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O CIES (Centro de Informação e Educação para 
o Desenvolvimento) é uma ONG italiana que 
promove e desenvolve projectos de cooperação 
internacional para fortalecer as capacidades das 
instituições locais, da sociedade civil e dos be-
neficiários que participam nos processos para 
um desenvolvimento sustentável. Nos diversos 
países, trabalha em conjunto com os parceiros 
locais nas áreas e serviços para os direitos hu-
manos, infância, bem-estar, educação, saúde, mi-
cro empreendedorismo, formação profissional e 
emprego, meio ambiente e cultura.

As actividades de cooperação são desenvolvi-
das de acordo com uma metodologia integrada e 
inter-sectorial, fortalecendo as associações, ins-
tituições e recursos existentes a nível local.

É com base nestes objectivos e com esta me-
todologia que, há 20 anos, o CIES está presente 
activamente em Moçambique, implementando 
projectos de cooperação em parceria com actores 
sociais, privados e públicos. Portanto o trabalho 
realizado pelo CIES em Moçambique visa a capi-
talização de recursos e competências nacionais, a 
promoção do trabalho em rede e a identificação 

de áreas de intervenção que sejam de real impac-
to para o melhoramento da qualidade de vida dos 
grupos mais vulneráveis, identificados de manei-
ra particular entre: crianças, adolescentes, jovens, 
pessoas com problemas de saúde mental.

O projecto “Promoção da Protecção Social e 
Trabalho Informal no seio da População de Rua” 
(DCI-HUM/201 l/237-012), co-financiado pela 
União Europeia no âmbito da linha orçamental 
“Investing in People”, encontrou o seu principal 
pressuposto em dar continuidade a um percurso 
desenvolvido, há anos, pelo CIES com a Associa-
ção Vanghano Va Infulene no campo da saúde 
mental comunitária e com a Associação Meninos 
de Moçambique no campo das crianças de rua e 
vulneráveis. Também podia contar como valor 
acrescentado a parceria com a Universidade “La 
Sapienza” de Romanas actividades de pesquisa e 
troca de experiências e com a Associação L.V.I.A. 
que disponibilizou a sua experiência plurianual, 
em conjunto com o Conselho Municipal da Cida-
de de Maputo e a Associação KUWUKA JDA no 
apoio à gestão sustentável dos resíduos sólidos 
recicláveis através da inclusão social, formação 
técnica e humana e reforço no tecido económico 

Prefácio
CIES
Promoção da Protecção Social e do Trabalho Informal

Prefácio
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local de pessoas desfavorecidas que vivem reco-
lhendo resíduos (catadores de lixo).

A Acção foi realizada em Moçambique, na ca-
pital Maputo, e pretendeu contribuir, de forma 
geral, para a redução da pobreza e, especifica-
mente, para a inclusão social dos grupos vulne-
ráveis e trabalhadores informais, que compõem 
a população de rua: catadores de lixo, meninos 
de rua e pessoas com transtornos mentais e de 
comportamento. O objectivo prioritário do pro-
jecto foi de “Promover e expandir a Protecção 
Social” destes grupos ampliando o acesso aos 
serviços sociais, reintegrando-os socialmente na 
comunidade, promovendo o acesso a um traba-
lho informal mais decente.

As histórias dos beneficiários que conhece-
mos ao longo dos anos, revelam uma experiência 
de pobreza que afecta diversas áreas das suas 
vidas e cujas raízes mostram um carácter com-
posto e multissectorial, em alguns casos, relacio-
nado com a sua história pessoal, em outros, de 

tipo sociocultural. A interacção de múltiplos fac-
tores e a necessidade de interpretar o fenómeno 
de forma sistemática, mas que nunca prescinde 
de uma visão geral do beneficiário individual, 
exigiu um compromisso que envolveu diferentes 
actores para interpretar a sua complexidade.

Sublinha-se a importância da estabelecida 
colaboração e troca de experiências entre os 
parceiros que se concretiza, cada vez mais, no 
cruzamento das actividades (como demonstrado 
na utilidade dos Fóruns Comunitários), na troca 
de ideias e na resolução de problemas (com os 
Comité de Gestão e vários outros encontros). 
Também a coordenação com os actores estatais 
(MMAS e DMAS-CM e do Hospital Psiquiátrico de 
Infulene) demonstrou ser eficiente, permitindo 
uma boa implementação das actividades e um 
aumento da confiança e reconhecimento recí-
proco.

Também o evidente grau de envolvimento e 
de conhecimento de cada parceiro do próprio 
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grupo alvo e a capacidade de saber responder 
às novas necessidades e situações imprevistas, 
consentiu adaptar as actividades às reais neces-
sidades do momento.

A pedra fundamental das actividades desde 
capacitação propostas dentro desta acção para a 
promoção da inclusão social e o fortalecimento 
da luta contra a pobreza é o “profissionalismo”, o 
que significa a aquisição de habilidades e criati-
vidade, de auto-suficiência e a integração econó-
mica dos grupos vulneráveis.

Ao mesmo tempo, foi estratégico o uso dos 
Fóruns Comunitários que visam promover a cir-
culação da informação e da comunicação social, 
através de mecanismos de emancipação das po-
pulações desfavorecidas para contribuir para o 
processo de empoderamento social e humano.

Uma abordagem multi-sectorial e participati-
va que abranja actividades de capacitação com 
trabalho em rede, troca de experiência e boas 
práticas, pesquisa social e experimentação de 

serviços inovativos, permitiu realizar uma inter-
venção que reflicta adequadamente a realidade 
das comunidades, favorecendo a capacidade de 
tomada de decisões a nível local, uma maior par-
ticipação da sociedade civil moçambicana e uma 
maior coesão social nas áreas abrangidas.

Pode-se afirmar que o projecto conseguiu 
responder de forma concreta, prática e positiva 
aos grandes desafios iniciais transformando-os 
em novas potencialidades e pontos fortes que 
garantem a capacidade e a segurança de saber 
intervir com acções inovadoras e promissoras.

Achamos que, de facto, as intervenções inte-
gradas que visam o aumento das competências, 
inovação, capacitação das pessoas e respeito pe-
los direitos humanos podem gerar processos de 
desenvolvimento sustentável para todos.

Alessia Celani
Desk CIES Roma

Prefácio
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Área geográfica de intervenção Moçambique - Província de Maputo - Cidade de Maputo

Duração do projecto 36 meses – 1 de Julho de 2011 até 30 de Junho de 2014

Montante do Projecto 1.140.784,00

Co-Financiador União Europeia

Beneficiários directos • População de rua: meninos de rua, doentes mentais e catadores 
de lixo, que beneficiaram de maiores oportunidades de acesso 
a serviços de PS, como o registo de nascimentos, uma maior 
qualidade do serviço de PS e, no caso dos adultos, criação de 
oportunidades de emprego.

 • OSC e comunidades locais: a acção elevou as suas capacidades 
no sentido de maior integração interinstitucional bem como 

Ficha técnica do Projecto

CIES: Maputo – Av. Karl Marx, n° 173 
2° andar esq. - tel 82.6953696 / 84.8846802
E-mail: cies.ps@tvcabo.co.mz

Promoção da Protecção 
Social e Trabalho Informal no 
seio da População de Rua

Parceiros:Título do projecto

Ficha técnica do Projecto

União Europeia – Moçambique
“Investing in people”
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uma maior compreensão dos aspectos relacionados com a po-
pulação de rua.

Organizações Executoras • O CIES foi responsável pela gestão do projecto, pela adminis-
tração financeira, pela monitoria e avaliação e garantiu a coor-
denação geral da acção entre todos os stakeholders.

 • A L.V.I.A. disponibilizou a sua experiência na realização de 
projectos sócio ambientais, em particular no que diz respeito 
à gestão economicamente sustentável dos RSU com o envolvi-
mento da população vulnerável dos catadores.

 • A KUWUKA JDA, parceira da L.V.I.A. desde 2006, acompanhou 
as actividades relacionadas com os catadores de resíduos: le-
vantamento inicial, formação e capacitação dum grupo, avia-
mento da actividade de recolha selectiva; criação de uma Coo-
perativa; envolvimento e informação da população.

 • O CMCM, tendo através da sua Direcção de Gestão de Resíduos 
Sólidos e Salubridade (DGRSS) uma forte parceira desde 2006 
com a L.V.I.A., ofereceu um forte apoio institucional em todas 
as acções relacionadas com a gestão dos RSU e garantiu a sus-
tentabilidade da acção.

 • A MDM, parceira do CIES desde 2004, implementou as activi-
dades comunitárias e de formação dirigidas à reinserção fami-
liar e comunitária dos menores.

 • A AVVI, parceira do CIES desde 2001, foi responsável pelas ac-
tividades comunitárias de reintegração socio laboral e sensibi-
lização sobre a saúde mental.

 • A Universidade “La Sapienza” de Roma, foi envolvida nas activi-
dades de pesquisa e troca de experiências.

Actores relevantes  Direcção da Mulher e da Acção Social da Cidade de Maputo (DMAS-
CM), Direcções Distritais e MMAS, Direcção da Saúde da Cidade.

Objectivo geral Contribuir para uma maior inclusão social da população vulnerável 
na Cidade de Maputo.
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Objectivo específico  Promover e expandir a protecção social da população de rua 
(meninos de rua, PTCM e catadores do lixo) em Maputo, e am-
pliar o nível de emprego dos trabalhadores informais.

Breve descrição da intervenção O projecto pretendeu:

 1. aumentar a participação da sociedade civil nas estratégias de 
PS;

 2. melhorar o knowhow dos operadores públicos e privados so-
bra a PS;

 3. melhorar a comunicação entra as Instituições e a sociedade ci-
vil sobre a PS;

 4. aumentar o número dos serviços de PS para a população de rua 
em Maputo;

 5.  melhorar as condições de vida da população de rua, através da 
criação de emprego formal e informal;

Resultados esperados: 1. sistema de protecção social para os grupos vulneráveis da po-
pulação melhorado;

 2. oportunidades de reintegração sócio-educativa e laboral para 
a população de rua incrementadas;

 3. capacidade local de identificação dos problemas existentes e 
capacidades de resposta do sistema de protecção social públi-
co local e comunitário melhoradas.

As actividades incluiram: 1.1  formação para as OSC e comunidades locais sobre os procedi-
mentos de acesso aos sistemas de PS;

 1.2  serviço de mediação para o acesso aos serviços de base de PS;

 1.3  apoio aos sistemas comunitários e tradicionais de PS;

 1.4  constituição de um balcão informativo com a DMAS-CM;

 2.1  sensibilização comunitária sobre os direitos de menores e 
doentes mentais e sobre a utilidade do trabalho dos catado-
res;

Ficha técnica do Projecto
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 2.2  inserção escolar dos menores

 2.3  formação profissional para os jovens;

 2.4  organização de creches comunitárias/espaço recreativo geri-
das pela comunidade;

 2.5  centro de passagem e terapia ocupacional para as PTCM;

 2.6  criação de um grupo legalmente reconhecido e economica-
mente sustentável de catadores de lixo que realizem a recolha 
selectiva dos resíduos recicláveis;

 2.7  promoção de actividades piloto de reintegração laboral dos ca-
tadores;

 3.1  pesquisa/levantamento sobre a população de rua;

 3.2  estudo de avaliação final;

 3.3  seminários nacionais sobre a PS com diversas direcções muni-
cipais da acção social e direcções distritais SDMAS;

 3.4  advocacia em prol dos direitos à PS da população da rua.
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A protecção social é um direito universal e é res-
ponsabilidade dos governos oferece-la aos seus 
cidadãos. Encontra o seu fundamento no direi-
to à segurança social consagrado na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948. Con-
tudo, apesar e da sua importância ser hoje reco-
nhecida em todo o mundo, não há uma definição 
universalmente aceite por unanimidade. Pode-
mos, entretanto, fazer uma distinção entre as 
noções de segurança social e de protecção social. 
Estas são muitas vezes usadas como sinónimos, 
mas o termo protecção social tem um significado 
mais amplo, uma vez que podemos incorporar 
os mecanismos de protecção informais e comu-
nitários. De acordo com a OIT, a segurança social 
refere-se aos mecanismos públicos que garan-
tem a “segurança da renda” e “o acesso aos cui-
dados de saúde”.

Algumas abordagens exaltam especialmente 
o aspecto de regulação, interpretando-a como 
um direito consagrado nos instrumentos das 
Nações Unidas, em particular as convenções da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), 
enquanto outros enfatizam acima de todas as 
funções, a redução da pobreza e o crescimento 
económico. Em geral, no entanto, há acordo so-
bre a sua finalidade, ou seja, dar a garantia a to-

dos os indivíduos de uma base mínima para uma 
vida digna diante os vários riscos da vida (natu-
rais, ambientais, de saúde, económicos, sociopo-
líticos). Trata-se portanto de um conceito muito 
amplo, como está claro na sua descrição dentro 
do Quadro de Política Social da União Africana: 
“A protecção social inclui as respostas do Esta-
do e da sociedade para proteger os cidadãos 
contra riscos, vulnerabilidade e privação. Inclui 
também, estratégias e programas destinados a 
garantir um padrão mínimo de sobrevivência a 
qualquer pessoa em qualquer país. Isto implica a 
implementação de medidas para garantir a edu-
cação e assistência médica, bem-estar social, a 
sobrevivência, o acesso seguro ao rendimento e 
ao emprego. 

Nos diferentes países do mundo, as políticas 
de segurança social e as estratégias de protec-
ção social foram interligando-se com a formação 
dos Estados, percorrendo caminhos diferentes. 
Todavia, a necessidade da sua disseminação em 
todo o mundo surgiu ainda mais forte após o ad-
vento da crise económica e financeira e dos seus 
efeitos, entre os quais a crise no sector de traba-
lho e uma pobreza e desigualdade de rendimen-
to cada vez mais generalizada. À luz de tudo isso, 
em 2009, no âmbito da OIT/OMS, foi lançada a 
Social Protection Floor Initiative (SPFI), que deu 

Protecção social:
uma necessidade a nível global

Protecção social:
uma necessidade a nível global
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origem a uma importante publicação intitulada 
Social protection floor for a fair and inclusive 
globalization (OIT, 2011), mais conhecido como 
o Relatório Bachelet. Nesta publicação destacou-
se a necessidade, em todo o mundo, da imple-
mentação de um conjunto mínimo de iniciativas 
e de políticas sociais integradas e destinadas a 
garantir a segurança de rendimento e o acesso 
aos serviços sociais essenciais para todos, com 
especial atenção aos grupos mais vulneráveis.
Uma base de protecção social que pode ser su-
portada também por países de baixa renda, que 
pode garantir oportunidades adequadas para o 
trabalho digno e redireccionar o impacto social 
e económico da crise e as desigualdades globais, 
gerando capacitação de género e o reforço da 
coesão social. Uma base de protecção social que 
torne viáveis os direitos humanos e a justiça so-
cial e que constitui um instrumento eficaz para 
combater a pobreza e a desigualdade e acelere 
o progresso no alcançar os Objectivos de Desen-
volvimento do Milénio, ODMs.

Portanto, a protecção social é apresentada 
hoje como multidimensional e viável por meio de 
diferentes abordagens: “Um conjunto específico 
de acções para enfrentar o problema da vulnera-
bilidade dos indivíduos através da segurança so-
cial (que protege contra os riscos e as adversida-
des ao longo de toda a vida), a assistência social 
(que oferece transferências em dinheiro e em 
bens para apoiar e emancipar os pobres) e um 
esforço de inclusão (que aumenta a capacidade 
dos marginalizados para aceder a previdência e 
assistência social) “.

Protecção social e 
desenvolvimento
As políticas de protecção social foram introdu-
zidas nos países em desenvolvimento após a 
Segunda Guerra Mundial com a Convenção 102 
da OIT em 1952. Estas foram projectadas princi-
palmente para cobrir os funcionários e o sector 
privado “moderno” na ideia de que, ao longo do 
tempo, uma parte cada vez maior da força de tra-
balho seria capaz de integrar-se no sector formal 
e portanto ser capaz de desfrutar de segurança 
social. Assim não foi, também devido a factores 
como um forte aumento da população, um igual-
mente forte êxodo rural e uma crise económica 
que reduziu a capacidade de absorção do sector 
moderno, deixando em vez, espalhar-se o sector 
informal. Também, as políticas de segurança so-
cial não foram consideradas uma prioridade até 
o final dos anos 90, quando, após o aparente fra-
casso das Políticas de Ajuste Estrutural, a protec-
ção social começa a ser vista como um sector es-
tratégico na luta contra a pobreza, encontrando 
espaço nas Estratégias de Redução da Pobreza. 
Em seguida, na definição dos “Objectivos do Mi-
lénio” em 2000, a protecção social torna-se ob-
jecto de um novo consenso em duas perspectivas 
principais. A primeira, liderada pelo Banco Mun-
dial, interpreta a protecção social em termos de 
eficiência: a desigualdade, a vulnerabilidade e o 
risco de pobreza extrema podem impedir a rea-
lização dos ODMs e a protecção social é concei-
tuada como uma estratégia de “gestão social do 
risco”. A segunda, em que entre outros incluem 
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a OIT e DFID (Departamento para o Desenvol-
vimento Internacional), é expressa principal-
mente em termos de direitos e coloca a ênfase 
na universalidade dos direitos humanos, na sua 
dimensão social e meios para melhorar a realiza-
ção desses direitos sociais e globais internacio-
nalmente. 

Nesses mesmos anos, nasceu, especialmente 
na América Latina, uma nova geração de progra-
mas não-contributivos de segurança social, es-
sencialmente de três tipos: programas de trans-
ferência monetária, pensões sociais e serviços 
de acesso aos cuidados de saúde para os mais 
pobres. Estes programas se caracterizaram pela 
identificação das populações alvo, com base, em 
geral, em uma metodologia que incluía a transfe-
rência em dinheiro ou em bens, através da parti-
cipação dos destinatários nos programas de for-
talecimento do capital humano. Tais programas 
abordavam, portanto, todas as famílias abaixo de 
determinada renda, proporcionando-lhes uma 
atribuição ao longo do tempo, sujeita ao cumpri-
mento de uma série de obrigações nas áreas de 
saúde e educação.

Estas iniciativas, que procuravam simulta-
neamente aliviar a pobreza e melhorar o futuro 
quebrando a transmissão intergeracional da po-
breza tornaram-se, ao longo do tempo, o modelo 
de programa para as políticas de combate à po-
breza. Ainda hoje, em países de baixa renda, os 
programas de transferências sociais, orientados 
ou não, sujeitos ou não a condições, continuam 
a ser a principal forma de protecção social, em 

que os doadores ocupam muitas vezes um papel 
importante para o planeamento e financiamen-
to. Durante a década de 2000, a protecção social 
é cada vez mais vista como uma ferramenta cha-
ve na luta contra a pobreza, para alcançar um 
desenvolvimento inclusivo e de equidade social. 
Num sentido mais amplo, se difundiu a ideia de 
que é tanto um direito como um instrumento es-
sencial para permitir o progresso em direcção a 
um crescimento inclusivo e dos ODMs.

Essa visão deriva em grande parte do concei-
to, cada vez mais generalizado, que vê a política 
social como uma peça fundamental do mosaico 
do desenvolvimento, como aponta o Quadro de 
Política Social para a África (2008) e a Declara-
ção de Cartum sobre a Política de Acção Social 
para a inclusão Social (2010). Nesta perspectiva, 
um papel importante foi desempenhado pela 
União Europeia em 2010 no Relatório Europeu 
sobre o Desenvolvimento, que exortou a tratar 
a protecção social como parte integrante da sua 
política de desenvolvimento. Esta percepção da 
segurança social como elemento estrutural do 
desenvolvimento nacional tornou-se cada vez 
mais popular a nível global e os sistemas de pro-
tecções sociais estão cada vez mais considerados 
como uma ferramenta de mitigação de risco, e 
cada vez mais percebidos como motores de di-
nâmica social eeconómica da sociedade em todo 
o mundo, na África, como na Ásia ou na Améri-
ca. (AISS, 2008, 2009, 2010). Esta interpretação 
continuará a caracterizar a política de desenvol-
vimento da União Europeia, para a qual a protec-
ção social não termina em “redes de segurança” 
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para mitigar o impacto da crise mais profunda, 
mas é parte de uma abordagem global destinada 
a capacitar os cidadãos a fugir da pobreza, não 
apenas aproveitando do seu crescimento, mas 
participando activamente em isso.

Protecção social e trabalho 
informal
A relação entre a protecção social, políticas de 
emprego, trabalho digno e trabalho informal 
tem recebido atenção significativa especialmen-
te a partir de 2000. A dificuldade em alcançar 
os ODMs e a constatação da importância que foi 
assumindo o sector informal no mundo, revela, 
neste período, a necessidade de encontrar siste-
mas de protecção social capazes de atingir tam-
bém os trabalhadores deste sector. Em muitos 
países, a maioria dos sistemas em vigor protege 
apenas a minoria da população que ocupa (ou 
ocupava) emprego formal e que com este título 
tem contribuído para um sistema de seguro so-
cial e/ou beneficia de obrigações que incumbem 
ao seu empregador. Mas se nos países nórdicos, 
cerca de 85% dos trabalhadores têm emprego 
formal, esta percentagem cai para 50% nos paí-
ses da África do Norte, 40% na América Latina e 
20% no Sul da Ásia e na África subsaariana. Esta 
última Região em que, por exemplo, apenas 10% 
da população idosa beneficia de uma pensão de 
reforma. O sector informal inclui um panorama 
muito vasto de iniciativas diferentes uns dos ou-
tros, que muitas vezes representam um universo 
desconhecido para as instituições.

A OIT tem sido um dos primeiros a declarar 
a importância de conhecer e incluir este sector 
em políticas de protecção social. Uma priorida-
de, esta, confirmada na 89° sessão da Conferên-
cia Internacional do Trabalho de 2001, em que os 
representantes dos Governos reafirmaram a ne-
cessidade de políticas e iniciativas em fim de be-
neficiar da segurança social as pessoas não abran-
gidas pelos sistemas existentes: funcionários em 
pequenas empresas, trabalhadores autónomos, 
trabalhadores migrantes e, acima de tudo, pesso-
as ocupadas na economia informal, entre as quais 
muitas mulheres. Surge neste tempo a importân-
cia da formulação de estratégias nacionais de se-
gurança social, a fim de limitar as desigualdades 
através da elaboração de abordagens inovadoras 
para a inclusão dos trabalhadores da economia 
informal nos programas de protecção social. Este 
novo consenso sobre a segurança social e traba-
lho encontra um momento fundador na campa-
nha mundial sobre a segurança social e cobertu-
ra para todos, lançado em Genebra em Junho de 
2003. Entre os objectivos desta iniciativa, havia 
um aprofundamento do conhecimento das me-
lhores práticas a nível mundial mas também a ela-
boração de novos mecanismos para abranger os 
trabalhadores da economia informal, bem como 
o estabelecimento de directrizes para a extensão 
dos direitos aos benefícios básicos. A importância 
de articular uma ampliação de conhecimentos re-
lacionados à protecção social no sector informal, 
através de elaboração de estratégias práticas sur-
ge, por exemplo, no programa STEP (Estratégias e 
Técnicas contra a Exclusão Social e a Pobreza) da 
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OIT. Este programa STEP é dedicado ao trabalho 
de campo, pesquisa, formação e difusão do conhe-
cimento adequado para a possibilidade de esten-
der a cobertura da protecção social para todos. 
Activo em várias partes da África este programa, 
dos quais umas das suas primeiras publicações 
é acerca dos trabalhadores do sector informal 
no comércio de Maputo, tem prestado apoio a 
organizações comunitárias e grupos socioprofis-
sionais na economia informal, contribuiu para re-
forçar o papel dos parceiros sociais, como as fede-
rações de organizações e estruturas de apoio, tem 
promovido o diálogo social a nível nacional como 
a nível internacional, tem estimulado parcerias 
técnicas e financeiras e criações de redes entre os 
principais agentes. Esta, como outras iniciativas, 
testemunha a tendência para o reconhecimento e 
valorização do potencial da sociedade civil local, 
nas suas especificidades sociais e culturais, um 
reconhecimento que não exclui a importância de 
um processo de aquisição de cidadania completo, 
também expresso na importância de receber uma 
identificação pessoal formal, por meio do registo 
dos seus dados cadastrais, o direito básico de ci-
dadania que permite maior aproveitamento das 
oportunidades de protecção social que existem e 
que estão sendo formadas.

A Comissão Europeia e a União Europeia 
gastaram, por sua vez, energias para construir 
um quadro de comunicações e documentos de 
orientação sobre a protecção social e as políticas 
de emprego, especialmente, como guia para as 
instituições dos Estados Membros. Todavia, uma 
visão sobre as dimensões da protecção social e 

do trabalho, incluindo o sector informal, como 
intimamente relacionadas e que se reforçam 
mutuamente, emerge fortemente na Declaração 
sobre Justiça Social para uma Globalização Justa, 
da OIT, em 2008. Nesta declaração são estabele-
cidos 4 objectivos estratégicos: a promoção de 
acções produtivas; o desenvolvimento da pro-
tecção social; a promoção do diálogo social (tri-
partismo) e a realização dos princípios e direitos 
fundamentais no trabalho; estes objectivos são 
indissociáveis, interdependentes e se reforçam 
mutuamente. Em linha com esses objectivos são 
os compromissos assumidos pela UE no quadro 
do European Consensus on Development e no 
Commitment to decent work for all da UE. Com 
a mesma orientação, mas também em resposta 
à crise económica internacional, em seguida, em 
2009, a OIT e a UE lançaram um projecto piloto 
intitulado: Improving Social Protection and Pro-
moting Employment, in Burkina Faso, Cambójia 
e Honduras, proposto para assistir os países na 
elaboração de sistemas de protecções sociais e 
políticas de emprego compatíveis, com o objec-
tivo de responder à crise económica através de 
uma estratégia de promoção do trabalho digno. 

Não podemos esquecer as acções realizadas 
neste sentido por entidades supranacionais, 
como o Plano de Protecção Social dos Trabalhado-
res da Economia Informal e Rural (SPIREWORK 
2011-2015) adoptado pela União Africana, em 
2011, no qual se reconhece a contribuição signi-
ficativa a economia informal ao PIB, a criação de 
emprego, a redução da pobreza, a coesão social e 
a estabilidade política no continente. 
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Outras iniciativas que, a nível diferente, têm 
promovido a protecção social em conjunto com a 
promoção do trabalho digno no sector informal 
são, por exemplo, Mulheres em Emprego Infor-
mal Globalizando e Organizando (WIEGO), que, 
em vários países ao redor do mundo tem traba-
lhado e trabalha no fortalecimento das relações 
entre as organizações de mulheres que traba-
lham para alcançar seus direitos e a promoção 
da sua autonomia através do trabalho. Associado 
a esta iniciativa, há a famosa Associação Autóno-
ma de Mulheres (SEWA) da Índia ou alianças de 
vendedores de rua, como, por exemplo, Street-
net Internacional, lançado em Durban mais de 
dez anos atrás.

A abordagem que promove a ligação entre 
trabalho digno e a protecção social também é 
crucial para o novo paradigma de desenvolvi-
mento económico e social das políticas da UE, 
caracterizado pela centralidade do emprego e do 
crescimento da renda de forma equitativa. Tam-
bém é levado em consideração por estas políti-
cas a centralidade do desenvolvimento inclusivo, 
de programas e políticas de protecção social, 
que incluem a importância da promoção de um 
trabalho contínuo e produtivo e a melhoria das 
condições de trabalho, tanto na economia formal 
que informal, em conformidade com os princí-
pios e direitos fundamentais no trabalho.

Protecção Social Comunitária
A protecção social desempenha um papel cen-
tral na criação de sociedades coesas e, numa 
perspectiva mais ampla, fortalece o contrato 
social entre o Estado e os cidadãos, enquanto a 
legitimidade do Estado aumenta quando faz fé à 
sua parte do contrato social. Combatendo as de-
sigualdades e garantindo um crescimento mais 
inclusivo, a protecção social contribui para dar 
força e independência aos grupos vulneráveis, 
incluindo o apoio das estratégias de protecção 
informais da comunidade que já existem a nível 
local, um recurso vital da sociedade civil.

Podemos afirmar que a protecção social é 
traduzida em duas fórmulas: a formal, que conta, 
principalmente, na oferta das estruturas institu-
cionais (Estado, empresas, seguros) que fazem 
parte de um conjunto de cobertura de riscos (do-
ença, maternidade, reforma, acidentes de traba-
lho); a informal que se baseia em uma partilha de 
riscos por indivíduos que pertenciam ao mesmo 
grupo ou rede de relacionamentos (associações, 
tontinas, ajudas mutuas informais).

Os mecanismos informais de protecção social 
referem-se à protecção da comunidade/família 
que vem da solidariedade e reciprocidade de na-
tureza familiares, não formalizadas e fortemente 
imbricados nas estruturas e mecanismos socio-
culturais, através dos quais os pequenos grupos 
sociais trocam bens e serviços em uma base não 
comercial e com uma lógica de ajuda mútua com 
base no capital social. O debate sobre a solida-
riedade tradicional na África, como uma forma 
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de protecção social, remonta ao período pós 
ajustamento estrutural quando, em muitas regi-
ões, existiam uma infinidade de experiências de 
ajuda mútua e de reciprocidade e têm sido feitos 
muitos estudos sobre o papel e as mudanças nas 
estratégias familiares e comunitárias nas áreas 
urbanas e rurais. Hoje em dia há discussão sobre 
a importância de fortalecê-los e, sobretudo, a sua 
eventual ligação com iniciativas institucionais, 
de acordo com uma lógica de consolidação mú-
tua. Uma articulação que tenta superar o debate, 
já mencionado, entre a abordagem à protecção 
social, sobretudo nas suas dimensões económi-
ca, tal como proposto pelo Banco Mundial, em 
que a intervenção do Estado é limitada aos mais 
pobres e os mais orientados á dimensão social, 
apoiado principalmente pela OIT, em que o Es-
tado continua a ser um dos principais actores. 
Economizar, inscrever-se a uma mútua informal 
de saúde, referir-se a protecção social comunitá-
ria não deve ser interpretado como uma forma 
individualista de gestão de risco, mas como uma 
estratégia integrada em uma dinâmica que vê a 
sua meta no direito à protecção social para to-
dos. Torna-se importante encontrar uma siner-
gia entre os actores institucionais e não, uma ar-
ticulação difícil mas central, como sugerido por 
Ramos Pereira, da Universidade do Porto em seu 
trabalho: Economia solidária, Estado - Providên-
cia e Promoção do Emprego (2011).

A importância das dinâmicas e dos actores en-
volvidos nas estratégias sociais da comunidade é 
hoje em dia partilhada e, por exemplo, claramente 
expressa no Tanzania’s National Social Protection 

Framework Document, em que a protecção social 
é definida como: “As estruturas de suporte tradi-
cionais, familiares e comunitárias e as acções dos 
actores governamentais e não-governamentais 
que apoiam os indivíduos, as famílias e as comu-
nidades na prevenção, gestão e superação dos 
riscos que ameaçam a sua segurança e seu bem-
estar presente e futuro e incluem oportunidades 
param o seu desenvolvimento e o progresso so-
cial e económico, na Tanzânia” (República Unida 
da Tanzânia, 2008, p. 5).

A família e a comunidade local são os canais 
naturais de uma reciprocidade que resulta na 
assistência e protecção mútua, mas na definição 
de protecção social comunitária estão também 
incluídos outros fenómenos. Estes estão dissemi-
nados por todo o mundo e podem assumir muitas 
formas. Envolvem diferentes actores, seguem di-
ferentes mecanismos, cobrem diferentes riscos e 
possuem diferente status legais, tamanho, gover-
nação e financiamento. Entre as estruturas mais 
organizadas nesta área, podemos citar os movi-
mentos mutualistas, os movimentos cooperativos 
mas, também, a micro finanças, os microseguros 
e as redes de associações e, entre as formas de 
associação informais mútuas mais difundidas, 
queremos mencionar as associações de poupança 
e de crédito, conhecidas como ROSCA (Rotating 
Saving e Credit Association) e ASCA (Accumula-
ting Saving and Credit Association). Todas essas 
iniciativas informais possuem características po-
sitivas com um alto nível de participação e uma 
governação democrática, a proximidade com os 
beneficiários, o facto de gerar capacitação entre 
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os indivíduos, geralmente excluídos, reforçando a 
sua dignidade. Têm a capacidade de levar em con-
ta as necessidades e características específicas de 
uma determinada localidade; têm a capacidade de 
explorar os recursos e as redes sociais locais, têm 
baixos custos de transacção e reforçam o senso de 
responsabilidade dos participantes. Mas, ao mes-
mo tempo, esta forma de cargas comunitárias tem 
limitações, como, por exemplo, o baixo nível de 
recursos financeiros ou a baixa capacidade con-
tributiva dos membros, uma insuficiente partilha 
de riscos, a fragilidade financeira e insuficiente 
capacidade de gestão e a não articulação com as 
formas de solidariedade nacional.

Mais uma vez, a OIT tem sido um dos primei-
ros que tentou promover sistemas de protecção 
social comunitária, por exemplo, na segunda fase 
do programa STEP acima mencionado. No âmbi-
to desta iniciativa tem procurado contribuir para 
a formulação de políticas nacionais de protecção 
social nos diversos países que foram capazes de 
cobrir categorias actualmente excluídas. Uma 
das ferramentas, com base na comunidade, que 
tem sido reforçada foi, por exemplo, do micro se-
guro: “um mecanismo para proteger os pobres 
contra o risco (acidente, doença, morte no grupo, 
desastres naturais, etc.) em troca do pagamento 
de um prémio de seguro calibrado nas suas ne-
cessidades, renda e nível de risco”. Existem vá-
rias formas de micro seguros, em relação àquela 
chamada “comunitária”, as comunidades pobres 
unem os próprios esforços para criar sistemas 
sem fins lucrativos, contando com a participação 
voluntária dos membros. Em troca de prémios 

que os participantes pagam para um fundo, os 
segurados têm direito a benefícios específicos. 
Nestes dispositivos de seguros comunitários, os 
segurados são ao mesmo tempo os proprietários 
e administradores do sistema de seguro e essas 
instituições com base comunitárias não têm ou-
tros objectivos que o melhor acesso dos benefici-
ários para o serviço, que, geralmente, diz respei-
to ao acesso aos cuidados médicos. Funcionam 
com este modelo os Community based health 
insurance e le Mutuelle de santé (difundido prin-
cipalmente na África Ocidental), ambos dirigidos 
para cuidarem dos problemas de saúde.

Algum interesse também foi mostrado em 
relação às dinâmicas da protecção social comu-
nitária para as crianças em risco, como eviden-
ciado pelo estudo UNICEF: La Protection à base 
communautaire: Estudes de cas au Niger de 
2010. Interessante também é a experiência da 
ONG International Grand Mother Project, que 
nas áreas rurais de Velingara em Senegal promo-
ve o fortalecimento da coesão da comunidade 
local, os valores culturais e o papel das mulheres 
mais velhas no objectivo de proteger as crianças 
e evitar a exclusão do idoso.

A procura de um fortalecimento de formas 
de protecção social comunitárias, da sua valo-
rização, reconhecimento e apoio e sobretudo a 
capacidade de criar sinergias eficazes entre eles 
e os actores institucionais é um desafio promis-
sor, especialmente na África subsahariana, onde 
há uma necessidade de abordagens diferentes e 
inovadoras baseadas, também, na solidariedade 
e na redistribuição dentro do grupo.
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As instituições, que são as primeiras res-
ponsáveis pela difusão da protecção social, têm 
também a tarefa de diálogo com a sociedade ci-
vil para fortalecer as dinâmicas que reforçam a 
coesão social. As estratégias de protecção social 
que são orientadas no fortalecimento da comu-
nidade socioeconómica: familiar, local, associa-
tivo (na medida em que as instituições não são 
substitutas por estes actores) contribuem para 
criar um tecido social em condições de respon-
der de forma eficaz aos programas institucionais 
de protecção social e ao mesmo tempo são capa-
zes de constituir um sujeito colectivo capaz de 
interagir de forma sinérgica com as propostas 
das instituições e agências internacionais.

A própria UE entre as recomendações para 
uma protecção social inclusiva (UE 2013, Protec-
ção Social e Desenvolvimento) propõe envolver 
os agentes privados e a sociedade civil, porque, 
embora os principais responsáveis pela estraté-

gia e implementação da protecção social são os 
governos, a sociedade civil e os parceiros sociais 
devem ser encorajados a cooperar com o Estado 
na definição e implementação de sistemas de pro-
tecção social. A importância de promover as ini-
ciativas da sociedade civil na implementação de 
uma coesão da comunidade, que em si é uma for-
ma de protecção social, é cada vez mais importan-
te. A necessidade de sinergia entre as iniciativas 
de protecção e inclusão social das pessoas desfa-
vorecidas e o fortalecimento socioeconómico das 
comunidades das quais estas fazem parte, emer-
ge fortemente também a partir da experiência de 
muitas iniciativas de cooperação internacional 
activadas por diferentes actores.

Dra. Francesca Lulli 
Sócio antropóloga e pesquisadora na Universi-
dade “La Sapienza” de Roma
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Introdução
As desigualdades sociais não são mais suficientes 
para explicar as situações de risco e abandono 
em que vivem crianças, adolescentes e jovens em 
nosso país, as quais resultam na marginalização, 
exclusão e perda dos direitos fundamentais. Es-
tas situações repousam principalmente sobre os 
fenómenos de vulnerabilidade social e crise dos 
valores de solidariedade no seio da família e das 
comunidades, que por sua vez, causam ruptura 
no tecido social. Elas também se expressam no 
enfraquecimento das redes de sociabilidades que 
levam a um forte sentimento de solidão e vazio de 
existência, e conduzem ao abandono do lar por 
parte das crianças e jovens para morar na rua, ou 
mesmo ao consumo de drogas proibidas e álcool. 
Seus efeitos se fazem sentir no conjunto da socie-
dade assim como ela também é seu factor causal. 
Isto é, os problemas sociais têm causas sociais. 

As crianças e adolescentes (à semelhança das 
mulheres) podem ser as principais vítimas dos 
problemas estruturais que vêm se agravando a 
cada dia que passa, principalmente nos centros 
urbanos. A vulnerabilidade de uma família re-
presenta o volume adicional de recursos que ela 
requer para satisfazer suas necessidades básicas 
relativamente ao que seria requerido por uma fa-
mília padrão numa economia estável. Mas, infeliz-
mente, se sabe que o modelo económico de mer-
cado livre, aumenta o fosso entre ricos e pobres, e 
somente uma pequena parcela da população con-

segue se inserir no mercado de trabalho e, deste 
modo, aceder ao consumo dos bens necessários 
para uma vida condigna. Assim, grande parte da 
população se encontra em situação de vulnerabi-
lidade social e vive negativamente as consequên-
cias das desigualdades sociais; da pobreza e da 
exclusão social; da falta de vínculos afectivos na 
família e nos demais espaços de socialização; da 
passagem abrupta da infância à vida adulta; da 
falta de acesso à educação, emprego, serviços de 
saúde, lazer, alimentação equilibrada e cultura. 
Por isso e muito mais, elas se tornam incapazes 
de desenvolver seu capital humano, para poder 
contribuir como actores activos na construção de 
uma nação mais próspera e igualitária.

Com o objectivo de contribuir com os diver-
sos esforços de confronto desta situação levados 
a cabo pelos vários actores sociais e políticos do 
país, várias organizações não governamentais 
têm juntado sinergias na cidade de Maputo para 
capacitar as populações em condições de vulne-
rabilidade de modo a poderem, de forma susten-
tável, melhorar suas condições de vida. É neste 
esforço que a Organização não-governamentl 
italiana CIES e os diversos parceiros tais como 
L.V.I.A., AMDM, AVVI, KUWUKA JDA e o Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo, dentre outros, 
vêm trabalhando de forma activa nos programas 
e projectos comunitários da área da Acção Social, 
sob tutela do Ministério da Mulher e da Acção 
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Social, envolvendo as comunidades na identifica-
ção e análise dos seus problemas e necessidades, 
com vista a buscar soluções para reintegração 
da criança de rua e na rua, para a melhoria da 
qualidade de vida dos portadores de transtorno 
mental e de comportamento, assim como para a 
protecção social dos catadores de resíduos sóli-
dos da cidade de Maputo. 

No caso da L.V.I.A. tem trabalhado no projecto 
de Promoção da Protecção Social e Trabalho In-
formal no seio da População de Rua, e em 2013 
publicou um estudo realizado em 2012, que con-
sistiu em um inquérito submetido a 175 catado-
res da cidade de Maputo, com o objectivo de co-
nhecer, do ponto de vista social as pessoas que 
vivem procurando pelas ruas da cidade resíduos 
para sua venda e reciclagem. Passados dois anos, 
isto é, em Fevereiro de 2014, já no fim do projec-
to, a L.V.I.A. voltou a realizar um outro inquérito, 
para avaliar o desenvolvimento ou as dinâmicas 
ocorridas entre esta população específica. Neste 
último, o objectivo era verificar se os catadores 
entrevistados em 2012 ainda se encontravam nas 
ruas da capital, e quais eram as suas condições de 
vida. Se tinham melhorado ou piorado, se exis-
tiam novas pessoas a catarem resíduos sólidos, e 
se estas eram mais jovens ou mais velhas.

Por outro lado, a AMDM usando estratégias 
de intervenção baseadas em princípios univer-
sais de protecção e defesa dos direitos da crian-
ça e direitos do homem, vem prestando auxílio 
às crianças carenciadas e vulneráveis. Ela foca 
sua acção na reabilitação psicossocial e na in-
serção social da criança excluída socialmente. 

Inicialmente, em sua parceria com a ONG CIES, 
iniciaram um trabalho conjunto visando reduzir 
o risco de exclusão social de crianças do Bairro 
Polana Caniço, e posteriormente, esse trabalho 
avançou para outras áreas, e não apenas com a 
reinserção social das crianças de rua, mas tam-
bém com apoio escolar e em micro negócio. No 
âmbito de suas actividades, a associação tam-
bém interage com instituições governamentais 
e na área social com a ocupação do tempo livre 
das crianças, adolescentes e jovens para promo-
ver um crescimento psicossocial e físico equili-
brado, minimizando deste modo os riscos de en-
volvimento em comportamentos desviantes. Os 
resultados deste trabalho, como os dados mos-
tram, têm contribuído positivamente para uma 
relação saudável e de confiança entre a AMDM e 
as comunidades com as quais trabalha. Por isso, 
tendo conduzido um estudo em 2012 para iden-
tificar os problemas e dificuldades dos meninos 
de rua, dois anos depois a associação busca ava-
liar o impacto dos trabalhos desenvolvidos junto 
dos meninos de rua e suas famílias. 

Visto que a população de rua não se resume 
apenas às crianças e adolescentes que por várias 
razões abandonam o lar, há também uma parte 
desta população que é composta por Portado-
res de Transtorno Mental e de Comportamento 
(PTMC). E estes, mesmo vivendo no seio da fa-
mília são carentes de necessidades especiais em 
grande parte resultado de sua condição de saúde 
mental. Um parceiro que tem trabalhado direc-
tamente no apoio deste grupo específico é a As-
sociação Vanghano Va Infulene (AVVI). Esta as-
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sociação é uma organização não-governamental 
nacional que se ocupa de Saúde Mental, funda-
da com o objectivo de dar apoio psicossocial às 
famílias vulneráveis vivendo com pessoas com 
transtorno mental e de comportamento, desta-
cando a mulher, cuja condição de dependência 
face aos aspectos culturais que a marginaliza, a 
coloca frequentemente em situações de pobreza 
extrema, aumentando assim o risco de desenvol-
vimento de desequilíbrios psíquicos. 

À semelhança dos outros parceiros que tra-
balham na Protecção Social, a AVVI também re-
alizou um estudo em 2012 que buscou reunir 
dados descritivos do estado sociodemográfico 
das Pessoas com Transtorno Mental e de Com-
portamento, vivendo na rua ou no contexto fa-
miliar de vulnerabilidade na cidade de Maputo 
(beneficiários directos e potenciais do projecto), 
com o objectivo de poder servir como instru-
mento para as actividades de monitoria e avalia-
ção do impacto final do projecto. E desta feita, o 
relatório que se segue sobre os PTMC pretende 
apresentar os resultados do trabalho realizado 
nos últimos dois anos.

Os dados apresentados a seguir, são fruto 
de um trabalho conjunto entre os parceiros e a 
equipa de consultores contratados para o efeito. 
As diferentes associações e organizações apre-
sentaram documentos produzidos anteriormen-
te, assim como facilitaram o acesso aos benefi-
ciários do projecto. Foram realizados inquéritos 
(semiestruturados), entrevistas e grupos focais 
aplicados nas famílias beneficiárias e/ou nas 
comunidades alvo, do mesmo modo que foram 

entrevistados os activistas da AVVI. Para o caso 
das PTMC pôde se contar com a colaboração téc-
nica dos psicólogos da AVVI, por conhecer não 
só o contexto mas também advertir sobre alguns 
procedimentos a se ter em conta no acto da en-
trevista a este grupo em particular.

Quanto a estrutura do presente relatório, ele 
se apresenta em duas partes, em que a primeira 
aborda “O fenómeno da População de Rua”; e, a 
segunda parte sobre “População Vulnerável: o 
impacto do trabalho na comunidade”.

A primeira parte inclui 3 capítulos onde os-
Capítulos 1, 2 e 3 trazem o resultado dos levan-
tamentos sobre “Catadores de Lixo de Mapu-
to: como evoluiu o fenómeno?”; “Pessoas com 
Transtorno Mental e de Comportamento (PTMC) 
das ruas da Cidade de Maputo” e “Levantamento 
sobre as crianças que moram na rua”, respecti-
vamente.

Na segunda parte temos 4 capítulos, onde o 
Capítulo 4 tem como título “Apoio às famílias das 
Pessoas com Transtorno Mental e de Comporta-
mento (PTMC)”; o Capítulo 5 intitulado “Activistas 
e as suas percepções sobre os serviços prestados 
aos familiares das PTMC”; o Capítulo 6 “Percep-
ções dos pais das crianças que receberam apoio 
na reintegração escolar”; o Capítulo 7 sobre “Apoio 
na formação e micro negócio para os jovens”; e, fi-
nalmente, “As considerações finais”.

Dr. Eugénio José Brás
Mestre em Sociologia e Docente da Faculdade de 
Letras e Ciências Sociais da UEM

Introdução



População de Rua e Vulnerável:
o fenómeno e suas dinâmicas nas 
Cidades de Maputo e Matola

26



27

No âmbito do projecto em epígrafe o CIES, junto 
com os seus parceiros, Associação Meninos de 
Moçambique (AMDM), Associação Vanghano Va 
Infulene (AVVI), L.V.I.A., KUWUKA JDA, Conselho 
Municipal da Cidade de Maputo e Universidade 
“La Sapienza” de Roma, vem desenvolvendo vá-
rias actividades de Protecção Social desde Julho 
de 2011. As actividades previstas são específicas 
para cada parceiro mas, ao mesmo tempo, com-
plementares. Entretanto, uma vez que todos os 
parceiros trabalham com a população de rua e 
vulnerável, viu-se que, independentemente do 
grupo alvo específico, a população de rua e vul-
nerável enfrenta problemas comuns como o da 
reinserção social, do acesso à documentação e 
aos serviços de saúde resultantes do ambiente 
de vulnerabilidade e violência a que está sujeita. 

Estando já no fim do projecto (Junho 2014), 
com o intuito de avaliar o impacto das activida-
des junto às comunidades e aos beneficiários 
directos com quem se tem desenvolvido o tra-
balho, levou-se a cabo uma pesquisa para poder 
obter dados que permitam ter um melhor conhe-
cimento sobre o impacto das actividades nas co-
munidades alvo do projecto, assim como entre a 
população de rua (crianças, PTMC e catadores de 
lixo) e até mesmo entre os activistas que traba-
lham directamente nas comunidades para aferir 
sua percepção em relação ao impacto das activi-
dades que eles mesmos vêm desenvolvendo. 

Na base da experiência dos parceiros consta-
tou-se que o apoio na formação e micro negócio 
ajuda concretamente o beneficiário e a sua famí-
lia, permitindo-lhe enfrentar os problemas co-

Concepção do Estudo
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muns às famílias vulneráveis tais como: melhor 
alimentação, acesso à escola e formação, acesso 
aos serviços de Protecção Social e Saúde. Por es-
tas e outras razões, considerou-se importante in-
vestir na formação e apoio ao trabalho informal, 
além de acções concretas na inserção escolar, do-
cumentação, sensibilização e apoio psicossocial. 
Ainda constatou-se que, além dos problemas aci-
ma referidos, estes são agravados pela violência 
doméstica, abuso sexual, alcoolismo, HIV/SIDA, 
entre outros. Neste sentido avaliou-se importan-
te trabalhar a nível comunitário com a criação de 
Fóruns Comunitários e Grupos de Auto Ajuda.

Objectivo Geral
O objectivo geral estabelecido para esta avaliação 
foi o de elaborar, com base em evidências, um Es-
tudo de Avaliação do Fenómeno da População de 
Rua e Vulnerável e suas Dinâmicas, relativo aos 
últimos dois anos.

Objectivos Específicos
Em relação aos objectivos específicos, que por 
sua vez permitem alcançar o objectivo geral, fo-
ram identificados os seguintes:

• Avaliar a evolução do fenómeno (vulnerabili-
dade) da população de rua (crianças, PTMC e 
catadores de lixo);

• Avaliar o impacto do apoio no micro negócio 
e das outras actividades com a população vul-
nerável (crianças e PTCM)

Metodologia da pesquisa e 
categoria do inquérito
Para a realização desta pesquisa, escolheu-se a 
combinação de uma abordagem qualitativa e 
quantitativa. Numa primeira etapa foram aplica-
dos inquéritos com perguntas fechadas e aber-
tas aos diferentes grupos (do universo) alvo das 
actividades dos parceiros do Projecto (crianças 
de rua e vulneráveis, catadores, familiares do 
doentes mentais, membros da comunidade, ac-
tivistas, etc.). 

O objectivo era obter evidências, que per-
mitissem analisar as mudanças no fenómeno 
da população de rua e o impacto das acções 
levadas a cabo pelos diferentes parceiros do 
Projecto nas intervenções realizadas nos últi-
mos dois anos na comunidade com a popula-
ção vulnerável, de modo a identificar em que 
medida tais acções melhoraram a qualidade 
de vida dos beneficiários directos e, indirec-
tamente, das comunidades, além de avaliar a 
receptividade por parte dos mesmos. A elabo-
ração dos inquéritos foi feita em colaboração 
com uma equipa de membros pertencentes ao 
CIES e aos parceiros, de modo que, os instru-
mentos de recolha de dados reflectissem os 
objectivos e as categorias estabelecidos pelas 
instituições envolvidas.

Por fim, sendo um estudo de avaliação das 
mudanças e do impacto das actividades do Pro-
jecto, houve necessidade de usar os relatórios 
realizados no começo do projecto: “Estudo de 
Base sobre Crianças e Pessoas com Transtorno 
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Mental e de Comportamento vivendo no Con-
texto Familiar ou na Rua na Cidade de Maputo 
- 2012” e “Catadores de Lixo de Maputo. Quem 
são e como trabalham? - 2012”, dentro do esco-
po de uma análise completa e comparação para 
a produção do relatório final. 

As características dos diferentes grupos de 
acordo com o escopo do trabalho, permitiu vali-
dar tanto as amostras quanto o universo inquiri-
do para a colecta de informação no processo da 
pesquisa. Assim, baseado na metodologia e téc-
nicas usadas puderam ser validadas a amostra e 
o universo dos respectivos grupos alvo abrangi-
dos pela pesquisa. 

O processo de recolha de dados
A aplicação dos inquéritos, assim como a identi-
ficação dos grupos foi realizada a elementos do 
universo dos diferentes grupos alvo dos projectos 
e activistas. Estes foram conduzidos com a cola-
boração dos parceiros e inquiridores contrata-
dos para o propósito. Deste modo, os inquiridos 
foram abordados na rua, nas comunidades de 
residência, ou convocados aos centros sociais ou 
locais que ofereciam condições para que cada um 
dos membros pudesse responder ao inquérito de 
forma satisfatória. Na base do princípio da igual-
dade de género, sempre que possível, buscou-se 
envolver ambos os géneros de forma equilibrada.

Concepção do Estudo
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A L.V.I.A. é uma Associação de cooperação e so-
lidariedade internacional fundada em 1964 na 
Itália e presente hoje em 11 países, dos quais 10 
em África.

Através da parceria com instituições e as-
sociações locais, a L.V.I.A. visa promover uma 
mudança social com vista o desenvolvimento 
sustentável e da inclusão social, lutando contra a 
pobreza, a marginalização e a injustiça. 

Um dos instrumentos escolhidos pela L.V.I.A. 
é a reciclagem dos resíduos sólidos, considerado 
meio de protecção ambiental e também de luta 
contra a pobreza urbana, visando reforçar a eco-
nomia social e sustentável e promovendo a edu-
cação ambiental.

Desde 1998 que a L.V.I.A. apoia as autarquias 
na gestão dos resíduos sólidos, através da criação 
de centros de valorização e reciclagem nas gran-
des cidades do Senegal, Burkina Faso, Mauritâ-
nia, Guiné Conacri e Moçambique. Estes centros, 
que legalmente podem ser associações, micro 
empresas ou cooperativas, além de contribuir 
para um ambiente mais limpo e saudável, criam 
oportunidades de trabalho para as pessoas que 

vivem à margem da sociedade, que praticam tra-
balhos informais e ocasionais, sem formação de 
base e protecção social, como é o caso dos cata-
dores de lixo.

Em Moçambique, onde a L.V.I.A. opera desde 
2006, foram criadas em parceria com o Município 
da Cidade de Maputo três cooperativas de ex ca-
tadores: Recicla Crl; Fertiliza Crl e COMSOL Crl. A 
criação das cooperativas é sempre precedida por 
um estudo de viabilidade económica e visa a cria-
ção de um centro de produção economicamente 
auto sustentável. São realizadas acções contínuas 
de capacitação que abrangem diferentes verten-
tes: alfabetização, team building, técnicas de reci-
clagem, micro negócio, saúde e higiene, etc. 

Pela primeira vez, graças ao projecto de “Pro-
moção da Protecção Social e Trabalho Informal 
no seio da População de Rua”, a L.V.I.A. começou 
a reforçar na sua intervenção a componente da 
protecção social, graças à colaboração com uma 
rede de parceiros com ampla experiência neste 
sector.

Para a L.V.I.A., antes de ser beneficiários, tra-
balhadores ou cooperativistas, os catadores de 

Centros de valorização dos 
resíduos sólidos:
A experiência da L.V.I.A. em Moçambique

Introdução | Parte A | Capítulo 1 | Catadores de lixo de maputo: 
Como evoluiu o fenómeno?
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lixo constituem um grupo socialmente vulne-
rável, para o qual actualmente não existem em 
Moçambique instrumentos de protecção social 
adequados. 

Numa realidade socioeconómica de forte de-
sigualdade, na qual existem situações de pobreza 
urbana extrema, querer enfrentar os problemas 
causados pela dispersão de resíduos nas estra-
das e pela queima e vandalismo de contentores, 
significa admitir que existe um problema social.

A solução a estes problemas, na nossa opi-
nião, tem que ser procurada através da coorde-
nação entre os diferentes actores e instituições, 
utilizando o trabalho como motor de resgate so-
cial. 

Katia Ferrari
Representante da L.V.I.A. em Moçambique
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1. Contexto
Em 2012, a L.V.I.A. realizou com os seus par-
ceiros, no âmbito do Projecto de “Promoção da 
Protecção Social e Trabalho Informal no seio da 
População de Rua” co-financiado pela União Eu-
ropeia, um inquérito a 175 catadores de lixo da 
Cidade de Maputo.

Os resultados obtidos foram publicados em 
formato electrónico em 2013 e revelaram uma 
realidade de grande marginalização social.

No mês de Fevereiro de 2014, no fim do pro-
jecto, a L.V.I.A. realizou um segundo inquérito ao 
mesmo grupo alvo, para analisar a evolução do 
fenómeno. Pretendia-se verificar se os catadores 
entrevistados em 2012 ainda se encontravam 
nas ruas da capital, e quais eram as suas condi-
ções de vida. Se tinham melhorado ou piorado, 
se existiam novas pessoas a catarem e se estas 
eram mais jovens ou mais velhas.

Ambos os inquéritos abrangeram apenas os 
catadores que recolhem resíduos sólidos dos 
contentores do DM de Ka Mpfumo, não tendo 
sido considerada a lixeira de Hulene B.

A metodologia utilizada foi similar à do pri-
meiro inquérito: foram elaboradas 23 pergun-
tas, entre as quais perguntas fechadas, de esco-
lha múltipla e abertas. Graças à colaboração dos 
activistas da OCB Kutenga, foram entrevistados 
198 catadores, encontrados em acampamentos 
precários e por volta dos contentores de resídu-
os de diferentes bairros da cidade de Maputo.

Observou-se em primeiro lugar que, o núme-
ro total de catadores encontrados ao longo dos 
10 dias da realização do inquérito foi superior 
ao do primeiro inquérito realizado em 2012. Dos 
198 catadores abrangidos pelo inquérito, 8,6% 
já tinham sido anteriormente entrevistados por 
associações ou pela mesma equipa da L.V.I.A. 

Catadores de lixo de Maputo: 
Como evoluiu o fenómeno?
Resultados do 2º inquérito, 
2014

Realizado por: L.V.I.A. - Elena Tassone, 
José Maria Langa, Katia Ferrari.

Maputo, Abril de 2014

Parte A | Capítulo 1 | Catadores de lixo de maputo: 
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Mapa parcial da 
Cidade de Maputo
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Parte A | Capítulo 1 | Catadores de lixo de maputo: 
Como evoluiu o fenómeno?

2. Locais de recolha
Em relação aos locais de recolha dos resíduos só-
lidos, foram consideradas cinco zonas mais fre-
quentadas da cidade, que constituem os pontos 
estratégicos da presença de catadores. Conforme 
ilustrado no Gráfico 1, a área mais frequentada 
pelos catadores da cidade de Maputo é a Baixa 
(38,4%). Este resultado também foi encontrado 
no primeiro inquérito. A seguir, outros principais 
pontos de recolha concorridos são: Malhangale-
ne (14,2%), Alto Maé (12,6%), e Museu (5%). 

BAIXA 38,4%
Mercado Central  14,1%
Fortaleza  10,1%
Baixa 1 5,6%
Praça dos Trabalhadores 5,6%
Av. Mártires da Machava 3,0%

MUSEU 5%
Av. Mateus Sansão Muthemba 4,5%
Museu 1 0,5%

ALTO MAÉ 12,6%
Alto Maé 1 8,1%
E.P.E. Mondlane 4,5%

MALHANGALENE 14,2%
Mercado Janet  5,1%
Pulmão  5,1%
Malhangalene 4,0%
Outros 29,8%

 

Gráfico 1: presença dos catadores nas zonas 
de recolha de RSU recicláveis na cidade de 
Maputo (DM de Kampfumo) (%)
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3. Quem são os catadores da  
 cidade de Maputo?
As principais características sociodemográficas 
dos catadores entrevistados podem ser resumi-
das como se segue:

• Sexo: 85,4% são do sexo masculino e 14,6% 
são do sexo feminino.

• Idade: 35% têm entre 21 a 30 anos; 26% tem 
entre 31 e 40 anos; enquanto 18% têm me-
nos de 20 anos de idade e 21% acima de 41 
anos

• Naturalidade: 65% são naturais da cidade de 
Maputo; 10% da Província de Maputo, 37% 
do resto do país.

• Agregado familiar: 56,8% dos catadores afir-
maram viver com a família, 23,9% sozinhos e 
19,3% vive com amigos. 

Em relação ao primeiro inquérito, a idade mais 
frequente é a mesma, por volta dos 30 anos, mas 
registou-se um aumento do número das mulhe-
res e a presença de um número considerável de 
menores.

As razões que levam estas pessoas a escolher 
o trabalho de catador, podem-se resumir na fal-
ta de trabalho, falta de alternativas e também na 
presença de material disponível para a recolha 
na rua.

A maioria dos catadores (32,3%) vive reco-
lhendo lixo por um período de 3 a 5 anos e 28,9% 
entre 3 meses a 2 anos. Este dado é interessante 
porque revela, em relação ao outro inquérito, um 
aumento (3%) de novos catadores. Outro dado 
útil é a percentagem de catadores que catam 
num período que vai de 6 a 10 anos (22,2%) e 

Gráfico 2: Distribuição da idade dos catadores da 
Cidade de Maputo (DM de Ka Mpfumo) (%)

Gráfico 3: Tempo em que os catadores 
trabalham na recolha de resíduos sólidos (%)
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outro que vai de 11 a 15 anos (10,1%), que re-
vela como a profissão de catador pode-se tornar 
uma ocupação permanente para a sobrevivência 
de pessoas vulneráveis, ou para complementar 
outras rendas básicas familiares.

 A maioria dos catadores declara trabalhar 
sozinho, não participando em dinâmicas de cola-
boração com outros do mesmo sector, enquanto 
30% prefere trabalhar em grupo criando rela-
ções de apoio mútuo. 
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4. Materiais colectados
Em relação ao tipo de material que os catado-
res recolhem, foram confirmados os dados do 
primeiro inquérito: o material mais procura-
do para ser revendido é o plástico (76,30%), 
53,5% afirma recolher latas de alumínio, 
39,9% ferro, 36,4% garrafas de vidro, 23,7% 
resíduos orgânicos, 29,8% papel e papelão, 
13,6% vidro misto. O número total de catado-
res reportados no gráfico 4 é superior a 198 
porque alguns catadores recolhem mais de um 
tipo de material.

5. Dificuldades encontradas
Muitos entrevistados (44%) afirmaram ter difi-
culdades, sendo o maior constrangimento a di-
ficuldade em conseguir por dia uma quantidade 
de material suficiente para ter uma renda mínima 
satisfatória para a sobrevivência, acrescentando 
ainda o facto de os catadores da cidade de Maputo 
serem muitos, o que significa uma contínua com-
petição entre eles. Em torno de 82% dos catadores 
afirmaram que o número de catadores nas ruas da 
cidade tem aumentado ao longo dos anos.

O segundo maior problema identificado pelos 
catadores foi a dificuldade de transportar o ma-
terial recolhido por dia para um lugar seguro an-
tes da venda, bem como as condições climáticas 
adversas, a chuva ou muito calor, que não facili-
tam o trabalho. As dificuldades reportadas coin-
cidem com as resultantes do primeiro inquérito.

Gráfico 4: Materiais colectados pelos catadores
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6. Acesso a serviços de   
 protecção social
No primeiro inquérito foi analisado o aspecto da 
vulnerabilidade social dos catadores, através do 
acesso aos serviços básicos, e em função da pos-
se de algum documento de identidade. Após dois 
anos, os resultados deste segundo inquérito mos-
traram que não houve nenhuma melhoria signi-
ficativa, enquanto 44,9% deles ainda afirma não 
ter nenhum documento de identificação ou outro 
tipo de documento pessoal, encontrando-se, por-
tanto, em situação de vulnerabilidade e exclusão 
social. Somente 22,7% afirma ter B.I. e 26,3% ter 
cartão de eleitor. Só 3% disse ter registo na segu-
rança social, 2% NUIT e 1% passaporte.

7. Conclusões
Considerando os resultados desta pesquisa jun-
to com os do primeiro inquérito, pode-se afirmar 
que no geral o fenómeno dos catadores de lixo na 
Cidade de Maputo, DM de Kampfumo apresenta 
uma evolução negativa, considerando o intervalo 
de dois anos, entre 2012 e 2014.

Em 2014 os catadores encontrados são mais 
numerosos, mais jovens e por vezes mulheres, 
e são cada vez mais vulneráveis: não possuem 
documentos de identidade, vivem procurando 
diariamente uma receita para o próprio sustento 
e da família, expostos a riscos de saúde e à mar-
ginalização social.

O país mostra melhorias ao nível económi-
co de forma geral, com um crescimento do PIB 
anual de 7,4% (intervalo 2009-2013, fonte BM), 
mas estas novas oportunidades não são acessí-
veis para a maioria das pessoas, que ainda vivem 
abaixo da linha de pobreza também na capital 
Maputo. O fenómeno dos catadores de lixo re-
flecte esta situação, tendo piorado nos últimos 
dois anos, com cada vez mais pessoas a se de-
dicarem a recolha e revenda do lixo produzido 
pelos poucos que beneficiam deste crescimento. 

Esta situação de assimetria socioeconómica 
cada vez mais acentuada constitui um desafio 
para o Governo, e para os parceiros rumo a uma 
distribuição mais justa da riqueza.

Gráfico 5: Documentos de Identidade 
adquiridos pelos catadores (%)

Parte A | Capítulo 1 | Catadores de lixo de maputo: 
Como evoluiu o fenómeno?
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Em todo mundo, desde os países desenvolvidos 
passando pelos países em via de desenvolvimen-
to até os países mais pobres, existe a problemáti-
ca da Saúde Mental. Um dos aspectos mais graves 
é que é possível encontrar nos centros urbanos, 
e não só, muita pessoas com transtorno mental e 
de comportamento (PTMC) aparentemente sem 
casa, pobres, esfarrapadas a fazer toda a sua vida 
na rua. Trata-se, portanto, de um fenómeno com-
plexo, característico das grandes cidades e que 
tem estado a aumentar nas últimas décadas de-
vido a inúmeros factores. 

Tal como em muitos países, Moçambique não 
é uma excepção. O número de pessoas que vivem 
ou deambulam nas ruas tem estado a ganhar ter-
reno nos últimos tempos, principalmente nas zo-
nas urbanas, colocando em aberto o problema da 
pobreza, da degradação dos valores morais e do 
abandono por parte da família e da sociedade.

Embora existam programas governamentais, 
a assistência em Saúde Mental em Moçambique 
encontra-se débil, na medida em que, segundo 
Santos (2001), os serviços ao nível clínico deba-
tem-se com a problemática das infra-estruturas, 
sendo que actualmente existem apenas dois hos-

pitais especializados em psiquiatria (Hospital Psi-
quiátrico do Infulene na capital do País, Maputo, e 
o outro na zona norte, em Nampula), dos quais o 
Hospital Psiquiátrico do Infulene é a maior unida-
de sanitária do país mas que possui um número 
limitado de camas, escassos recursos humanos 
e com inconstante disponibilidade de psicofár-
macos. O modelo biopsicossocial ainda não está 
implementado integralmente uma vez que são 
poucos os serviços que oferecem apoio psicosso-
cial (que inclui a reabilitação e reintegração) para 
além da intervenção farmacológica. Esta pode ser 
considerada uma das principais causas de recaí-
das identificadas em todas as províncias.

Em relatórios não oficiais a nível da Euro-
pa, exemplo de Portugal, a Saúde Mental é vista 
como um caso de Saúde pública. Em Moçambi-
que receia-se que o mesmo fenómeno aconteça 
a curto, médio prazo devido aos vários factores 
acima citados. No entanto, começam a emergir 
movimentos associativos que pretendem consti-
tuir parcerias com as instituições públicas para 
reforçar a capacidade de resposta aos diversos 
problemas deste quadro. A Associação Vanghano 
Va Infulene – AVVI faz parte deste pequeno gru-
po de associações.

Saúde Mental:
A Associação Vanghano Va 
Infulene e a sua intervenção

Introdução | Parte A | Capítulo 2| Pessoas com Transtorno Mental e 
de Comportamento (PTMC) das Ruas da Cidade de Maputo:

Contagem e Recolha de Dados
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 A AVVI, é uma organização não governamen-
tal nacional que se ocupa de Saúde Mental, fun-
dada com objectivo de dar apoio psicossocial às 
famílias vulneráveis vivendo com pessoas com 
transtorno mental e de comportamento, desta-
cando a mulher cuja condição de dependência 
face aos aspectos culturais que a marginaliza e a 
coloca frequentemente em situações de pobreza 
extrema, aumentando assim o risco de desenvol-
vimento de desequilíbrios psíquicos. 

Ao longo da sua trajectória no que concerne 
a Saúde Mental foram desenvolvidas várias ac-
tividades ligadas a prevenção primária e mitiga-
ção da Doença Mental. Entre estas, destacam-se: 
o Apoio Económico (como forma de ajudar as 
famílias vivendo com PTMC a aumentar a sua 
renda mensal através de pequenos negócios e 
assim poder cuidar melhor do próprio doente e 
da sua condição social); a criação de Grupos de 
Auto ajuda (grupos compostos por familiares da 
PTMC que encontram-se num determinado local 
e debatem questões do dia-a-dia, compartilham 

sentimentos e ideias e trocam experiências, tudo 
ligado aos cuidados a ter com o membro da sua 
família portador de transtorno mental e de com-
portamento); Reintegração Sociofamiliar (que 
além de prever a reintegração dos beneficiários 
nas suas famílias, foram, também, construídas 
residências e as famílias beneficiaram do apoio 
económico para ajudar nos cuidados do próprio 
doente); Apoio Psicossocial (que é dirigido não 
só ao grupo alvo, mas também a qualquer indi-
víduo que tenha algum problema de fórum psí-
quico ou emotivo). Ao fim que as mesmas activi-
dades sejam cumpridas com eficácia, contamos 
com o apoio de activistas localizados e residen-
tes em cada bairro, que são os “olhos” da Van-
ghano na comunidade.

Sempre com o apoio dos activistas, uma ou-
tra actividade que é levada a cabo pela AVVI é a 
Sensibilização, que é feita por meio de palestra, 
teatro, apresentação de casos de sucesso e as 
próprias visitas domiciliares. Na nossa experi-
ência, a maioria dos temas da sensibilização está 
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virada à questão do tratamento do doente (a ida 
ao hospital/consultas e a medicação) e a questão 
do tratamento tradicional vs tratamento conven-
cional (farmacológico), que tem sido a nossa ba-
talha no dia-a-dia. 

Quanto a questão do tratamento tradicional 
vs tratamento convencional, é importante realçar 
que o conflito entre a tradição e a medicina ain-
da é muito presente na sociedade moçambicana. 
Por exemplo, para a maioria das pessoas, prin-
cipalmente nas zonas rurais, a doença mental é 
vista como obra de maus espírito ou feitiço e cuja 
solução passa necessariamente pelo curandei-
ro e o hospital só aparece como uma alternativa 
desesperada de quem já consultou vários curan-
deiros e não obteve a cura. Importa referir que, 
pela nossa experiência no campo e de acordo com 
alguns estudos feitos, a maioria deles procuram o 
curandeiro para conhecer o culpado e só depois 
preocupam-se com a cura e os medicamentos lá 
fornecidos servem para protecção do mesmo con-
tra o culpado encontrado pelo curandeiro.

Contudo, o nosso papel na intervenção comu-
nitária através de sensibilizações acima citadas 
é encontrar um campo de diálogo onde os diver-
sos saberes possam trabalhar em conjunto, para 
evitar contrariar as crenças e os saberes em rela-
ção a doença mental nas comunidades.

Para tal, o ponto de partida no nosso trabalho, 
consistiu em reconhecer os saberes locais e abrir 
uma possibilidade de interpretação que motive a 
família a procurar um hospital, sem deixar de ex-
plicar que o doente não deve ser exposto às várias 
terapias medicamentosas em simultâneo.

 O trabalho que a AVVI vem fazendo desde 
2001 no sector da Saúde Mental, baseia-se na 
convicção de que as pessoas que sofrem de trans-
torno mental e de comportamento e a sua família 
precisam de apoio e informação mas, sobretudo, 
de atenção por parte do resto da sociedade.

Jorge da Costa Ferreira
Director Executivo da Associação Vanghano Va 
Infulene

Introdução | Parte A | Capítulo 2| Pessoas com Transtorno Mental e 
de Comportamento (PTMC) das Ruas da Cidade de Maputo:

Contagem e Recolha de Dados
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1.Contexto
Um primeiro levantamento sobre moradores de 
rua afectados por transtorno mental e de com-
portamento, foi feito em Março de 2012, sempre 
no âmbito do projecto “Promoção da Protecção 
Social e Trabalho Informal no seio da População 
de Rua”, para criar umbaseline inicial sobre a en-
tidade do fenómeno. 

Na altura, na tentativa de se conseguir um 
perfil sobre as características das PTMC de rua 
(considerada a impossibilidade de inquirir os 
doentes enquanto estão na rua, por se encontra-
rem num estado de descompensação e não haver 
condições adequadas de comunicação), foram 
considerados os dados de 15 PTMC interna-
dos no Hospital Psiquiátrico de Infulene (HPI).
Por ser a amostra muito pequena, isso permitiu 
descrever este grupo alvo no que diz respeito 
ao sexo, à proveniência, estado civil, causas do 

abandono da família e ida à rua, relações fami-
liares, entre outras (Ref. “Estudo de Base sobre 
Crianças e Pessoas com Transtorno Mental e de 
Comportamento vivendo no contexto familiar ou 
na rua na Cidade de Maputo” – 2012).

A decisão de se fazer uma nova contagem dos 
moradores de rua afectados por transtorno men-
tal resultou da necessidade de se poder ter uma 
noção sobre a dinâmica deste fenómeno nos últi-
mos dois anos, desde o levantamento anterior.

Por outro lado, decidiu-se não voltar a en-
trevistar os doentes internados no HPI, uma 
vez que estas entrevistas tinham o objectivo de 
fornecer dados gerais que permitiam delinear 
o perfil deste grupo. Considera-se que, nos dois 
anos que separam o primeiro levantamento do 
actual, estas características não tenham mudado 
de forma relevante.

As PTMC que vivem na rua são um grupo 
alvo muito específico com o qual não é possí-

Pessoas com Transtorno Mental 
e de Comportamento (PTMC) das 
Ruas da Cidade de Maputo:
Contagem e Recolha de Dados

Parte A | Capítulo 2| Pessoas com Transtorno Mental e de 
Comportamento (PTMC) das Ruas da Cidade de Maputo:

Contagem e Recolha de Dados
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vel uma abordagem que contemple a aplicação 
de um questionário ou uma entrevista enquan-
to trata-se de pessoas com problemas mentais 
que podem ter reacções descontroladas ou, mais 
simplesmente, não ter a capacidade de perceber 
e responder às perguntas. Por estas razões, o 
levantamento consistiu, como na pesquisa an-
terior, numa contagem dos indivíduos que de-
monstravam claros sinais de transtorno mental. 

Neste sentido, as considerações sobre como 
o fenómeno terá mudado nos últimos dois anos, 
simplificam-se na avaliação do que diz respeito 
ao aumento ou diminuição do número de PTMC 
nas ruas da cidade. Por parecer limitada, na rea-
lidade, esta informação é de grande relevância na 
medida em que, quando uma pessoa se encontra 
a morar na rua, sofre um alto risco de vulnera-
bilidade. Pois, no caso específico de uma PTMC 
o impacto é maior pelo facto da pessoa não ter 
o tratamento farmacológico adequado, não ter 
(na base da experiencia da AVVI) nenhum, ou 
pouco, contacto com os seus familiares e viver 
em condições extremamente degradantes (sem 
nenhuma condição higiénica, comendo lixo de 
qualquer tipo, fazendo as próprias necessidades 
na rua, etc.).

O facto do número de PTMC que vivem na rua 
aumentar ou diminuir é, então, bastante signifi-
cativo e tem grande impacto no que diz respeito 
às questões ligadas à Protecção Social da popu-
lação de rua e, em específico, à protecção de um 
grupo tão vulnerável como é o caso das Pessoas 
que sofrem de Transtorno Mental e de Compor-
tamento.

2. Descrição do grupo alvo
Quem são as Pessoas com Transtorno Mental e 
de Comportamento que moram na rua?

De uma forma geral, pode-se dizer que as 
PTMC que se encontram na rua são aquelas que 
abandonaram a sua residência, ou fugiram do 
hospital, ou foram expulsos da sua residência 
pelos familiares ou, ainda, provêm de outras pro-
víncias do País e chegaram à capital por vários 
motivos (por exemplo, para fazer o tratamento 
na maior unidade Psiquiátrica do País) e que não 
têm mais contacto com os familiares ou meios 
para regressar à casa. 

Há casos, também, de doentes adultos que re-
sidem sozinhos e que acabam por passar maior 
parte do seu tempo na rua. Alguns destes do-
entes na rua podem estar registados, como no 
caso dos fugitivos do hospital ou os que foram 
identificados pelo programa de recolha da po-
pulação de rua da Direcção de Saúde da Cidade, 
na altura que esta acontecia. Mas, duma forma 
geral, pode-se afirmar que a maioria nunca re-
cebeu qualquer tipo de assistência. Dependendo 
da zona da cidade em que o doente se encontra, 
frequentemente este pode ter a ajuda das pes-
soas que moram no local no que diz respeito à 
alimentação e roupa.

No levantamento de 2012, na base dum in-
quérito às PTMC com historial de rua internadas 
no HPI, tinha emergido que cerca de 86% antes 
de ir para a rua morava com algum familiar e o 
restante morava sozinho, 90% dos homens (que 
são a maioria) era casado e o 77% tinha algum 
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biscate (trabalho informal e esporádico). O 60% 
declarava que não tinha contacto com a família 
enquanto morava na rua e não tinha uma causa 
específica pela qual ter decidido ir a rua (isso se 
justifica com o próprio transtorno mental)

3. Metodologia
Em relação à contagem, esta teve lugar no Distri-
to Urbano Ka Mpfumo, isso se deve ao facto das 
pessoas que sofrem de transtornos mentais e de-
comportamento, terem a tendência de procurar 
locais mais agitados. Além disso, na “cidade de 
cimento” existem vários depósitos de lixo onde 
procuram se alimentar e prédios e ruínas aban-
donadas onde procuram abrigo durante a noite.

Os doentes de rua nos bairros são bastante ra-
ros: normalmente, quando um doente mental co-
meça a perambular pelo próprio bairro, a própria 
comunidade procura a família ou alguém que pos-
sa intervir. No entanto, existem alguns casos de 
PTMC, que por causa da doença, saem do próprio 
bairro acabando em outros bairros e os residen-
tes destes, não conhecendo a família e a origem, 
os expulsam (por vezes de forma agressiva e vio-
lenta) e/ou, simplesmente, os ignoram e o doente 
vai deambulando de bairro em bairro.

Três foram os pressupostos principais usa-
dos para distinguir as pessoas afectadas por 
transtorno mental dos demais moradores de rua 
(mendigos, catadores de lixo e meninos de rua):
• O comportamento manifestado: o andar (por 

exemplo no meio da rua, ou sem controlo), o 

monólogo, a actividade (ou seja, se a pessoa 
se encontrava a atirar pedras, catar pauzi-
nhos, lixo ou comportamento similar);

• A apresentação exterior e, em particular, as 
condições de higiene pessoal e vestuário: o 
traje sujo, a ausência de pudor (por exemplo 
se encontra com os órgãos sexuais expostos), 
o cabelo não cuidado, entre outros; 

• Quando presentes, foram observados os ob-
jectos catados no lixo, uma vez que, na obser-
vação, é possível perceber que os catadores 
de RSU catam objectos da mesma natureza 
(plástico, vidro, papel), já as pessoas afectas 
por transtorno mental geralmente procuram 
comida e não diferenciam o lixo que catam.

A contagem foi feita por dois psicólogos da AVVI 
no período entre 2 de Fevereiro até 23 de Feve-
reiro de 2014, nas primeiras horas da manha 
(entre às 6:00e 9:00). A contagem foi levada a 
cabo apenas nos fins-de-semana por se conside-
rar período mais calmos na cidade, sem os cons-
trangimentos do tráfico que se verifica durante a 
semana. O horário também foi definido em fun-
ção de se achar mais apropriado para distinguir 
o nosso grupo alvo de outros eventuais morado-
res de rua.

É importante salientar que, não basta ape-
nas identificar as características da PTMC e o 
local, mas é fundamental prestar atenção a 
todos os detalhes para evitar o risco de dupla 
contagem, visto que nem sempre estas pessoas 
encontram-se nos mesmos locais. Por frequen-
tarem normalmente a mesma zona (por exem-
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plo a Baixa da cidade), é bastante fácil encontrar 
a mesma pessoa em locais diferentes da cidade. 
Sendo que a contagem acontecia nos fins-de-
semana, pelas motivações acima referidas, e 
tendo um intervalo de 5 dias entre uma con-
tagem e a seguinte, isso poderia levar a erros, 
com duplicações e enganos, caso não houvesse 
a devida atenção por parte das pessoas que fi-
zeram o trabalho. Outro aspecto que se teve em 
conta, foi não se deixar influenciar muito pelo 
traje da pessoa, uma vez que existem casos de 
alguns PTMC que mudam de vestuário com cer-
ta regularidade.

A contagem foi considerada concluída no mo-
mento em que no último fim-de-semana não fo-
ram encontrados novos doentes mentais.

4. Resultados
A campanha resultou na contagem de 86 porta-
dores de transtorno mental e de comportamento 
a viver nas ruas da Cidade de Cimento. Neste gru-
po foram identificados 83 homens e 3 mulheres. 

Não obstante a metodologia utilizada não ti-
vesse abordado e nem tivesse meios para iden-

Gráfico 6: Sexo das PTCM vivendo na rua
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tificar a idade dos doentes, a equipa técnica, 
baseando-se na observação directa e atenta, in-
dicou aproximadamente a idade de cada um dos 
86 moradores de rua com transtorno mental. 
Os doentes encontrados aparentavam ter ida-
des entre 25 e 55 anos. Há que se ter em conta 
que este dado não tem consistência estatística 
enquanto baseado unicamente na observação e 
considerando que, por causa das péssimas con-
dições de vida, muitas destas pessoas podem 
aparentar ser mais velhas do que realmente são. 
Mesmo com estas limitações, o dado sugere que 
não vivem na rua crianças ou idosos com pro-
blemas de transtorno mental ou de comporta-
mento. Querendo comparar com o levantamento 
feito em 2012, nota-se que esta nossa hipótese é 
confirmada, visto que, no 1º levantamento cerca 
de 93% (incluído o doentes do HPI) tinham uma 
idade entre 27 e 55 anos. 

Um outro dado importante, confirmado pela 
pesquisa anterior, é em relação ao sexo das 
PTMC que vivem na rua. Como descrito no gráfi-
co acima, das 86 pessoas identificadas só 3 eram 
mulheres, dado que, proporcionalmente, não 
mudou desde o levantamento anterior, onde das 
35 pessoas identificadas, só 2 eram mulheres. 
Estes números podem nos fazer afirmar que o 
fenómeno das PTMC de rua seja uma realidade 
que afecta predominantemente os homens. 

Note-se que aequipa técnica da AVVI reconhe-
ceu, nos moradores de rua com transtorno mental 
identificados, três ex-pacientes do HPI.Como de-
clarado pelos técnicos da AVVI, isso pode ser de-
vido ao facto do doente ter fugido do hospital ou, 
uma vez reintegrado, ter fugido da família. Quan-
do isso acontece, dificilmente a família procura o 
doente na rua e este acaba virando um morador 
de rua e piorando o seu estado de saúde. 
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5. Consideraçôes
Uma primeira consideração importante que se 
pode fazer em relação às PTMC vivendo na rua 
é que, durante estes últimos dois anos, a faixa 
etária à qual este grupo pertencia, não sofreu 
alterações notáveis significando que, mesmo 
continuando a ter pessoas com transtorno men-
tal na rua, não se encontram crianças ou idosos. 
Provavelmente a ausênciade crianças e idosos na 
rua (como se aplica também para o caso da mu-
lher) pode ser explicado (como emergiu também 
nobaseline de 2012) com a maior capacidade, 
por parte da família, de cuidar de uma criança 
ou idoso com problemas mentais; um homem 
de idade entre 25 e 55 anos está no período de 
maior vigor físico que, associado à falta de me-
dicação apropriada, pode dificultar as relações 
familiares e a permanência do indivíduo em casa 
devido ao risco de violência física. Além disso, no 

caso da criança, o transtorno pode se manifestar 
na adolescência e não ser reconhecido devida-
mente, causando um agravamento das condições 
anos mais tarde e, em alguns casos, a consequen-
te saída para a rua.No caso dos idosos, se não 
aparentaram o transtorno quando mais novos, 
muitos transtornos mentais (como depressão, 
confusão mental, etc.) podem ser confundidos 
com “problemas da idade” e a família aceita e 
cuida do parente com mais facilidade.

Em relação ao sexo, como já tinha sido obser-
vado, a existência de um maior número de pes-
soas com transtornos de sexo masculino pode 
ser analisada, (como no estudo de 2012), das 
seguintes formas: estatisticamente pode-se di-
zer que a doença mental afecta tanto os homens 
como as mulheres. O que se pode distinguir, 
eventualmente, é o tipo de transtornos a que se 
associa maioritariamente cada género, tendo em 
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conta os factores sociais e culturais, aspectos da 
personalidade, educação, entre outros. Alem dis-
so, em Moçambique verifica-se que, o consumo 
de álcool e outras substâncias psicoactivas são 
algumas das principais causas de internamentos 
psiquiátricos (MISAU – Eugénia Teodoro).

Aliado a este aspecto, em Moçambique, tendo 
em conta as questões sociais e culturais ligadas 
ao género, uma mulher doente poderá (como no 
caso da criança e do idoso) eventualmente ter 
mais atenção e protecção por parte da família 
por ser vista como mais frágil e até de certa for-
ma, dependente.

No que diz respeito a comparação entre o nú-
mero de PTMC identificadas nas ruas da Cidade 
neste levantamento (86), com o número de dois 
anos atrás, (35), o primeiro aspecto a se notar 
é que a proporção de homens e mulheres não 
mudou: em 2012 encontravam-se na rua 2 mu-

lheres com transtorno e em 2014 são 3. Pode-se 
deduzir que, durante este período, não tenha 
tido uma significativa mudança no aumento de 
mulheres com distúrbios mentais na rua, prova-
velmente pelas justificações dadas acima.

O que é importante notar é que houve um au-
mento significativo no número de PTMC que vive 
e perambula pelas ruas da cidade. Este aumento 
pode estar ligado à interrupção do Programa de 
recolha da população de rua da Direcção de Saú-
de que, semanalmente, recolhia as pessoas de 
rua na cidade e, no caso de pessoas com trans-
torno mental, enviava para o HPI. 

Independentemente da possível motivação, o 
facto é queas pessoas com transtorno mental e 
de comportamento que encontram-se na rua au-
mentou, isto significa que este grupo alvo preci-
sa de uma particular atenção por parte de todos: 
famílias, sociedade civil e Governo.
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A Associação Meninos de Moçambique (AMDM) 
iniciou o seu projecto em 1999, tendo as crian-
ças de rua como grupo alvo às quais, para além 
da assistência médica, passou a prover serviços 
sociais mais profundos. Com a assistência social 
introduziu-se, também, uma componente de for-
mação vocacional e, mais tarde, a formação esco-
lar e reintegração laboral. Em todas as vertentes, 
o objectivo final sempre foi a reunificação fami-
liar e a reinserção social das crianças.

Actualmente, além das crianças de rua, a 
AMDM trabalha com as crianças pertencentes a 
famílias carentes e em estado de vulnerabilidade 
no seio das comunidades. A evolução da inter-
venção da associação levou à introdução de no-
vas estratégias: manter o aspecto curativo (com 
as crianças de rua) e iniciar um trabalho de pre-
venção (com as crianças, e as suas famílias, nas 
comunidades vulneráveis).

A intervenção é feita em dois eixos principais 
como sejam a área de assistência social e médica 
e a área de formação vocacional e reintegração 
escolar. 

Tomando em conta o trabalho curativo destes 
anos, o número de crianças de rua reunificadas 
no seio das suas famílias é de 430 crianças que 
nunca mais regressaram a rua. Estas crianças 
tiveram a sorte de poder reencontrar-se, fazer 
parte de uma sociedade e ter oportunidades so-
ciais como qualquer outro indivíduo e não esta-
rem excluídas na sociedade.

De acordo com a nova visão de intervenção 
num contexto preventivo, as actividades junto as 
comunidades iniciaram em 2004 (na Polana Ca-
niço “B” e, a seguir, em Luís Cabral) com o princi-
pal objectivo de evitar ou minimizar a opção de 
ir para a rua por parte das crianças em estado de 
vulnerabilidade. 

A construção de um Centro Recreativo Aberto 
no bairro de Polana Caniço “B” constitui um marco 
na caminhada da AMDM rumo a mudança social: 
o Centro em si, como construção não representa 
muito, é mais uma construção no meio de outras, 
mas, o que ela representa como referência, como 
estratégia de mudança, isso sim, tem um impac-
to muito forte. A existência do centro coloca-nos 
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muito próximos das famílias e da comunidade, o 
que nos permite trabalhar no sentido de prevenir 
o êxodo de crianças para a rua e, efectivamente, 
o número de crianças de rua provenientes des-
te bairro reduziu drasticamente. A vida destas 
crianças conhece mudanças significativas, uma 
vez que o centro oferece oportunidades de ocupa-
ção construtiva, de natureza educativa, recreativa, 
desportiva, cultural, etc. e elas têm uma orienta-
ção do rumo a tomar na sua vida futura. 

Criaram-se escolinhas com o objectivo que as 
jovens mães solteiras possam dispor de tempo e 
espaço para trabalhar e conseguirem meios de 
sustento sem ter que deixar as crianças em casa 
sozinhas ou perambulando pelas ruas do bairro.

Começou-se a investir na formação vocacio-
nal dos jovens e na reintegração laboral para eles 
terem uma motivação e sustento para si, para 
além de ser um apoio para as famílias.

Para a AMDM é fundamental a educação das 
crianças para estas se tornarem o - Homem do 
Amanhã - com os instrumentos necessários para 
ser um cidadão consciente e capaz de cuidar de si 
e da sua família, por esta razão a inserção escolar 
é uma das actividades na qual mais se investe.

A Meninos de Moçambique fará de tudo para 
corresponder à expectativa criada envolvendo, 

obviamente, a comunidade e os demais parcei-
ros trabalhando em conjunto com mais 72 ONG´s 
que fazem parte da Rede da Criança. A AMDM 
não tem soluções milagrosas e depende essen-
cialmente do engajamento da comunidade e da 
sociedade no geral.

A AMDM está ciente dos desafios que repre-
senta esta aposta mas, com perseverança e von-
tade, todos os obstáculos poderão ser vencidos.
As dificuldades poderão ser superadas pela von-
tade de prestar auxílio, de contribuir de alguma 
forma para o bem-estar de quem necessita, da-
quele que nada tem e nada espera, daquele que 
está excluído da sociedade; dar voz a quem não 
tem, dar oportunidade, dar identidade, auto es-
tima, enfim, mostrar os melhores caminhos a to-
mar na vida rumo a um futuro risonho, estável e 
comparticipativo. 

O sofrimento, as carências, as dificuldades, a 
pobreza, a exclusão podem ser superados com a 
boa vontade, a abnegação, um gesto, uma pala-
vra…. tudo o que podemos fazer para o bem co-
mum.

Abdul Faquir
Presidente da Associação Meninos de Moçambique
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1. Contexto
Um primeiro levantamento sobre as crianças 
que moram nas ruas da cidade de Maputo, foi 
feito em Março de 2012 no âmbito do projecto 
“Promoção da Protecção Social e Trabalho Infor-
mal no seio da População de Rua” para criar uma 
baseline inicial sobre a entidade do fenómeno. 

Na altura, com objectivo de se conseguir um 
perfil sobre as características das crianças de 
rua, foi feita uma colheita de dados, por meio de 
um inquérito, sobre os hábitos de vida e as carac-
terísticas apresentadas pelas crianças de rua do 
Distrito Urbano de Ka Mpfumo na Cidade de Ma-
puto. Este levantamento inicial permitiu saber, 
de um lado, o numero, sexo, idade das crianças 
de rua e, do outro, qual era a realidade familiar 
de proveniência (rendimento da família, tipo de 
emprego, problemas enfrentados, situação con-
jugal, meios de subsistência, entre outros - Ref. 
“Estudo de Base sobre Crianças e Pessoas com 
Transtorno Mental e de Comportamento viven-
do no Contexto Familiar ou na Rua na Cidade de 
Maputo” – 2012). Este dados permitiram deline-
ar o tipo de contexto familiar que, potencialmen-

Levantamento sobre as 
crianças que moram na rua

te, pode levar uma criança a frequentar a rua e, 
as vezes, a morar na rua.

A decisão de se fazer uma nova contagem dos 
meninos de rua, resultou da necessidade de se 
poder ter uma noção sobre a dinâmica deste fe-
nómeno nos últimos dois anos, deste o levanta-
mento anterior.

Por outro lado, decidiu-se não voltar a aplicar 
um questionário que avaliasse os aspectos fami-
liares, uma vez que avaliou-se que estes, nos dois 
anos que separam o primeiro levantamento do 
actual, não tenham mudado de forma relevante.

As considerações sobre como o fenómeno 
terá mudado nos últimos dois anos, são mais 
focadas na avaliação no que diz respeito ao au-
mento ou diminuição do número de crianças nas 
ruas, a idade, o sexo, as motivações da saída de 
casa. Avaliou-se que estas seriam as informações 
relevantes para perceber como o fenómeno da 
criança de rua esteja a mudar. 

O facto do número de crianças que vivem na 
rua aumentar ou diminuir é bastante significati-
vo e tem grande impacto no que diz respeito às 
questões ligadas à Protecção Social da população 
de rua e, em específico, à protecção da criança.
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2. Descrição do grupo alvo
Quem são as criança de rua?
São crianças que, por diversas razões, abando-
nam a família e passam a residir na rua, onde 
dormem, vivem, brincam e desenrascam a vida. 

Com base nos dados recolhidos no “Estudo de 
Base sobre Crianças e Pessoas com Transtorno 
Mental e de Comportamento vivendo no Con-
texto Familiar ou na Rua na Cidade de Maputo 
- 2012”, resultou que a maior parte das crianças 
de rua têm um baixo grau de escolaridade. Elas 
tendem a ser crianças de famílias que reúnem 
vários factores de vulnerabilidade. Esta situação, 
aliada a outras motivações, criam condições para 
que se tornem crianças de rua. O grosso delas 
vive em contexto familiar de pais separados, pai 
polígamo, e outras ainda vivem com padrasto/
madrasta. Elas vivem em agregados que chegam 
a ter 12 pessoas, ou mais, incluindo tios, avós, 
primos, sobrinhos e netos.

No que concerne carências, falta de dinheiro, 
de emprego, de alimentação completa, de for-
mação e de habitações condignas são apontadas 
como os principais problemas. Outros proble-
mas específicos levantados estão ligados à vio-
lência doméstica, ao abuso sexual por parte do 
padrasto, pai, parente ou vizinho, trabalho infan-
til, alcoolismo ou, ainda, HIV/SIDA.

A subsistência é garantida pelas tarefas ou 
trabalhos remunerados que elas realizam, nome-
adamente: lavar e/ou guardar carros, ajuda nas 
compras, carregar água, venda na rua; há ainda 

casos de prostituição e roubo. Outras garantem 
sua subsistência pedindo esmola. Em 2012, 27% 
garantiam a subsistência lavando carros; 32% 
guardando carros; 21% dando ajuda nas com-
pras a singulares; 5% carregando água; 9% com 
vendas na rua; 6% por via da prostituição e 3% 
roubando. As restantes, que correspondem a 
19%, garantiam a subsistência pedindo esmola.

Embora vivendo na rua, essas crianças, pelo 
menos a maioria, mantêm contacto com a famí-
lia. Com um olhar aos dados verifica-se que, 67% 
das crianças inquiridas mantêm contacto, pelo 
menos uma vez em três meses, com a família; 
13% declara ir à casa pelo menos uma vez por 
mês; 11% pelo menos uma vez por semana e, 9% 
vê alguém da família todos os dias. 

A experiência na rua é também acompanhada 
e marcada por episódios de violência e/ou agres-
são e por descriminação ou disputas das mais va-
riadas. Das crianças inquiridas em 2012, 83.7% 
declarava ter sofrido algum tipo de violência e/
ou agressão, por parte de outros meninos de rua 
ou pessoas mais velhas. Relativamente à descri-
minação, 57% afirmou terem-se sentido descri-
minadas por causa do comportamento e atitudes 
na rua; cerca de 19% declarou ter sofrido des-
criminação por falta de recursos económicos e, 
14%, por causa do aspecto exterior.

Contudo, elas apresentam certos desejos e 
aspirações na vida: ter uma família (34%); ter 
um emprego (21%); ter uma casa (17%); fazer 
um curso de formação (14%) ter alimentação 
suficiente (8%) e regressar à escola (6%). 
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3. Metodologia
O processo de recolha de dados junto às crian-
ças da rua foi realizado na cidade de Maputo, nas 
zonas antecipadamente identificadas como pon-
tos de concentração das mesmas no espaço da 
cidade, mas particularmente no Distrito Urbano 
Ka Mpfumo, onde a Associação Meninos de Mo-
çambique (AMDM) leva a cabo o seu trabalho. A 
escolha dos locais foi baseada na pesquisa reali-
zada em 2012, que foi capaz de identificar os lo-
cais de concentração de grupos de crianças que 
moram na rua. No total foram identificadas 163 
crianças, adolescentes e jovens vivendo na rua, 
dos quais só dois não aceitaram ser entrevista-
das sendo, assim, os dados baseados nas respos-
tas de 161 inqueridos.

Na base da actividade periódica de conta-
gem das crianças de rua realizada pela AMDM, 
foi possível constatar que o número de crianças 
varia bastante dependendo do período do ano, 
com mínimos registados de cerca de 180 e picos 
de cerca de 220 menores.

Considerando os dados acima mencionados, 
e não sendo possível conhecer o número certo 
de crianças morando na rua no momento da re-
alização do estudo, para a pesquisa não foi esco-
lhida uma amostra, mas um questionário que foi 
aplicado a todas as crianças de acordo com dois 
critérios básicos de elegibilidade: morar na rua 
e ter até 23 anos. Relativamente ao critério “mo-
rar na rua”, este se refere não só à presença da 
criança na rua durante o dia para desenvolveras 
várias actividades, mas, também a sua perma-

nência fixa na rua durante a noite. Por esta ra-
zão, foram excluídas do estudo as crianças que, 
no período nocturno, voltam para casa ou que 
pernoitam em centros de acolhimento: estas são 
consideradas crianças na rua e não de rua. Nesta 
visão, as crianças na rua podem ser incluídas no 
grupo de crianças vulneráveis que, por uma sé-
rie de razões (como a procura de comida, esmo-
la e dedicação a outras actividades como lavar e 
guardar carros), começam a circular pelas ruas 
da cidade.

As crianças foram inquiridas sempre no pe-
ríodo do fim da tarde e nas primeiras horas da 
noite: desta maneira se quis evitar aborda-las 
no momento que realizam suas actividades pro-
dutivas que geralmente desenvolvem durante o 
dia. Elas, as crianças, foram principalmente en-
contradas nas “zonas” (termo usual entre elas 
que serve para indicar os prédios abandonados, 
jardins, passeios e outros locais onde costumam 
passar a noite e se agruparem). O inquérito foi 
administrado em língua portuguesa ou ronga e 
changana, na base da maior familiaridade lin-
guística da criança inquirida.

O processo de recolha de dados foi considera-
do concluído no momento que, durante dez dias 
consecutivos (de 24 de Fevereiro a 6 de Março), 
não foram encontradas novas crianças de rua.
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4. Resultados
4.1 Idade
No aspecto relativo à idade, apesar de haver ainda 
um número significativo de menores de 14 anos 
(20.5%), há que destacar que a grande maioria se 
encontra entre os 15 e os 23 anos, com um 51% 
concentrado entre os 17 e 23 anos. Se por um 
lado pode ser encorajador o facto de haver menos 
crianças mais novas na rua, por outro, a presença 
cada vez maior de adolescentes e jovens suscita 
novos desafios às políticas sociais e para o país no 

geral, particularmente para a cidade de Maputo 
enquanto há um risco cada vez maior de se verifi-
car a formação de famílias na rua. O facto de haver 
mais rapazes com cerca de 20 anos, tem atraído 
mais jovens meninas que se juntam aos diversos 
grupos e, por falta de precaução ou mesmo desco-
nhecimento, as mesmas ficam grávidas dos seus 
parceiros acabando elas também morando na 
rua. Isto pode-se tornar em problema maior uma 
vez que já não se tratará apenas de jovens caren-
tes de cuidados, mas também de recém-nascidos 
que vão precisar de cuidados de outra natureza.

8.1%

12.4%

28.0%
29.2%

22.4%

7 - 12 anos 13 - 14 anos 15 - 16 anos 17 - 18 anos 19 - 23 anos

Gráfico 7: Idade
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Uma das possíveis explicações para se ter 
maior incidência de crianças acima de 17 anos, 
pode ser que estas façam parte do grupo que já 
vivia na rua há mais de 2 anos, e que tenham per-
manecido ao longo dos últimos anos sem um pro-
cesso de reinserção realizado ou bem-sucedido. 
Também pode-se inferir que há menos crianças 
menores de 12 anos indo para a rua, e/ou, que o 
trabalho dos centros de acolhimento, que privile-
gia as crianças menores, esteja a contribuir para 
que estas não permaneçam na rua. Adiciona-se 
o facto que a reinserção dos meninos de rua às 
suas famílias de origem é relativamente mais fá-
cil quando aquelas são menores; pelo contrário 
com os mais velhos, devido às questões relativas 
à construção e afirmação de suas identidades 
(se tornando adultas), se torna mais difícil o re-
lacionamento com os parentes que, via de regra, 
ainda se encontram no mesmo contexto que pro-
piciou a saída dos menores para a rua.

Pelas razões acima referidas e pelo facto da 
AMDM, durante estes dois anos, ter constatado 
o emergir deste fenómeno, neste estudo ditou a 

necessidade de se acrescentar um novo grupo, 
cuja faixa etária se situa entre os 19 e 23 anos de 
idade (não previsto no levantamento de 2012). 
Estes dados, quando comparados aos do estudo 
efectuado em 2012, reforçam o argumento segun-
do o qual a criança sai de casa quando se sente 
suficientemente autónoma e capaz de fugir de 
uma situação familiar de poucos cuidados e falta 
de afecto. O grupo de crianças dos 7 aos 12 anos 
aparece agora com menor incidência se compara-
dos aos dados de 2012 (onde havia 19% em 2012 
e agora identificou-se 8.07%). Já aquelas da faixa 
dos 15 aos 16 e dos 17 aos 18 anos de idade, são 
os que registam os maiores valores percentuais, 
se em 2012 identificou-se uma taxa de 29.5% e 
26% respectivamente, já neste ano as taxas ron-
dam os 27.95% e 29.19% respectivamente. 

Os dados revelam que as crianças de idade 
entre os 15 aos 18 anos a nível da cidade de Ma-
puto, por diversos factores (como a capacidade 
de desenvolver trabalhos remunerativos, e tran-
sição para a fase adulta), são as mais propensas 
a estarem e/ou viverem na rua.
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4.2 Sexo 
Em relação ao sexo das crianças, como mostra o 
gráfico em baixo, temos que, das 161 inquiridas 
132 são do sexo masculino e 29 do sexo feminino, 
o que equivale a (82%) e (18%) respectivamente. 

 

Esses dados, comparados aos do estudo de 
2012 onde 91% das crianças eram do sexo mascu-
lino e os restantes 9% correspondiam as do sexo 
feminino, revela um aumento de crianças da rua 
do sexo feminino em torno de 20%, não ignorando 
a diferença dos valores reais nos dois casos. Porém, 
o que se pode inferir é que as jovens podem estar 
sendo atraídas pelos meninos com quem eventu-
almente se relacionam, o que resulta em um au-
mento do número delas na rua, principalmente 
devido à relação afectiva que desenvolvem com os 
jovens de rua. Esta hipótese pode ser confirmada, 
como mostra a tabela abaixo, com o dado que das 
29 meninas entrevistadas 27 tem acima dos 15 
anos que corresponde a cerca do 93%.

É importante notar que não temos nenhuma 
criança com menos de 12 anos de sexo feminino 
que viva na rua, isso pode encontrar uma explicação 
no facto que as meninas, a diferença dos meninos, 
tem maior dificuldade em ter actividades lucrativas 
na rua (come vender doces, lavar carro, entre ou-
tras) e as famílias deixa menos liberdade em sair. 
Alem disso, a meninas perceber os riscos, enquanto 
mulheres, de perambular sozinhas nas ruas.

Idade (% do total  Sexo
inquerido) Masculino Feminino 

7 - 12 (8.1%) 100% 0%
13 - 14 (12.4%) 90% 10%
15 - 16 (28%) 84.4% 15.6%
17 - 18 (29%) 76.6% 23.4%
19 - 23 (22.4%) 75% 25%

100.0%
90.0%

84.4%
76.6% 75.0%

0.0%
10.0%

15.6%
23.4% 25.0%

7 - 12 anos 13 - 14 anos 15 - 16 anos 17 - 18 anos 19 - 23 anos

Masculino Feminino

Gráfico 9: Sexo e Idade

Gráfico 8: Sexo

132

29

161

Meninos Meninas Total

Tabela 1: Sexo e idade
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4.3 Proveniência
Em relação à proveniência dos meninos de rua, 
o padrão estrutural ainda permanece, na medi-
da em que predomina a relação entre zonas de 
maior prevalência de famílias destituídas com 
casos de crianças que abandonam os seus lares. 
A periferia do centro da cidade continua sendo a 
região donde vêm mais crianças para a rua, com 
maior destaque para o Distrito Municipal Ka Ma-
xaquene. Se outrora o bairro da Polana Caniço, 

que nos anos passados se destacou em termos 
de origem de muitas crianças de rua que circu-
lavam pelo centro da Cidade de Maputo, já não é 
mais o caso. Tal facto pode ser justificado com o 
trabalho de prevenção e sensibilização que tem 
vindo a ser realizado pela AMDM, no centro aber-
to construído na Polana Caniço “B”. Este centro, 
activo há cerca de 3 anos, se tornou uma referên-
cia na comunidade, mudando, assim, a tendência 
de anos atrás.
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Contudo, na presente pesquisa, o factor pro-
veniência revelou os seguintes dados. Das 161 
crianças inquiridas duas não responderam a esta 
questão. E das restantes 159, as respostas per-
mitiram evidenciar com maior precisão as zonas 
mais vulneráveis. Na distribuição das crianças 
por bairro destacam-se Ka Maxaquene (15.5%) 
e Matola “C” (9.3%). As restantes têm o bairro da 
Polana Caniço (7.5%), o Município de Boane com 
5.6%; o Distrito Municipal Ka Tembe com 6.2%; 
e finalmente, o distrito Municipal Ka Lhamancu-
lo com 5.6%.

Com base no olhar para os estudos preceden-
tes, nota-se uma variação oscilante relativamen-
te as crianças provenientes de outras Províncias, 
7% em 2006, 49% em 2012 e cerca de 5% no 
actual estudo. Este é um dado muito positivo en-
quanto a reintegração das crianças que vem das 
Províncias e muito mais complexa devido à dis-
tância e à dificuldade de se contactar a família 
de origem. 

4.4 Alguma vez já foi entrevistado 
pela Associação Meninos de 
Moçambique?

Outro aspecto que foi retratado no actual estu-
do, de forma a comparar os dados de 2012, diz 
respeito ao facto se os meninos de rua haviam 
sido entrevistados pela AMDM há cerca de dois 
anos atrás. Este dado permitiria verificar até que 
ponto a pesquisa actual inquiriu os mesmos me-
ninos inquiridos em 2012, e qual é a relação que 
existe entre a população actual de meninos de 
rua e as de dois anos atrás. 

Outro aspecto importante era perceber quem 
são os não inquiridos pela AMDM, são eles mais 
novos ou mais velhos, e assim analisar a dinâmica 
da população dos meninos de rua.

Tabela 2: Já foi entrevistado? 

Já foi entrevistado? %

Sim 44.7
Não 54.7
Não respondeu 0.6
Total 100.0

Neste sentido, podemos ver que um pou-
co mais da metade nunca foi entrevistada pela 
AMDM, sendo esse um facto revelador de pelo 
menos dois pontos: 1) a actual pesquisa conse-
guiu alcançar um grupo significativo (que cor-
responde a mais da metade do grupo – 54.7%) 
de meninos novos, que vieram para a rua após 
a pesquisa de 2012; e, 2) pode-se também infe-
rir que outros 44.7% dos que afirmaram terem 
sido já entrevistados pela AMDM, serem aqueles 
que já moram na rua há pelo menos dois anos 
(ou mais) e, provavelmente entrem no grupo dos 
mais velhos.

Se por um lado é preocupante o facto de em 
torno de metade dos inquiridos ter vindo para 
rua nos últimos dois anos, por outro, pode-se 
deduzir que as crianças novas não ficam na rua 
muito tempo. Como dito anteriormente, prova-
velmente os que estão na rua há mais de dois 
anos são aqueles que já não são crianças mas 
jovens. 
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4.5 Zonas de maior frequência
A Baixa da Cidade de Maputo é área mais dinâ-
mica em termos comerciais, culturais, turísticos, 
etc. da cidade, o que, por sua vez, faz com que 
seja um local de atracção da maioria dos meni-
nos de rua que buscam alguma forma de subsis-
tência e entretenimento. Aqui se encontram não 
somente os clientes que fazem as suas compras 
no comércio local, mas também os turistas que 
circulam pelas ruas apreciando o património 
histórico da cidade, tornando-se assim alvo da 
abordagem dos meninos de rua. Por outro lado, 
para aqueles que se dedicam a guardar e lavar 
carros, encontram nesta zona uma grande con-
centração dos mesmos nas ruas e passeios, po-
dendo assim, ter mais oportunidades de ganhar 
algum dinheiro com esta actividade.

Outro aspecto também importante é o facto 
de que historicamente na Baixa da cidade se en-
contram mais ruínas ou prédios abandonados, 
permitindo assim que os meninos de rua vejam 
esses espaços como locais adequados para se 
reunir ou mesmo usá-los como dormitórios. Este 
aspecto poderá mudar num futuro próximo com 
as mudanças infra-estruturais e de requalificação 
que estão a decorrer nesta área da cidade. Contu-
do, o foco deverá ser sempre em se trabalhar para 
que não haja mais meninos de, e nem na rua nesta 
cidade. Pois, de contrário, mesmo com a requali-
ficação da Baixa e ocupação dos prédios abando-
nados, isso não vai necessariamente expulsar os 
meninos desta área, mesmo que tenham que bus-
car outros locais para se reunir e dormir, pois o 
principal factor de atracção é justamente a grande 
concentração de oportunidades de ganhar algum 
sustento e o entretenimento.
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4.6 Permanência na rua
A diferença do levantamento anterior, avaliou-se 
importante também analisar o tempo de per-
manência na rua das crianças. Constatou-se que 
42% está há mais de 2 anos na rua. Se somada 
essa percentagem com os que estão entre 1 e 2 
anos, que é de 19%, pode-se inferir que a maio-
ria está na rua há mais de 1 ano e meio. Sendo 
este período suficiente, para que os mesmos 
tenham criado e estabelecido suas redes de so-
ciabilidades que pudessem contribuir para sua 
manutenção na rua. O que cola a necessidade de 
um esforço maior para sua reinserção no seio fa-
miliar.

4.7 Motivos da saída de casa
Um dado muito importante, mas que não apresen-
ta muitas diferenças com a pesquisa de 2012, diz 
respeito às causas apresentadas pelos meninos 
de rua como justificação para terem saído de casa. 
As condições de pobreza são indicadas como uma 
das causas principais, seguidas pelos maus tratos 
e o abandono familiar. Neste sentido, os dados se 
mantêm como uma constante ao longo dos anos. 
Esta é uma questão a ser vista não só no sentido da 
violência contra a criança, mas também na compo-
nente da assistência social às famílias em condição 
de vulnerabilidade, uma vez que a maior percenta-
gem (40.4%) indicou a falta de condições (pobre-
za) como causa para sair para a rua.

Entretanto, á uma variação notória, relativa-
mente ao estudo precedente. Verifica-se um au-
mento de saídas de casa por influência de outras 
crianças (dos anteriores 12% contra os actuais 

3.7%
7.5% 8.7%

4.3%

41.0%

34.8%

6 meses 1 ano 2 anos 3 anos Mais do que
três anos

Não respondeu

Gráfico 12: Há quanto tempo está na rua? Gráfico 13: Motivações para sair de casa

30.4%

40.4%

26.1%
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Outras
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26.1%) e redução de saídas por outros motivos 
(dos anteriores 22% contra os actuais 3.1%). 
Mesmo continuando uma das justificações prin-
cipais, tem uma redução de saída de casa por 
maus tratos (dos anteriores 37% para os actu-
ais 30.4%) e um aumento de saída por falta de 
condições (dos anteriores 30% para os actuais 
40.4%). Este dado pode estar relacionado com o 
regular aumento do custo de vida que não é, na 
maioria dos casos, acompanhado dum aumento 
de poder de compra proporcional principalmen-
te das famílias mais vulneráveis.

4.8 Posse de Documentos
Ainda dentro do contexto dos trabalhos dos par-
ceiros junto aos meninos de rua, uma das questões 
que foi colocada está relacionada com a posse de 
algum documento de identificação ou de acesso a 
serviços de saúde. É escusado dizer quão impor-
tante é para qualquer indivíduo a posse de qual-
quer documento de identificação para aceder aos 
serviços que todo o cidadão tem direito. É uma 

questão de cidadania e, neste aspecto, os meninos 
de rua tendem a sofrer mais uma forma de exclu-
são pois, pelo facto de abandonarem suas famílias, 
ou estas ficam com os documentos de identifica-
ção, ou mesmo as próprias crianças uma vez na 
rua não conseguem mantê-los consigo ao longo do 
tempo, sendo em alguns casos os únicos documen-
tos que detinham quando do abandono do lar. 

A AMDM tem feito um trabalho no sentido de 
tratar da documentação dos meninos de rua. Ini-
cialmente, esse trabalho consistia em recolher 
os dados directamente das próprias crianças na 
rua e estes eram levados à DIC que, por sua vez, 
processava o documento solicitado. Entretanto, 
uma vez que se começou a verificar a duplica-
ção dos dados nos registos centrais, houve uma 
orientação para que se interrompesse com o pro-
cedimento. Desde então, somente os dados for-
necidos pelos parentes dos meninos de rua são 
usados para o tratamento dos seus documentos. 
Isto, de alguma forma, explica o facto do 29.2% 
dos entrevistados não ter nenhum documento. 
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Comparando aos dados de 2012, nota-se que 
houve um aumento de crianças com o bilhete de 
identidade de 4.3% em 2012, para 18% actual-
mente. Por outro lado, uma redução de crianças 
com o registo de nascimento de 47% em 2012 
para 5.6% actualmente. Este dado pode estar 
relacionado com o trabalho que vem sendo feito 
pela AMDM de reintegração das crianças às suas 
famílias, o que faz com que haja menos crianças 
que tendencialmente são as que contam apenas 
com outros documentos como a Certidão de Nas-
cimento, e não com o Bilhete de Identidade. Por 
outro lado, notamos também uma redução signi-
ficativa de crianças que possuem cartão de saúde 
(14% em 2012 e 1.9% actuais) o que pode signi-
ficar uma redução das possibilidades dos meni-
nos da rua acederem aos serviços de saúde.

4.9 Formas de adquirir os documentos
No processo de aproximação e/ou reinserção das 
crianças às respectivas famílias, a AMDM conse-
guia obter os dados necessários para o tratamen-
to dos documentos das crianças de rua, mas era 
frequente que as mesmas crianças, passado al-
gum tempo, perdessem novamente os documen-
tos, enquanto as mesmas continuavam a viver na 
rua onde as crianças não tem como guardar os 
documentos e acabam perdendo. Por essa razão, 
a associação agora procura tratar da documen-
tação no processo da reintegração das crianças 
ao seio familiar. Mesmo assim, pode ter algumas 
excepções como por exemplo o caso de jovens de 
rua que estão “fixos” na rua há bastante tempo e 
são bem conhecidos pela AMDM. Nestes casos, 
a AMDM ajuda a ter o documento enquanto e o 
facto de ter o documento permite aos jovens de 
evitar problemas com a polícia no caso de contro-
lo. Estes casos justificam o 11.2% que declara ter 
conseguindo os documentos com a AMDM.

 

46.6%

11.2%

42.2%

Sozinho Com ajuda de uma Organização  
(AMDM)

Não respondeu

Gráfico 15: Como adquiriu o documento?
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4.10 Acesso à saúde: hospital, centro 
de saúde e/ou cuidados de saúde

Um serviço de extrema importância oferecido pela 
AMDM no trabalho com os meninos de rua tem 
sido a ajuda para aceder aos serviços de saúde. A 
Associação já tem sido uma referência junto aos 
meninos de rua, pois a necessidade de atendimen-
to médico é frequente entre as crianças. Um facto 
já conhecido é que a elas vivem na rua em cons-
tante risco de contrair doenças e violência física, 
portanto, a necessidade de aceder aos serviços de 
saúde é de fundamental importância para estas 
crianças. Por isso os resultados são reveladores 
nesse sentido, mostrando que em torno de 87% 
delas precisou de tais serviços nos últimos 12 me-
ses e 65.2% disse ter sido ajudada pela AMDM. 

Embora haja poucas crianças com cartão de 
saúde, o que poderia constituir um obstáculo no 
acesso aos serviços de saúde, o trabalho efectu-
ado pela AMDM tem contribuído significativa-
mente no sentido de encaminhar as crianças às 
unidades hospitalares quando doentes ou feri-
das devido a lutas por razões diversas. Alem dis-
so, a AMDM tem uma enfermeira que pode fazer 
o atendimento directamente às crianças quando 
estas precisam de pequenos curativos e a mes-
ma se preocupa em fazer prevenção em relação 
às doenças sexualmente transmissíveis e outros 
cuidados.
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4.11 Conhece a Organização Meninos 
de Moçambique (AMDM)?

Como resultado do trabalho feito entre meninos 
de rua, a Associação Meninos de Moçambique 
é conhecida por quase todas as crianças entre-
vistadas, sendo as que responderam conhecer a 
Associação representar uma taxa de 92.5%. Este 
é um factor importante na medida em que, nos 
casos em que elas precisam de algum serviço ou 
ajuda por várias razões, têm a associação como 
referência e podem se aproximar a ela e ter o 
atendimento necessário.

4.12 Já teve algum apoio da AMDM?
O apoio prestado pela Associação não se resu-
me apenas à obtenção de documentos e ajuda 
no acesso aos serviços de saúde. Vários sãos os 
serviços prestados como se poderá ver poste-
riormente. O facto é que 90.1% dos entrevista-
dos respondeu que já recebeu alguma forma de 
apoio da AMDM, o que sugere que o trabalho da 
Associação tem sido de certa forma abrangente 
ao conjunto das crianças identificadas nas defe-
rentes zonas da cidade.
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Gráfico 18: Conhece a AMDM? Gráfico 19: Teve o apoio da AMDM?
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4.13 Tipo de apoio
Como já foi mencionado, a AMDM presta apoio 
dos mais diversos, desde o acesso aos serviços 
de saúde até banho para higiene pessoal dos me-
ninos. Todavia, das diversas actividades levadas 
a cabo no apoio à criança de rua se destacam os 
relacionados com a saúde e actividades sociais 
do centro de atendimento para crianças de rua 
na Baixa da Cidade quais: teatro, reintegração 
social, palestras, actividades lúdicas, etc., sendo 
estas actividades de fundamental importância 
para enfrentar as dificultardes que o fenóme-
no apresenta. É positivo o facto de que 69.6% e 
76.4% dos meninos afirmam ter recebido apoio 
da AMDM em questões relacionadas com assis-

tência médica e actividades de carácter social 
respectivamente. 

É verdade que a formação e/ou auto-em-
prego são importantes para capacitar os jovens 
a melhorarem as suas condições de vida e suas 
famílias através de uma renda que venha de ac-
tividades por si exercidas, entretanto, esta acti-
vidade é feita desde a hora que a criança mostre 
vontade de voltar a morar em casa e faz parte do 
processo de reintegração, ao passo que para a 
formação e o auto-emprego é necessário que o 
jovem já esteja reintegrado socialmente, não só 
para poder se dedicar melhor ao negócio, mas 
para poder garantir que o mesmo tenha os resul-
tados desejados.
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Por outro lado, a partir deste estudo se per-
cebe que o número de jovens de rua tende a ser 
muito maior que o de crianças e adolescentes, o 
que também sugere a necessidade de se dese-
nhar actividades que possam melhor atender a 
essa faixa etária. Os jovens de rua tendem a de-
senvolver relações afectivas donde resultam fa-
mílias de rua que começam a vida já em condição 
de extrema vulnerabilidade.

4.14 Do período que está na rua 
entraram meninos(as) novos(as) no 
teu grupo? Se sim, quantos?

Entretanto, os números mostram que ainda há 
meninos abandonando suas famílias para vir mo-
rar na rua. Mesmo que o número tenha reduzido 
em termos percentuais ou mesmo em perfil, se viu 
que a idade tende a aumentar entre este grupo. Se 
têm mais jovens maiores de 20 anos de rua do que 
crianças menores de 14 anos, isso pode sugerir 

que o trabalho dos centros de acolhimento e das 
organizações que trabalha com as crianças de rua 
e vulneráveis (entre este a própria AMDM) tenha 
tido um impacto positivo a nível de trabalho na 
rua e nas comunidades, por meio de palestras e 
sensibilização, ou mesmo da reintegração social. 

O facto é que 65.8 % dos entrevistados afirmou 
que havia observado a entrada de novos meninos 
nos seus grupos. Cerca de 39 dos entrevistados 
afirmaram ter entrado uma média de 3 novos 
integrantes aos seus grupos, já 17 não puderem 
precisar o número afirmando apenas que haviam 
entrado muitas crianças novas. Mesmo que os da-
dos não dêem com exactidão números reais de 
quantos meninos vieram a rua nestes últimos dois 
anos, o importante é que com a taxa de pobreza 
prevalecente na cidade de Maputo e arredores, es-
ses números não poderão diminuir senão houver 
um trabalho redobrado e com mais parcerias dos 
diversos actores sociais e económicos.

Gráfico 21: Novos meninos no grupo
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2.5%

Sim Não Não respondeu
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4.15 Porque acha que vieram para a 
rua?

Os aspectos referentes as causas pelas quais os 
meninos de rua acham que outras crianças deci-
dem vir para a rua não são diferentes daquelas que 
eles que identificam como as causas pelas quais 
eles mesmos, por sua vez, vieram na rua. Como 
explicado no paragrafo 4.7, as causas da saída de 
casa estão relacionados a pobreza e violência no 

seio da família. Esses problemas são transversais 
e se relacionam a muitos outros factores que afec-
tam e estruturam as nossas sociedades. 

Como já foi mencionado anteriormente a so-
lução para os principais factores que contribuem 
para a prevalência de meninos da e na rua são 
mais estruturais que conjunturais. Requerem 
uma acção em conjunto da sociedade civil em 
parceria com o Estado.
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Gráfico 22: Causas para outras crianças vir para a rua
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5. Considerações e sugestões
Neste capítulo, o objectivo era analisar o impacto 
das acções levadas a cabo pela AMDM nos últi-
mos dois anos, de modo a identificar em que me-
dida tais acções contribuíram para minimizar as 
condições de vulnerabilidades dos meninos de 
rua através do seu apoio nas mais diversas áreas 
(acompanhamento aos serviços de saúde, obten-
ção de documentos, actividades sociais, forma-
ção, etc.). Apesar do número de crianças variar 
bastante, foi possível identificar 163 crianças, 
adolescente e jovens vivendo na rua, dos quais 
apenas dois não aceitaram ser entrevistadas, o 
que quer dizer que os resultados apresentados 
correspondem às respostas de 161 inquiridos. 
Destas crianças, foram inquiridas apenas aque-
las que moram na rua, que não voltam à noite 
para pernoitar em casa e frequentam zonas es-
pecíficas da cidade, principalmente da Baixa da 
Cidade e do Bairro Central, onde se encontra a 
sua maioria.

Assim sendo, as principais constatações 
podem ser apresentadas não necessariamente 
em ordem de importância, mas sim de trata-

mento no presente capítulo, onde percebeu-se 
que:
• As crianças de rua continuam a ser oriun-

das de famílias que reúnem vários factores 
de vulnerabilidade (de pais separados, ou 
com padrasto ou madrasta, com problemas 
alimentares e de subsistência). Também 
têm sido vítimas de violência e abusos se-
xuais.

• Apesar de haver ainda um número significati-
vo de menores de 14 anos (20.5%), a maioria 
se encontra entre os 15 e os 23 anos (51%). 
E houve um aumento (de 9% para 20%) de 
adolescentes e jovens do sexo feminino em 
relação à contagem de 2012. Estes dados de-
vem despertar a atenção pelo facto de criarem 
condições para a formação de novas famílias 
de rua resultante das relações afectivas entre 
meninos e meninas de rua.

• A proveniência dos meninos de rua continua 
sendo das zonas de maior prevalência de fa-
mílias destituídas com casos de crianças que 
abandonam os seus lares, com maior desta-
que para o Distrito Municipal Ka Maxaquene 
(15.5%) e Matola “C” (9.3%).
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• A Associação Meninos de Moçambique já é 
uma referência junto aos meninos de rua, prin-
cipalmente no que diz respeito à necessidade 
de acompanhamento no atendimento médico, 
uma vez que elas vivem em constante risco de 
contrair doenças e/ou ferimentos (em torno 
de 87% precisou de tais serviços nos últimos 
12 meses), e também em relação às activida-
des de carácter recreativo e cultural.

• A AMDM é conhecida por quase todas as 
crianças entrevistadas, sendo as que respon-
deram conhecer a Associação representar 
uma taxa de 92.5%. E o facto que 90.1% dos 
entrevistados respondeu que já recebeu al-
guma forma de apoio da AMDM, sugere que 
o trabalho da Associação tem sido de forma 
abrangente e que os meninos de rua em caso 
de necessidade procuram à Associação.

• O trabalho dos centros de acolhimento e das 
organizações que trabalha com as crianças 
de rua e vulneráveis (entre este a própria 
AMDM) tem tido um impacto positivo a nível 
de trabalho na rua e nas comunidades, por 
meio de palestras e sensibilização ou, mes-
mo, da reintegração social. 

Sugestões 
• O trabalho com a população de rua deve ser 

inserido dentro de uma rede mais ampla de 
parceiros, que inclua não somente os que tra-
balham com a protecção social, pois as razões 
que leva à saída e abandono do lar são de ca-
rácter transversal, desde factores económicos 
até questões de violência dentro da esfera do-
méstica onde o próprio Governo tem uma res-
ponsabilidade indiscutível. 

• É necessário se ajustar as políticas e abordagens 
em relação à população de rua, pois há maior 
ocorrência de jovens de rua de ambos os sexos, o 
que significa não somente uma questão de rein-
serção dos jovens no lar, mas sim de formação e 
treinamento técnico-profissional, de forma que 
estes possam ter capacidade de trabalhar para 
obter alguma renda. Neste sinto é também im-
portante chamar a atenção das instituições vo-
cacionadas ao trabalho com os jovens.

• Em termos de origem da população de rua, é 
importante se replicar o trabalho realizado no 
passado no bairro Polana Caniço, que conseguiu 
reduzir significativamente o número de meni-
nos que abandonam seus lares. Este outrora foi 
o bairro que produzia mais meninos de rua.

• É importante reforçar o serviço de saúde na 
parceria com a AMDM, pois é sabido que a 
população de rua vive em constante risco de 
violência física e de contracção de doenças. E 
visto que se observam mais jovens dentre esta 
população, é importante ampliar os serviços e 
palestras de prevenção contra doenças sexual-
mente transmissíveis.
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Apoio às famílias das Pessoas 
com Transtorno Mental e de 
Comportamento (PTMC)
1. Contexto
A Associação Vanghano Va Infulene no âmbito do 
seu trabalho em parceria com a CIES e demais par-
ceiros, vem desenvolvendo um trabalho de apoio 
e sensibilização das comunidades e famílias com 
Pessoas com Transtorno Mental e de Comporta-
mento (PTMC), no sentido de diminuir não só o 
seu sofrimento, mas também ajudar nas estraté-
gias de controlo da doença por meio da promoção 
do tratamento médico no Hospital Psiquiátrico de 
Infulene. Deste modo, na sequência da avaliação 
dos trabalhos de todos os parceiros envolvidos 
com as populações vulneráveis nos últimos dois 
anos, também se efectuou um levantamento junto 
às famílias, de evidências que permitem avaliar o 
impacto do seu trabalho junto a elas e na comu-
nidade. A associação, para além das palestras de 
sensibilização, disponibiliza também apoio psicos-
social, realiza visitas às famílias com doentes, faci-
lita o acesso à unidade hospitalar e, ainda, da apoio 
financeiro e formação para desenvolver um micro 
negócio de modo a incrementar a renda das famí-
lias dos doentes, afim destas poderem estar em 
melhores condições de comprar medicamentos e 
alimentação. 

2. Descrição do grupo alvo
O grupo alvo era de cinquenta (50) famílias que 
receberam o apoio da AVVI e desses, quarenta e 
uma (41) responderam ao inquérito submetido. 
Estas famílias se encontram distribuídas pelos 
bairros de Matola “A” com 12 famílias e Matola 
700 com 4, Maxaquene “A” com 19 famílias, Alba-
zine com 5 e Zimpeto com 1 família apenas. 

3. Metodologia
Foram efectuadas entrevistas aos familiares dos 
doentes com a finalidade de colher dados que 
ajudam a perceber até que ponto a acção da AVVI 
produz transformações positivas na vida do do-
ente. Estes dados são importantes porque os pa-
rentes são os que acompanham de perto todo o 
processo de tratamento e do dia-a-dia das PTMC. 
A opinião dos familiares sobre a ajuda, permi-
te ampliar a análise do trabalho da associação 
como um todo. Foram entrevistadas 41 pessoas 
com laços de parentesco com os doentes e, em 
alguns casos, a entrevista foi feita ao próprio 
doente, podendo assim falar na primeira pessoa 
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sobre o apoio que ele e a família têm recebido. 
No processo de identificação do respondente, 
obedeceu-se à norma de somente inquirir os 
maiores de 18 anos que se encontravam na casa, 
mas sempre dando prioridade para os parentes 
consanguíneos ou mesmo o doente se este esti-
vesse em condições de responder ao inquérito. 
As casas ou a morada dos agregados já era co-
nhecida pois faz parte dos registos da AVVI e os 
próprios activistas têm frequentemente visitado 
cada uma delas e, assim sendo, foi fácil a iden-
ficação. Os inquiridores seleccionados são pes-
soas treinadas para aplicação de questionários 
de colecta de informação socioeconómica da po-
pulação mas, se tratando de um caso específico 
de famílias com PTMC, houve necessidade de se 
submeter os inquiridores a um encontro prévio 
com os psicólogos e a equipa da AVVI, de modo 
a orientar sobre a melhor forma de levar a bom 
termo o trabalho nas famílias identificadas.

4. Resultados
4.1 Relação de parentesco com o 

doente
Quando observamos os resultados relacionados 
aos laços de parentesco, salta à vista que cerca 
de 70% têm vínculo de primeiro grau: isto é, ou é 
mãe, ou é filho(a) ou irmã(o). O que significa que 
são parentes que têm um vínculo muito próximo 
com o doente, para não dizer de consanguinida-
de. Os demais entrevistados têm outros tipos de 
relação do tipo: avô 4,9%; tia 2.4%; neto 2.4%; 
sobrinho 2.4%; esposa ou marido 4.9%; ou até 
casos em que foi entrevistado o próprio doente 
7.3%.

A primeira constatação relevante é sobre o 
grau de parentesco com maior percentagem. 
São as mães dos doentes que aparecem com 
maior percentagem (26.8%). Uma das expli-

Gráfico 23: Relação de 
parentesco
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cações para esse dado está relacionada com o 
papel social da mãe. No contesto moçambicano, 
a responsabilidade de cuidar dos filhos ainda é 
das mães e principalmente quando estes têm 
necessidades especiais ou são portadores de al-
guma deficiência. Esse papel social faz com que, 
não somente ela estabeleça maior contacto com 
o filho, mas também, acaba tendo que arcar 
com os custos de sua criação, visto que muitas 
vezes o pai se omite de suas responsabilidades 
por vários factores. Por isso em casos de crises 
e doenças, são elas que aparecem na vanguarda 
do processo de melhoria e são, ao mesmo tem-
po, as que podem fornecer dados mais fiáveis 
sobre o próprio filho. Outros que, tal como as 
mães, estabelecem relações mais afectivas com 
o doente são os seus filhos ou irmãos. Por essa 
razão que, no relativo às percentagens, depois 
das mães, são os que aparecem com maior per-
centagem. Naturalmente que há uma questão 
que pode ficar no ar: porquê da baixa percen-
tagem do marido ou esposa, uma vez que estes 
estabelecem uma relação muito próxima com o 
doente? Essa questão será respondida no gráfi-
co sobre a idade dos doentes.

4.2 Idade do doente
Os dados sobre a idade dos doentes revelam que, 
na sua maioria são pessoas com idade menor ou 
igual a 35 anos. Este é um dado que por um lado 
pode revelar diferenças significativas com outras 
sociedades (a europeia, por exemplo), mas por 
outro lado, pode ocultar verdades sobre a per-
cepção das comunidades em relação ao trans-
torno mental e de comportamento nos membros 
da família, como veremos mais adiante. Temos 
as seguintes percentagens por faixa etária: de 0 
aos 18 anos de idade, temos uma percentagem 
significativa de 24.4%; que se acrescida à per-
centagem dos 19 aos 35 anos de idade, que é de 
56.1% e juntos totalizam 80.5%. Estes dados in-
dicam que o problema da PTMC é predominante 
entre a população jovem nestas comunidades, o 
que leva a questionar sobre as possíveis causas. 
Já dos 36 aos 55 anos de idade tem-se 17% e, 
por último, mais de 55 anos de idade com ape-
nas 2.4%.

Estes dados parecem ser bastante constan-
tes no tempo. No estudo “Estudo de base sobre 
crianças e pessoas com transtorno mental e de 
comportamento vivendo no contexto família 
ou na rua da Cidade de Maputo” feito em 2012, 
sempre no âmbito do projecto “Promoção da 
Protecção Social e Trabalho Informal no seio da 
População de Rua”, resultou que cerca de 52% 
das PTMC tinha uma idade entre 18 e 40 anos. 
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Em alguns estudos sobre doenças mentais, em 
outros contextos sociais, os idosos são os mais 
propensos a padecerem dessas doenças. No nos-
so contexto, não podendo concluir com base em 
estudos empíricos, pode-se afirmar que a mani-
festação da doença nos idosos pode ser interpre-
tada de outra forma e, ainda, associada à velhice, 
escapando assim às estatísticas. Como mostra a 
tabela, são os jovens que aparecem como os mais 
propensos a padecerem de doença mental. Isso 
não é surpreendente se se olhar para as causas 
da doença. Ela resulta, essencialmente, de facto-
res sociais. Ou seja, não é a idade que determina 
a propensão para a doença, mas sim, as condi-
ções sociais que afectam a população dessa faixa 
etária. Sabe-se que o ambiente familiar também 
pode contribuir para causar transtornos men-

tais. Contudo, no nosso contexto um dos maiores 
vilões que causam o transtorno mental é o uso 
de drogas e o consumo abusivo do álcool.

Supõe-se também que, pela faixa etária de maior 
prevalência, a maioria deles tenha desenvolvido a 
doença antes do casamento, quando o desempre-
go, a pobreza, a desestruturação familiar, acompa-
nhado do uso abusivo de álcool e drogas, tenham 
exercido enorme pressão sobre sua condição psi-
co-emocional. É por essa razão que há uma percen-
tagem, consideravelmente baixa, de entrevistados 
cujo grau de relacionamento com o doente seja de 
marido ou esposa. Os doentes mentais, pelo seu es-
tado psíquico e pala rejeição social, dificilmente se 
casam, os casos que se encontram doentes casados 
são aqueles em que a pessoa manifestou o trans-
torno (surto) depois do casamento.

Gráfico 24: Idade das PTMC
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Tabela 3: Idade do doente

Idade do doente N° %

0 - 18 anos 10 24.4
19 - 35 anos 23 56.1
36 - 55 anos 7 17.1
+ de 55 anos 1 2.4
Total 41 100

4.3 Sexo
Em relação ao sexo, embora haja um equilíbrio, 
os doentes são na sua maioria do sexo masculino, 
com uma percentagem de 54%. Pela construção 
social dos papéis de género acompanhados de 
suas responsabilidades, são os homens que em 
situações adversas como falta de emprego, deses-
truturação familiar engrenam no consumo abusi-
vo de álcool e drogas e tais factores conjugados 
podem conduzir a formas de transtorno mental.

Em relação às mulheres (46%), acredita-se 
que as causas da doença são diferentes das dos 
homens. As mulheres, geralmente, para além das 
dificuldades gerais que enfrentam na vida, desen-
volvem a doença mental como resultado de uma 
decepção no relacionamento afectivo, por uma 
frustração ou perda de alguém muito querido, ou 
ainda mesmo por causas hereditárias da doença. 

Uma nota importante é que querendo comparar 
com o estudo de 2012, onde a percentagem de 
mulher era de 36.7%, poderia se interpretar que 
teve um aumento no número de mulheres com 
transtorno mental, visto que no estudo actual, a 
percentagem é de 46%. Na verdade este aumento 
na percentagem de mulheres, segundo a AVVI, não 
significa que agora haja mais mulheres com do-
ença mental em relação aos anos anteriores, mas 
que, graças à acção de sensibilização e informação 
feita pelos activistas da AVVI, as famílias sentem 
menos vergonha e escondem menos os próprios 
doentes. No caso das mulheres, que eram mais 
fechadas dentro das casas até por questões cultu-
rais e de mais protecção, isso é mais evidente.
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4.4 Impacto da sensibilização 
comunitária feita pela AVVI

O gráfico em baixo revela que o trabalho levado 
a cabo pelos activistas tem produzido resultados 
encorajadores. Como se pode notar, 80.5% dos 
doentes fizeram tratamento médico nos últimos 
12 meses e 78% foram às consultas periódicas 
no HPI ou a uma outra unidade sanitária. 

Outro dado importante está relacionado com 
a mudança de comportamento em relação ao 
método de tratamento da doença. Como vemos, 
as famílias antes levavam os doentes para fazer 
apenas o tratamento tradicional (61%) mas, ac-
tualmente, devido às palestras de sensibilização 
dos activistas, mais famílias percebem a impor-
tância dos serviços de saúde para o tratamento 
deste tipo de doenças. Ao menos, entre os que 
ainda levam seus doentes ao tratamento tradi-
cional (que é uma percentagem muito pequena 
– 9.8%), há maior tendência em combinar esta 
forma de tratamento com aquele do HPI: o pri-
meiro tipo de tratamento buscado pelas famílias, 
tende a ser o tradicional, pela crença em causas 
espirituais da doença, e o segundo, muitas vezes 

em estágios mais avançados da doença, costuma 
ser o tratamento farmacológico convencional nas 
unidades sanitárias.

A AVVI investe grande parte do seu trabalho na 
sensibilização (por meio de teatro, palestras, folhe-
tos etc.) uma vez que, nos seus anos de experiência, 
percebeu que o problema principal com o qual as 
famílias lidam quando têm uma PTMC é a falta de 
informação em relação a importância de levar o do-
ente ao hospital para o tratamento farmacológico. A 
informação que os activistas passam às famílias é a 
urgência (mesmo querendo levar também ao médico 
tradicional) de se fazer o tratamento farmacológico 
para evitar que a pessoa piore e possa ser mais difí-
cil lidar com ela; a importância de dar continuidade 
ao tratamento visto que, para as pessoas que sofrem 
de transtorno mental, se se interromper a medica-
ção pode causar uma nova descompensação; fazer 
entender às famílias que podem continuar pedindo 
o auxílio do médico tradicional (que por questões 
relacionadas à forte raiz cultural, seria contrapro-
ducente não incluir esta componente) mas que este 
está relacionado às questões espirituais e não ao 
tratamento da doença mental, que precisa de uma 
cura farmacológica bem específica para cada caso.
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Em relação ao 19.5% que afirma que o doente 
não está a fazer o tratamento farmacológico, po-
demos constatar que, na sua maioria, se encontra 
em situação que merece outro tipo de tratamen-
to. Não se trata nem do trabalho de mobilização 
dos activistas nem de falta de colaboração da 
família. São casos, como podemos observar, que 
o doente encontra-se num estado que torna di-
fícil leva-lo ao HPI, devido à violência, ou passa 
o tempo fora de casa, ou ainda optou por outras 
alternativas como a igreja.

Tabela 4: Porque o doente não faz o tratamento 
farmacológico?

Porque o doente não faz o 
tratamento farmacológico? %

Ainda não iniciou o tratamento 2.4
Falta de alguém que lhe insista 2.4
Já não tinha consultas previstas 2.4
Mandaram esperar no hospital, 
e por ser grande ela não consegue 
mais carrega-lo 2.4
O doente não quer ir ao hospital. 
Passa a maior parte do tempo na rua 2.4
O doente nega tratamento e a família 
não tem como abriga-lo 2.4
Porque na sua opinião ele está melhorar 2.4
Um aceita fazer o outro não 2.4

Em relação à adesão ao tratamento no HPI, 
verificamos que uma minoria é que não teve tra-
tamento nos últimos 12 meses pelas razões que 
na tabela se pode observar. Apenas 9 doentes, o 
que corresponde a 20%, não fizeram o tratamen-
to. Isso significa que os restantes 33, que corres-
pondem a 80.8%, fizeram o tratamento o que, 
para os objectivos do projecto é encorajador. As 
motivações pelas quais os doentes não fazem o 
tratamento, não são muito diferente das que fo-
ram dadas para explicar os motivos pelos quais 
não fazem o tratamento médico: a agressividade 
do doente e as dificuldades ligadas a sua pouca 
colaboração.

Tabela 5: Porque o doente não vai às consultas?

Porque o doente não vai às consultas? %

Ele por si, não e capaz de ir as consultas 2.4
Não aceita ir ao hospital e não tem 
como o levar, é muito agressivo 2.4
Não faz tratamento, tem síndrome 
de Down 2.4
Não tinha como levar 2.4
O doente não aceita ir as consultas 2.4
Passa semana fora de casa 2.4
Porque agora não está doente 2.4
Porque está bem e entrou para Igreja 
para receber a graça de Deus 2.4
Porque fomos informados que a doença 
não tem cura 2.4
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4.5 Agregado familiar da PTMC
Em relação ao número de pessoas por agregado 
familiar, constatamos que na maioria, os agre-
gados familiares das PTMC são constituídos por 
um número consideravelmente elevado de pes-
soas. Este aspecto tem impactos no que diz res-
peito às condições financeiras para atender as 
necessidades especiais do doente, como no caso 
de compra de medicamentos, alimentação, etc. 

Os maiores destaques percentuais vão para 
os agregados de 4 a 6 pessoas, com 41%, e os de 
7 a 10 pessoas, com 39%. Neste sentido, pode-
se dizer que agregados com um número relati-
vamente elevado de pessoas, reflecte-se também 
no que se denomina de défice habitacional, isto 
é, um número elevado de pessoas por cómodo 
da casa. Sendo que assim, alguns membros da fa-
mília, certamente poderão não estar dispostos a 
compartilhar os quartos, ou mesmo outros espa-
ços da casa, com PTMC por várias razões.

Gráfico 27: Agregado familiar
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Outro aspecto importante é relativo à com-
posição das famílias dos doentes em termos de 
idade. Esse dado revela que, em quase todas 
famílias, tem pelo menos 3 membro com idade 
igual ou inferior a 18 anos. Em outros casos, pelo 
menos 7.3%, chegam a ter 7 a 10 pessoas com 
idade igual ou inferior a 18 anos (provavelmente 
trata-se daquelas famílias alargada onde vivem 
os netos, primos, etc.). 

Este dado é relevador sobretudo se pensa-
mos que já o facto de ter uma pessoa que sofre 
de transtorno mental é, no caso das famílias em 
condição de pobreza, um factor agravante e que, 
se adicionamos esse aspecto ao facto de ter 3 ou 
mais crianças, significa que a família deveria ser 
capaz de sustentar um elevado número de mem-
bros que, por serem menores ou doente, não 
contribuem ao orçamento familiar.

4.6 Apoio da AVVI
Embora os agregados sejam compostos por um 
número elevado de pessoas, e onde há muitas 
pessoas em idade activa, os seus membros en-
contram-se maioritariamente em situação de 
desemprego. Um olhar sobre a maior percenta-
gem, 41.5% das famílias têm apenas dois mem-
bros a trabalhar, incluído a pessoa que recebeu 
o apoio para o micro negócio da AVVI. Com esse 
dado pode-se inferir que a falta de uma ocupa-
ção remunerada pode contribuir negativamente 
para a saúde das PTMC e do agregado familiar no 
geral. Sabendo disso, a AVVI ajuda os familiares 
dos doentes com um micro negócio de forma que 
a pessoa responsável sobre o doente (visto que 
na maioria dos casos o próprio doente não tem 
as capacidades para tal) possa ter mais recursos 
para cuidar dele. A ideia é que parte do valor do 
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Gráfico 28: No de menores por agregado
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negócio seja justamente para melhorar as condi-
ções do doente, mas como os dados a seguir de-
monstram, a ajuda dada pela AVVI acaba sendo 
um dos principais recursos para toda a família.

Desde que o cuidado com o doente seja ga-
rantido, para a AVVI é muito importante poder 
contribuir para o bem-estar não só do beneficiá-
rio mas também da família. Isso, de alguma for-
ma ajuda ela a perceber o doente não mais como 
um peso para a família, mas sim que através dele 
a família pôde ter uma melhoria em suas condi-
ções.

De facto, embora o rendimento mensal da 
família, sem contar com o rendimento de quem 
recebeu o apoio da AVVI, seja no 45% dos ca-
sos, superior ao dele, uma percentagem con-
siderável, 30%, tem um rendimento inferior, e 
em outros casos a actividade do entrevistado 
é a única fonte de rendimento, 22.5%, o que 
pode revelar a importância do apoio dado pela 
AVVI para aliviar o sofrimento destas famílias, 
enquanto no 52.5% das famílias o rendimento 
recebeu maior incremento devido ao apoio da 
associação.

Gráfico 29: Rendimento familiar sem contar com o apoio da AVVI
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O rendimento do entrevistado, isto é, do fami-
liar que cuida do doente, é muito baixos se olhar-
mos para o custo de vida e as necessidades extras 
resultantes da existência de um PTMC. Os rendi-
mentos variam de 500 MZN a um pouco mais de 
4500 MZN. A maior percentagem de 26.8% vai 
para as pessoas cujo rendimento varia entre 500 
a 1000 meticais. Mesmo sendo montantes mui-
to baixos é impressionante, e deveria fazer re-
flectir, como estes valores fazem a diferença em 
famílias muito pobres e vulneráveis, mais ainda 
quando tem uma pessoa com transtorno mental 
da qual cuidar.

 

Após receberem o apoio, a maioria (61%) não 
teve dificuldades com o negócio. Em parte porque 
o tipo de negócio não requer algum conhecimento 
especializado ou técnico de gestão empresarial. O 
capital é baixo e só há necessidade de continuar a 
repor os produtos com a renda obtida com a ven-
da dos mesmos. Dos 17.1% que tiveram dificulda-
des ou até mesmo dos 22% que não responderam, 
pode ser que não tenham tido cuidado com prin-
cípios básicos, ou a interferência de outros facto-
res do funcionamento do mercado neste campo. 
Dos que tiveram problemas com o negócio, os mo-
tivos são os mais comuns, nomeadamente: a falta 
de material para repor os produtos, com 17.1%; a 
falta de pagamento por parte dos clientes que pe-
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Gráfico 30: Rendimento derivado do apoio da AVVI
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gam a crédito (9.8%), o que é muito comum neste 
tipo de negócio e a concorrência (9.8%) de outros 
negociantes que já haviam entrado nesta activida-
de anteriormente ou que estejam melhor locali-
zados ou já tenham ganho uma clientela mais fiel. 
A verdade é que a concorrência é muito grande e 
a diversidade de produtos comercializáveis e os 
moldes são muito comuns.

Mesmo diante de dificuldades com o negó-
cio, um grupo conseguiu superar sozinho, 9.8%, 
o que é muito importante para reflectir em es-
tratégias de melhorias na ajuda dada às famílias 
com este perfil. Outras formas aparecem como 
estratégias de superação, em que se destaca a 
ajuda de outros familiares e o xitique (encoraja-
do pela própria AVVI). Todavia, 7.3% ainda não 
conseguir ultrapassar a dificuldade que teve com 
o negócio, na maioria das vezes pelas motivações 
ditas acima. 

4.7 O que mudou com o apoio da AVVI
Com o apoio da AVVI, a vida familiar verificou 
algumas mudanças para todos os membros do 
agregado e, em particular, para o doente. Em re-
lação à vida familiar (85.4%) dos entrevistados 
declaram ter conseguido melhorias na alimen-
tação, maior acesso à saúde (61%), melhores 
condições para a família 46.3%, (como vestuá-
rios, transporte, escola para as crianças, entre 
outros), e para a casa, 26.8%. Essas mudanças 
são importantes, uma vez que demonstram que 
a acção da AVVI acaba abrangendo toda a família, 
para além da PTMC. Um ambiente familiar sau-
dável, com menos dificuldades socioeconómicas 
possibilita uma melhor evolução do quadro de 
saúde e de aceitação do doente.

Gráfico 31: Mudanças na família devidas ao apoio da AVVI
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Em relação ao beneficiário directo, o apoio 
dado pela AVVI produz efeitos positivos sobre a 
condição dos doentes. Através do apoio dado ao 
familiar, o doente tem maior facilidade de aces-
so aos medicamentos (indispensáveis para não 
descompensar),65.9%, uma vez que a família 
obtém um pouquinho mais de recursos finan-
ceiros; o doente pode ter uma alimentação rela-
tivamente melhor (cuja demanda aumenta por 
causa da medicação), 56.1%, pode ter dinheiro 
para o transporte, de modo a levar o doente ao 
HPI, 46.3%, e uma melhoria geral das condições 
dele, 39%. Todos estes dados são muito impor-
tantes, na medida em que são os principais ob-
jectivos da AVVI, que são justamente capacitar à 

família a cuidar melhor do seu doente, sem que 
este seja um fardo do ponto de vista económico. 
Além do mais, o apoio do micro negócio conse-
gue agir naquelas fraquezas que são mais um 
problema para as famílias com PTMC: quando o 
HPI não tem os remédios (gratuitos) estes têm 
que se comprar na farmácia; quando o doente 
está em tratamento, este estimula o apetite e o 
doente come muito mais; para poder fazer o tal 
tratamento a família tem que ir buscar os me-
dicamentos no HPI e levar o doente a fazer as 
consultas. Sem capacidade para sustentar estas 
despesas da PTMC, ele poderá descompensar e 
afectar negativamente o já difícil ambiente fa-
miliar.
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Gráfico 32: Mudanças na PTMC devidas ao apoio da AVVI
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Sempre com foco no doente, para além dele 
não ser um fardo para a família, é importante 
que ele participe na vida familiar assumindo 
alguma responsabilidade ao seu alcance, foi, en-
tão, perguntado se “ele participa/ajuda de algum 
modo no negócio”. Embora a maioria não partici-
pe (isso, na maioria dos casos, devido ao tipo de 
transtorno mental), a percentagem dos que par-
ticipam, 43.9%, é significativa, para não dizer até 
bastante encorajadora, mesmo que seja apenas 
para actividades menos complexas, como cha-
mar o parente quando chega um cliente, ou con-
trolando a banca quando não tem ninguém. Isto 

revela que, com algum apoio tanto em recursos, 
quanto em condições melhores de tratamento 
médico, é possível alguns doentes serem social-
mente inseridos na família e, consequentemente, 
na sociedade e essa reintegração tem relação di-
recta com a melhoria do seu quadro de saúde.

Quando questionadas, no geral, as pessoas 
afirmam estar muito satisfeitas com o contribu-
to do negócio para o bem-estar do doente e da 
família. Em relação a essa questão, o destaque 
vai para os que se mostraram completamente sa-
tisfeitos, com 30% e os que se mostraram muito 
satisfeitos, com 40%. 

 

Gráfico 33: Grau de satisfação em relação ao apoio para o negócio
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As razões dessa satisfação são várias, como 
pôde se ver quando se pediu que elas comentas-
sem a respeito.

Alguns afirmam que ajuda na compra alimen-
tos e remédios para a família e para o doente, as-
sim como roupa e calçado. De maneiras que para 
alguns, o destaque vai para as despesas com o 
transporte que podem ser cobertas pelo recurso 
que vem do negócio. Para além dos casos em que 
afirmaram que encorajou não só a família mas o 
próprio doente diante de sua condição.

Relacionado com o ponto acima, a avaliação 
do apoio dado pela AVVI aos familiares dos doen-
tes é avaliado positivamente. Essa satisfação faz 
com que eles avaliem o apoio, no geral como bom 
(51.2%) e muito bom (39%). As razões dessa 
avaliação positiva podem-se verificar nos comen-
tários apresentados anteriormente, que a possi-
bilidade de melhorar a alimentação, a compra 
de remédios, ajuda no transporte, etc. ainda que 

estejam aquém das mínimas necessidades da fa-
mília, todavia, tiveram um impacto positivo pois, 
houve melhoria em relação à condição anterior.

4.8 Outros apoios da AVVI
Além do apoio monetário e matérias para desen-
volver ou melhorar um negócio, a AVVI forne-
ce outros tipos de apoio: acesso a atendimento 
médico, 12.2%; em actividades sociais, como 
palestras, teatro, eventos, etc., (70.7%) e, visitas 
familiares em que 100% dos entrevistados teve 
em comum. 

Isto se deve ao trabalho da equipa da AVVVI 
que, junto aos activistas, mesmo em meio a condi-
ções difíceis procuram dar acompanhamento por 
meio da visitação, uma das melhores formas de 
poder de facto acompanhar o desenvolvimento, 
não só em relação à saúde dos doentes mas tam-
bém, como o negócio está contribuindo para a 
melhoria das condições do doente em particular. 
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Gráfico 34: Outros apoios da AVVI
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4.9 Avaliação do apoio da AVVI
Com certeza que, à semelhança da avaliação da 
importância do apoio no negócio, os entrevis-
tados consideram na sua maioria, como sendo 
muito importante (53.7%) e importante (43.9%) 
o apoio dado pela AVVI. Os motivos são seme-
lhantes e não fogem à regra dos apresentados 
anteriormente. Primeiramente porque ajudam a 
melhorar as capacidades da família em lidar com 
a doença, a discriminação, a solidão, as dificulda-
des do dia-a-dia e muitos outros aspectos. Há ca-
sos que vêm importância no facto de poder par-
tilhar os problemas e saber onde ir buscar ajuda 
quando necessário. Agora, na parte emocional, 
alguns afirmaram que: “é bom saber que existem 
pessoas que se preocupam com ela e sua família”, 
o que faz deixar de se sentir sozinha, como sendo 
a única com esse problema. Esta componente é 
extremamente importante enquanto, como dito 
anteriormente, um dos problemas principais é 
que as famílias quando se sentem isoladas e com 
vergonha, têm a tendência a fechar o doente den-
tro de casa e não lhe dar os devidos cuidados. Por 

isso, quando elas conseguem se juntar permite 
discutir junto o problema e as preocupações e se 
sentirem aceites com o próprio doente.

 Para investir em mais aspectos, que demons-
traram dar óptimos resultados, em relação às fa-
mílias beneficiaras a AVVI criou grupos de auto 
ajuda (GAA) que têm, justamente, o objectivo de 
criar um espaço para estas famílias e os seus do-
entes poderem se reunir e tentar encontrar solu-
ções e alternativas.

Aproveitou-se este estudo para avaliar a im-
portância do GAA pelos beneficiários. Assim re-
sultou que os familiares não só acham importan-
te, como também participam (87.8%) do grupo 
de auto ajuda para lidar melhor com o seu do-
ente. Os motivos mais específicos pelos quais os 
familiares participam são, por sua vez diversos, 
mas se destacam o facto de ser útil conversar 
com outras pessoas que têm igualmente um do-
ente mental na família (73.2%). E que como gru-
po, dessa forma, podem se ajudar mutuamente 
(53.7%), o que resulta em que as pessoas se sin-
tam menos sozinhas (41.5%).

 

Gráfico 35: Porque acha útil participar do GAA?
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5. Considerações e sugestões
Primeiramente, pode-se concluir que é preocu-
pante observar a faixa etária dos portadores de 
PTMC, em que a maioria esteja entre os 19 e 35 
anos. Como se viu, os factores sociais e mais espe-
cificamente o consumo de álcool e drogas proibi-
das podem estar por trás desse problema. Há mais 
homens com PTMC do que mulheres. Aí pode-se 
fazer referências às questões culturais relaciona-
das com os papéis sociais e valores de masculini-
dades que acabam colocando os homens sujeitos 
a mais riscos em suas sociabilidades.

Já como resultado do trabalho da AVVI, pode-
se concluir que tem tido um impacto positivo 
no que tange à busca de tratamento médico no 
HPI, na melhoria da qualidade de vida devido ao 
apoio dado com o micro negócio e às visitas re-
alizadas às famílias com PTMC. Com certeza, os 
valores em questão ainda são muito baixos para 
as necessidades das famílias, mas há indicações 
de que estes puderam, dentro dos limites do pró-
prio rendimento, aliviar o sofrimento da família 
e ainda assim contribuir para que os doentes 
pudessem aceder a uma melhor alimentação e 
tratamento.

As famílias avaliam como sendo muito positi-
vo o trabalho da AVVI assim como a participação 
nos grupos de auto ajuda. Isso muda a percep-
ção da família em relação à doença e ao doente, 
assim como nas formas de enfrentar a mesma. 
O apoio psico-emocional também aparece como 
sendo um dado destacado por muitos dos entre-
vistados.

Sugestões
• Deveria se aperfeiçoar a parceria com o HPI 

de modo melhorar o atendimento aos doen-
tes acompanhados pelos activistas da AVVI.

• Deveria se buscar mecanismos de obter mais 
apoio financeiro, no sentido de se garantir 
que nunca faltem os fármacos necessários 
para evitar que os doentes descompensem.

• Deve-se aumentar a campanha de sensibiliza-
ção sobre os impactos do consumo de drogas 
proibidas e do álcool, relacionando elas como 
potenciais causadoras de PTMC.

• Melhorar as estratégias de apoio financeiro 
às famílias, no sentido de melhorar seu ren-
dimento e garantir que não haja perdas.

• Promover a divulgação dos resultados positi-
vos do tratamento do transtorno mental com 
a medicina convencional, de modo a alcançar 
mais famílias que por ventura tenham PTMC e 
ainda não tenham buscado este tratamento.
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Activistas e as Suas Percepções 
Sobre os Serviços Prestados aos 
Familiares das PTMC
1. Contexto
A Vanghano Va Infulene (AVVI) organizou um 
inquérito para ser aplicado aos activistas que 
prestam serviços aos familiares das pessoas com 
transtorno mental e de comportamento (PTMC). 
Este questionário inseriu-se no contexto do tra-
balho de avaliação do projecto “Promoção da 
Protecção Social e Trabalho Informal no seio da 
População de Rua” do CIES e seus parceiros, re-
ferente aos últimos dois anos. 

O papel dos activistas é visto como sendo de 
grande importância não só para implementar as 
acções traçadas pelo projecto mas, também, para 
dar acompanhamento no terreno às famílias be-
neficiárias dos projectos em causa. Infelizmente 
é um trabalho de carácter quase voluntário (a 
AVVI contribui com uma ajuda de custo), o que 
acarreta dessa forma alguns constrangimentos 
em termos de capital humano e logístico. Toda-
via, dentre os indivíduos, tem havido muita dedi-
cação e entrega, mesmo em face aos desafios ine-
rentes ao trabalho desenvolvido. Por isso que, no 
âmbito da avaliação do trabalho do CIES e parcei-
ros, achou-se por bem ouvir o que os activistas 

tinham para dizer em relação ao seu trabalho e o 
impacto deste nas comunidades alvo de modo a 
ter uma outra perspectiva ao se abordar o resul-
tado dos projectos junto aos beneficiários.

2. Quem são os activistas
Foram entrevistados 10 activistas. Em termos 
de idade, o mais novo activista tem 33 anos e o 
mais velho tem 67. Aqui importa referir que o 
factor idade é significativo devido à natureza do 
trabalho e dos assuntos abordados nas famílias 
beneficiárias. Se por um lado o facto de ser um 
trabalho voluntário não atrai voluntários mais 
jovens, por outro haveria maiores dificuldades 
de inserção na comunidade devido à barreira ge-
racional. As pessoas mais velhas são aceites com 
mais facilidade pelas famílias e elas se sentem 
mais a vontade em falar de assuntos delicados 
e privados.

No aspecto relativo ao sexo, verifica-se um 
maior número de mulheres activistas (70%) 
e um número relativamente baixo de homens 
(30%). A explicação para esse dado está relacio-
nada com o tipo de actividade e a remuneração. 
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As mulheres, no contexto moçambicano, por 
causa dos valores culturais de forma geral e a 
atribuição dos papéis sociais, tendem a ter um 
maior envolvimento no trabalho voluntário e da 
acção social. Por outro lado, a baixa remuneração 
contribui para o afastamento dos homens dessa 
actividade, uma vez que socialmente se espera 
que estes sejam os chefes de família e principais 
provedores do lar que buscam ocupações com 
melhores condições em termos remunerativos. 
Outro aspecto que não se pode negligenciar é a 
desigualdade de género no acesso ao mercado 
de trabalho. 

Os bairros de actuação dos activistas estão 
directamente relacionados com os locais em 
que se desenvolvem as actividades da Vanghano. 
Sendo assim, não se trata de uma escolha aleató-
ria, mas sim, tendo sido identificados em função 
da localização de grupos sociais em condição de 
vulnerabilidade e tendo sido identificadas como 
zonas. No caso da Matola, a administração pediu 
a intervenção da AVVI e, junto com os activistas, 
se identificaram as demandas das famílias. To-
davia, pode-se dizer que o número de activistas 
não é suficiente para atender às necessidades 
das comunidades alvo mas, devido às limitações 
logísticas e financeiras não é possível para a AVVI 
aumentar o número. Em relação a escolaridade, 
no geral o nível é relativamente baixo: a maioria 
(80%) tem no máximo a formação até 7ª clas-
se. O facto que a maioria deles tenha uma idade 
mais avançada também justifica o menor aces-
so à escola. Todavia, ser voluntário em alguma 
actividade não significa lidar necessariamente 

com actividades que não precisem de formação 
técnico-profissional, pelo contrário, em todos os 
trabalhos com as comunidades quanto mais é 
qualificado o voluntário melhor é pela comple-
xidade das estruturas comunitárias e suas insti-
tuições. Daí a importância da formação para este 
grupo de activistas de modo a desempenharem 
melhor suas funções e a preocupação da AVVI de 
oferecer momentos de formação e troca de ex-
periência.

Na questão relativa ao estado civil o inquérito 
constatou que apenas 20% dos activistas são sol-
teiros. Esse dado tem uma relação directa com a 
idade. O que se torna em um factor a levar em 
conta em termos do subsídio que estes voluntá-
rios recebem, sendo 80% pessoas vivendo com 
o parceiro, tendo certamente que participar das 
despesas e/ou manutenção da casa. 

3. Resultados
3.1 Relação com a AVVI
Quanto à satisfação dos activistas com o desem-
penho da organização, as respostas dadas va-
riam entre satisfeitos e muito satisfeitos. Como 
se pôde constatar, dos entrevistados 30% diz-se 
satisfeito e 70% muito satisfeito. A natureza do 
trabalho e a estrutura organizativa promovem 
um bom ambiente de trabalho, mesmo reconhe-
cendo as dificuldades logísticas e a exiguidade 
do subsídio dado a cada um. É um factor positivo 
e importante constatar que a satisfação com a 
organização e o seu desempenho seja comparti-
lhada por todos os activistas. Contudo, embora 
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satisfeitos com o desempenho da organização, 
apresentaram algumas sugestões. As sugestões 
vêm reforçar o aspecto da logística, mencionado 
anteriormente e, mais especificamente, foram 
apontadas questões a ver com a necessidade de: 
disponibilização de transporte; auxílio de ali-
mentação; haver mais presença de activistas nos 
bairros.

Segundo os dados, a relação entre os colabo-
radores e os activistas é boa. Apenas dois acti-
vistas, o que corresponde a 20%, dizem estar 
pouco satisfeitos com o grau de relacionamento. 

Dos restantes, 10% falam de uma boa relação e 
70% de uma relação muito boa, o que é muito 
positivo tanto pela AVVI, como pelos activistas e, 
sobretudo, pela comunidade. Contudo, no capí-
tulo das sugestões, percebe-se que os activistas 
ressentem-se da ausência dos colaboradores nas 
reuniões de trabalho assim como nas comunida-
des. Por isso as sugestões colocadas puderam ser 
sintetizadas nas seguintes: “deve haver mais en-
contros porque muitos activistas estão a parar; 
devem ser mais presentes nos bairros as vezes 
eles desaparecem”.
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O problema de relacionamento entre os ac-
tivistas não está relacionado com problemas 
existentes entre os próprios activistas, mas na 
necessidade de maior interacção entre os mes-
mos e o seu bom desempenho como equipa nas 
comunidades. Por isso que, o factor presença de 
todos no terreno é importante para que não haja 
sobrecarga de trabalho para uns devido a ausên-
cia de outros.

3.2 Qualidade da formação
Quanto à qualidade da formação, os dados re-
velam que, na sua maioria, os activistas classifi-
cam-na como boa. Somente dois activistas, o que 
corresponde a 20%, mostram-se pouco satisfei-
tos. Os restantes mostram-se satisfeitos (10%) e 
muito satisfeitos (70%). Por outro lado, os acti-
vistas sugerem que haja compatibilidade entre o 
programa dado na formação e as actividades na 
prática e que se aumente o tempo de duração da 
formação. Neste aspecto há que se ter em con-
ta vários factores. Dentre eles, o facto de que o 
trabalho desta natureza requer um certo treino 
em disciplinas relacionadas à sociologia, antro-
pologia, psicologia, etc. Tendo os activistas um 
nível escolar não muito alto, isso deve ser com-
pensado nas formações concedidas aos mesmos. 
Sabe-se que não é com uma formação de curto 
prazo que se pode dominar os principais pon-
tos necessários para lidar com os desafios que a 
comunidade apresenta. Daí eles terem sugerido 
que é necessário que haja uma compatibilidade 
entre o conteúdo da formação e as necessidades 
do trabalho nas comunidades. Há que se rever os 

conteúdos da formação, assim como sua duração, 
como bem foi colocado pelos próprios activistas 
em suas sugestões: “cumprir com o programa de 
formação; podia-se aumentar a duração”.

3.3 Relação da AVVI com a comunidade
Em relação ao relacionamento da associação com 
a comunidade, dos 10 activistas, um (1=10%) 
afirma existir um bom relacionamento entre a 
associação e a comunidade, os restantes 9 acti-
vistas (que corresponde a 90%) dizem ser este 
muito bom. Isso revela que há uma boa recepti-
vidade e reconhecimento por parte da comuni-
dade do trabalho feito pela associação. Uma rela-
ção deficiente entre a associação e a comunidade 
poderia não só produzir uma resistência mas, 
também, desencorajar os activistas que lidam 
com os moradores diariamente. Quer dizer que 
a comunidade reconhece como sendo positivo o 
trabalho da associação e dos activistas. 

Em Moçambique, temos alguns exemplos de 
projectos que, pela inexistência de boa relação e 
interacção entre as associações e a comunidade, 
não se obteve a imprescindível adesão da comu-
nidade ou, em outros, a comunidade não se iden-
tificava com o projecto o que, com certeza, afecta 
sempre os resultados dos trabalhos levados a 
cabo assim como há desperdício dos fundos in-
vestidos.
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Entretanto, as sugestões dadas pelos activis-
tas neste aspecto também reforçam os pontos 
colocados anteriormente como a componente da 
logística e de conteúdo deve ser revista para que 
se potencialize ainda mais o impacto que a as-
sociação vem tendo no seio das famílias. As con-
tribuições dos activistas sugerem: “aumentar o 
acesso aos medicamentos; aumentar o apoio 
financeiro porque os produtos são caros; haver 
mais actividades recreativas; haver técnicos de 
saúde no local dos encontros”’

3.4 Impacto das actividades da AVVI 
nas mudanças de vida do doente e 
da sua família 

Através das respostas dadas, podemos constatar 
que o trabalho da Vanghano tem contribuído sig-
nificativamente para a melhoria das condições de 
vida dos doentes. Somente dois activistas, o que 

corresponde a 20%, mostram-se pouco satisfei-
tos com a melhoria da condição de vida dos do-
entes. A maioria, os 80%, se divide em dois gru-
pos: satisfeitos (50%) e muito satisfeitos (30%). 
Este aspecto reforça a importância do trabalho 
da Associação na comunidade e que, apesar das 
inúmeras limitações, tem havido resultados sa-
tisfatórios não só na perspectiva dos activistas, 
mas também como se pode ver na óptica dos 
familiares dos doentes (como demonstrado na 
parte do estudo sobre o apoio aos familiares das 
PTMC).

Sempre em relação às mudanças nas famílias, 
a mobilização é um elemento de extrema impor-
tância no trabalho com as comunidades. É atra-
vés dela que se explica, elucida e se convence o 
grupo alvo a aderir a uma determinada prática, 
acção ou projecto. Assim, uma vez que, segundo 
os dados, verificamos que há um significativo im-

Parte B | Capítulo 5
Activistas e as Suas Percepções Sobre os 

Serviços Prestados aos Familiares das PTMC

Satisfeito - Bom
Muito Satisfeito - Muito bom

10

90

Gráfico 37: Relacionamento da AVVI com a comunidade (%)



População de Rua e Vulnerável:
o fenómeno e suas dinâmicas nas 
Cidades de Maputo e Matola

106

pacto positivo no trabalho de mobilização (50% 
mostram-se satisfeitos e 40% muito satisfeitos, 
contra os 10% que se mostrou pouco satisfeito). 
Todavia, há sugestões importantes que podem 
propiciar a melhoria na resposta das famílias 
ao encorajamento para buscar o tratamento no 
HPI, nomeadamente: maior apoio moral às fa-
mílias com PTMC (que pode ser feito mediante 
visitas mais regulares dos activistas às famílias); 
disponibilização de transporte aos doentes (que 
poderia ser um serviço concedido pelo próprio 
HPI); disponibilização de credenciais aos activis-
tas (que facilitem o atendimento prioritário dos 
pacientes por si acompanhados); e, finalmente, 
melhoria no processo de transmissão de infor-
mação sobre os assuntos referentes à doença e 
ao processo de tratamento.

Segundo os dados, os responsáveis dos do-
entes sabem e compreendem a importância do 
tratamento médico para a melhoria da saúde do 
familiar doente. Como podemos verificar, apenas 
um activista, o que corresponde a 10%, caracte-
rizou a compreensão da importância do trata-
mento por parte dos responsáveis como normal. 
A maioria (80%) caracterizou-a como muito boa. 
Os restantes 10% têm uma apreciação igualmen-
te positiva, caracterizando-a como boa. A com-
preensão sobre a importância do tratamento 
varia na razão directa da adesão aos serviços, 
isto é, quanto maior for a compreensão sobre a 
importância do tratamento maior será a taxa de 
encaminhamento dos doentes, por parte dos res-
ponsáveis, ao HPI. Por essa razão, o nível de com-
preensão revela ser satisfatório. As sugestões se 

limitam à necessidade de dar um acompanha-
mento do doente depois de apresentar melhoras 
significativas.

De um modo geral, em Moçambique, a per-
cepção das pessoas sobre causas de doenças 
mentais gira em torno de questões ligadas ao 
mundo sobrenatural, da magia e do tratamento 
tradicional, pelo que, as sugestões colocadas são, 
efectivamente, importantes (se insistir na ideia 
de que a solução para o doente é o HPI e utili-
zar outros meios de mobilização). Contudo, os 
dados são satisfatórios, uma vez que 80% mos-
traram-se muito satisfeitos com a diminuição do 
tratamento tradicional para curar o transtorno 
mental. Dos restantes, 10% mostra-se satisfeito 
e apenas um activista (10%) mostrou-se pouco 
satisfeito.

Infelizmente o estigma em muitos lugares 
ainda acompanha não só as PTMC mas também a 
própria família do doente. Esse é um aspecto que 
tem a ver com questões culturais e tradicionais 
da compreensão da doença e o significado a ela 
atribuído. Contudo, os dados obtidos das respos-
tas dos activistas são encorajadores e mostram 
certa tendência de mudança nesse sentido, pois 
em torno de 90% respondeu estar satisfeito com 
a redução da discriminação no seio da comuni-
dade em relação ao doente e à família. Mas como 
não poderia deixar de ser, ainda assim foram da-
das sugestões para obter-se melhores resultados 
nesta componente, tais como: “haver mais inten-
sidade nas visitas por parte dos activistas; haver 
mais palestras e distribuição de panfletos edu-
cativos; intensificar a sensibilização das famílias 
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e da comunidade; maior empenho dos activistas 
na sensibilização”.

Os activistas são as pessoas que lidam direc-
tamente com as famílias na comunidade e, por 
isso mesmo, operacionalizam todos os instru-
mentos e estratégias de acção para apoiar as 
famílias dos PTMC. Deste modo são os mais in-
dicados para avaliar a eficácia dos mesmos em 
termos de resultados. Assim sendo, metade de-
les (50%) afirma que os mecanismos de apoio 
são muito bons, e (40%) afirma que são bons e, 
apenas um (10%) afirmou que o mecanismo de 
apoio é normal. Do que pode-se afirmar que não 
foi identificado nenhum ponto em relação aos 
mecanismos de apoio que fosse deficitário, ine-
ficiente ou precisasse de revisão, o que também 
não quer dizer que não haja necessidade de fazer 
melhorias. Por isso mesmo, dentro de suas limi-
tações, os activistas sugerem que seja necessá-
ria mais informação e meios de transporte para 
acompanhar os doentes ao HPI.

3.5 Impacto do apoio em micro negócio 
nas mudanças de vida do doente e 
da sua família 

Os dados revelam que, com a renda do micro ne-
gócio, houve uma melhoria da qualidade de vida 
das famílias beneficiárias. É por essa razão que 
70% dos activistas diz-se satisfeito com a mu-
dança na qualidade de vida das famílias e dos 
doentes, facto confirmado pelas próprias famí-
lias quando colocadas a mesma questão e refe-
rido no capítulo sobre o apoio aos familiares das 
PTMC. É verdade que a melhoria deve ser vista a 

partir do ponto de referência anterior, o que pode 
não ser perceptível para um olhar alheio a esse 
processo de mudança. Há, contudo, um grande 
risco resultante da incapacidade de gestão e ou-
tros factores de risco que afectam estas famílias, 
de perder o negócio, facto esse já denunciado pe-
los activistas quando das sugestões dadas para 
melhorar o processo. As sugestões incluem as-
pectos como: “ajudar os beneficiários na gestão 
porque muitos estão a perder o negócio; apoiar 
as famílias com produtos que o mercado precisa; 
ajudar as famílias a gerir melhor a renda”.

Relativamente a relação entre a renda e a 
melhoria da qualidade de vida do doente consta-
tou-se que 80% dos activistas acreditam que, em 
virtude do aumento na renda mensal, também 
ocorreu uma melhoria na qualidade de vida das 
PTMC. É verdade que a qualidade de vida é um 
conceito muito amplo e que envolve várias com-
ponentes para além da renda. Mas o que preten-
deu-se avaliar aqui, foi saber se o micro negócio 
tinha contribuído positivamente ou não para a 
condição da família e do paciente nas dificulda-
des resultantes da enfermidade. E as sugestões 
seguem na mesma linha das anteriores: ajuda na 
gestão e maior envolvimento da associação no 
processo.

Além da disponibilização de renda, a associa-
ção trata paralelamente, de apoiar as famílias a 
gerir e desenvolver o micro negócio. Em relação 
a esse apoio, 60% dos activistas diz estar muito 
satisfeito com a qualidade de apoio dado as fa-
mílias. Nos restantes, 30% dizem-se satisfeitos 
e 10% mostra-se pouco satisfeito. Contudo, se 
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levadas em conta as sugestões dadas pelos pró-
prios activistas, pode-se concluir que a satisfa-
ção não descarta a necessidade de se melhorar 
na ajuda dada às famílias para melhorar a gestão 
e o crescimento do negócio

3.6 Apoio da AVVI e os Grupos de Auto 
Ajuda (GAA)

Os grupos de auto ajuda são de grande importân-
cia nestes contextos pelo facto de poderem aju-
dar as famílias a lidar com as dificuldades oriun-
das da condição de saúde das PTMC. Há vários 
relatos das famílias que apontam na importância 

que os grupos de auto ajuda têm para ajudar a li-
dar com muitas das dificuldades enfrentadas no 
dia-a-dia, na esfera doméstica, assim como nas 
comunidades. Uma vez mais 80% dos activistas 
acha-se entre satisfeitos a muito satisfeito com o 
impacto das actividades dos grupos de auto aju-
da no seio das famílias dos doentes. Entretanto, 
como os demais aspectos do trabalho com estas 
famílias, as sugestões referem-se à “necessidade 
de se expandir o trabalho dos grupos de auto 
ajuda; dar-se mais incentivos; fazer mais mobi-
lização; disponibilizar mais informação sobre a 
doença”.
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Gráfico 38: Grau de satisfação com o trabalho dos grupos de auto ajuda (%)
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Finalmente, de forma geral, apesar de todas 
as dificuldades enfrentadas pela Associação as-
sim como pelos activistas, 90% dos activistas 
está satisfeito a muito satisfeito com o serviço 
prestado à comunidade. A satisfação certamen-
te advém da percepção por parte dos activistas 
do impacto do seu trabalho no seio das famílias 
com PTMC. Pois em meio a tantas dificuldades 
(de carácter logístico, técnico e financeiro) para 
levar a cabo o seu trabalho, somente resultados 
encorajadores poderiam motivar os activistas 
a continuar com tal trabalho nas comunidades. 

Este é um factor a ser levado em conta se preten-
de-se dar continuidade ao trabalho realizado, de 
modo a poder dar mais dinamismo e melhorar 
os resultados já alcançados até ao presente. Por 
isso que as sugestões colocadas pelos activistas 
ilustram as dificuldades por si enfrentadas no 
âmbito do seu desempenho. De forma sintética, 
eles colocam nos seguintes termos: “que há ne-
cessidade de mais incentivos (água, uniforme); 
a concessão de credenciais; e, como não poderia 
deixar de ser, a necessidade de haver mais recur-
sos financeiros em termos de subsídios”.
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4. Considerações e sugestões
O presente estudo buscou avaliar o trabalho re-
alizado pelos activistas da Vanghano Va Infulene 
(AVVI) junto às comunidades, de modo a obter 
mais subsídios para complementar a outra infor-
mação, obtida junto às famílias que cuidam dos 
PTMC e, assim, poder ter uma melhor percepção 
do impacto das acções no seu conjunto. No as-
pecto relativo ao sexo, verificou-se que a maioria 
são mulheres activistas (70%), e que há um nú-
mero relativamente baixo de homens (30%). Por 
outro lado, a baixa remuneração contribui para 
o afastamento de homens dessa actividade, pois 
está construído socialmente que eles devem ser 
os principais provedores e devem afirmar sua 
masculinidade também a partir da sua renda. 
Em relação a escolaridade, no geral o nível é re-
lativamente baixo e a maioria (80%) tem no má-
ximo a formação até 7ª classe. 

Como se pôde constatar, dos entrevistados 
30% diz estar satisfeito e 70% muito satisfeito 
com a natureza do trabalho e a estrutura organi-
zativa, pois estas promovem um bom ambiente 
de trabalho. Embora satisfeitos com o desem-
penho da organização, apresentaram algumas 
sugestões tais como: “subsídio de transporte e 
alimentação, e maior presença dos activistas nos 
bairros”. A ausência dos mesmos pode estar re-
lacionada com as difíceis condições financeiras 
e logísticas que envolvem o trabalho de campo. 
Daí que, apesar de estarem satisfeitos de forma 
geral com o desempenho da organização, sentem 
que deve haver mais encontros entre os próprios 

activistas para a troca de experiência e encora-
jamento mútuo, assim como sua maior presença 
nas comunidades e apoio financeiro.

Quanto à formação, eles estão de forma geral 
satisfeitos com a formação, mas ainda sentem 
que precisam de mais tempo de formação, assim 
como os conteúdos deveriam cobrir mais temáti-
cas necessárias à realidade do trabalho. Todavia, 
isso não impede que estes estejam satisfeitos 
com seu desempenho na resolução de proble-
mas enfrentados no contexto do trabalho. 

Em relação ao relacionamento da associação 
com a comunidade, cerca de 90% diz que este é 
muito bom, o que confirma que apesar de todas 
as dificuldades de ausência de vários activistas 
e todas as dificuldades logísticas, não só eles são 
reconhecidos pela comunidade, mas também seu 
trabalho tem tido um impacto positivo no seio das 
famílias. Pois tem havido também uma melhoria 
nas condições de vida das famílias bem como 
das próprias PTMC. Assim, há um impacto posi-
tivo do trabalho de mobilização junto às famílias, 
de modo a incentivá-las a buscar os serviços de 
saúde do HPI, revelado pelos 50% dos activistas 
que se mostram satisfeitos, e 40% muito satis-
feitos. Estes dados corroboram com a fasquia de 
(80%) que se mostra satisfeita com a mudança de 
atitude das famílias, em termos de valorização do 
tratamento farmacológico para os seus familiares 
doentes, o que também tem impacto na consulta 
aos médicos tradicionais. Ainda que o objecti-
vo não seja impedir que as famílias consultem a 
medicina tradicional, é importante pelo menos 
complementar as duas formas de tratamento, em 
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respeito não só a própria medicina tradicional em 
relação ao seu potencial esperitual, mas também 
à cultura da população local nesse sentido.

Outro dado muito importante está relaciona-
do à redução da discriminação que os membros 
da comunidade têm em relação aos doentes e às 
suas famílias. Por isso cerca de 90% respondeu 
estar satisfeito com a redução da discriminação, 
estando esta redução associada ao trabalho dos 
activistas da Vanghano e parceiros. Por isso mes-
mo, os dados também revelam que, com a renda 
do micro negócio, houve uma melhoria da quali-
dade de vida das famílias beneficiárias, afirmado 
por 70% dos activistas, há, contudo, um grande 
risco resultante da incapacidade de gestão e ou-
tros factores de risco que afectam estas famílias, 
que fazem com que alguns cheguem mesmo a 
perder o seu negócio. Mas o facto é que o negócio, 
ainda que dele resulte uma renda muito baixa o 
custo de vida e o que seria necessário para cada 
família ter uma vida condigna, há que reconhe-
cer, como os próprios familiares testemunham, 
que sua condição era pior antes de obter ajuda 
financeira para iniciar um negócio.

Os grupos de auto ajuda e a prestação de ser-
viços pelos activistas às comunidades é também 
visto por estes como estando a ter um impacto 
positivo. Contudo, há melhorias a ser feitas para 
que o mesmo possa ter maior alcance junto às 
comunidades, e também possa melhor capacitar 
e motivar os voluntários que se dedicam a este 
trabalho.

Deste modo, como não poderia deixar de ser, 
podem ser sintetizadas as sugestões em alguns 

pontos para obter-se melhores resultado do tra-
balho voluntário dos activistas da Vanghano Va 
Infulene (AVVI).

Sugestões 
• Melhorar a formação em termos de conteú-

dos e duração (pode ser por meio de recicla-
gem)

• Melhorar a componente logística relativa ao 
transporte e credenciais

• Tornar o trabalho voluntário mais atractivo 
no sentido de poder angariar mais voluntá-
rios para responder à demanda junto as co-
munidades

Parte B | Capítulo 5
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Percepções dos pais das 
crianças que receberam apoio 
na reintegração escolar
1. Contexto
No contexto da ajuda que a AMDM dá aos pais 
das crianças com vista a contribuir para minimi-
zar o abandono escolar e melhorar o desempe-
nho escolar das mesmas, é dado um apoio seja 
em termos de apoio financeiro para a compra de 
material escolar e ajuda na procura da vaga nas 
escolas, seja obtenção dos documentos necessá-
rios para se poder fazer a matrícula. 

Além disso a AMDM se preocupa em ajudar 
as crianças em relação ao seu desempenho es-
colar e às dificuldades que elas enfrentam no 
aprendizado, por meio de explicações feitas no 
horário extra-escolar no Bairro da Polana Caniço 
“B”, no Centro RAYISSAH AKIMA, e no Bairro Luís 
Cabral.

Este trabalho é seguido por um constante 
acompanhamento dos educadores que se preocu-
pam em ir à escola para saber qual é o desempe-
nho e as dificuldades de cada estudante perten-
cente ao grupo alvo da AMDM. Ao mesmo tempo, 
com as visitas às respectivas famílias envolvem e 
responsabilizam os pais ou encarregados de edu-
cação em relação à educação das suas crianças.

Deste modo, os resultados que seguem bus-
cam avaliar o trabalho que a AMDM vem fazen-
do nos últimos dois anos nessa área no âmbito 
do projecto co-financiado pela União Europeia 
“Promoção da Protecção Social e Trabalho Infor-
mal no seio da População de Rua”, com vistas a 
perceber os pontos fortes e fracos das estratégias 
adoptadas e, também, a partir de evidências, po-
der identificar pontos a serem melhorados para 
o futuro.

2. Descrição do grupo alvo
A Associação Meninos de Moçambique tem 
como grupo alvo crianças de 6 aos 18 nos que 
beneficiam da reinserção escolar. No âmbito 
deste projecto foram reinserida na escola cerca 
de 100, residentes nos bairros de Polana Cani-
ço “B” e Luís Cabral, que, também, vem sendo 
acompanhadas nos aspectos mencionados aci-
ma. Para se ter uma avaliação do impacto desta 
actividade, decidiu-se inquirir cinquenta pais 
ou encarregados das crianças que beneficiaram 
do projecto que corresponde a 50% dos benefi-
ciários totais.
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3. Metodologia
Como o objectivo era avaliar o impacto das activi-
dades da AMDM no âmbito do projecto nos últi-
mos dois anos, as questões se restringiram às acti-
vidades e acções prioritárias levadas a cabo neste 
período. Para a obtenção de informação para tal 
foi elaborado um questionário semi estruturado, 
contendo perguntas abertas e fechadas. Visto que 
o grupo alvo é conjunto dos pais de crianças que 
beneficiaram do projecto, e que as mesmas fazem 
parte do cadastro da AMDM, a aplicação dos ques-
tionários não precisou outro método senão ir di-
rectamente às suas respectivas residências. Uma 
vez lá, se buscou falar com um dos pais, ou encar-
regados das crianças, que estivesse em condições 
de responder às questões referentes ao apoio re-
cebido. Os inquiridores, previamente treinados 
para o efeito, fizeram a apresentação dos objec-
tivos do estudo e garantiram o anonimato dos 
respondentes, de modo a minimizar o temor ou 
receio em responder algumas das perguntas ou 
abordar alguns assuntos, que porventura pode-
riam afectar negativamente o estudo. 

4. Resultados
4.1 Idade das crianças
Em termos das idades das crianças cujos pais ou 
encarregados foram inquiridos, 72% delas tem 
10 anos ou mais. Com destaque para a idade mais 
representada que é de 13 anos, com 16% do gru-
po. Isto mostra que se está a lidar com um grupo 
de crianças relativamente mais velhas, que está 
a atravessar uma fase de mudanças físicas e de 
personalidade marcantes para a sua vida. A faixa 
de 13 aos 16 anos não experimenta o chamado 
“grande salto de crescimento”, mas aquelas com 
16 anos, que correspondem a 8%, vêm até mu-
danças na voz e se preparam para entrar na fase 
da juventude. Consequentemente, é uma fase crí-
tica da formação de qualquer pessoa, em que se 
define muito do que ela vai se tornar na sua fase 
adulta, por isso mesmo a importância em traba-
lhar com estas crianças, se se pretende prevenir 
que um grupo maior delas comprometa todo o 
seu futuro, por exemplo desistindo da escola.

Gráfico 40: Idade das crianças
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4.2 Sexo
Em relação ao sexo das crianças, como mostra o 
gráfico em baixo, temos que, das 50 contempla-
das, há um equilíbrio em termos de percentagem. 
Por um lado, esse dado aponta que buscou-se ob-
servar a igualdade de género no apoio dado pela 
AMDM, mas por outro, se comparado ao número 
de crianças ainda na rua, é encorajador saber que 
houve muito mais meninas reinseridas na escola 
do que número daquelas que ainda estão na rua. 
Se se pensar que o género feminino já leva des-
vantagens históricas e culturais, é um resultado 
que pode sugerir algumas características positi-
vas nas respostas por parte das meninas às políti-
cas e acções de reinserção sócio educacional.

4.3 A criança está a estudar? Se não 
porque parou?

Dos 50 pais inquiridos, 45 têm as crianças estu-
dando, o que corresponde a 90%. Dos restantes 
5 pais, que correspondem a 10%, dizem que por 
conta de alguns factores, a criança teve que pa-
rar de estudar. As razões são os que podemos ve-
rificar no gráfico que se segue, que mostra que, 
mesmo com a ajuda dada pela AMDM, enfren-
taram outras dificuldades que impediram que 
as crianças pudessem estar na escola. Contudo 
a margem de 90% pode ser considerada muito 
positiva, demonstrando que o acompanhamen-
to feito pelo educador com as famílias consegue 
produzir o resultado esperado, que consiste 
numa maior preocupação e responsabilização 
dos pais em relação à educação dos filhos.

 

Parte B | Capítulo 6
Percepções dos pais das crianças que 

receberam apoio na reintegração escolar

50

50

Masculino
Feminino

Sim

Nao

10

90

Gráfico 41: Sexo 
das crianças (%)

Gráfico 42: A criança 
está estudar? (%)

Gráfico 43: Porque parou?

8
2

90

Não� temos� mais� condições Não � tem� os� documentos Não � se� Aplica

Percentagem� (%)



População de Rua e Vulnerável:
o fenómeno e suas dinâmicas nas 
Cidades de Maputo e Matola

116

Como se dizia, as motivações para a criança 
não estar a estudar vão desde a falta de condi-
ções (como foi apresentado por 8% dos pais 
inquiridos), até casos de falta de documentação 
completa para efectuar a matrícula. Sendo este, 
um aspecto que por vezes se deve à falta de res-
ponsabilização dos próprios pais ou encarre-
gados de educação, uma vez que a AMDM tam-
bém ajuda na obtenção de documentos, quando 
há necessidade, desde que os pais forneçam os 
dados necessários. Trata-se, eventualmente, de 
uma questão familiar de definição de priorida-
des. Infelizmente, ainda é uma realidade que há 
pais que, devido à sua cultura de reprodução 
material e social, a escolarização de seus filhos 
não constitui prioridade. Neste sentido, um dos 
aspectos mais focados pela AMDM é a respon-
sabilização dos pais enquanto, muitas vezes, a 
criança chega à idade escolar (6 anos) sem regis-
to de nascimento, dificultando todo o processo 
de matrícula e inserção escolar. Por esta razão, 
a AMDM tenta trabalhar com as famílias quando 
a criança está no último ano da creche, de forma 
a ter tempo suficiente para conseguir solicitar a 
documentação. Uma dificuldade nesta estratégia 
é que, em bairros pobres e vulneráveis como o de 
Polana Caniço e Luís Cabral, muitas famílias não 
têm as condições para o filho frequentar uma es-
colinha, e consequentemente, a AMDM entra em 
contacto com a criança só quando esta já está na 
hora de frequentar o ensino primário.

4.4 Nível de escolaridade
Como se pode ver nos outros capítulos desta 
pesquisa, estas crianças são oriundas de famí-
lias com muitas vulnerabilidades, por essa ra-
zão estas famílias tendem a ser compostas por 
membros com um nível de escolaridade baixa, 
fruto de vários factores, como a incapacidade fi-
nanceira dos pais para custear os estudos, e pre-
sume-se ainda, pelo factor relativo à definição 
de prioridades no seio da própria família acima 
mencionado. Em outros casos, a criança estava a 
estudar e numa dada altura abandonou a escola, 
e não houve quem pudesse dar o devido acom-
panhamento para ela voltar à escola. É por essa 
razão que, em relação ao nível de escolaridade, 
encontramos uma variação de 1ª a 7ª classe, 
sendo 2ª e 5ª classe, as que apresentam maior 
percentagem (ambas 18%) e 6ª e 7ª classes, com 
menor percentagem (6%). 

Além disso, a AMDM tenta intervir no proces-
so de integração e reintegração escolar, sobretu-
do, nas primeiras classes de modo que, graças ao 
acompanhamento, seja cada vez menor a percen-
tagem de abandono escolar nos anos seguintes. 
Uma outra consideração importante é que, por 
causa do número reduzido de vagas nas escolas 
por cada classe, torna-se cada vez mais difícil 
conseguir uma vaga para uma criança que esteja 
atrasada na escola (porque interrompeu os estu-
dos ou porque não passou de classe ou por outro 
motivos), ou ainda que já tenha passado a idade 
para ser inscrita naquela classe.
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4.5 Apoio oferecido pela AMDM
Em relação ao apoio oferecido pela AMDM, foi 
perguntado aos pais, há quanto tempo os filhos 
usufruem deste apoio. Resultou que a maioria 
(72%) respondeu ter recebido essa ajuda há 
dois anos ou mais. Isso significa que a maioria 
das crianças teve apoio durante o curso do pro-
jecto “Promoção da Protecção Social e do Traba-
lho Informal no seio da População de Rua e Vul-
nerável” que tinha, como uma das actividades 
principais, a reintegração escolar das crianças. 
Também significa que a maioria destas crianças, 
e suas respectivas famílias, estão sendo acompa-
nhadas há mais de dois anos e isso pode justi-
ficar o resultado muito positivo, acima referido, 
que 90% das crianças continuam a estudar.

4.6 Desempenho escolar
Um dado extremamente importante e encora-
jador é relativo ao desempenho escolar, que 
apresentou uma aprovação na ordem dos 82%. 
Embora a passagem da 1ª à 5ª classe seja auto-
mática, da quinta para a sexta se faz o exame. E 
ainda assim, em alguns casos, quando a criança 
mostra ter grande lacuna na assimilação dos 
conhecimentos, mesmo em classes sem exame, 
elas não transitam. 

É por essa razão que os 82% de crianças que 
transitaram expressam um resultado positivo 
do apoio dado pela AMDM na reinserção esco-
lar. Isso é o resultado da preocupação por parte 
do educador de manter um contacto constante 
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Gráfico 45: Há quanto tempo tem o apoio do/a educador/a da AMDM?

Gráfico 46: A criança passou de classe no ano passado?
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com a escola, de modo a estar sempre informado 
sobre o desempenho da criança e as eventuais 
lacunas que possam ser colmadas com a partici-
pação nas explicações e reforço escolar oferecido 
pela AMMD àquelas crianças com dificuldades. 
Da mesma forma, os pais, graças às visitas fami-
liares onde o educador informa sobre o anda-
mento da criança na escola e à necessidade dos 
pais estarem presentes nas reuniões e chamadas 
por parte dos professores, se demonstram mais 
preocupados com o desempenho dos filhos.

4.7 Apoio da AMDM em conseguir a 
vaga na escola

Como se pode ver no gráfico a seguir, a AMDM 
contribuiu para que os educandos de 52% dos 
inquiridos pudesse ter uma vaga na escola, sen-
do esse um aspecto a se levar em conta, no sen-
tido em que é sabido quanta dificuldade os pais 
e encarregados enfrentam, por vezes, para que 
os seus filhos consigam vagas nas escolas, prin-
cipalmente quando estas perdem o ano, ou atra-
sam, pois a prioridade é dada para aquelas que 
estão na idade certa para a respectiva classe.
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4.8 Apoio da AMDM em material escolar
Relacionado com o ponto acima, do apoio ofe-
recido pela AMDM em relação ao material esco-
lar que inclui uniforme, livros, cadernos, entre 
outros, 44% dos entrevistados respondeu tê-lo 
recebido. Como no caso da vaga, faz parte da 
preocupação da AMDM que as crianças possam 
estudar tendo o material necessários que, na 
maioria dos casos, os pais não teriam condições 
para pagar, sobretudo se consideramos que estas 
famílias, normalmente, tem dois, três ou quatros 
filhos estudando simultaneamente. Neste aspec-
to, o apoio fornecido pela AMDM faz realmente 
uma diferença substancial.

4.9 Apoio da AMDM com as explicações 
e o reforço escolar

Ainda no âmbito do trabalho feito pela AMDM, o 
que contribui para explicar o bom desempenho 
escolar das crianças das famílias beneficiárias, 
é a participação das crianças às explicações no 
centro da AMDM. Como podemos verificar, so-
mente um entrevistado, o que corresponde a 2% 
disse que a criança não participou das aulas de 
explicação ou do reforço. Já 98% dizem que suas 
crianças participaram dessas aulas. A AMDM de-
cidiu por esta actividade quando se apercebeu 
que muitas crianças, sobretudo nas primeiras 
classes, tinham grandes dificuldades de aprendi-
zado; em alguns casos isso é devido ao facto que 
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as turmas são muito grandes (cerca de 50-60 
alunos cada turma) sem que o professor possa 
dar a devida atenção a todos e, em outros casos, 
as crianças têm problemas de concentração, que 
por sua vez, está relacionada em grande parte 
com alimentação deficiente ou casos de violên-
cia doméstica. Deste modo, para enfrentar as di-
ficuldades de aprendizado, nas explicações são 
criados grupos pequenos de crianças e se usam 
metodologias que ajudam a criança a ficar mais 
atenta e interessada na matéria. É na explicação 
que as dúvidas e as dificuldades encontradas na 
escola, no tocante a assimilação da matéria, são 
esclarecidas. Por essa razão, podemos dizer que 
a explicação vária na razão directa do sucesso 
escolar, isto é, se a criança participa das aulas de 
reforço, maior é a sua probabilidade de sucesso 
escolar. 

Em relação à importância das aulas de expli-
cação para a criança, verificamos que a maioria 
dos pais com certeza acha elas importantes, de 
facto 96% diz que as explicações são úteis. 

Pelos problemas estruturais do nosso sis-
tema de ensino, tornou-se um dado de que os 
professores não têm como dar conta das neces-
sidades, nem dar atenção a todos os alunos. Se 
por um lado as salas andam cheias, por outro, o 
professor não tem tido a motivação para se de-
dicar como deveria e, provavelmente, os pais se 
apercebem disso e vêm a diferença nos resulta-
dos escolares dos filhos quando estes são bem 
acompanhados. 

Os argumentos dos pais em volta do porquê 
da importância da explicação giram em torno 
do que anteriormente foi dito. Se olharmos para 
as maiores percentagens temos que: a criança 
aprende com maior facilidade (58%); ou ainda, 
a criança pode ser ajudada nas suas dificuldades 
(14%). Também se tem 12% que diz que a crian-
ça aprende a se expressar melhor, este dado é 
significativo quando mesmo em bairros tão per-
to da cidade, ainda é uma realidade que muitas 
crianças quando ingressam à escola não falam, 
ou falam muito pouco, a língua portuguesa e es-
tas são algumas das causas de dificuldades que 
as crianças têm em aprender e prestar atenção. 
Nas explicações, muita atenção é dada à com-
preensão do português de forma que as crianças 
tenham mais facilidade em perceber quando o 
professor explica. Na componente “outros”, al-
guns pais afirmam que devido às explicações 
elas nunca tiram notas negativas nas avaliações.
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Naturalmente que pelos bons resultados es-
colares que as crianças apresentam, a maioria 
dos pais (82%) quando questionados se o de-
sempenho escolar delas melhorou com as expli-
cações, respondem que sim, ele melhorou. Esses 
dados reforçam a importância das aulas de expli-
cação oferecidas pela AMDM.

4.10 As visitas domiciliares da AMDM
Ainda nesse contexto de apoio na área escolar 
às crianças que foram inseridas na escola, os 
educadores têm feito seu trabalho no sentido 
de visitar a família para acompanhar e informar 
sobre o processo de inserção escolar da criança. 
As visitas são extremamente importantes, não só 
encorajam e ajudam as famílias na educação dos 
seus filhos e mostram que as crianças são im-
portantes para a sociedade, mas, por outro lado, 
asseguram a elas que não estão sozinhas na luta 
pela educação dos seus educandos.

Durante as visitam se aproveita para verificar 
com os pais o grau de integração da criança, o 
seu desempenho, necessidades e melhorias. Ain-
da as visitas têm o papel importantíssimo de ser-
vir para a sensibilização e informação dos pais; 
como já foi dito em outros pontos, a responsabi-
lização dos pais em relação à educação dos filhos, 
e a valorização e prioridade a ser dada à escola, 
é um dos objectivos prioritários para a AMDM. 
Para esta Associação o verdadeiro sucesso não é 
só quando o aluno consegue se manter na esco-
la e concluir o ciclo mas, sobretudo, quando os 
pais mostram uma real mudança de atitude e se 
interessam pelos filhos, procurando sacrificar 
outras coisas para poder dar continuidade à sua 
educação.

Além do objectivo principal, que é a avaliação 
escolar das crianças, as visitam familiares per-
mitem criar uma relação com a família e avaliar 
se as crianças estão sendo bem tratadas, se estão 
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realmente indo à escola com o apoio concedido, 
se elas respeitam os pais, até mesmo poder ava-
liar o impacto do projecto na comunidade alvo. 
Dos 50 pais entrevistados 90% declarou receber 
as visitas dos educadores com regularidade.

No quesito sobre a utilidade das visitas, 66% 
dos pais respondem que “ajuda a saber como a 
criança vai na escola, em termos de frequência, 
desempenho, assim como seu comportamento, 
etc.”. E 12% deles diz que as visitas “ajudam a sa-
ber quais são as dificuldades da criança na esco-
la”, o que em certa medida está relacionado com 
a resposta anterior, mas dito de forma mais espe-
cífica, referente às suas dificuldades. Mais uma 

resposta importante sobre a responsabilidade 
dos pais foi dada por 16% dos entrevistados, 
que afirma que “ajuda a perceber melhor o que 
a família tem que fazer para a criança continuar 
a estudar”, aspecto que trás a responsabilidade 
de manter a criança na escola para os membros 
da família como um todo, mas particularmente 
para os pais ou encarregados de educação. No 
referente a outras razões, alguns pais disseram 
que para além dos motivos acima descritos, é 
bom receber a vista dos educadores pois estes 
assim, passam a conhece a casa das crianças e, 
em caso de algum acidente ou problema, sabe-
rão onde poder se dirigir. 
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4.11 Responsabilização dos pais
Este capítulo é relacionado a todos os aspectos 
analisados nos parágrafos anteriores. Para se po-
der fazer uma avaliação da mudança de atitude 
dos pais e do seu interesse em relação ao desem-
penho escolar da criança, foram colocadas duas 
questões, a primeira se participam das reuniões 
da escola e, a outra, se vão à escola quando con-
vocados.

Em relação à questão sobre a participação 
dos pais nas reuniões da escola, 80% respondeu 
que participa. Em termos numéricos está-se a 
falar de um universo de 43 pais, onde 40 partici-
pam e 3 não. A participação dos pais em reuniões 
revela até que ponto os pais e/ou encarregados 
de educação estão empenhados e preocupados 
com a escolarização das crianças. É por essa ra-
zão que esse dado é profundamente satisfatório 
e encorajador.
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Gráfico 52: Participa das reuniões para os encarregados na escola? (%)
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Em relação à pergunta “se vão à escola quan-
do convocados”, embora diferente da anterior, 
esta pergunta está intimamente ligada a ques-
tão acima. E, como pode-se notar, os mesmos 
pais ou encarregados que afirmam participar 
das reuniões, são os mesmos que quando solici-
tados ou convocados pela escola vão se inteirar 
dos assuntos (80% respondeu que vai à escola se 
convocado). O facto de receber ajuda da AMDM 
para a educação dos filhos ou educandos, certa-
mente cria maior comprometimento por parte 
dos pais ou encarregados de educação. Sendo 
esse um aspecto positivo, é importante que esse 
compromisso perdure para além do período em 
que estes estão recebendo a ajuda da associação. 
O que quer dizer que seria importante que a edu-
cação constituísse um valor nas famílias como 
um todo.

 

4.12 Avaliação do apoio da AMDM por 
parte dos pais

Em relação a questão sobre “como os pais ava-
liam o apoio que a AMDM está a dar às suas 
crianças”, 94% deles respondeu como sendo 
bom e muito bom, e 6% deles diz ser normal. De 
forma geral, mesmo os que responderam como 
sendo “normal” não quer dizer que tenham uma 
opinião negativa em relação ao apoio dado, mas 
que isso pode significar que apesar de ser bom, 
pode ser que a criança já tivesse um bom desem-
penho antes, mas que com o apoio da AMDM o 
seu bom desempenho foi consolidado.
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Das outras formas ou tipo de apoio recebido, 
o destaque vai para a obtenção de documentos, 
com 56%, e apoio com actividades sociais, com 
34%. O que pode se perceber é que não há um 
grande envolvimento das famílias com activida-
des culturais e/ou desportivas. Talvez seja neces-
sário promover mais tais actividades visto que, 
no caso do desporto contribue para a formação 
de carácter competitivo, disciplina e respeito ao 
oponente. Ainda as actividades culturais enalte-
cem valores nobres em relação à nossa cultura, 
desperta talentos e cultiva o espírito dos jovens 
para as artes. Quanto às actividades sociais, que 
incluem participar do teatro, palestras, sensibili-
zações, etc. são úteis, mas precisam ser comple-
mentadas pelas actividades desportivas.

 
.

5. Considerações e sugestões
O apoio dado pela AMDM tem ajudado a manter 
as crianças na escola e, para aquelas que perde-
ram a vaga por abandono, têm conseguido obter 
uma vaga com a ajuda da associação. Poucos são 
os casos que não conseguiram levar suas crian-
ças à escola, alegando problemas com documen-
tos, mas aí a responsabilidade pode recair sobre 
os pais ou encarregados e não nas crianças nem 
no apoio da associação.

Houve um aumento de crianças beneficiadas 
pelos educadores disponibilizados pela associa-
ção nos últimos dois anos (de 34% para 66%). 
Esse dado é positivo, pois mostra um incremen-
to nas actividades assim como uma boa recep-
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tividade dos trabalhos na comunidade, uma vez 
que a AMDM contribuiu para que as crianças de 
52% dos inquiridos pudesse ter uma vaga na 
escola. 

O resultado directo do aumento das activi-
dades de apoio escolar, onde 98% afirmou ter 
participado, também se reflectiu no índice de 
aprovação das crianças, que chegou a 82%. Por 
essa razão, 96% acha que o apoio é de grande 
importância para o desempenho das crianças.

Outro aspecto importante é referente às vi-
sitas dos educadores da AMDM. Dos pais ou en-
carregados inquiridos, 66% afirma que as visitas 
ajudam a saber como a criança vai na escola, em 
termos de frequência, desempenho, assim como 
seu comportamento e, ainda, ajudam a saber que 
dificuldades a criança enfrenta na escola. 

Pode se concluir que as visitas são de gran-
de importância para não só motivar os pais das 
crianças a assumir sua responsabilidade mas, 
de certa forma, aumentam a auto-estima das 

próprias crianças em saber que outras pessoas 
estão interessadas no seu desempenho, compor-
tamento e bem-estar. Estas visitas estimulam os 
encarregados a participarem das reuniões pro-
movidas pela escola e, também, a atender a uma 
convocação da escola.

Uma maioria (54%) recebeu ajuda para obten-
ção de documentos e outro número significativo 
(34%) recebeu ajuda nas actividades de reinte-
gração social. Mas o envolvimento com as activi-
dades culturais e desportivas ainda é baixo.

Finalmente, a totalidade dos entrevistados 
acha que o apoio dado pela AMDM é importante 
para o desempenho das crianças na escola e seu 
bem-estar em casa. 

Sugestões
É importante se promover o envolvimento das 
crianças em actividades desportivas e culturais 
para complementar as actividades escolares e 
potencializar o seu desenvolvimento humano.
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Apoio na formação e micro 
negócio para os jovens

1. Contexto
No contexto dos trabalhos que a AMDM faz com 
os meninos de rua, ela desenvolveu um projecto 
com vista a melhorar o processo de reinserção 
social dos ex-meninos de rua. A AMDM percebeu 
que para permitir que as crianças que voltam ao 
lar pudessem voltar à escola e às actividades tí-
picas da infância (brincar, ficar com outros meni-
nos, etc.), sem que a família passasse fome, con-
siderado que o valor trazido pela criança quando 
estava na rua fazia diferença no sustento familiar, 
a proposta da AMDM foi investir em um peque-
no negócio gerido pelas mães dessas crianças, de 
forma que estas possam incrementar sua renda 
(cobrindo o valor que iria faltar sem o trabalho 
do filho). Neste sentido, a AMDM reforçou negó-
cios já existentes, com a compra de mais mate-
rial para stock, melhorando a banca, ajudando 
na gestão por meio de uma formação técnica.

No caso que a criança tivesse acima de 16 
anos o apoio foi dado directamente à criança 
de modo que ela possa ajudar a família mas, ao 
mesmo tempo, possa ter uma certa autonomia 
e independência e possa continuar a estudar a 
noite. Para tal, optou em dar não somente uma 

formação em gestão de pequenos negócios, 
mas complementar essa acção com uma ajuda 
material e/ou financeira, composta por um kit 
contendo materiais básicos para abrir negócios 
como salão de cabeleireiro, alfaiataria, etc. Pas-
sados dois anos do projecto, e de modo a obter 
evidências para avaliar o impacto desse projec-
to, a AMDM buscou inquirir os beneficiários (se-
jam os próprios jovens que receberam ou os pais 
que receberam em seu lugar), afim de colher 
directamente deles as impressões do período 
que vem se beneficiando do apoio. O objectivo é 
mensurar o impacto causado não só nos jovens 
mas também em suas famílias. 

2. Descrição do grupo alvo
O grupo alvo deste estudo é composto pelas 47 
famílias residentes nos bairros de Luís Cabral e 
Polana Caniço, as quais a Associação Meninos de 
Moçambique concedeu ajuda material e em for-
mação para aumentar a sua renda familiar e pos-
sibilitar que as crianças não tenham mais razões 
para voltar à rua.
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3. Metodologia
Como o objectivo era avaliar o impacto das ac-
tividades da AMDM no âmbito do projecto nos 
últimos dois anos, as questões se restringiram às 
actividades e acções prioritárias levadas a cabo 
neste período. Para a obtenção de informação 
foi elaborado um questionário semi estrutura-
do, contendo perguntas abertas e fechadas. Visto 
que o grupo alvo tem recebido visitas frequentes 
e está sendo acompanhado pelos activistas da 
associação. A sua identificação tornou-se faci-
litada, pois existe um cadastro dos endereços e 
se encontram em dois bairros acessíveis. Para os 
respondentes, se considerou a idade mínima de 
16 anos. O que quer dizer que em alguns casos 
os próprios ex-meninos de rua responderam às 
questões mas, em outros, as suas mães o fize-
ram. 

4. Resultados
4.1 Idade
Como se disse na introdução, os inquiridos com 
idade superior a 25 anos correspondem a aque-
les que receberam o apoio no lugar dos filhos de 
forma que estes pudessem regressar à escola 
sem que isso afecte o sustento da família. Isso 
justifica o facto da idade dos beneficiados estar 
dividida em 3 intervalos entre os 16 e 45 anos. 
Verifica-se que 19.2% são menores de idade (16 
– 18 anos) e 64% são jovens (19 – 25 anos) o que 
totaliza um grupo de 83.2% que retrata o grupo 
alvo específico da reintegração e apoio laboral. 
E, enfim, há 16.8% que são mulheres que foram 
beneficiadas pelas motivações acima descritas.

 

Gráfico 57: Idade
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Todos os respondentes teceram comentários 
em relação à ajuda prestada pela associação que 
na sua totalidade foram positivos, expressando 
não só grande satisfação, mas que também teve 
melhorias concretas, o que pode se ver nos co-
mentários do tipo: “a criança está a evoluir; antes 
do apoio não sabia ler nem escrever, mas agora 
é diferente; e que agora ela se ocupa com coisas 
úteis; ela se ocupa mais com a escola por estar 
motivada; não só lhe permite melhorar o seu 
desempenho, mas também está a ajudar no pró-
prio comportamento das crianças; a criança tem 
aprendido muito; ajudou-lhe a gostar da escola”, 
entre muitos outros. Alguns dos pais afirmam 
que as crianças aprendem melhor as matérias 
com o explicador e, que pela explicação, elas se 
unem às outras crianças e juntas aprendem me-
lhor. Se dantes uma o outra fugia da escola, agora 
gostam de ir a escola. E finalmente ressaltam o 
apoio com a aquisição do material escolar.

Todas estas considerações por parte dos pais, 
nos fazem também reflectir sobre o facto que os 
próprios pais precisam de ser estimulados a ser 
interessar pela educação dos filhos, que quando 
são ajudados a se aperceber da importância da 

escola, a maioria deles, realmente muda de pen-
samento e comportamento e, de alguma forma, 
eles também são beneficiários do apoio escolar.

De forma concreta, foi perguntado sobre a 
importância do apoio do educador/a e as res-
postas se dividem em dois grupos, “importante” 
e “muito importante”, com maior destaque para 
a resposta muito importante (com 62%). As ra-
zões são várias, desde “ajudar no desempenho 
escolar das crianças”, até mesmo no seu com-
portamento em casa. De um modo geral, os pais 
notam a diferença nas suas crianças resultante 
do apoio e acompanhamento dos educadores da 
AMDM.

4.13 Outros apoios da AMDM
A maioria dos pais (94%) afirmou ter recebido 
outro tipo de apoio pela AMDM. O facto de alguns 
afirmarem não ter recebido, pode ser devido a 
vários factores, dentre eles, terem visto suas ne-
cessidades satisfeitas com apenas um aspecto. O 
que, por outro lado, é também um dado positivo, 
pois se os serviços estivessem disponíveis para 
todas as famílias identificadas, seria difícil para a 
AMDM satisfazer a todos na mesma medida.
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Gráfico 55: Teve algum outro tipo 
de apoio da AMDM? (%)
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4.2 Sexo
Em relação ao sexo dos beneficiários, verifica-se 
uma mudança no tocante a percentagem, quan-
do comparadas com as crianças de rua. Sendo 
assim, há mais beneficiários do sexo feminino, 
com 70%, se comparados aos do sexo masculino, 
que contemplou 30%. A elevada percentagem de 
beneficiários do sexo feminino deve-se ao facto 
de que os beneficiários com mais de 25 anos são 
de sexo feminino, isto é, são as mães das crianças 
que estavam vivendo ou trabalhando na rua. Ou-
tra motivação é que, mesmo no grupo dos jovens, 
é muito mais fácil ser uma mulher a se interessar 
pela formação, porque os homens costuma já es-
tar envolvidos em pequenos biscates (trabalhos 
informais). 

 

4.3 Agregado familiar
Em relação ao número de pessoas por agregado 
familiar, constatamos que na maioria, os agre-
gados familiares destes jovens são constituídos 
por um número consideravelmente elevado de 
pessoas. Os dados indicam que cerca de 60% dos 
agregados têm entre 6 a 8 membros cada. E se 
comparado com os valores da renda por cada fa-
mília, pode-se entender melhor o grau de vulne-
rabilidade em que estas famílias se encontram e 
como o apoio no negócio para os jovens faz uma 
grande diferença para que estes se sintam mais 
autónomos e não um peso para a família. 
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Quanto ao número de pessoas com idade infe-
rior a 18 anos, pode-se ver que 72.3% tem entre 
2 a 4 menores de 18 anos em casa, o que resulta 
em grandes despesas com educação, saúde e ali-
mentação. Historicamente a nossa pirâmide etá-
ria revela que no geral a população é jovem, com 
tendência para um elevado número de crianças 
em cada família. Há questões culturais envolvi-
das e, também, a falta de implementação de mé-
todos anticoncepcionais para prevenir gravide-
zes indesejadas.

 

Quando se questiona em relação ao número de 
pessoas que trabalham em cada agregado, estes 
podem ser enganadores, pois a maior parte destas 
famílias (74.5%) têm entre duas a três pessoas tra-
balhando. O facto é que, a maioria destas pessoas 
ou estão em empregos mal remunerados ou, ain-
da, estão no subemprego, o que também resulta 
numa baixíssima remuneração. Além da presumí-
vel baixa remuneração, essas famílias têm menos 
membros com algum rendimento e maior número 
de dependentes, o que acentua a dificuldade de 
cobrir as necessidades essenciais da família.

 

Gráfico 60: Número de menores por agregado

Gráfico 61: Quantas pessoas trabalham na sua casa?
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Mesmo tendo 3 pessoas trabalhando, consi-
derados os salários pagos por biscates, emprega-
dos domésticos e guardas (que são os trabalhos 
mais frequentes nestas famílias), é difícil imagi-
nar como uma família com uma média de 7 ou 8 
pessoas pode ter a suas necessidades satisfeitas, 
em termo de alimentação equilibrada, saúde, es-
cola para os filhos, entre outros. De facto se estes 
dados são comparados com o parágrafo 4.5, se 
percebe que a renda destas famílias é, no geral, 
muita baixa. 

4.4 Apoio oferecido pela AMDM
Dos que receberam apoio, 74% fez a formação 
oferecida pela Associação Meninos de Moçam-
bique no âmbito dos esforços levados a cabo no 
sentido de melhorar as condições das pessoas e 
famílias vulneráveis. 

As formações oferecidas têm o objectivo de 
fornecer conhecimento práticos para os jovens 
poderem, no caso de não arranjar emprego numa 
empresa, abrir uma pequena actividade no bair-
ro onde moram. Por esta razão as formações têm, 
normalmente, a duração de 3 meses em sectores 
como: cabeleireiro, alfaiataria, mecânica, cozinha, 
carpintaria, entre outros. A AMDM se responsabili-
za em fazer toda a documentação para a inscrição, 
pagamento do curso e do transporte incluindo um 
lanche, sendo que a formação é na cidade. No caso 
das mães que receberam o apoio para aumentar o 
pequeno negócio, foi prevista uma formação com 
conceitos básicos de gestão económica de micro 
negócios. Isso porque constatou-se que em muito 
casos a perda do negócio (por exemplo uma ban-
ca com produtos alimentares básicos como óleo, 
açúcar, arroz, etc.) é devida à má gestão da receita 
produzida por dia.
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É importante realçar que são os jovens a es-
colher a formação que desejam fazer em função 
de seus interesses e possibilidade de sucesso na 
busca por emprego. Por esta razão, quando per-
guntados sobre a utilidade da formação, o 100% 
respondeu que achou útil a formação e sobre o 
“porquê a formação é útil”os comentários são 
bastante reveladores, quanto ao papel que esta 
desempenha em suas vidas. Desde aqueles que 
dizem ter aprendido a gerir ou mesmo adquirir 
uma profissão, há os que reconhecem ter melho-
rado sua organização nos negócios, ou aqueles 
que dizem ter aprendido a fazer algo que sempre 
gostariam de ter feito mas não sabiam como fa-
zer, e outros ainda que, admitem ter obtido uma 
profissão a partir desta formação.

Sempre no âmbito do apoio, caso o jovem 
decida abrir o seu próprio negócio, a partir da 
formação feita, dependendo do tipo de profissão, 
é fornecido um kit para a pessoa poder ter os 
primeiros instrumentos de trabalho, tais como 
material necessário para abrir um salão de cabe-
leireiro (secador, molas, shampoos, etc.), uma al-
faiataria (com tecidos, a máquina para costurar, 
linha, tesouras, etc.) e outros. Em alguns casos, 
mesmo o jovem não tendo feito a formação, mas 
tendo um trabalho que gostaria de fazer já com 
alguma prática, também pode ter acesso ao kit. 
Um dado muito encorajador e que dá credibili-
dade ao trabalho levado a cabo pela AMDM é o 
aspecto relativo à entrega do Kit (cuja finalidade 
é montar o seu próprio negócio). Como pode-se 
verificar 100% deles recebeu o kit.

Se por um lado isso é um dado muito positi-
vo, que significa que todos os jovens abrangidos 
por esta acção conseguiram montar um pequeno 
negócio, por outro lado, significa que a possibi-
lidade para estes jovens arranjarem trabalho no 
mercado formal, mesmo tendo uma formação, 
ainda permanece muito difícil. A AMDM no seu 
trabalho de reinserção laboral, tenta enquadrar 
alguns jovens em estágios de formação em em-
presas mas, devido à concorrência, as baixas 
competências e à grande procura, as dificulda-
des são enormes e o tempo de espera muito lon-
go; por esta razão, na maioria dos casos, opta-se 
pelo auto emprego.

Sempre dependendo do tipo de profissão es-
colhida e das possibilidades, além de receber o 
kit o jovem pode ser ajudado a montar uma “bar-
raca” com material local para ter um espaço onde 
exercer o seu trabalho. Em muitos casos, isso não 
é necessário porque os jovens podem fazer estes 
tipos de actividades nas suas próprias casas ou 
no quintal, permitindo reduzir as despesas de 
transporte e garantindo que, em caso de dificul-
dades, a família possa ajudar o jovem.

Para aqueles casos que realmente não existe 
a possibilidade de se utilizar o espaço de casa, 
pode-se montar uma pequena barraca provisó-
ria, mas sempre buscando um lugar que não seja 
longe de casa. No caso dos entrevistados, cerca 
da metade (51%) recebeu a barraca. O gráfico 
a seguir resume o tipo de apoio recebido pelos 
jovens.
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manutenção dos equipamentos. Ou foi por dis-
cussão com o parceiro com quem compartilhava 
o negócio, ou a máquina foi roubada, ou se estra-
gou e não conseguiu consertar. Deve-se sublinhar 
que a maioria das pessoas que teve dificuldades 
com o negócio conseguiu superar sozinho (cerca 
de 12.8%), este é um dado importante porque 
demonstra a capacidade de gestão que elas con-
seguiram adquirir. Claramente a AMDM continua 
a supervisão e o apoio aos meninos, tanto é que 
6.4% conseguiram recuperar o negócio graças 
ao apoio do educador. 

4.5 Impacto económico do apoio
Quanto aos rendimentos oriundos dos negócios, 
os dados poderiam ser vistos como não satisfató-
rios, uma vez que ainda há um número conside-
rável de beneficiários com rendimento inferior 
ao salário mínimo, sem contar que o custo da 
vida em Moçambique é bastante alto. Mas é tam-
bém verdade que a maioria dos membros destas 
famílias não conseguem ter salários mais eleva-
dos devido às dificuldades de entrar no mercado 
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Gráfico 63: Apoio recebido

Em relação às dificuldades encontradas uma 
vez começado o negócio, embora a maior per-
centagem seja daquelas pessoas que depois do 
apoio não tiveram problemas com seus negócios 
(53%), um número considerável, corresponden-
te a 47%, revelou ter tido problemas por vários 
motivos apresentados na tabela que se segue:

Tabela 6: Tipo de Problema

Tipo de Problema   (%)

Falta de material/produtos 21,3
Falta de pagamento por parte 
dos clientes 6,4
Problemas com o espaço 
(água, luz, barraca) 4,3
Problemas com a família 4,3
Dificuldades na gestão do negócio 6,4
Não se Aplica 57,4
Total 100,0

É interessante perceber que muitas das questões 
apresentadas como causas de problemas com o 
negócio estão na esfera das relações pessoais 
com os parceiros nos negócios ou, então, com a 

100 100
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formal (que mesmo este, dependendo do sector, 
não paga salários que permitam sustentar a fa-
mília), além disso, tem que se ter em conta que 
estes valores, na realidade, fazem uma grande 
diferença no balanço familiar e na autonomia da 
pessoa, sobretudo se comparado, como se faz a 
seguir, com o valor que os outros membros da 
família conseguem receber. 

 

Como pode-se ver no gráfico, os três grupos 
de valores mais citados são: rendimento men-
sal entre 500 e 1.000 meticais com 38.8%; en-
tre os que consegue um 1.000 e 1.500 meticais, 
com 19.1%, e entre 1.500 e 2.500 meticais com 
25.5%. Como se pode verificar, existem também, 
beneficiários cujo rendimento está entre os 3.500 
e os 4.500 meticais, o que faz pensar que se se 
continuar com o apoio e a assistência material, 
pode haver maiores transformações na condição 
socioeconómica deste segmento populacional.

 Gráfico 64: Rendimento do negócio

Gráfico 65: Rendimento da Família
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Quando comparamos os dois últimos gráfi-
cos, podemos dizer que os dados são em certa 
medida encorajadores e revelam que, embora al-
guns tenham rendimentos abaixo da fasquia do 
salário mínimo, o facto de outros membros da fa-
mília também trabalharem, faz com que isso mi-
nimize a condição de carência financeira em que 
os membros se encontram. Como se pode verifi-
car 70.2% têm familiares que produzem renda 
mensal superior à do jovem que recebeu o apoio 
em micro negócio, contra os 12.8% de pessoas 
cuja renda dos outros membros é inferior a sua 
e os 14.9% das pessoas cuja única fonte de ren-
dimento é o seu negócio. Mesmo tendo o 70.2% 
com renda superior, é evidente que o apoio e o 
contributo que o auto emprego do jovem dá à fa-
mília é importante para melhorar as condições 
do agregado.

4.6 O que mudou com o apoio da 
AMDM

Através dos dados do gráfico abaixo, fundamental-
mente se se olhar para as respostas dadas, pode-
se verificar que houve transformações em termos 
económicos sociais e até ao nível da auto-estima 
dos beneficiários, pois o trabalho de reinserção, 
não só concedeu meios de suprir algumas neces-
sidades básicas mas, também, de se sentirem so-
cialmente úteis. Como se pode verificar na tabela, 
alguns (6.4%) dizem não se sentir mais como um 
peso para a família; e outros (78.7%) dizem se 
sentir mais autónomos e independentes; e, ainda 
outros (6.4%), se mostram de certa forma felizes 
pelo facto de poderem ajudar a família. 

As pessoas, via de regra, sentem-se confor-
tadas e socialmente bem quando as actividades 
que elas fazem são reconhecidas por outros 
membros do grupo no qual estão inseridas. É 
por essa razão que é bom perceber, através das 
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Gráfico 66: Mudanças com o apoio da AMDM
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respostas, o nível de satisfação social das pesso-
as resultante das transformações ocorridas após 
se beneficiarem do apoio da AMDM.

Quando questionados sobre o que mudou 
com o apoio que a AMDM deu para o seu negócio 
em relação à vida familiar, emerge claramente 
que o problema da insegurança alimentar é sé-
rio na cidade de Maputo, como em todas outras 
cidades do país. Há vários estudos que revelam o 
nível de insegurança alimentar em que as famí-
lias urbanas vivem, fruto da falta de recursos fi-
nanceiros por um lado mas, também, pela quase 
inexistente agricultura urbana. Este problema se 
constitui, também, como uma das causas princi-
pais mais apontadas para a saída das crianças do 
lar, para ir viver na rua. Por essa razão, é impor-
tante constatar que, em relação a mudanças na 
vida da família com o apoio da AMDM, a maioria 
cita a melhoria na alimentação (91.5%).

 

Como abordado acima, também é menciona-
do o contributo que o jovem pode dar à família 
no que diz respeito à melhoria de condições ge-
rais, como ajudar na escola dos irmãos, poder 
contribuir no transporte e vestuário. Estes as-
pectos são muito importantes enquanto são es-
tes que estão estritamente ligados ao sentido de 
auto-estima e participação familiar.

Por esta razão, não surpreende que, quando 
questionadas sobre quão satisfeitos estão com 
o negócio na contribuição para o seu bem-estar 
e da sua família, as pessoas afirmam estar satis-
feitas e muito satisfeitas (80.9%). Em relação a 
essa questão, o destaque vai para os que se mos-
traram completamente satisfeitos, com 30% e os 
que se mostraram muito satisfeitos, com 40%. 
Apenas 8.5%, o que corresponde a 4 pessoas, 
mostraram-se pouco satisfeitos.

 

Gráfico 67: Mudanças na família devidas ao apoio da AMDM
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As explicações sobre o porquê deste grau de 
satisfação reforçam o que já foi dito, como: “posso 
pagar a minha escola”; “melhorou as condições de 
vida”; “porque posso ajudar em casa”; “Porque an-
tes não fazia nada e tinha que pedir tudo aos meus 
pais”, “sinto-me mais homem e capaz de ajudar a 
família nas coisas difíceis”, entre muitos outros.

Claro que, também, a avaliação do apoio dado 
também será muito positivo, uma vez que os jo-
vens puderam se envolver em actividades remu-
neráveis e a desenvolver algum empreendimen-
to. Não só ajudou a ter uma ocupação, mas lhes 
deu independência financeira, em comparação 
com a condição anterior. Assim, de um modo 

geral, os beneficiários avaliam positivamente o 
apoio que a AMDM deu ao seu negócio. Segundo 
os dados, como podemos verificar nas percenta-
gens, a maioria diz que o apoio foi bom e muito 
bom, 70% e 19% respectivamente.

4.7 Outros apoios da AMDM
Além do apoio monetário e material para desen-
volver ou melhorar um negócio, a AMDM fornece 
outro tipo de apoio. O 98% dos jovens recebeu 
outro tipo de apoio. Entre estes: documentação; 
actividades sociais e culturais (como palestras, 
teatro, eventos, etc.), visitas familiares, reinte-
gração escolar

 

Parte B | Capítulo 7
Apoio na formação e micro 

negócio para os jovens

Gráfico 68: Quão satisfeito está com o seu negócio na contribuição para o seu bem 
estar e da sua família?

Gráfico 69: Outros apoios
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Das outras formas ou tipo de apoio recebido, 
o destaque vai para a obtenção de documentos, 
com 12.8%, e apoio com as visitas familiares, 
com 38.3% e também têm relevância as activi-
dades sociais (14.9%). Uma atenção especial vai 
para a reintegração escolar, 21.3%, que para a 
AMDM é fundamental criar bases para as pesso-
as desenvolverem e, nesta prospectiva, a escola é 
o ponto de partida. A maioria dos jovens é ajuda-
da no auto-emprego sob a condição de que eles 
voltem a estudar.

5. Considerações e sugestões
Como conclusão, a avaliação que pode ser feita 
do apoio que os jovens receberam a AMDM no 
âmbito do trabalho de reinserção social dos anti-
gos meninos de rua é positiva. Apesar dos jovens 
terem recebido uma formação para gestão de 
micro negócio e terem recebido o kit de apoio, a 
renda que eles podem obter do negócio é muito 
baixa para as necessidades, entretanto tem um 
impacto positivo mais sobre os próprios jovens 
do que sobre o conjunto do agregado. Pois, se 
viu que não só melhorou sua auto-estima e sua 
condição financeira, mas como 91.5% afirmou, 
melhorou também a sua alimentação. Cerca de 
70% beneficiários são do sexo feminino porque 
em muitos casos são as mães dos meninos que se 
responsabilizam pelo negócio.

Mas ainda há sérios problemas com os tama-
nhos dos agregados versos a renda adquirida. 
Em torno de 60% dos agregados têm entre 6 a 

8 membros cada, para uma renda de menos de 
5 mil Meticais. O custo de vida faz com que seja 
ainda preocupante o grau de vulnerabilidade de 
todas essas famílias mesmo com a ajuda finan-
ceira e material da AMDM. Isso se vê mesmo 
nas famílias (74.5%) que têm entre duas a três 
pessoas trabalhando, uma vez que elas se encon-
tram em empregos mal remunerados, ou mesmo 
no sub emprego.

Dos 100% que receberam a ajuda material, 
74% fez a formação oferecida pela Associação 
Meninos de Moçambique para a gestão do micro 
negócio. Quando se analisa as causas do fracasso 
nos negócios por parte de alguns beneficiários, 
os problemas se encontram mais em questões 
de maturidade e sua condição de vulnerabilida-
de socioeconómica, do que em conhecimentos 
técnicos de gestão, que para este caso são muito 
simples. 

Finalmente, depois de comparados os aspec-
tos negativos e positivos resultados do apoio e da 
formação, quando questionados os inquiridos, 
todos estão satisfeitos com o negócio na contri-
buição para o seu bem-estar e da sua família, e 
cerca de 80% afirmam estar muito satisfeitos.

Sugestões
Seria importante se aprimorar os cursos de for-
mação técnico profissional para outras áreas, 
que pudessem ampliar as possibilidades de em-
pregabilidade dos jovens e isso poderia ocorrer 
em parceria com outras instituições.
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Considerações 
Finais
Diante do que foi exposto, pode-se dizer que a fa-
mília, mesmo com tantas mudanças ocorrendo na 
sociedade, ela ainda é definida como núcleo pri-
mário de protecção dos seus membros, a princi-
pal fonte de afecto e de socialização para acriança 
e o adolescente. Entre os factores que mais con-
tribuem para a crise e desestruturação da família, 
encontram-se a pobreza e a violência doméstica 
em que, como foi colocado pelos participantes do 
grupo focal, no meio do conflito quem mais sofre 
são sempre as crianças, que ficam desamparadas 
e podem terminar nas ruas, pois não há quem cui-
de delas em casa. Muitos estudos apontam que a 
afectividade é a base do relacionamento familiar, 
e que este desempenha um papel importante para 
o fortalecimento dos vínculos de solidariedade 
necessários para o enfrentamento das dificulda-
des incontornáveis do dia-a-dia. 

Por outro lado, a família, como porta-voz pri-
vilegiado de transmissão dos valores a serem se-
guidos mudou, ou teve sua força e sua eficácia 
diminuídas. A convivência familiar, nesta época 
em que a busca pelo sustento requer a participa-
ção de todos, directa ou indirectamente, reduziu 
consideravelmente o tempo livre para o convívio 
entre os membros do agregado. Respeitando-se 
a cultura das famílias em cada contexto e as sin-
gularidades dentro de cada uma delas, em nossa 

actual sociedade regida pela lógica do consumo, 
observa-se que tem sido uma tarefa muito difícil 
para os pais conseguirem suprir as necessidades 
materiais e emocionais, e ainda manter o contro-
lo sobre seus filhos de modo a incutir valores no-
bres para a formação de um carácter adequado 
na vida adulta.

Este quadro tem conduzido ao que se deno-
mina de condição de pobreza ou vulnerabilida-
de social. Entretanto, definir pobreza em termos 
de renda, é uma evidência e uma tautologia, que 
não explica as razões pelas quais são pobres as 
famílias donde procedem os meninos de rua, os 
catadores de resíduos ou os portadores de trans-
torno mental, e nem a maneira pela qual elas po-
deriam superar tal situação. Isto quer dizer que, 
tal definição não explica as causas e os efeitos da 
pobreza e, consequentemente, não auxilia a criar 
políticas sociais para minimiza-la. O facto é que 
tal condição leva à vulnerabilidade dos membros 
porque foram mal socializados ou socializados 
num ambiente diferente da maioria das pessoas, 
e não têm sucesso porque são estigmatizados. 
Por outro lado, pode-se dizer que são pobres 
porque são explorados pelos grupos dominan-
tes, sendo empobrecidos pela lógica do capitalis-
mo e que não podem ser bem-sucedidos porque 
não são protegidos e auxiliados. Mas também se 
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pode dizer que eles são pobres por serem depen-
dentes e não terem autonomia e, como não têm 
capital social suficiente, não conseguem alcan-
çar o sucesso na vida. Por fim, por serem mui-
tas vezes abandonados pelos parentes, pode-se 
dizer que estes indivíduos são pobres porque 
estão isolados, atomizados, desestimulados e 
não têm sucesso porque não participam em for-
mas de solidariedade organizada na comunida-
de onde se encontram. É aqui que se destaca o 
trabalho das organizações não-governamentais 
e associações, pois têm buscado em suas acções 
ajudar esta população vulnerável, não somente 
a identificar seus problemas, mas também a en-
contrar soluções sustentáveis para enfrentar os 
factores causadores da pobreza ou do seu agra-
vamento. Todavia, o trabalho destes organismos 
em hipótese alguma substitui o papel do Estado, 
como gestor mor e provedor de um ambiente 
institucional propício para que as diversas ins-
tituições e actores sociais possam desempenhar 
adequadamente seu papel e assumir suas res-
ponsabilidades. Acima de tudo, é o Estado que 
tem a responsabilidade de garantir o bem-estar 
e a observância dos direitos de cada cidadão no 
território nacional, daí ser imprescindível seu 
papel como principal actor em todas as acções 
de luta no enfrentamento das dificuldades que a 
população vulnerável atravessa.

É um dado que os factores causadores da vul-
nerabilidade social são transversais, o que quer 
dizer que não são apenas económicos nem polí-
ticos, mas uma multiplicidade de causas fazem 
com que indivíduos abandonem o lar para viver 

na rua, e se sustentar por meio de trabalhos mal 
remunerados, ou até mesmo catando alimentos 
jogados em contentores ou resíduos sólidos para 
reciclagem. O mesmo se pode dizer dos que por 
várias razões consomem drogas proibidas ou 
abusam do álcool, ou ainda aqueles que por vicis-
situdes da vida desenvolvem transtornos men-
tais e de comportamento. Não se trata apenas 
de questões económicas e da falta de emprego, 
ou simplesmente devido a problemas familiares. 
Contudo não se pode negar que, um ou outro fac-
tor desempenha papel fundamental para a dege-
neração da saúde mental dos indivíduos. 

A vulnerabilidade pode ter uma gradação 
maior ou menor que predispõe ao risco, e a pro-
tecção social tem relação directa para compen-
sar as carências. A renda, por exemplo, constitui 
um elemento da vulnerabilidade, junto com ou-
tras circunstâncias como idade, sexo, orientação 
sexual e outras. O recorte da vulnerabilidade 
não é apenas o da precariedade, como também 
da resiliência, da capacidade dos indivíduos em 
agir. Por isso que o trabalho feito pela CIES e 
parceiros com as famílias, seja no apoio escolar 
das crianças e no micro negócio, seja na ajuda 
para aceder ao tratamento médico no HPI e pelo 
micro negócio ter melhor alimentação e acesso 
aos medicamentos, estes esforços precisam ser 
apoiados pelas mais diversas instituições do Es-
tado como principal articulador de todos os es-
forços realizados pela sociedade civil, de modo 
a poder potencializar sua capacidade de trans-
formação qualitativa da vida das populações em 
condição de vulnerabilidade social. 
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