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Quando uma criança for desnutrida, ela 
sofrerá as consequências durante o resto da 
sua vida. Estas consequências negativas terão 
também efeitos graves na economia onde ela 
vive, aprende e trabalha. 
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Prefácio 
Em Março de 2012, a Comissão da União Africana (CUA), com apoio da Comissão Económica para a África e o 

Programa Mundial de Alimentação, lançou a iniciativa o Custo da Fome em África (COHA) para auxiliar os Estados 

membros a avaliarem o impacto social e económico da desnutrição infantil e, por extensão, no desenvolvimento 

nacional. O estudo procura estimar, num determinado ano, os casos adicionais de morbidade, mortalidade, 

repetição do ano escolar, taxas de abandono escolar e capacidade física reduzida que podem estar associados à 

desnutrição desses indivíduos antes dos 5 anos de idade. 

 

Em 2015, Moçambique solicitou apoio técnico da Comissão da União Africana para a realização do estudo do custo 

da fome no país. O estudo iniciou em 2016 com a formação da Equipa Nacional de Implementação (NIT) envolvendo 

técnicos dos sectores de saúde, educação, agricultura, pescas, estatísticas (INE), protecção social, economia e finanças, 

coordenado pelo Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional (SETSAN). Para o efeito, foram usados 

dados secundários obtidos nos sectores da saúde, educação, economia e finanças e dados primários recolhidos nas 

províncias. 

 

Os resultados do estudo indicam que, em 2015, cerca de 62 mil milhões de meticais, equivalentes a 1,6 mil milhões de 

dólares americanos (10,96 por cento do PIB) foram perdidos pela economia em resultado da desnutrição infantil. As 

perdas para a saúde foram estimadas em 1,27 por cento do PIB, para a educação em 0,29 por cento e as perdas 

para a produtividade atingiram os 9,40 por cento. O estudo constatou ainda que, embora o Governo, os Parceiros 

e os Profissionais estejam a dar cada vez mais prioridade às intervenções de segurança alimentar e nutricional com 

vista à redução da pobreza e no âmbito de uma estratégia alargada de desenvolvimento, as alterações no resultado 

final ainda são reduzidas. Além disso, o financiamento das intervenções de nutrição ainda é muito disperso em 

termos geográficos e temporais, dificultando a obtenção de resultados positivos, mesmo em áreas com elevada 

prevalência da desnutrição desde há décadas. 

 

O relatório do COHA para Moçambique traz recomendações para colmatar estas lacunas. A coordenação, 

financiamento e monitoria de programas de segurança alimentar e nutricional devem ser reorganizados para que 

sejam alcançados resultados positivos em áreas específicas, o que requer compromissos por parte do governo, dos 

parceiros, do sector privado e da sociedade civil, e tomada de decisões em termos de planificação e 

acompanhamento de todas as intervenções de segurança alimentar e nutricional em Moçambique. 

 
O êxito deste trabalho deveu-se em grande medida ao empenho dos técnicos dos sectores na busca de dados e 

da colaboração das instituições centrais e provinciais na disponibilização de dados. 

Agradecemos o apoio técnico da Comissão Económica das Nações Unidas para a América Latina e Caraíbas 

(CEPAL) e da Comissão da União Africana; e apoio financeiro dos nossos parceiros, nomeadamente o PMA, FAO, 

UNICEF, IFAD, USAID, REACH e a Irish Aid. 
 

 
O Ministro da Agricultura e Segurança Alimentar 

 

 

 

Higino Francisco de Marrule 
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Sumário executivo 
O estudo sobre o Custo da fome em África (COHA) é uma iniciativa liderada pela Comissão da União Africana (CUA) 

através da qual os países podem estimar os impactos sociais e económicos da desnutrição infantil num determinado ano. 

Em Março de 2012, o estudo regional sobre o COHA foi apresentado aos Ministros Africanos das Finanças, Planificação e 

Desenvolvimento Económico aquando da 5ª reunião conjunta da União Africana (UA) e da Conferência dos Ministros da 

Economia e Finanças da Comissão Económica para África (CEA), realizada em Addis Abeba, Etiópia. Na reunião, os 

Ministros emitiram uma resolução confirmando a importância do estudo e recomendando a sua continuação além da fase 

inicial. Doze países foram inicialmente seleccionados para implementar o estudo. No entanto, outros países africanos, 

além dos doze inicialmente seleccionados, pediram para realizar o estudo, incluindo Moçambique, que é o quinto país da 

Região da África Austral a implementar o estudo. 

Metodologia 
 

O modelo do COHA é usado para estimar os casos adicionais de morbidade, mortalidade, repetições escolares, e abandono 

escolar e capacidade física reduzida que podem ser associados ao estado de desnutrição do indivíduo antes dos cinco 

anos de idade. Para estimar estes impactos sociais num determinado ano, o modelo centra-se na população actual1, 

identifica a percentagem dessa população que se encontrava subnutrida antes dos cinco anos e, em seguida, estima os 

impactos negativos associados sentidos pela população no ano actual. Utilizando esta informação e dados fornecidos pela 

NIT de Moçambique, o modelo estima as perdas económicas associadas incorridas pela economia em termos de saúde, 

educação e produtividade potencial num dado ano. O ano de referência utilizado na análise do modelo do estudo é 

2015, que é referido em todo o texto como “ano actual”. 

Durante o processo de implementação do estudo, um conjunto de dados secundários foram obtidos através do Inquérito 

Demográfico e de Saúde (IDS-2011), Ministério das Finanças, Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, OMS, 

Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas e pesquisas nacionais, enquanto os dados primários 

foram todos recolhidos nas 11 províncias em oito regiões do país. 

Tendências da desnutrição infantil 

As recentes melhorias nas taxas de pobreza em Moçambique foram acompanhadas por uma redução na desnutrição infantil, 

com prevalência da desnutrição crónica reduzindo de forma ligeira. O recente inquérito sobre orçamentos familiares (IOF 

2015), mostrou uma diminuição de 0,3 por cento da prevalência de crianças baixa altura para idade dos 43 por cento 

em 2011. Em 2015, 42,7 por cento das crianças moçambicanas menores de 5 anos apresentavam baixa altura para idade 

e 15,6 por cento das crianças apresentavam baixo peso para idade. Em 2015, havia um número estimado de 2.061.383 

(em 4,8 milhões) de crianças afectadas pela desnutrição crónica e quase 773.324 crianças tinham baixo peso para idade. 

Esta situação é especialmente crítica em crianças com idades compreendidas entre os 12 e 59 meses, em que 47 por 

cento apresentavam baixa altura para idade, e entre os 12 e os 23 meses, onde 19,5 por cento apresentavam baixo peso. 

Resultados Iniciais: O Custo Social e Económico da Desnutrição Infantil em Moçambique 

Impactos Sociais e Económicos na Saúde 

• No geral, os dados estimados no IOF 2015 mostram que 3.272.889 de casos clínicos em Moçambique em 2015 

estavam associados a um maior risco de crianças apresentarem baixo peso para idade, gerando um custo total de 

7,2 mil milhões de meticais. A diarreia, febre, infecções respiratórias e anemia totalizaram 388.345 casos. De 

acordo com os dados estimados, apenas 45,2 por cento destes casos receberam cuidados de saúde adequados. 

• Só entre 2011 e 2015, estima-se que 211.611 mortes de crianças tenham estado directamente associadas à 

desnutrição, correspondendo a 25,6 por cento da mortalidade infantil neste período. O modelo também estimou 

que 60,2 por cento da população em idade activa (13.193.684 adultos) sofreu de desnutrição crónica antes dos 

cinco anos de idade.  

 
 

1 
Uma vez que o modelo definiu 2015 como ano de referência, este é mencionado neste relatório como ano “actual”  
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Impactos Sociais e Económicos na Educação 

• Os resultados mostram que a taxa de repetição do ano escolar para as crianças com desnutrição crónica em 2015 

foi de 10 por cento, contra 4,1 por cento para crianças que não sofriam deste mal, ou seja, um risco acrescido de 5,9 

pontos percentuais para as crianças com desnutrição crónica. Em geral, 18,8 por cento (209.728) de todas as 

repetições do ano escolar em 2015 foram associadas à desnutrição crónica, com um custo total de 1,6 mil milhões 

de meticais (43 milhões de USD), 44,2 por cento do qual foi suportado pelas famílias. 

• O baixo aproveitamento escolar da população desnutrida tem um impacto sobre o nível esperado de rendimento 

que uma pessoa teria na fase adulta. Com base em informações históricas, o modelo estima que 60,2 por cento da 

população em idade activa em Moçambique sofreu de desnutrição crónica na infância. 

 

Impactos Sociais e Económicos sobre a Produtividade 

• Das 13.327.153 pessoas em Moçambique envolvidas em actividades manuais, 4.001.126 (4 por cento) sofreram 

desnutrição crónica na sua infância. Esta cifra representou uma perda anual do seu potencial rendimento devido à baixa 

produtividade que ultrapassou 5,2 mil milhões de meticais (US $ 134 milhões), equivalente a 3,3 por cento do PIB. Os 

resultados indicam ainda que 612.816 pessoas envolvidas em actividades não-manuais também sofreram da desnutrição 

crónica na infância. As perdas anuais estimadas de produtividade para este grupo são de 18 mil milhões de meticais 

(US $ 480 milhões), equivalente a 0,9 por cento do PIB em 2015. 

 

• Estima-se que 1.441.940 horas de trabalho foram perdidas em 2015 devido à ausência da força de trabalho como 

resultado do aumento da mortalidade infantil relacionada com a desnutrição. Isto representou 29,6 mil milhões de 

meticais (US $ 775,4 milhões), ou seja 5,2% do PIB do país. Digno de realce é o facto de a maior parte da perda da 

produtividade ser atribuída à mortalidade relacionada com a desnutrição, que representa 55,8% do custo total. No 

geral, a perda de produtividade em 2015 devido ao impacto da desnutrição infantil é de 53 mil milhões (US $ 1,3 

milhão), equivalente a 9,4% do PIB. 

 

Impacto Económico Total 

• Os resultados em Moçambique mostram que cerca de 62 mil milhões de meticais (ou US $ 1,7 mil milhões) foram 

perdidos no ano de 2015 como resultado da desnutrição infantil. Estas perdas são equivalentes a 10,94% do PIB em 2015. 

A maior fatia deste custo é a perda de produtividade potencial como resultado da mortalidade relacionada com a 

desnutrição. 

 

Análise de Cenários 
 

 

 

 
Cenário 

Cenário #1: 
Reduzir para metade a 

prevalência da desnutrição 
infantil até 2025 

Cenário #2: 
Cenário do ‘Objectivo’ 10 e 5 

até 2025” 

MZN 

(em mil milhões) 
USD 

(em mil milhões) 
MZN 

(em mil milhões) 
USD 

(em mil milhões) 

Total de Poupanças Potenciais (2015-2025) * 182,3 4,7 282,9 7,3 

Poupanças Médias Anuais (2015-2025) * 25,5 0,67 39,6 1,03 

Percentagem anual necessária da redução 
da desnutrição crónica (2015-2025) 

 
2,14% 

 
3,27% 
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O Custo da Fome em África: Em 

direcção à Eliminação da 

Desnutrição Infantil em África 
A. Introdução: Porquê isto é importante? 

Ao longo da última década, a África registou um desempenho económico notável que tornou o continente cada vez mais 

atraente para os investimentos e comércio globais. O ritmo do crescimento real do PIB africano duplicou na última década, 

e seis das economias com crescimento mais rápido do mundo estão em África2. Mas, o continente ainda apresenta algumas 

das maiores taxas de desnutrição infantil no mundo. 

O capital humano é a base do desenvolvimento social e económico, conforme expresso na Agenda 2063 “A África que 

Queremos” e nos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs). A melhoria do estado nutricional das populações tem 

um impacto directo no desempenho económico através do aumento da produtividade e melhoria da vantagem comparativa 

nacional. Para que a África maximize as suas perspectivas económicas actuais e futuras são urgentes intervenções sustentáveis 

e económicas que melhorem a situação nutricional dos membros mais vulneráveis da sociedade. 

Conforme observado pelos Chefes de Estado e de Governo africanos em 2014, a segurança alimentar sem nutrição 

melhorada não proporcionará os resultados socioeconómicos desejados, visto que o número de pessoas afectadas pela fome 

e a malnutrição tem continuado a aumentar nos últimos anos. Por isso, se a desnutrição infantil fosse reduzida, haveria uma 

melhoria directa das taxas de mortalidade infantil, já que a desnutrição é o factor mais importante para a mortalidade infantil.3 

Se as raparigas não estivessem desnutridas, seriam menos propensas a dar à luz bebés com baixo peso. Por outro lado, 

crianças saudáveis registariam um melhor aproveitamento educacional, seriam mais produtivas na idade adulta e teriam maior 

probabilidade de quebrar o ciclo da pobreza. 

A desnutrição leva a uma perda significativa no potencial humano e económico. O Banco Mundial estima que crianças desnutridas 

correm o risco de perder cerca de 10% do seu potencial rendimento durante toda a sua vida , afectando assim a 

produtividade nacional. Recentemente, numa conferência de construção de consensos realizada em Copenhaga 

(Copenhague Consensus Conference), um painel de peritos económicos concluiu que a luta contra a desnutrição deve 

ser a principal prioridade dos fazedores de políticas e filantropos.4 Nessa conferência, o economista e prémio Nobel da 

Economia, Vernon Smith, afirmou que: “Um dos investimentos mais importantes é fazer chegar nutrientes aos desnutridos 

do mundo. Os benefícios destes investimentos – em termos de aumento da saúde, da escolaridade e da produtividade – 

são tremendos.”5 Por forma a acelerar o progresso e desenvolvimento económico em África a melhoria do estado 

nutricional das crianças é acordada pelos principais actores como sendo uma prioridade que precisa de uma atenção urgente 

em termos de políticas. No entanto, apesar do valor económico convincente das intervenções nutricionais, os investimentos 

com retornos visíveis de curto prazo têm prioridade nos orçamentos sociais. Por conseguinte, devem ser envidados mais 

esforços para sensibilizar a população em geral, os fazedores de políticas e parceiros de desenvolvimento sobre os elevados 

custos da desnutrição, com vista a reforçar os compromissos nacionais e internacionais e assegurar que as crianças menores 

em África cresçam saudáveis e adequadamente nutridas. 

Dar prioridade máxima às intervenções nutricionais em prol do desenvolvimento e redução da pobreza é geralmente difícil, 

em parte devido à falta de dados credíveis sobre os retornos de curto e longo prazo. De facto, não há evidências específicas 

nacionais que demonstrem como as melhorias nutricionais podem ter um impacto directo no desempenho escolar e, 

assim, melhorar as oportunidades nos mercados de trabalho físico e não físico. Ademais, a nutrição é mu i to  

f requentemente  considerada como uma questão de saúde, ignorando a crescentes implicações sociais e económicas 

noutras áreas de desenvolvimento. 

Apesar dos desafios acima mencionados, continuam a ser envidados esforços, tanto a nível regional como global, para 

resolver os problemas da desnutrição e da fome. A nível regional, estes esforços incluem iniciativas tais como a Estratégia Regional 
 

 2 
“Base de dados do World Economic Outlook, Outubro de 2012” 
3 

Robert E. Black et al., “Maternal and Child  Undernutrion: Global e Regional Exposures and Health Consequences”, The Lancet 371, no. 9608 (2008), doi: 10.1016/S0140- 

6736 (07) 61690-0. 
4 

Consenso de Copenhaga de 2012, economistas de renome identificam os investimentos mais importantes para os fazedores de políticas e filantropos, 14 de Maio de 2012, 
http:// 
www.copenhagenconsensus.com/Default.aspx? ID = 1637.  

5 
Idem. 

http://www.copenhagenconsensus.com/Default.aspx
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sobre Nutrição em África, o Programa Abrangente de Desenvolvimento da Agricultura de África (CAADP), especialmente 

o seu Pilar III que incide sobre a redução da fome e melhoria da Segurança Alimentar e Nutricional, a Iniciativa Pan-Africana 

de Nutrição (PANI), o Quadro para a Segurança Alimentar Africana (QSA), a Estratégia de Dez Anos para a Redução das 

Deficiências em Vitaminas e Minerais em África (ATYS-VMD), o Dia Africano para a Segurança Alimentar e Nutricional (DAPAN) 

e o recém criado Dia Africano para Alimentação Escolar. No plano global, as iniciativas incluem a REACH - Renewed Efforts 

Against Child Hunger (Esforços Renovados Contra a Fome Infantil),  P4P - Purchase for Progress (Compras para o Progresso), 

SUN - Scaling Up Nutrition (Melhorar a Nutrição), FTF - Feed the Future (Alimentar o Futuro), a parceria 1.000 Dias, bem 

como a Cimeira de Segurança Alimentar de Abuja em 2006.Todos estes esforços são projectados para a redução da fome, a 

malnutrição e vulnerabilidade, com vista ao alcance dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como a Agenda 

para África 2063. 

 

No âmbito da Estratégia Regional Afr icana sobre Nutrição (2005-2015), 6 os objectivos do Grupo de Trabalho 

Afr icano sobre o Desenvolvimento Alimentar e Nutricional em África 7 e o CAADP, a União Africana e a Nova Parceria 

para o Desenvolvimento de África (NEPAD), a Agência de Planificação de Coordenação (NPCA), a Comissão Económica 

das Nações Unidas para África (UNECA) e o Programa Mundial de Alimentação (PMA) conjugaram esforços para a realização 

do estudo sobre o Custo da Fome sobre o Impacto Social e Económico da Desnutrição Infantil em África. Este estudo foi 

baseado num modelo desenvolvido pela Comissão Económica das Nações Unidas para a América Latina e Caraíbas (CEPAL). 

Ao abrigo de um acordo de cooperação Sul-Sul, a CEPAL apoiou a adaptação do modelo ao contexto africano e continua a 

apoiar a implantação do estudo nos países onde ainda está a decorrer.  

Este estudo tem como objectivo gerar evidências para informar os principais decisores e o público em geral sobre os 

custos que as sociedades africanas já estão a pagar por não resolverem o problema da desnutrição infantil. Os resultados 

fornecem evidências convincentes para orientar o diálogo em torno de políticas e mostrar a importância de prevenir a desnutrição 

infantil. Em última análise, espera-se que o estudo incentive a revisão das práticas actuais de afectação orçamental em cada 

país participante para assegurar a provisão dos recursos humanos e financeiros necessários para combater eficazmente a 

desnutrição infantil, especificamente durante os primeiros 1.000 dias de vida, durante os quais ocorre a maioria dos danos. 

B. Situação Alimentar e Nutricional Actual em África 

Globalmente, têm-se registado progressos tremendos na redução da taxa de desnutrição crónica (baixa altura para i d a d e ) 

e do número de crianças desnutridas nos últimos 24 anos, de 1990 a 2014. Em África, a percentagem verificada de crianças 

desnutridas diminuiu de 42,3% em 1990 para 32% em 2014 (vide Tabela 1.1). No entanto, durante o mesmo período, o número 

absoluto de crianças desnutridas aumentou de 46,6 milhões para 58,1 milhões8. A maior proporção dessas crianças, 24 

milhões, está localizada na África Oriental, representando mais de 41% de todas as crianças desnutridas no continente. 

Juntamente com a África Ocidental, representam três em quatro crianças desnutridas no continente. 

 

TABELA 1.1: PREVALÊNCIA ESTIMADA E NÚMERO DE CRIANÇAS DE MENOS DE CINCO ANOS DE IDADE 

COM DESNUTRIÇÃO (MODERADA OU GRAVE), POR REGIÃO DA ONU: 1990, 2010 e 2014 

 

 Prevalência estimada (%)   Número (milhões) 

Região 1990 2010 2015 1990 2010 2015 

África 42,3 33,9 32,0 46,6 56,1 58,1 

Oriental 51,2 40,1 38,0 19,0 23,4 24,0 

Central 46,7 34,1 31,8 6,3 8,1 8,3 

Norte 27,7 19,7 18,3 6,0 4,7 5,0 

Austral 36,6 30,0 28,7 2,2 2,0 1,9 

Ocidental 40,9 33,7 32,4 13,2 18,0 19,0 

Fonte: Fundo das Nações Unidas para a Infância, Organização Mundial de Saúde, Banco Mundial. Estimativas Conjuntas sobre a Desnutrição Infantil. 
UNICEF-OMS-Banco Mundial. Acedido em 6 de Setembro de 2016 http://apps.who.int/gho/data/node.main.ngest?lang=en. 

 
 

6 
Estratégia Regional sobre Nutrição em África (2005-2015). Objectivos I-III: I. Aumentar a sensibilização entre os governos da região, parceiros de desenvolvimento regionais 

e internacionais e a comunidade internacional em relação à natureza e magnitude dos problemas de nutrição em África e as suas implicações para o desenvolvimento do 

continente e defender a disponibilização de recursos adicionais para a nutrição. II. Advogar um enfoque, atenção, o cometimento renovados e o redobrar de esforços dos 

Estados membros face ao agravamento do estado nutricional dos grupos vulneráveis. III. Estimular acções a nível nacional e regional que conduzam a melhores resultados 

nutricionais, dando orientação sobre áreas estratégicas de incidência. 
7 

União Africana, “ CAHM5 moves into gear with meeting on food and nutrition development”, 14 de Abril de 2011, http://www.au.int/en/sites/default/files/task%20force%20 
On%20food%20and%20nutrition%20development.pdf 

8 
Fundo das Nações Unidas para a Infância, Organização Mundial de Saúde, Banco Mundial. Estimativas Conjuntas sobre a Desnutrição Infantil UNICEF-OMS-Banco 

Mundial. UNICEF, Nova Iorque; OMS, Genebra; Banco Mundial: Washington, DC 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.ngest?lang=en
http://www.au.int/en/sites/default/files/task%20force
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O número cada vez maior de pessoas que sofrem de insegurança alimentar e desnutrição continua a constituir um grande 

desafio em África. Ao longo dos últimos anos, o aumento dos preços mundiais dos alimentos, seguido da crise económica e 

financeira, colocou mais pessoas na situação de pobreza, vulnerabilidade e fome. Embora o número de pessoas desnutridas 

tenha caído globalmente na ordem de 13,2%, de um bil ião para 868 milhões nos últimos 20 anos, a África retrocedeu, 

reportando um aumento do número absoluto de crianças com baixo peso de 32,4 milhões para 36,9 milhões (vide Tabela 

1.2).9 A contribuição da África na população desnutrida a nível mundial diminuiu de 35,5% em 1990 para 23,5% em 201410 . 

No entanto, esta taxa alarmante ainda exige esforços maiores para melhorar a segurança alimentar e nutrição no continente. 

 
 

TABELA 1.2: NÚMERO DE PESSOAS COM BAIXO PESO, POR REGIÃO, DE 1990 A 2014 (em milhões) 
 

Região Prevalência em % 1990 Número em milhões Prevalência em % 2015 Número em milhões 

África 35,5 32,4 23,5 36,9 

Sudeste Asiático 46,9 83,5 24,8 44,6 

Mediterrâneo Oriental 22,1 13,5 13,7 10,8 

Pacífico Ocidental 13,4 22,6 2,6 3,0 

Fonte: Fundo das Nações Unidas para a Infância, Organização Mundial de Saúde, Banco Mundial. Estimativas Conjuntas sobre a Desnutrição Infantil. 
UNICEF-OMS-Banco Mundial. Acedido em 6 de Setembro de 2016 http://apps.who.int/gho/data/node.main.ngest?lang=en. 

A Figura 1.1 abaixo mostra as taxas de desnutrição crónica (baixa altura para idade) em África. De acordo com estes dados, 

17 países do continente têm taxas de desnutrição crónica acima de 40 por cento e 36 países têm taxas superiores a 30 

por cento. Além disso, uma grande proporção da população africana geralmente não tem acesso aos alimentos contendo 

vitaminas e minerais essenciais e necessários para uma saúde e nutrição adequadas. 

 

FIGURA 1.1 TAXAS DE DESNUTRIÇÃO CRÓNICA POR PAÍS 
 

 
Fonte: Dados da base de dados global da OMS sobre crescimento infantil e malnutrição 

 

O primeiro Objectivo de Desenvolvimento do Milénio (ODM 1) apelava à erradicação da pobreza extrema e da fome. 

O estado nutricional das crianças com menos de 5 anos de idade foi um indicador essencial para avaliar o progresso em 

direcção ao ODM 1. O objectivo de reduzir para metade a prevalência de crianças com baixo peso não foi atingido até ao 

final da vigência dos ODM em 2015. 

Partindo do que ficou por concretizar nos ODM, a Agenda para o Desenvolvimento Sustentável 2030 aposta alto na promoção 

de um bom estado nutricional como parte importante com vista a concretização do desenvolvimento inclusivo. Mais 

especificamente, o Objectivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS 2) que visa “acabar com a fome, alcançar a segurança 

alimentar e melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável” contribuirá para a consecução dos outros objectivos 

inter-relacionados. Assim, o Objectivo 2 não deve ser visto isoladamente dos Objectivos 1 (acabar com a fome), 3 (garantir 

vidas saudáveis), 4 (garantir educação de qualidade inclusiva e equitativa), 5 (alcançar a igualdade de género), 8 (promover o 

crescimento económico sustentado, inclusivo e sustentável) e 10 (reduzir a desigualdade). São necessárias urgentemente 

estratégias nacionais coerentes e intervenções programáticas bem coordenadas para alcançar os ODS em matéria de 

nutrição e garantir que os pequenos ganhos não sejam desperdiçados. 
 

 

9 
FAO, PMAM e FIDA. 2012. O estado da insegurança alimentar no mundo 2012. O crescimento económico é necessário, mas não é suficiente para acelerar a redução da fome e da 

malnutrição. Roma: FAO. 
10 

Idem. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Dados não disponíveis 

http://apps.who.int/gho/data/node.main.ngest?lang=en
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C. Mandato para Promover a Nutrição em África 

Na 4ª Reunião Conjunta da Conferência dos Ministros da Economia e Finanças da UA e da Conferência dos Ministros Africanos 

de Finanças, Planificação e Desenvolvimento Económico realizada em 2011, a União Africana (UA) reconheceu a evidência 

convincente de que o acentuado crescimento económico em África não se tem traduzido num progresso social equitativo, 

particularmente no que respeita à redução da pobreza e criação de emprego. 

A experiência de outras regiões do mundo – principalmente a América Latina e a Ásia – confirma que acabar com a fome 

e consequentemente alcançar a segurança alimentar e nutricional em África não é apenas uma das necessidades mais 

urgentes para a redução da vulnerabilidade e aumento da resiliência do crescimento, mas também proporciona resultados 

com maior retorno para um desenvolvimento social e económico mais amplo. Isto sugere que, se tivesse havido mais 

progressos no combate à fome em África, o recente desempenho do crescimento do continente teria sido maior com 

impactos potencialmente mais fortes na redução da pobreza. 

 

 
 

“A Conferência dos Ministros… 

Congratula-se com o estudo envolvendo vários países sobre o Custo da Fome em África, liderado pela Comissão da União Africana e 

pela Comissão Económica para a África, em colaboração com o Programa Mundial de Alimentação, para quantificar os impactos sociais 

e económicos associados à fome crónica em África; 

Antecipa que o estudo irá permitir uma melhor compreensão entre os principais fazedores de políticas nacionais e regionais, acerca da 

profundidade e amplitude da desnutrição infantil no continente, e das consequências sociais e económicas associadas, e, assim, 

estabelecer uma base mais firme para políticas e investimentos com vista a reduzir a fome em África; e 

[pede aos parceiros] para acelerarem a conclusão do estudo, incluindo uma ampla divulgação dos resultados aos níveis nacional e regional. 

Excerto da resolução 898 (XLV) O custo da fome em África: 

impactos sociais e económicos da desnutrição infantil 

 
 

No entanto, promover o investimento em nutrição tem sido um desafio para os actores de desenvolvimento. Geralmente, 

a nutrição infantil é percebida como um investimento a longo prazo, que levará vários anos a produzir retornos sociais, 

pelo que os investimentos de curto prazo acabam por ser priorizados nas dotações orçamentais. Além disso, a segurança 

alimentar e a resposta a situações de fome de emergência têm atraído mais atenções no que d iz  respe i to aos  

investimentos em nutrição. Reconhecendo estes desafios, a Comissão da União Africana (CUA), fortemente apoiada pelo 

PMA, NEPAD e outros parceiros, propôs o desenvolvimento do estudo sobre o COHA, na 5a Reunião conjunta da 

Conferência de Ministros da Economia e Finanças da UA e da Conferência dos Ministros africanos das Finanças, Planificação e 

Desenvolvimento Económico em Março de 2012. O objectivo deste estudo envolvendo vários países foi de fornecer evidências 

concretas sobre as consequências sociais e económicas da desnutrição infantil, a fim de informar, sensibilizar, consensualizar 

e catalisar acções de resposta à desnutrição em África. Como resultado disso, a Resolução 898 (XLV)11 Custo da Fome 

em África: Impactos Sociais e Económicos da Desnutrição Infantil foi adotada, reconhecendo a importância do estudo e 

recomendando a sua continuidade para além da fase inicial. 

 

Este mandato foi uma orientação clara para a CUA integrar o estudo COHA nas acções de advocacia da ERNA (2005-2015)12, 

ora revisto para 2025, e usar os resultados do estudo como uma ferramenta para integrar a nutrição no processo de 

desenvolvimento. A resolução também promoveu um diálogo com os actores políticos a nível nacional, motivou a 

consideração das questões da nutrição dentro dos sectores económicos e de planificação, e reposicionou a nutrição infantil 

no contexto do desenvolvimento económico. Este relatório é o resultado do compromisso entre a CUA, a NEPAD, o PMA 

e outros parceiros no sentido de destacar as consequências tangíveis da desnutrição infantil em África. 

 

 

 

 
 11 

“FHI 360 Profiles,” FHI 360 Profiles, acedido em 27 de Setembro de 2013, http://fhi360profiles.org/. 
 
 

12 
Estratégia Regional sobre Nutrição em África: 2005-2015, relatório (Adis Abeba: União Africana), http://www.who.int/nutrition/topics/African_Nutritional_strategy.pdf 

http://fhi360profiles.org/
http://www.who.int/nutrition/topics/African_Nutritional_strategy.pdf
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Muito recentemente, os Chefes de Estado e de Governo da União Africana, reunidos na sua 23ª Sessão Ordinária da Assembleia 

da UA, em Malabo, Guiné Equatorial, de 26 a 27 Junho de 2014, sobre o tema do Ano Africano da Agricultura e Segurança 

Alimentar “Transformar a Agricultura em África para uma Prosperidade Partilhada e Melhores Formas de Vida Através do 

Aproveitamento das Oportunidades para o Crescimento Inclusivo e Desenvolvimento Sustentável”, reiteraram uma vez 

mais a importância do COHA. Na Declaração 4 da Assembleia, intitulada “Declaração sobre a Segurança Nutricional 

para o Crescimento Económico Inclusivo e Desenvolvimento Sustentável em África”, 15 chefes de Estado observaram 

com preocupação que os resultados do estudo sobre o Custo da Fome em África (COHA) revelaram até que ponto a 

desnutrição infantil influencia os resultados na educação e na saúde; a barreira adicional que a desnutrição coloca na 

capacidade das crianças de atingirem o seu pleno potencial; e o impacto que tem sobre a produtividade nacional; e exortou 

os Estados membros, que ainda não o fizeram, a considerarem a sua participação no estudo sobre o Custo da Fome em 

África e solicitar à CUA, UNECA, PMA, UNICEF e outros parceiros de desenvolvimento que acelerem a conclusão do estudo, 

incluindo uma ampla divulgação dos resultados aos níveis nacional e regional. 

 

D. Adaptar uma Metodologia para a África: um processo consultivo 

O modelo do estudo COHA representa um passo em frente na estimativa das consequências sociais e económicas da 

desnutrição infantil em África. Vários esforços nacionais e regionais têm sido envidados para avaliar os custos da desnutrição 

a nível global e na região. As iniciativas mais relevantes a nível regional incluem as lideradas pela CEPAL, realizadas em 

conjunto com o PMA na América Latina e Caraíbas (ALC) e as iniciativas PROFILES13 que desenvolveram estimativas a nível de 

cada país semelhantes em países selecionados por todo o mundo. O COHA, no entanto, representa a única iniciativa 

desenvolvida especificamente para o continente Africano, envolvendo especialistas em nutrição do continente, que 

forneceram recomendações durante o processo de adaptação, com o apoio indispensável das equipas nacionais. O modelo 

desenvolvido pela CEPAL para estimar as consequências sociais e económicas da desnutrição infantil na ALC 14, constituiu a 

referência mais adequada para desenvolver o modelo para a África. No desenvolvimento do modelo para a ALC, os autores 

incidiram nas consequências da desnutrição infantil a partir de uma abordagem do ciclo de vida, evitando o risco de eventuais 

sobreposições com outros défices nutricionais. Esta abordagem provou ser um importante instrumento político para mobilizar 

as partes interessadas em torno da nutrição na ALC e foi considerada por muitos como um contributo pontual, pioneiro e 

altamente consequente no campo da pesquisa sobre impactos da malnutrição. 

O desenvolvimento do modelo COHA provou ser uma boa prática da colaboração Sul-Sul entre duas Comissões Económicas 

regionais das Nações Unidas. A CEPAL e a CEA colaboraram numa série de actividades técnicas e consultas conjuntas para 

a transferência de conhecimentos e geração dos ajustes necessários para o desenvolvimento do novo modelo para a 

África. Foi criado um grupo de trabalho multissectorial dentro da CEA, que incluiu, nomeadamente, o Centro Africano de 

Estatística, o Centro Africano para o Género e Desenvolvimento Social, a Divisão de Desenvolvimento Económico e da 

NEPAD da CEA, bem como vários parceiros das Nações Unidas, nomeadamente o PMA, UNICEF, Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) e OMS – de modo a garantir contribuições multidisciplinares no desenvolvimento do modelo. 

A nível regional, a validação técnica do modelo do COHA foi assegurada pelo Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento 

Alimentar e Nutricional em África (ATFFND). Este Grupo de Trabalho, que reúne especialistas e profissionais regionais em 

nutrição, foi a entidade ideal para fornecer orientações para o desenvolvimento do modelo. Ao longo de várias reuniões, o 

ATFFND forneceu recomendações importantes, traçou um roteiro para o processo de adaptação e finalmente exprimiu a 

sua satisfação com o modelo proposto. 

Para facilitar a implementação do projecto, foram definidas funções de liderança: o Departamento de Assuntos Sociais da CUA 

e a Agência de Coordenação e Planificação da NEPAD lideraram a iniciativa; A CEA/CEPAL coordenaram a sua implementação, 

enquanto o PMA e outros parceiros apoiaram o processo de capacitação, tanto a nível regional como nacional. Além disso, 

foram estabelecidas as seguintes estruturas de governação: 

 
  

13 
Rodrigo Martínez e Andrés Fernández, modelo para analisar o Impacto Social e Económico da Desnutrição Infantil na América Latina (Santiago do Chile: Nações Unidas, 

CEPAL, Divisão de Desenvolvimento Social, 2007). 
14 

“Estatísticas da Fome”, FAO Portal Fome, Desnutrição ou Fome Crónica, FAO, acedido em 14 de Março de 2013, http://www.fao.org/hunger/en/ 

http://www.fao.org/hunger/en/
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1. Comité Directivo/ATFFND: O Comité Directivo de alto nível é presidido pela CUA. O Comité Directivo tem 

a responsabilidade de convocar as organizações parceiras, aprovar a concepção e plano de acção do estudo e 

supervisionar a implementação do estudo e a divulgação dos resultados. O Comité Directivo também dá apoio 

político à iniciativa.  

2. Secretariado Regional: O Secretariado Regional tem a sua sede na CEA, trabalhou com uma pequena equipa 

técnica, constituída por elementos da CEA, NEPAD, CUA, PMA, CEPAL e de outras organizações relevantes, para 

apoiar a preparação, implementação e divulgação do estudo, bem como para facilitar e assegurar a qualidade do 

trabalho das equipas de implementação e dos comités de peritos nacionais. O Secretariado estava sob a égide 

do Comité Directivo e executou o orçamento do estudo. 

3. Equipa Nacional de Implementação (ENI): A implementação básica do estudo foi realizada por uma equipa 

nacional em cada país participante. As equipas foram constituídas por elementos provenientes de instituições 

governamentais relevantes, tais como Ministérios da Saúde, Ministérios da Educação, Ministérios do 

Desenvolvimento Social, Ministérios de Planificação, Ministérios das Finanças e Institutos Nacionais de 

Estatística. Em determinadas situações, foi também criado um grupo de referência mais amplo de modo a incluir 

outros actores e agências das Nações Unidas, tais como o PMA, UNICEF e OMS. Os escritórios nacionais do 

PMA facilitaram o processo em função das situações específicas de cada país e apoiaram a coordenação da ENI 

sempre que fosse necessário. 

Para a fase inicial do projecto, foram acordados vários critérios para selecionar os países iniciais. Os requisitos foram os 

Seguintes: 
 

1. Disponibilidade de dados: disponibilidade de pelo menos dois conjuntos de dados recentes de pesquisas 

nacionais representativas sobre a fertilidade, planeamento familiar, saúde materna e infantil, sexo, malária e 

nutrição, preferencialmente o Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS). 

2. Cobertura sub-regional: pelo menos um país selecionado de cada região da UA: Comunidade dos Estados 

Sahelo-Sarianos (CEN-SAD), Mercado Comum da África Oriental e Austral (COMESA), Comunidade Económica dos 

Estados da África Central (CEEAC), Comunidade Económica dos Estados da África Oriental (ECOWAS), 

Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), Comunidade de Desenvolvimento da África 

Austral (SADC) e União do Magrebe Árabe (UMA). Na selecção final dos países também foi tido em conta o 

facto de um Estado ser membro de várias Comunidades Económicas Regionais. 

3. Representação socioeconómica: Prevalência da pobreza e da desnutrição na população em geral e ocorrência 

de casos de seca ou de outros desastres naturais. 

4. Existência de uma plataforma nacional sobre a malnutrição e fome 
 

Com base nestes critérios, foram seleccionados os doze países iniciais (vide Tabela 1.3). Oito destes países, nomeadamente, 

Egipto, Etiópia, Suazilândia, Uganda, Burkina Faso, Moçambique, Malawi e Ruanda concluíram o estudo. Para além dos países 

inicialmente seleccionados, o estudo já foi concluído também no Chade, Madagáscar, Lesoto e República Democrática do 

Congo. 
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TABELA 1.3: CRITÉRIOS DE SELECÇÃO DOS PAÍSES 
 

 
 

País 

 
 

Região da UA 

 

Disponibilidade de 

dados 

(Datas dos 

Inquéritos) /a 

 

Proporção de 

desnutridos 
na pop. total 

(%)/b 

 
  

Taxa bruta de 
nascimentos 

(nascimentos 

por 1,000)/c 

        

 

Taxa de 

mortalidade 

em crianças 

<5, (por 

1,000 nados 

vivos) /d 

 
 

Classificação 

ndo IDH/ONU/e 

 
Prevalência 

da 

desnutrição 
crónica em 

crianças 

<5 Anos/f 

Botswana SADC # CSO/UNICEF. 27,9 24 48 118 31/g 

Burquina 
Faso 

ECOWAS 2010, 2003, 1998- 
99 Standard DHS 

25,9 41 102 181 34,6 

Camarões ECCAS 2004, 1998, 1991 
Standard DHS 

15,7 38 97 150 32,5 

Egipto CEN-SAD, 
COMESA 

2008, 2005, 2000 
Standard DHS 

<5 24 22 113 28,9 

Etiópia IGAD, 
COMESA 

2010, 2005, 2000 

Standard DHS 
40,2 34 68 174 44,4 

 
Moçambique 

 
ECOWAS 

2008, 2006, 1998 
Standard DHS, 

2011, 2006 MICS 

 
<5 

 

31 
 

80 
 

135 
 

28,0 

 

Quénia IGAD, 
COMESA 

2008-09, 2003, 

1998 Standard 
DHS 

 

30,4 
 

36 
 

73 
 

143 
 

35,3 

Malawi SADC, 
COMESA 

2010, 2004, 2000 
Standard DHS 

23,1 40 71 171 47,1 

 
Mauritânia 

 
UMA 

2003-04 Especial 

2000-01 Standard 
DHS 

 
… 

 
34 

 
93 

 
159 

 
23/g 

Ruanda COMESA 2010, 2005, 2000 

Standard DHS 
28,9 36 55 166 44,2 

 

Suazilândia SADC, 
COMESA 

2006-07 Standard 
DHS, 2002 MICS 

 

… 
 

30 
 

82 
 

140 
 

28,9 

 

Uganda IGAD, 
COMESA 

2010 Standard 
AIS, 2006, 2000-01 

Standard DHS 

 

34, 6 
 

44 
 

69 
 

161 
 

33,4 

 

a/” Medida IDS - Informação de qualidade para planear, monitorizar e melhorar os programas de população, saúde e nutrição”, MEDIDA IDS, acedido em 26 de Dezembro de 

2014, http://www.measuredhs.com/. 

b/O estado da insegurança alimentar no mundo, relatório, FAO, Roma, 2012, http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e00.htm 

c /”Taxa de natalidade, bruta (por 1000 pessoas),” Dados, Banco Mundial, acedido em 26 de Dezembro de 2014, http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN. 

d /”Taxa de mortalidade antes dos 5 anos de idade (por 1.000 nados vivos),” Data, Banco Mundial, acedido em 26 de Dezembro de 2014, http://data.worldbank.org/indicator/ 

SH.DYN.MORT. 

e/Relatório de Desenvolvimento Humano 2011, Relatório, PNUD, New York, 2011, http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2011/. 

f /”Medida IDS - Informação de qualidade para planear, monitorizar e melhorar população, saúde e programas de nutrição,” MEASURE IDS, acedido em 26 de Dezembro de 

2014, http://www.measuredhs.com/. 

g/”O Estado das Crianças no Mundo 2013”, Estatísticas da UNICEF, acedido em 26 de Dezembro de 2014, http: //www.unicef.org/sowc2013/statistics.html 

 

 

E. Princípios Orientadores 

Ao longo da adaptação, implementação e utilização do modelo do COHA, foram desenvolvidos quatro princípios orientadores. 

Com o objectivo global de melhorar a situação nutricional em África, esses princípios permitiram que a equipa abordasse 

o estudo de uma forma holística, considerando as medidas necessárias para a sua implementação. Os quatro princípios 

orientadores são os seguintes: 

http://www.measuredhs.com/
http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/i3027e00.htm
http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN
http://data.worldbank.org/indicator/
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2011/
http://www.measuredhs.com/
http://www.unicef.org/sowc2013/statistics.html
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A. Propriedade Nacional do Processo 

Um dos princípios orientadores no desenvolvimento do estudo COHA passa por envolver especialistas e fazedores de 

políticas regionais como principais actores do processo. Para este efeito, foi realizado um seminário de viabilidade nas fases 

iniciais do processo, reunindo profissionais de vários sectores para analisar os desafios em frente e produzir conjuntamente 

um roteiro. Representantes dos 12 países iniciais e dos principais parceiros reuniram-se para avaliar o processo a seguir 

e apresentaram recomendações importantes para a adaptação do modelo da CEPAL. Alguns destes elementos incluíram a 

capacitação, estratégias de comunicação fortes e sinergias com outras iniciativas em curso. 

Em resultado deste seminário de viabilidade, foram estabelecidas NITs em cada um dos quatro países da primeira fase, e 

foi realizado um treinamento inicial sobre o modelo e necessidades em termos de dados. Um marco importante no processo 

de adaptação foi uma reunião técnica regional realizada em Entebbe, Uganda, onde as ENIs apresentaram uma série de 

recomendações específicas para o processo, com base nos constrangimentos e lições aprendidas. Esta informação permitiu 

ao Secretariado Regional desenvolver um roteiro final para a adaptação metodológica, adequação dos instrumentos de 

recolha de dados e desenvolvimento de uma proposta final para o modelo de COHA em África. 

 

B. Construir capacidade nacional para advocacia pela nutrição infantil 

Um segundo princípio orientador do COHA é assegurar que a capacidade nacional seja reforçada durante a implementação 

do estudo. Iniciativas semelhantes tiveram um impacto limitado devido, em parte, à falta de uma propriedade nacional e 

compreensão limitada pelas partes interessadas sobre os aspectos técnicos do estudo. Estes elementos dificultam a 

capacidade dos intervenientes nacionais de comunicarem de forma eficaz os resultados, o que pode limitar o impacto do 

estudo nas políticas. 

Os principais responsáveis pela execução do COHA em cada país são especialistas das principais instituições governamentais, 

académicos e profissionais, geralmente liderados pelos Ministérios da Economia e/ou Planificação ou pelos Ministérios da 

Saúde. Uma vez instituída uma equipa de oito a dez especialistas, foi realizado um seminário de capacitação para analisar todos 

os aspectos técnicos do modelo, criar um grupo de trabalho para a recolha de dados e desenvolver a estratégia de comunicação 

inicial. Neste seminário, foi desenvolvido um plano de trabalho pelas ENIs que serviu como um guia para futuras actividades. 

O Secretariado Regional apoiou o processo de capacitação das ENIs, realizando teleconferências regulares com representantes 

de cada Equipa e prestando assistência técnica na análise de dados e dos resultados iniciais. A apropriação nacional do estudo 

foi enfatizada através de uma abordagem assente nas ENIs e com base em informações validadas por cada país. Uma vez 

elaborado o relatório de cada país, foi realizado um seminário de validação nacional dos resultados pela NIT e foram 

elaborados documentos específicos de sensibilização dirigidos às principais partes interessadas. 

Uma das vantagens deste processo foi a integração do COHA pelas ENIs nas suas estratégias nutricionais nacionais. Tal 

foi possível na medida em que os actores que participaram no estudo foram os mesmos profissionais que elaboraram as 

estratégias nutricionais nacionais, garantindo assim o alinhamento dos processos e maximizando o contributo potencial e a 

sustentabilidade da iniciativa. 

 

C. Envolvimento do COHA com iniciativas e movimentos globais sobre nutrição 

O terceiro princípio orientador do COHA é gerar sinergias com parceiros e iniciativas globais de forma a tirar o maior partido 

das contribuições. Para esse efeito, foram envidados esforços para ligar o COHA a iniciativas relevantes que contribuam 

para a redução da desnutrição infantil. 

O Movimento SUN - Scaling Up Nutrition (Melhorar a Nutrição) foi lançado em 2010 e abrange um número seleccionado de 

países com elevados índices de malnutrição. Este movimento é descrito da seguinte forma: 

Une as pessoas – governos, sociedade civil, Nações Unidas, doadores, empresas e cientistas – num esforço colectivo para melhorar a 

nutrição. O movimento reconhece que uma boa nutrição durante os 1.000 dias da gravidez da mãe até ao segundo aniversário da 

criança é uma condição e direito essencial para que qualquer cidadão do mundo possa ganhar a vida, aprender, manter-se saudável e 

atingir o seu potencial durante a sua vida. O Movimento SUN baseia-se na evidência clara de que o investimento em nutrição gera 

importantes retornos económicos.45
 

O COHA contribui para o Movimento SUN através de apresentação de argumentos fortes em prol da realização de 

investimentos em nutrição infantil nos contextos específicos de cada país. Desta forma, os países desenvolveram a 

capacidade de gerar mudanças na situação nutricional das suas populações. 
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Um outro actor mundial importante no contexto da nutrição é representado pela iniciativa Esforços Renovados Contra a 

Fome Infantil (REACH). Esta iniciativa conjunta proposta pelo PMA, OMS, UNICEF e FAO fornece assistência técnica aos 

Governos nacionais no desenvolvimento de planos e estratégias para aumentar os investimentos em nutrição. Uma parte 

importante das suas acções de advocacia a nível nacional inclui o envolvimento de actores não tradicionais em debates sobre 

nutrição, de modo a integrar a nutrição nos seus planos e actividades. O COHA constitui também uma oportunidade de 

colaboração conjunta, uma vez que fornece fortes evidências das consequências da desnutrição crónica no desempenho 

escolar, perda de horas de trabalho por população em idade activa e perda de produtividade manual e não manual – ajudando, 

assim, a posicionar a nutrição numa agenda mais alargada de desenvolvimento. Os facilitadores da REACH também são 

normalmente membros das ENIs em cada país onde a REACH opera. 

 

D. Advocacia estratégica para mudança 

O quarto princípio orientador do COHA é assegurar que os resultados cheguem ao conhecimento das principais partes 

interessadas com capacidade de operar a mudança. A estratégia de comunicação do COHA é uma componente básica dos 

projectos. Consequentemente, têm sido envidados muitos esforços por parte de cada ENI para fazer chegar aos órgãos 

decisores as informações adequadas de forma a aumentar o seu interesse e compreensão sobre as consequências da 

desnutrição infantil. Para este efeito, foi desenvolvida uma abordagem em seis etapas, a saber: 

1. Familiarizar as equipas com os problemas que contribuem para a desnutrição e com as intervenções nutricionais 
de resultados provados; 

2. Identificar e categorizar os principais actores; 

3. Desenvolver objectivos para cada actor; 

4. Produzir materiais informativos e informar as partes interessadas; 

5.Adaptar os resultados e apresentá-los aos órgãos decisores;  

e 6. Fazer o seguimento e prestar apoio 

A cada ENI foram fornecidos informações detalhadas sobre as seis etapas. Além disso, as ENIs realizaram sessões de 

comunicação e advocacia em todos os seminários técnicos para discutir a implementação desta abordagem de seis etapas. 
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Custo da Fome em África  

Metodologia 
A. Breve descrição do modelo 

I. Quadro conceptual 

A fome é causada e afectada por um conjunto de factores contextuais. “Fome” é um termo abrangente que reflecte a 

insegurança alimentar e nutricional de um indivíduo. A insegurança alimentar e nutricional ocorre quando parte da população 

não tem assegurado o acesso físico, social e económico a uma alimentação adequada e nutricionalmente segura para satisfazer 

as suas necessidades alimentares. 

 

 

A segurança nutricional de uma pessoa depende, por conseguinte, da segurança ou insegurança alimentar. Especificamente, a 

segurança nutricional pode ser descrita como “a quantidade adequada e combinação de alimentos, nutrição, serviços de 

saúde e tempo que o encarregado do agregado familiar necessita para garantir um estado de nutrição adequado a uma vida 

activa e saudável a todo o momento para todas as pessoas.”20 

Uma consequência directa e mensurável da insegurança nutricional é o baixo peso à nascença, baixo peso para idade e/ou 

baixa altura para idade. Os níveis de segurança nutricional num país estão relacionados com as transições 

epidemiológicas e nutricionais, que podem ser tidas em consideração para avaliar a situação nutricional da população. Por 

outro lado, a situação nutricional de uma pessoa faz parte de um processo que se expressa de formas diferentes, consoante 

a fase do ciclo de vida: a vida intrauterina e neonatal, infância e pré-escola, os anos de escola e vida adulta. Isto é assim 

porque as necessidades de nutrientes são diferentes em cada fase.21 

 
 

 15 
PMA, Quadro Analítico Padronizado VAM, Programa Mundial de Alimentação, 2002 

16 
Ibid 

17 
Ibid 

18 
Ibid 

19 
USAID, USAID Commodities reference guide, Anexo I: Definitions, Janeiro 2006, http://transition.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/ FFP/CRG/Anexo-
l.htm. 

20 
Rodrigo Martínez e Andrés Fernández, Modelo para analisar o impacto social e económico da desnutrição infantil na América Latina, Nações Unidas, CEPAL, 

Divisão de Desenvolvimento Social, Santiago do Chile, 2007. 
21 

Uma versão resumida dos pressupostos teóricos e das características básicas consideradas no modelo de análise encontra-se aqui. Para uma discussão mais detalhada do 

modelo, vide Rodrigo Martínez e Andrés Fernández, Modelo para analisar o impacto social e económico da desnutrição infantil na América Latina, Nações Unidas, CEPAL, 

Divisão de Desenvolvimento Social, Santiago do Chile de 2007. 

DEFINIÇÕES DOS TERMOS NO MODELO COHA 

1. Fome crónica: A situação das pessoas, cuja ingestão de alimentos fornece regularmente menos 

do que as suas necessidades energéticas mínimas levando à malnutrição.15
 

2. Desnutrição infantil: O resultado de baixos níveis prolongados de ingestão de alimentos (fome) e/ou baixa absorção 

dos alimentos consumidos. Geralmente aplica-se à deficiência de energia ou proteínas, mas também se 

pode relacionar com deficiências de vitaminas e minerais. As medições antropométricas (baixa altura para 

idade, baixo peso e emagrecimento) são os indicadores da desnutrição mais utilizados. 16
 

3. Malnutrição: Um termo amplo para um conjunto de condições que impedem a boa saúde causadas 

pela ingestão inadequada ou desequilibrada dos alimentos ou pela fraca absorção dos alimentos consumidos. Refere-se 

tanto a malnutrição (privação de alimentos) e sobre nutrição (consumo excessivo de alimentos em relação às 

necessidades energéticas reais). 17
 

4. Insegurança alimentar: Existe quando as pessoas não têm acesso a quantidades suficientes de alimentos 

seguros e nutritivos e, portanto, não estão a consumir o suficiente para uma vida activa e saudável. Tal pode 

ser devido à indisponibilidade de alimentos, poder de compra inadequado ou utilização inadequada dos 

alimentos pelo agregado familiar.18
 

5. Vulnerabilidade Alimentar: Reflecte a probabilidade de uma redução aguda no acesso e consumo de 

alimentos. Geralmente em referência a algum valor crítico que define os níveis mínimos do bem-estar humano. 

19
  

http://transition.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/
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Segue-se uma apresentação dos elementos centrais, considerados no modelo, para estimar os efeitos e os custos da 

desnutrição infantil com base nos conceitos acima mencionados, bem como uma breve descrição das causas e 

consequências da desnutrição. A discussão também descreve a dimensão da análise e os principais aspectos metodológicos 

utilizados para interpretar os resultados.22 

 

II. Causas da desnutrição 

Os principais factores associados à desnutrição, como problema de saúde pública, podem ser agrupados da seguinte forma: 

ambientais (causas naturais ou entrópicas), socioculturais-económicos (associados à pobreza e à desigualdade) e político- 

institucionais. Juntos, estes factores aumentam ou diminuem as vulnerabilidades biomédicas e de produtividade, através 

das quais determinam a quantidade e qualidade da ingestão de alimentos e a capacidade de absorção, as quais constituem 

os elementos da desnutrição.23
 

Cada um destes factores ajuda a aumentar ou diminuir a probabilidade de uma pessoa sofrer da desnutrição (vide Figura 2.1). 

Além disso, a importância de cada um destes factores depende do nível de transição demográfica e epidemiológica do país, 

bem como da fase actual do ciclo de vida da pessoa. Juntos, estes factores determinam a intensidade da consequente 

vulnerabilidade à desnutrição. 

 

 

FIGURA 2.1: CAUSAS DA DESNUTRIÇÃO 
 

 
 

Fonte: Modificado a partir de Rodrigo Martinez e Andrés Fernández, Modelo para analisar o impacto social e económico da desnutrição infantil na América 

Latina (vide rodapé), com base em consultas levadas a cabo pelos autores. 

Uma das principais considerações ao avaliar a desnutrição é o factor ambiental. Os factores ambientais definem o ambiente no 

qual o sujeito e a sua família vivem, incluindo os riscos decorrentes do próprio ambiente natural e seus ciclos (cheias, 

secas, geadas, sismos e outros fenómenos), e os produzidos pelos próprios seres humanos (tais como a contaminação da 

água, do ar e dos alimentos, a expansão da actividade agrícola para novos territórios, etc.). As determinantes socioculturais e 

económicas incluem elementos associados à pobreza e desigualdade, educação e normas culturais, emprego e salários, 

acesso à segurança social e cobertura dos programas de apoio. Os factores político-institucionais englobam as políticas e 

programas governamentais orientados especificamente para a resolução dos problemas alimentares e nutricionais da 

população. 

Um outro factor chave na análise relaciona-se com a produção. Os factores de produção estão directamente associados à 

produção de alimentos em África, mas um elemento importante desta dimensão é o acesso desigual que as pessoas que 

vivem em vulnerabilidade social, ambiental e económica têm aos alimentos. A disponibilidade e autonomia da oferta da 

energia alimentar em cada país dependem directamente das características e dos processos de produção, grau em que 

utilizam os recursos naturais, e até que ponto esses processos atenuam ou agravam os riscos ambientais e, por conseguinte 

o acesso aos alimentos e nutrição. 

 
 

22 
A summarized version of the theoretical background and the basic characteristics considered in the model of analysis are presented here. For a more detailed discussion of 

the model, see Rodrigo Martínez and Andrés Fernández, Model for analysing the social and economic impact of child undernutrition in Latin America, NacionesUnidas, 

CEPAL, Social Development Division, Santiago De Chile, 2007.   
23 

Rodrigo Martínez e Andrés Fernández, Modelo para analisar o impacto social e económico da desnutrição infantil na América Latina, Nações Unidas, CEPAL, Divisão de 

Desenvolvimento Social, Santiago do Chile de 2007. 
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Finalmente, a análise baseia-se também em factores biomédicos. A análise com base nestes factores permite uma apreciação 

em profundidade da susceptibilidade dos indivíduos à desnutrição, na medida em que deficiências em certos elementos limitam 

a capacidade de aproveitamento biológico dos alimentos consumidos (independentemente da sua quantidade e qualidade) 

 

III. Consequências da desnutrição 

A desnutrição infantil tem efeitos negativos a longo prazo sobre a vida de uma pessoa24, particularmente no que respeita à 

saúde, educação e produtividade (Figura 2.2). Estes elementos são quantificáveis em termos de despesas e custos, tanto para 

o Estado como para os cidadãos. Consequentemente, estes efeitos agravam os problemas de integração social e aumentam 

ou intensificam a pobreza. É um ciclo vicioso que se perpetua à medida que aumenta a vulnerabilidade à desnutrição. 

FIGURA 2.2: CONSEQUÊNCIAS DA DESNUTRIÇÃO 

 

 

   Custos directos 

    Custos de oportunidade 
 

Fonte: Rodrigo Martinez e  Andrés Fernández, Modelo para analisar o impacto social e económico da desnutrição infantil na América Latina (ver o rodapé) 
com base em consultas realizadas pelos autores. 

A desnutrição pode ter impactos imediatos ou impactos que evoluem ao longo da vida de uma pessoa, embora os 

indivíduos que sofreram da desnutrição durante os primeiros anos do seu ciclo de vida (incluindo intrauterino) sejam mais 

propensos a ser desnutridos em fases posteriores da sua vida. Estudos na área da saúde demonstraram que a desnutrição leva 

ao aumento da prevalência ou maior gravidade de patologias específicas, e aumenta a possibilidade de morte durante fases 

específicas do ciclo de vida.25 A natureza e a intensidade do impacto da desnutrição nas patologias depende do perfil 

epidemiológico de cada país. 

Na educação, a desnutrição afecta o desempenho dos alunos através de debilidades relacionadas com doenças e resulta 

numa capacidade de aprendizagem limitada associada a um desenvolvimento cognitivo deficiente26 que se traduz numa maior 

probabilidade de começar a ir à escola numa idade mais avançada, repetição de classes, abandono escolar e, em última instância, 

estes alunos conseguem atingir baixos níveis académicos. 
 

 

24 Alderman H., et al., “Long-term consequences of early childhood malnutrition”.  FCND Discussion Paper No. 168, IFPRI, 2003. 

25 Amy L. Rice et al., “Malnutrition as an underlying cause of childhood deaths associated with infectious diseases in developing countries,” Boletim da 

Organização Mundial de Saúde 78, No. 2000, 

26 Melissa C. Daniels and Linda S. Adair, “Growth in young Filipino children predicts schooling trajectories through high school,” The Journal of Nutrition, 22 de Março 

de 2004, Jn.nutrition.org. 
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Mais tarde na sua vida, os indivíduos podem revelar menor capacidade física no trabalho manual em resultado da 

desnutrição crónica.27 A desnutrição crónica, que é causado pela privação alimentar e deficiências nutricionais, é confirmada 

por medições de baixa altura para idade baixas durante a infância. Na vida adulta leva uma redução de massa corporal 

quando se compara com o seu potencial como pessoa adulta. A desnutrição e todos os seus impactos negativos para a 

saúde, a educação e a produtividade, conforme descrito acima, resultam em perdas social e económica para os indivíduos e 

para a sociedade em geral (Figura 3.2). Assim, o custo total da desnutrição (TCU) é uma função de gastos em cuidados de 

saúde (HCU) mais elevados, ineficiências na educação (ECU) e menor produtividade (PCU). Assim, a função que permite 

contabilizar o custo total da desnutrição (TCU), é a seguinte: 

TCU = f (HCU, ECU, PCU) 

Na área da saúde, a elevada probabilidade de um indivíduo sofrer de desnutrição devido ao seu do perfil epidemiológico aumenta 

proporcionalmente os custos no sector da saúde (HSCU). No total, é igual à soma das interacções entre a probabilidade da 

desnutrição em cada grupo etário, a   probabilidade de que um determinado grupo vir a sofrer de doenças devido a desnutrição, 

e os custos de tratamento da patologia (HSCU) que normalmente incluem o diagnóstico, tratamento e controlo. A estas 

despesas, acrescem os custos incorridos pelos indivíduos e suas famílias em resultado da perda de tempo e qualidade de vida 

(IHCU). Assim, para estudar as variáveis relacionadas com os custos de saúde (HCU) a fórmula é: 

HCU = f (HSCU, IHCU) 

Na educação, a capacidade de atenção e aprendizagem reduzida de quem sofreu de desnutrição infantil aumenta os custos 

para o sistema de ensino (ESCU). A repetição de uma ou mais classes aumenta proporcionalmente a procura que o sistema 

de ensino deve satisfazer, com os resultantes custos adicionais em infraestruturas, equipamentos, recursos humanos e 

material escolar. Além disso, os custos privados (incorridos pelos alunos e suas famílias) resultantes da maior quantidade de 

material usado, os apoios complementares externos à educação e mais tempo dedicado a resolver ou atenuar os problemas 

de baixo desempenho escolar (IECU) contribuem para o agravamento dos custos. Assim, no caso dos custos para a educação 

(ECU), a fórmula é a seguinte: 

ECU = f (ESCU, IECU) 

Os custos de produtividade associados à desnutrição são iguais à perda de capital humano (HK) incorrida por uma sociedade, 

decorrente de um menor nível educacional alcançado pelos indivíduos malnutridos (ELCU), uma menor produtividade no 

trabalho manual dos indivíduos que sofreram de desnutrição crónica (MLCU) e a perda de capacidade produtiva resultante 

de um maior número de mortes causadas pela desnutrição (MMCU). No modelo estes custos são reflectidos como as perdas 

no potencial de produtividade (PCU). Ou seja: 

PCU = f (ELCU, MLCU, MMCU) 

Consequentemente, para analisar de forma abrangente o fenómeno da desnutrição, o modelo considera as suas 

consequências para a saúde, educação e produtividade, traduzindo-as em custos. 
 

IV. Dimensões da análise 

Considerando que a situação da desnutrição de um país e as consequências daí resultantes reflectem um processo específico 

de transição epidemiológica e nutricional, uma análise abrangente envolve estimativas da situação actual extrapolada a partir 

de fases de transição anteriores, bem como estimativas do futuro no sentido de prever cenários de potenciais custos e 

poupança com base em intervenções prospectivas para controlar ou erradicar o problema. 

Nestes termos, foi desenvolvido um modelo de análise bidimensional para estimar os custos decorrentes das consequências 

da desnutrição infantil para a saúde, a educação e a produtividade: 

I. Dimensão retrospectiva incidental. Esta dimensão incide sobre a população no ano do estudo, incluindo os casos 

de mortalidade dos indivíduos que teriam estado vivos no ano de estudo. A dimensão retrospectiva estima a situação 

nutricional dos indivíduos com menos de cinco anos de idade de forma a identificar os custos económicos 

relacionados com essa situação no ano do estudo. Assim, é possível estimar os custos para a saúde dos rapazes e 

raparigas em idade pré-escolar que sofrem de desnutrição no ano em análise, os custos para educação decorrentes 

das crianças que estão actualmente na escola e que sofreram de desnutrição nos primeiros cinco anos de vida, e os 

custos económicos devidos à perda de produtividade por parte dos indivíduos em idade activa que sofreram de 

desnutrição antes dos cinco anos de idade. 

 
 

27 Lawrence J. Haddad and Howarth E. Bouis, “The impact of nutritional status on agricultural productivity: wage evidence from the Philippines,” Oxford Bulletin of 

Economics and Statistics 53, No. 1, Fevereiro 1991, doi:10.1111/j.1468-0084.1991.mp53001004.x. 
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1. Dimensão prospectiva ou do potencial de poupança. Esta dimensão focaliza-se em crianças menores de cinco anos 

em cada ano e permite analisar as perdas actuais e futuras incorridas em resultado de tratamentos médicos, 

repetições do ano escolar e menor produtividade. Com base nesta análise, pode calcular-se a poupança potencial 

resultante de medidas tomadas para alcançar os objectivos nutricionais. 

Conforme ilustrado na Figura 2.3, a dimensão retrospectiva incidental inclui as consequências sociais e económicas da 

desnutrição num ano específico (para os fins do presente relatório, 2015 foi estabelecido como ano-base) para grupos 

populacionais que foram afectados (0 a 4 anos de idade para a saúde, 6 a 18 anos para a educação e 15 a 64 anos para a 

produtividade). A dimensão prospectiva, por outro lado, projecta no futuro os custos e os efeitos da desnutrição 

registados no ano de referência do estudo. Estes são baseados no número de crianças nascidas durante o período 

em análise e, com a aplicação de uma taxa de desconto, nas estimativas de valor actual sobre os custos futuros a serem 

suportados devido às consequências da desnutrição. A dimensão prospectiva é a base para o estabelecimento de cenários 

para estimar a poupança económica e social de uma situação nutricional melhorada. 
 

FIGURA 2.3: DIMENSÕES DA ANÁLISE POR IDADE DA POPULAÇÃO E ANO QUANDO OCORREM OS 

EFEITOS 

 

 
2015 2015 2015+5 2015+18 2015+64 

 
 

Saúde Educação Produtividade Ano em que os efeitos são medidos 

 

Fonte: Rodrigo Martinez e Andrés Fernández, Modelo para analisar o impacto social e económico da desnutrição infantil na América Latina (vide o 

rodapé) com base em consultas realizadas pelos autores. 

V. Aspectos metodológicos 
A análise centra-se na desnutrição durante as fases iniciais do ciclo de vida e nas suas consequências ao longo da vida. 

Isto limita o estudo à saúde do feto, do bebé e crianças em idade pré-escolar, ou seja, os indivíduos com idades entre 0 

e 59 meses.28 Da mesma forma, os efeitos sobre a educação e produtividade são analisados nos outros grupos 

demográficos, ou seja, 6-18 anos de idade e 15-64 anos de idade, respectivamente. 

A população de crianças que sofrem da desnutrição é dividida em subgrupos (0 a 28 dias, 1 a 11 meses, 12 a 23 meses 

e 24 a 59 meses), de modo a destacar a especificidade de certos efeitos durante cada fase do ciclo de vida. 
 

O estudo utiliza indicadores de desnutrição que são mensuráveis e apropriados para as diferentes fases do ciclo de vida 

de um indivíduo. Para a desnutrição intrauterina, estima-se o baixo peso à nascença (BPN), resultante da restrição do 

crescimento intrauterino (RCIU), definido como um peso inferior ao décimo percentil para a idade gestacional), e para 

o período de até 5 anos de idade, usado como um indicador aproximado (proxy) para crianças que sofrem de 

desnutrição é o baixo peso (peso para a idade). Para a fase pré-escolar, depois da criança completar 6 anos de idade, são 

utilizadas categorias de desnutrição crónica moderada e severa (pontuações de baixo peso para altura abaixo de -2 

desvios padrão), com referência sempre que possível à distribuição da Organização Mundial de Saúde (OMS) para efeitos 

de comparação29. 
 

 

28 
No projecto original, foi considerada a ideia de analisar a informação directa sobre a situação nutricional e de saúde das mulheres grávidas mas a falta de dados 

Fiáveis sobre a incidência da desnutrição levou à sua exclusão. 

29  Na
 estimativa de baixo peso para idade é feita uma análise complementar com base nos Padrões NCHS para estimar o risco relativo da baixa produtividade.
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Para as perdas de produtividade da população em idade activa, o modelo continua a usar a altura-para-idade como indicador 

para as consequências da desnutrição infantil de longo prazo  

As estimativas do impacto da desnutrição na saúde, educação e produtividade são baseadas no conceito de risco relativo 

(ou diferencial) incorrido por indivíduos que sofrem da desnutrição durante os primeiros anos de vida, em comparação 

com o risco incorrido por uma criança saudável. Isto é válido tanto para a análise retrospectiva-incidental como para a análise 

prospectiva da poupança. No entanto, como a sua aplicação tem características específicas em cada caso, essas 

estimativas são apresentadas separadamente neste documento. 

Para estimar os custos da dimensão retrospectiva-incidental, os valores ocorridos no ano em análise são totalizados 

com base em estimativas dos diferentes riscos incorridos pelos diferentes grupos da população. Na análise prospectiva 

das economias, por outro lado, é estimado e actualizado um fluxo de custos futuros (contra o valor actual). 

A abordagem metodológica aqui apresentada leva em consideração o conjunto mais detalhado e completo das causas e 

efeitos da desnutrição infantil. Procurou-se assegurar que certas causas e efeitos não fossem subestimadas ou duplicadas. 

O quadro metodológico baseia-se numa pesquisa sólida, bem como apoio institucional de organizações internacionais, 

e foi considerado como sendo uma base fiável para os objectivos da pesquisa apresentados neste relatório. 
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Breve Contextualização 

Socioeconómica e Nutricional 
A República de Moçambique tem um Produto Interno Bruto (PIB) estimado em 566,00 mil milhões de meticais e um 

Rendimento Nacional Bruto (RNB) per capita de aproximadamente 36,70 meticais, que tem crescido consideravelmente 

na última década (MEF, 2017). Registam-se, também, elevados níveis de desigualdade (com o índice GINI de 0,42 em 2009 e 

mantem-se inalterado) e de insegurança alimentar (classificação de “sério” no Índice Global de Fome) 30 (devido à 

desnutrição, desnutrição infantil e mortalidade infantil, que constituíram desafios importantes para o desenvolvimento 

do país). No entanto, de acordo com IGF 2015, a situação melhorou nos últimos oito anos, já que em 2008, o nível era 

considerado “alarmante” e Moçambique era o 11º pior entre os países cobertos pelo Índice Global da Fome. 

 
Apesar das melhorias recentes, a pobreza continua a ser um desafio constante para Moçambique. Em 2015, aproximadamente 

82 por cento da população vivia com menos de US $ 2 por dia, e 60 por cento vivem com menos de US $ 1,25 por dia. A 

incidência da pobreza é maior nas zonas rurais, onde cerca de 48,7 por cento da população vive abaixo da linha da pobreza, 

em comparação com 22,1 por cento nas zonas urbanas, o que evidencia um peso mais elevado da pobreza nas comunidades 

rurais. 

 
Apesar dos elevados níveis de pobreza, Moçambique reporta uma baixa taxa de desemprego, com apenas 22% da população 

tidas como desempregadas e apenas 41,9% dos jovens de16-24 anos em 2015.31. Além disso, Moçambique passou por um 

importante período de crescimento económico na última década, com taxas médias de crescimento mais elevadas do que 

as registadas na África Subsariana em geral. De acordo com estimativas do African Economic Outlook), as taxas de crescimento 

do PIB real deverão variar entre 7,1 por cento e 7,3 por cento nos próximos dois anos. 

 

TABELA 3.1: INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 
 

Indicadores 2007-2009 2010-2012 2013-2015 

PIB, total em mil milhões de [moeda] em USD 10,4 12,50 15,90 

GNI Per Capita (Atlas Method actual $US) 440,00 486,00 600,00 

Pobreza - $1.90 por dia (PPP) (% da população) a/  68,74 60 

Índice GINI 45,6  42 

População Rural, % 69,255 68,583 67,79 

Percentagem da população na Agricultura 69,255 68,583 67,79 

Desemprego, % da força de trabalho total 21,6 22,2 22,4 

Crescimento da população (anual %) 2,45 2,8 2,8 

Esperança de vida à nascença, total (anos) 52,691 54,212 55,371 

Desemprego juvenil, total (% da força de trabalho total entre 16-24 anos)
 b/ 41,428 38,39 41,9 

Fonte: (se não for indicada outra fonte) Base de Dados do Banco Mundial 

a/Base de dados do ”World Economic Outlook , Outubro 2015 

b/ Anuário Estatístico, Dados do relatório do Banco Mundial sobre o desemprego juvenil 

 
 

 30
Índice Global da Fome 2016 

 
31

Anuário Estatístico 2015 
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FIGURA 3.1: CRESCIMENTO REAL DO PIB, 2011-2015 (em percentagem) 

 
 

 

   
        

   
      
      
      
      
      
      

2011 2012 2013 2014 2015 

 

Moçambique – Crescº real do PIB em % África Austral – Crescº real do PIB em % África – Crescº real do PIB em % 
 
 

Fonte: “Indicadores de Desenvolvimento Mundial, Banco Mundial (2012)” e  African Economic Outlook para a África Ocidental, acedido em Novembro de 2014. Os 

números para 2013 e posteriores são estimativas/projecções. 

O investimento público no sector social também tem continuado na última década, mas ainda está abaixo da média, em 

termos de proporção, em comparação com a Região da África Austral. A despesa pública em educação está estimada em 

24,2 por cento, acima da média regional que é de 18,1 por cento. As despesas de saúde são de 6,5 por cento do PIB, 

comparado com 6.5 por cento para o resto da região. 

 
TABELA 3.2: INDICADORES DE INVESTIMENTO SOCIAL 

 

 

Indicadores 
 

2000-2002 
 

2005-2007 
 

2008-2013 Sub-Saharan 
África* 

Gastos públicos em educação, total (% das desp. gov.)   24,2 18,10 

Gastos públicos em educação, total (% do PIB) 3,10 4,40  4,30 

Despesa em saúde per capita (US$)    96,20 

Despesa em saúde, total (% do PIB)   6,50 6,50 

Despesa em saúde, pública (% da despesa total em saúde)   10,20 43,90 

Fonte: Base de dados do Banco Mundial, ano mais recente disponível II 

* Dados mais recentes disponíveis 

A recente melhoria nas taxas de pobreza não tem sido acompanhada por uma redução significativa na desnutrição infantil, 

especialmente nos casos de desnutrição crónica. De acordo com dados preliminares do Inquérito ao Orçamento Familiar 

(IOF) em 2015, cerca de 42,7 por cento das crianças moçambicanas com menos de 5 anos de idade sofriam de baixa altura para 

a idade (desnutrição crónica), um ligeiro decréscimo relativamente aos 43 por cento reportados pelo IDS em 2011. A 

prevalência de crianças com baixo peso manteve-se ao mesmo nível entre 2011 e 2015 (15,6 por cento). No mesmo 

período, o nível de prevalência de crianças com baixo peso à nascença também permaneceu estável (cerca de 15 por 

cento)32. 

 
Os actuais níveis de desnutrição infantil evidenciam os desafios continuados para a redução da fome infantil. Estima-se 

que 2.061.384 das 4.816.063 crianças menores de cinco anos em Moçambique sofriam de desnutrição crónica em 2015,  e 

773.325 crianças tinham baixo peso para idade. Esta situação é especialmente crítica nas crianças entre 12 e 59 meses, em 

que 47 por cento das crianças estavam afectadas pela desnutrição crónica. 

32 IFPRI, Índice Global da Fome, 2014 
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FIGURA 3.2:TENDÊNCIAS ESTIMADAS DA DESNUTRIÇÃO EM CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS, 1990-2015 (Em %) 
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Fonte: Estimativas desenvolvidas com base no IOF 2015. Os dados anteriores a 2006 foram actualizados em conformidade com as novas normas de 

crescimento infantil (Child Growth Standards 16) introduzidas pela OMS em 2006 para substituir a Referência Internacional Crescimento (International Growth 

Reference) de 1977, formulada pelo Centro Nacional de Estatística em Saúde (NCHS) da OMS 

 

TABELA 3.4: POPULAÇÃO E DESNUTRIÇÃO INFANTIL, 2015c
 

 

 
 

Grupos etários 

 
 

População 

 

Baixo Peso à Nascença 
 

Baixo peso 
 

Desnutrição crónica 

População 
afectada Prevalência População 

afectada Baixo peso População 
afectada 

Desnutrição 
crónica 

Recém-nascidos 
(DCIU) a 

 72.353 9,7%     

0 a 11 meses 745.134   81.949 11,0% 74.691 10,0% 

12 a 23 meses 736.302   121.490 16,5% 195.120 26,5% 

24 a 59 meses 2.150.148   283.038 13,2% 557.722 25,9% 

Total 3.631.584 72.353 9,7% 486.477 13,4% 827.533 22,7% 
 

Fonte: Com base nas estimativas do modelo COHA 
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Efeitos e Custos da Desnutrição infantil 
A desnutrição é essencialmente caracterizada pelo emagrecimento – baixo peso para altura – baixa altura para a idade – e 

baixo peso – baixo peso para idade. No princípio da infância, a desnutrição tem consequências negativas para toda a vida e 

inter-relacionais; as crianças desnutridas são mais susceptíveis de necessitar de cuidados médicos em resultado de doenças 

relacionadas com a desnutrição e deficiências alimentares.33   Isto aumenta o fardo nos serviços sociais públicos e custos de 

saúde incorridos pelo governo e famílias afectadas. Sem cuidados adequados, as crianças com baixo peso e 

emagrecimento têm um maior risco de mortalidade.34 Durante os anos de escolaridade, as crianças desnutridas são 

mais propensas à repetição de classes e ao abandono escolar.35 reduzindo assim a sua capacidade de geração de 

rendimento mais tarde na vida. Além disso, os adultos que sofreram de desnutrição crónica na infância têm menor possibilidade 

de alcançar o seu potencial de desenvolvimento físico e cognitivo, com impactos na sua produtividade36. 

A. Custo social e económico da desnutrição infantil no sector da saúde 

As crianças desnutridas são mais susceptíveis a doenças recorrentes37. O risco de adoecer devido à desnutrição crónica foi 

estimado utilizando diferenciais de probabilidade, conforme descrito na metodologia. O estudo examinou especificamente os 

custos médicos associados ao tratamento do baixo peso à nascença (BPN), baixo peso em relação a população de referência, 

anemia, infecções respiratórias agudas (IRA), diarreia aguda, e febre/malária associados com a desnutrição crónica em crianças 

com menos de cinco anos de idade. 

 

I. Efeitos sobre a morbidade 

As crianças desnutridas são mais susceptíveis a doenças recorrentes 38. Com base na análise da probabilidade diferencial 

realizada com os dados do IDS em Moçambique, constatou-se que as crianças com baixo peso com idades inferiores a 5 

anos tinham um maior risco de anemia (maior risco igual a 14,51 pontos percentuais), um maior risco de diarreia (igual 

a 4,5 pontos percentuais), um maior risco de infecções respiratórias (igual a 0,96 pontos percentuais), e um maior risco 

de malária (igual a 4,28 pontos percentuais). 

O estudo estima que em 2015 houve, em Moçambique, 3.272.889 casos a mais de doenças associadas ao baixo peso. Além 

disso, as patologias relacionadas com deficiências de calorias e proteínas e o baixo peso à nascença associadas a restrições 

do crescimento intrauterino (RCIU), totalizaram 97.238 casos em 2015. 
 

TABELA 4.1: MORBIDADES EM CRIANÇAS MENORES DE CINCO ANOS ASSOCIADAS AO BAIXO PESO, 

POR PATOLOGIA, 2015 

Patologia Número de casos Percentagem de casos 

Diarreia 98.862 25,5% 

Febre 54.885 14,1% 

IRA 29.584 7,6% 

Anemia 202.745 52,8% 

Subtotal 388.345  

PBN 97.238 3,2% 

Baixo Peso 2.921.452 96,8% 

Subtotal 3.018.690  

Total 3.407.035 … 

Fonte: Estimativas do modelo com base no IDS e informação demográficas  

 

 
  

33 Ramachandran P. and Gopalan H., “Undernutrition & risk of infections in preschool children”, Indian J Med Res 130, Novembro 2009, pp. 579-583  

34Robert E. Black et al, “Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences,”. The Lancet 371, No. 9608, 2008, doi: 10.1016/S0140- 

6736 (07) 61690-0 
35 H. Alderman, “Long-Term Consequences of Early Childhood Malnutrition,” Oxford Economic Papers 58, no. 3 (May 03, 2006), doi:10.1093/oep /gpl008 
36 Idem 
37 Ramachandran P. and Gopalan H., “Undernutrition & risk of infections in preschool children”, Indian J Med Res 130, Novembro 2009, pp. 579-583  
38 Idem 
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II. Níveis de desnutrição crónica na população em idade activa 

A desnutrição leva ao crescimento retardado em cr ianças ,  o que pode ter impacto na produtividade dos 

indivíduos em fases posteriores da sua vida39. Apesar dos progressos registados na redução da incidência do fenómeno em 

Moçambique, os índices de baixa altura para idade continuam elevados. Como se vê na Figura 4.1, o modelo estimou que 

13.193.684 adultos na população em idade activa registaram crescimento retardado antes de atingir os cinco anos de idade. 

Em 2015 este número representava 60,2% da população com idade entre os 15-64 anos, indivíduos que estavam numa 

posição de desvantagem em comparação com aqueles que não sofreram de desnutrição na infância. 

FIGURA 4.1: POPULAÇÃO EM IDADE ACTIVA AFECTADA PELA DESNUTRIÇÃO CRÓNICA NA INFÂNCIA, POR 

GRUPO ETÁRIO (milhões de pessoas) 
 

 768 520    
55-59 854 579   
 948 643   
45-49 1,054 714   
 1,174 796   
35-39 1,377 933  
 1,535 1,041  
25-29 1,513 1,025  
 1,750  1,186 
15-19 2,221   1,285   
 - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 

Número total de pessoas (Em milhares) 

População afectada pela desnutrição crónica População não afectada pela desnutrição crónica 

 
Fonte: Com base nas estimativas do modelo COHA 

 

III. Efeitos sobre a mortalidade 

A desnutrição infantil pode levar ao aumento dos casos de mortalidade mais frequentemente associados com a incidência 

de diarreia, pneumonia e malária40. No entanto, quando a causa da morte for determinada, raramente é atribuída ao défice 

nutricional da criança, mas às doenças relacionadas com a desnutrição. Dada esta limitação na atribuição, o modelo utiliza 

factores risco relativos41 para estimar o risco de aumento da mortalidade infantil como resultado da desnutrição. O risco 

de mortalidade associado à desnutrição foi calculado usando e s t e s  factores de risco relativos, taxas históricas de 

sobrevivência e de      mortalidade42  e o histórico da informação nutricional. 

Só nos últimos 5 anos, estima-se que 211.611 mortes de crianças em Moçambique estiveram directamente associadas à 

desnutrição. Estas mortes representam 25,6 por cento de toda a mortalidade infantil neste período. Assim, é evidente que a 

desnutrição exacerba significativamente a mortalidade infantil e limita a capacidade do país de alcançar os Objectivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODSs) e especialmente a Agenda 2063. 

TABELA 4.2: IMPACTO DA DESNUTRIÇÃO NA MORTALIDADE INFANTIL AJUSTADO POR TAXA DE 

SOBREVIVÊNCIA, 1951-2015, (em número de mortes de crianças) 
 

Período Número de mortes de crianças associados à desnutrição 

1951-2000 1.441.940 

2001-2010 387.460 

2010-2015 211.611 

Total 2.041.011 

Fonte: ECA com base nas tabelas de vida fornecidas pela Divisão de População das Nações Unidas 

 
Estas taxas históricas de mortalidade terão também um impacto sobre a produtividade nacional. O modelo estima que cerca 

de 10 por cento da força de trabalho actual foi perdida devido ao impacto da desnutrição no aumento das taxas de 

mortalidade infantil. Ou seja, 1.441.940 pessoas que teriam entre 15-64 anos de idade, e fariam parte da população de 

Moçambique em idade activa. 

 
 

39 Idem. 

40Robert E. Black et al, “Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences,” The Lancet 371, No. 9608, 2008, doi: 10.1016/S0140- 

6736 (07) 61690-0 
41 Idem 

42 Dados fornecidos pela Divisão de População das Nações Unidas, http://www.un.org/esa/population/unpop.htm 
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IV. Custos públicos e privados em saúde como resultado da desnutrição 

O tratamento da desnutrição e de doenças relacionadas a este mal é um custo recorrente significativo para o sistema de saúde. 

Por exemplo, tratar uma criança com problema grave de baixo peso requer um protocolo abrangente43 que é geralmente mais 

dispendioso do que o valor monetário e esforço necessário para prevenir a desnutrição. O custo económico de cada episódio 

é geralmente agravado por ineficiências quando tais casos forem tratados sem a devida orientação de um profissional de 

saúde ou devido à falta de acesso a serviços de saúde adequados. Estes custos geram um fardo significativo não apenas para 

o sector público mas também para a sociedade em geral. 

Estima-se que 3.404.578 episódios clínicos em Moçambique em 2015 estiveram associados ao maior risco em crianças com 

baixo peso. Conforme indicado na Tabela 4.3, estes episódios geraram um custo estimado de 7.424,24 milhões de Meticais (195,95 

milhões US$). 

 

TABELA 4.3: CUSTOS PARA A SAÚDE RESULTANTES DE PATOLOGIAS RELACIONADAS COM A 

DESNUTRIÇÃO, 2015 
 

 
 

   Patologia                                    % de episódios      Custo em Milhões   Custo em Milhões      % do custo 
                                                                                            (MZM)                     US$ 

Baixo peso 85,89% 6.942,60 181,36 93,51% 

BPN/DCIU 2,86% 300,38 7,85 4,05% 

ADS 2,91% 37,29 0,97 0,50% 

Febre 1,61% 28,05 0,73 0,38% 

Infecção respiratória aguda (IRA) 0,71% 15,81 0,41 0,21% 

Anemia 6,03% 100,10 2,62 1,35% 

Total 7424,24 193,95 

Fonte: Estimativas do modelo baseadas no IOF 2015 

 

A maioria destes custos foram associados ao protocolo necessário para a recuperação de uma criança de uma situação de baixo 

do peso para um estado nutricional adequado, resultado que geralmente requer uma alimentação terapêutica 44. Um elemento 

importante digno de realce são os custos específicos resultantes do tratamento de crianças com baixo peso à nascença. Estes 

casos representaram 2.86 por cento de todos os episódios mas representaram 4,05 por cento do custo total. Isto foi devido ao 

tratamento especial de crianças com BPN que geralmente incluiu internamento hospitalar e tempo em cuidados intensivos. 

FIGURA 4.2: DISTRIBUIÇÃO DE CASOS INCREMENTAIS E CUSTOS DE DOENÇAS ASSOCIADAS À DESNUTRIÇÃO 

POR GRUPO ETÁRIO 

 
 

 

% dos 

custos 

 

% de 

episódios 

 

11% 9% 27% 27% 27% 

    
13% 11% 25% 25% 25% 

     
0% 20% 40% 60% 80% 100% 

0

0  a 11 meses 

12 a 23 meses 

24 a 35 meses 

36 a 47 meses 

48 a 59 meses 

  Fonte: Com base em estimativas do modelo COHA. 

Uma grande parte dos custos relacionados com a desnutrição são suportados pelas famílias posto que estas crianças geralmente não são 

dadas cuidados de saúde adequados. Com base nas informações recolhidas pela ENI, o modelo estimou que apenas 45,2 por cento dos 

casos aqui referidos receberam cuidados de saúde adequados. Conforme explicado na metodologia do presente relatório, as 

despesas médicas efectuadas num centro de tratamento são usados como custos-sombra para estimar os encargos suportados pelas 

famílias. A figura 4.3 resume os custos institucionais (sistema público) e das famílias no tratamento de patologias associadas à 

desnutrição. Em Moçambique, estima-se que as famílias suportam cerca de 66 por cento dos custos associados à desnutrição, 

enquanto o custo para o sistema de saúde foi de 66 por cento enquanto o custo suportado pelo sistema de saúde foi de 34 por 

cento. 

 
 

43 OMS, “Management of severe malnutrition: um manual médicos e outros funcionários de saúde séniores” ISBN 92 4 154511 9, NLM Classification: WD 101, 1999. 

44De acordo com dados primários recolhidos em centros de saúde e hospitais em Moçambique, crianças com BPN deve permanecer na unidade sanitária durante mais dias 

das crianças com outras patologias, o que acaba por aumentar o custo do tratamento. 
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FIGURA 4.3: DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS PRIVADOS E PÚBLICOS (Em percentagem e milhões de Meticais) 

 
 

          

4.794 2.409 
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   Custo para as famílias 

  Custo para o Sistema    
 

Fonte: Com base em estimativas do modelo COHA. 

 

Embora as famílias das crianças desnutridas suportem a maior parte dos custos de saúde relacionados com a desnutrição 

este fenómeno constitui um encargo significativo para o sector público. Em 2015, o custo anual estimado para o sector 

público foi de 0,4 por cento do orçamento total destinado à saúde. Em geral, o impacto económico da desnutrição em 

aspectos relacionados com a saúde foi de 1,3 por cento do PIB daquele ano. 

B. Custo social e económico da desnutrição infantil na educação 

Não há nenhuma causa para repetição e abandono escolares; no entanto, há estudos credíveis que mostram que os alunos 

que sofreram da desnutrição crónica antes dos 5 anos de idade são mais susceptíveis de registarem um baixo desempenho 

escolar45. O número de casos de repetição e abandono escolares considerados nesta secção resultam da aplicação de um 

diferencial do factor de risco relacionado à crianças com crescimento retardado como consequência da desnutrição crónica 

aos dados oficiais do governo referentes à repetição e abandono escolares em 2015. As estimativas dos custos são baseadas 

em informações fornecidas pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano sobre o custo médio de frequência de 

uma criança ao ensino primário e secundário em Moçambique em 2015, bem como estimativas dos custos incorridos pelas 

famílias para a educação dos seus filhos. 

I. Efeitos sobre a repetição do ano escolar 

As crianças que sofreram de desnutrição crónica antes de 5 anos de idade são mais susceptíveis a repetições em comparação 

com as que tiveram uma alimentação adequada46.. Em 2015, as taxas de matrícula em Moçambique foram relativamente 

elevadas, com 96 por cento de matrículas no ensino primário e 63,75 por cento de matrículas no ensino secundário. 

Com base em informações oficiais fornecidas pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, 1.115.564 crianças 

repetiram o ano em 2015. Usando dados sobre aumento do risco de repetição do ano escolar entre os alunos desnutridos, 

o modelo estimou que a taxa de repetição do ano escolar para as crianças que sofreram de desnutrição crónica nos primeiros 

5 anos de vida foi de 10,0 por cento, enquanto entre as crianças não-desnutridas a taxa foi de 5,9 por cento. Assim, dada a 

proporção de alunos desnutridos, o modelo estima que 209.728 alunos, ou 18,8 por cento de todas as repetições em 2015 

estiveram associadas à desnutrição crónica. 

 

FIGURA 4.4: TAXAS DE REPETIÇÃO DO ANO ESCOLAR, POR ESTADO NUTRICIONAL, 2015 
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Fonte: Estimativas baseadas em dados fornecidos pelo Ministério da Educação e Desenvolvimento Humando e factores de risco relativos. 

 
 

45 Melissa C. Daniels e Linda S. Adair, “Growth in young Filipino children predicts schooling trajectories through high school,”The Journal of Nutrition, 22 de Março de 2004, pp. 1439-1446, acedido em 11 de 

Setembro de 2012 www.Jn.nutrition.org 

46 Idem 
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Como se vê na Figura 4.5, a maioria destas repetições do ano escolar acontecem no ensino primário. Há muito menos 

crianças que repetem o ano no ensino secundário; isto deve-se em grande parte ao facto de muitos alunos com baixo 

desempenho terem abandonado a escola antes de chegarem ao ensino secundário. 

 

FIGURA 4.5: REPETIÇÃO DO ANO ESCOLAR POR CRIANÇAS COM DESNUTRIÇÃO CRÓNICA, POR ANO 

ESCOLAR, 2015 
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Fonte: Estimativas baseadas em dados do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. 

 

II. Efeitos sobre a retenção escolar 

Estudos mostram que os alunos que sofreram de desnutrição crónica na infância são mais susceptíveis de abandonar a escola47. 

De acordo com dados disponíveis e tendo em conta riscos relativos relacionados com as consequências da desnutrição crónica 

na educação, pode-se estimar que em Moçambique apenas 12 por cento das pessoas (em idade activa) que sofreram da 

desnutrição crónica concluíram o ensino primário, comparativamente a 84 por cento das pessoas que nunca sofreram da 

desnutrição crónica. 

Os custos associados ao abandono escolar são reflectidos nas perdas de produtividade sofridas por indivíduos em busca 

de oportunidades no mercado de trabalho. Como tal, o impacto não é reflectido na população em idade escolar, mas na 

população em idade activa. Assim, para avaliar os custos sociais e económicos, a análise de 2015 incidiu no diferencial dos 

níveis de escolaridade alcançados pela população que sofreu da desnutrição crónica na infância e nos níveis de escolaridade 

da população que não sofreu daquele mal. 

 

FIGURA 4.6: NÍVEL DE ESCOLARIDADE ATINGIDO POR ESTADO NUTRICIONAL, 2015 (em percentagem) 
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Fonte: estimativas baseadas em dados do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano. 

 

III. Estimativa dos custos educacionais públicos e privados 

A repetição do ano escolar tem implicações em termos de custos directos para as famílias e para o sistema de ensino. Os 

alunos que repetem o ano escolar constituem um custo acrescido para o sistema de ensino, uma vez que requerem duas vezes 

mais recursos para repetir o ano. Por outro lado, os encarregados de educação também têm que pagar por um ano escolar 

adicional. 

Em 2015, os 209.728 alunos que repetiram o ano (e cujas repetições são consideradas como estando associadas à desnutrição) 

acarretaram um custo total de 1.623.509.644 Meticais. A maior proporção de repetições ocorreu durante o ensino primário, 

onde o fardo em termos de custos recai principalmente sobre o sistema de ensino público. A tabela seguinte resume os 

custos educacionais públicos e privados associados à desnutrição crónica. 

 

 
 

47 Unesco. (Http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx). Maio de 2014. 

http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx)
http://www.uis.unesco.org/Pages/default.aspx)
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TABELA 4.4: CUSTOS DA REPETIÇÃO DO ANO ESCOLAR ASSOCIADOS À DESNUTRIÇÃO CRÓNICA 

(Em milhões de Meticais) 
 

  

Ensino Primário 
 

Ensino Básico 
 

Total 

  

Em MZN 
 

Em USD 
 

Em MZN 
 

Em USD 
 

Em MZN 
 

Em USD 

Número de repetições associadas à 
desnutrição crónica 

182.483 26.193 1.052 

Custos públicos por aluno 3.108,6 81,2 12.908,0 337,2 16.016,6 418,4 

Total dos custos públicos (em milhões) 567,3 14,8 338,1 8,8 905,4 23,7 

Custos privados por aluno 2.500,0 65,3 10.000,0 261,2 12.500,0 326,5 

Total dos custos privados (em 

milhões) 
456,2 11,9 261,9 6,8 718,1 18,8 

Total dos Custos  1.023,5 26,7 600,0 15,7 1.623,5 42,4 

% Despesa social em educação 0,38% 

Fonte: Estimativas do modelo baseadas em dados de custos do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano 
Valores ajustados a 2015. Com base numa taxa de inflação composta 

Tal como no caso da saúde, o custo social da desnutrição na educação é partilhado entre o sector público e as famílias. Dos 

custos globais, um total de 718.140.221 Meticais ou 44,2 por cento são suportados pelas famílias, enquanto um total de 

905.369.423 Meticais ou 55,8 por cento são suportados pelo sector público. No entanto, a distribuição destes custos varia 

dependendo se o aluno repetiu o ano no ensino primário ou no ensino secundário. No ensino primário, as famílias cobrem 

44,57 por cento dos custos associados à repetição do ano escolar, enquanto no ensino secundário os encargos das famílias 

sobem para 44 por cento. Em ambos os casos, o Governo cobre uma proporção maior destes encargos. 

 

FIGURA 4.7 DISTRIBUIÇÃO DOS CUSTOS PARA A EDUCAÇÃO (Em percentagem e milhões de MZN) 
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Fonte: Estimativas baseadas em dados fornecidos pela Equipa de Implementação Nacional. 
 

C. Custo social e económico da desnutrição infantil na produtividade 

Conforme descrito na secção do relatório referente à saúde, o modelo estimou que 60,2 por cento da população em idade 

activa em Moçambique sofreu da desnutrição crónica na infância. O estudo mostrou que os adultos que sofreram de 

desnutrição crónica na infância são menos produtivos do que os trabalhadores que não sofreram de desnutrição crónica e 

são menos capazes de contribuir para a economia. Isto representa mais de 13.193.684 pessoas, cuja produtividade potencial 

é afectada pela desnutrição. 

A produtividade nacional é afectada significativamente por índices históricos de desnutrição infantil. Em primeiro lugar, as 

pessoas que sofreram da desnutrição crónica alcançam, em média, um nível de escolaridade inferior ao dos que não sofreram 

da desnutrição crónica48. Nas actividades não-manuais, o melhor desempenho académico está directamente 

correlacionado com um rendimento maior 49. 
 

48  Colclough, C., Rose, P. e Tembon, M. 2000. “Gender inequalities in primary schooling: o papel da pobresa e práticas culturais adversas” International Journal of Educational 

Development 20: 5-27 

49 Melissa C. Daniels e Linda S. Adair, “Growth in young Filipino children predicts schooling trajectories through high school,”The Journal of Nutrition, 22 de Março de 2004, 
pp. 1439-1446, acedido em 11 de Setembro de 2012 Jn.nutrition.org. 
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Estudos mostram que os trabalhadores com desnutrição crónica envolvidos em actividades manuais tendem a ter menos 

massa corporal50  e tendem a ser menos produtivos em actividades manuais do que aqueles que nunca foram afectados pelo 

crescimento retardado51. Finalmente, a população perdida devido à mortalidade infantil impede o crescimento económico 

tendo em conta que esses indivíduos teriam sido membros saudáveis e produtivos da sociedade. 

O modelo utiliza informação nutricional histórica, projecções demográficas para o país, taxas de mortalidade ajustadas, e os 

dados registados no Inquérito IOF de 2015 para estimar a proporção da população cuja produtividade no trabalho é afectada 

pela nutrição infantil. 

As estimativas de custos na produtividade da mão-de-obra foram feitas através da identificação de rendimento diferencial em 

actividades não-manuais associado a um menor nível de escolaridade, bem como a baixa produtividade em actividades 

manuais, como a agricultura, associada a pessoas com desnutrição crónica. O custo de oportunidade da produtividade devido 

à mortalidade é baseado no rendimento esperado que uma pessoa saudável teria tido se ela ou ele tivesse sido parte da 

força de trabalho em 2015. 

A distribuição do mercado de trabalho é um elemento contextual importante para determinar o impacto da desnutrição 

na produtividade nacional. Conforme mostra a Figura 4.8, 93,2 por cento da população em idade activa está envolvida em 

actividades manuais. A tendência do trabalho manual parece ser mais baixa para o grupo mais jovem de 15 a 24 anos, 

indicando que mais empregos não-manuais tornam-se disponíveis para os jovens em Moçambique. 

 

FIGURA 4.8: DISTRIBUIÇÃO DO TRABALHO MANUAL E NÃO-MANUAL, POR IDADE, 2015 (Em percentagens) 
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Fonte: Com base nas estimativas do modelo COHA. 
 

I. Perdas das actividades não-manuais devido ao baixo nível de escolaridade  

Conforme descrito na secção de educação do presente relatório, os alunos que sofreram da desnutrição na infância concluem, 

em média, menos anos de escolaridade do que os alunos que foram adequadamente nutridos na infância.52  Esta perda de anos 

de ensino tem especial impacto para as pessoas que estão envolvidas em actividades não-manuais onde quanto elevada for 

a formação académica mais elevado é a remuneração. 

Com base em informações do Inquérito aos Orçamentos Familiares, e conforme mostra a Figura 4.9, estima-se que o fosso 

educacional entre a população com desnutrição crónica e sem desnutrição crónica é de 4,7 anos de escolaridade. É importante 

notar que, ao longo do tempo, tem havido uma melhoria na média de anos de escolaridade na população activa. Se o grupo 

etário dos 60-64 anos apresenta um nível médio de escolaridade de 4,6 anos, no grupo etário dos 20-24 anos essa média é 

de 6,8 anos de escolaridade. 

 

 
 

50 Com base nas estimativas do modelo COHA. 

51C. Nascimento et al, “Stunted Children gain Less Lean Body Mass and More Fat Mass than Their Non-stunted Counterparts: A Prospective Study”. São Paulo: Universidade 

Federal de São Paulo, 2004. 

52 Lawrence J. Haddad e Howarth E. Bouis, “The impact of nutritional status on agricultural productivity: wage evidence from the Philippines,” ord Bulletin of Economics and 

Statistics 53, No. 1, Fevereiro 1991, doi: 10,1111/j.1468-0084.1991.mp53001004.x 
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FIGURA 4.9: MÉDIA DE ANOS ESCOLARIDADE PARA A POPULAÇÃO COM DESNUTRIÇÃO CRÓNICA E SEM 

DESNUTRIÇÃO CRÓNICA (Em anos de ensino) 
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Fonte: Estimativa do modelo baseada no IOF 2015 

 

O nível de escolaridade mais baixo da população com desnutrição crónica tem um impacto sobre o nível esperado de 

rendimento que a pessoa poderá ter na idade adulta53.  Conforme se vê na Tabela 4.5, o modelo estima que 621.816 pessoas 

envolvidas em actividades não-manuais sofreram de desnutrição crónica na infância. Este número representa 4,3 por cento 

da força de trabalho do país, que é actualmente menos produtiva devido aos níveis de escolaridade mais baixos associados 

à desnutrição crónica As perdas anuais de produtividade estimadas para este grupo são de 18.392.885.382,42 Meticais 

(USD 480.482.899,23) equivalente a 3,25 por cento do PIB em 2015. 
 

TABELA 4.5: BAIXO RENDIMENTO EM ACTIVIDADES NÃO-MANUAIS DEVIDO À DESNUTRIÇÃO CRÓNICA, 

2015 
 

 
Pessoas a trabalhar em 

sectores não-manuais que 
sofreram de desnutrição 

crónica na infância 

Perdas de rendº em actividades não-manuais 

Idade em 2015 
milhões de MZN milhões de USD 

15-19 44.634 2.001,0 52,3 

20-24 243.798 11.735,9 306,6 

25-29 112.528 2.829,4 73,9 

30-34 70.694 (67,7) (1,8) 

35-39 51.335 (114,7) (3,0) 

40-44 34.909 538,1 14,1 

45-49 27.303 740,9 19,4 

50-54 20.316 390,2 10,2 

55-59 8.916 225,5 5,9 

60-64 7.383 114,3 3,0 

Total 621.816 18.392,9 480,5 

% PIB ... 3,2% 

Fonte: Estimativa do modelo baseada no IOF 2015 

 

 
 

53 Melissa C. Daniels e Linda S. Adair, “Growth in young Filipino children predicts schooling trajectories through high school,”The Journal of Nutrition, 22 de Março de 2004, pp. 

1439-1446, acedido em 11 de Setembro de 2012 Jn.nutrition .org 
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II. Perdas em actividades manuais intensivas 

As actividades manuais são notáveis principalmente nos subsectores da agricultura, silvicultura e pescas, que empregam mais 

de 93 por cento da população de Moçambique. O estudo mostrou que os trabalhadores com baixa estatura envolvidos em 

actividades manuais tendem a ter menos massa corporal54 e são mais susceptíveis de serem menos produtivos em actividades 

manuais do que aqueles que nunca foram afectados pelo crescimento retardado como resultado da desnutrição crónica.55
 

O modelo estimou que 13.327.153 pessoas em Moçambique estão envolvidas em actividades manuais, das quais 8.004.826 

sofreram desnutrição crónica na infância. Tal representa uma perda anual no rendimento potencial superior a 5.165,4 Meticais 

(USD 134,9 milhões), o equivalente a 0,9 por cento do PIB, devido à menor produtividade. 
 

TABELA 4.6: PERDAS DE PRODUTIVIDADE POTENCIAL EM ACTIVIDADES MANUAIS DEVIDO À 

DESNUTRIÇÃO CRÓNICA, 2015 
 

 

 

Idade em 2015 

 

Trabalhadores manuais que sofreram de 
desnutrição crónica na infância 

Perdas de rendº em actividades 
manuais 

  Milhões de MZN Milhões de USD 

15-19 1.905.094 1.132,5 29,6 

20-24 1.258.109 677,1 17,7 

25-29 1.207.595 8546,8 14,3 

30-34 945.315 560,7 14,6 

35-39 746.067 598,8 15,6 

40-44 572.533 463,9 12,1 

45-49 473.737 441,2 11,5 

50-54 408.883 335,5 8,7 

55-59 351.981 278,8 7,3 

60-64 235.512 132,1 3,5 

Total 8.004.826 5.165,4 134,9 

% GDP ... 0,9% 

Fonte: Estimativa do modelo baseada no IOF 2015 

III. Custo de oportunidade devido à mortalidade 

Conforme indicado na secção de saúde deste relatório, existe um maior  risco de mortalidade infantil associada a 

desnutrição56. O modelo estimou que, em 2015, 1.441.940 pessoas em idade activa não fizeram parte da força laboral de 

Moçambique devido à mortalidade infantil associada à desnutrição. Tal representa uma redução de 10 por cento na força de 

laboral actual. 

Considerando os níveis produtivos da população, por idade e sector de trabalho, o estudo estimou que em 2015, as perdas 

económicas (medidas em horas de trabalho perdidas devido à mortalidade infantil relacionada com a desnutrição) foram de 

29.683.490.404,13 Meticais, ou seja, 5,2 por cento do PIB do país. 

 
 

 

54 Com base nas estimativas do modelo COHA. 

55C. Nascimento et al “Stunted Children gain Less Lean Body Mass and More Fat Mass than Their Non-stunted Counterparts: A Prospective Study”. São Paulo: Universidade 

Federal de São Paulo, 2004. 

56 Robert E. Black et al, “Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences,”. The Lancet 371, No. 9608, 2008, doi: 10.1016/S0140-6736 
(07) 

61690-0 
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TABELA 4.7: PERDAS DE PRODUTIVIDADE POTENCIAL DEVIDO À MORTALIDADE ASSOCIADA À 

DESNUTRIÇÃO, 2015 
 

 

Idade em 

2015 

Horas de trabalho perdidas devido à 

maior mortalidade de crianças com 

baixo peso  

(

E

m 

M

i

l

h

õ

e

s 

d

e 

h

o

r

a

s

) 

Perdas de rendimento em actividades não-manuais 

Milhões de MZN Milhões de USD 

15-19 204.150 3.328,34 86,95 

20-24 184.763 4.764,79 124,47 

25-29 182.061 3.485,70 91,06 

30-34 169.914 3.202,72 83,67 

35-39 143.267 3.215,73 84,01 

40-44 131.488 2.923,05 76,36 

45-49 128.118 3.190,20 83,34 

50-54 115.269 2.498,95 65,28 

55-59 98.961 2.035,78 53,18 

60-64 83.949 1.038,23 27,12 

Total 1.441.940 29.683,49 775,43 

% GDP  5,2% 

Fonte: Estimativa do modelo baseada no IOF 2015 

 

IV. Perda total de produtividade 

O total das perdas de produtividade em 2015 está estimado em aproximadamente 53.241.736.947 Meticais (USD 

13.908.499.725), equivalente a 9,4 por cento do PIB de Moçambique. Como apresentado na Figura 4.10, a maior parte da perda 

de produtividade é devida à mortalidade relacionada com a desnutrição que representa 55,8 por cento dos custos totais. A 

perda de produtividade em actividades não manuais representa 34,5 por cento dos custos. O diferencial de rendimento no 

trabalho manual devido às menores capacidades físicas e cognitivas das pessoas que sofreram de desnutrição crónica na 

infância representa 9,7 por cento dos custos totais. 

 

GRÁFICO 4.10: DISTRIBUIÇÃO DAS PERDAS DE PRODUTIVIDADE (percentagem e milhões de MZN) 
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5,165 
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Fonte: Com base nas estimativas do modelo COHA. 

 

D. Resumo dos efeitos e custos 

A metodologia é usada para analisar o impacto da desnutrição em diferentes fases do ciclo de vida, sem gerar sobreposições. 

Consequentemente, os custos sectoriais individuais podem ser agregados para chegar a um custo social e económico total 

da desnutrição infantil. 

No caso de Moçambique, as perdas totais associadas à desnutrição são estimadas em MZN 62.090.664.096 ou US $ 

1.622.013.169 no ano de 2015. Estas perdas são equivalentes a 10,96 por cento do PIB do ano em referência. O factor mais 

significativo neste custo é a perda em potencial de produtividade resultante da mortalidade relacionada com a desnutrição. 
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TABELA 4.8: RESUMO DOS CUSTOS, 2015 

 

  
Casos 

Custo em 
milhões de 

MZN 

Custo em 
milhões de 

Dólares 

 
% do PIB 

Custo para a Saúde     

BPN e Baixo peso 2.946.916 7.021,3 183,4  

Maior nível de morbidade  457.662 204,2 5,3  

Total para a Saúde 3.404.578 7.225,4 188,8 1,28% 

Custo para a Educação     

Mais repetições - Primário 182.483 1.023 26,7  

Mais repetições - Básico 26.193 600,0 15,7  

Mais repetições - Secundário 1.052 - -  

Total para a Educação 209.728 1.624 42,4 0,29% 

Custo para a Produtividade     

Menor produtividade – Actividades não-manuais 621.816 18.392,9 480,5  

Menor produtividade - Actividades manuais 8.004.826 5.165,4 134,9  

Menor produtividade - Mortalidade 1.441.940 29.683,5 775,4  

Total para a Produtividade 10.068.582 53.241,7 1.390,8 9,40% 

CUSOS TOTAIS  62.090,7 1.622,0  

Total PIB %  10,96%   
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Análise de Cenários 
O capítulo anterior mostrou os custos sociais e económicos que afectaram Moçambique em 2015, devido aos elevados 

índices históricos da desnutrição infantil. A maioria destes custos já está cimentada na sociedade e devem ser postas em 

prática políticas para melhorar a vida das pessoas afectadas pela desnutrição infantil. Por outro lado, ainda é possível evitar 

que estes custos continuem no futuro. Actualmente, uma em cada três crianças com menos de cinco anos de idade em 

Moçambique sofre da desnutrição crónica. 

Esta secção analisa o impacto que uma redução na desnutrição infantil poderia ter para o contexto socioeconómico do 

país. Os resultados apresentados nesta secção projectam os custos adicionais para os sectores da saúde e educação, bem 

como as perdas de produtividade que as crianças moçambicanas suportarão no futuro. Indicam também a poupança 

potencial possível. Esta é uma exortação para que se tomem medidas preventivas e que se reduza o número de crianças 

desnutridas para evitar maiores custos para a sociedade no futuro. 

O modelo apresenta uma base de referência que permite o desenvolvimento de vários cenários com base em metas 

nutricionais estabelecidas para cada país usando a dimensão prospectiva. Os resultados gerados podem ser usados para 

promover o aumento dos investimentos em intervenções nutricionais concretas. Estes cenários são construídos com base 

no valor actual líquido estimado dos custos das crianças nascidas em cada ano entre 2015 e 2025. A metodologia segue cada 

grupo de crianças e, com base em cada cenário, estima um percurso progressivo para alcançar as metas nutricionais 

estabelecidas. 

Os cenários desenvolvidos neste relatório foram os seguintes: 
 

1. Linha de referência: Custo de Inação. Progresso na redução do número de crianças com desnutrição crónica 

e baixo peso permanece ao nível alcançado em 2015 

Para a base de referência, o progresso na redução da prevalência da desnutrição não passa dos níveis alcançados em 2015. Este 

cenário assume também que o crescimento populacional manterá o ritmo registado no ano da análise, aumentando assim o 

número de crianças desnutridas e o custo estimado. Este cenário é altamente improvável, sendo o seu principal objectivo 

estabelecer uma base de referência, relativamente à qual serão comparadas todas as melhorias na situação nutricional a fim 

de determinar o potencial de poupança em custos económicos. 

2. Cenário #1: Reduzir para metade a prevalência da desnutrição infantil até 2025. 
 

Neste cenário, a prevalência de crianças com baixo peso e com desnutrição crónica seria reduzida para metade dos níveis de 

2015, o ano de referência. No caso de Moçambique, isto significaria uma redução constante de 0,21 pontos percentuais por ano 

na taxa de desnutrição crónica, de 42,7 por cento (estimativa para 2015) para 21,35 por cento em 2025. Se Moçambique 

mantiver esta dinâmica, o país alcançará as metas acordadas já que a taxa média de redução da desnutrição crónica entre 

2011 e 2015 foi estimada em 0.3 por cento. Relativamente à ocorrência do baixo peso em crianças deverá haver uma melhoria 

uma vez que a taxa manteve-se inalterada em 2011 e 2015 (15.6 por cento). 

3. Cenário #2: O Cenário “Objectivos”. Reduzir a desnutrição crónica para 10 por cento e o baixo peso em 

crianças para 5 por cento até 2025. 

Neste cenário, a prevalência de crianças desnutridas seria reduzida para 10 por cento e a prevalência de crianças com menos 

de 5 anos com baixo peso para idade para 5 por cento. Actualmente, a taxa de desnutrição crónica a nível mundial está 

estimada em 26 por cento, com o continente africano a ter a maior prevalência na ordem de 36 por cento. Esta meta exigirá 

um verdadeiro apelo à acção e representará um importante desafio regional, em que os países da região poderão colaborar 

com vista à sua concretização. A taxa de progresso necessária para atingir esse cenário seria uma redução anual de 3,2 por 

cento ao longo de um período de 10 anos, de 2015 a 2025. 

Conforme ilustra o Gráfico 5.1, a redução progressiva da desnutrição gera uma redução similar nos custos que 

lhe estão associados. O espaçamento entre as linhas da tendência indica as poupanças que seriam obtidas em cada cenário. 
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GRÁFICO 5.1:TENDÊNCIAS DOS CUSTOS ESTIMADOS DA DESNUTRIÇÃO INFANTIL, 2012-2025 (MZN) 
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Na linha de referência, onde o progresso e os esforços na redução da desnutrição ficariam aos níveis de 2015, o custo total 

seria reduzido em 11 por cento, de 90 mil milhões para 80 mil milhões de meticais, até 2025. No entanto, no Cenário 1, no 

qual é concretizada uma redução para metade da prevalência actual, o custo total reduziria em 60 por cento, de 90 mil 

milhões para 36 mil milhões. No caso do Cenário Objectivo, por outro lado, observou-se uma redução significativa de 78 

por cento dos custos totais estimados, no valor de 19 mil milhões. 

 

TABELA 5.1: CUSTOS TOTAIS ESTIMADOS DA DESNUTRIÇÃO INFANTIL, POR CENÁRIO, 2015 

(Em milhões de MZN) /a 

 

 Cenários para o ano 2025 

 
2015 

Referência. 
Custo da 
Inação 

 

C1. Reduzir para 
metade 

 

C2. Cenário 
“Objectivo” 

Custo para a Saúde 

Aumento da Morbidade  8.929 10.761 5.428 3.513 

Custo para a Educação 

Aumento de repetições do ano escolar 945,5 939,0 447,9 202,7 

Custos para a Produtividade 

Menor produtividade – Actividades não-manuais 53.318 43.482 16.247 6.802 

Menor produtividade - Actividades manuais 8.169 8.625 4.313 2.020 

Menor produtividade - Mortalidade 19.585 16.758 10.030 7.374 

Custos totais 90.946 80.566 36.465 19.912 

% de mudança relativamente da referência   -11% -60% -78% 

Fonte: estimativas do modelo 

C
u
st

o
s 
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Os potenciais benefícios económicos da redução da desnutrição são um elemento essencial para justificar a necessidade de 

realização de investimentos em nutrição. A redução de casos clínicos no sistema de saúde, menores taxas de repetição e o 

melhor desempenho escolar, bem como uma capacidade física melhorada são elementos que contribuem directamente para 

a produtividade nacional. 

Conforme apresentado na Tabela 5.2, a redução da desnutrição para metade até 2025 representaria uma redução de custos 

de mais de 182.323 milhões de meticais, o equivalente a 4.762 milhões de dólares para o período de 10 anos, entre 2015 e 

2025.  Apesar de a tendência da poupança não ser linear, uma vez que esta aumentaria ao longo do tempo com os progressos 

alcançados, uma média simples das poupanças anuais representaria 25.539 milhões de meticais, ou 667 milhões de dólares por 

ano. No caso do Cenário Objectivo, a poupança aumentaria para 282.997 milhões de meticais, ou 7.392 milhões de dólares, 

ou seja, uma média simples de 1.035 milhões de dólares por ano. 

 

TABELA 5.2: POUPANÇAS ESTIMADAS POR CENÁRIO, 2015 (em milhões) 
 

 
Reduzir a desnutrição para metade 

até 2025 
Cenário do 
Objectivo 

Custo para a Saúde 

Morbidade reduzida 18.050 26.116 

Custo para a Educação 

Menos repetições de ano escolar 2.081 3.440 

Custo para a Produtividade 

Maior produtividade - Actividades não-manuais 127.366 190.712 

Maior produtividade - Actividades manuais 9.669 20.500 

Aumento das horas de trabalho 25.157 42.229 

Poupança total em milhões de MZN 182.323 282.997 

Poupança total em milhões de US$ 4.762 7.392 

Poupança média anual* em milhões de MZN 25.539 39.641 

Poupança média anual* em milhões de US$ 667 1.035 

Fonte: estimativas do modelo COHA 
*Média simples da poupança total dividida pelos anos considerados no período entre 2015 e 2025 



 

  

 
 

 

          

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Secção VI 

 

Conclusões e 

Recomendações 



55 Secção V: Conclusões e Recomendações 

 

  

 

Conclusões e Recomendações 
A. Conclusões: 

O estudo sobre o custo da fome em Moçambique, assim como em outros países africanos, confirma a problemática que a 

desnutrição representa para a saúde, educação, produtividade da força laboral e, no geral, para a economia. Se este mal não 

for combatido pontualmente a desnutrição contribui significativamente no aumento da morbidade e mortalidade, redução 

do desempenho escolar, através da diminuição das habilidades cognitivas e aumento da repetição escolar, e na diminuição da 

produtividade. 

Os problemas causados pela desnutrição transformam-se em perdas para a economia nacional e para a sociedade. No geral, 

Moçambique perde 10,9 por cento do seu PIB (62 mil milhões de meticais ou 1,6 mil milhões de dólares americanos) devido à 

desnutrição, assim distribuídos: perdas na saúde de 1,27 por cento do PIB, educação 0,29 por cento e produtividade 9,40 por 

cento. 

O estudo também constatou que, além do fardo económico que a desnutrição representa , este mal não tem 

reduzido significativamente ao longo dos anos apesar de vários investimentos em diferentes sectores da SAN. Por exemplo, 

a desnutrição crónica baixou apenas cinco pontos percentuais (de 48 por cento para 43 por cento) de 2003 (IDS 2003) a 

2011 (IDS 2011) e mantém-se com uma percentagem de 43 por cento desde então (SETSAN, 2013). Contudo, dados 

preliminares do IOF 2015 indicam uma ligeira diminuição para 42,7 por cento. 

Esta informação actualizada sobre as perdas económicas devido à desnutrição constituem uma oportunidade para se repensar 

na melhor forma de implementar e até mesmo reformular as acções multissectoriais para reverter a situação. É neste 

contexto que o estudo produziu algumas recomendações para se levar acabo acções de seguimento. Estas recomendações são 

complementares porque se reconhece que embora exista um quadro estratégico em vigor, este precisa de uma reorientação 

para surtir os efeitos desejados. Ademais, o presente relatório não aprofunda questões de implementação porque na altura 

da sua publicação estava em curso a avaliação da ESAN II e a preparação da avaliação do Plano de Acção Multissectorial para a 

Redução da Desnutrição Crónica (PAMRDC) que definirá recomendações quanto aos ajustamentos e mudanças a serem 

levados a cabo na implementação. 

B. Recomendações: 

Reconhece-se a existência de vários instrumentos e plataformas que trabalham no sentido de melhorar a SAN em Moçambique. 

No entanto, os resultados do COHA mostram que acções adicionais devem ser levadas a cabo para produzir resultados 

positivos. Actualmente, estratégias de SAN como a ESAN II estão em implementação, existem planos como o PAMRDC e 

também existem instrumentos de mapeamento da SAN. Porém, a prática actual em termos de planificação é baseada numa 

listagem de intervenções que cada organização vai implementar num determinado local sem certificar a existência de outras 

acções complementares sendo implementadas por outras organizações que possam contribuir para o alcance de um impacto 

global positivo. O COHA, para não ser apenas um instrumento de advocacia, procurou entender como funcionam os 

mecanismos de planificação, alocação de recursos e monitoria para sugerir acções alternativas ao modelo actual o qual não 

tem produzido muitos resultados positivos. O tempo para fazer essas análises foi limitado. No entanto, reconhece-se que o 

SETSAN, com o apoio dos parceiros, está a enquadrar nas avaliações em curso recomendações concretas que deverão ajudar 

na melhoria da planificação, coordenação, alocação de recursos e monitoria das intervenções da SAN. 

1. Plano Estratégico 
 

O COHA é realizado numa altura em que o “sector” de segurança alimentar e nutricional está a rever a sua segunda estratégia 

(ESAN II) que culminará com o desenvolvimento e aprovação da nova ESAN III, cujo lançamento está previsto para 2017. O 

processo da elaboração desta estratégia preconiza ainda a revisão de outras informações relevantes com vista a identificar 

novas formas de intervenção que produzam os almejados resultados positivos. Uma parte dessa informação básica é 

fornecida pelo COHA. No decurso deste estudo COHA foi recomendado que políticas e/ou estratégias como a ESAN III 

deverão ir para além da listagem de intenções de intervenção e proporcionar linhas orientadoras de alocação e monitoria de 

fundos a nível provincial e distrital. A nível central técnicos, incluindo o ponto focal do cenário fiscal na agricultura, devem ser 

treinados em SAN e conferido poderes para sugerir o redireccionamento de recursos para a SAN no momento da realização 

de uma planificação baseada em evidências. 
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Recomenda-se igualmente que uma estratégia de planificação de intervenções de SAN seja efectivamente orientada de base 

para o topo com a participação de actores chave que contribuam para a descentralização a nível distrital e provincial. Ou 

seja, os níveis provincial e distrital devem ser preparados para uma melhor planificação e verificação de onde os recursos da 

SAN estão a ser alocados de forma complementar e integrada. 

Neste contexto, pode ser criado a nível distrital um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional munido de informação 

básica e conhecimentos profundos sobre a situação local de SAN. Este Conselho contribuiria às intervenções de SAN em 

curso e no redireccionamento dos investimentos que chegam ao nível do distrito de modo atingir áreas geográficas onde 

certas intervenções não têm recebido complementaridade. 

A nova ESAN III e o seu plano de acção deve orientar a construção de consensos a alto nível e conferir ao Governo o mandato 

de monitorar todas as intervenções públicas, privadas, dos parceiros e da sociedade civil de modo a assegurar que as 

intervenções sejam complementares e que tenham maior possibilidade de produzir um impacto comum positivo. Ou seja, a 

planificação deve ser conjunta e deve usar evidências para produzir consensos sobre onde cada instituição ou parceiro deve 

alocar recursos de modo a se atingir um impacto positivo como resultado de implementação simultânea de várias 

componentes que influenciam a SAN. A criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (COSAN), 

que está a ser equacionada, pode ajudar a cumprir com esta recomendação. 

Para reverter o cenário mostrado pelo COHA, a nova ESAN III deve privilegiar e potenciar o mapeamento já em curso no 

SETSAN de intervenções como um instrumento de planificação e coordenação entre o Governo, parceiros, sector privado 

e sociedade civil para o direcionamento e concentração de acções complementares em locais estratégicos no mesmo 

período de tempo. 

2. Coordenação 
 

Actualmente a coordenação das acções da SAN é feita a nível do SETSAN central e provincial. No entanto, esta coordenação é 

mais visível na monitoria de resultados na sua globalidade, realização de estudos e análises que medem resultados do que na 

planificação e decisão sobre a alocação de recursos complementares em locais com situação de insegurança alimentar e 

nutricional crítica. 

O desafio de fazer muito mais acima do que está sendo feito actualmente com os planos existentes de combate à desnutrição 

requer uma extensão da coordenação do nível central para os níveis provincial e distrital. As plataformas da sociedade civil e 

do sector privado podem ser reforçadas a todos os níveis para contribuírem em intervenções coordenadas e monitoria de 

acções, principalmente aos níveis distrital e provincial. 

O mecanismo de coordenação das intervenções de SAN deve considerar a necessidade de atribuição de códigos aos 

programas implementados por qualquer organização na área de SAN. Estes códigos seriam atribuídos pelo Governo, na 

qualidade de coordenador, a nível local e central como evidência de que o programa passou por um processo de 

coordenação e redireccionamento conjunto tendo em conta os outros programas inscritos ou a serem inscritos. Isto 

requer um elevado cometimento de todos na materialização do objectivo comum de reduzir a desnutrição e um 

reconhecimento de que nenhuma intervenção no tempo e espaço poderá surtir efeito num problema multissectorial como 

é a desnutrição. 

3. Financiamento para o combate à desnutrição em Moçambique 
 

Um dos maiores desafios para reverter os resultados desastrosos mostrados pelo COHA é a mobilização de financiamentos 

para a diferentes intervenções. No entanto, mais do que isso, é necessário assegurar que os actuais financiamentos 

direcionados ao combate à desnutrição sejam eficientemente usados. O COHA deve servir como um instrumento adicional 

de advocacia para o Governo e seus parceiros de cooperação, sector privado e sociedade civil de modo que estes possam 

aumentar investimentos coordenados com vista à melhoria da nutrição. 

É necessário definir políticas claras de financiamento a SAN. A ESAN III pode trazer directrizes importantes a este aspecto, 

procedimentos orientadores na alocação de fundos para as actividades da SAN. Especificamente, os níveis de alocação de fundos 

podem estar em função das necessidades de cada província ou distrito de acordo com as áreas específicas de SAN. Por 

exemplo, sugere-se que haja pacotes de financiamentos em que se garanta fundos, através de diferentes fontes e parceiros, 

para mais de 80 por cento das actividades definidas como prioritárias de modo a ter um impacto positivo no combate à 

desnutrição numa determinada região. 
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4. Disseminação do COHA 
 

O COHA é um estudo com metodologia científica que serve de evidência para mostrar a gravidade da problemática da 

desnutrição na economia, educação e produtividade da força laboral. Daí que a sua disseminação é recomendada a todos 

níveis para servir de referência e instrumento de advocacia para aumentar e direccionar mais recursos na melhoria da SAN. O 

estudo propõe que materiais e meios de disseminação tenham em conta os seguintes grupos alvo: líderes políticos, sociedade 

civil, academia, ONGs, sector privado e parceiros de cooperação. 

Em termos geográficos, é importante que os resultados do estudo sejam disseminados aos níveis distrital e provincial além 

do nível central. Para o efeito vários meios podem ser usados, como por exemplo: rádios (incluindo as comunitárias), 

jornais, televisão, portal do Governo e outras plataformas electrónicas. 

5. Monitoria e Avaliação 
 

Mesmo reconhecendo que ainda são precisos mais financiamentos para o combate à desnutrição, existe uma necessidade 

de rastrear o uso dos fundos alocados de modo a providenciar evidências para os ciclos subsequentes de planificação 

multissectorial. O actual mapeamento de actividades e fundos deve ser reforçado e sistematizado para trazer uma perspectiva 

geral que possa ajudar o sistema de monitoria e avaliação das acções multissectoriais da SAN. Estes instrumentos devem 

ser acompanhados por um sistema eficaz de prestação de contas. 

Sugere-se o aproveitamento da cooperação Sul-Sul para explorar a experiência de alguns países no sentido de capacitar o 

Ministério das Finanças e os sectores relevantes com intervenções de SAN para a criação de instrumentos que possam 

ser usados para a monitoria e avaliação da alocação de fundos à SAN. 

Harmonizar as diferentes plataformas de nutrição a vários níveis para monitorar os orçamentos para as actividades de 

combate à desnutrição em todo o país. 
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Anexos 

Anexo 1. Glossário de Termos 
 

1. Número médio de dias necessários para hospitalização: O número médio de dias que uma criança precisa ficar 

internado no hospital para receber cuidados de saúde adequados 
 

2. Número médio de dias necessários pra UCI: O número médio de dias que uma criança precisa permanecer na 

UCI para receber cuidados de saúde adequados. 

3. Número médio de atendimentos ambulatórios por caso: Quando uma criança sofre de uma determinada patologia, 

pode necessitar diferentes cuidados médicos várias vezes. Esta variável é o número médio de visitas ao hospital (ambulatório) em 

busca de cuidados médicos primários que uma criança necessita por episódio. 

4. Tempo médio de espera gasto em cuidados primários: Quando um encarregado traz uma criança para um centro 

de cuidados primários, o tempo que o pai ou a mãe gastam espera e a receber cuidados. 

5. Custo de insumos médicos por evento durante a hospitalização: Esta variável inclui os materiais médicos 

(medicamentos, procedimentos) que são cobertos pelo hospital para o tratamento de cada caso de patologia. 

6. Custo de insumos médicos por evento numa UCI: Esta variável inclui os materiais médicos (medicamentos, 

procedimentos) que são cobertos pelo hospital para o tratamento de cada caso de patologia na UCI. 

7. Custo de insumos médicos por evento em cuidados primários: Esta variável inclui os materiais médicos 

(medicamentos, procedimentos) que são cobertos pela unidade de saúde para o tratamento de cada caso de patologia. 

8. Custos não cobertos pelo sistema de saúde: Esta variável inclui o valor dos materiais médicos (ou seja, 

medicamentos) que são suportados pela família. 
 

9. Custo diário de hospitalização durante o tratamento: Esta variável inclui o custo total para o hospital calculado através 

do valor por dia de permanência do paciente no hospital. Inclui os custos de pessoal, instalações e equipamentos, como 

um custo unitário por paciente. 

10. Custo diário de hospitalização na UCI: Esta variável inclui o custo total para o hospital calculado através do 

valor por dia de permanência do paciente na UCI. Inclui os custos de pessoal, instalações e equipamentos, como um custo 

unitário por doente. 

11. Horas diárias perdidas devido à hospitalização: O número de horas que o encarregado passa no hospital por dia 

com a criança quando ele/ela traz uma criança para o centro de cuidados primários. 

12. Diferencial de Probabilidade (DP): Refere-se à diferença entre a probabilidade de ocorrência de uma consequência 

(ex: doença, repetição de classe ou menor produtividade), dada uma condição específica. O modelo utiliza esta variável 

especificamente para determinar o risco entre aqueles que sofrem da desnutrição e os que não têm esse problema 

(CEPAL). 

13. Taxa de desconto: A taxa de juro utilizada para avaliar o valor actual de um valor futuro através de um desconto (FAO). 

No modelo, a taxa de desconto é utilizada para obter o valor actual na secção dos cenários. 
 

14. Taxa de abandono escolar por c l a sse : Percentagem de alunos de uma determinada classe que abandonam a 

escola num determinado ano escolar (UNESCO). 

15. Episódios: É o número de eventos de doença que ocorrem para uma determinada patologia. No modelo baseia-se 

num período de 1 ano, isto é, o número de vezes que uma patologia específica ocorre num ano (CEPAL). 

16. Insegurança alimentar: Existe quando as pessoas não têm acesso a uma quantidade suficiente de alimentos seguros 

e nutritivos e, portanto, não estão a consumir o suficiente para terem uma vida activa e saudável. Tal pode ser devido à 

indisponibilidade de alimentos, poder de compra inadequado ou utilização inadequada dos alimentos pelo agregado familiar 

(FAO). 
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17. Vulnerabilidade alimentar: Reflecte a probabilidade de um declínio agudo no acesso aos alimentos ou ao consumo, 

geralmente em referência a um valor crítico que define os níveis mínimos de bem-estar humano (PAM). 

18. Fome: O estado das pessoas cuja ingestão de alimentos fornece regularmente menos do que as suas necessidades energéticas 

mínimas, ou seja, cerca de 1800 kcal por dia. Exprime-se operacionalmente através do indicador de desnutrição (FAO). 

19. Dimensão retrospectiva incidental: Usada para estimar o custo da desnutrição na população de um país num 

determinado ano. O modelo aplica-a atendendo aos custos de saúde das crianças em idade pré-escolar (0 a 5 anos) que 

sofrem de desnutrição, os custos de educação de crianças em idade escolar (6 a 18 anos) e os custos económicos resultantes 

da produtividade perdida por indivíduos em idade activa (15 a 64 anos) (CEPAL). 

20. Restrição do crescimento intrauterino (RCIU): Refere-se ao peso do feto quando for abaixo do percentil 10 para 

a idade gestacional (OMS). No modelo, este é o único tipo de condição considerada na estimativa do custo das crianças com 

baixo peso à nascença. 

21. Baixo Peso à Nascença (BPN): Um recém-nascido é considerado como tendo baixo peso à nascença quando pesa 

menos de 2.500 gramas (OMS). 

22. Malnutrição: Um termo amplo para uma variedade de condições que impedem uma boa saúde causada pela ingestão 

inadequada ou desequilibrada de alimentos ou pela fraca absorção dos alimentos consumidos. Refere-se tanto a desnutrição 

(privação de alimentos) como à sobre nutrição (ingestão excessiva de alimentos acima das necessidades energéticas) (FAO). 

23. Taxa de mortalidade: Proporção de mortes por ano numa determinada população, geralmente multiplicada por um 

décimo da dimensão da população, de modo que é expressa como um número por 1.000, 10.000 ou 100.000 indivíduos por ano. 

24. Percentagem de casos que procuram os serviços de saúde: A proporção de episódios nos quais um encarregado 

traz uma criança para um centro de saúde primário para tratamento. 

25. Produtividade/Produtividade Laboral: mede a quantidade de produtos e serviços produzidos por cada um dos 

membros da força laboral ou produção por unidade da força laboral (OIT). No modelo, refere-se ao contributo médio que 

um indivíduo pode dar para a economia, medido pelo consumo ou rendimento, dependendo da disponibilidade de dados. 

26. Proporção de episódios que requerem hospitalização: Quando uma criança sofre de uma patologia, pode 

necessitar de internamento. Este parâmetro identifica a proporção de episódios por patologia em que uma criança requer 

hospitalização. 
 

27. Proporção de episódios que requerem uma UCI: Quando uma criança sofre de uma patologia, pode necessitar de 

cuidados numa UCI. Esta variável identifica a proporção dos episódios por patologia, em que um   a criança necessita de 

cuidados na UCI. 
 

28. Dimensão prospectiva ou de potencial de poupança: Esta dimensão torna possível projectar as perdas actuais e 

futuras incorridas em resultado de tratamento médico, de repetição do ano escolar e de menor produtividade causadas pela 

desnutrição entre crianças menores de cinco anos de idade em cada país, num ano específico (CEPAL). 

29. Despesa social pública: A despesa social é a prestação por parte de instituições públicas (e privadas) de benefícios e 

contribuições financeiras orientadas para famílias e indivíduos com vista a fornecer apoio durante circunstâncias que afectam 

negativamente o seu bem-estar, desde que a prestação dos benefícios e contribuições financeiras não constituam um 

pagamento directo por um determinado bem ou serviço, nem um contrato ou transferência individual (OCDE). 

30. Risco relativo: Refere-se ao risco de uma ocorrência, dada uma condição específica. É expresso como uma razão entre 

a probabilidade de ocorrência do evento no grupo exposto versus um grupo não exposto. No modelo, é usado para 

estabelecer o nível de risco de doença, menor desempenho educacional ou menor produtividade relativa à exposição à 

desnutrição. 

31. Taxa de repetição do ano escolar por classe: Número de repetentes numa determinada classe num dado ano escolar, 

expressa como uma percentagem do universo de alunos matriculados nessa classe no ano escolar anterior (UNESCO). 

32.  Baixa altura para idade: Refere-se uma baixa estatura para idade; calculado comparando a altura para idade de uma 

criança com uma população de referência de crianças da mesma idade bem nutridas e saudáveis (PMA). O modelo usa a baixa 

altura para idade como o indicador para analisar o impacto sobre o desempenho educacional e produtividade. 

33. Taxa de sobrevivência: Taxa calculada para uma dada área geográfica que apresenta a probabilidade de uma pessoa 

Sobreviver num determinado período de tempo. 
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34. Subalimentação: Ingestão de alimentos que é continuamente insuficiente para satisfazer as necessidades energéticas  

Este termo é usado como sinónimo de fome crónica, ou, neste relatório, fome (FAO). 
 

35. Desnutrição: O resultado de baixos níveis prolongados de ingestão de alimentos e/ou baixa absorção de alimentos 

consumidos (subalimentação). Geralmente aplica-se à deficiência de energia (ou de proteínas e energia), mas também pode 

referir-se a deficiências de vitaminas e minerais (FAO). 

36. Baixo peso: Mede-se comparando o peso para idade de uma criança com uma população de referência de crianças da 

mesma idade bem nutridas e saudáveis (PMA). O modelo utiliza este parâmetro para analisar o impacto da desnutrição 

infantil na saúde. 

37. Custo unitário por atendimento nos cuidados primários: Esta variável abrange o custo total para a unidade 

sanitária por atendimento, compreendendo os custos de pessoal, instalações e equipamentos, como um custo unitário por 

paciente. 

38. Emagrecimento: Reflecte um processo recente e grave que levou à perda substancial de peso, geralmente associado 

à fome e/ou doença. O emagrecimento é calculado comparando o peso para altura de uma dada criança com uma população 

de referência de crianças bem nutridas e saudáveis (PMA). 
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Anexo II. Métodos e Pressupostos 
 

Indicadores Dados e fontes 

Dados económicos 
 

Produto Interno Bruto 
Fonte: Serviço Estatístico de Moçambique, Relatório Anual de 2012. O número foi 

verificado/comparado com a base de dados do Banco Mundial. A ENI também 

forneceu as informações mais recentes durante o seminário de validação. 

 

Taxa de câmbio em US $ 

Com base em dados obtidos no Banco de Moçambique. A taxa de câmbio oficial 

refere-se à taxa de câmbio determinada pelas autoridades nacionais ou a taxa 

determinada no mercado cambial legalmente sancionado. É calculado como uma 

média anual com base em médias mensais (locais). 

Despesa sociais Relatório de execução orçamental de Moçambique 2015 

Despesa de saúde Relatório de execução orçamental de Moçambique 2015 

Despesa de educação Relatório de execução orçamental de Moçambique 2015 

Custo médio de transporte (dois bilhetes de 

transporte público em zonas urbanas em moeda 

local) 

 

Dados fornecidos pela ENI 

Salário mínimo por hora Relatório da OIT (Organização Internacional do Trabalho) (2014-2015) 

Índice de Preços ao Consumidor (IPC) Instituto Nacional de Estatística (INE) 

Salario médio por hora Relatório de execução orçamental de Moçambique 2015 

Rendimento médio por ano de escolaridade Inquérito aos Agregados Familiares de Moçambique 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuição de trabalhadores por mão-de-obra 

manual e não-manual por faixa etária 

Com base na lista de códigos da Classificação Internacional de Profissões (CTIU), 2010 

e Dados de despesas do serviço estatístico de Moçambique. As     actividades manuais 

incluem: 11.00 '11 Agricultura ': 12.00 '12 Pecuária '; 13.00 '13 Silvicultura '; 14.00 '14 

Pesca e Caça '; 21.00 '21 Exploração mineira; 22.00 '22 Exploração pedreira '; 31.00 '31 

Produção alimentar '; 32.00 '32 Indústria Têxtil'' 33.00 '33 Fabrico de Produtos de 

madeira '; 34.00 '34 Fabrico de Produtos de papel '; 35,00 '35 Indústrias químicas '; 36,00 

'36 Produtos não metálicos. '; 37.00 '37 Fabrico de metais '; 38,00 '38 Fabrico de 

produtos metálicos '; 41.00 '41 Gás, Água & Eletricidade'; 51.00 '51 Construção civil ''; 

52.00 '52 Construção de Estradas "; 53.00 '53 Reconstrução Rural '. As actividades 

não-manuais  incluem 61,00 '61 Comércio a grosso 62,00 '62 Comércio a retalho'; 63.00 

'63 Outros tipos de Comércio '; 64.00 '64 Hotelaria e restauração"; 65.00 '65 

Importação e exportação '; 71.00 '71 Transportes '; 72.00 '72 Armazenagem '; 73.00 '73 

Comunicações '; 81.00 '81 Banca '; 82.00 '82 Seguros'; 83,00 '83 Imobiliária; 

84.00 '84 Serviços Comerciais '; 91.00 '91 Estado, Administração e Serviços Sociais 

'; 92.00 '92 Lazer e Turismo 

 

Rendimento médio anual relativo ao trabalho 

produtivo, actividades intensivas manuais por idade 
Com base nos dados das despesas do Inquérito aos Agregados Familiares de 

Moçambique 2015 

Rendimento médio anual relativo ao trabalho 

produtivo, actividades intensivas manuais por idade 
Com base nos dados das despesas do Inquérito aos Agregados Familiares de 

Moçambique 2015 

Rendimento médio anual relativo ao trabalho 

produtivo, actividades intensivas manuais por idade 
Com base nos dados das despesas do Inquérito aos Agregados Familiares de 

Moçambique 2015 

Rendimento médio anual relativo ao trabalho 

produtivo, actividades intensivas manuais por idade 
Com base nos dados das despesas do Inquérito aos Agregados Familiares de 

Moçambique 2015 

Dados demográficos 

0 Anos de idade – Projecções da População total 

de 1948 a 2012 

 

 
Divisão de Estatística das Nações Unidas - Estatísticas Demográficas e Sociais - 

Acedido em Junho de 2015. Processado com o apoio do PMA.Warui p G. (2015) 
0 - 4 Anos de idade – Projecções da População 

total de 1948 a 2012 

População em 2012 por idade 
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Indicadores Dados e fontes 
 

 
Taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 

anos e taxa de sobrevivência, projectada de 1950 

a 2050 

Calculado a partir das Abridged Life Tables fornecidas pela Divisão de 

Estatística da ONU 

- Estatísticas demográficas e sociais. Warui P. (2015). Para informações 

detalhadas sobre o processo de cálculo, vide Rodrigo Martínez e Andrés 

Fernández, manual operacional para o uso do modelo para a análise do impacto 

social e económico da desnutrição infantil na América Latina, Nações Unidas, 

CEPAL, Divisão de Desenvolvimento Social, Santiago De Chile, 2008, Páginas 18 

-26. 

 

 

 

 
População em idade activa (WAP) por nível 

educacional 

Calculado a partir do Inquérito aos Agregados Familiares em Moçambique, IOF 

2015. Dados do serviço nacional de estatísticas de Moçambique, 2015/2015, 

O total da população em idade activa foi estimado com base na idade activa e 

valores do nível educacional obtidos no IOF 2015. O décimo segundo nível 

inclui todas as classes iguais ou acima da décima segunda classe. Warui P. 

(2015) 

Dados de saúde 

Os dados de saúde primários foram obtidos em diferentes centros de saúde da província para estimar o protocolo de saúde e os 

dados de custos. Estes centros de saúde foram selecionados com base na sua representatividade ao nível nacional para o número 

de pacientes e serviços prestados em casos clínicos, tanto OPD como IPD. Profissionais, como pediatras, enfermeiros, farmacêuticos 

e profissionais doutras áreas tais como administração, finanças e planificação dos hospitais e centros de saúde foram consultados para se 

calcular o custo médio. Assim, todos os dados primários são baseados em entrevistas a técnicos relevantes e especialistas em hospitais 

e centros de saúde. Outros dados de saúde também foram obtidos junto das companhias de seguros a nível nacional. 

Prevalência de baixo peso em crianças menores de 

5 anos 
Calculada a partir do IDS 2011 e do IOF 2015. Serviço Nacional de Estatística 
de   Moçambique e Serviço de Saúde de Moçambique. Dados históricos 

calculados com base na “Base de dados Global da OMS sobre Crescimento e 

Desnutrição Infantil” OMS. Acedido em 12 de Maio de 2014. 

http://www.who.int/ nutgrowthdb/en// 
 
Prevalência de desnutrição crónica em crianças 

menores de 5 anos 
Calculado a partir do IDS 2011 e do IOF 2015. Serviço Nacional de Estatística 
de                     Moçambique e Serviço de Saúde de Moçambique. Dados históricos 

calculados com base na “Base de dados Global da OMS sobre Crescimento e 

Desnutrição Infantil” OMS. Acedido em 12 de Maio de 2014. 

http://www.who.int/ nutgrowthdb/en// 

 

Prevalência de desnutrição crónica e baixo peso 

 

 

 
Número de episódios anuais de doença (Anemia, 

diarreias agudas, IRA, Malária, Baixo peso) por 

criança por grupo etário 

Foi estimado através de consultas em centros de saúde de diferentes províncias 

tendo sido estimados os seguintes valores: Taxa de Incidência de Anemia para 

28-11 é 2 episódios; 12-23 meses, 2 episódios; 24-59 meses, 2 episódios por 

criança. diarreias agudas: 28-11, 3 episódios; 12-23 meses, 3 episódios; 24-59 meses 

é 3 

episódios por criança. IRA: 28-11, 2 episódios; 12-23 meses, 2 episódios; 24-59 

meses, 2 episódios por criança. Baixo peso: 28-11, 1 episódio; 12-23 meses, 

1 episódio; 24-59 meses, 1 episódio por criança; Febre: 28-11, 2 episódios; 12-23 

meses, 2 episódios; 24-59 meses, 2 episódios por criança.  

 

 

Número médio de consultas nos cuidados 

primários para cada patologia (Anemia, diarreias 

agudas, IRA, baixo peso, Malária) por grupo etário 

Foi estimado através de consultas aos centros de saúde de diferentes províncias 

tendo sido estimados os seguintes valores. Consultas de cuidados primários: para 

anemia 28-11, 2 episódios, 12-23 meses, 2 episódios, 24-59 meses, 2 episódios por 

criança por ano. diarreias agudas: 28-11, 1 episódio; 12-23 meses é 1 episódio; 24-

59 meses é 1 episódio por criança por ano. IRA: 28-11 é 2 episódios; 12-23 meses, 

2 episódios; 24-59 meses, 2 episódios por criança por ano. Baixo peso: 28-11, 6 

episódios; 12-23 meses, 6 episódios; 24-59 meses, 6 episódios por criança por ano. 

Febre: 28-11, 1 episódio; 12-23 meses é 1 episódio; 24-59 meses, 1 episódio por 

criança por ano 

http://www.who.int/
http://www.who.int/
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Indicadores Dados e fontes 
 

 

 
Proporção de eventos de patologia (Anemia, 

diarreias agudas, IRA, Malária, baixo peso) por 

grupo etário que requerem hospitalização 

Foi estimado através de consultas aos centros de saúde de diferentes províncias 
tendo sido estimados os seguintes valores. Anemia: (foram considerados casos 

de anemia grave como um indicador aproximado (proxy) para 28-11m = 0,0%; 

Por 12-23 meses = 0,0%; Durante 24-59 meses = 0,0%, diarreias agudas: durante 

28-11 m = 3,4%; Por 12-23 meses = 3,4%; Para 24-59 Meses = 3,4%; IRA: durante 

28-11 m = 11,2%; Por 12-23 meses = 11,2%; Para 24-59 Meses = 11,2%. Baixo 

peso: durante 28-11 m = 49,3%; Para 12-23 meses = 49,3%; para 24-59 meses = 

49,3%. Febre: durante 28-11 m = 0,1%; Para 12-23 meses = 0,1%; para 24-59 

meses = 0,1% 

 
Número médio de dias de tratamento hospitalar 

para cada evento (Anemia, diarreias agudas, IRA, 

Malária, baixo peso) por grupo etário 

Foi estimado através de consultas aos centros de saúde de diferentes províncias 
tendo sido estimados os seguintes valores (em dias de internamento). Anemia: 5 

dias (o mesmo para todos os subgrupos). Diarreias agudas: 7 dias (o mesmo para 

todos os subgrupos).ARI: 7 Dias (o mesmo para todos os subgrupos); Baixo peso: 

15 dias (o mesmo para todos os subgrupos). 

 
Tempo médio de espera gasto nos cuidados 

primários por patologia 

Foi estimado através de consultas aos centros de saúde em diferentes províncias, 
tendo sido estimados os seguintes valores (em horas).Anemia: 3 horas, diarreias 

agudas: 5 horas, IRA: 3 horas; Febre: 4 horas; Baixo peso: durante 28-11 m = 8 

horas; 12-23 meses = 8 horas; 24-59 meses = 8 horas. 

Horas diárias perdidas por hospitalização por 

patologia 
Estimado em 8 horas perdidas por dia, em média. 

 

 

 

 

 

 
Custo unitário médio dos cuidados primários por 

grupo etário e patologia 

O custo unitário médio dos cuidados primários foi estimado com base em 
registos hospitalares/de cuidados de saúde e entrevistas com especialistas e 

profissionais de saúde. O custo unitário de cuidados ambulatórios leva em 

conta os custos indiretos e diretos associados à prestação do serviço de 

consulta médica. Os custos indiretos incluem: despesas anuais de água, 

electricidade, combustíveis e manutenção das instalações de cuidados 

primários. Estes custos indiretos foram divididos pelo número anual de 

pacientes externos. Os custos diretos incluem número e qualificação da equipa 

médica (pediatras, médicos gerais, enfermeiros...) e o tempo em minutos que 

cada um deles dedica ao paciente. Com base nos salários por hora, o custo 

unitário dos cuidados é calculado posteriormente. Para uma visão geral do 

custo unitário médio dos cuidados por patologia, por favor consulte o Protocolo 

de Saúde e as Diretrizes de Custo. 

 

 

 

 

 

 
Custo unitário médio dos cuidados hospitalares 

por grupo etário e patologia. 

O custo unitário médio dos cuidados hospitalares foi estimado com base em 
registos hospitalares e entrevistas com especialistas e especialistas em saúde. O 

custo unitário pelos cuidados ao paciente (IPD) leva em consideração os gastos 

gerais e custos directos associados à prestação do serviço de consulta médica e 

custo das camas hospitalares. Custos indirectos considerados: despesas anuais 

com água, energia elétrica, combustível e alimentação, bem como a manutenção 

do hospital. Estes custos indirectos foram divididos pelo número anual de 

internados. 
Os custos diretos incluem número e qualificação da equipa médica (pediatras, 

médicos gerais, enfermeiros...) e o tempo em minutos que cada um deles 

dedica ao paciente. Com base nos salários por hora, o custo unitário dos 

cuidados é calculado posteriormente. Além disso, o custo diário médio de 

uma cama hospitalar também está incluído. Para uma visão geral do custo 

unitário médio dos cuidados por patologia, por favor consulte o Protocolo de 

Saúde e as Diretrizes de Custo. 

 

 

 

Custo médio dos insumos médicos por evento no 

hospital por grupo etário e patologia 

O custo médio dos recursos médicos para o evento no hospital foi estimado 

com base em registos hospitalares/de centros de saúde e entrevistas com 

especialistas de saúde, farmacêuticos 

e farmácias centrais. A determinação do custo destes recursos foi feita com base 

nas listas de preços das Farmácia Centrais. Para uma visão geral de todos os 

insumos médicos e seu custo por patologia, consulte o Protocolo de Saúde e as 

Diretrizes de Custo. 

 
Custo médio dos insumos médicos privados por 

evento por grupo etário e patologia 

Em Moçambique, todos os serviços de saúde nos estabelecimentos 

de saúde públicos são cobertos por sistemas de seguro de saúde 
nacionais/distritais. Portanto, este custo foi estimado com base nos custos 

cobertos pela rede nacional de seguros de saúde de que todos os cidadãos 

usufruem. 
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Indicadores Dados e fontes 
 

 

 

Percentagem de casos que recorrem aos serviços 

de saúde 

Para os casos de Baixo Peso à Nascença, a percentagem de todos os partos com 
peso registado à nascença foi considerada como um proxy (indicador aproximado) 

para a % dos casos que recorrem aos serviços de saúde (42,8%; Página 164,Tabela 

10.1). Calculado a partir do Relatório do Estudo Demográfico e de Saúde em 

Moçambique de 2011. Para os casos de anemia, diarreia, IRA e malária, foi 

estimado internamente com base na percentagem de pessoas que recorreram 

aos serviços médicos em unidades de saúde utilizando dados do IDS 2011 

(Anemia = 47%, Diarreia = 12% e ARI = 89%). 

Tempo médio de viagem para os cuidados 

ambulatórios. 

Fixado em 2 horas para todos os casos e patologias. Foi um tempo médio 

estimado para ter acesso ao hospital de referência a partir das zonas rurais com 

base em entrevistas realizadas aos informantes chave. 

 
 

Percentagem de crianças com baixo peso à 

nascença 

15% foi considerado como a percentagem de Baixo Peso à Nascença, é estimado 
com base no número de bebés nascidos com baixo peso relativamente ao total 

de Nados Vivo (% BPN = Número de nascimentos com baixo peso/Total de 

nados vivos = (1018539/38704) * 100 = 15%. Fonte: Sistema Distrital de Gestão 

de Informação de Saúde. 

Proporção de eventos de BPN que requerem acesso à 
hospitalização 

com acesso à hospitalização 

100% dos casos de BPN necessitaram de hospitalização. Percentagem estimada 
por especialistas e técnicos de saúde através de entrevistas aprofundadas. 

Número médio de dias de tratamento hospitalar 

para casos de BPN 
Recomenda-se um mínimo de 7 dias para casos de BPN. Número estimado 

por especialistas e técnicos de saúde através entrevistas aprofundadas. 

Probabilidade diferencial da morbidade para a 
anemia em crianças saudáveis versus crianças com 

baixo peso por grupo etário. 

Fixado internamente nos 14,5% para crianças com menos de 5 anos, a partir 
de dados do Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS, 2011) 

utilizando a prevalência da anemia (moderada ou grave) em crianças com baixo 

peso e a prevalência em crianças com peso normal, diferenciadas por grupos 

etários. 

 

 
Probabilidade diferencial de morbidade para a 

derreias agudas em crianças saudáveis versus 

crianças com baixo peso por grupo etário. 

Fixado internamente nos 4,5% para crianças menores de 5 anos, a partir dos 

dados do Inquérito Demográfica e de Saúde (IDS, 2011) utilizando a prevalência 

de diarreias agudas (diarreia reportada nas últimas 2 semanas) em crianças com 

baixo peso e a prevalência em crianças com peso normal, diferenciadas por 

grupos etários. 

 
 

Probabilidade diferencial de morbidade para IRA 

entre crianças saudáveis versus crianças com baixo 

do peso por grupo etário. 

Fixado internamente em 1% para crianças menores de 5 anos, a partir de dados 

do Inquérito Demográfico e de Saúde (DHS, 2011) utilizando 

a prevalência de Infecções Respiratórias Agudas (dados sobre crianças que 

estavam doentes com tosse acompanhada de respiração rápida) em crianças 

com baixo peso e a prevalência em crianças com peso normal, diferenciadas 

por grupos etários. 

 
Probabilidade diferencial de morbidade para febre 

entre crianças saudáveis versus crianças com 

baixo do peso por grupo etário. 

Fixado internamente nos 4,3% para crianças menores de 5 anos, a partir de 

dados do Inquérito Demográfico e de Saúde (IDS, 2011) utilizando 

a prevalência da febre/malária (dados sobre crianças que reportaram ter 

febres nas últimas 2 semanas) em crianças com baixo peso e a prevalência em 

crianças com peso normal, diferenciadas por grupos etários. 

 
Razão de risco da mortalidade infantil associado ao 

baixo peso 

Estimado em 2,86, com base nos cálculos de Acosta C., Martinez R. (2013) de 

Robert E. Black et al., " Desnutrição materna e infanti: exposição global e 

regional e consequências para a saúde " The Lancet 371, No. 9608, 2008, doi: 

10.1016/S0140-6736 (07) 61690-0) 

 
Taxa de risco de mortalidade infantil associada à 

desnutrição crónica 

Estimado em 2.33, com base nos cálculos de Acosta C., Martinez R. (2013) de 

Robert E. Black et al., “Desnutrição materna e infanti: exposição global e 

regional e consequências para a saúde” The Lancet 371, No. 9608, 2008, doi: 

10.1016/S0140-6736 (07) 61690-0 

Dados sobre a educaçãoo 
Número de matriculados por classe no Ensino 
Primário 

Moçambique. Relatório de Orçamento do Ministério da Educação e 
Desenvolvimento Humano de 2015 

Número de matriculados por classe no Ensino 

Secundário 
Moçambique. Relatório de Orçamento do Ministério da Educação e 

Desenvolvimento Humano de 2015 
 

Número de passagens por classe 
Calculado por classe pelo relatório de Orçamento do Ministério da Educação 

de 2015. 
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Indicadores Dados e fontes 
 

Número de repetições de classe por ano 
Calculado por ano através do relatório de Orçamental do Ministério da 

Educação e Desenvolvimento Humano de 2015. 

 
Custo anual privado/público por aluno/ano por 

nível educacional 

Com base em estimativas do modelo COHA 

Ensino primário - Custo público: 567,3 MZN; Custo para as famílias: 456,2 MZN. 

Ensino Secundário - Custo Público 338,1 MZN; Custo para as famílias: 261,9 

MZN. 

Risco relativo à repetição de classe associado 

à desnutrição crónica 
Estimado em 1,35, com base em cálculos do Estudo Longitudinal de Saúde e 

Nutrição da Cebu, com o apoio de Melissa C. Daniels 

 
Risco relativo ao abandono escolar associado à 

desnutrição crónica 

 
Estimado em 1.61, com base em cálculos do Estudo Longitudinal de Saúde e 

Nutrição da Cebu, com apoio de Melissa C. Daniels 



67 SecçãoVII: Anexos 

 

  

 

 

Anexo III. Recursos Consultados 

“About.” Scaling Up Nutrition. Accessed March 13, 2013. http://scalingupnutrition.org/about. 
 

African Regional Nutrition Strategy: 2005-2015. Report.African Union, 2005. http://www.who.int/nutrition/ 
topics/ African_Nutritional_strategy.pdf. 

 

African Union. Directorate of Information and Communication.”CAMH5 Moves into Gear with Meeting on 
Food and Nutrition Development.”News release, April 14, 2011.African Union. http://www.au.int/en/sites/ 
default/files/task%20force%20on%20food%20and%20nutrition%20development.pdf. 

 

Almond, Douglas. Long-term Effects of the 1959-1961 China Famine: Mainland China and Hong Kong. Working 
Paper 13384, (National Bureau of Economic Research, 2007), http://www.nber.org/papers/w13384.pdf?new_ 
window=1. 

 

Amy L. Rice et al.,“Malnutrition as an underlying cause of childhood deaths associated with infectious diseases 
in developing countries,” Bulletin of the World Health Organization 78, No. 2000, 2000. “Birth Rate, Crude 
(per 1,000 People).” Data. Accessed March 14, 2013. http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN. 

 

Black, Robert E., Lindsay H. Allen, Zulfiqar A. Bhutta, Laura E. Caulfield, Mercedes De Onis, MajidEzzati, Colin 
Mathers, and Juan Rivera. “Maternal and Child Undernutrition: Global and Regional Exposures and Health 
Consequences.” The Lancet 371, no. 9608 (2008): 243-60. doi:10.1016/S0140-6736(07)61690-0. 

 

Black, Robert E., Lindsay H. Allen, Zulfiqar A. Bhutta, Laura E. Caulfield, Mercedes De Onis, MajidEzzati, Colin 
Mathers, and Juan Rivera. “Maternal and Child Undernutrition: Global and Regional Exposures and Health 
Consequences.” The Lancet 371, no. 9608 (2008): 243-60. Doi: 10.1016/S0140-6736(07)61690-0. 

 

Bryce, J., C. Boschipinto, K. Shibuya, and R. Black.“WHO Estimates of the Causes of Death in Children.” The 
Lancet 365, no. 9465 (2005): 1147-152.Accessed March 13, 2013.doi:10.1016/S0140-6736(05)71877-8. \“Cebu 
Longitudinal Health and Nutrition Survey.”UNC Carolina Population Center. Accessed March 13, 2013. http:// 
www.cpc.unc.edu/projects/cebu/. 

 

Coly, Aminata N., Jacqueline Milet, and Aldiouma Diallo.”Preschool Stunting, Adolescent Migration, Catch-up 
Growth, and Adult Height in Young Senegalese Men and Women of Rural Origin.”Journal of Nutrtion, June 10, 
2008, 2412-420. Http://jn.nutrition.org. 

 

Copenhagen Consensus 2012, Top economists identify the smartest investments for policy-makers and 
philanthropists, 14 May 2012, http://www.copenhagenconsensus.com/Default.aspx?ID=1637. 

 

Crop Prospects and Food Situation. Report.FAO, 2012. http://www.fao.org/. 
 

C. Nascimento et al., Stunted Children gain Less Lean Body Mass and More Fat Mass than Their Non-stunted 
Counterparts:A Prospective Study., report (Sao Paulo: Federal University of Sao Paulo, 2004). 

 

Daniels, Melissa C., and Linda S.Adair.“Growth in Young Filipino Children Predicts Schooling Trajectories 
through High School.” The Journal of Nutrtion, March 22, 2004, 1439-446.Accessed September 11, 2012. 
Jn.nutrition.org. 

Data provided by the UN Population Division, http://www.un.org/esa/population/unpop.htm “Draft 

Resolution 898(XLV)The Cost of Hunger inAfrica:Social and Economic Impacts of Child Undernutrition,” 
Report of the Committee of Experts of the Fifth Joint Annual Meetings of the AU Conference of Ministers 
Of Economy and Finance and ECA Conference of African Ministers of Finance, Planning And Economic 
Development.Addis Ababa:African Union, 2012. 

 

Grebmer, Klaus Von. “Financial Crisis Adding to the Vulnerabilities of the Hungry.”  In 2009 Global   Hunger 
Index:The Challenge of Hunger, Focus on Financial Crisis and Gender Inequality. Bonn:Welthungerhilfe, 2009. 

http://scalingupnutrition.org/about
http://www.who.int/nutrition/
http://www.au.int/en/sites/
http://www.nber.org/papers/w13384.pdf?new_
http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN
http://www.cpc.unc.edu/projects/cebu/
http://www.cpc.unc.edu/projects/cebu/
http://jn.nutrition.org/
http://www.copenhagenconsensus.com/Default.aspx?ID=1637
http://www.fao.org/
http://www.un.org/esa/population/unpop.htm


 

  

 

H.Alderman,“Long Term Consequences of Early Childhood Malnutrition,” Oxford Economic Papers 58, no. 3 
(May 03, 2006), doi: 10.1093/oep /gpl008 

 

Haddad, Lawrence J., and Howarth E. Bouis.“The Impact Of Nutritional Status On Agricultural Productivity: 
Wage Evidence From The Philippines.” Oxford Bulletin of Economics and Statistics 53, no. 1 (February 1991): 
45-68. doi:10.1111/j.1468-0084.1991.mp53001004.x. 

 

Human Development Report 2011.Report. New York: UNDP, 2011. http://hdr.undp.org/en/reports/global/ 
hdr2011/. 

 

“Hunger Statistics.” FAO: FAO Hunger Portal.Accessed March 14, 2013. http://www.fao.org/hunger/en/. IFPRI 
“Global Hunger Index,Accessed August, 2014.http://www.ifpri.org 

 

K.G. Dewey and K. Begum, Long-term consequences of stunting in early life. Maternal and Child   Nutrition 
(2011), 7 (Suppl. 3), pp. 5–18 

 

“Mortality Rate, Under-5 (per 1,000 Live Births).”Data.Accessed March 14, 2013. http://data.worldbank.org/ 
indicator/SH.DYN.MORT. 

 

Ndaruhutse, Susy, Laura Brannelly, Michael Latham, and Jonathan Penson.Grade Repetition in Primary Schools 
in Sub-Saharan Africa:An Evidence Base for Change. Report.CFBT, 2008. http://www.cfbt.com. 

 

“Nobel Laureate Panel Findings.”Nobel Laureate Panel Findings.Accessed March 13, 2013. http://www. 
copenhagenconsensus.com/Default.aspx?ID=1637. 

 

“Public Spending on Education, Total (% of GDP).”Data.Accessed March 13, 2013. http://data.worldbank.org/ 
indicator/SE.XPD.TOTL.GD.ZS. 

 

Ramachandran P. &Gopalan H., “Undernutrition& risk of infections in preschool children”. Indian J Med  Res 
130, November 2009, pp 579-583 

 

Renewed Efforts Against Child Hunger (REACH), accessed August, 2014 http://www.reachpartnership.org/ 
 

Report of the Committee of Experts of the Fifth Joint Annual Meetings of the AU Conference of Ministers 
of Economy and Finance and ECA Conference of African Ministers of Finance, Planning and Economic 
Development.Addis Ababa:African Union, 2012. 

 

Report on the Global AIDS Epidemic. Report.UNAIDS, 2012. http://www.unaids.org/. 
 

Salomon, J., P. De Truchis, and J.C. Mechoir.”Nutrition and HIV Infection.”British Journal of Nutrition 87, 
no.Suppl. 1 (2002).Cambridge University Press. 

 

The State of Food Insecurity in the WorldReport. Rome: FAO, 2012. http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/ 
i3027e00.htm. 

 

United Nations Children’s Fund, World Health Organization, The World Bank. UNICEF-WHO-World Bank 
Joint Child Malnutrition Estimates. UNICEF, New York;WHO, Geneva;The World Bank: DC, 

 

“UNESCO Institute for Statistics.”UNESCO Institute for Statistics.Accessed March 13, 2013. http://stats.uis. 
unesco.org/unesco/tableviewer/document.aspx?ReportId=143. 

 

“United Nations Statistics Division - Classifications Registry.”United Nations Statistics Division – Classifications 
Registry.2008.   http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27. 

 

“Unstats, Millennium Indicators.” RSS Main. July 2, 2012. Accessed March 13, 2013. http://mdgs.un.org/unsd/ 
mdg/Data.aspx. 

http://hdr.undp.org/en/reports/global/
http://www.fao.org/hunger/en/
http://www.ifpri.org/
http://data.worldbank.org/
http://www.cfbt.com/
http://www/
http://data.worldbank.org/
http://www.reachpartnership.org/
http://www.unaids.org/
http://www.fao.org/docrep/016/i3027e/
http://stats.uis/
http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp?Cl=27
http://mdgs.un.org/unsd/


 

  

 
 

United Nations.The Millennium Development Goals Report, 2013. 
 

“USAID Commodities Reference Guide.” USAID Commodities Reference Guide - Annex I: Definitions. 
January    2006. http://transition.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/ffp/crg/annex-1.htm. 

 

VAM Standard Analytical Framework.World Food Programme, 2002. 
 

Wardlaw, Tessa, Holly Newby, David Brown, XiaodongCai, Mercedes De Onis, and Elaine Borghi. Levels & 
Trends in Child Malnutrition: UNICEF-WHO-The World Bank Joint Child Malnutrition Estimates.Report.2012. 
http://www.who.int/nutgrowthdb/jme_unicef_who_wb.pdf. 

 

“WHO Global Database on Child Growth and Malnutrition.” WHO.Accessed March 13, 2013. http://www. 
who.int/nutgrowthdb/en//.World Bank Database 

 

“World Economic Outlook Database October 2012.” World Economic Outlook Database October 2012. 
October 2012. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx. 

 

“World Population Prospects, the 2010 Revision.” World Population Prospects, the 2010 Revision. Accessed 
March 13, 2013. http://esa.un.org/wpp/Model-Life-Tables/download-page.html. http://www.who.int/ 
nutgrowthdb/jme_unicef_who_wb.pdf. 

 

WHO.Management of severe malnutrition: a manual for physicians and other senior health workers. ISBN 924 
154511 9 (NLM Classification:WD 101). 1999. 

 

WHO.Integrated Management of Pregnancy and Childbirth. ISBN 92 4 159084 X. 2009 
 

“WHO Global Database on Child Growth and Malnutrition.” WHO.Accessed March 13, 2013.http://www. 
who.int/nutgrowthdb/en//. 

 

WHO and UNICEF. (2009).WHO child growth standards and the identification of severe acute malnutrition 
in infants and children A Joint Statement by the World Health Organization and the United Nations Children’s 
Fund. 

 

“World Economic Outlook Database October 2012.” World Economic Outlook Database October 2012. 
October 2012. http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx. 

 

“World Population Prospects, the 2010 Revision.” World Population Prospects, the 2010 Revision. Accessed 
March 13, 2013. http://esa.un.org/wpp/Model-Life-Tables/download-page.html. 

http://transition.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/ffp/crg/annex-1.htm
http://www.who.int/nutgrowthdb/jme_unicef_who_wb.pdf
http://www.who.int/nutgrowthdb/jme_unicef_who_wb.pdf
http://www/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx
http://esa.un.org/wpp/Model-Life-Tables/download-page.html
http://www.who.int/
http://www/
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/index.aspx
http://esa.un.org/wpp/Model-Life-Tables/download-page.html


 

  

 

 
 

72 SecçãoVII: Anexos 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PMA/Photo library 

 


