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Introdução

• A crise da Covid-19 cria uma oportunidade para expandir o sistema 
de segurança social, e criar uma ponte entre medidas contra a 
pobreza e medidas que asseguram o trabalho digno. 

• Qual é a natureza da segurança social em Moçambique? 
• Quais são as opções políticas rumo a uma cobertura universal para a pessoa 

idosa? 
• Quanto custaria uma cobertura universal e quais são as possíveis fontes de 

financiamento? 



O mercado de trabalho em
Moçambique



A população economicamente ativa, segundo o processo laboral, 2019  (INE 2019)



A divisão sexual do trabalho no processo laboral, 2019 (INE 2019) 



Consumo mensal per capita (em mt, por quintil, 2014/15 (IOF)



A segurança social em
Moçambique



Pisos nacionais de proteção social (R 202)



O quadro legal da proteção social em Moçambique
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A evolução da segurança social básica em Moçambique



Nome do 
Programa do 
INAS

Elegibilidade Tamanho do 
agregado

Valor do PSSB % da linha da
pobreza média
mensal individual
(2016)

Programa
Subsídio Social
Básico

Pessoas permanentemente 
incapacitadas para o trabalho que 
vivem em agregados familiares 
pobres sem pessoas em idade 
activa

1 pessoa MT 540 44 %
2 pessoas MT 640 26 %
3 pessoas MT 740 20 %
4 pessoas MT 840 17 %
5 pessoas MT 1000 16 %

Programa Acção 
Social Produtiva

Pessoas capacitadas para o 
trabalho que vivem em agregados 
familiares pobres

Independente
do tamanho

MT 1050 ---

O nível dos benefícios da segurança social básica em Moçambique



Alocações orçamentais ao recursos humanos para segurança social básica em Moçambique



A segurança social universal para 
a pessoa idosa em Moçambique



Projeções de cobertura de pensões de velhice através do sistema contributivo e não contributivo, 2019 e 2024 



Lacunas de cobertura, segundo projeções populacionais, 2019-2024 





Custo adicional rumo a uma cobertura universal, segundo projeções populacionais, 2024 



Conclusão



• Existem várias formas de financiar um sistema não contributivo, incluindo:
• a realocação de despesas públicas em investimentos de alto custo e de baixo 

impacto, a sectores com um maior impacto socioeconómico; 
• o aumento da receita tributária e alocação de impostos sobre recursos naturais; 
• a redução dos fluxos financeiros ilícitos; e o aumento da ajuda externa

• Evidentemente, estas opções vão para além do mandato da segurança 
social e portanto, é importante criar vínculos com outros sectores. 

• A segurança social é um instrumento fundamental para garantir o desenvolvimento 
inclusivo; e a sua ausência tem implicações prejudiciais para a toda a população. 

• Embora existam grandes desafios rumo a um sistema de segurança social universal, 
Moçambique tem feito avanços significativos. 

• O desafio é como galvanizar este interesse e criar o espaço fiscal para financiar as 
medidas já em vigor e expandi-las; e ao mesmo tempo, reforçar os aspectos
administrativos. 



Muito obrigado!

Ruth Castel-Branco
Southern Centre for Inequality Studies, 
Universidade da Witwatersrandruth.castel-
branco@wits.ac.za
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