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O QUÉ É PROTECÇÃO SOCIAL?

A proteção social, ou segurança social, é um direito humano, definido como o
conjunto de políticas e programas concebidos para reduzir e prevenir a pobreza
e a vulnerabilidade ao longo do ciclo de vida.

Os SISTEMAS de proteção social abrangem varios ramos através de uma
combinação de regimes contributivos (seguro social) e prestações não
contributivas financiadas pelos impostos, onde se inclui a assistência social.
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Pisos de Protecção Social:
Recomedação 202 da OIT
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Os pisos de protecção social devem incluir, pelo menos, as seguintes garantias 
basicas de segurança social:

Definição de níveis minimos nacionais

Os Estados Membros deveriam proporcionar as garantias básicas de segurança social
a, pelo menos, todos os residentes e crianças, conforme estabelecido na legislação e
regulamentos nacionais. As garantias básicas de segurança social deveriam ser
estabelecidas por lei.



ENQUADRAMENTO LEGAL DA PROTECÇÃO SOCIAL EM 
MOÇAMBIQUE

Constituição da República de Moçambique – reconhece o direito a Protecção 
Social para todos os cidadãos

Lei da Protecção 
Social (4/2007)

Segurança Social 
Obrigatória 

(MITESS/INSS)

(MEF/INPS)

Segurança Social 
Complementar

Segurança Social 
Básica

(MGCAS/INAS)
Regulamento da Segurança Social 
Obrigatória, Decreto 51/2017:

Regime de segurança social 
obrigatória dos TCO e dos TCP

Estratégia Nacional de Segurança 
Social Básica (ENSSB) 2016-2024

Decreto 47/2018, que revê os 
programas de segurança social básica 

a luz da ENSSB 2016-2024



Segurança Social Básica

O Subsistema de Segurança Social Básica abrange os cidadãos nacionais sem meios próprios de 
satisfazer as suas necessidades básicas e vivendo em situação de pobreza e de vulnerabilidade.

Programas implementados pelo INAS: 



Mensagens Chave
 Interrupção em 2016 e 2017 (crise financeira) da tendência de crescimento positivo

contínuo na alocação à Acção Social, especialmente desde 2011; crescimento significativo
da alocação em 2018: 6.1 mil milhões de MT para MGCAS e INAS na LOE 2018
perante os 4.7 mil milhões MT em 2017 (+29% de crescimento).

 Peso do Sector Acção Social (MGCAS+INAS): 2,0% do OE face aos 1,3% do OE de 2017
e 0,6% do PIB em 2018 face aos 0,4% no ano de 2017 (considerando a execução real). A
Ação Social é o único dos setores sociais que viu sua participação na despesa total
aumentar entre 2008 e 2018. De facto, o peso do setor em termos orçamentais duplicou-
se na última década.

 Cobertura dos programas INAS para 2018 mantem a tendência de crescimento
observada nos últimos anos: apesar dos progressos positivos, esta meta para 2018
(567,290 AF) representa ainda apenas 20.5% dos AF em situação de pobreza em
Moçambique (meta definida no PQG para ser atingida em 2019 é de 25%).

 Valor das transferências dos programas INAS não foi revisto em 2016 nem 2017 para
serem ajustados com a inflação. Finalmente, em Agosto de 2018 foi aprovado o decreto
47/2018 que actualiza o valor das transferências; assim, o valor que um beneficiário do
PSSB (maior programa) no primeiro escalão passa a receber 540 MT a partir de
Setembro de 2018, frente aos 310 MT anteriores.



O que é o Sector da Ação Social?
 Segundo a classificação orgânica recolhida na LOE, o Sector Acção Social é

um dos 7 sectores prioritários, e compreende as alocações consignadas
a:

- MGCAS e as suas Dir. Provinciais

- INAS e as suas 30 delegações

 “Metodologia para o cálculo das despesas prioritárias” da DNO clarifica que:

- as alocações consignadas ao MAAC deixam de ser consideradas despesa
sector Ação Social desde 2013

- a despesa das SDMAS é considerada despesa do sector Saúde





O Sector da Ação Social no OE



O Sector da Ação Social no PIB



Evolução do Orçamento Alocado 
MGCAS + INAS



Distribuição dos recursos no sector



Distribuição de recursos por Programa



Distribuição de recursos por Programa



Evolução do número de AF 
cobertos por programas PS INAS



Evolução do valor da transferência para um AF 
beneficiário do PSSB de um membro (MT)

• O valor distribuído através do PASP passou de 650 para 1,050 MT

Decreto 47/2018, aprovado em Agosto de 2018



Recursos Internos VS Externos

* A partir de 2016,  o apoio externo ao sector canalizado através da CUT é procedente apenas do WB, para 
implementação do PASP.  Contudo, apesar de ser classificado como “investimento externo”, o programa PASP deve ser 
considerado como sendo financiado na integra com recursos domésticos do Estado, pois a dívida assumida
com o WB implica a devolução dos fundos emprestados, mais os correspondentes juros.



Execução Financeira do Sector



“Despesas com Pessoal” & “Bens e 
Serviços” no INAS

*A parcela dedicada aos salários foi reduzida de 20% em 2009 para 3,9% em 2017
* O orçamento atribuído para “Bens e Serviços” representa escassos 0,7% do orçamento total INAS (em 2009 foi 10,8% )

Risco de afetar capacidade de desempenho e prestação de serviços do INAS 
no terreno se não forem reforçadas estas duas componentes nos próximos anos



Desempenho do Sector



Desempenho do Sector



Metas definidas nos documentos 
Estratégicos do GdM

 PQG 2015-2019: cobrir, até 2019, 25% dos agregados 
familiares em situação de vulnerabilidade

 ENDE 2015-2035: até 2035, atingir uma “taxa de agregados 
familiares pobres e vulneráveis beneficiando de protecção
social básica” na ordem dos 75%

 ENSSB 2016-2024: para atingir as metas definidas, no ano 
de 2024, 2,24% do PIB deveria ser destinado a cobrir as 
despesas com os vários programas de proteção social, face 
aos 0,6% que foi alocado no ano de 2018



Distribuição Geográfica



Distribuição Geográfica

Alocação per cápita na população pobre em 2018: 280 MT em Zambezia – 1000 MT Maputo Cidade



Desafios dos Programas INAS 
• Baixa Cobertura: o número de Agregados Familiares cobertos encontra-se bastante abaixo das

necessidades (atingindo aproximadamente 20.5% dos Agregados Familiares estimados pobres
no país – segundo dados do Censo e da Quarta Avaliação Nacional da Pobreza)

 Ainda longe dos Standards internacionais: o Banco Mundial estabelece o valor de 1.7% do PIB
dedicado a programas de transferências sociais, como valor média para países em
desenvolvimento, em quanto que em Moçambique, apenas conseguiu chegar aos 0.6% do PIB
em 2018.

 O Fundo Monetário Internacional (FMI) indicou um espaço fiscal potencialmente disponível em
Moçambique para ser destinado a programas de protecção social até 0.8% do PIB.

 O valor das transferências sociais é demasiado baixo para representar uma verdadeira
intervenção de promoção, e se não é actualizado conforme a inflação anualmente, os AF sofrem
uma erosão no seu poder de compra.

 É necessário reforçar a capacidade institucional (Eixo 4, ENSSB 2016-2024)

 A nível distrital, é necessário o reforço de capacidades para operacionalizar o sistema de
forma eficaz



Proposta LOE 2019
Alocação para os Programas

• Documento de fundamentação da PROPOSTA LOE 2019



Proposta LOE 2019
Cobertura Programas

• Documento de fundamentação da PROPOSTA LOE 2019



Linhas Estratégicas e Desafios para Protecção 
Social em Moçambique 2020-2024

Segurança Social Básica:

1. Aumentar o Espaço fiscal dedicado a financiar os programas de protecção social básica
implementados pelo INAS, para alcançar as metas definidas na Estratégia Nacional de Segurança
Social Básica (ENSSB) 2016-2024 aprovada pelo Conselho de Ministros (2.24% do PIB em 2024) –
actualmente 0.7% do PIB em 2019.

2. Aumentar a cobertura dos programas de protecção social básica até 2024, nos moldes das
metas previstas na ENSSB 2016-2024 e na Estratégia Nacional de Desenvolvimento (ENDE) 2015-
2035 (75% das pessoas vivendo por baixo da linha da pobreza integradas nos programas de protecção
social básica)

3. Priorizar e incrementar cobertura dos programas direcionados para crianças com foco na
primeira infancia pelo efecto no desenvolvimento humano e crescimento econômico no longo
prazo, assim como avançar na cobertura universal para pessoas com mais de 60 anos e
pessoas com deficiência.

4. Continuar os esforços de modernização do sistema de gestão dos beneficiários (e-INAS),
uso de mecanismos alternativos de pagamento, descentralização das delegações do INAS
até chegar ao nível distrital (atualmente o INAS tem 30 delegações que cobrem na média 5
distritos), para melhorar a eficiência do sistema de protecção social básica.



Por que é importante INVESTIR na 
Protecção Social?

 Num contexto econômico como o actual onde mais
pessoas podem encontrar-se em situação de
vulnerabilidade, seria estratégico reforçar os programas
de proteção social básica, uma vez que estes são um
dos principais instrumentos para responder à situação
de pobreza e vulnerabilidade, reforçar a resiliência e
capacidade de consumo de agregados familiares, e
promover o capital humano



Impacto da PS nas comunidades



Impacto da PS nas comunidades
Tornam-se
beneficiários do
PSSB: AF sem
membros com
capacidade para
o trabalho



Impacto da PS nas comunidades

https://www.youtube.com/watch?v=AyuSAZjNnzo

Informe Orçamental Acção Social 2018: 

https://www.social-protection.org/gimi/ShowRessource.action?id=55394

Filme Documentário “Vovó Regina: 
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