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Os 28 Estados Membros da União Europeia, apesar de serem estados soberanos e independentes, têm interesses 
em comum em determinadas matérias, incluindo a economia, o meio ambiente e a proteção social. Assim, os 
Estados Membros criaram instituições comuns ao nível da UE, nas quais são tomadas decisões nestes domínios. 

A UE tem alcançado inúmeras metas: construiu um mercado único, onde pessoas, bens, serviços e capitais 
transitam livremente entre os Estados Membros. Isto significa que mais de 500 milhões de cidadãos da UE são 
livres de circular e de se instalarem onde desejarem na União. A UE criou também uma moeda única, o Euro, que 
é atualmente uma das principais moedas mundiais, tornando o mercado único mais eficiente.

As ações da UE são orientadas pelos princípios que inspiraram a sua própria criação e desenvolvimento, e que 
a instituição procura promover em todo o mundo. Estes incluem a paz, a democracia e o estado de direito, os 
direitos humanos e as liberdades fundamentais. 

Esta relação tem por base valores, solidariedade e cooperação. Juntamente com outros atores, a UE 
tenta abordar grande parte das questões globais como a pobreza, a igualdade de género, as mudanças 
climáticas, o extremismo violento, o tráfico, a paz e a segurança. Estas questões afetam-nos a todos, e só 
se trabalharmos com os países parceiros em todo o mundo, poderemos enfrentar estes desafios.

A UE está empenhada em enfrentar as causas da pobreza. A UE investe de forma significativa no 
desenvolvimento, contribuindo para mais de metade do financiamento mundial da cooperação para o 
desenvolvimento. A UE é um dos principais defensores da Agenda 2030 das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável. A UE concentra-se em ‘Pessoas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parceria’ com 
vista aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), de forma a contribuir para a construção de 
sociedades mais estáveis e seguras, assim como para um meio ambiente mais saudável, nos quais as pessoas 
possam prosperar e empresas locais possam investir, crescer e criar empregos duradouros.

O QUE É A UNIÃO EUROPEIA?

JUNTOS ENFRENTANDO QUESTÕES GLOBAIS

A União Europeia (UE) 
é uma união política e 
económica de 28 países

A UE trabalha não apenas 
para os seus cidadãos, mas 
também para,  e com, o 
resto do mundo
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A UE está empenhada em melhorar a eficiência da cooperação para o desenvolvimento em Moçambique, 
alinhando as suas estratégias  e os seus programas de desenvolvimento com as prioridades do Governo, 
de forma a alcançar os objetivos da Agenda de 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Juntos, a UE e os seus Estados Membros são o maior parceiro de cooperação para o desenvolvimento de 
Moçambique. De 2007 até 2016, a UE e os Estados Membros disponibilizaram cerca de 6.28 mil milhões 
de Euros para Moçambique, representando aproximadamente 55% da ajuda internacional ao país [OECD 
DAC]. A UE e os seus Estados Membros trabalham em diversas áreas: Saúde, Educação, Agricultura & 
Desenvolvimento Rural, Água & Saneamento, Nutrição, Resiliência Climática, Energia, Infraestruturas & 
Estradas, Boa Governação e Gestão de Finanças Públicas, Desenvolvimento do Setor Privado, Igualdade de 
Género, Direitos Humanos e Proteção Social. Esta brochura destaca o trabalho feito em conjunto em 8 destas 
áreas-chave ao nível nacional, provincial, distrital e municipal. 

Para descobrir mais sobre a UE e os seus Estados Membros em Moçambique, visite diretamente os Websites 
de cada organização, cujos contactos encontra na contra-capa desta brochura. 

O QUE É A UNIÃO EUROPEIA?

JUNTOS ENFRENTANDO QUESTÕES GLOBAIS

UNIÃO EUROPEIA E COOPERAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO EM MOÇAMBIQUE 

Em Moçambique, a União 
Europeia é representada 
pela sua Delegação em 
Maputo, que trabalha em 
estreita colaboração com 
os 12 Estados Membros 
com representação no país: 
Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Espanha, Finlândia, França, 
Itália, Irlanda, Países 
Baixos, Portugal, Reino 
Unido e Suécia.

*A Embaixada da 
Dinamarca em Moçambique 
fechou em 2018 
mantendo um escritório de 
coordenação técnica.

© 2018/Skydrone Maputo/Eric Rousseau



A Agricultura ocupa um papel importante na economia moçambicana, 
representando cerca de 25% do Produto Interno Bruto (PIB). O sector emprega 
aproximadamente 75% de toda a força laboral do país. A estrutura agrária 
em Moçambique é dominada por agricultores de subsistência, com uma área 
estimada de 1.4 hectares por machamba, uma das áreas mais reduzidas 
na África Subsariana. Estes pequenos agricultores caracterizam-se por uma 
produção e produtividade reduzidas. No entanto, mais de 90% de todos os 
alimentos produzidos em Moçambique provêm destas pequenas machambas. 

Apesar do crescimento económico acelerado ao longo dos últimos 20 anos, 
diferentes formas de desnutrição e insegurança alimentar prevalecem ainda 
em Moçambique. A desnutrição crónica continua a um nível crítico, afetando 
mais de 40% das crianças com menos de 5 anos de idade. Grande parte 
da desnutrição está concentrada em famílias que dependem da agricultura 
de subsistência e que, paradoxalmente, são as principais responsáveis pela 
produção de alimentos em Moçambique. 

A UE e os seus Estados Membros apoiam o crescimento inclusivo e a redução 
da pobreza nas áreas rurais. Como? Em primeiro lugar, apoiam a melhoria 
da segurança alimentar e da nutrição através do aumento da produção, 
acesso a alimentos e a mercados, e intervenções específicas de nutrição. Este 
último aspeto é especialmente importante no Norte e Centro do país, onde 
a desnutrição é mais elevada. Em segundo lugar, a UE e os seus Estados 
Membros apoiam o aumento da competitividade rural dos agricultores. 

As modalidades de implementação dos programas da UE e dos seus Estados 
Membros variam mas têm os mesmos objetivos. Alguns dos Estados Membros 
trabalham diretamente com os órgãos governamentais ao nível nacional e 
provincial. Noutros casos, a UE e os seus Estados Membros trabalham através 

das agências das Nações 
Unidas, como a Organização 
das Nações Unidas para a 
Alimentação & Agricultura 
(FAO) e o Programa Alimentar 
Mundial (WFP), bem como 
organizações internacionais 
não-governamentais (ONGs). 
Noutros casos, trabalham 
diretamente com os chamados 
grandes agricultores, de 
forma a integrar os pequenos 
agricultores nas cadeias 
de valor comerciais. Por 
último, muitos dos Estados 
Membros apoiam programas 
de investigação científica através da colaboração com investigadores e 
universidades nacionais e internacionais. 

Alguns dos exemplos de projetos apoiados pela UE e os Estados Membros 
incluem: i) A disseminação de tecnologias inovadoras de agricultura 
através das “Escolas Machambas”, que abrangeram 31,643 agricultores 
(mais de metade deles mulheres) em 2017, ii) O Programa Integrado de 
Transferência de Tecnologias aplicadas à Agricultura, que estabeleceu 
972 áreas de demonstração, cobrindo 2.834 hectares de terra; iii) A 
formação de 15,000 agricultores em tecnologia de pós-colheita usando 
silos (utilizando o “Modelo Gorongosa”); e iv) O desenvolvimento de 
sistemas de irrigação em regiões áridas. 

APOIO E PROMOÇÃO DA AGRICULTURA
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Moçambique encontra-se numa situação de enorme vulnerabilidade em 
relação às mudanças climáticas. O país está exposto a eventos climáticos 
extremos, tais como secas, inundações, ciclones tropicais e a subida do 
nível do mar.

Grande parte da população vive em áreas costeiras ou rurais, subsiste à 
base da agricultura, e depende exclusivamente da utilização de recursos 
naturais. Estas características exacerbam a vulnerabilidade das comunidades 
a desastres naturais e eventos climáticos extremos. Quase todos os anos 
o país sofre crises humanitárias, com pessoas deslocadas e altos níveis de 
insegurança alimentar. Estima-se que em 2017 cerca de 2.3 milhões de 
pessoas foram afetadas por inundações e necessitaram de ajuda humanitária.  

É preciso agir! O Governo de Moçambique está empenhado em tomar 
medidas para reduzir o impacto das mudanças climáticas. As prioridades 
estão definidas na Estratégia Nacional de Mudanças Climáticas (2013-2025), 
focando-se na adaptação, mitigação e apoio financeiro. A UE e os Estados 
Membros estão fortemente empenhados em apoiar estas prioridades, que são 

essenciais para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODSs), em particular o ODSs 13: Tomar medidas urgentes para combater 
a mudança climática e seus impactos.

O que estamos a fazer? A UE, juntamente com a Bélgica, a Dinamarca, 
a Irlanda, a Itália, Portugal e a Suécia, têm apoiado a implementação de 
Planos Locais de Adaptação a nível distrital com atividades concretas no 
terreno, como sejam a coleta de água da chuva, a instalação de bombas 
de água e a restauração dos mangais. A Alemanha tem investido em 
sistemas de gestão de água e apoiado a proteção marinha e costeira para 
a adaptação às mudanças climáticas.

Estes exemplos de trabalho no terreno são complementados com outras áreas 
de ação, incluindo capacitações nos diferentes Ministérios, para integrarem 
nas suas políticas a mitigação a eventos climáticos extremos. A UE está a 
apoiar o Governo no desenvolvimento do Roteiro de Contribuição Nacional 
Determinada (CND), como requisito obrigatório para cumprir o Acordo 
de Paris 2015 e tomar as medidas necessárias para o pôr em prática. 

COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS E RESILIÊNCIA 

© Eric Mounier



Moçambique acredita que a educação é um direito fundamental de todos 
os cidadãos e uma aposta essencial para a redução da pobreza e o 
desenvolvimento do país. O número de alunos aumentou significativamente 
ao longo dos anos, passando de 3.8 milhões de estudantes em 2004 para 
mais de 7 milhões em 2017. No entanto, o aumento significativo do acesso 
ao ensino primário criou problemas ao nível da qualidade da educação. 
Atualmente, apenas 35% dos alunos completam sete anos no ensino 
primário. A UE e os Estados Membros apoiam o Governo de Moçambique 
na sua estratégia e nas reformas do sector da educação para melhorar 
o acesso, a igualdade de oportunidades e, especialmente, os resultados 
de aprendizagem. O apoio é efetuado maioritariamente através de um 
fundo comum – FASE (Fundo de Apoio ao Sector de Educação) – e de 
outros programas complementares. A Alemanha, Finlândia, Irlanda, Itália 
e Portugal contribuem para este fundo diretamente. A UE e outros Estados 
Membros contribuem indiretamente através do seu apoio para a Parceria 
Global para a Educação (PGE), a principal iniciativa global de educação.

Os resultados têm sido impressionantes! Desde 2005 as crianças 
moçambicanas recebem livros escolares gratuitos: são comprados e 
distribuídos anualmente 14 milhões de livros. Todas as escolas primárias 
(mais de 12,000) recebem todos os anos um financiamento específico do 
FASE, o ADE (Apoio Directo às Escolas) para requisitarem materiais de apoio 
que melhoram o processo de ensino-aprendizagem. Entre 2011 e 2017, o 
número de professores qualificados aumentou 53%, graças aos programas 
de formação profissionais e a estágios destinados a professores. O acesso 
ao ensino secundário e superior também aumentaram. Estes resultados 
foram possíveis graças ao fortalecimento da capacidade institucional 

dos sectores a todos os níveis 
administrativos.

Além de financiarem e 
fornecerem assistência técnica 
ao sector da educação, 
os Estados Membros são 
também membros ativos no 
mecanismo de coordenação 
e de diálogo entre o Ministério 
da Educação, os parceiros 
de desenvolvimento e as 
organizações da sociedade 
civil. Por exemplo, a 
Alemanha, Finlândia e Irlanda 
assumiram várias vezes o 
papel de liderança na coordenação dos parceiros, o que implicou facilitar 
um diálogo construtivo com o Governo e a harmonização das intervenções 
dos vários parceiros.

A UE e os Estados Membros estão também ativos no Ensino Superior, 
apoiando estudantes, professores e investigadores moçambicanos a 
integrarem instituições de ensino superior na Europa e em África, para que 
alarguem os seus conhecimentos, progridam na carreira e contribuam para 
o desenvolvimento de um núcleo académico em Moçambique. Para mais 
informações sobre programas de bolsas de estudo, consulte a brochura da 
UE sobre Ensino Superior (“Estuda no Estrangeiro Melhora o Conhecimento”). 

APOIO NO SECTOR DA EDUCAÇÃO
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O acesso à energia é vital para o desenvolvimento! Todas as áreas críticas 
para suprir as necessidades humanas, como a saúde, a educação ou 
mesmo atividades de geração de renda, requerem serviços de energia 
modernos. No entanto, em Moçambique estima-se que apenas 39% da 
população tenha acesso a eletricidade. Nas áreas rurais, onde 68% dos 
moçambicanos vivem, apenas 6% tem acesso a energia. A eletrificação 
rural continua a ser um grande desafio devido a vários fatores como a falta 
de infraestruturas, o quadro legislativo e os incentivos fiscais inadequados, 
incluindo a definição de tarifas. De acordo com as estimativas, apenas 50% 
da população terá acesso à rede elétrica nacional até 2030. Torna-se pois 
essencial desenvolver soluções de energia descentralizadas e estratégias 
integradas para assegurar o acesso à energia. 

O Governo de Moçambique está empenhado em alcançar os objetivos 
da estratégia de “Energia Sustentável para Todos (SE4 ALL)” e a meta 7 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), relativa ao acesso 
universal a serviços energéticos acessíveis, seguros e modernos até 2030. 
Além disso, Moçambique tem como objetivo desenvolver o sector da energia 
renovável, de forma a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. A UE 
e os Estados Membros são parceiros-chave destes esforços. Em 2016, 
assinaram a Declaração Conjunta sobre Energia Sustentável com o Governo, 
seguindo-se o Energy Africa Mozambique Compact em 2017, este último 
visando o desenvolvimento de sistemas solares domésticos. Ambas as 
declarações têm como objetivo reforçar a cooperação estabelecida para 
aumentar o uso de energia sustentável e produzir energia segura e com 
uma boa relação de custo-eficiência, sendo o objetivo final fazer chegar 
serviços de energia acessíveis e modernos a todos os moçambicanos.

Com o apoio da UE e dos Estados Membros têm-se obtido resultados 
concretos no sector da energia. Um exemplo concreto são as capacitações 
de várias instituições como o Ministério dos Recursos Minerais e Energia 
(MIREME), a Electricidade de Moçambique (EDM), o Fundo Nacional de 
Energia (FUNAE) e o Conselho Nacional de Energia (CNELEC). Com 
o apoio da UE, Alemanha, França e Suécia, instituições nacionais têm 
construído, melhorado, e expandido infraestruturas elétricas com foco nas 
energias renováveis: coletivamente construímos e reabilitámos centrais hidro 
elétricas e solares, financiámos a reabilitação de sub-estações e linhas de 
transmissão e fornecemos várias soluções dentro e fora-de-rede em áreas 
rurais. Este último permitiu a eletrificação de centenas de escolas, centros 
de saúde e postos de administração pública. A energia produzida pelas 
centrais também é usada para agro-processamento, irrigação, produção 
industrial e outras atividades económicas. Os desafios no sector continuam a 
ser imensos mas a UE e os Estados Membros estão empenhados em apoiar 
o Governo de Moçambique no seu objetivo de garantir energia sustentável 
para todos os moçambicanos!

APOIO AO SECTOR DA ENERGIA



Moçambique registou progressos notáveis em termos de legislação em 
prol dos direitos humanos e da igualdade de género, assim como ao nível 
da representação das mulheres nos espaços de tomada de decisões. 
Apesar disso, a violência contra as mulheres e raparigas, e o acesso 
desigual à informação, serviços públicos, recursos e oportunidades 
económicas prevalecem.

A UE e os seus Estados Membros apoiam significativamente as áreas dos 
Direitos Humanos e da Igualdade de Género em Moçambique. Através 
da diplomacia e de programas específicos, a UE apoia o fortalecimento 
dos direitos civis e políticos, como a liberdade de expressão, o acesso 
à informação e o stado de Direito. A democratização é apoiada 
principalmente através da educação cívica e do planeamento 
participativo, assim como com a promoção do acesso à informação 
relativamente às indústrias extrativas e aos subsídios de proteção 
social. Programas como o PAANE (Programa de Apoio aos Atores 
Não Estatais), da UE e o Programa AGIR (Programa de Ações para 
uma Governação Inclusiva e Responsável), com apoio da Suécia, 
Dinamarca e Países Baixos, estão a apoiar mais de 50 organizações 
da sociedade civil em todo o país, com o objetivo de defender os 
direitos dos cidadãos e proteger vítimas e ativistas. 

É dada particular atenção aos direitos das mulheres, incluindo o 
direito à educação para as raparigas e a implementação da Estratégia 
Nacional de Combate ao Casamento Infantil. A UE e os seus Estados 

Membros apoiam organizações que trabalham pelos direitos das 
mulheres e igualdade de género; empoderamento económico da mulher; 
participação política; direitos e saúde sexual e reprodutiva; acesso 
à educação; e combate à violência baseada no género. A UE e os 
seus Estados Membros estão empenhados para apresentar anualmente 
os resultados do Plano de Ação de Género II, o qual engloba vários 
públicos e aborda diferentes dimensões de género. 

A UE, juntamente com as Nações Unidas, lançou recentemente o 
programa global “Spotlight Initiative” que em Moçambique irá abordar 
a prevenção e as respostas à violência contra as mulheres e raparigas 
e o casamento prematuro. Os programas PAANE e AGIR trabalham 
também em prol dos direitos das crianças e combatem o abuso 
infantil, os casamentos prematuros e o tráfico de crianças, combatem 

APOIO NAS ÁREAS DE GÉNERO E DIREITOS HUMANOS
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a discriminação contra  pessoas idosas, crianças, mulheres, e pessoas 
a viver com HIV/SIDA, assim como pessoas com deficiências, e a 
comunidade LGBT.

Vários resultados têm sido alcançados neste domínio. Graças à 
advocacia levada a cabo pela ACAMO (Associação dos Cegos 
em Moçambique), em 2017 o Governo aprovou uma nova política 
que introduziu livros em Braille nas escolas primárias, de modo a 
desenvolver um ensino primário mais inclusivo. A Associação da Mulher 
pelo Desenvolvimento e a Associação das Mulheres Moçambicanas 
de Carreira Jurídica providenciaram apoio legal e jurídico a 5,395 
mulheres; 1,404 homens e 1,628 crianças. O Fórum das Rádios 
Comunitárias pôs no ar 95 programas para a campanha ‘Casar? Só 
depois dos 18 anos!’ O Fórum Mulher e a Associação Feminina da 
Zambézia apoiaram 201 mulheres que sofriam de Fístula Obstétrica no 
país. A Organização Khandlelo recebeu mais de 1000 crianças nos 
seus centros socio-educacionais. Através da organização Médicos do 
Mundo e dos seus parceiros locais, uma plataforma de mensagens está 
acessível para apoiar as mulheres sobreviventes de violência doméstica, 
e 317 raparigas já receberam assistência. Mais de 1,000 crianças 
receberam apoio social e psicológico no centro comunitário financiado 
pela organização Meninos de Moçambique. A UE e os seus Estados 
Membros coletivamente, apoiaram mais de 60 projetos e programas 
na área dos direitos humanos, representando mais de 41 milhões 
de Euros (cerca de 3.000 Milhões de Meticais) entre 2014 e 2017.



Providenciar um nível adequado de cuidados de saúde é um desafio em 
todos os países, mas principalmente nos que passaram por situações de 
conflito. É o caso de Moçambique. A partir de 1990, após a Guerra Civil, 
um grande investimento era necessário pois muitas infraestruturas tinham sido 
destruídas, reduzindo fortemente o nível de acesso e a eficiência dos cuidados 
primários de saúde. As formações profissionais praticamente não existiam, 
e o indíce de mortalidade materno-infantil era assustadoramente elevado. 

Apesar do desejado progresso na expansão dos serviços hospitalares e no 
acesso a serviços essenciais de saúde nas últimas décadas, Moçambique 
ainda enfrenta níveis elevados de mortalidade materna, infantil e neo-natal, 
combinados com desnutrição infantil e efeitos devastadores da malária, 
tuberculose e HIV/SIDA. A prevalência do HIV aumentou de 11.5% em 
2009 para 13.2% em 2015. Mais de 2.2 milhões de moçambicanos vivem 
com HIV, tornando Moçambique o terceiro país mais afectado do mundo. 
A taxa elevada de gravidez na adolescência, nomeadamente devido ao 
casamento prematuro e infantil, resulta na quinta maior percentagem de 
mães adolescentes no mundo. A elevada taxa de fertilidade em Moçambique 
levanta um enorme desafio para o desenvolvimento sustentável do país.

O Governo é o principal provedor de saúde em Moçambique. Provedores 
privados têm surgido recentemente, e a sua contribuição é ainda limitada. 
Juntamente com os hospitais centrais e provinciais, a rede de saúde pública 
abrange 1,600 centros de saúde e aproximadamente 30 hospitais distritais. 
A prioridade do Governo é expandir o acesso a serviços essenciais e 
cobertura do Nível Primário de Cuidados de Saúde. A UE e os seus Estados 
Membros apoiam estas prioridades através de diferentes iniciativas: usando 
directamente os sistemas do Governo; apoiando províncias específicas; 

apoiando organizações não-governamentais; e através de programas 
das Nações Unidas. Em geral, os Estados Membros fornecem assistência 
técnica e financeira para o sector, de forma a apoiar a implementação 
da estratégia nacional de saúde e os planos nacionais. Estados Membros 
como a Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Irlanda, Itália, Países Baixos 
e  Reino Unido apoiam o sector da saúde. Uma das áreas em que se 
verificam já resultados positivos é  nos nascimentos que ocorreram em 
instituições de saúde, os quais embora tenham abrandado nos últimos 
anos, demonstram uma tendência positiva, passando de 48% em 2003 
para 54% em 2011, e depois crescendo até 73% em 2015.

As principais áreas abrangidas pela UE e pelos seus Estados Membros no 
sector da saúde são: HIV/SIDA; saúde materno-infantil e reprodutiva; saúde 
na adolescência; planeamento familiar (de forma a abordar as necessidades 
das raparigas); prevenção e tratamento de desnutrição; e fortalecimento dos 
sistemas de saúde existentes. 

A nível global, a UE e os seus Estados Membros apoiam entidades 
q u e  c o n t r i b u e m 
s ign i f i ca t i vamen te 
para o sector da saúde 
em Moçambique, 
nomeadamente o Fundo 
Global de luta contra 
a SIDA, Tuberculose e 
Malária e a Aliança 
Mundial para Vacinas 
e Imunização (GAVI). 

APOIO AO SECTOR DA SAÚDE
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Água é vida. No entanto, em Moçambique, muitas pessoas vivem ainda 
sem este precioso recurso: 51% dos moçambicanos não tem acesso a água 
potável e 69% vivem sem condições básicas de saneamento. Em termos 
geográficos, Moçambique é o ponto de escoamento de 9 rios de grandes 
dimensões e tem cerca de 2 500 Km de linha costeira, fazendo com que 
a gestão da água seja um enorme desafio. Frequentemente, cheias e secas 
deixam as pessoas com demasiada água ou com falta de água para uso 
doméstico, para a agricultura e uso nas indústrias. A escassez de água 
representa uma ameaça para a vida humana e tem também um impacto 
negativo na economia. Tornar a água acessível em termos de quantidade, 
qualidade, onde e quando necessário, é crucial para o desenvolvimento 
social e económico de Moçambique. Uma meta importante foi alcançada 
em 2017, quando pelo menos 70% dos moçambicanos nas áreas urbanas 
passaram a ter acesso a água limpa, de acordo com as metas internacionais.

Os esforços têm que continuar. A UE e os seus Estados Membros estão a 
apoiar o Governo de Moçambique para que sejam alcançadas as metas 
do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6, nomeadamente o 
acesso universal e equitativo à água potável, segura e acessível para todos. 
Este apoio é disponibilizado de duas formas. 

Em primeiro lugar, investindo em infraestruturas que façam chegar água 
ao beneficiário final. Por exemplo, através do Programa Nacional de 
Abastecimento de Água e Saneamento, com o apoio dos parceiros de 
desenvolvimento, incluindo a Áustria e o Reino Unido, mais de 3.5 milhões 
de pessoas em comunidades rurais pobres têm acesso a água potável, 
saneamento e higiene. A Bélgica investiu na distribuição de água potável 

em regiões remotas, e introduziu uma nova tecnologia para purificar água 
salgada usando energia solar na província de Gaza. 

Em segundo lugar, investindo na capacidade institucional e fornecendo 
conhecimento especializado. Por exemplo, os Países Baixos e Portugal 
estão a reforçar a capacidade das instituições moçambicanas responsáveis 
pela distribuição e gestão da água. Outro exemplo de apoio para o 
fortalecimento de capacidades é o projecto WaterNet. Este projeto visa 
o fortalecimento das competências humanas e institucionais na gestão 
integrada de recursos hídricos (IWRM). Até agora, 147 alunos (dos quais 
40% mulheres) completaram o Mestrado em IWRM, através da WaterNet, 
com o apoio conjunto da Alemanha, Dinamarca, Reino Unido e Suécia. 
Os finalistas deste mestrado estão agora equipados com os conhecimentos 
necessários para melhorar o sistema de água em Moçambique.

APOIO AO SECTOR DA ÁGUA



Quase metade da população moçambicana vive abaixo da linha nacional 
de pobreza, e mais de dois terços vive abaixo do limiar internacional de 
pobreza. A desigualdade no país é elevada, e tem tendência a aumentar. 
Neste contexto, a proteção social tem um papel crucial na redução da 
pobreza e das desigualdades. O sistema nacional de proteção social 
foi criado pelo Governo e encontra-se em funcionamento desde o fim da 
Guerra Civil, nos anos 90. O sistema atual alcança apenas 19% dos mais 
pobres com os programas existentes mas, existem planos de expansão 
do valor e da cobertura dos subsídios atuais. De facto o sistema nacional 
de proteção social apresenta ainda vários desafios em termos de gestão 
das finanças públicas, funcionando numa base maioritariamente manual 
e não eletrónica, atrasando a chegada dos subsídios aos beneficiários e 
pondo em causa o bem-estar social dos mais vulneráveis.

Contudo, regista-se um progresso significativo, com a expansão 
contínua dos programas de proteção social, o aumento dos subsídios 
e a melhoria dos sistemas e processos. Os principais programas de 
proteção social são o Programa de Subsídio Social Básico (PSSB), o 

Programa de Ação Social Produtiva (PASP) e o Programa de Apoio 
Social Direto (PASD), beneficiando maioritariamente idosos, crianças 
em situações vulneráveis e pessoas com deficiência. Paralelamente, 
existe o Programa de Serviços Sociais de Ação Social (PSSAS). Muitos 
destes programas serão agora reformulados, de acordo com a Segunda 
Estratégia Nacional de Segurança Social Básica (ENSSB II).

Os Estados Membros da UE apoiam a proteção social em Moçambique. 
Os Países Baixos e o Reino Unido apoiaram directamente o sistema, na 
componente financeira dos subsídios  entre 2008 e 2016, num período de 
rápida expansão e durante o qual foi introduzida uma nova estratégica de 
proteção social do Governo. O subsídio de proteção social mínimo no PSSB 
aumentou de 70 para 310 Meticais, e o número de beneficiários aumentou de 
287,000 em 2011 para 499,000 em 2016. No mesmo período, a Irlanda, 
Suécia e o Reino Unido apoiaram ações de melhoria no sistema, através das 
agências das Nações Unidas (UN). Atualmente, as contribuições dirigem-se 
para a atualização dos softwares, a digitalização do sistema de proteção 
social, a introdução de um projeto-piloto de subsídio à primeira infância e 
para a avaliação dos principais programas. Portugal está também ativo 
nas áreas do apoio social e do fortalecimento das capacidades técnicas do 
Governo. Em paralelo, a UE e vários Estados Membros apoiam a sociedade 
civil no seu papel central de promover a responsabilização e advocacia no 
sistema, nomeadamente através da Monitoria Comunitária Independente 
(MCI). Estes mecanismos criam um elo de ligação entre as comunidades e o 
sistema de proteção social, proporcionando às pessoas a possibilidade de 
exprimirem as suas opiniões e de usarem mecanismos de denúncia e 
reclamação em prol dos seus direitos. 

APOIO À PROTEÇÃO SOCIAL





EMBAIXADA DO REINO DOS PAÍSES 
BAIXOS (HOLANDA)

Av. Kwame Nkrumah 324
Código Postal 1163, Maputo 
www.netherlandsworldwide.nl
/countries/mozambique
+258 21 484 200
map@minbuza.nl

EMBAIXADA DA FINLÂNDIA EM MAPUTO
Av. Julius Nyerere 1128
Código Postal 1663, Maputo 
www.facebook.com/FinnishEmbassyMaputo/
+258 21 482 400
sanomat.map@formin.fi

EMBAIXADA DE PORTUGAL EM MOÇAMBIQUE 
/ CAMÕES, I.P.

Avenida Julius Nyerere 720, Maputo 
www.instituto-camoes.pt
+258 21 491 616
cooperacao.maputo@mne.pt

ESCRITÓRIO DE COORDENAÇÃO DA COOPERAÇÃO 
PARA O DESENVOLVIMENTO DA EMBAIXADA DA 
ÁUSTRIA EM MAPUTO

Edifício JAT-IV, Av. Zedequias   
Manganhela 267, 4º andar, Maputo 
www.entwicklung.at/en/countries/
southern-africa/mozambique 
 +258 21 317 305 (06)
maputo@ada.gv.at 
 

AGÊNCIA ITALIANA DE COOPERAÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO 

Rua Damião de Góis 381, Maputo 
www.maputo.aics.gov.it
+258 21 498 513 / (+258) 21 491 787 (8)
maputo@aics.gov.it 
 

DEPARTAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO 
INTERNACIONAL DO GOVERNO DO REINO 
UNIDO EM MOÇAMBIQUE

Av. 25 de Setembro, Edifício JAT 420, 
3º andar, Maputo
www.gov.uk/world/organisations/
dfid-mozambique 
+258 21 351 400
enquiry@dfid.gov.uk 
 

EMBAIXADA DA IRLANDA EM MOÇAMBIQUE
Av. Julius Nyerere 3630, Bairro da
Sommerschield, Maputo 
www.embassyofireland.org.mz
+258 21 491 440
maputo@dfa.ie

ESCRITÓRIO DIPLOMÁTICO DA BÉLGICA
Av. Kenneth Kaunda 762, Maputo 
www.diplomatie.belgium.be
+258 21 492 009 (29) (33)
maputo@diplobel.fed.be

AGÊNCIA ESPANHOLA DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO 
(AECID)  /  EMBAIXADA DE ESPANHA EM 
MOÇAMBIQUE

Av. Eduardo Mondlane 677
Código Postal 1331, Maputo 
www.aecid.org.mz
+258 21 309 777 / Fax: (+258) 21 309 779
otc.mozambique@aecid.es

EMBAIXADA DA SUÉCIA EM MOÇAMBIQUE
Av. Julius Nyerere 1128, Maputo 
www.swedenabroad.com
+258 21 480 300
ambassaden.maputo@gov.se  
      

EMBAIXADA DE FRANÇA EM MOÇAMBIQUE 
Av. Julius Nyerere 2361, Maputo
www.mz.ambafrance.org/
+258 21 484 600
cad.maputo-amba@diplomatie.gouv.fr

DELEGAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA EM 
MOÇAMBIQUE 

Av. Julius Nyerere 2820
Código Postal 1306, Maputo 
http://eeas.europa.eu/delegations/
mozambique 
+258 21 481 000
delegation-mozambique@eeas.europa.eu

EMBAIXADA  DA  REPÚBLICA  FEDERAL  DA  ALEMANHA 
Rua Damião de Góis 506, Maputo 
www.maputo.diplo.de  
+258 21 482 700
info@maputo.diplo.de


