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Moçambique 

Em 2021, Moçambique fez um avanço moderado nos seus esforços de eliminar as piores formas de 
trabalho infantil. O governo lançou uma iniciativa para reduzir o risco de tráfico de pessoas e o trabalho 
infantil durante emergências, tais como conflitos armados e desastres naturais. Ademais, de forma a 
reduzir o impacto económico da pandemia da COVID-19, o governo aumentou um programa de apoio, 
com subsídios de US$ 25 (1.500 meticais), assim como a distribuição de alimentos para famílias 
vulneráveis. O governo também lançou um Plano Estratégico para a Educação visando garantir a 
continuidade do ensino de qualidade e seguro em todo o país durante e após situações de 
emergência. Contudo, as crianças em Moçambique são sujeitas às piores formas de trabalho infantil, 
incluindo o serviço doméstico forçado. As crianças também desempenham trabalhos perigosos na 
produção de tabaco. Ademais, a idade mínima estabelecida para trabalhar não está em conformidade 
com as normas laborais internacionais por não abranger o emprego informal. Por último, os programas 
sociais existentes são insuficientes para responder plenamente à dimensão do problema do trabalho 
infantil em Moçambique. 

Acções Governamentais Sugeridas para a Eliminação do Trabalho Infantil 

Área Acção sugerida Ano(s) 
sugerido(s) 

Estrutura 
jurídica 

Assegurar a protecção legal para todas as crianças, incluindo as 
crianças que trabalham fora dos relacionamentos formais de 
emprego. 

2015 – 2021 

 
Garantir que a idade mínima para trabalho ligeiro esteja em 
conformidade com as normas laborais internacionais. 

2018 – 2021 

Fiscalização Publicar todos os dados relativos às iniciativas de aplicação da lei 
laboral, incluindo o financiamento da Inspecção Geral do Trabalho, e 
se foram ou não conduzidas inspecções-alvo e sem aviso prévio. 

2009 – 2021 

 
Aumentar o número de inspectores de trabalho para atender à 
recomendação técnica da OIT. 

2009 – 2021 

 
Afectar recursos adequados e fornecer veículos e combustível aos 
inspectores do trabalho para assegurar a sua capacidade para fazer 
cumprir as leis relacionadas com o trabalho infantil. 

2009 – 2021 

 
Publicar dados relacionados com os esforços de aplicação do direito 
penal, tais como o número de investigações, violações identificadas, 
acções penais iniciadas e condenações obtidas, assim como se foram 
impostas multas relacionadas com as piores formas de trabalho 
infantil. 

2009 – 2021 



Acções Governamentais Sugeridas para a Eliminação do Trabalho Infantil 

Área Acção sugerida Ano(s) 
sugerido(s) 

Coordenação Estabelecer mecanismos de coordenação para prevenir e eliminar 
todas as piores formas de trabalho infantil. 

2010 – 2021 

 
Garantir que a Comissão Nacional dos Direitos da Criança e a Unidade 
de Apoio a Mulheres e Crianças Vítimas publiquem as suas 
respectivas actividades durante o período em análise. 

2020 – 2021 

Políticas 
governamentais 

Publicar as actividades empreendidas para a implementação do Plano 
de Acção Nacional para Combater as Piores Formas de Trabalho 
Infantil e do Programa Quinquenal do Governo para 2020-2024, 
durante o período em análise. 

2020 – 2021 

 
Finalizar e implementar integralmente o Plano de Acção Nacional 
para o Combate ao Tráfico de Pessoas. 

2021 

Programas 
sociais 

Garantir que o governo publique dados anuais relativos ao trabalho 
infantil e as piores formas de trabalho infantil. 

2020 – 2021 

 
Tomar medidas para garantir que todas as crianças tenham acesso à 
educação, fornecendo-lhes materiais escolares, uniformes e um 
número adequado de escolas, espaço nas salas de aulas e professores 
qualificados; encontrar soluções para os obstáculos enfrentados pelas 
crianças nas áreas rurais; dar passos preventivos para proteger as 
crianças contra o abuso físico e sexual nas escolas. 

2010 – 2021 

 
Garantir que as crianças nas comunidades deslocadas tenham acesso 
às escolas. 

2021 

 
Publicar as actividades empreendidas para a implementação do 
Memorando de Entendimento para Combater o Trabalho Infantil nas 
Plantações de Tabaco e no Website da Internet Watch Foundation, 
durante o período em análise. 

2018 – 2021 

 
Divulgar publicamente os resultados do Sistema Integrado de 
Inquéritos aos Agregados Familiares e utilizar as conclusões na 
formulação de políticas e programas. 

2015 – 2021 

 
Instituir programas para lidar com o trabalho infantil no serviço 
doméstico, assim como ampliar os programas em curso para abordar 
a dimensão do problema do trabalho infantil. 

2010 – 2021 
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