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Sumário Executivo 

A AJS Financial Advisory Services realizou, no primeiro semestre de 2019, o IDF - Inquérito ás 

Despesas Familiares 2019 em alguns distritos do município de Talatona. Este inquérito teve 

início em Janeiro de 2019 e terminou em Maio de 2019. 

 

O IDF 2019 é uma pesquisa por amostragem junto aos agregados familiares, que pretende 

medir o nível e a estrutura das despesas familiares e outras características socioeconómicas e 

demográficas, com a finalidade de obter indicadores das condições de vida da população nos 

distritos trabalhados. Para atingir este objectivo, o inquérito recolheu dados sobre as 

características demográficas, educação, saúde, habitação, rendimento entre outros. 

 

A informação estatística no relatório do Inquérito está estruturada em seis dimensões 

fundamentais:  

 Composição e características dos agregados familiares; 

 Educação, Ensino e Saúde; 

 Nível e estrutura das despesas; 

 Nível de despesa e percepção da população sobre a situação económica; 

 Condição da habitação e sua relação com as despesas; 

 Metodologia de amostragem e a estimação dos resultados; 

 

Os resultados do Inquérito são resumidamente descritos a seguir. 

 

Os distritos do Benfica, Camama e Lar do Patriota, do município de Talatona, onde os dados 

foram recolhidos para o IDF, permitiram caracterizar que: i) quase metade das famílias (49%) 

residia no distrito lar do patriota, e ii) 73%, do total da população analisada eram chefiados por 

homens. A média de pessoas por agregado em todos os três (3) distritos do município de 

talatona, acima identificados, é de 6 pessoas. Grosso modo, na totalidade dos distritos quase 

metade da população (49%), são jovens com idade até 18 anos, enquanto o grupo etário dos 6-

12 anos representam cerca de 22%. A composição etária, resulta numa taxa de dependência de 

89.1% . 
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A segunda dimensão considerada, na educação, ensino e saúde, 9 em cada 10 pessoas sabem 

ler e escrever, em contraste, 15% nunca frequentou a escola e cerca de 6% da população, na 

flôr da idade, teve de cancelar à frequência as aulas por razões económicas, o que resultou na 

procura de primeiro emprego; 

 

Em termos de oferta dos serviços escolares, 41% da população dos distritos em estudo, 

frequentavam escolas do ensino particular, 16% em estabelecimento de ensino público e 2% 

em igrejas.  

 

O Inquérito permitiu confirmar também que das diversas doenças, o paludismo continua em 

destaque, afectando cerca de 66% da população da amostra. Mais da metade da população dos 

distritos em estudo, 56%, teve de procurar os serviços de saúde hospitalar público e privado 

(clínicas). 

 

Desesperadamente, verificou-se que, existe uma parte notável da população que vive com 

enormes dificuldades, não tendo acesso aos serviços de saúde, maioritariamente, devido à falta 

de dinheiro para obtenção desses serviços, respectivamente, 31% no Benfica e 12% no Lar do 

Patriota. Outra razão, é a distância entre o local de residência e os serviços disponíveis, com 

18% no Benfica e 13% no Lar do Patriota. 

 

A dimensão do nível e estrutura de despesas abordou a “despesa média, diária, mensal e a anual 

por agregado familiar”. Os dados do Inquérito revelam que, a despesa média diária, a preços 

correntes, por agregado familiar no período de Janeiro 2019 a Maio de 2019, foi de 17.164,49 

Kwanzas. A despesa média mensal nos distritos em estudo é de 35.938 Kwanzas por família. A 

despesa média semestral não alimentar, a preços correntes per capita no período de Janeiro 

2019 a Maio de 2019, foi de 376.187,05 Kwanzas. 

 

Cerca de 45,0% dos agregados familiares entrevistados opinou que a sua situação económica, 

no último ano, era muito ou pouco pior, 39,2% considerou que foi melhor ou muito melhor e 

26,1% declarou que não se alterou.  

 

Dos agregados familiares em estudo, os atrasos no pagamento dos utilities services (a factura 

da EPAL, água) no distrito do Camama é duas vezes mais que nos distritos do Lar do Patriota e 

do Benfica. Revelou-se que os atrasos no pagamento dos bens e serviços adquiridos é cinco 

vezes mais no distrito do Benfica (30,6%) versus o distrito do Camama (6,1%). No cumprimento 

da responsabilidade com o arrendamento de casa, o distrito do Camama apresenta maior 

preocupação, 22,5%, o que corresponde a atraso de duas vezes mais em comparação com o 

distrito do Benfica, 11,6%. 
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Cerca de sete em cada dez agregados familiares, não se alimentam como desejam, por 

possuírem rendimento insuficiente e, 5% reclama pela escassez de alimentos no mercado e 

18% por outras razões. 

Nos distritos do Lar do Patriota e do Benfica, dois em cada três agregados familiares, 

respectivamente, 72,4% e 69,0% não se alimentam com desejam, por causa do rendimento 

insuficiente.  

 

Consequentemente, 55% das familiares inquiridas afirmaram que o rendimento total do 

agregado permite que vivam com dificuldades, 28% confirmaram que o seu rendimento 

permite viver sem grandes dificuldades e 17% responderam que o rendimento total permite 

realizar às despesas e durante cada mês vivem sem dificuldades. 

 

No distrito da Camama, ¼ dos agregados familiares enfrenta as despesas mensais sem 

dificuldades, a mesma distribuição acontece no Lar do Patriota onde 25% dos agregados 

realizam as despesas mensais sem grandes dificuldades. Mais da metade dos agregados 

familiares nos distritos do Benfica e do Lar do Patriota enfrentam as despesas mensais com 

dificuldades. 

 

Quarenta e sete por cento dos agregados familiares declarou que teve 3 ou mais refeições no 

dia anterior a pesquisa, 40% declarou que teve duas refeições e 4% não teve nenhuma. 

 

Mais da metade dos agregados familiares dos distritos do Camama e do Lar do Patriota (56%), 

declararam ter 3 ou mais refeições no dia anterior a pesquisa. No distrito do Benfica, em cada 

10 agregados, 1  teve apenas uma refeição. 

 

Quarenta e sete por cento dos agregados familiares declarou que a quantidade de alimentos 

consumidos satisfaz, 25% declarou que satisfaz pouco, e 28% declarou que a quantidade de 

alimentos consumidos não satisfaz. 

 

Quase três quartos dos agregados familiares do distrito do Camama e mais da metade dos 

agregados do distrito do Benfica, declararam que a quantidade de alimentos consumidos 

satisfaz. No distrito do  Camama em cada 3 agregados, a quantidade de alimentos consumidos, 

satisfaz para 1, satisfaz pouco para 1 e não satisfaz para 1  também, isto é, as três possibilidades 

é vivida em cada três agregados.  

 

Segundo a caracterização dos alimentos consumidos, 27% declarou que consome sempre os 

alimentos como desejado, e 25% declarou que raramente consome os alimentos como deseja. 
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Nos distritos do Camama e do Benfica 1 em cada 3 agregados familiares consome sempre os 

alimentos como desejado, ao passo que no distrito do Lar do Patriota, 1 em cada quatro. No 

distrito da Camama 6 em cada 10 agregados familiares nem sempre consomem os alimentos 

como desejado. 

 

As perspectivas feitas pelos agregados familiares, atendendo as suas necessidades mensais, 

30% das famílias do distrito do Camama, 19% no distrito do Benfica e do Lar do Patriota 

declararam ser necessário acima de 600.000 Kwanzas por mês. Nos distritos do Benfica e do 

Lar do Patriota, cerca de 4% declararam ser necessário até 35.000 Kwanzas, para atender suas 

necessidades mensais. 

 

No questionário do IDF-2019 foram incluídas perguntas que permitem identificar o tipo de 

habitação. Mais da metade das habitações (57%) é da tipologia vivenda e cerca de um quarto é 

constituída por casas convencionais. 

 

Mais de três quinto (68,4%) dos agregados familiares possuem habitações construídas de 

Betão/Pedra/Bloco. O zinco é o material predominante na cobertura das habitações (70%), 

seguindo o losalite com cerca de 14% e a telha com 10%. 

 

Observou-se que, a principal fonte de água nos distritos, em estudo, é de rede pública, EPAL, 

com 72% de cobertura da oferta de serviço. O Lar do Patriota tem a cobertura de 75% e o 

Camama 87%, essa última, destacando-se com mais água canalizada da rede pública. A 

Electricidade é a principal fonte de iluminação com 69%, seguido de vela que representa 25%. 

Uma proporção significativa das familias, 54%, declararam ter casa de banho com fossa séptica 

para satisfazer as suas necessidades, em contraste com os 24% dos agregados que usam casa 

de bando com rede de esgotos.  
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Anexo: Gráficos 

 

Gráfico 1: Despesas médias diárias per capita por distrito, em Kz 

 

 

Gráfico 2- Distribuição (%) nos atrasos por tipo de despesas nos últimos 12 meses 
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