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INTRODUÇÃO

 Bem vindo + obrigado! 

 Collaboracao geral entre MEF, UEM, UNU-WIDER e KU

 Porque este curso?
 A luta contra a fome e a pobreza continua ser absolutamente 

fundamental na Estratégia Nacional de Desenvolvimento 
(http://www.mpd.gov.mz/) 

 Inquéritos aos Agregados Familiares em Moçambique
 1996-97: Inquérito aos Agregados Familiares (IAF 1996-97), teve uma 

cobertura Nacional, urbano e rural: Cerca de 69,4 % da população vivia 
abaixo da linha da pobreza

 2002-2003: Inquérito aos Agregados Familiares (IAF 1996-97), teve uma 
cobertura Nacional, urbano e rural: Cerca de 54,1 % da população em 
pobreza absoluta

 Inquérito aos Agregados Familiares sobre Orçamento Familiar 2008/09 
(IOF2008): Cerca de 54,7 % da população em pobreza absoluta

 Urbano: 62,0 -> 51,5 -> 49,6%

 Rural: 71,3 -> 55,3 -> 56,9%

 http://www.preventionweb.net/files/16411_thirdnationalpovertyasse
ssment.pdf

 http://www.wider.unu.edu/publications/working-
papers/2015/en_GB/wp2015-044/

http://www.mpd.gov.mz/
http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2015/en_GB/wp2015-044/
http://www.wider.unu.edu/publications/working-papers/2015/en_GB/wp2015-044/


POBREZA

 Um conceito multidimensional:

 Rendimento

 Consumo

 Ativos

 Saúde

 Relação com a comunidade

 Controlo sobre o próprio destino

 Perspectivas futuras

 Segurança

 Etc.



O CURSO FOCA EM GERAL NO CONSUMO

 Uma dimensão importante

 Neste curso vamos falar em particular da 

medição da pobreza de consumo e das medidas 

que se obtêm a partir dela

 Mesmo que vamos falar de uma dimensão só, têm 

muitas coisas por ser analizadas



OBJECTIVO DO CURSO

 Aumentar o número de moçambicanos dentro do 

governo, da académia, da sociedade civil e os 

doadores com um conhecimento de como 

avaliamos a pobreza

 Aumentar a tranparência no processo

 Dar uma oportunidade a quem já trabalhou no 

ámbito da pobreza de atualizar as técnicas

 Treinar novo pessoal para participar na análise 

da pobreza

 Continuar a reforzar as relações entre a MEF e 

outras unidades analíticas no governo, na 

académia e na sociedade civil



NOTA-SE

 Material

 Os dados que utilizaremos neste curso são de uso 

interno, e não podem ser usados para outros fins!

 Os resultados que vamos ter nos exercícios não 

devem ser interpretados como resultados oficiáis!

 Certificado

 Será entregue só a quem participar em todas as aulas 

do curso



NOTA-SE TAMBEM

 O grupo de participantes é heterogeneo

 Experiência com análise de pobreza

 Experiência com pacotes estatísticos

 Experiência com STATA 

 Trocar experiencias como bases pare trabalho no 

futuro

 Sugestões sobre como podemos melhorar o curso 

para que seja mais útil para vocês são benvindas!



LOGÍSTICA

 Cópias do material no flash

 Nomes, contactos e email

 Certificados



PERGUNTAS?


