamento-aprova-codigo-sobre-o-

Imposto-do-Valor-Acrescentado-IVA 
15 https://cta.org.mz/covid-19-forca-a-suspensao-das-negociacoes-dos-salarios-minimos/ 

https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Parlamento-aprova-codigo-sobre-o-Imposto-do-Valor-Acrescentado-IVA
https://www.portaldogoverno.gov.mz/por/Imprensa/Noticias/Parlamento-aprova-codigo-sobre-o-Imposto-do-Valor-Acrescentado-IVA
https://cta.org.mz/covid-19-forca-a-suspensao-das-negociacoes-dos-salarios-minimos/
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4. RESULTADOS EMPÍRICOS  

 

Nesta secção é apresentada a análise das micro-simulações dos impactos da COVID-19, no curto 

prazo, que comportam as estimativas de pobreza e desigualdade. 

 

4.1 Cálculo dos Índices de Pobreza 

 

a) Linhas de pobreza nacionais 

 

Foram usadas as linhas de pobreza das áreas geográficas16 definidas pelo IOF14/15 para fazer as 

estimativas iniciais de pobreza diante das micro-simulações nos choques do consumo devido à 

COVID-19.  

 

A figura 1 mostra as curvas de pobreza usando o consumo nacional de todas as áreas geográficas 

(nível nacional). Estas curvas mostram, no seu eixo horizontal, a linha de pobreza usada, neste 

caso, a linha de pobreza que vai do intervalo17 de 0-80, e, no eixo vertical, a percentagem de 

pessoas em situação de pobreza.  

 

Dada a proporcionalidade directa existente entre o aumento das linhas de pobreza (eixo 

horizontal) e o índice de pobreza (eixo vertical) as curvas de FGT0 terão um formato ascendente 

revelando essa relação. 

 

As curvas de FGT0 partem de zero, indicando que em todos os cenários, com uma linha de 

pobreza de zero, não haveria nenhum pobre. A medida que percorremos as curvas de FGT0 as 

diferenças vão ocorrendo. Por exemplo, se assumirmos que a linha de pobreza é de 16, o CEN1, 

CEN2 e CEN3 registariam um FGT0 de 30%, 38% e 46%, respectivamente. Já com a linha de 

pobreza próxima a 80 os índices de FGT0 não apresentam grandes diferenças. As curvas 

sobrepostas representam os mesmos níveis de pobreza e curvas próximas do eixo horizontal 

representam menor percentagem de pessoas em situação de pobreza; no caso contrário, as 

curvas representam maior percentagem de pessoas em situação de pobreza.  

 

  

 
16 Mambo et al. (2018) usam também estas linhas de pobreza por áreas geográficas. 
17 Este intervalo considera a linha de pobreza internacional com o ano base de 2015. Na secção seguinte são 

feitas as estimativas olhando para linha de pobreza internacional de US$1.9. 
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Figura1 

Curva de FGT0 nacionais 

 
Fonte: Representação dos Autores com base nos dados do IOF14/15 

 

No geral, pode-se visualizar que os diferentes choques sobre o consumo conduzem a aumentos 

de pobreza ao nível mais alto de agregação (todo o país). Observe que o CEN3 (linha mais distante 

do eixo horizontal) levaria mais pessoas para a situação de pobreza. 

 

De forma específica, as estimativas associadas às curvas de pobreza aos níveis mais altos das áreas 

geográficas (nacional, urbano e rural), em cada um dos três cenários, pode ser visualizada na 

tabela 1. Assegurando todos os pressupostos constantes nestas micro-simulações, mesmo as 

contracções mais pequenas do consumo das famílias (5-10%), conduzem a taxa de pobreza 

nacional de 58.1% equiparada à taxa de pobreza nacional registada pelo IAF1996/97 (1ª Avaliação 

da Pobreza feita logo após a guerra civil). 

 

Tabela 1 

Índice de pobreza nacional, urbano e rural 

Área Geográfica IOF14/15 CEN1 CEN2 CEN3 

Nacional 0.492 0.581 0.611 0.675 

Urbano 0.407 0.447 0.467 0.529 

Rural 0.531 0.651 0.686 0.751 

Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos IOF14/15   
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Pode-se depreender, da tabela 1, que a pobreza continuará a ser mais alargada no meio rural e 

segue uma tendência crescente. Caso as contracções de consumo se aprofundem, a pobreza no 

meio rural poderá atingir 75.1%. 

 

Para o caso específico das 11 áreas geográficas18 definidas a nível nacional no IOF14/15, 

correspondentes à divisão administrativa de província, as estimativas de pobreza possuem a 

mesma tendência (tabela 2).  

 

Tabela 2 

Índice de pobreza por províncias 

Área Geográfica IOF14/15 CEN1 CEN2 CEN3 

Niassa 0.653 0.706 0.747 0.820 

Cabo Delgado 0.500 0.611 0.636 0.706 

Nampula 0.641 0.649 0.701 0.784 

Zambézia 0.600 0.628 0.686 0.774 

Tete 0.319 0.363 0.437 0.591 

Manica 0.400 0.417 0.447 0.477 

Sofala 0.459 0.467 0.475 0.483 

Inhambane 0.508 0.523 0.536 0.540 

Gaza 0.491 0.504 0.509 0.516 

Maputo Província 0.261 0.278 0.291 0.295 

Maputo Cidade 0.174 0.181 0.195 0.199 

Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos IOF14/15   

 

As contracções de consumo dos AF em cada um dos cenários criados não são homogéneas, tal 

como Banco Mundial (2020b), OMT (2020) e Sumner et al. (2020 a, b) afirmam nas suas estimativas 

globais de pobreza. Nesta secção, distinguem-se as contracções concretas de consumo em 

função da matriz de características definidas dos AF. 

 

Em 2016 Moçambique divulgou os resultados da 4ª Avaliação da Pobreza e Bem-Estar onde se 

estimou que cerca de 49.2% da população era considerada pobre (MEF, 2016). As micro-

simulações aqui feitas, indicam que a pobreza pode estar correlacionada pelo nível inicial de 

pobreza em cada um dos espaços geográficos analisados. As províncias com os índices de 

pobreza mais altos no IOF14/15 mantêm o mesmo padrão nas três simulações.  

 

No cenário optimista, uma contracção do rendimento mais baixa coloca Niassa com um nível de 

pobreza de 70.6%, exactamente igual ao índice de pobreza registado nesta província durante a 

1ª Avaliação da Pobreza IAF1996/97. Por outro lado, a província da Zambézia, que tem sido uma 

das províncias mais pobres, não só pelo nível da concentração populacional, onde há prevalência 

das armadilhas da pobreza em AF com mais de sete pessoas, mas também pelas recentes cheias 

 
18 Niassa, Cabo Delgado, Nampula, Zambézia, Tete, Manica, Sofala, Inhambane, Gaza, Maputo Província e 

Maputo Cidade 
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e ciclone que afectaram esta província, originaram um incremento de 2.8% do seu nível inicial de 

pobreza registado no IOF14/15. 

 

A tendência dos índices de pobreza das províncias menos pobres (tais como, Tete, Manica, Sofala, 

Maputo Província e Maputo Cidade) mantém-se praticamente a mesma, onde para Maputo 

Província e Maputo Cidade os índices de pobreza não atingem 30%; enquanto nas outras 

províncias (Tete, Manica e Sofala) nos CEN1 e CEN2, as taxas de pobreza registam aumentos, mas 

não chegam a 50%. No CEN3 a província de Tete regista um índice de pobreza de 59.1%, 

relativamente alto se comparado com as outras províncias com menor incidência de pobreza no 

IOF14/15. 

 

b) Paridade de Poder de Compra 

 

Nesta secção observa-se o cumprimento das metas traçadas do ODS 119. Escolheu-se a linha de 

pobreza internacional de US$1.9 por dia, ajustadas à tabela de PPP, para fazer as micro-

simulações. Os estudos de ADB (2020), Banco Mundial (2020), Kharas & Hamel (2020), OMT 

(2020), Parolin (2020a), Sumner et al. (2020a) e Wimer (2020) usam esta linha de pobreza 

internacional.  

 

O PPP é uma teoria económica que mede e compara as moedas de diferentes países em termos 

de poder de compra. Por exemplo, se a nossa cesta básica, a definida para o cálculo do IPC, custa 

60 MZM em Moçambique e custa nos EUA US$ 1, então a taxa de câmbio de equilíbrio seria de 

60 MZM para cada 1 US$. A análise pode ser feita com outras variáveis económicas, tais como, o 

PIB, o consumo, a taxa de inflação entre dois países. Neste caso é aplicada para comparar a cesta 

básica. 

 

As micro-simulações com a linha de pobreza internacional tornam-se mais preocupantes, com 

cerca de 90% da população em condições de pobreza a nível nacional e prevalece também a 

maior incidência na zona rural (tabela 3). 

 

Tabela 3 

Índice de pobreza nacional, urbano e rural-PPP 

Área Geográfica IOF14/15 CEN1 CEN2 CEN3 

Nacional 0.917 0.926 0.931 0.939 

Urbano 0.816 0.832 0.841 0.855 

Rural 0.970 0.975 0.978 0.983 

Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos IOF14/15   

  

 
19 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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A tabela 4 apresenta as micro-simulações usando linha de pobreza internacional pelas diferentes 

províncias do país. 

 

Tabela 4 

Índice de pobreza por províncias-PPP 

Área Geográfica IOF14/15 CEN1 CEN2 CEN3 

Niassa 0.966 0.972 0.975 0.985 

Cabo Delgado 0.933 0.946 0.955 0.967 

Nampula 0.970 0.980 0.984 0.989 

Zambézia 0.962 0.968 0.972 0.982 

Tete 0.937 0.949 0.954 0.964 

Manica 0.923 0.933 0.937 0.947 

Sofala 0.930 0.933 0.935 0.936 

Inhambane 0.902 0.904 0.906 0.908 

Gaza 0.916 0.919 0.921 0.924 

Maputo Província 0.537 0.555 0.567 0.573 

Maputo Cidade 0.479 0.486 0.499 0.507 

Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos IOF14/15   

 

O Banco Mundial (2018) previu que seria difícil para Moçambique conseguir cumprir com os 

ODS20 traçados pela ONU (sendo o ODS 1: acabar com a pobreza extrema até 2030). Esta foi a 

principal prioridade assumida pelos vários países integrantes na Assembleia da ONU em 2000. Na 

melhor das hipóteses, Moçambique poderia reduzir a taxa da pobreza até 21.8% em 2030. 

 

Com os choques previstos no consumo das famílias, será difícil acabar com a pobreza até 2030. 

Com os impactos da COVID-19, a meta de reduzir a pobreza até 21.8%, é praticamente impossível. 

 

4.2 O Cálculo dos indicadores de desigualdade 

 

a) Coeficiente de Gini 

 

Além do cálculo das medidas de pobreza usando o FGT0, o inquérito do orçamento familiar 

também fornece informações que permitem calcular a desigualdade e a distribuição do consumo 

das famílias. Apresenta-se a seguir a análise da desigualdade, usando três medidas para o efeito: 

o índice Gini, a distribuição dos percentis de consumo e o Rácio de Kuznet, convencional e o 

modificado. 

 

Os resultados das micro-simulações CEN1, CEN2 e CEN3 relativos ao coeficiente de Gini a nível 

nacional, urbano e rural são apresentados tendo em conta o ano de comparação da última 

avaliação da pobreza, o IOF14/15 (tabela 5).  

  

 
20 https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
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Tabela 5 

Coeficiente de Gini 

Área Geográfica OF14/15 CEN1 CEN2 CEN3 

Nacional 0.470 0.478 0.484 0.504 

Urbano 0.550 0.547 0.550 0.569 

Rural 0.370 0.364 0.368 0.378 

Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos IOF14/15   

 

A desigualdade calculada pelo IOF14/15, a nível nacional, foi de 0.470 (MEF, 2016). Usando as 

micro-simulações tendo em conta o consumo do AF, é possível observar que a nível nacional, a 

desigualdade subiu ligeiramente com a COVID-19. No CEN1 e CEN2 o indicador variou de 0.478 

a 0.484, sugerindo uma distribuição ligeiramente mais desigual. Bourguignon (2004), informa que, 

mesmo as mudanças pequenas no índice de desigualdade, podem ter efeitos grandes na pobreza 

em termos absolutos. Porém, o mesmo não acontece no CEN3, onde o índice de Gini chega a 

0.504. 

 

Dados do IOF14/15 revelam que a desigualdade é mais acentuada nas zonas urbanas (0.550) do 

que nas zonas rurais (0.370). A desigualdade do CEN1 no meio urbano e rural é menor do que a 

desigualdade inicial calculada pelo IOF14/15. Não obstante a situação inicial, o padrão de 

aumento da desigualdade nas zonas rurais tende a crescer.  

 

A desigualdade medida pelo índice de Gini revela uma distribuição mais homogénea de grande 

parte dos AF pobres. Isto não significa que os AF estarão numa melhor condição, uma vez que os 

impactos da COVID-19 na pobreza foram claros. Portanto, é uma distribuição relativamente 

uniforme a um nível de consumo menor. 

 

Porém, este indicador tem-se revelado sensível às respostas do tipo de consumo dado pelas 

famílias. A inexistência de um tipo de consumo de alimentos (consumo zero) reportada pelas 

famílias dentro do período da análise do IOF14/15 foi considerada de nula nestas micro-

simulações. As estimativas são representativas a nível nacional, porém, podem estar 

sobrestimadas devido a essa sensibilidade no momento da realização dos inquéritos. 

Independentemente da correcção que se possa fazer a essa “sobrestimação” nos índices de Gini, 

nas áreas geográficas, em ambos os cenários, evidenciam tendências de crescimento das 

desigualdades. 

 

Ravallion (2004) disserta sobre o papel desempenhado pela desigualdade inicial e pela mudança 

na pobreza. Elevados índices de desigualdade comprometem a redução da pobreza. O Banco 

Mundial (2018) afirmou que o crescimento poderia ter tido um impacto muito maior na redução 

da pobreza em Moçambique se os seus efeitos não tivessem sido anulados ou reduzidos pelo 

aumento da desigualdade que foi observada.  

 

b) Distribuição percentil do consumo em relação à média de 10% por percentil 

 

As medidas de desigualdade são sensíveis à distribuição do consumo nos últimos percentis ou 

nos percentis mais baixos, ou seja, alterações do consumo nos percentis intermédios não são 

capturadas por estes indicadores. Esta é uma limitação que se demostra a seguir. 
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A análise visual das distribuições do consumo pelos percentis no IOF14/15 e nos três cenários 

simulados (CNE1, CEN2 e CEN3) demonstram uma elevada desigualdade da distribuição do 

consumo em relação a média do percentil, 10%, e em relação ao último percentil (figura 2). 

 

Figura 2 

Distribuição de percentis de consumo 

 
Fonte: Representação dos autores com base nos dados do IOF14/15 

 

A tabela 6 com a distribuição de percentis revela essa distribuição em termos numéricos. 

 

Tabela 6 

Distribuição de percentis 

Outcome Share IOF14/15 CEN1 CEN2 CEN3 

0-10 1.294502 1.266382 1.234904 1.13127 

10-20 2.19215 2.147133 2.101058 1.93881 

20-30 2.864974 2.805798 2.752179 2.5458 

30-40 3.569229 3.500119 3.44098 3.21243 

40-50 4.40299 4.323056 4.257974 3.9983 

50-60 5.444581 5.356407 5.293695 5.02291 

60-70 6.868237 6.777076 6.71518 6.44032 

70-80 9.050762 8.973611 8.923178 6.44032 

80-90 13.51924 13.49647 13.49839 13.4931 

90-100 50.79333 51.35395 51.78246 53.4946 

Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos IOF14/15 
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c) Rácio de Kuznet  

 

Representa-se, de seguida, a distribuição de percentis por soma de três grupos (figura 3). É 

possível visualizar que o último percentil possui quase a metade da percentagem do consumo 

dos AF. 

 

Figura 3 

 
Fonte: Representação dos autores com base nos dados do IOF14/15 

 

Calcula-se o RKC para o IOF14/15 para os três cenários da pesquisa (tabela 7). 

 

Tabela 7 

Cálculo do Rácio de Kuznet 

Rácio de Kuznet IOF14/15 CEN1 CEN2 CEN3 

RKC 6.48256 6.67224 6.850669 7.587844 

RKM 5.11985 5.28364 5.434128 6.059448 

Fonte: Cálculos dos Autores com base nos Dados dos IOF14/15 

  

O RKC apresentado na tabela 7 mostra uma desigualdade da distribuição elevada (40% no 

percentil mais baixo) em relação a 20% do percentil mais alto21.  

 

Por exemplo, assuma a seguinte distribuição de rendimento. Numa economia ABC há um total de 

100 unidades monetárias distribuídas da seguinte forma: 40% da população com consumo mais 

baixo detêm 20 unidades monetárias, 40% da população com consumo intermédio detêm 30 

unidades monetárias e 20% da população com consumo mais alto detém 50 unidades monetárias. 

Então usando a fórmula, o RKC seria igual a 2.5, ou seja 20% da população com consumo mais 

 
21 Veja a expressão 4 na metodologia 

IOF14_15
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CEN2
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0 20 40 60 80 100
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alto detém 2.5 vezes mais o rendimento de 40% da população do consumo mais baixo. Quanto 

maior for o RKC maior será a desigualdade entre estes grupos. 

 

No nosso caso, o RKC-CEN1 indica que os indivíduos dos 20% dos percentis mais altos tiveram um 

consumo de 6.67224 vezes superior ao consumo dos indivíduos do 40% dos percentis mais 

baixos. E a desigualdade aumenta à medida que as contracções no consumo aumentam. Este RKC 

é também consistente com o RKC calculado durante a 4ª Avaliação da Pobreza e Bem-Estar. Os 

níveis são altamente influenciados pelos percentis mais altos. 

 

Dada a elevada desigualdade verificada na distribuição de consumo (figura 3), alterou-se o RKC 

para avaliar como seria a desigualdade. Portanto, o Rácio de Kuznet foi modificado22 (RKM) tendo 

em conta que nenhum dos quase 90 percentis alcançou o consumo mediano de 10%.  

 

Suponha agora que na nossa economia ABC repartíamos o grupo dos 20% da população com o 

consumo mais alto que detém 50 unidades monetárias (deste grupo, 10% mais baixo possui 20 

unidades monetárias e 10% mais alto possui 30 unidades monetárias). Portanto, o RKM seria 

encontrado dividindo os 40% da distribuição do consumo mais baixo pelos 10% da distribuição 

de consumo mais alto. Então, o RKM seria igual a 1.5, ou seja 10% da população mais rica detém 

1.5 vezes mais o rendimento de 40% da população mais pobre. 

 

Portanto, comparamos o último percentil com a soma dos 40% dos percentis mais baixos. A 

diferença é ligeira, de não mais de 2, em relação ao RKC calculado em ambas situações. O que 

demonstra que a distribuição do consumo é concentrada nos percentis mais altos da população. 

Lakner et al. (2020) argumenta que é necessário reduzir a desigualdade. Para estes autores, reduzir 

o índice de Gini de cada país em 1% ao ano tem um maior impacto na pobreza global do que 

aumentar o crescimento anual de cada país 1% pontos acima das previsões. Portanto, a redução 

da pobreza no pós-COVID-19 deverá passar, inicialmente, pela redução das desigualdades.   

 

4.3 Quantas pessoas são arrastadas para a situação de Pobreza? 

 

a) Número de pessoas em situação de pobreza segundo as linhas de pobreza nacionais  

 

A tabela 8 mostra o número de pessoas que podem ficar abaixo da linha de pobreza, em cada 

um dos três cenários (CEN1, CEN2 e CEN3). Este número é calculado tendo em conta a expressão 

(1). Após o cálculo do índice pobreza, fez-se a estimativa do número da população pobre. A 

população por províncias nos CEN1, CEN2 e CEN3 é extraída da base dos dados publicados pelo 

Censo Populacional de 2017 (INE, 2019). 

  

 
22 O top (percentil de consumo mais alto) é reduzido de 20% para 10% 
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Tabela 8 

Número de pobres por área geográfica 

Área Geográfica 
Pobres 

IOF14/1423 

Pobres 

CEN1 

Pobres 

CEN2 

Pobres 

CEN3 

Niassa 995,650 1,279,297 1,353,127 1,488,346 

Cabo Delegado 847,543 1,417,591 1,475,194 1,751,544 

Nampula 2,860,509 3,739,491 4,034,947 4,521,927 

Zambézia 2,722,605 3,243,230 3,541,953 3,999,739 

Tete 797,473 962,665 1,156,742 1,568,311 

Manica 788,476 810,812 869,684 930,732 

Sofala 896,028 1,055,082 1,072,971 1,090,618 

Inhambane 727,297 779,119 798,303 803,882 

Gaza 726,144 716,869 723,359 733,334 

Maputo Província 319,219 546,623 573,802 580,916 

Maputo Cidade 145,366 202,803 218,277 223,365 

População Total 11,826,310 14,753,583 15,818,358 17,692,714 

Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos IOF14/15 e do Censo 2017 

 

Com base na contracção de consumo na ordem dos 5-10%, as províncias com os maiores índices 

de pobreza são Cabo Delegado, Zambézia e Nampula, com o seguinte número de pobres: 

1,417,591; 3,243,230 e 3,739,491, respectivamente. Este padrão mantém-se para estas províncias 

nos CEN2 e CEN3. Justifica-se esta tendência, tendo em conta que as duas últimas províncias com 

um maior peso grande da agricultura (mais “rurais”), maior população (Zambézia e Nampula) e 

maior tamanho médio dos agregados familiares (em média 5). 

 

No geral, no primeiro caso, pobreza por áreas geográficas, em comparação com o IOF14/15, com 

uma contracção de consumo de 5-10%, cerca de 2,927,273 pessoas caem na pobreza. Com uma 

contracção de até 10-15%, cerca de 3,992,048 e no último cenário, uma contracção de até 15-

20% poderá levar 5,866,403 pessoas para a pobreza.  

 

b) Número de pessoas em situação de pobreza usando o PPP 

  

Quando usada a linha de pobreza internacional de US$ 1.9 por dia, a situação altera-se 

completamente (tabela 9). 

  

 
23 A base do cálculo do número de pobres do IOF14/15 não é o censo populacional. Isso pode gerar algumas 

sobrestimações em relação ao número de pobres nos cenários elaborados.  
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Tabela 9 

Número de pobres por área geográfica-PPP 

Área Geográfica 
Pobres 

IOF14/15 

Pobres 

CEN1 

Pobres 

CEN2 

Pobres 

CEN3 

Niassa 995,650 1,749,881 1,760,405 1,783,058 

Cabo Delegado 847,543 2,163,950 2,194,695 2,244,760 

Nampula 2,860,509 5,584,148 5,643,402 5,694,616 

Zambézia 2,722,605 4,967,160 5,001,687 5,069,809 

Tete 797,473 2,481,822 2,514,155 2,553,425 

Manica 788,476 1,795,320 1,815,402 1,842,245 

Sofala 896,028 2,101,354 2,108,046 2,115,424 

Inhambane 727,297 1,342,144 1,346,292 1,351,733 

Gaza 726,144 1,302,296 1,307,558 1,314,716 

Maputo Provìncia 319,219 1,057,547 1,092,414 1,129,051 

Maputo Cidade 145,366 536,374 544,356 568,663 

População Total 11,826,310 25,081,995 25,328,411 25,667,501 

Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos IOF14/15 e do Censo 2017 

 

Em geral, usando a linha de pobreza internacional, os impactos da COVID-19 aumentam o número 

de pessoas que entram em situação de pobreza.  

 

Com a linha de pobreza internacional de US$ 1.9 por dia, uma contracção de consumo de 5-10%, 

aumenta em 13,255,685 pessoas em situação de pobreza em relação ao IOF4/15. Com uma 

contracção de até 10-15%, aumenta em 13,502,101 em relação ao IOF4/15 e no último cenário, 

poderá levar cerca de 13,841,191 pessoas para a condição de pobres, comparativamente ao 

IOF4/15. O número de pobres mais do que quadruplica em todos os cenários se comparados com 

a situação da pobreza usando os dados do IOF14/15 por cada área geográfica.  

 
 

5. CONCLUSÃO 

 

Segundo as últimas quatro avaliações de pobreza, houve progressos na redução da pobreza (em 

termos de percentagem de pessoas). A pobreza em 1998 era de 69.4% e reduziu para 49.2% em 

2016. Porém, o número de pobres tem aumentado devido ao efeito do crescimento demográfico. 

Entre os dois últimos IOFs (2008/2009 e 2015/2015), o número de pobres aumentou em cerca de 

700 mil moçambicanos. Actualmente, os impactos da COVID-19 podem perigar os progressos 

parciais (considerando o aumento do número de pobres) na redução a pobreza, na medida em 

que a desigualdade do consumo poderá aumentar. 

 

As principais conclusões derivadas das micro-simulações revelam que a pobreza e a desigualdade 

podem aumentar. Concretamente, a pobreza a nível nacional, considerando a medida utilizada 

nacionalmente poderá aumentar para 75.5%, 77.7% ou 81.7%, respectivamente para os três 

cenários, um retrocesso de mais de vinte anos. Em ambos os casos, a pobreza é mais acentuada 

nas zonas rurais do que nas zonas urbanas.  
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Usando a linha de pobreza internacional de US$ 1.9, a pobreza a nível nacional poderá aumentar 

para 92.6%, 93.1% ou 93.37%, conforme forem considerados os três cenários. Estes aumentos nos 

índices de pobreza colocam, certamente, Moçambique fora da meta do ODS de erradicar a 

pobreza até 2030. 

 

Os índices de desigualdade, calculados com base no índice Gini, poderão aumentar dos 0.47 

registados no IOF14/15 para 0.478, 0.484 ou 0.504 nos três cenários. Verifica-se que as zonas 

rurais apresentam uma distribuição de consumo menos díspar em comparação com as zonas 

urbanas, isto é, as desigualdades são menores no meio rural. 

 

O número de pessoas em situação de pobreza poderá aumentar, tal como tem acontecido 

anteriormente. Este cálculo tem como base o número da população registada no IV Censo 

Populacional. A população pobre poderá aumentar em 2,927,273 se considerado o cenário 1, em 

3,992,048 para o cenário 2 ou em 5,866,403 para o terceiro cenário. Quando usados os dados da 

linha de pobreza internacional de US$ 1.9 por dia, a população em situação de pobreza poderá 

aumentar em 13,255,685, em 13,502,101 ou em 13,841,191, conforme os três cenários  

 

Os cenários aqui traçados possuem alguma dose de incerteza, própria dos métodos de simulação. 

Porém, constituem um instrumento que pode ajudar a prever os impactos da COVID-19 na 

pobreza e na desigualdade, fornecendo elementos de discussão dos impactos microeconómicos 

nos agregados familiares. Estas micro-simulações podem também contribuir na decisão de 

políticas para minimizar os impactos e iniciar um ciclo de crescimento com redução da pobreza e 

das desigualdades. 

 

A actualização dos cenários, considerando a evolução da realidade, revela-se importante, pois 

permite uma maior aproximação às realidades futuras, o que facilita a tomada antecipada de 

políticas de minimização dos impactos negativos da crise e detectar as oportunidades para a 

criação de riqueza e de medidas pró-pobres. 
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Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar 

Maputo – Moçambique 

www.omrmz.org 

 

O OMR é uma Associação da 

sociedade civil que tem por 

objectivo geral contribuir para o 

desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de 

investigação, estudos e debates 

acerca das políticas e outras 

temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 

http://www.omrmz.org/

