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1.Notas introdutórias 

Estima-se1 que entre 55% a 60% da população 
vive na pobreza em Moçambique, equivalendo a 
cerca de 182 milhões de moçambicanos e o Governo 
gasta abaixo de 1% PIB  para apoiar agregados 
familiares pobres e vulneráveis em forma de 
assistência social. 
Cerca de 88% da população economicamente activa 
trabalha no sector informal, incluindo a agricultura 
de subsistência. Aplicar medidas de isolamento social 
para conter a propagação de coronavírus, sem ter em 
conta esta realidade, não surtiria os efeitos desejados.
Nesta publicação, o CIP apresenta proposta de 
alternativas a serem adoptadas pelo Governo no 
contexto da inevitável decretação de estado de 
emergência e ou mesmo de lockdown face à eminente 
ameaça de COVID-19 , actualmente com 8 casos 
confirmados.
O novo coronavirus (COVID-19), devido a sua rápida 
propagação, esta a desafiar o mundo. Os números falam 
por si: actualmente (até 30/03/2020) existem 638.1463 
casos confirmados e 30.105 mortos em todo o mundo. 
Até as economias mais desenvolvidas como China, 
Estados Unidos, França, Noruega, Itália, Espanha tem 
experimentado dificuldades enormes para responder 
aos desafios trazidos por esta pandemia.  

1 Simulating the effect on households’ real consumption and poverty of the increase in prices that followed the 2015–16 economic crisis in Mozambique, UNU WIDER

2 Tomando em consideração que já somos 30 milhões de Habitantes, fonte: INE

3  Até 29 de Março de 2020, fonte: Organização Mundial da Saúde
4Eichenbaum et al (2020), The Macroeconomics of epidemics. National Bureau of Economic Research, Cambridge

Até ao momento, o distanciamento social e a 
quarentena têm sido as medidas propostas pelos 
especialistas em saúde pública e são as medidas 
adoptadas um pouco por todo mundo para restringir a 
propagação deste vírus.

Um estudo4 recente explica que se os indivíduos 
tiverem espaço para agir apenas para beneficio 
próprio, a sociedade inteira fica prejudica porque 
não há incentivos para cumprimento das medidas 
de prevenção por parte daqueles que não se sentem 
afectados; o mesmo estudo refere que o custo de 
oportunidade de não aceitar uma recessão económica 
a curto prazo é muito alto porque pode custar vidas 
humanas e comprometer o crescimento económico 
a longo prazo; e que um reforço na capacidade de 
atendimento dos hospitais em termos de testes e 
tratamento gera recessão no curto prazo mas garante 
uma rápida recuperação a posterior;

Portanto, é nesta vertente que vários países têm 
buscado alternativas para garantir que as pessoas 
fiquem em casa (isolamento) e se evite a propagação 
do vírus comprometendo vidas humanas. 

Entretanto, este processo acarreta custos elevados 
porque implica reforço dos recursos alocados aos 
sistemas de protecção social existentes de modo a 
proteger os doentes, desempregados (durante e após 
o surto) e as famílias pobres. 

Isolamento para mitigar COVID-19 no meio da pobreza: Propostas 
de alternativas para Moçambique 

- É fundamental investir mais na protecção social das camadas 
mais desfavorecidas



Para o caso de Moçambique, o contexto actual 
é desafiante, e vários cenários podem tornar 
o distanciamento social quase impossível, 
nomeadamente:

1. Um estudo5 publicado em 2018, estima que 
a pobreza em Moçambique tenha crescido 
para cerca de 55 a 60% da população em 
2016 depois de se ter situado em 46,1% 
em 2014/15. Este agravamento da pobreza, 
citando o mesmo estudo, foi causado pela 
recente crise das dívidas ocultas exacerbado 
pelo agravamento do nível geral de preços. 
Portanto em termos nominais pelo menos 
18 milhões de habitantes são pobres6.

2. Anualmente, o Estado Moçambicano gasta 
menos de 1% do PIB em transferências 
monetárias para agregados familiares pobres 
e vulneráveis em forma de assistência social. 
Dados da UNICEF indicam que em 2019, os 
programas do Instituto Nacional de Acção 
Social (INAS) abarcaram 609.405 agregados 
familiares beneficiários — a maioria pessoas 
idosas. Significa que, os programas do 
INAS beneficiam cerca de 15%7 das 
pessoas pobres e vulneráveis.

3. De acordo com o último censo (INE 2017), 
88%8 da população economicamente activa 
trabalha no sector informal, incluindo 
agricultura. Como trabalhadores informais, 
estes não têm direito às protecções definidas 
pela Lei do Trabalho, e a grande maioria 
não desconta para o INSS porque não tem 
capacidade contributiva. De acordo com 
a Organização Internacional do Trabalho 
(OIT)9, 90% da população activa (assalariados 
no sector privado e no sector informal) não 
estão inscritos no INSS, no caso do sector 
privado  devido elevados níveis de evasão 
e a fraca capacidade de inspecção. Por 
tanto, aproximadamente 7 milhões de 
moçambicanos economicamente activos 
não gozam dos direitos da Lei do Trabalho 
e dos subsídios da segurança social 
obrigatória.

4. Os conflitos político-militar nas zonas 
centro e norte do país são um outro factor 
que reforça a vulnerabilidade da economia 
moçambicana e até então não se vislumbram 
acções concretas para a sua contenção. Este 
facto reduz a capacidade de garantir um 
isolamento efectivo já que seria necessário 

5  Simulating the effect on households’ real consumption and poverty of the increase in prices that followed the 2015–16 economic crisis in Mozambique, UNU WIDER
6 Tomando em consideração que já somos 30 milhões de Habitantes, fonte: INE
7 Uma vez que os programas do INAS beneficiam 609.405 agregados familiares e de acordo com dados do Censo populacional de 2017, em media 4,4 pessoas compõe os agregados familiares moçambicanos. [609405*4,4=2.681.382], significa que beneficiam apenas cerca de 2,7 milhões de 

habitantes pobres que representa cerca de 15% do total de pobres 
8 De um total de aproximadamente 8,2 milhões de moçambicanos
9 Informação retirada do Jornal o Pais datado de 19 de Setembro de 2018
10  Consultado em: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170459
11 https://cartamz.com/index.php/politica/item/4779-covid-19-estudo-recente-aponta-para-possivel-tragedia-em-mocambique-65-mil-poderao-morrer

reforçar as Forças de Defesa e Segurança 
(FDS) que igualmente devem estar nas zonas 
de conflito a proteger homens e mulheres que 
clamam por apoio do Governo. Portanto, há 
pouco espaço para reforço das FDS para 
garantir isolamento total de actividades e 
circulação de pessoas e bens.

Face aos cenários acima enumerados, a situação 
financeira e de segurança existente neste momento 
dificultam que um segmento importante da população 
observe um isolamento social como é necessário no 
contexto da pandemia do COVID-19. 

2. Factores de risco
O  Imperial College10 (Londres), citado por Joseph 
Hanlon, no jornal A Carta de Moçambique11, chama 
atenção que se o Governo moçambicano não fizer 
nada, entre 61.000 e 65.000 moçambicanos morrerão; 
cerca de 94% da população terá a doença; e, no pico, 
190.000 precisarão de leitos hospitalares, dos quais 
32000 precisarão de cuidados críticos, muito além da 
capacidade dos serviços de saúde. Medidas rápidas, 
decisivas e colectivas poderiam salvar milhões de 
vidas, diz o estudo. O que em outras palavras significa 
que, NÃO HÁ ESPAÇO PARA NÃO SE FAZER 
NADA MESMO ESTANDO NUM CONTEXTO 
DE CRISE.

Perante este cenário, que alternativas restam ao 
país?

1. Possíveis soluções 

a) Segurança de rendimento, protecção social 
e protecção de emprego 

Para que as pessoas possam-se isolar é urgente garantir 
a sua segurança de rendimento. O sector informal é 
vasto e requer uma estratégia diferenciada:

• Para os trabalhadores informais já inscritos no INSS, 
uma opção seria desembolsar um pagamento único, 
independentemente do seu historial contributivo;

•  Também para os trabalhadores informais já inscritos 



no INAS, sejam eles beneficiários ou pessoas na lista 
de espera, uma opção seria desembolsar subsídios 
equivalentes ao dobro do subsídio actual durante os 
próximos 6 meses (para efectivamente estimular as 
pessoas a permanecer em casa já que não precisariam 
de recorrer a outras fontes de rendimento no meio 
informal para reforçar o subsídio de sobrevivência);

• Para os trabalhadores informais que não estão 
inscritos nem no INSS e nem no INAS, uma opção 
a curto prazo seria a introdução de uma cesta básica, 
e a longo prazo, a sua integração na lista de espera 
do INAS e promover a sua inscrição no INSS. 
A introdução desta cesta deve ser mediante um 
trabalho articulado entre os lideres comunitários, e as 
associações de trabalhadores informais;

• Alguns serviços essenciais terão que continuar 
incluindo: venda de produtos de primeira necessidade 
(alimentos e medicamentos), segurança, transporte, 
etc. Devem ser introduzidas medidas de higiene e 
segurança no trabalho, incluindo acesso a água e 
saneamento, e a pulverização de espaços públicos. 
Neste aspecto os órgãos de governação descentralizada 
tem um papel crucial, uma vez que tem a dimensão 
contextual de cada província/município e podem 
desenhar medidas que se enquadram em cada área 
territorial; 

• Devem ser evitadas medidas punitivas, optando pela 
sensibilização e diálogo, em vez de uso de medidas 
de repressão. O CIP reforça que as associações de 
trabalhadores informais devem ser incluídas no 
processo de decisão de medidas que afectam este 
sector. 

Para os trabalhadores no sector formal a garantia da 
segurança de rendimento requer: maior flexibilidade 
no processo laboral, de modo a poder trabalhar desde 
casa, onde possível; a prevenção de discriminação e 
exclusão relacionada ao COVID-19; a extensão do 
subsídio por doença (do INSS) à aqueles que estão 
doentes, em quarentena ou cuidando de doentes; férias 
colectivas remuneradas em casos onde as empresas têm 
que suspender as suas actividades temporariamente; e 
a aplicação de rigorosos procedimentos, incluindo no 
cálculo de indemnizações, em casos onde as empresas 
têm que fechar as suas portas permanentemente. 

b) Para o sector de saúde (Reforço das 
medidas de prevenção):

O CIP reconhece todo o esforço realizado pelo 
Ministério da Saúde, até então. Entretanto sugere 

medidas complementares tais como:

- Solicitar apoio dos órgãos locais do estado 
para mobilizar secretários dos bairros 
e régulos para dar suporte as Direcções 
Provinciais de Saúde na monitoria do estado 
de saúde dos moçambicanos recém-chegados 
da África do Sul;

- Identificar hospitais (ou centros de tratamento) 
que tratem enfermidades relacionadas apenas 
com síndromes gripais (sabe-se que já foi 
feito para COVID-19), a sugestão aqui é 
encaminhar as pessoas que tenham sintomas 
de gripe no geral para centros devidamente 
identificados; Pode-se recorrer a campos 
de jogos para isolar pessoas com essas 
enfermidades das outras; Esta proposta surge 
num contexto em que verifica-se alguma 
resistência das pessoas que padecem de 
outras enfermidades de se deslocar para as 
unidades sanitárias por temer contagio, por 
isso é importante difundir localmente estes 
espaços para encaminhar as pessoas; 

- Apetrechar através do reforço de 
equipamento, camas e condições adequadas 
para funcionamento, os hospitais e centros 
de saúde já existentes de modo a garantir 
o tratamento efectivo desta e outras 
enfermidades minimizando as infecções;

Para reforçar a disseminação de medidas de 
prevenção:

- Tendo em conta que parte considerável dos 
moçambicanos tem como um dos primeiros 
contactos com a medicina, os médicos 
tradicionais é necessário incluir a associação 
de médicos tradicionais (AMETRAMO) 
para que estes ajudem na divulgação das 
mensagens nas comunidades;

- Usar o braço social das igrejas para disseminar 
medidas de prevenção e informações sobre o 
COVID-19 junto dos seus fiéis através dos 
mecanismos por eles definidos.

- Pode-se recorrer ao serviço de mensagens 
(sms’s) enviadas através das redes de 
telefonia móvel, para mandar mensagens 
mais enriquecidas em termos de conteúdo, 
por exemplo, sugerindo reforço de medidas 
de prevenção (lavar as mãos e permanecer em 
casa); indicando os números de emergência 
em caso de mau estar por sintomas gripais 
(estas mensagens podem ser disseminadas 
igualmente em línguas nacionais);

- Instruir as televisões publica e privadas a 



difundir mensagens de prevenção de forma 
inclusiva, incluindo linguagem gestual 
e lingas nacionais, e enfatizando o papel 
crucial da mulher que exerce a educação das 
crianças;

c) Para a cadeia de distribuição e 
comercialização:

• Manter em funcionamento os estabelecimentos de 
venda de bens e serviços de primeira necessidade e 
sectores de suporte, bem como dar continuidade a 
monitoria de possível especulação de preços; 

• Mapear agricultores com excedentes agrícolas, 
por exemplo Niassa, Tete e Manica, comprá-los e 
usar todos os meios de transporte disponíveis para 
abastecer províncias com défice de produção;

• Disponibilizar insumos agrícolas e incentivos para 
produção acelerada de alimentos nas zonas agro-
ecológicas, deve iniciar o quanto antes; e

• Iniciar campanha de promoção de hortas caseiras a 
nível nacional.

Desafios
      .... recursos, recursos e mais recursos....

O grande desafio para o Governo vai ser o 
financiamento das acções financeiras necessárias para 
possibilitar um isolamento social a toda a população. 

Numa nota publicada pelo CIP12, chama-se a 
atenção sobre a necessidade de publicar um plano 
de contingência, a importância deste plano (e a sua 
disponibilização ao publico em geral), serve para 
que o Governo explique detalhadamente as acções 
previstas para fazer face a esta pandemia.

12  https://cipmoz.org/2020/03/25/governo-deve-publicar-plano-de-contingencia-para-fazer-face-ao-covid-19/

Para além disso, na componente orçamental, o ideal 
é que se partilhe a situação financeira do país, os 
saldos transitados para 2020 (incluindo saldo de mais-
valias) de modo a transmitir de forma transparente 
quais são as reais necessidades do país em termos de 
financiamento externo.

Entende-se que a situação actual é de incerteza e 
portanto o plano pode sofrer varias alterações porque 
as dinâmicas conjunturais podem mudar rapidamente 
em intervalos de tempo muito curtos, portanto não 
existem as linhas mestres mais acertadas para todo 
o país, cada contexto geográfico ditará o melhor 
mecanismo de implementação das mesmas.

O CIP reforça a necessidade do plano ser público 
porque assim pode-se contar com a monitoria e 
envolvimento activo de todas as forças vivas da 
sociedade, caso seja necessário reestruturar e reforçar 
as possíveis acções que serão adoptadas pelo Governo 
de Moçambique. 

É tempo de unir esforços 
e estimular aos que já 
demonstram proactividade 
para vencer a batalha.
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