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O aumento das transferências de renda na 
África Subsariana 

• Cerca de metade dos países da África Subsariana possui 
algum tipo de programa de transferência de renda 
dirigido pelo governo 
– E a maioria dos outros dispõem de programas de TR 

multilaterais / regidos por ONGs 

 
• Alguns programas são nacionais  

– Outros encontram-se em ampliação 

– Alguns são pilotos 
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• % da população abrangida pelo programa de transferência de renda 
• Dados de 2010, prevista ou com expansões em curso (por exemplo: Lesoto, Gana, Quénia) 

Ampliação de programas de transferência de 
renda na África Subsariana  



O aumento das transferências de renda na 
África Subsariana  

• Variedade de modelos 
– Pensões de velhice universais; subsídios para a 

infância quase universais 
• Principalmente países africanos do sul 

– Programas direccionados para vulnerabilidades 
específicas 
• Quénia, Lesoto, Malawi, Moçambique 

– Renda para trabalho para indivíduos sãos e capazes 
• Etiópia, Ruanda 

– Alguns programas condicionados 
• Burkina Faso, Tanzânia, Nigéria 

– Renda em situações de emergência  
• Níger, Somália, Mali 

 



Quem são os beneficiários de transferência de renda na África 
Subsariana? exemplo do Zambia CGP (Programa de Subsídio para 

Crianças) 

• Mais de 95% dos agregados familiares na pobreza extrema; 99% na 
pobreza 

• Mais de 75% dos despesas dos agregados familiares em alimentação 

• Familias grandes (mais de cinco membros em média)  
— mais do que a metade são crianças com menos de 13 anos 

• 1/3 das crianças sofrem de malnutricão cronica 

• 1/3 das crianças não vão à escola; 22% são orfãs  

• Na sua grande maioria produtores agrícolas  
— A maioria cultiva productos basicos como milho, utilizando a tecnologia 

tradicional e com baixos níveis de factores de produção  modernos 

• A maioria tem níveis reduzidos de recursos 
– Inferior a um hectare de terras agrícolas, um pequeno número de animais de 

pequena dimensão, ferramentas agrícolas rudimentares e baixos níveis de 
instrução 

• 42% das crianças trabalharam na exploração agrícola familiar 
 

 



Evidências sobre as transferências de 
renda na África Subsariana 

• Meios de bem-estar: 
– Reduzir a pobreza e melhorar o consumo 
– Melhor segurança alimentar e nutricional 

• Possibilitar as pessoas pobres e vulneráveis tornar-se 
cidadãos produtivos 
– Meios em capital humano 

• Condições de saúde e uso dos serviços de saúde 
• Matrícula e frequência escolar 

– Transição para a vida adulta 
– Meios de subsistência (actividades produtivas) 
– dinamizar a economia local 

 
• Com base em rigorosos estudos de avaliação de impacto 

em curso do Malawi, Quénia, Etiópia, Zâmbia, Gana, 
África do Sul e Lesoto 



Redução da pobreza 

• Zâmbia CGP  
– Redução de 5 pontos percentuais na pobreza, 11 p.p. 

no limiar de pobreza, 11 p.p. da gravidade do limiar 
de pobreza (com limiar de pobreza extrema) 

• Quénia CT-OVC (Transferência de Renda para 
Crianças Órfãs e Vulneráveis) 
– Redução de 13 p.p. na pobreza (menos de 1 dólar por 

dia) 

• África do Sul (todos) 
– Redução do limiar de pobreza em 45% e do limiar de 

indigência em 67% 
 



As transferências de renda aumentaram as despesas 
dos agregados familiares em alimentação 

Zambia Kenya Ghana Malawi 

Impacto Linha de 

base 

Total 15 47 +++ NS +++ 

Comida 12 34 +++ NS +++ 

Educacao NS NS NS NS NS 

Saude 1 3 +++ NS +++ 

Vestuario NS NS NS NS 

• Sem aumento de despesas em álcool ou tabaco em 
qualquer dos países 

Superior a  35% 



Guia para uma dieta melhorada 

Zambia Kenya Ghana Malawi 

impacto Linha de 

base 

Carne 2.4 6.8 +++ NS +++ 

Lacticínio .7 .9 +++ NS +++ 

Cereais 4.5 11.6 NS NS +++ 

Frutos / Vegetais NS NS NS NS +++ 

Açúcar 1.3 .8 +++ NS +++ 

Gorduras, óleos, 

outros 

1.8 1.5 +++ NS +++ 

Diversidade da 

dieta 

1.4 4.8 +++ NS +++ 

Tem impacto Não tem  



E melhoria das múltiplas dimensões da segurança alimentar 

• Zâmbia CGP 
• Quénia CT-OVC 
• Etiópia PSNP (Productive Safety Net 

Program - Programa da Rede de 
Segurança Produtiva) 

• Malawi SCT (Social Cash Transfer - 
programas sociais de transferência 
de renda) 

• África do Sul CSG (Child Support 
Grant - Subsídio de Apoio à Criança) 
 
 Com histórias diversas sobre o estado nutricional 

 

Zambia 

 

Kenya 

 

Malawi 

South 

Africa 

Malnutricão cronica NS NS +++ +++ 

Devido a vários determinantes do estado nutricional 

• O aumento do número de 
refeições por dia; 

• Reduzir o nr. pessoas que vai 
a cama com fome, etc. 

 
 



As transferências de renda conduziram ainda a 
uma melhoria nas condições de saúde e 

recurso a serviços de saúde 

• Redução da diarreia (crianças menores de 5 anos) 
– Zâmbia CGP, Quénia CT-OVC, Malawi SCT  

• Aumento da procura de cuidados medicos (crianças menores 
de 5 anos) 
– Quénia CT-OVC 

• Aumento da procura de cuidados preventivos (crianças 
menores de 5 anos) 
– Quénia CT-OVC 
– Gana LEAP (Livelihood Empowerment Against Poverty - Programa 

de Fortalecimento dos Meios de Vida Contra a Pobreza) (para os 
agregados familiares liderados por mulheres) 

• Aumento do acesso ao seguro nacional de saúde 
– Gana LEAP (34 p.p. para crianças menores de 5 anos) 

 
 



Bem como ao aumento de matrículas e 
frequência escolares 

• Aumento de matrículas no ensino primário e/ou 
secundário 
– Quénia CT-OVC 

– Zâmbia CGP (para mães com níveis inferiores de escolaridade) 

– Malawi SCT 

– Gana LEAP 

– Pensão de Velhice da África do Sul 

• Conclusão de graus mais elevados 
– Quénia CT-OVC 

• Redução de reprovações  
– Gana LEAP 

• Redução de faltas 
– África do Sul CSG 

 
 



As transferências de renda permitem uma transição 
para a vida adulta mais segura para os adolescentes 

• Quénia CT-OVC 
– Menor probabilidade de ter tido iniciação sexual (8 p.p) 

– Redução de número de parceiros sexuais nos últimos 12 meses 

– Redução da frequência de relações sexuais desprotegidas no 
últimos 3 meses 

– Menor probabilidade de engravidar (5 p.p) 
• Por intermédio do aumento de escolaridade 

– Melhoria do estado psicossocial  
• Menos depressões  

• África do Sul CSG 

• Programa experimental de transferência de renda em 
Zomba, no Malawi 



As transferências de renda podem originar 
investimentos produtivos 

• Aumento do investimento em factores de produção e 
ferramentas agrícolas 
– Zâmbia CGP, Etiópia PSNP, Malawi SCT 

• Aumento da produção agrícola 
– Etiópia PSNP 
– Zâmbia CGP  

• E aumento das vendas no mercado (12 p.p. a partir de 23% de base) 

• Aumento na produção doméstica de alimentos 
– Quénia CT-OVC e Malawi SCT, em cereais e produtos de origem 

animal 

• Aumento da propriedade de gado 
– Zâmbia CGP, Quénia CT-OVC e Malawi SCT 

• Aumento de propriedade de empresas não-agrícolas  
– Zâmbia CGP (17 p.p. a partir de 22% de base) e Quénia CT-OVC  

 



Progressos nas explorações agrícolas e nas 
actividades produtivas familiares 

• Redução do trabalho assalariado agrícola adulto e 
aumento do tempo despendido na exploração agrícola da 
família 
– Zâmbia, Quénia, Malawi (trabalho ganyu), Zimbabwe (trabalho 

maricho), Gana (aumento do trabalho agrícola próprio) 
• Zâmbia: especialmente para as mulheres (17 p.p. para 29%; menos 12 dias 

para 19) 

• Aumento de trabalho dedicado a empreendimentos não-
agrícolas da família 
– Zâmbia, Quénia 

• Aumento da participação no mercado de trabalho 
– Zâmbia 
– África do Sul CSG 

• Permite aos idosos e aos portadores de deficiência física 
"descansar" 
– Zimbabwe 



Mas existem resultados variados sobre o 
trabalho infantil 

 

• Quénia: redução da actividade agrícola para as crianças 
– Especialmente para os rapazes (12 p.p. de 42%) 

• Malawi: redução do trabalho assalariado, aumento da 
actividade na exploração agrícola 

• África do Sul: redução do trabalho assalariado infantil 

• Zâmbia/Gana: sem qualquer impacto 



As transferências de renda melhoram a 
capacidade das famílias para gerir riscos 

• Redução de estratégias negativas ao lidar com os riscos 
– Malawi, Etiópia, Quénia 

• Pagamento de dívidas e aumento da poupança 
– Zâmbia, Gana e Quénia 

• Aumento do acesso ao crédito 
– Gana e Lesoto 

• Embora frequentemente com relutância em aumentar a dívida 

• Reinício da cooperação com as redes sociais, actividades 
comunitárias 
– Permite que as famílias participem, que "convivam" novamente  
– Gana, Zimbabwe e Quénia 



Transfer Como funcionam 

os efeitos da 

economia local? 
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Gana: Os agregados familiares LEAP gastam cerca de 
80% da renda dentro da economia local 

Cota orçamental por agregado  familiar  



As transferências de renda permitem grandes 
efeitos multiplicadores do rendimento 

  Multiplicador 
Rendimento total   

Nominal  2.50 
(CI) (2.38 - 2.65) 

Programa LEAP do Gana 

Cada 1 Cedi transferido pode gerar 
2,50 Cedis de rendimento 



Se a resposta da oferta é restrita, o 
multiplicador de renda pode ser apenas de 1,50 

  Multiplicador 
Rendimento total   

Nominal  2.50 
(CI) (2.38 - 2.65) 

Real 1.50 
(CI) (1.40 - 1.59) 

Programa LEAP do Gana 

As restrições de produção podem limitar a 
resposta da oferta, o que poderá levar a preços 
mais elevados e um multiplicador menor 



O multiplicador de rendimento varia de acordo com 
o contexto 
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Diferenças entre os países:  

Abertura das economias locais 

Onde o dinheiro é gasto na economia 
local 

Cada 1 Cedi transferido pode 
gerar 2,50 Cedis de rendimento 

Se as restrições 
são vinculativas, 
pode ser apenas 
de 1,50 



Os ganhos dos agregados familiares não-beneficiários 
ampliam o multiplicador de rendimento 
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Mensagem de política:  
 
A fim de maximizar os multiplicadores de 
rendimento, preste atenção ao fornecimento 
de respostas por todos, especialmente não-
beneficiários 



Concepção e implementação são 
importantes para atingir os objetivos 

 

• Perfil demográfico das famílias beneficiárias  
– Mão-de-obra disponível: crianças orfãs e vulneráveis? 

Agregados familiares com crianças pequenas? 

• Pertinência das mensagens e das condicionalidades 
brandas sobre as despesas sociais 



Regularidade dos pagamentos:  
LEAP esporádico 



Alcançar os objectivos requer uma 
transferência equivalente a 20-30% do 
rendimento per capita dos AF pobres 
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As transferências precisan ser 
vinculados a provisao dos servicios 

• As transferências de renda podem ajudar a lidar com as 
barreiras do lado da procura e acesso aos serviços (barreiras 
econômicas e financeiras); 

• Mas, para maximizar os impactos precisam desenvolver 
vínculos com outros sectores (educação, saúde, nutrição, 
etc): 

– Garantir a oferta de serviços de qualidade para atender a 
demanda; 

– Serviços complementares para responder os efeitos com 
múltiplos determinantes (por exemplo: práticas 
comportamentais em torno nutrição). 
 



A protecção social terá de estar associada à política 
de desenvolvimento rural - o papel da agricultura 

• Os programas de transferência de renda não podem substituir 
a estratégia de desenvolvimento económico sectorial, nem 
constituem um motor de crescimento em e de si mesmos 

• Quase três quartos da população rural economicamente activa 
são pequenos agricultores, produzindo a maioria a sua própria 
alimentação  

• A agricultura dos pequenos produtores é fundamental para a 
redução da pobreza rural e para a segurança alimentar 
– Baseia-se no aumento da produtividade, rentabilidade e 

sustentabilidade da agricultura dos pequenos produtores  

• A protecção social e a agricultura precisam de ser articuladas 
como parte da estratégia do desenvolvimento rural 
– Ligação a estratégias de graduação 

 
 



Em conclusão: 
As evidências mostram ..... 

• Programas de transferência de renda não são 
caridade  
– Estes permitem que as pessoas pobres e vulneráveis 

tornem-se cidadãos produtivos 

• As transferências de renda podem ter um grande 
impacto, mesmo quando não há condicionalidades 
– Passar a mensagem é importante  

• Uma pequena quantidade de dinheiro pode fazer a 
diferença 
– Transferências de renda igual a 20 a 30% da renda média 

per-capita das famílias pobres podem ter grandes impactos 

 



Os nossos sites 

 

Projecto Protecção a  Produção 

http://www.fao.org/economic/PtoP/en/ 

 

Programa de Transferência 

http://www.cpc.unc.edu/projects/transfer 

 

http://www.cpc.unc.edu/projects/transfer
http://www.fao.org/economic/p2p/en/
http://www.cpc.unc.edu/projects/transfer

