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8 em cada 10 mulheres de 15-19 anos já ouviram 
falar de um método contraceptivo. 
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Percentagem de mulheres de 15-19 anos 
que já iniciaram a vida reprodutiva

Uso de métodos contraceptivos modernos 
entre as mulheres adolescentes
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Fecundidade precoce no IIMS 2015-2016 em Angola 
O Inquérito de Indicadores Múltiplos e de Saúde (IIMS 2015- 
2016) foi realizado com o objectivo de fornecer informações 
actualizadas relativamente à situação dos homens, mulheres 
e crianças e medir o estado actual de alguns indicadores 
chaves.  

Mulheres que já começaram a maternidade (tiveram 
uma criança nada-viva) +

mulheres que estão grávidas pela primeira vez =
Mulheres que já iniciaram a vida reprodutiva

12% das mlheres de 15-19 anos não têm             
nenhum nível de escolaridade. 

18% das mulheres de 15-19 anos são casadas                     
ou vivem em união de facto. 

Idade mediana na primeira relação sexual, no 
primeiro parto e na primeira união

Entre mulheres de 25-49 anos

Idade mediana na 
primeira relação sexual 16,6

Idade mediana na 
primeira união

19,5Idade mediana no 
primeiro parto

20,5

Gravidez e maternidade na adolescência
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Fecundidade nas adolescentes 
por área de residência

Percentagem de mulheres de 15-19 anos 
que já iniciaram a vida reprodutiva
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Fecundidade nas adolescentes 
por nível de escolaridade

Percentagem de mulheres de 15-19 anos 
que já iniciaram a vida reprodutiva
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Fecundidade nas adolescentes 
por quintil socioeconómico

Percentagem de mulheres de 15-19 anos 
que já iniciaram a vida reprodutiva

Fecundidade nas adolescentes por idade
Percentagem de mulheres de 15-19 anos 

que já iniciaram a vida reprodutiva
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1 em cada 20 mulheres de 15-19 anos teve o primeiro 
nascimento antes dos 15 anos.


