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*Principais dados

MT 7.6 mil milhões foi o valor alocado ao QUAIS SÃO AS TENDÊNCIAS?
sector da Acção Social e Trabalho em 2017, o que representa 2,8% da
despesa pública total prevista no OE (2,6% no ano de 2016).
Sendo que MT 363 milhões foram alocados ao MGCAS, MT 4.4 mil
milhões ao INAS, MT 2.2 mil milhões aos Subsídios aos Preços, e MT
643 milhões para Trabalho e Emprego.
Excluindo Trabalho e Emprego, a alocação total para Acção
de MT

Social foi

6.9 mil milhões, representando 1,74% no peso no total do OE e
0,59% no PIB

DE ONDE VEM OS RECURSOS?

100% dos recursos alocados para
implementação dos programas de proteção social básica são Domésticos.
 Em 2016 apenas 2% eram externos. Esta tendência
decrescente iniciou em 2011 quando a componente externa
contribuía com 21.6% dos recursos.

Os recursos do sector para o funcionamento
(despesas com pessoas e bens e serviços) é de

COMO SÃO GASTOS?

MT 174 milhões (3,98%).

 Os recursos alocados no INAS para “Despesas com Pessoal” e para “Bens
e Serviços” mantêm-se em 2017 extremamente baixos. Colocando em risco a
capacidade de implementação dos programas.
O PSSB possui 53% dos recursos alocados de todo programa
de Protecção Social do INAS. Seguindo pelo PASD com 22%,

PASP (22%) e por último os SSAS (2%).

COMO OS RECURSOS SÃO EXECUTADOS?
O valor do Kit alimentar
distribuído através do Programa Apoio Social Directo (PASD) é de MT 1,500
(mesmos valor de 2015).

Em 2017 não houve reajuste do valor dos PSSB.
 Os reajustes são importantes para fazer face à inflação e à flutuação dos
preços de produtos básicos alimentares (perda do poder de compra dos beneficiários).
A alocação aos Subsídios

Sociais em 2017 teve um acréscimo significativo,
dos MT 942 milhões alocados em 2016 para os MT 2.2 mil milhões em 2017.
 Estes subsídios são menos progressivos, uma vez que beneficiam a
população como um todo e não especificamente os mais vulneráveis,
diluindo o seu impacto na redução da pobreza e desigualdade.

EFICIÊNCIA DOS RECURSOS:

agregados familiares

A meta global para 2017 é de 540.5315
(AF) beneficiários dos programas (PSSB,

PASD e PASP), comparado aos 498.866 AF atendidos em 2016.
Apesar dos progressos positivos, a meta para 2017 representa
apenas 20% dos AF em situação de pobreza em Moçambique

As províncias de Zambézia, Nampula,

EQUIDADE DOS RECURSOS:

Inhambane e Maputo Província receberão MT 257 por pessoa vivendo
na pobreza em 2017. (Alocação anual per capita inferior à média nacional).
A delegação de Chicualacuala em 2017 irá dispor de MT

1,554 por

habitantes considerados pobres. Já a delegação de Gurúe, na Zambézia,
recebeu uma alocação de

MT 134 per capita, apesar de contar com mais de

um milhão de pessoas estimadas como pobres.
 o INAS tem tentado diminuir as disparidades constatadas na
distribuição geográfica dos recursos dos programas
(PSSB, PASD, PASP, SSAS). Para isso, introduziu critérios
objectivos na definição das metas de beneficiários por
delegação, utilizando indicadores demográficos e de pobreza
Para mais informações: http://budget.unicef.org.mz/
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