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RESUMO 

O desenvolvimento tem sido um fenómeno em constante discussão na atualidade, cuja 

importância fundamental deveria ser a promoção do bem estar da humanidade. Assim, o 

desenvolvimento passa a ser um elemento que agrega valores políticos, econômicos, 

social e ambiental. Em Moçambique o modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado 

prioriza a dimensão econômica, privilegiando neste caso o crescimento da estrutura 

produtiva capitalista. Assim sendo, as condições básicas para a sobrevivência humana 

deixa ainda muito a desejar e a população moçambicana, em geral, e do distrito de 

Chibuto, em particular, continuam a enfrentar várias dificuldades para ter acesso a tais 

condições, sendo a escassez de água potável um dos problemas que mais aflige essa 

população. A água foi sempre um fator vinculado ao desenvolvimento socioeconômico 

dos povos, onde as grandes civilizações e os grandes marcos econômicos foram sempre 

influenciados pela disponibilidade de água, e hoje em dia esse recurso está presente em 

todos os setores de produção. Em Moçambique muito esforço tem sido feito pelo 

governo, pelas organizações nacionais e internacionais visando ampliar e garantir o 

abastecimento de água potável, e apesar de todo esse esforço, a maior parte da 

população ainda não tem acesso a esse precioso recurso. Neste sentido, o trabalho traz 

uma análise dos reflexos da Política Nacional de Água na área de estudo, analisa a 

escassez de água potável no Distrito de Chibuto e discute a concepção de 

desenvolvimento contido no discurso oficial do Estado, contrapondo com a ideia de 

desenvolvimento humano. Para tal são abordados temas que ajudam a compreender o 

fenómeno em estudo, tais como território, políticas públicas e crítica a concepção 

hegemônica de desenvolvimento. Para viabilizar a abordagem pretendida, realizou-se 

uma caracterização do Distrito de Chibuto, abordando a questão da pobreza, fazendo 

uma breve discussão sobre este conceito, a partir das diferentes abordagens, além de 

analisar o impacto do PARPA (Plano de Ação para Redução da Pobreza Absoluta) no 

combate da pobreza em Moçambique e, fez-se uma descrição do cenário da pobreza e 

vulnerabilidade no distrito de Chibuto com a construção do Índice Territorial de 

Desenvolvimento Humano. Também a pesquisa traz uma discussão sobre território e 

tecnificação, descreve o senário do sistema de abastecimento de água no Distrito e olha 

para a dinâmica territorial de Chibuto, a partir na análise e descrição das estruturas 

existentes e outros objetos técnicos que estruturam o território em estudo. Assim, 

constatou-se que o desenvolvimento deve-se resumir na satisfação das necessidades 

humanas, devendo ser o pilar principal do novo tipo de desenvolvimento que se 

pretende, com a finalidade de desencadear, com urgência, ações com vista a superar ou 

combater a desoladora miséria que sofre a maior parte dos habitantes do Distrito de 

Chibuto. 

 

Palavras Chaves: Política Nacional de Água; Desenvolvimento territorial; Índice 

Territorial de Desenvolvimento Humano; Chibuto/Moçambique. 
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ABSTRACT 

 

The development has been a phenomenon in constant discussion today, whose 

fundamental importance should be to promote the welfare of humanity. Thus, the 

development becomes an element that adds political, economic, social and 

environmental values . In Mozambique the development model adopted by the State 

prioritizes the economic dimension, in this case favoring the growth of capitalist 

structure production. Thus , the basic conditions for human survival still leaves much to 

be desired and the Mozambican population in general and the district of Chibuto , in 

particular , continue to face several difficulties to have access to such conditions, and 

the lack of potable water is a that most of the problems afflicting this population . The 

water was always a factor related to the socio-economic development of the population, 

where great civilizations and major economic marks were always influenced by water 

availability, and today this feature is present in all sectors of production. In 

Mozambique, much effort has been made by the government, national and international 

organizations to enhance and guarantee the supply of potable and drinking water, and 

despite all this effort, most of the population does not have access to this precious 

resource. In this sense, this work presents an analysis of the effects of the National 

Water Policy in the study area, analyzes the shortage of potable water in the district of 

Chibuto, discusses the design and development contained in the official discourse of the 

state and, opposes the idea of human development. For such issues that help to 

understand the phenomenon under study, such as territory, public policy and criticism 

of hegemonic conception of development are addressed. To make the desired approach, 

we performed a characterization of the District of Chibuto, addressing the issue of 

poverty, with a brief discussion of this concept, from different approaches, and analyze 

the impact of the PARPA (Action Plan for the Reduction of Absolute Poverty) in 

fighting poverty in Mozambique, and became a description of the scenario of poverty 

and vulnerability in Chibuto district with the construction of Territorial Human 

Development Index. Research also brings up a discussion about territory and 

technicization which describes the senary of the water supply system in the District and 

territorial dynamics of Chibuto, from the analysis and description of existing structures 

and other technical objects that structure the territory under study. Thus, it was found 

that the development should be summarized in the satisfaction of human needs, and 

should be the cornerstone of the new type of development that is intended for the 

purpose of triggering urgently actions to overcome or combat bleak misery suffered by 

the majority of inhabitants of the District of Chibuto. 

 

 

Keywords: National Water Policy; Territorial Development; Territorial Human 

Development Index; Chibuto/Mozambique. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Nações do chamado mundo periférico, como é o caso de Moçambique, desde 

meados do século XX, e no caso específico do referido país, após sua independência, 

vem perseguido os ideias do desenvolvimento, que historicamente está atrelado ao 

desenvolvimento das forças produtivas capitalistas. Assim, o conceito de 

desenvolvimento se estrutura e é posto em prática a partir da ideologia hegemônica.  

Nesse sentido, em Moçambique, em especial após o final da Guerra Civil, em 

1992, o governo vem adotando um conjunto de políticas visando promover o 

desenvolvimento. No entanto, no discurso oficial o que se nota é o predomínio de uma 

visão neoclássica de desenvolvimento, pautada no crescimento econômico. 

Sendo assim, preliminarmente, percebe-se que a essência das políticas públicas 

concebidas e implementadas pelo governo, mesmo aquelas de cunho social, como as de 

educação e saúde visam, em última instância, promover o crescimento econômico do 

país, capacitando mão de obra para o mercado, como aparece nos objetivos de várias 

leis e programas. Da mesma forma, a Política Nacional de Águas não foge a essa regra.     

No entanto, a crescente preocupação com a disponibilidade mundial de água 

vem exigindo de todos nós uma nova consciência em relação à utilização deste recurso 

natural. A água potável, encontrada na natureza, é essencial para a vida no nosso 

planeta. No entanto, essa riqueza tem se tornando cada vez mais escassa. 

A tendência para os próximos anos é um aumento ainda maior no seu consumo, 

devido ao aumento da demanda, frente ao crescimento populacional acentuado e 

desordenado que o mundo hoje assiste, principalmente nos países da África e Ásia. É 

por isso que hoje são elaborados programas de uso racional da água em todo o mundo, 

apoiados em leis, orientações e conscientização da população. 

O processo de globalização e a elevação dos índices de urbanização resultam, 

entre outros, na expansão das atividades industriais e agrícolas, provocando deste modo 

aumento na demanda por água no mundo. Simultaneamente, a oferta de água tem 

enfrentando sérios problemas, devido ao desperdício e também ao acelerado processo de 

degradação dos estoques de água doce, aliado a isso, a existência de sistemas de 

abastecimento de água num estado avançado de degradação, em especial, nos países 

mais pobres. 



 

17 

 

A Política Nacional de Águas, aprovada por uma resolução do Governo de 

Moçambique em agosto de 1995, visa, entre outros aspectos, na sua parte 1 – Visão, 

principais objetivos e políticas principais – a satisfação das necessidades básicas do 

consumo humano de água, através do abastecimento de água seguro e fiável, 

melhoramento do saneamento como ferramenta essencial para a prevenção de doenças 

de origem hídrica, bem como o uso eficiente para o desenvolvimento econômico. Ainda 

no referido documento, também conhecido como Lei de Águas, tem-se como meta 

promover o uso de água como recurso e ferramenta para o desenvolvimento econômico, 

ao mesmo tempo em que se promoverá uma utilização mais eficiente dos recursos 

hídricos existentes (PNA, 1995, p. 146). 

A referida política, ao atribuir a água valor econômico, torna o seu uso passível 

de manobras e, para tanto, se institui uma gestão participativa, que é ilusória. Assim, por 

razões sociais, culturais e regionais a representatividade da comunidade pode ser 

manipulada, inclusive via dominação do território. Desta forma, no Distrito de Chibuto, 

assim como em outras partes do território nacional moçambicano, torna-se espaço onde 

se materializa a problemática no que tange a disponibilidade de água potável, 

dificultando, deste modo, o desenvolvimento territorial. 

           O Distrito de Chibuto situa-se na região sul da Província de Gaza, muito próximo 

da confluência dos rios Limpopo e Changane. Ao norte, faz limites com o Distrito de 

Chigubo e, através do Rio Nwaluezi, com o Distrito de Panda (província de 

Inhambane). Ao sul, com os Distritos de Bilene-Macia e Xai-Xai, a leste com o Distrito 

de Mandlakazi e a Oeste com os Distritos de Guijá e Chókwè. O Distrito de Chibuto 

possui uma superfície de 5.653 Km² (Figura 01). 

            Portanto, a escolha da área de estudo (distrito de Chibuto) resultou primeiro pelo 

sentimento que o autor tem com a mesma, por ser o distrito que se encontra a residir e a 

trabalhar, segundo pelas dificuldades que a população do distrito vem enfrentando no 

seu dia a dia, lutando incansavelmente visando à redução dos índices de pobreza, visto 

que o distrito é considerado um dos mais pobres da província de Gaza. É neste âmbito 

que a temática escolhida para este trabalho ajudará a descrever o cenário atual do drama 

que o distrito vive, sendo o acesso a água potável uma das grandes dificuldades que a 

população do distrito enfrenta, mesmo sabendo-se que o distrito é rico em recursos 
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hídricos, portanto este estudo, poderá servir de ferramenta que poderá ser usada para 

ajudar a resolver os problemas que o distrito enfrenta. 

Figura 01: Mapa de Localização do Distrito de Chibuto 
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A categoria de análise escolhida como norteadora deste trabalho foi o território 

e, por meio desta pesquisa, procurar-se-á abordar a configuração do território a partir da 

normatização, identificando-se deste modo os pontos de conflito. A questão da técnica 

será outro aspeto a ser levado em conta, dando maior enfoque ao processo de coleta e 

distribuição de água, assim como outras infraestruturas necessárias para o 

desenvolvimento de um povo. 

Portanto, o conceito de território adotado neste trabalho é aquele dirigido á 

questão das relações entre o espaço e o poder em suas diversas manifestações. Nesse 

sentido, Haesbaert (2004, p. 79) afirma que: 

O território pode ser concebido a partir da imbricação de múltiplas 

relações de poder, do poder mais material das relações econômicas, 

políticas ao poder mais simbólico das relações de ordem mais 

estritamente cultural. 

 

Assim o território é dotado de forças ambíguas de criação, de construção e 

reprodução, com objetivo de atender ou resistir aos interesses do capital, estabelecendo-

se uma luta de classes, de forças desiguais. 

A razão da compreensão do território como foi descrito, está nas particularidades 

observadas empiricamente na área de estudo, especificamente no Distrito de Chibuto. A 

observação permitiu conhecer a questão da escassez de água potável e a respectiva 

distribuição pelo Distrito, problemática esta que pode estar relacionada ao aumento 

populacional que o mesmo vem registrando, além da insuficiência de investimentos e de 

técnicas adequadas para manter os serviços básicos para toda a população. 

Porém, devido à escassez deste precioso recurso, a população residente na área 

em estudo passa por várias dificuldades para a obtenção do mesmo, recorrendo, em 

muitos casos, ao consumo de água não potável, pondo em risco as suas próprias vidas. 

A água, pela vertente capitalista, passar a ter um valor meramente político bem 

como financeiro, fazendo acirrar a luta de classes, a dos que controlam a água e dos que 

precisam dela para a produção e para as necessidades básicas, fenômeno este patente no 

Distrito de Chibuto. 

De acordo com a legislação em vigor, mais especificamente o Regulamento da 

Lei dos Órgãos Locais do Estado da República de Moçambique (RLOLE), de 10 de 

Junho de 2005, no Capítulo II – Organização Territorial – artigo 8, define que “para o 



 

20 

 

exercício das suas funções, os órgãos locais do Estado organizam-se nos escalões de 

Províncias, Distritos, Postos Administrativos
1
, Localidade

2
 e de Povoações

3
” (RLOLE, 

2005, p.10). 

No que concerne à questão da água, desde a independência, em 1975, tem sido 

feitos grandes esforços para que a população tenha acesso a água potável. Em 1991 e 

1995 com a aprovação da Lei de Águas e da Política Nacional de Águas, 

respectivamente, houve progressos significativos, tanto em termos de desenvolvimento 

de infraestruturas, como em termos de quadro institucional e legal para melhorar a 

provisão de serviços básicos à maioria da população moçambicana. Deve-se salientar 

que apesar desse esforço empreendido pelo Governo, a maior parte da população 

Moçambicana está desprovida ou ainda não tem acesso à água potável. 

A satisfação das necessidades básicas humanas, em termos de abastecimento de 

água de qualidade e fiável e condições de saneamento adequado, são essenciais na 

batalha contra a pobreza absoluta e pela promoção do desenvolvimento social. 

Porém, pensa-se que ao discutir e analisar os impactos que a escassez de água 

potável traz no processo de desenvolvimento, estar-se-á dando continuidade a estudos já 

realizados sobre outras perspectivas, são os casos de Espaço e desafios do conselho 

científico de água no desenvolvimento do país (Ministério da Ciência e Tecnologia, 

2008), estudo esse que trouxe contribuições no combate à pobreza e desenvolvimento 

do país; a estratégia global de Wateraid 2009-2015 (WaterAid, 2007) e estudos dos 

indicadores de contaminação das águas subterrâneas por sistemas de saneamento no 

distrito urbano 4, cidade de Maputo, Moçambique de Aníbal Muchimbane 

(Muchimbane, 2010).  

Neste contexto, emergem as questões norteadoras da pesquisa, a saber: 

                                                           
1
 - O Posto Administrativo é a unidade territorial imediatamente inferior ao Distrito, tendo em vista 

garantir a aproximação efetiva dos serviços da administração local do Estado às populações e assegurar 

maior participação dos cidadãos na realização dos interesses locais. 

2
 - Localidade é a unidade territorial base da organização da administração local do Estado e constitui a 

circunscrição territorial de contato permanente dos órgãos locais do Estado com as comunidades locais e 

respectivas autoridades. 

3
 - Povoações compreendem aldeias e outros aglomerados populacionais localizados no respectivo 

território. Cabe destacar que a divisão do território moçambicano, para fins administrativos, se trata de 

uma forma de organização distinta da brasileira, cuja divisão político-administrativa se dá em Estados, 

Distrito Federal e Municípios. 
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 Qual o conceito de desenvolvimento contido nas políticas públicas elaboradas 

pelo Governo moçambicano, nas ultimas décadas? Houve avanços no sentido de 

ampliar a concepção de desenvolvimento para além da dimensão econômica? 

  Como é que o Estado, bem como as organizações não governamentais, 

operacionaliza a Política Nacional de Águas em Moçambique e, 

consequentemente, no Distrito de Chibuto? 

 Que impactos a escassez de água potável traz no Desenvolvimento 

socioeconômico do distrito? 

Cabe explicitar que a formulação dessa proposta de investigação partiu do 

conhecimento acumulado ao longo do percurso acadêmico, principalmente na 

graduação, onde o trabalho de fim do curso abordou esta temática. Aliado a isso, a 

própria experiência profissional ditaram a escolha do tema proposto, na perspectiva de 

se aprofundar conhecimentos sobre a temática, que interfere na qualidade de vida da 

população e, simultaneamente, contribuir para a conscientização dos vários atores 

envolvidos, apontando para a necessidade de que estes adotem esforços combinados 

para que mais pessoas tenham acesso à água potável e a uma infraestrutura que atenda 

às necessidades da população de forma mais abrangente. 

A água foi sempre um fator de desenvolvimento socioeconômico dos povos, 

desde os tempos primitivos. Primeiro, o humano como qualquer outra espécie viva 

necessita de água para a satisfação das suas necessidades metabólicas. Desde o início da 

vida na terra, os seres humanos precisaram de água para beber, mais tarde para o 

preparo dos alimentos e para necessidades de higiene pessoal e coletiva. Se recorremos 

a geografia das grandes civilizações e dos grandes marcos econômicos, iremos perceber 

que foram sempre influenciados pela disponibilidade de água. Isto justifica o fato de 

muitos centros urbanos pelo mundo estarem localizados nas proximidades de cursos 

naturais de água. Hoje em dia, a água está presente em todos os setores de produção, 

desde a agricultura, indústria até a produção de energia.  

Constata-se que em Moçambique, muito esforço tem sido feito pelo Governo, 

pelas organizações nacionais e internacionais na questão do abastecimento de água 

potável, no entanto, apesar de todo esse esforço, a maior parte da população ainda não 

tem acesso à água potável.  
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Nesse sentido,  

A persistência do subdesenvolvimento da sociedade moçambicana, 

não obstante os fluxos de ajuda externa tem constituído motivo de 

preocupação. Contra todas as expectativas de bom senso, à medida 

que o tempo passa, a ajuda externa tem aumentado, mas as condições 

de vida da maioria dos moçambicanos não melhoram, a pobreza 

impera e a dependência da ajuda externa recrudesce (NIPASSA, 2009, 

p. 3). 

 

O conceito de pobreza é complexo e a sua avaliação envolve muitos fatores. 

Uma das definições universalmente aceitas é: “a incapacidade de aceder a bens e 

serviços necessários para a satisfação das necessidades pessoais” (NIPASSA, 2009, p. 

13). Dos bens e serviços inclui-se o número de calorias mínimas para uma vida 

saudável, acesso aos serviços de saúde, acesso à água potável e ao saneamento 

adequado, acesso à educação, acesso à justiça, entre outros. 

Nessa prespectiva, surge então a aposta nesta temática, por se notar que a 

situação de escassez e mercantilização da água vêm ganhando contornos alarmantes, e o 

Distrito de Chibuto não é exceção e, também, sabendo-se que a água é um requisito 

fundamental necessário para sustentar a vida e o bem estar. Assim, ao melhorar o acesso 

a água potável, a maioria da população moçambicana terá acesso a ela e, 

consequentemente, se minimizará a pobreza que assola o Distrito de Chibuto, em 

particular, e Moçambique, de forma geral. 

Nesse âmbito, a questão de escassez e abastecimento irregular de água potável, 

de uma forma geral, preocupa as populações residentes nos centros urbanos, bem como 

nas áreas rurais. No campo as populações enfrentam várias dificuldades para a obtenção 

da água, o que leva, em muitos casos, ao consumo de água imprópria, sobre grandes 

riscos que a mesma representa para a saúde. Deve-se ressaltar que a água não potável, a 

disponibilidade inadequada de água para a higiene e a falta de saneamento, contribui 

conjuntamente, ao nível global, para as muitas mortes causadas por doenças diarreicas.  

Por fim, importa salientar que muitas vezes o aumento da cobertura no 

abastecimento de água, não acompanha o aumento populacional. Como resultado o 

número de pessoas sem fontes melhoradas de água potável aumenta. Porém, acredita-se 

que a água pode ser uma das chaves para reverter o cenário de pobreza em que o país 

encontra-se mergulhado. 
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1.1 OBJETIVOS  

 

Parte-se do pressuposto que a produção do espaço ocorre a partir das relações 

sociais, em especial de trabalho, e que a medida que se avançam as força produtivas 

capitalistas intensificam-se as transformações sobre o espaço construído, fenômeno este  

observado no Distrito de Chibuto, em especial a partir independência de Moçambique. 

Esse fenômeno vem transformando a realidade social e espacial da área em estudo 

condicionando, deste modo, a gestão do território e do recurso hídrico (água), que é 

elemento vital para o desenvolvimento do Distrito. Sendo assim, a questão da água 

torna-se central para se pensar a reprodução do espectro da pobreza que ainda é visível 

no distrito de Chibuto tanto em áreas urbanas como em áreas rurais. 

Sendo assim, para a consecução do presente trabalho, se estabeleceu como 

objetivo geral analisar a concepção de desenvolvimento contido no discurso oficial do 

Estado, contrapondo com a ideia de desenvolvimento humano, e a influência da 

escassez de água potável no desenvolvimento territorial do Distrito de Chibuto, assim 

como os reflexos da normatização estabelecida pelo Estado, através da Lei de Águas. 

Para se alcançar o objetivo geral, propõem-se os seguintes objetivos específicos: 

 Refletir sobre o conceito de desenvolvimento, comparando a concepção 

hegemônica, presente no discurso oficial do Estado, com a concepção da 

vertente do desenvolvimento humanista e os reflexos sobre o território de 

Chibuto; 

 Analisar a incidência da pobreza e vulnerabilidade social no distrito de Chibuto, 

a partir dos indicadores sociais; 

 Identificar as características físicas (naturais) e socioeconômicas do distrito de 

Chibuto, considerando o acesso aos bens naturais, a distribuição de renda; 

 Entender como as políticas, leis, normas e técnicas influenciam na atribuição do 

valor à água e na disponibilidade da mesma, assim como isso influência na 

estruturação do território no distrito de Chibuto; 

 Propor medidas que possibilite que mais população tenha acesso a água potável 

no Distrito e se promova o desenvolvimento do mesmo. 
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1.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

 Para se compreender a trajetória da pesquisa, nesta seção são apresentados os 

procedimentos metodológicos adotados para a realização do estudo, a tipologia, a 

descrição das fases da pesquisa, a identificação do universo da população, a definição 

do tamanho da amostra, os instrumentos de coleta de dados, as técnicas de análise e o 

período de coleta dos dados. 

 Segundo Gil (1999) metodologia é definida como sendo o método ou conjunto 

de procedimentos intelectuais e técnicos adotados para atingir um determinado 

propósito ou conhecimento. Em outras palavras, representa o caminho pelo qual se 

trilhou para chegar a um determinado resultado. 

 Com base nos objetivos definidos, esta pesquisa é classificada como sendo 

descritiva e aplicativa. A pesquisa aplicativa terá o propósito de gerar conhecimentos 

para uma aplicação prática com vistas a solucionar problemas específicos, enquanto a 

descritiva centrar-se-á na descrição, registro, análise e interpretação dos fenômenos. 

Assim, para atender aos objetivos propostos nesta pesquisa, optou-se pela 

combinação de abordagens metodológicas qualitativas e quantitativas, em face da 

particularidade destes procedimentos e da complementaridade permitida quando 

associados.  

É nesta perspectiva, que o enfoque quantitativo fornece resultados que, de 

acordo com a proposta de análise do estudo, podem ser generalizados. Entretanto, 

sabendo-se que os resultados quantitativos nem sempre exprimem as motivações, 

percepções e valores dos seus envolvidos, considerou-se ainda o enfoque qualitativo, 

que não se traduz em resultados gerais, mas que são essenciais e enriquecedores para a 

compreensão da realidade da pesquisa. 

Assim, para esta pesquisa foi construida uma metodologia que fosse adequada 

para analisar a influência da escassez de água potável no desenvolvimento territorial no 

Distrito de Chibuto, assim como os reflexos da normatização estabelecida pelo Estado 

através da Lei de Águas. Nesse sentido, apresentam-se propostas específicas para a 

coleta dos dados que incluem desde a aplicação dos questionários, entrevistas 

estruturadas, construção de mapas do enquadramento geográfico da área em estudo, da 
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distribuição das fontes de água e do índice territorial de desenvolvimento humano do 

Distrito de Chibuto, bem como a análise de algumas fotos que ajudaram na 

compreensão do problema em estudo. 

1.2.1 Recorte Teórico 

 

O presente trabalho terá como recorte empírico as características de uso e os 

mecanismos de apropriação da água potável, assim como a influência da escassez desse 

bem no desenvolvimento territorial do distrito de Chibuto. A análise territorial foi 

utilizada como recurso analítico para a descrição e interpretação da realidade estudada, 

verificando os processos socioeconômicos, bem como os elementos naturais e a 

indissociabilidades dessas duas esferas, além dos impactos decorrentes da escassez de 

água potável no desenvolvimento territorial desse Distrito. 

A fundamentação teórico-metodológica, embasada na análise territorial, 

possibilita descrever e compreender a configuração do território a partir da 

normatização, do nível técnico de coleta e distribuição de água e de como os mesmos 

influenciam na disponibilidade de água e, consequentemente, no desenvolvimento da 

área de estudo. 

 Nessa concepção o conceito de território se expande em relação à forma, pois 

passa a ser um espaço de luta, como também se fragmenta, para melhor absorver 

modificações impostas pelas classes dominantes. 

Para Heaesbaert (2004), pode se agrupar a concepção de território em três 

vertentes: política (referente às relações espaço-poder), cultural (que prioriza a 

dimensão simbólica e mais subjetiva) e econômica (como fonte de recurso). Deve-se 

destacar que o estudo dará maior atenção a vertente política e econômica. 

Já Santos (2005) compreende o território sob a prespectiva do uso. Para o autor, 

o território usado constitui como um todo complexo onde se tece uma trama de relações 

complementares e conflituantes. Em sua análise, Santos (2005) argumenta que o 

território em si não é conceito, ele só se torna conceito quando o consideramos na 

perspectiva do seu uso. Tal entendimento é demasiadamente importante, visto que tem 

como preocupação principal a ação desempenhada pelos agentes sociais na produção do 

espaço. 
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Portanto, a análise territorial está ligada ao controle de pessoas e/ou recursos 

através do domínio de uma área. A escala varia muito, podendo ir do nível pessoal, de 

uma sala, ao internacional. Nesta prespectiva, fica evidente as relações de poder. Tais 

relações de poder, estabelecidas no território, estão entre as contribuições mais 

importantes, visto que buscam entender como ocorrem a apropriação e dominação 

territorial em diferentes escalas. 

Para analisar a influência da escassez de água potável no desenvolvimento 

territorial do Distrito de Chibuto, a análise territorial a ser feita, será a partir dos 

pensamentos do Heaesbaert (2004), Santos (2005), Raffestin (1993) e Ricardo Mendes 

(2005), bem como outros atores que abordem essa temática, ficando, desse modo, claro 

que esta análise está relacionada ao uso, apropriação do espaço, as relações sociais, 

políticas, econômicas, culturais, de poder e de controle.  

Outro elemento analisado foi o conceito de desenvolvimento, visto que a 

escassez de água potável e outras infraestruturas básicas no distrito minam o processo 

de desenvolvimento. A discussão do conceito foi feita a partir dos pensamentos de 

Veiga (2001), Souza (2002), Sachs (2004), Sen (2000), Furtado (1996) e Max-Neaf 

(1998). Importa referir que os autores reconhecem que o desenvolvimento deve ser visto 

como um processo complexo de mudança e transformação de ordem econômica, 

política e, principalmente, na componente humana e social. 

Para complementar, também se analisará os reflexos da normatização 

estabelecida pelo Estado Moçambicano. Tal análise só será possível com base nas Leis e 

Políticas de Água existente em Moçambique. 

1.2.2 Fases da Pesquisa 

 

a) Revisão bibliográfica e documental 

            Esta fase consistiu basicamente na pesquisa bibliográfica e documental com 

recurso à leitura apurada de obras e artigos científicos, bem como arquivos documentais 

de instituições que abordam direta ou indiretamente temas relacionados com a temática. 

Teve como objetivo identificar marcos e modelos teóricos, e produzir instrumentos de 

coleta de dados secundários. 
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           Consultou-se ainda alguns documentos como relatórios, anuários estatísticos e 

sites na internet, de forma a obter informações referentes ao uso e apropriação da água e 

o processo de desenvolvimento no distrito de Chibuto, em particular, e de Moçambique, 

em geral. Estas informações foram recolhidas nas instituições públicas que, de certa 

maneira, intervêm no processo da gestão da água e no processo de desenvolvimento em 

Moçambique. 

Para a obtenção dos dados secundários e para que se possa fazer uma melhor 

caracterização da área de Estudo (Distrito de Chibuto), no desenvolvimento da pesquisa, 

foi realizado um levantamento de informações ou dados estatísticos que ajudaram na 

caracterização do mesmo e, a partir dos mesmos dados, se percebeu com certa 

profundidade o antes, o durante e a prespectiva de cenário futuro no que concerne à 

escassez de água e, consequentemente, a influência desses fenômenos no 

desenvolvimento local e regional. Para tal, foram consultados principalmente os órgãos 

públicos, dando maior primazia as instituições oficiais, tais como: Instituto Nacional de 

Estatística (INE), o Governo do Distrito de Chibuto, o Conselho Municipal da cidade de 

Chibuto, a Direção Distrital de Obras Públicas e Habitação, bem como outras 

instituições que disponibilizaram informações necessárias para a pesquisa. 

 

b) Definição das variáveis da pesquisa 

              As variáveis, como consideram Cervo e Bervian (2002), são aspetos, 

propriedades ou fatores reais potencialmente mensuráveis pelos valores que assumem e 

discerníveis em um objeto de estudo. No intuito de responder aos objetivos da pesquisa, 

trabalhou-se com a percepção da comunidade local, em que foram estabelecidas 

variáveis como abastecimento de água, melhoramento das vias de acesso, fornecimento 

da energia elétrica, geração de emprego, aumento da renda, oportunidades de negócios, 

melhoria das habitações e a questão referente a proteção do meio ambiente (Anexo I). 

            A escolha destas variáveis foi pelo simples fato de as mesmas servir de 

instrumento de mensuração. Portanto são variáveis que melhor indicam a situação atual 

que vive a população na área em estudo (possibilitam a mensuração dos níveis de 

desenvolvimento dos postos administraivos do distrito de Chibuto). 
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c) Preparação do Trabalho de Campo e Elaboração de Instrumentos de Recolha de 

Dados 

              Nesta fase elaboraram-se os instrumentos de coleta de informação necessária 

para a realização do trabalho de campo, onde foram elaborados questionários, roteiro de 

entrevistas estruturadas e grelhas de observação sistemática. Posteriormente, realizaram-

se os primeiros contatos com as entidades administrativas e representantes do Distrito 

de Chibuto, no sentido de obter o aval para a realização da pesquisa. 

              Para aplicação dos instrumentos de coleta de dados foram contratados três 

inquiridores (contratados pessoalmente) com o propósito de alcançar maior eficiência 

no processo de coleta de dados cumprindo as metas temporais estabelecidas. Elaborados 

os questionários e o roteiro das entrevistas e contratados os inquiridores, realizou-se um 

teste para a sondagem dos instrumentos de recolha de dados e dos inquiridos, com 

objetivo de criar condições necessárias para que o processo de coleta de dados ocorresse 

sem qualquer sobressalto e, ao mesmo tempo, verificar o desempenho dos inquiridos 

para corrigir pequenas deficiências. 

d) A população e a amostra selecionada para a pesquisa 

              Para a realização desta pesquisa, considerou-se relevante a seleção de amostras 

probabilísticas das familias a serem inqueridas e entrevistas aos chefes dos postos 

administrativos para a caracterização da realidade das mesmas. 

O questionário é um bom e insubstituível instrumento para a obtenção de dados 

quantitativos, embora nada impeça que sirva ao propósito de obter informações 

qualitativas.  

 Posto que o pesquisador trabalhe com tempo, energia e recursos econômicos 

limitados, ele, raras vezes, estuda individualmente todos os sujeitos da população na 

qual está interessado. Em lugar disso, o pesquisador estuda apenas uma amostra, que se 

constitui de um número menor de sujeitos tirados de uma determinada população. “Por 

meio do processo de amostragem, o pesquisador busca generalizar conclusões de sua 

amostra para a população toda, da qual essa mesma amostra foi extraída” (LEVIN, 

1987, p. 19).  
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 Como toda amostra, retirada de um todo, pode nos induzir a erros convencionais, 

chamamos de erro amostral “a diferença entre o valor que a estatística pode acusar e o 

verdadeiro valor do parâmetro que se deseja estimar” (BARBETTA, 1998, p. 57). 

 Para a determinação do tamanho de amostra, o pesquisador precisa especificar o 

erro amostral tolerável, ou seja, o quanto ele admite errar na avaliação dos parâmetros 

de interesse. Barbetta (1998, p. 58) apresenta uma fórmula para o cálculo do tamanho 

mínimo da amostra da pesquisa, em que: 

N – tamanho (número de elementos) da população; 

n – tamanho (número de elementos) da amostra; 

no – uma primeira aproximação para o tamanho da amostra; 

Eo – erro amostral tolerável. 

   Um primeiro cálculo do tamanho da amostra pode ser feito, mesmo sem 

conhecer o tamanho da população, através da seguinte expressão: 

 

   Conhecendo o tamanho N da população, podemos corrigir o cálculo anterior, 

por: 

 

   Para esta pesquisa foi utilizado um erro amostral de 9%, para uma população 

total de 216.548 habitantes. Como a aplicação da fórmula adotada para determinar o 

tamanho da amostra, chegou-se ao resultado de 123 questionários a serem aplicados de 

forma espalhadas e aleatória na região de estudo. 

   Segundo Barbetta (1998, p. 59), geralmente o erro amostral é definido pelo 

próprio pesquisador. Dependendo da dificuldade da pesquisa e do tamanho do local de 

estudo, o erro amostral pode ser alto ou baixo, porém com um nível de confiança acima 

de 90%. Nesta pesquisa o nível de confiança utilizado foi de 95%.   
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               Assim sendo, definiu-se 123 como a amostra, que foram distribuídos de forma 

proporcional nos seis postos administrativos que a área em estudo possui, tendo essa 

amostra sido distribuída com base na distribuição percentual da população do distrito de 

Chibuto, segundo os dados do recenseamento geral da população e habitação do ano 

2007 (Tabela 01). 

TABELA 01 – Amostras selecionadas para os postos administrativos do distrito de 

Chibuto. 

P. Administrativos Dist. Perc. da Pop. Amostra 

Chibuto Sede 33,0% 35 

Alto Changane 10,1% 17 

Tchaimite 16,6 22 

Changanine 2,0% 9 

Godide 9,2% 14 

Malehice 29,1% 26 

Total 100% 123 

                               Fonte: Elaborado pelo autor. 

e) Realização do Trabalho de Campo 

               Reunidas todas as condições para a realização do trabalho, deslocou-se para a 

área em estudo a fim de colher dados necessários para a produção do relatório final. O 

trabalho de campo teve a duração estimada de quatro meses, isso se deveu ao problema 

das cheias que afetava a área de estudo, assim os dados foram recolhidos por meio de: 

 Observação sistemática 

    Nesta fase, os dados foram recolhidos por meio de observação sistemática, 

com objetivo de observar alguns fenômenos do âmbito social, econômico e ambiental 

relacionados com a questão de água, do desenvolvimento e de outros aspetos relevantes 

para a concepção do presente trabalho. Segundo Gil (1999), neste tipo de estudo 

(observação), o pesquisador sabe quais os aspetos da comunidade ou fenômenos que são 

relevantes para alcançar os objetivos pretendidos. 

 Entrevistas 

               Técnica fundamental de investigação em que “uma das partes busca coletar 

dados e a outra se apresenta como fonte de informação” (Gil, 1999 p. 117). Assim, 

foram submetidos à entrevista os chefes dos postos administrativos do Distrito de 

Chibuto, com a finalidade de coletar informações relacionadas ao o uso e apropriação da 

água e o processo de desenvolvimento no distrito. 
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 Questionários 

   Considerando o questionário como um conjunto de questões pré-elaboradas, 

dispostas sistemática e sequencialmente em itens que constituem o tema da pesquisa, 

foram aplicados 123 questionários por todos os postos admnistrativos do Distrito de 

Chibuto (Anexo I). Para facilitar o trabalho, foi utilizado um auxiliador de pesquisa 

(tradutor) que facilitou o processo de coleta de dados, devido à questão linguística, 

principalmente na aplicação dos questionários e em entrevistas não estruturadas feitas a 

população local, pois uma parte signifitiva da população utiliza dialetos para se 

comunicar e não a língua ofical de Moçambique (Figura 02). 

FIGURA 02 - Aplicação do questionário no posto administrativo de Changanine 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2013. 

                 No presente estudo, também se utilizou o recurso da Iconografia como uma 

das técnicas ou procedimentos metodológicos. Para tanto, foram utilizadas fotografias 

que ajudaram na ilustração e elucidação do fenômeno em estudo, fornecendo desse 

modo subsídio para o aprofundamento da discussão acerca da problemática abordada 

neste trabalho. A interpretação do significado das fotografias ajudou bastante no alcance 

dos objetivos preconizados pela pesquisa. 

 Os dados complementares 

                Consideraram-se como dados complementares para a presente pesquisa 

algumas entrevistas e conversas informais realizada com os líderes comunitários, chefes 

das povoações, diretores dos serviços distritais.  Utilizamo-nos ainda, como fonte de 

dados complementares, as conversas informais realizadas com os professores, 
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profissionais de saúde e estudantes residentes no Distrito de Chibuto. Estes dados, ainda 

que sejam de caráter informal, contribuiram para o aprofundamento da realidade de 

escassez de água e, consequentemente, do processo de desenvolvimento do Distrito de 

Chibuto. 

 Análise e interpretação dos dados 

 Esta foi à última etapa da elaboração do trabalho, na qual consistiu na 

compilação dos dados coletados na área de estudo, tendo culminado com a elaboração 

do relatório final. Para os documentos e demais dados secundários, foram analisados 

considerando a sua própria procedência, analisando-se o seu conteúdo, sendo as 

informações relevantes, descritas na pesquisa. 

 Por sua vez, os dados obtidos através dos questionários foram tabulados e 

analisados por meio de métodos estatísticos descritivos, tendo se definido a frequência 

relativa, em relação ao grau de concordância e discordância das variáveis arroladas no 

instrumento de coleta de dados. 

 As entrevistas foram transcritas na íntegra, no intuito de se apoximar a realidade 

com relação à temática e serem utilizadas ao longo do trabalho, para ilustrar ou permitir 

o aprofundamento necessário à pesquisa. 

1.3 A ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

    O presente trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro capítulo traz 

a introdução e problematização do tema proposto para a dissertação. Neste capítulo 

ainda encontramos os objetivos e a metodologia usada para a concepção do presente 

trabalho.  

 O segundo capítulo realiza a reflexão do conceito de desenvolvimento, 

comparando a concepção hegemônica presente no discurso oficial do Estado com a 

concepção da vertente do desenvolvimento humanista e os reflexos sobre o território do 

Distrito de Chibuto. Neste capítulo, fez-se uma breve abordagem conceitual do 

território, identificando as políticas públicas vigentes em Moçambique, o conceito de 

desenvolvimento contido nelas e analisado algumas dessas políticas. Também foi feita 

uma breve construção histórica do conceito de desenvolvimento e uma respectiva crítica 

à concepção hegemônica de desenvolvimento. 
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 O terceiro capítulo traz uma caracterização do Distrito de Chibuto, destacando 

aspetos físicos naturais, como são os casos dos recursos naturais (aqui se deu especial 

atenção aos recursos naturais e a sua relação com a renda), as características 

demográficas, a urbanização, a dinâmica econômica, em especial a produção 

agropecuária, o mercado de trabalho e renda da população. Ainda neste capítulo, 

abordou-se a questão da pobreza, na qual foi feita uma breve discussão sobre este 

conceito, a partir das diferentes abordagens, também se procurou analisar o impacto do 

PARPA (Plano de Ação para Redução da Pobreza Absoluta) no combate da pobreza em 

Moçambique e, por fim, fez-se uma breve descrição do cenário da pobreza e 

vulnerabilidade no distrito de Chibuto com a construção do índice territorial de 

desenvolvimento humano. 

 O quarto capítulo procura mostrar como que as políticas, leis, normas e técnicas 

influenciam na atribuição do valor à água, na disponibilidade deste mesmo recurso e na 

estruturação territorial do Distrito. Para tal, o mesmo terá suporte a partir da ideia de 

tecnificação e normatização do território de Milton Santos. Foi feita ainda uma análise 

da Política Nacional de Águas e a sua influencia na distribuição de água na área em 

estudo. Além disso, neste capítulo, realizou-se a descrição do sistema de distribuição de 

água, infraestruturas viárias, rede de energia e outros objetos técnicos que estruturam o 

território do Distrito. 

              Finalmente, nas considerações finais são apresentadas as reflexões sobre as 

lições proporcionadas pelo estudo de caso e também se apresentam como sugestões 

algumas medidas mitigadoras para os problemas observados durante a realização da 

pesquisa. 
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2. TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO NO DISTRITO DE CHIBUTO: DO 

DISCURSO HEGEMÔNICO À CONCEPÇÃO NA ESCALA HUMANA 

 

Neste capítulo, procura-se mostrar a relação existente entre o discurso contido 

nas normas (políticas governamentais) e o desenvolvimento. Sabe-se que as normas 

governamentais e os seus respectivos planos visam materializar o compromisso 

assumido com a adoção de acordos de cooperação/ajuda internacional, que estão 

apoiados nos objetivos de desenvolvimento do milênio, que dá prioridade a redução da 

pobreza no planeta, dando-se primazia, neste caso, ao desenvolvimento local. 

Importa ainda referir que o desenvolvimento buscado pelos agentes 

hegemônicos é meramente de cunho econômico, dando importância aos fatores como o 

crescimento econômico, o produto interno bruto, a renda per capita em detrimento da 

ampliação das possibilidades humanas que dependem dos fatores socioculturais. 

Este capítulo tem como objetivo refletir sobre o conceito de desenvolvimento, 

comparando a concepção hegemônica, presente no discurso oficial do Estado, e a 

concepção da vertente do desenvolvimento humanista e os reflexos sobre o território de 

Chibuto.  

 

2.1 A NORMATIZAÇÃO DO TERRITÓRIO E O CONCEITO DE 

DESENVOLVIMENTO HEGEMÔNICO 

 

É sabido que o modelo de desenvolvimento levado a cabo no contexto social e 

econômico vigente está focado na dimensão econômica e privilegia o crescimento das 

forças produtivas capitalista. Esse modelo é sustentado a partir do pacto social e da 

apropriação do aparato estatal pelos agentes hegemônicos. O Estado passa a ter como 

papel principal a normatização, que é feita a partir das normas e leis formuladas e 

implementadas pelas diferentes instituições que o compõe.  

Assim, faz-se necessário compreender melhor o conceito de território, bem 

como o de desenvolvimento e da natureza das políticas públicas, que é de onde emana a 

maior parte das normas e leis que normatizam o uso do território.   
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2.1.1 Breve abordagem conceitual de Território 

  

A palavra território, deriva do latim territorium, que é derivado de terra que, em 

outras palavras, significa pedaço de terra apropriada. A partir desta definição, Claude 

Raffestin (1993) é um dos autores que destaca nas suas obras o caráter político do 

território (poder) bem como a sua compreensão sobre o conceito de espaço geográfico, 

pois o entende como substrato, um palco, preexistente ao território. Nas palavras do 

autor 

É essencial compreender bem que o espaço é anterior ao território. O 

território se forma a partir do espaço, é o resultado de uma ação 

conduzida por um ator sintagmático (ator que realiza um programa) 

em qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreto ou 

abstratamente [...] o ator “territorializa” o espaço. (RAFFESTIN, 

1993, p. 143). 

 

Dentro desta concepção defendida pelo autor, o território, na sua abordagem, é 

construído a partir da apropriação do espaço, o espaço transformado historicamente 

pelas sociedades. Para o autor, o território é tratado, principalmente, com uma ênfase 

político-administrativa, isto é, como o território nacional, espaço físico onde se localiza 

uma nação; um espaço onde se delimita uma ordem jurídica e política; um espaço 

medido e marcado pela projeção do trabalho humano com suas linhas, limites e 

fronteiras. 

No entender de Raffestin (1993), a construção do território revela relações 

marcadas pelo poder. Assim, faz-se necessário enfatizar uma categoria essencial para a 

compreensão do território, que é o poder exercido por pessoas ou grupos sem o qual não 

se define o território. Poder e território, apesar da autonomia de cada um, vão ser 

enfocados conjuntamente para a consolidação do conceito de território. Assim, o poder 

é relacional, pois está intrínseco em todas as relações sociais. 

 Já Rogério Haesbaert (1997, p. 39-40) considera três elementos na analisa do 

conceito de território, elaborando uma classificação em que se verificam três vertentes 

básicas: 1) jurídico-política, segundo a qual “o território é visto como um espaço 

delimitado e controlado sobre o qual se exerce um determinado poder, especialmente o 

de caráter estatal”; 2) cultural, que “prioriza dimensões simbólicas e mais subjetivas, o 

território visto fundamentalmente como produto da apropriação feita através do 

imaginário e/ou identidade social sobre o espaço”: 3) econômica, “que destaca a 
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desterritorialização em sua perspectiva material, como produto espacial do embate entre 

classes sociais e da relação capital-trabalho”. O mesmo autor afirma que os mais 

comuns são posições múltiplas, compreendendo sempre mais de uma das vertentes. 

Assim sendo, a definição de território para aqueles que defendem uma 

abordagem política será comumente confundida com os limites do Estado-Nação. Os 

que dão ênfase aos aspectos econômicos irão destacar a produção, o consumo e a 

atuação das grandes empresas. Àqueles que se preocupam com os aspectos culturais 

darão maior relevância às qualidades simbólicas e idearias e, por fim, os que enfatizam 

os aspectos físicos do território terão preocupações relacionadas com a utilização dos 

recursos e a questão ambiental (HAESBAERT, 2004). 

Para Milton Santos (1996), o território assume uma grande relevância tanto 

teórica, bem como prática, sendo para ele a expressão latente da sociedade civil. Sendo 

assim, o território não é apenas condição de ação tática e estratégica, manifesta ao 

contrário, outras dimensões da experiência humana, envolvidas no propósito teórico-

político de apreensão da totalidade concreta. Milton Santos considera o território como 

sendo 

Arena da oposição entre o mercado – que singulariza – com as 

técnicas da produção, a organização da produção, a geografia da 

produção e a sociedade civil – que generaliza – e desse modo envolve, 

sem distinção, todas as pessoas. Com a presente democracia de 

mercado, o território é suporte de redes que transportam as 

verticalidades, isto é, regras e normas egoístas e utilitárias (do ponto 

de vista dos atores hegemônicos), enquanto as horizontalidades levam 

em conta a totalidade dos atores e das ações (SANTOS, 1996, p. 207). 

 

 

Portanto, Milton Santos (1999) não olha ou considera o território como categoria 

de análise, a categoria de análise é o território usado, ou seja, para que o território se 

torne uma categoria de análise dentro das ciências sociais e com vista à produção de 

projetos, isto é, com vista à política, deve-se tomá-lo como território usado. No entender 

de Milton Santos, o território constitui o traço de união entre o passado e o futuro 

imediato. Ele tem que ser visto como um campo de forças, como o lugar do exercício, 

de dialéticas e contradições entre o vertical e o horizontal, entre o Estado e o mercado, 

entre o uso econômico e o uso social dos recursos. Fica patente a partir desta concepção 

que o autor faz um esforço para superar a dicotomia geografia física versus geografia 
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humana, reconhecendo deste modo o componente natural e social do território, 

independente e em sistema.  

Portanto, deve-se realçar que, Milton Santos (1999) também evidencia, em 

diferentes passagens de sua obra, a correspondência do território com o Estado-Nação 

substantivando, neste caso, uma concepção real e centrada nas relações de poder do 

próprio Estado, como principal agente de normatização e regulação da vida em 

sociedade. Há, também, um destaque para o tempo histórico, através de periodizações 

do espaço, significando o território formas (naturais e artificiais), relações sociais, 

fluxos e fixos, produto histórico modelado por cada sociedade, com certa configuração e 

delimitação. 

Importa aqui realçar que para este trabalho dar-se-á mais ênfase ao conceito de 

território centrado nas relações de poder, em suas diversas manifestações, atendendo o 

que o regulamento de lei dos órgãos locais do Estado da República de Moçambique 

(2005) considera – o Distrito como a unidade territorial principal de organização e 

funcionamento da administração local do Estado e base da planificação do 

desenvolvimento econômico, social e cultural da República de Moçambique –, sendo o 

mesmo composto por Postos Administrativos, Localidades e Povoações, abrangendo 

também áreas das autarquias locais compreendidas no respectivo território. 

 

2.1.2 As Políticas Públicas e o conceito de Desenvolvimento 

 

Primeiramente far-se-á uma breve análise do conceito de políticas públicas, a 

partir de concepções variadas dos autores que se ocupam em estudar esta temática, e em 

seguida uma breve abordagem sobre os tipos de políticas públicas existentes, bem como 

suas respectivas finalidades. 

Importa realçar que não existe uma definição universal (única) de política 

pública.  Mead (1995) apud Souza (2006) define como um campo dentro do estudo da 

política que analisa o governo à luz de grandes questões públicas, enquanto que Lynn 

(1980) apud Souza (2006) define políticas públicas como sendo um conjunto de ações 

do governo que irão produzir efeitos específicos. 
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 Já Gobert e Muller (1987) apud Eloisa de Matos (2001) entendem políticas 

públicas como o Estado em ação, portanto é o Estado implantando um projeto de 

governo, através de programas, de ações voltadas para setores específicos. Por sua vez 

Teixeira (2002, p.2), traz alguns elementos que devem ser considerados quando se trata 

a questão das políticas públicas: 

(1) São diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; 

regras e procedimentos para as relações entre poder público e 

sociedade, mediações entre atores da sociedade e do Estado; (2) as 

políticas públicas traduzem, no seu processo de elaboração e 

implantação e, sobretudo em seus resultados, formas de exercício do 

poder político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o 

papel do conflito social nos processos de decisão, a repartição de 

custos e benefícios sociais; (3) elaborar uma política pública significa 

definir quem decide o que, quando, com que consequência e para 

quem, essas são definições relacionadas com a natureza do regime 

político em que se vive, com o grau de organização da sociedade civil 

e com a cultura política vigente. 

 

Todavia, depreende-se que a partir das concepções de Souza (2006) e Eloisa de 

Matos (2001), podem-se considerar as políticas públicas como sendo um conjunto de 

ações e decisões do governo, voltado para a solução (ou não) de problemas da 

sociedade. Dito de outra maneira, as Políticas Públicas são a totalidade de ações, metas 

e planos que os governos (nacionais, estaduais ou municipais) traçam para alcançar o 

bem-estar da sociedade e os interesses públicos e privados.  

É certo que as ações que os dirigentes públicos (os governantes ou os tomadores 

de decisões) selecionam (suas prioridades) são aquelas que eles entendem serem as 

demandas ou expectativas da sociedade, ou seja, o bem-estar da sociedade é sempre 

definido pelo governo e não pela sociedade.  

Portanto, as Políticas Públicas são o resultado da competição entre os diversos 

grupos ou segmentos da sociedade que buscam defender (ou garantir) seus interesses. 

Tais interesses podem ser específicos – como a construção de uma estrada ou um 

sistema de captação das águas da chuva em determinada região – ou gerais – como 

demandas por segurança pública e melhores condições de saúde. É importante ressalvar, 

entretanto, que a existência de grupos e setores da sociedade apresentando 

reivindicações e demandas não significa que estas serão atendidas, pois antes disso é 

necessário que as reivindicações sejam reconhecidas e ganhem força ao ponto de 

chamar a atenção das autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. 
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Teixeira (2002), diz que as políticas públicas visam responder a demandas, 

principalmente dos setores marginalizados da sociedade, considerados como 

vulneráveis, visam ampliar e efetivar direitos de cidadania promove o desenvolvimento 

criando alternativas de criação de emprego e renda, como forma compensatória dos 

ajustes criados por outras políticas de cunho mais estratégicos (econômicas). O autor 

ressalta ainda que as políticas públicas são necessárias, pois regulam conflitos entre os 

diversos atores sociais que, mesmo hegemônicos, têm contradições de interesses que 

não se resolvem por si mesmas ou pelo mercado, necessitando de mediações. 

Ainda Teixeira (2002) considera as políticas públicas como um processo 

dinâmico, com negociações, mobilizações e alianças. Compreende a formação de uma 

agenda que pode refletir ou não os interesses dos setores majoritários da população, a 

depender do grau de mobilização da sociedade civil para se fazer ouvir e do grau de 

institucionalização de mecanismos que viabilizem sua participação. Também importa 

realçar, que mesmo dentro da sociedade civil há uma diversidade de interesses e de 

visões que precisa ser debatida, confrontada, negociada, buscando-se um consenso 

mínimo. Por fim, Teixeira (2002) identifica elementos de conteúdos e de processo na 

estruturação das políticas públicas, são os casos de sustentabilidade, democratização, 

eficácia, transparência, participação e qualidade de vida. Para tanto, esse elementos 

devem ser traduzidos em parâmetros objetivos, para que se possam nortear a elaboração, 

implementação e avaliação das políticas propostas. 

Souza (2006), a partir de várias definições e modelos sobre políticas públicas, 

sintetiza seus elementos principais: (1) a política pública permite distinguir entre o que 

o governo pretende fazer e o que, de fato, faz; (2) a política pública envolve vários 

atores e níveis de decisão, embora seja materializada através dos governos, e não 

necessariamente se restringe a participantes formais, já que os informais são também 

importantes; (3) a política pública é abrangente e não se limita a leis e regras; (4) a 

política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados; (5) a política 

pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo; (6) e por 

fim a política pública envolve processos subsequentes após sua decisão e proposição, ou 

seja, implica também implementação, execução e avaliação. 

Diante das várias concepções do conceito de políticas públicas, bem como das 

várias abordagens feitas sobre as finalidades das mesmas, cabe ressaltar que a que mais 



 

40 

 

contribui com a análise pretendida nesse trabalho é a de Souza (2006). Assim, pode-se 

enumerar as políticas públicas em vigor no território Moçambicano, bem como o 

conceito de desenvolvimento contido em tais políticas, tentando evidenciar as 

contradições contidas em algumas delas
4
. 

 

2.2 VISÃO GERAL SOBRE AS POLÍTICAS PÚBLICAS MOÇAMBICANAS 

 

De forma geral, as políticas públicas da República de Moçambique estão 

apoiadas nos paradigmas neoliberais onde predominam ideias de uma mundialização 

sem fronteiras da economia. As reformas políticas, econômicas e sociais caracterizadas 

pela liberalização econômica e política tem em vista a modernização do Estado 

moçambicano, para torná-lo mais eficiente. 

Sendo assim, para subsidiar a análise aqui pretendida, far-se-á a descrição de 

algumas das políticas em vigor em Moçambique. Importa inferir que a razão pela qual o 

autor escolheu as políticas que seguem para análise, foi o de considera-las como sendo 

as bases na promoção do desenvolvimento e do bem estar. Por sua vez, a Política 

Nacional de Águas será analisada e tratada com profundeza no quarto capítulo. 

                                                           
4
 No Quadro 01, estão elencadas as principais políticas públicas em vigor em Moçambique. 

        QUADRO 01 – Principais políticas públicas em vigor em Moçambique, 2012. 

Tipos Ano de Aprovação 

Política Nacional de água 08.08.1995/2007 

Política Agrária 31.10.1995 

Política de Ação social 09.04.1998 

Política das comunicações 02.04.1996 

Política cultural 10.06.1997 

Política Nacional de educação 22.08.1995 

Política energética 03.03.1998 

Política e Estratégia industrial 19.08.1997 

Política Nacional de terra 28.02.1996 

Política da população 13.04.1999 

Política do setor de saúde 11.07.1995 

Política dos transportes 02.04.1996 

Política do turismo e estratégia da sua implementação 30.04.2003 

Política de florestas e Fauna Bravia 01.04.1997 

Plano de Ação para a redução da pobreza absoluta 2001/2006 

Fundo de Desenvolvimento Distrital 2006 

Revolução verde 2007 

         Fonte: Portal do Governo da República de Moçambique, 2013. 
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Outro aspecto importante a realçar, no que diz respeito às políticas públicas e a 

criação das mesmas é a questão de Moçambique ser considerado ainda um país muito 

jovem, se considerarmos que a sua independência so foi proclamada no dia 25 de Junho 

de 1975, e que neste presente ano (2014), o país fará 40 anos de existência como nação, 

logo as suas políticas públicas ainda são muito recentes. 

2.2.1 Política Agrária e suas Estratégias de Implementação. 

 

A economia de Moçambique é essencialmente agrária, o que faz com que a 

maioria da sua população se dedique a atividade agrícola. Portanto, na agricultura 

Moçambicana desenvolvem-se dois tipos de culturas fundamentais: a de produtos de 

autoconsumo e a de produtos para mercado. É importa também realçar que a agricultura 

moçambicana é predominantemente de subsistência, caracterizando-se por baixos níveis 

de produção e de produtividade. Em termos de disponibilidade de terra para a prática da 

agricultura, o país possui cerca de 36 milhões de hectares, dos quais, apenas 5 milhões 

de hectares se encontram em cultivo
5
 e 3,3 milhões de hectares irrigáveis, dos quais 

somente 50.000 ha, equivalente a 0,13% das terras aráveis são no presente irrigadas
6
. 

De acordo com a política agrária, em Moçambique, os produtos mais 

importantes do setor agrícola são: milho, arroz, açúcar, feijão, amendoim, mapira
7
, 

mandioca, mexoeira
8
, algodão, caju, madeira, copra

9
, chá e cítricos. Conforme este 

instrumento de orientação, a produção agrária
10

 é levada a cabo por dois setores de 

produção principais: o setor familiar e o setor empresarial, sendo que, o setor familiar
11

, 

                                                           
5
  - PROAGRI II, in Plano Diretor de Extensão Agrária (2007-2016); relatório de inspeção de finanças 

(2010). 
6
  - Dados colhidos da Política e do Plano Diretor de Extensão Agrária (2007-2016). 

7
 - Sorgo, também chamado milho-Zaburro e mapira em Moçambique, constituindo um dos alimentos 

básicos da população. É um cereal tolerante a ocorrência de seca prolongada, e ao alagamento temporário. 
8
 - De nome científico Pennisetunn Typhoides, é um cereal com grãos muito pequenos e assemelha-se ao 

milho quanto a sua composição e valor nutricional, mas os valores proteicos são consideravelmente mais 

elevados. 
9
 - De nome científico cocos nucífera, também conhecido por coco, é uma grande palmeira, de estipe 

solitário que chega a atingir 30 metros de altura, suas folhas são grandes e pinadas, com até 6 metros de 

cumprimento. 
10

  - A área agrária inclui três setores fundamentais: o setor agrícola, pecuário e o florestal. 
11

  - De acordo com a Política Agrária (1995, p. 2), “a expressão sector familiar é abrangente, descreve 

uma situação heterogénea, incluindo vários sistemas de produção organizados em bases culturais 

diferentes, de pequena e média escala, que utilizam ou não recursos familiares, mas também mão-de-obra 
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constituído por cerca de 2,5 milhões de famílias
12

, que exploram cerca de 90% da área 

atualmente cultivada, representa um grande potencial produtor
13

. Este instrumento 

refere que, dada à importância que o setor da agricultura representa, ser-lhe-á garantido 

o acesso a recursos novos para aumentar a sua produção e produtividade.  

O documento que temos vindo a citar, que é um dos principais instrumentos 

normativos para o campo em Moçambique, através do qual se estabelecem princípios, 

normas e orientações estratégicas para o desenvolvimento do setor agrário no país, 

apresenta alguns constrangimentos, tais como: Baixo aproveitamento do potencial 

agrário de Moçambique; Baixos índices de produção de cereais; O decrescimento da 

produção de legumes; A queda dos níveis de produção de produtos para a 

comercialização, como, por exemplo, o algodão e a castanha de caju, dentre outros.  

 Considerando que estes instrumentos de orientação (a Política Agrária e as 

respectivas Estratégias de Implementação), foram aprovados em 1995, três anos após o 

fim da Guerra Civil, terminada em 4 de Outubro de 1992, com a assinatura do Acordo 

de Paz, na cidade italiana de Roma, esperava-se que, de lá a esta parte, com a 

implementação das orientações contidas na Política Agrária, a situação agrária hoje, 

tivesse atingido um nível de progresso e desenvolvimento significativo. 

A partir da Política Agrária e as respectivas Estratégias de implementação, 

foram desenhadas diversas normativas específicas, para cada uma das áreas ou 

subsetores, procurando delinear os mecanismos e os devidos procedimentos dos atores 

intervenientes, em relação às matérias que cada instrumento aborda. Deve-se apontar 

que a Política Agrária e as respectivas Estratégias de implementação, constituem um 

documento meticulosamente bem elaborado, bastante refinado, integrando todas as 

variáveis fundamentais a serem levadas em consideração pelos atores que intervêm na 

área, para o desenvolvimento dos setores agrícola, pecuário e florestal. 

Este instrumento apresenta com a profundidade necessária as características da 

área agrária, os pontos fortes a serem tidos em consideração nas intervenções e as 

fraquezas existentes no país, como elementos a serem superados, através dos planos, 

                                                                                                                                                                          
e outros recursos adicionais para manter ou aumentar a sua produção, conforme as necessidades internas 

da família e as oportunidades comerciais que se apresentam”. 
12

  - Estimativas recentes indicam que a cifra de camponeses é de 3,3 milhões (Relatório de Inspeção de 

Finanças, 2010). 
13

  - Os dados apresentados referem-se aos que aparecem na Política Agrária, aprovada em 1995.  
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programas e projetos de implementação da política. Por outro lado, além da Política, a 

área agrária possui uma diversidade de documentos legais e normativos, na sua maioria, 

produzidos tendo como base de inspiração a Política Agrária, que apresentam um 

extraordinário rigor de sistematização dos problemas e das possíveis soluções, o que faz 

com que a área agrária seja uma das poucas áreas de intervenção do Estado 

Moçambicano, dotada de instrumentos jurídico-legais, de normas e orientação bastante 

avançados, capazes de permitir que qualquer ator que queira intervir nesta área, à 

partida, se sinta amparado, em termos de instrumentos de orientação política e 

normativa.  

Além dos instrumentos normativos, a área agrária possui planos desenhados com 

tamanha mestria que, se fossem implementados nos termos em que se encontram 

concebidos, poderia, de fato, revolucionar a situação e o desempenho desta área, com 

destaque para o componente de agricultura, que é a que absorve a maior parcela da 

população moçambicana. 

Como exemplo de instrumento de planificação deste setor, ou que tocam 

matérias ligadas à área agrária, temos a destacar:  

a) O conhecido Programa Nacional da Agricultura - PROAGRI (I e II), 

instrumentos programáticos de ações, que incluem componentes que vão desde a 

capacitação institucional, a formação de pessoal, a investigação, até a extensão;  

Este programa assenta-se em três principais objetivos: criação de um programa 

integrado para o desenvolvimento da agricultura; coordenar doadores interessados em 

financiar o desenvolvimento da agricultura e gestão dos recursos humanos e materiais 

estabelecendo regras. 

Os objetivos do setor da agricultura, em Moçambique, é melhorar a segurança 

alimentar e reduzir a pobreza, através do apoio aos esforços dos pequenos agricultores e 

ao setor privado, no sentido de aumentarem a produtividade agrícola, o agro 

processamento e a comercialização, ao mesmo tempo em que se mantém uma via 

sustentável para a exploração dos recursos naturais. 

O PROAGRI foi desenhado com vista a alcançar estes objetivos, ou seja, foi 

desenvolvido como um instrumento do Plano de Ação de Redução da Pobreza Absoluta 

(PARPA), e sendo assim, como contribuição do setor para o combate a pobreza. 
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A primeira fase do programa (PROAGRI I, 1994) consistiu fundamentalmente 

na reforma institucional e modernização do setor, centrando-se deste modo longe dos 

locais onde o mesmo devia chegar (neste caso, os recursos acabaram por ficar a nível 

central e não chegaram até ao agricultor). 

Já a segunda fase do Programa (PROAGRI II, 1999) visou garantir a 

transformação da agricultura de subsistência numa agricultura cada vez mais produtiva, 

com vista a produção de excedentes e o desenvolvimento de um empresariado eficiente 

e competitivo, baseado nas leis do mercado. 

Em termos gerais, a visão de desenvolvimento do setor agrário preconiza um 

setor integrado, sustentável e competitivo, diversificado, base do bem estar e 

acumulação econômica, articulado em cadeias que acrescentem valor, com benefícios 

amplamente partilhados. 

b) O Plano Diretor de Extensão Agrária, outro instrumento que, em termos de 

riqueza de conteúdo e de nível de esclarecimento da realidade moçambicana, em 

torno da qual tal plano está a ser implementado, se equipara à própria Política 

Agrária;  

Os serviços de extensão constitui um dos componentes do PROAGRI (o 

primeiro programa nacional de investimento no setor da agricultura), esse plano visa, 

fundamentalmente, estabelecer a ligação, investigação e extensão, a partir da prestação 

de contas aos produtores relativamente aos serviços prestados, dos sistemas múltiplos 

de prestação de serviço de extensão, da inclusão social e da qualidade do pessoal em 

diferentes níveis. 

O Plano Diretor de Extensão Agrária contempla uma abordagem com duas 

vertentes: a adoção de Serviços Unificados de Extensão (SUE), compreendendo a 

produção de culturas, pecuária e a gestão de recursos naturais, e o desenvolvimento de 

um sistema integrado do Serviço Nacional de Extensão Agrária (SISNE), com parcerias 

funcionais entre os serviços de extensão públicos e privados, incluindo o 

desenvolvimento de contratos públicos com provedores de serviços não 

governamentais. 
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Por outro lado, o plano apela igualmente para ligações crescentes com outras 

instituições como as de investigação, os serviços agrários e as instituições de 

comercialização. 

c) A própria Estratégia da Revolução Verde que, apesar de ser bastante 

questionada, entretanto, apresenta aspectos bastantes substantivos, referentes à 

sua operacionalização. São elementos enquadrados na própria Política Agrária e 

que se pudessem ser traduzidos na prática, o atual cenário que caracteriza o setor 

da agricultura seria superado.  

Segundo a respetiva estratégia, a Revolução Verde em Moçambique é um 

processo de busca de soluções para incrementar os níveis de produção e produtividade 

agrária, através do uso de sementes melhoradas, fertilizantes, instrumentos de produção, 

tecnologia de produção adequada à realidade local, mecanização agrícola, incluindo a 

tração animal, construção e exploração de represas para irrigação e para o abeberamento 

do gado, entre outras ações. 

Trata-se de uma estratégia multidimensional de combate à fome e a pobreza e 

tem como meta final o aumento da produção e produtividade agrária, de forma 

competitiva e sustentável. A estratégia da Revolução Verde, em Moçambique, assenta 

nos seguintes pressupostos: 

 O combate à pobreza passa pela eliminação de uma das suas manifestações, 

nomeadamente, a carência em alimentos básicos e a insegurança alimentar 

permanente ou temporária; 

 A geração de emprego e de renda é crucial para a criação de condições 

necessárias para devolver a dignidade humana das comunidades; 

 As experiências de outros países onde programas similares foram 

implementados com sucesso devem ser tomados em consideração. 

A Revolução Verde em Moçambique tem como objetivo principal induzir o 

aumento da produção e produtividade dos pequenos produtores para uma maior oferta 

de alimentos, de uma forma competitiva e sustentável. Ela assenta-se nos seguintes 

pilares: 

 Recursos naturais (terra, água, floresta e fauna bravia); 
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 Tecnologias melhoradas; 

 Mercado e informação atualizada; 

 E formação do capital humano e social. 

 

d) A Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional, um instrumento 

extremamente importante para a componente de Segurança Alimentar e 

Nutricional. 

Para a estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional, define-se como o direito 

de todas as pessoas, a todo o momento, o acesso físico, econômico, e sustentável a uma 

alimentação adequada, em quantidades e qualidade aceitável no contexto cultural, a fim 

de satisfazer as necessidades e preferencias alimentares, para uma vida saudável e ativa. 

A estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional reconhece os seguintes pilares: 

 A produção e Disponibilidade suficiente de alimentos para o consumo; 

 Acesso físico e econômico aos alimentos; 

 Uso e utilização adequada dos alimentos; 

 Adequação para que os alimentos sejam social, ambiental e culturalmente 

aceitáveis incluindo a absorção dos nutrientes pelo organismo; 

 Estabilidade de consumo alimentar a todo o tempo. 

A estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional enquadra-se nas políticas 

nacionais, nas políticas internacionais e no direito internacional. Das políticas nacionais 

salienta-se a Agenda 2025
14

, o Programa Quinquenal do Governo (PQG), o Plano de 

Ação para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA) e as políticas e estratégias setoriais 

e multissetoriais. Nas políticas internacionais, as mais relevantes são: declaração sobre 

                                                           
14

 - Guião para o desenvolvimento de Moçambique até ao ano de 2025. Tendo alcançado a independência 

nacional em 1975, Moçambique trilhou por caminhos difíceis na defesa da sua soberania, dos direitos 

fundamentais dos cidadãos, na afirmação da unidade e identidade nacionais e na promoção do 

desenvolvimento do seu povo. A agenda 2025 oferece uma oportunidade impar para os moçambicanos 

em paz, harmonia e solidariedade, possam celebrar com otimismo, no ano 2025, os 50 anos da sua 

existência como país, em contínuo progresso econômico e social. A agenda foi elaborada por um grupo 

de cidadãos, representando os mais variados setores da sociedade, tendo sido elaborado de forma 

independente, apartidária e profissional, um documento de tamanho significado que pretende se tornar 

uma referência para governados, governantes, profissionais, diversas organizações da sociedade civil e, 

em suma, de toda a Nação e dos parceiros de cooperação.  
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Agricultura e Segurança Alimentar em África; Resolução da Cimeira de Abuja sobre 

Segurança Alimentar (2006) e Resolução da Cimeira Mundial da Alimentação (CMA). 

e) Outro instrumento a destacar é a Estratégia de Desenvolvimento Agrário, que 

apresenta a área de extensão agrária como sendo das mais prioritárias do 

Ministério da Agricultura.  

Essa estratégia emprega-se na visão 2025: “um setor agrário, prospero, 

competitivo e sustentável, capaz de oferecer respostas sustentáveis aos desafios de 

segurança alimentar e nutricional e atingir mercados agrários a nível global” (AGENDA 

2025, 2003 p. 37). Para materializar a visão do setor agrário, o plano estratégico assume 

como missão: “contribuir para a segurança alimentar e a renda dos produtores agrários 

de maneira competitiva e sustentável garantindo a equidade social e de gênero” (EDA, 

2007 p. 64). 

A estratégia foi aprovada pelo Governo de Moçambique em 2011, surgindo 

como um quadro orientador, instrumento harmonizador e mobilizador de sinergias, para 

impulsionar o desenvolvimento agrário, tendo como meta alcançar um crescimento 

médio anual do setor de pelo menos de 7%. 

 É importante sublinhar que, a clareza dos instrumentos existentes, possibilita que 

as entidades fiscalizadoras das atividades dos diversos operadores da área agrária, 

desenvolvam as suas atividades sem grandes constrangimentos. De igual modo, permite 

que os órgãos administrativos, responsáveis pelo cumprimento, ou por fazer cumprir as 

leis, normas e regulamentos nesta área, o façam com propriedade, tudo isso em prol do 

desenvolvimento da área agrária, nos seus diversos componentes, com a finalidade 

única de combater a pobreza, e promover o desenvolvimento das populações 

comunitárias, e, acima de tudo, do país.  

Portanto, a partir de vários pressupostos contidos na política agrária e nas várias 

estratégias adaptadas pelo setor, pode-se depreender que a agricultura é um dos pilares 

para o desenvolvimento de Moçambique, uma vez que constitui a base para a criação da 

riqueza e desenvolvimento socioeconômico; constitui como determinante para reduzir 

custos de produtos alimentícios; veículo para aumentar retornos a terra e uso intensivo 

de mão-de-obra, garantia de segurança alimentar e nutricional e até mesmo contribui 

para a proteção do meio ambiente. 



 

48 

 

 No entanto, segundo Salama e Destremau (1999), o conceito de pobreza é, na 

sua essência, multidimensional. A pobreza está intimamente relacionada à falta de 

alguma coisa, como a falta de infraestruturas e serviços básicos (moradia, precariedade 

na assistência a saúde, educação, falta de emprego, ausência de capital e até a 

impossibilidade de consumir o que virou necessidades básicas na sociedade capitalista 

atual). A partir desta concepção, conclui-se com muita facilidade que o 

desenvolvimento corresponde as possibilidades de escolha que os cidadãos dispõem, na 

qual Veiga (2001), diz que corresponde à ampliação das possibilidades de escolhas: não 

apenas de modelos de automóvel ou canais de televisão, mas, sobretudo das 

oportunidades de expansão das potencialidades humanas que dependem de fatores 

socioculturais, como saúde, educação, emprego, alimentação, comunicação, direitos e 

liberdade. 

Deste modo, fica bem assente que se a política agrária e suas respectivas 

estratégias fossem bem implementadas, ou em outras palavras, saíssem do papel para as 

ações concretas, se criará condições para que a população tenha oportunidades de 

alargamento da satisfação das necessidades humanas, tais como: acesso ao emprego e a 

segurança alimentar, que são alguns dos pilares patentes na referida política. 

A Política Agrária e suas respectivas Estratégia de Implementação (PAEI) do 

Governo de Moçambique, tem como principal objetivo: “Desenvolver a atividade 

agrária com vista a alcançar a segurança alimentar, através da produção diversificada de 

produtos para o consumo, fornecimento à indústria nacional e para a exportação, tendo 

como base a utilização sustentável dos recursos naturais e a garantia da equidade social” 

(PAEI, 1996, p.8). A PAEI enquadra a atividade agrária nos objetivos de 

desenvolvimento econômico de Moçambique, incluindo quatro áreas principais, que 

visam: 1) segurança alimentar; 2) desenvolvimento econômico sustentável; 3) redução 

das taxas de desemprego; e 4) redução dos níveis de pobreza absoluta. 

2.2.2 Política Nacional de Educação 

 

No momento da independência, Moçambique herdou de Portugal um sistema 

educativo precário, caracterizado por altos níveis de analfabetismo, uma rede escolar 

reduzida, faltando funcionários e professores qualificados, além das desigualdades 

regionais e de gênero marcantes. O sistema legado por Moçambique não foi 
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desenvolvido para atender à maioria. Assim, a expansão do acesso aos serviços 

educativos tornou-se uma das principais prioridades do país após a independência.  No 

entanto, o comprometimento nacional para com a educação nunca saiu da agenda de 

desenvolvimento de Moçambique, nem mesmo durante o conflito armado e os períodos 

de dificuldade econômica.  

Este comprometimento do país, relativamente à educação, fez com que 

Moçambique atingisse resultados importantes. As taxas de escolarização aumentaram 

substancialmente, e as taxas de analfabetismo reduziram. Contudo, não obstante todos 

estes sucessos, Moçambique ainda luta para atingir a meta de, em 2015, oferecer o 

ensino primário e gratuito para todas as crianças em idade escolar. Os gastos do setor da 

educação estão a subir, mas os recursos alocados à educação não estão a aumentar na 

mesma proporção; a dedicação dos professores é baixa; muitas crianças, especialmente 

as meninas, não completam o ensino primário; as escolas continuam a ter falta de 

material; os professores e gestores dos serviços de educação demonstram grandes 

fraquezas e o rácio entre o número de alunos e professores são bastante altos. Em suma, 

a qualidade dos serviços de educação está a cair e as reformas introduzidas no setor não 

têm tido um impacto significativo. 

A Constituição da República de Moçambique
15

 consagra a educação como 

direito e um dever de cada cidadão. Desde a independência nacional, a escolarização 

universal das crianças e adultos, pela via formal e não formal, tem sido equacionada 

como uma meta a atingir. Porém, até 1992, esta ambição foi frustrada pela Guerra Civil 

destruidora que assolou o país e provocou grandes entraves para o desenvolvimento do 

setor. Importa ressaltar que o programa do governo reconhece a educação como sendo 

prioritária e define-a como um instrumento central para a melhoria das condições de 

vida e a elevação do nível técnico e científico dos trabalhadores. Ela é o meio básico 

para a compreensão e intervenção nas tarefas de desenvolvimento social, na luta pela 

paz e reconciliação nacional (Programa do Governo, 2009, p. 5). 

Portanto, a política Nacional de Educação tem como o seu principal objetivo 

massificar o acesso da população à educação e fornecer uma educação com qualidade 

aceitável, isto é, uma educação com um conteúdo apropriado e um processo de ensino-

                                                           
15

  - Informação tirada da Política Nacional de Educação (1995). 
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aprendizagem que promova a evolução contínua dos conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores, de modo a satisfazer aos anseios da sociedade. 

A Educação é, sem dúvida, uma vertente prioritária em qualquer sociedade, 

sendo um fator de desenvolvimento socioeconômico e também um componente 

fundamental para o desenvolvimento sociocultural, político e econômico dos cidadãos e 

da sociedade. 

O Governo de Moçambique define como objetivo central da sua ação durante o 

quinquênio 2010-2014, “a redução da pobreza absoluta através do desenvolvimento 

social e econômico, sustentáveis”. Neste contexto, a educação é vista como “uma área 

de mérito” que concorre para a formação e expansão da capacidade humana, um ativo 

primordial para a necessária iniciativa e ação dos indivíduos e de todas as instituições da 

sociedade e, essa “capacidade humana” emerge como uma “infraestrutura básica para a 

ocorrência, generalização e sustentação das inovações sociais, políticas, econômicas, 

organizacionais científicas e tecnológicas imprescindíveis para a superação dos 

constrangimentos atuais, determinando os elevados níveis de pobreza”. A educação 

deve ser encarada no quadro de uma nova problemática em que não apareça apenas 

como um meio de desenvolvimento, entre outros, mas como um dos elementos 

constitutivos e uma das finalidades essenciais desse desenvolvimento. Um dos 

principais papéis reservados à educação consiste em dotar a humanidade da capacidade 

de promover o seu próprio desenvolvimento (PQG, 2010 p. 12). 

Uma população educada é fundamental para o desenvolvimento nacional. 

Combinada com boas políticas macroeconômicas, a educação é considerada um fator-

chave na promoção do bem-estar social e na redução da pobreza, pois pode afetar 

positivamente a produtividade nacional e, por via disso, determinar padrões de vida e a 

habilidade das nações competirem na economia global. Prevalece, hoje, a nível 

internacional, a crença no papel da educação como um dos pilares de desenvolvimento 

de um país e a noção de que a pobreza global não pode ser reduzida, a menos que todas 

as pessoas, em todos os países, tenham acesso e possam se beneficiar de uma educação 

básica de qualidade. 

 Sendo assim, percebe-se que mesmo contendo nos textos oficiais que a educação 

deve promover o desenvolvimento social e melhoar as condições de vida da população, 
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na essência verifica-se que o foco principal é o mercado, a competitividade e a inserção 

do país nos mercado globalizado. 

2.2.3 Política Nacional de Saúde 

 

Depois da independência (1975), o governo expandiu os cuidados primários de 

saúde às zonas rurais e introduziu a educação nos componentes fundamentais dos 

programas de desenvolvimento da sociedade. A guerra destruiu uma parte importante 

das infraestruturas econômicas e sociais, tendo afetado as comunicações dentro do país, 

o comércio rural, a saúde e a educação. Está em processo, um programa para a 

reabilitação dessas infraestruturas, com particular atenção para escolas, postos de saúde 

e vias de comunicação. No que diz respeito específico do setor de saúde, em 1997, a 

taxa bruta de natalidade era de 45,2 por mil habitantes e a taxa bruta de mortalidade era 

de 18,6 por mil habitantes. A taxa de mortalidade infantil era de 134 por mil nascidos 

vivos e a esperança de vida ao nascer era de 46 anos, sendo de 47,5 para as mulheres e 

44,5 para os homens. No período de 1992-1997 a taxa global de fecundidade era de 5,8 

filhos por mulher (PNUD, 1998). 

Segundo a Política Nacional de Saúde (1995), a saúde é um bem e condição 

essencial para um desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento de um país exige 

uma população saudável. Por outro lado, a mesma política diz que só é possível atingir 

altos níveis de saúde através do desenvolvimento. 

O Artigo 94 da Constituição da República refere que todos os cidadãos têm 

direito à assistência médica e sanitária, nos termos da lei, e o dever de promover e 

defender a saúde.  

Fica visível que há uma relação íntima entre o estado de saúde de uma 

comunidade e o estado de desenvolvimento da mesma. Se por um lado é impossível 

atingir bons índices de saúde sem o grau aceitável de desenvolvimento, é também 

verdade que esse desenvolvimento só pode ser atingido com a contribuição de uma 

população saudável. 

O estado de pobreza das populações influência grandemente o seu estado de 

saúde. Embora se possam encontrar mecanismos para atenuar esse estado de pobreza e 

melhorar o estado de saúde da população pobre, a solução do problema da pobreza 
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passa pelo desenvolvimento econômico e social. Isto confirma uma vez mais que a 

saúde da comunidade resulta de um esforço multissetorial. 

Não restam dúvidas que a saúde é um elemento fundamental no processo de 

desenvolvimento, é condição essencial para o desenvolvimento sustentável do país, pois 

o desenvolvimento exige uma produção saudável e com alta capacidade produtiva. Os 

cidadãos doentes, desnutridos, portadores de incapacidade,seja ela uma deficiência 

física ou mental, têm uma capacidade produtiva reduzida. Em direta relação com o 

desenvolvimento sustentável está o combate à pobreza, em que Moçambique está 

fortemente envolvido e mobilizado. A Política Nacional de Saúde tem um importante 

papel a cumprir, tanto no combate às causas da pobreza, como no alívio das suas 

consequências. 

 

2.2.4 Orçamento de Investimento de Iniciativas Local ou Fundo de 

Desenvolvimento do Distrito 

 

 Em 2006, o Governo de Moçambique introduziu o Orçamento de Investimento 

de Iniciativa Local (OIIL)
16

, popularmente conhecido por “7 Milhões”
17

, para contribuir 

para a redução da pobreza através do financiamento de projetos individuais de produção 

de comida e de geração de emprego e  renda. A implementação da iniciativa “7 

Milhões” criou um debate nacional sobre as motivações, o conteúdo, direção, 

instrumentos e impacto de políticas e estratégias públicas. Os temas do debate são 

variados, cobrindo áreas como a justificação e concepção da iniciativa, metodologias de 

análises de impactos, a polêmica sobre a base estatística gerada, problemas na 

                                                           
16

  - O OIIL foi criado pela Lei nº 12/2005, de 23 de Dezembro, que aprovou o orçamento de Estado para 

o ano 2006. Esta lei fixa um limite orçamental de investimento público de iniciativa privada cuja 

responsabilidade de execução era delegada aos governos distritais. Esses projetos deviam obedecer a um 

princípio que era o da produção de comida e geração de renda e com impacto junto às populações locais. 

Contudo, é preciso realçar que o lançamento do OIIL foi resultado de um longo processo e debate 

ideológico de descentralização em Moçambique, cuja operacionalização mais agressiva está patente na 

Lei 08/2003 de 19 de Maio (Lei dos Órgãos Locais de Estado, LOLE) e o Decreto do Conselho de 

Ministros n°11/2005, de 10 de Junho, que aprova o Regulamento da Lei dos Órgãos Locais do Estado 

(RELOLE). 
17

  - O nome popular do OIIL, 7 milhões, surge pelo fato de, nos seus primeiros anos, terem sido 

atribuídos 7 milhões de meticais (254.105.95 USD) a cada distrito rural, independentemente das 

características econômicas, demográficas e territoriais do distrito. Ao longo do tempo, os montantes 

monetários foram alterados significativamente e já não são idênticos para todos os distritos. Mas o nome 

popular, sete milhões, continua prevalecendo. 
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implementação (especialmente as fracas taxas de reembolsos e desvios de aplicação), 

aproveitamento político da iniciativa, etc. 

 Em finais de 2009, o OIIL foi transformado em Fundo Distrital de 

Desenvolvimento (FDD), com personalidade jurídica, autonomia administrativa e 

financeira, gerido localmente. O FDD é tutelado pelo Governador provincial que 

homologa os planos e relatórios de atividades, autoriza a recepção de donativos e 

abertura de contas e realiza inspeções regulares. A execução das atividades do FDD é de 

responsabilidade dos Conselhos Consultivos Distritais (CCD). Assim, o FDD pode 

recorrer aos reembolsos, às subvenções do Estado, donativos e fundos comunitários 

para dar crédito às pessoas pobres (Conselho de Ministros, 2009). 

 De acordo com o regulamento do fundo, as atividades a serem financiadas, 

adotando juros bonificados, são aquelas que visam estimular o empreendedorismo local, 

atividades de produção e comercialização de alimentos, geração de emprego e renda e 

outras atividades produtivas. 

Trata-se de um orçamento de grande impacto que serve de alavanca para o 

desenvolvimento do País, ao colocar à disposição dos agentes econômicos recursos para 

o investimento, estimulando, deste modo, a criação de riqueza nos distritos pelo 

aumento da produção e da produtividade e criação de empregos, incluindo auto 

emprego. Porém, é importante referir que com a divulgação feita pelos órgãos de 

comunicação social, campanha boca a boca e discursos políticos, esperava-se que o 

projeto servisse de impulso para as comunidades com maior grau de vulnerabilidade. 

Contudo, a aparente falta de critérios claros para o uso dos fundos deu origem a diversas 

interpretações sobre o mesmo e, em muitos casos, deu margens a irregularidades, como 

são os casos em que foram reportados: a discriminação no acesso aos fundos dos “7 

Milhões”, baseada na pertença ao partido no poder, é fomentada tanto pelos 

administradores dos distritos como pelos membros dos conselhos consultivos dos 

distritos (CCD) e é, constantemente, denunciada pela população durantes as visitas 

presidenciais aos distritos. Ainda mais, o fraco reembolso dos “7 Milhões” em todos os 

distritos, aliado à ausência de mecanismos fiáveis de cobrança dos mutuários, sugere 

que a não cobrança seja uma atitude deliberada e intencional do partido no poder. Em 

relação a isso, alguns políticos da oposição “dizem não ter dúvidas que a atribuição do 

valor foi concebida única e exclusivamente para cimentar a hegemonia do partido no 
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poder, a FRELIMO, ao longo do país, principalmente ao nível das comunidades rurais” 

(MEDIAFAX, 2010). 

A par destas irregularidades acima descritas, pode-se enumerar também a 

situação dos mutuários (beneficiários) que desaparecem com o dinheiro do Estado, uma 

vez que o regulamento do fundo advoga que o dinheiro deve ser devolvido para que 

possa beneficiar aos outros, aliado a isso, há existência de beneficiários fantasmas, visto 

que na tomada de decisão e na gestão do fundo de desenvolvimento do distrito não são 

inclusos a comunidade local e, consequentemente, há falta de transparência e prestação 

de contas no processo de seleção dos beneficiários do fundo.  

A este respeito, Valá (2009, p. 13) entende que o orçamento de investimento 

veio reforçar a concepção de que o “distrito é polo de desenvolvimento”, e assegurar um 

instrumento concreto de intervenção que permita a adoção de mecanismos locais para o 

desenvolvimento do distrito. Assim, o Fundo de Desenvolvimento Distrital é 

considerado uma medida necessária, que vai ao encontro dos anseios da população, uma 

vez que permite, cada vez mais, o empoderamento das comunidades locais, envolvendo-

as, deste modo, no processo de desenvolvimento local e nacional.  

No entanto, para que isso efetivamente ocorresse seria necessária uma 

reestruturação do fundo, acompanhada de medidas socioeducativas onde o sujeito 

simples fosse visto como protagonista do processo social e se buscasse ampliar sua 

autonomia enquanto tal, tirando-o da condição de massa de manobra.  

 Segundo o Balanço Anual do Governo do Distrito de Chibuto (2012), foram 

financiados 110 projetos dos quais; 90 são de geração de rendimento e 20 de produção 

de comida (Tabela 02). Comparativamente, a igual período do ano de 2011, regista um 

crescimento de 18,28% em relação aos projetos financiados, no qual foram financiados 

93 projetos dos quais 36 foram de produção de comida e 57 de geração de renda. 

Importa referir que do universo dos projetos financiados no ano de 2012, 27 projetos 

foram financiados pelo valor do reembolso dos anos anteriores (2.821.327,69 Mts), 4 de 

produção de comida e 23 de geração de renda. Dos 110 indivíduos beneficiários, 23 são 

de Jovens, 85 homens e 25 mulheres (Tabela 02). 
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Tabela 02 – Distribuição dos benificiários do Fundo de Desenvolvimento Distrital 

no Distrito de Chibuto 

Postos 
administrativo 

Projetos 
Financiados 

 
Nº de      Beneficiários 

    Homens Mulheres Total 

Chibuto - Sede 23 18 5 23 

Malehice 10 8 2 10 

Godide 16 11 5 16 

A. Changane 24 17 7 24 

Tchaimite 16 10 6 16 

Changanine 21 21 0 21 

Total Geral 110 85 25 110 

             Fonte: Governo do Distrito de Chibuto, 2012. 

            Como foi dito e explicado anteriormente, o nível do reembolso deixa muito a 

desejar ou ainda é muito fraco. Segundo o balanço anual do Governo do Distrito (2012), 

dos 6.761.844,24Mt concedido/emprestado, foi reembolsado 1.117.093,19Mt 

correspondente 16,5% de realização, contra 877.929,74 de igual período do ano passado 

(2011), equivalente a um crescimento de 27,24%, passando para um acumulado de 

3.867.666,58Mt (Tabela 03 ). 

Tabela 03 – Nível de reembolso do Fundo de Desenvolvimento Distrital no Distrito 

de Chibuto.(Mt
18

) 

Anos 
Proj. 

Financiado 

Val. 

Financiado 

Plano de 

reembolso 

Val. 

Reembolsado 

Ree. 

Acumulado 

2012 110 12.619.327,69 6.761.844,24 1.117.093,19 3.867.666,58 

2011 93 7.720.000,00 7.414.471,33 877,929,74   

            Fonte: Governo do Distrito de Chibuto, 2012. 

2.2.5. A concepção de desenvolvimento presente nas políticas moçambicanas  

 

Depois desta breve análise de algumas políticas públicas em vigor na República 

de Moçambique, e olhando para a finalidade das mesmas, pode-se concluir que o 

conceito de desenvolvimento contido nas políticas públicas ressalta a concepção 

neoclássica, na qual tem a base econômica como elemento principal, onde os objetivos, 

da maioria das políticas, visam alcançar o crescimento econômico, girando em torno da 

visão capitalista de acumulação, em detrimento do verdadeiro desenvolvimento que 

envolveria transformações sociais.  

                                                           
18

  - Metical (Mt) é o nome da moeda usada em Moçambique. 
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A formulação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, por parte do Governo 

Moçambicano, visa assegurar um crescimento econômico sustentável, célere e robusto, 

através de políticas integradas. Portanto, fica claro, que muito das políticas 

moçambicanas ressaltam o crescimento econômico, dando prioridade ao crescimento do 

Produto Interno Bruto e da industrialização. No entanto, a pobreza continua muito 

generalizada em Moçambique, não obstante ao crescimento sustentado pelo Produto 

Interno Bruto na última década. 

Por exemplo, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, no seu terceiro 

capítulo, ponto três, em sua orientação estratégica advoga que o modelo de 

desenvolvimento deve ser assente na industrialização, onde se pretende que a 

industrialização seja um processo de transformação estrutural, econômica e social. 

Outro exemplo que ilustra o conceito de desenvolvimento contido nas políticas 

públicas moçambicanas baseadas na concepção econômica está patente na Política de 

Educação, no seu ponto dois, onde afirma que a educação é reconhecida como sendo um 

instrumento fundamental para o crescimento econômico e desenvolvimento social, 

visando promover o bem estar dos indivíduos. Então, mais uma vez, fica assente que o 

tipo de desenvolvimento contido nas políticas moçambicanas é baseado principalmente 

na concepção econômica. 

 O processo de elaboração de políticas públicas no contexto moçambicano é o 

reflexo dos valores, interesses e preferências do Governo, bem como sofre uma grande 

influência dos principais doadores internacionais. 

 As mudanças político/constitucionais ocorridas no país, na década 1990, são um 

testemunho de que o papel da sociedade civil é influenciado de certa forma pelo sistema 

político vigente. No entanto, no sistema monopartidário a sociedade civil foi absorvida 

pelo partido da vanguarda, o que dificultou o surgimento de uma sociedade civil 

independente do poder político e, consequentemente, de uma sociedade civil arreboque 

do Governo da FRELIMO
19

. 

                                                           
19

 - Após a Segunda Guerra Mundial, enquanto muitas nações europeias foram concedendo independência 

às suas colônias, Portugal, sob o regime do Estado Novo, defendeu que Moçambique e outras possessões 

portuguesas eram territórios ultramarinos da metrópole (pátria). Neste contexto, as ideias de 

independência de Moçambique desenvolveram-se rapidamente, e em 1962, vários grupos políticos anti-

coloniais formaram a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO). Em setembro de 1964, iniciou-

se uma campanha armada contra o regime colonial português. No momento em que surgiram tais 

movimentos, Portugal governava Moçambique há mais de 400 anos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estado_Novo_%28Portugal%29
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 Com as mudanças da década 1990, surgem às revisões constitucionais que 

introduzem o multipartidarismo, pluralismo político e mais espaços de participação na 

vida pública, neste todo surge uma sociedade civil cada vez mais estruturada e com 

certas tendências de desligar-se do poder político. 

 Segundo Tibano e Hogges (2005), as marcas do anterior regime ainda subsistem 

no seio da relação Estado/Sociedade civil. Há falta de clareza no que concerne aos 

questionamentos: O que é sociedade civil? Que papel se reserva a sociedade civil nos 

assuntos públicos e, especificamente, na formulação de políticas públicas? Essas são 

questões que ainda carecem de respostas, o que variadas vezes desemboca em certas 

lideranças partidárias por desempenharem ao mesmo tempo lideranças nas organizações 

da sociedade civil, o que resultar, com frequência, em manipulações ou impede que se 

avance em questões políticas potencialmente polêmicas de interesse das camadas sociais 

menos favorecidas. O mal disso consiste na possível corrosão do real papel das 

organizações da sociedade civil e no processo de formulação de políticas 

governamentais. 

 Assim sendo, pode-se perceber com muita facilidade que em Moçambique o 

conceito de sociedade civil foi estabelecido numa abordagem do tipo “Top Down” (uma 

criação de cima para baixo), o que dificulta o surgimento de uma sociedade civil voltada 

para uma participação política, influenciando deste modo na formulação das políticas 

públicas, que muitas vezes são feitas sem levar em consideração as necessidades das 

comunidades locais. 

 

 

                                                                                                                                                                          

Os primeiros anos da FRELIMO, durante a qual a ideologia marxista evoluiu, foram tempos de 

turbulência interna. Mondlane, juntamente com Marcelino dos Santos, Samora Machel, Joaquim Chissano 

e a maioria do Comitê Central do movimento guerrilheiro resolveu promover a luta não só pela 

independência, mas para criar uma sociedade socialista. O Segundo Congresso do Partido, realizado em 

julho de 1968, aprovou as diretrizes socialistas. 

A literatura sobre o pensamento político-ideológico da Frelimo é escassa e, talvez inexistente. Dos 

escassos escritos lê-se e ouve-se dizer que desde 1977 a Frelimo se torna Marxista-Leninista e Partido de 

Vanguarda, cuja finalidade era construir um Estado socialista rumo ao comunismo. Mas dos meados da 

década de 1980 diz-se que a Frelimo abandona aqueles atributos ideológicos e abraça o neoliberalismo 

econômico, multipartidarismo e por aí em diante. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcelino_dos_Santos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Samora_Machel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joaquim_Chissano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Socialismo


 

58 

 

2.3 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO DE 

DESENVOLVIMENTO: DIFERENTES ABORDAGENS 

 

 Se consultarmos o dicionário o significado da palavra desenvolvimento, iremos 

encontrar as seguintes definições “o ato ou o efeito de desenvolver. Fazer crescer. Fazer 

progredir. Estar em uma velocidade” (Dicionário da Língua Portuguesa, 2010 p.112).  

 Segundo Elinado Santos (2012), a origem do conceito surge na biologia, 

empregado como processo de evolução dos seres vivos para o alcance de suas 

potencialidades genéticas. Com Darwin, a palavra desenvolvimento passou a ter uma 

concepção de transformação, vista como um movimento na direção da forma mais 

apropriada. Um organismo se desenvolve à medida que progride em direção à sua 

maturidade biológica. A transferência da biologia para a vida em sociedade ocorreu nas 

últimas décadas do século XIX e tomou corpo com o darwinismo social. Com ela, 

verificou-se que o progresso, a expansão e o crescimento não eram virtualidades 

intrínsecas, inerentes a todas as sociedades humanas, mas sim propriedades específicas 

de algumas sociedades ocidentais. Essas sociedades obtiveram o status de 

desenvolvidas, o que faz entender que elas eram capazes de produzir os seus próprios 

movimentos para o alcance do seu bem estar.   

 Hoje, para melhor compreender o significado do processo de desenvolvimento 

na sociedade contemporânea, devem-se levar em consideração as dimensões 

econômicas, política, social e ambiental. Porém, entende-se que tal conceito não pode 

ser visto de forma fragmentada, já que todas essas dimensões estão presentes e se 

relacionam simultaneamente.     

 O desenvolvimento tem sido um fenômeno em constante discussão no 

pensamento universal. Entretanto, tem uma função social importante que é a de 

promover o bem estar de uma parte da humanidade, enquanto que outra permanece a 

margem, não gozando das benesses advindas da riqueza produzidas em sociedade. 

Entendemos que o conceito de desenvolvimento nunca será, nem poderá ser definido de 

maneira a agradar a todos, haja vista que se trata de um construto social com forte 

conteúdo ideológico e político, cujos valores e crenças são relativos a um determinado 

tempo e lugar (SANTOS, 2012, p.58).   
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Para Veiga (2001), o sentido do termo desenvolvimento, não costuma ser 

explicitado, apesar de seu emprego ser tão frequente. Sempre se faz de conta que será 

bem entendido. Raros são os que arriscam a explicar o seu real significado. Segundo o 

mesmo autor, parafraseando Robinson (Sd), pode-se fazer uma comparação do conceito 

de desenvolvimento ao de elefante, ao afirmar que seja: ‘difícil de definir, mas muito 

fácil de reconhecer’, ou seja, se por um lado há a banalização no uso desse conceito, por 

outro lado a uma intensa dificuldade em abordá-lo em termos teóricos e metodológicos, 

principalmente no meio acadêmico.  

Ainda Veiga (2001), afirma que o desenvolvimento corresponde à ampliação das 

possibilidades de escolha, não apenas de modelos de automóvel ou canais de televisão, 

mas, sobretudo das oportunidades de expansão das potencialidades humanas que, 

dependem de fatores socioculturais, como saúde, educação, comunicação, direitos e 

liberdade. 

Portanto, fica bem assente que o desenvolvimento deve ser visto como um 

processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Isso contrasta com 

visões mais restritas, como as que identificam o desenvolvimento como crescimento do 

PIB, aumento da renda per capita, industrialização, avanço tecnológico ou 

modernização. Importa realçar que esses elementos são obviamente importantes como 

meios de expandir as liberdades. Mas as liberdades são essencialmente determinadas 

por saúde, educação e direitos civis. 

Segundo STIGLITZ (1998) apud SOUZA JR (2002), desenvolvimento 

representa a “transformação” da sociedade, num movimento do tradicional para o 

moderno, permitindo que as alterações ocorridas capacitem os indivíduos e as 

sociedades no maior domínio do seu próprio destino. Trata-se de uma nova 

possibilidade de produzir e consumir um maior número de produtos que se traduz a 

ideia de crescimento econômico, que vai por sua vez sustentar o conceito de progresso 

da humanidade e fazer surgir a expressão e a ideia de desenvolvimento. 

 Ainda para SOUZA JR (2002), a ideia de desenvolvimento é ambígua e, por 

isso, sujeita a diferentes interpretações. Desta forma, distingue três tipos de 

interpretações possíveis. A primeira refere-se ao fato do desenvolvimento ser encarado 

diversas vezes como sinônimo de crescimento econômico e, consequentemente, como 

crescimento do trabalho produtivo com maior incorporação de tecnologia e 
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industrialização, contribuindo para o êxodo rural. Nesta interpretação o interesse está 

focado nos indicadores econômicos, recusando a abordagem do ponto de vista dos 

padrões de vida e da dimensão humana. 

A segunda interpretação entende o desenvolvimento como sendo a tentativa de 

solucionar os problemas da pobreza, nutrição, esperança de vida, mortalidade infantil, 

redistribuição do rendimento, educação, água potável e saneamento básico, entre muitos 

outros problemas sociais de que padece a humanidade. A preocupação reside no 

fornecimento de bens e serviços, aos indivíduos e aos grupos sociais, suficientes para a 

melhoria dos indicadores socioeconômicos (SOUZA JR, 2002). 

A terceira e última interpretação, debruça-se sobre o potencial das capacidades 

humanas nas suas relações com os outros. De acordo com esta ideia, o desenvolvimento 

é entendido como sendo uma visão abrangente dos processos políticos, econômicos e 

sociais e da forma como são resolvidos os problemas através do recurso, às 

qualificações e capacidades que foram desenvolvidas. Esta ideia não rejeita o combate à 

pobreza e aos outros problemas sociais, mas coloca o acento tônico nos investimentos 

sobre o potencial humano, tendo em vista a sua emancipação social e o 

desenvolvimento das suas capacidades técnicas e intelectuais (SOUZA JR, 2002). 

As três perspectivas, embora diferentes, não são mutuamente excludentes, sendo 

que a situação ideal seria incorporar, em simultâneo, as três ideias. Assim, estaríamos 

perante o crescimento do potencial e das capacidades humanas, acompanhadas pela 

redução progressiva da pobreza e das desigualdades sociais, de forma a promover a 

transformação estrutural na economia. 

De acordo com Sachs (2004), o desenvolvimento pretende habilitar cada ser 

humano a manifestar potencialidades, talentos e imaginação, na procura da auto 

realização e da felicidade, mediante empreendimentos individuais e coletivos, numa 

combinação de trabalho autônomo e heterônomo e de tempo dedicado a atividades não 

produtivas. A boa sociedade é aquela que maximiza essas oportunidades, enquanto cria, 

simultaneamente, um ambiente de convivência e, em última instância, condições para a 

produção de meios de existência viáveis, suprindo as necessidades materiais básicas da 

vida – comida, abrigo, roupas – numa variedade de formas e de cenários – famílias, 

parentela, redes e comunidades. 
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Para Sen (2000), uma concepção adequada de desenvolvimento deve ir muito 

além de variáveis relacionadas à renda. O desenvolvimento deve estar relacionado, 

principalmente, com a melhoria da vida que levamos e das liberdades que desfrutamos. 

É fator incontestável na sociedade pós-industrial, a preocupação com a implementação 

de modelos de desenvolvimento social que diminua o grande “gap” existente entre ricos 

e pobres. 

O novo paradigma de desenvolvimento pode ser visto de maneira bastante 

simplificada: “desenvolvimento deve melhorar a vida das pessoas (desenvolvimento 

humano), de todas as pessoas (desenvolvimento social), das que estão vivas hoje e das 

que viverão no futuro (desenvolvimento sustentável)” (FRANCO, 2000, p. 36). Importa 

ainda lembrar que Sen (2000, p. 29), quando afirma que “o crescimento econômico não 

pode sensatamente ser considerado um fim em si mesmo. O desenvolvimento tem de 

estar relacionado, sobretudo, com a melhora da vida que levamos e das liberdades que 

desfrutamos”. 

 Sen (2000) vê o desenvolvimento como um processo de expansão das liberdades 

reais que as pessoas desfrutam. A abordagem do desenvolvimento através da liberdade, 

obtida pela expansão das capacitações, tem implicações no processo de 

desenvolvimento realmente igualitário e no respeito à vontade das pessoas. Nessa 

abordagem, a expansão da liberdade é considerada um fim primordial e o principal meio 

para o desenvolvimento.  

 A expansão das capacitações, o processo de desenvolvimento, admitido como 

uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, só pode ser “documentada” a partir da 

identificação de um aumento das oportunidades de escolhas dos agentes sociais. Esse 

acesso a mais oportunidades de escolhas, significaria ao agente social uma possibilidade 

de incrementar suas capacitações.  

 Nessa tentativa de compreensão dos processos sociais, Amartya Sen (2000) 

indica que é preciso, em primeiro lugar, distinguir claramente o que pode ser 

considerado como um meio e um fim em relação ao processo de desenvolvimento. 

Conforme o autor é a essa indeterminação que está associada à confusão entre 

prosperidade econômica e desenvolvimento: 

Há, portanto, duas questões diferentes aqui. Primeiro: a prosperidade 

econômica é apenas um dos meios para enriquecer a vida das pessoas. É 
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uma confusão no plano dos princípios atribuírem a ela o estatuto de 

objetivo a alcançar. Segunda: mesmo como um meio, o mero aumento da 

riqueza econômica pode ser ineficaz na consecução de fins realmente 

valiosos. Para evitar que o planejamento do desenvolvimento e o 

processo de formulação de políticas em geral sejam afetados por custosas 

confusões de fins e meios, teremos de enfrentar a questão da identificação 

dos fins, nos termos dos quais a eficácia dos meios possa ser 

sistematicamente avaliada (SEN, 1993, p.315).  

 

 Partindo dessa diferenciação fundamental entre meios e fins para análise e 

compreensão do processo de desenvolvimento, o autor procura apresentar alguns 

conceitos que representam a base teórica para essa abordagem. O conceito fundamental 

da abordagem das capacitações é o de funcionamentos. Este conceito está associado à 

atividades/ações, por exemplo, comer, ler, escrever, ou a estados de existência, por 

exemplo, estar bem nutrido, não estar exposto a doenças evitáveis (SEN, 2000). 

 No pensamento de Sen (2000, p. 15), a expansão das liberdades substantivas é 

vista não somente como os fins, mas também o meio necessário para se alcançar o 

desenvolvimento: a) fim primordial, pois tem um papel constitutivo e enriquece a vida 

humana e o desenvolvimento; b) Principal meio do desenvolvimento através do seu 

papel instrumental. 

 O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de 

liberdade: “pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social, 

negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva dos estados 

repressivos” (SEN, 2000, p.18).  

 Ainda para este autor, a liberdade (assim como a participação) é central para o 

processo de desenvolvimento. Primeiro porque a avaliação do progresso, segundo ele, 

tem de ser feita verificando, primordialmente, se houve aumento das liberdades das 

pessoas. Segundo porque a realização do desenvolvimento depende inteiramente da 

livre condição de agente das pessoas. 

 Para a expansão das liberdades substantivas individuais, Amartya Sen (2000) 

focaliza duas saídas: a primeira está em condicionar o crescimento econômico a uma 

melhoria de vida da população em geral, ou seja, partilhar os frutos do crescimento. A 

segunda é através de políticas públicas eficientes, orientadas para melhorar a condição 

de agente do indivíduo.  
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O desenvolvimento pode ser a ação de tornar-se mais avançado ou mais 

organizado. Em outra abordagem, numa visão mais complexa, um processo 

multidimensional, que envolve a reorganização e a reorientação completa dos sistemas 

econômicos ou social. Porém, uma nova perspectiva redefine o desenvolvimento como 

um processo multidimensional, que envolve mudanças nas estruturas, nos 

comportamentos e nas instituições, bem como na aceleração do crescimento econômico, 

na redução das desigualdades e na erradicação da miséria. 

Portanto, fica patente que o desenvolvimento deve ser encarado como um 

processo complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, política e, 

principalmente, humana e social.  

2.3.1 A CRÍTICA À CONCEPÇÃO HEGEMÔNICA DE DESENVOLVIMENTO 

 

Aqui começaremos com as palavras de Furtado (1996) que no intuito de fazer 

uma crítica ao conceito desenvolvimento, a partir da realidade brasileira, busca estudar 

esse desenvolvimento comparando-o com um mito
20

. 

Fica claro que Furtado (1996) entende desenvolvimento como um processo de 

transformação do mundo realizado pelo homem com objetivo de atender as suas 

necessidades, e que para que consiga atender a essas necessidades, os seres humanos e 

as sociedades precisariam elevar os seus potenciais de invenção, conseguindo deste 

modo as transformações esperadas. E é, justamente em razão desse processo de 

invenção cultural, que ocorre o aprimoramento e a exaltação da tecnologia em seu alto 

poder de difusão. 

Para Furtado (1980), o progresso tecnológico pode ser considerado um dos 

fatores fundamentais para a reprodução da sociedade capitalista, pois graças a ela, que 

se tornou possível acumulação de capital. Desta forma, a distinção existente entre países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos deriva das diferenças apresentadas por cada um deles 

com relação aos elementos constituintes do conceito desenvolvimento. Assim, os níveis 

de invenção cultural afetaria diretamente o progresso tecnológico, o que geraria maior 

ou menor acumulação. E, por fim, juntamente com as outras características, a forma de 

                                                           
20

  - Mito assemelhar-se-ia a imagem de um farol que nos seus movimentos não consegue iluminar todos 

os pontos, deixando à sombra alguns enquanto ilumina outros. (FURTADO, 1996. P.8) 
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apropriação e utilização do excedente justificaria a existência de países desenvolvidos e 

subdesenvolvidos (FURTADO, 1996, p. 23). 

Voltando a questão de desenvolvimento como mito (miragem), Furtado (1996) 

entende que, a noção hegemônica do desenvolvimento a qual se confunde com 

crescimento econômico, tem base apenas econômica, limitando a plena concepção da 

realidade. A preocupação exacerbada com o progresso tecnológico deixa à sobra 

questões sociais, culturais e de impactos do meio físico (FURTADO, 1996, p. 9). 

Nesse pressuposto, o alcance do nível de desenvolvimento econômico dos países 

desenvolvidos pelos países subdesenvolvidos seria impossível, pois, “(…) se isso 

acontecesse, a pressão sobre os recursos não renováveis e a poluição do meio ambiente 

seria de tal ordem (ou, alternadamente, o custo do controle da poluição seria tão 

elevado) que o sistema econômico mundial entraria necessariamente em colapso” 

(FURTADO, 1996, p. 12). 

A ideia do mito do desenvolvimento econômico tem a ver, de fato, com a 

observação feita pelo autor de que o modelo da economia em expansão destrói e 

degrada em larga escala o meio ambiente, além de criar a ilusão de que, crescendo a 

economia, tem-se desenvolvimento, chegando o mesmo Furtado (1996) a chamar o 

Produto Interno Bruto (PIB) de vaca sagrada dos economistas. 

Diante desta constatação (que as economias da periferia nunca serão 

desenvolvidas), Furtado (1996, p. 87-89) propõe uma nova forma de interpretar ou 

avaliar o desenvolvimento, devendo a mesma ser mais igualitária e privilegiar formas de 

consumo que reduzam desperdícios presentes na noção anterior. 

Com base nessa lógica e nesse sentimento de inconformidade é que na sequência 

as críticas e questionamentos vão se aprofundando acerca do conceito desenvolvimento, 

justificando, assim, a transição para o conceito de desenvolvimento sustentável, tal 

como anteriormente foi proposto por Furtado (1996), e que Ignacy Sachs (2004) alinha 

pelo mesmo diapasão. Para Sachs (2004), o conceito de desenvolvimento traz consigo a 

responsabilidade da reparação das desigualdades sociais existentes no presente, e que 

tiveram sua origem marcada por explorações de colônias e domínio das metrópoles. 

Ainda o mesmo autor, diz que o desenvolvimento não é sinônimo de 

crescimento econômico (posição também partilhada por Furtado, 1996), pois os 
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objetivos daqueles são mais amplos do que os deste, que se resumem em multiplicar 

recursos materiais. O desenvolvimento traz consigo a promoção das condições de vida 

das pessoas que vivem em situação de pobreza. 

Importa realçar que tanto Furtado (1996), bem como Sachs (2004) ao proporem 

uma nova abordagem do conceito desenvolvimento para desenvolvimento sustentável, 

tem como principal objetivo se alcançar um modelo de desenvolvimento mais justo para 

a sociedade. Desta forma, Sachs (2004) afirma que o conceito de desenvolvimento 

sustentável é na verdade a junção da sustentabilidade social com a sustentabilidade 

ambiental, ou seja, é o conceito de desenvolvimento acrescido da dimensão ambiental. 

Portanto, o desenvolvimento sustentável faz com que novas estratégias sejam 

pensadas, estratégias estas que precisam observar as necessidades ambientais e sociais 

do planeta, fazendo com que elas, harmonicamente, tragam benefícios para todos. Esta 

seria a maneira mais coerente de pensar o desenvolvimento, na qual os objetivos 

econômicos (capitalistas) são subordinados às leis de funcionamento dos sistemas 

naturais e aos critérios de respeito à dignidade humana e da melhoria da qualidade de 

vida das pessoas. 

Para tal, as questões referentes à utilização dos recursos naturais e a qualidade de 

vida da população devem ser levadas em consideração antes das questões relacionadas 

com o desenvolvimento econômico (que se priorizem questões sociais e naturais). De 

acordo com Sachs (2004), o conceito de desenvolvimento sustentável é regido por cinco 

elementos principais
21

, nomeadamente: social, ambiental, territorial, econômico e 

político. 

Segundo o autor, o pilar social é extremamente importante, pois abrange a visão 

de que as más situações sociais em muitos lugares do mundo estão relacionadas ao 

descaso das autoridades, frente à desigualdade social acumulada ao longo dos anos. Já a 

questão ambiental é importante pelas suas duas dimensões: a de fornecedora de recursos 

para a sustentação da vida e a de agente dos resíduos que voltam para a natureza. Por 

sua vez, o pilar territorial está ligado à distribuição espacial de recursos naturais, da 

população e das atividades desenvolvidas. A econômica viabiliza os acontecimentos dos 

                                                           
21

  - Na qual Furtado chamou de pilares do desenvolvimento sustentável. 
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fatos e por fim, o pilar político é também de extrema importância para viabilizar os 

acontecimentos. 

Esses cinco pilares formam um conjunto de ações que, quando progridem 

simultaneamente, são capazes de reger a evolução do desenvolvimento sustentável, 

trazendo benefícios para a população e também para a natureza. O desenvolvimento 

sustentável, na ótica de Sachs (2004), é mais do que simplesmente um conceito, é uma 

ferramenta que tem sua evolução e o seu tratamento voltado para o benefício tanto da 

humanidade como da natureza. 

Então, fica bem claro que o crescimento econômico não deve ser tratado apenas 

como meio de acumulação de capital, ele deve ter a principal finalidade de viabilizar a 

melhoria na qualidade de vida das pessoas e proporcionar a instalação do 

desenvolvimento sustentável. 

Da mesma maneira que Furtado (1996) e Sachs (2004) convergem quando 

afirmam que o conceito de desenvolvimento é confundido com crescimento econômico 

e às vezes com crescimento industrial, Amartya Sen (2000) aborda o conceito 

procurando relativizar os fatores materiais e os indicadores de crescimento econômico, 

investindo mais na reflexão da expansão do horizonte social e cultural da vida das 

pessoas como o verdadeiro desenvolvimento. O mesmo define o desenvolvimento como 

o processo de ampliação da capacidade de os indivíduos terem opções, fazerem 

escolhas. 

Em uma das suas importantes obras (Desenvolvimento como liberdade), Sen 

(2000) procura analisar o papel do desenvolvimento em contraposição aos que associam 

o desenvolvimento puramente através de fatores como crescimento do Produto Interno 

Bruto (PIB), rendas, industrialização, etc. O desenvolvimento também tem que estar 

relacionado, sobretudo com a melhoria da vida dos indivíduos e com o fortalecimento 

das suas liberdades. Nesse sentido Sen (2000, p. 10) afirma que “(…) O 

desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as 

escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer ponderadamente a sua condição de 

agente”.  

Assim sendo, e segundo o autor, com oportunidades sociais adequadas, os 

indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio destino e ajudar uns aos outros. Para 
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Sen (2000), o êxito de uma sociedade deve ser avaliado segundo a teoria do 

desenvolvimento como liberdade, através das liberdades substantivas
22

 que os 

indivíduos dessa determinada sociedade desfrutam. Tal modelo de avaliação dos êxitos 

de uma sociedade difere do modelo de avaliação mais tradicional, que se foca apenas 

em variáveis como renda real. 

Tais liberdades substantivas são os frutos do desenvolvimento, de modo que a 

falta de disposições sociais e econômicas, tais como os serviços de saúde e educação, 

limitam a atuação livre dos cidadãos impedindo-os de se alimentarem adequadamente, 

adquirirem remédios e tratamentos, obterem conhecimento e instrução. Através de tais 

carências, um indivíduo tem sua liberdade limitada, vive diante de condições 

degradantes, sem perspectivas de alcançar idades mais avançadas ou de participar de 

maneira atuante na sociedade. 

De uma maneira geral, a análise que Amartya Sen (2000) faz acerca do 

desenvolvimento, resume-se principalmente na expansão das capacidades das pessoas 

de levar o tipo de vida que elas valorizam. Essas capacidades podem ser aumentadas 

pela política públicas, mas também, por outro lado, a direção da política pública pode 

ser influenciada pelo uso efetivo das capacidades participativas do povo. 

Por sua vez, Max-Neef (1998), traz um elemento fundamental na discussão do 

conceito desenvolvimento que é a satisfação das necessidades humanas. Segundo ele, a 

satisfação das necessidades humanas é um dos pilares principais no novo tipo de 

desenvolvimento que se pretende, com a finalidade de desencadear, em caráter de 

urgência, ações com vista a superar ou combater a desoladora miséria que atinge  a 

maior parte dos habitantes dos países do terceiro mundo. 

Isso significa ou implicaria modificar substancialmente visões dominantes sobre 

estratégias de desenvolvimento, no sentido de entender, por exemplo, que nenhuma 

nova ordem econômica internacional poderá ser significativa se não estiver sustentada 

na reformulação estrutural de uma densa rede de novas ordens econômicas locais. 

Significa ainda, reconhecer as inadequadas teorias sociais e econômicas que serviu de 

base e orientação do desenvolvimento até ao presente (MAX-NEEF, 1989, p.37-38). 

                                                           
22

  - Para Sen a liberdade substantiva é aquela que deve ser garantida ou fornecida a partir do aparato do 

Estado (SEN, 2000, p. 71) 
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Portanto, um desenvolvimento a escala humana, orientado em grande medida 

pela satisfação das necessidades humanas, exige um novo modo de interpretar a 

realidade. Obriga-nos a ver e valorizar o mundo, as pessoas e seus processos, de uma 

maneira distinta e convencional. Max-Neef, afirma ainda que 

 

(…) O desafio, consiste em que políticos, planificadores, promotores 

e, sobretudo, os atores de desenvolvimento sejam capazes de manejar 

o enfoque das necessidades humanas, para orientar suas ações e 

aspirações (MAX-NEEF, 1989, p. 39) 

 

No entender de Max-Neef, fica claro que desenvolvimento se refere as pessoas e 

não aos objetos, uma vez que dentro do paradigma tradicional, se tem indicadores tais 

como; o Produto Interno Bruto, que de alguma maneira diz pouco, apenas representa um 

indicador de crescimento quantitativo dos objetos. 

Necessita-se agora de um indicador de crescimento qualitativo, aquele que 

permite elevar mais a qualidade de vida das pessoas. Por sua vez, essa qualidade de vida 

dependerá das possibilidades que as pessoas têm de satisfazer adequadamente suas 

necessidades humanas fundamentais (proteção, afeto, participação, liberdade, 

alimentação, abrigo, educação, saúde…). 

Assim, para que as políticas públicas passem a ser elaboradas com base na 

concepção de sustentabilidade e a partir da escala humana, é necessário que ocorra uma 

mudança de postura dos detentores de poder, formuladores das políticas públicas, assim 

como da própria sociedade de homens simples que precisam se perceber enquanto 

agentes capazes de promover mudanças.  

Portanto, fica patente que a concepção de desenvolvimento contido nas políticas 

públicas moçambicanas se difere da concepção trabalhada por Furtado (1996), Sachs 

(2004) e Max-Neef (1989). As políticas públicas moçambicanas priorizam a concepção 

crescimento econômico como elemento chave em detrimento da verdadeira concepção 

de desenvolvimento que envolve transformações humanas e sociais. Por sua vez os 

autores citados reconhecem a importância do crescimento econômico, eles são 

unânimes que o desenvolvimento vai muito além do crescimento econômico, o 

desenvolvimento deve promover transformações sociais e humanas. 
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3. DINÂMICA DO TERRITÓRIO, DESENVOLVIMENTO E POBREZA NO 

DISTRITO DE CHIBUTO. 

  Neste capítulo, procura-se caracterizar o distrito de Chibuto, buscando 

estabelecer relação com acesso aos bens naturais, distribuição da renda e a qualidade de 

vida das populações. 

 Ainda neste capítulo, procurou-se analisar a incidência da pobreza e 

vulnerabilidade social no distrito em estudo, a partir dos indicadores sociais e de 

qualidade de vida da população, para tal, partiu-se de uma discussão do conceito de 

pobreza a partir de várias abordagens. 

 Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. Apesar das 

impressionantes taxas de crescimento econômico e do encorajador progresso alcançado 

nos últimos anos, a pobreza continua a ser grave e generalizada. 

 A estratégia do Governo de Moçambique para reduzir a pobreza encontra-se no 

Plano de Ação para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA), prorrogado até o fim de 

2010. Esse plano foi preparado com o objetivo de reduzir os níveis de pobreza absoluta 

e promover um crescimento econômico rápido, generalizado e sustentável. 

 É neste propósito, que o presente capítulo procurou analisar o impacto do 

PARPA no combate à pobreza em Moçambique e no Distrito de Chibuto, bem como foi 

feita uma breve descrição do cenário de pobreza no distrito. 

 

3.1 CARATERIZAÇÃO DO DISTRITO DE CHIBUTO: ASPETOS FÍSICOS 

NATURAIS E SOCIOECONÔMICOS 

 Para facilitar a compreensão da realidade estudada, as páginas que seguem 

apresenta uma descrição das características gerais do Distrito de Chibuto. 

3.1.1 Divisão Administrativa 

 

 O Distrito de Chibuto possui seis (6) Postos Administrativos, nomeadamente 

são: Malehice, Godide, Alto-Changane, Changanine, Tchaimite e Chibuto-Sede. Neste 

último, situam-se o Governo do Distrito e o Município de Chibuto. A Figura 03 mostra 

a sede do Governo do Distrito de Chibuto. 
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Figura 03: Vista parcial da sede do Governo do Distrito de Chibuto 

 
  Fonte: Acervo pessoal, 2013. 

 

3.1.2 História e Cultura 

 

A designação “Chibuntso”, atualmente Chibuto, tem a sua origem numa pequena 

elevação que no tempo do régulo Chigonguanhane Macuacua era considerada um sítio 

de realização de cultos tradicionais. Este lugar era de primordial importância, na medida 

em que, quando houvesse falta de chuvas, todos os anciãos da zona acompanhados da 

população iam prestar cultos naquele lugar, evocando os espíritos e pedindo que 

mandassem chuvas. 

Reza a tradição que todas as vezes que se faziam cerimônias deste gênero chovia 

torrencialmente (de acordo com as tradições e crenças). Estas cerimônias datam dos 

tempos remotos de Culalane, primeiro Régulo
23

, que foi sucedido por 

Chigonguanhane.(PDC, 2005 ). 

                                                           
23

 - A literatura (perfil do distrito de Chibuto) consultada não identifica ou específica em que período isso 

aconteceu, não tendo sido encontrada outra literatura com essa informação. 
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Os portugueses quando chegaram (1897 com a ocupação militar colonial), 

fixaram-se na zona que se denominava Chibuntso e que, segundo os usos e costumes, 

era uma zona exclusiva de culto aos deuses. A renitência dos portugueses fez com que 

eles construíssem, naquele local sagrado, os seus acampamentos. Reza a tradição que, 

todos os dias, por volta das 17 horas, se ouvia o tocar de tambores e, de repente, soprava 

um redemoinho até os portugueses se retiraram desse local sagrado. 

Os portugueses foram, então, pedir ao Régulo Chigonguanhane que lhes 

indicasse o local onde deveriam construir as suas tendas, tendo-lhes sido indicada, a 

zona onde se situa atualmente a cidade de Chibuto. Os portugueses subdividiram a 

povoação do Chibuto em duas zonas: Serra e Vale. A zona da Serra ficou sob a 

responsabilidade do Régulo Chigonguanhane, que foi proclamado Régulo regional, já a 

zona do Vale, foi entregue a outros chefes de terras. 

 Depois da Morte do Régulo Chigonguanhane
24

, todas as cerimônias do culto 

foram transferidas para as campas da família real na zona de Mupaiaia, onde atualmente 

são celebradas, com sucesso, as cerimônias Mbelo
25

, que tinha por objetivo pedir chuva 

aos Deuses a afugentar aos bichos que devastavam as machambas
26

 (PDC, 2005).  

 É importante destacar que os Portugueses chegaram a Moçambique nos finais do 

século XV (1498), chefiados por Vasco da Gama. Entre a chegada do primeiro 

navegador português à Moçambique, o controle efetivo do território e a instalação da 

administração colonial, decorreu um processo difícil de dominação das diversas 

organizações políticas africanas que detinham o poder no território. A ocupação efetiva 

ocorreu no final do século XIX, com a dominação do Estado de Gaza, no sul do país, 

embora apenas na década de 1920, a administração colonial passou a assumir o real 

controle do território. 

                                                           
24

 - A literatura consultada não indica a data da morte do régulo Chigonguanhane. 

25
  - É um culto tradicional pela prece das chuvas. Para esse tipo de cerimónia faz-se uma contribuição em 

produtos ou em dinheiro. Logo a seguir convoca-se uma reunião (assembleia) na qual o régulo fala da 

seca, dos feiticeiros e das pragas, dai que era necessário a observância de um luto rigoroso em preparação 

para o culto dos antepassados (deuses). Uma semana depois todos os régulos vão para o santuário 

(floresta sagrada) onde se pronunciam as orações e ao mesmo tempo são apresentadas as oferendas: ovos, 

galinhas, dinheiro, capim, cabeça de vaca e tecidos pretos, pedindo deste modo aos antepassados chuva e 

que afugentem as pragas. 

26
 - Terreno agrícola para a produção familiar, ou por outra, é um imóvel ou terreno básico para a prática 

da agricultura e da pecuária.  
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 Segundo Wuyts (1980, p. 47), o desenvolvimento do colonialismo Português em 

Moçambique, pode ser grosseiramente dividido em três períodos: 

i) 1885-1926: com uma economia dominada por grandes plantações 

exploradas por companhias majestáticas não portuguesas onde se 

praticava a monocultura de produtos de exportação (sisal, açúcar e 

copra), no centro e norte do país, com base em mão de obra barata;   

ii) 1926-1960: sob influência da construção do nacionalismo 

econômico, este período é marcado por uma intensificação do trabalho 

forçado e integração crescente da economia de Moçambique numa 

economia regional dominada pela África do Sul. O princípio do 

trabalho forçado e da introdução de culturas forçadas marca este 

período, como uma forma de proteger a burguesia portuguesa, incapaz 

de concorrer com o capital mineiro e com as plantações, no acesso à 

mão de obra; 

iii) 1960-1973: As mudanças políticas mundiais e a crise do regime de 

Salazar, que durante este período levaram a diversas reformas 

políticas e econômicas, na qual conduziram, entre outras medidas, à 

abolição do trabalho e das culturas forçadas e ao traçar de novas 

estratégias de desenvolvimento para as colônias.  

 

 A economia colonial sobreviveu durante muitos anos na base de uma 

dependência de dois sistemas, o trabalho migratório
27

 e o trabalho agrícola coercivo, 

mesmo depois da abolição formal das culturas e do trabalho forçado. O colonialismo 

português, introduziu mecanismos impeditivos do crescimento de uma burguesia negra, 

agrícola ou comercial.  

 A reação à dominação colonial havia sido marcada por vários tipos de 

contestação, através da literatura, arte e greves de trabalhadores, movimentos esses que 

                                                           
27

  - A partir dos meados do sec. XIX a área da África do Sul torna-se um centro do desenvolvimento do 

sistema capitalista em virtude das descobertas de novos jazigos de minérios como ouro e diamante em 

regiões como Natal, Witwatersrand.  Esse desenvolvimento mineiro é aliado ao desenvolvimento do 

sistema de agricultura de mercados (plantações). Esses fatores condicionaram a saída massiva de 

indivíduos da zona sul de Moçambique que ate então sofria de um período longo de fome ligado a 

estiagem nas regiões a sul do Save e baixo Limpopo. Portanto com a corrida imperialista e o ditado da 

ocupação efetiva lançado pela conferencia de Berlim 1884-85, Portugal definiu a sua politica econômica 

em duas vertentes: sistema de companhias no norte e centro e trabalho migratório no sul uma vez que esse 

trabalho migratório já existia antes da presença colonial portuguesa, Portugal apenas formalizou criando 

regulamentos que ditavam seu beneficio econômico, e começou por criar a câmara das minas la na África 

d sul como forma de garantir a gestão da mão de obra. Depois em 1897 criou o primeiro regulamento, 

depois criou o modus vivendi de 1901, e em 1909 criou a primeira convenção sobre trabalho migratório 

que trazia duas clausulas importantes: a definição do limite geográfico para exportação chamado paralelo 

22graus sul, e a limitação dos contratos por 1ano e 80 mil homens ano. Importa referir que antes dos 

portugueses essa mão de obra era gerida por uma empresa sul africana a WENELA (Carvalho, 1983). 
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assumiram aspectos mais radicais com o desenvolvimento dos movimentos 

nacionalistas, em finais da década de 1950 e inícios da década de 1960. Nos anos de 

1960, a Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO), fundada no exílio
28

, inicia a 

luta armada de libertação nacional (1964), que só veio há culminar 10 anos depois. 

 No processo de luta, a FRELIMO criou as ‘zonas libertadas’, áreas no interior do 

território moçambicano, fora do controle da administração portuguesa, funcionando 

como um ‘Estado dentro de um Estado’, com um sistema próprio de administração. À 

medida que a guerra avançava, as ‘zonas libertadas’ foram nascendo sucessivamente nas 

províncias de Cabo Delgado, Niassa e Tete. “A sua forma de organização é uma 

ilustração dos esforços tentativos feitos pela Frente de Libertação de Moçambique para 

criar uma alternativa à sociedade colonial, com uma economia sem ‘exploração do 

homem pelo homem’, com formas coletivas de produção e de comercialização e a 

implantação de bases democráticas” (ADAM, 1997, p. 4).  

 Com o cessar-fogo e a assinatura dos ‘Acordos de Lusaka’, em Setembro de 

1974, sucede-se a criação de um governo de transição, composto por representantes da 

FRELIMO e do governo português, cuja duração se estende até a independência 

nacional de Moçambique, em 25 de Junho de 1975. 

3.1.3 Aspetos Físicos Naturais 

 

Aqui se fará uma breve caraterização do Distrito de Chibuto olhando para os 

aspetos físicos naturais, especificamente do clima, hidrografia, solos, geologia, litologia, 

geomorfologia e vegetação. 

 

3.1.3.1 Clima 

 

 Segundo o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Distrito de Chibuto 

(PEDD), o clima do distrito é, quase na sua totalidade, tropical seco, com temperaturas 

médias anuais acima de 25°C. Uma pequena porção no Sul (Posto Administrativo de 

                                                           
28

 - Funda por Eduardo Chivambo Mondlane, que também acabou por ser eleito o primeiro presidente da 

FRELIMO. 
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Malehice) mostra um clima moderadamente quente, com temperaturas médias anuais 

inferiores a 25°C.  

 Para Muchangos (1999), a área de estudo está sob influência do regime 

anticiclónico de depressões das latitudes médias. As quatro estações das zonas 

temperadas são mal definidas, sendo evidentes apenas dois períodos, o de uma estação 

quente e chuvosa e o de uma estação seca e com temperaturas amenas. A estação quente 

e úmida começa em dezembro e termina em maio e a estação fresca e seca vai de junho 

à novembro. Com base na precipitação e temperatura, distinguem-se de fato duas 

estações e um período de transição.  

 A queda pluviométrica anual varia em média entre 400 a 600 mm na maior parte 

do distrito, sendo maior que 700 mm ao sul da cidade de Chibuto, no Posto 

Administrativo de Malehice. Na época quente, a humidade relativa varia de 60 a 80% 

(PEDD, 2008).  

 Segundo a classificação climática de Koppen, o clima do Distrito de Chibuto é 

do tipo Bs – clima semiárido ou de Estepe ou Tropical seco. Dada à irregularidade das 

quedas pluviométricas, a região é propensa à erosão porque a quantidade e duração da 

estação não favorecem o estabelecimento de uma boa cobertura vegetal que possa 

proteger o solo da queda das gotas de chuva. 

 Devido a sua localização, o Distrito é susceptível a calamidades tais como: secas 

e ciclones, sendo a mais frequente a seca. 

3.1.3.2 Solos 

 

Os solos refletem a interação de cinco fatores da sua formação e espelham 

processos decorrentes dos fatores de natureza geológica do local, relevo, clima, 

vegetação e uso da terra. 

Segundo Marques (1961), o início do processo de formação dos solos da área de 

estudo data de uma época geológica recente, portanto são solos recentes (Quaternário). 

A sua formação foi determinada pelas caraterísticas geológicas e geomorfológicas e, 

bastante influenciada, pelas condições climáticas e biogeográficas do quaternário até a 

atualidade. Mas desde que a primeira intervenção humana teve lugar, esta atividade 
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associa-se ao rol de influências que culminaram com o atual estado dos solos (perda de 

fertilidade e degradação por erosão). 

Ainda segundo Marques (1961), no Distrito de Chibuto destacam-se solos 

arenosos nas zonas altas (serra), solos hidromórficos e solos aluvionares nas zonas 

baixas. O Distrito tem solos com bom potencial para a prática das atividades agrárias. 

 

3.1.3.3 Geologia, Litologia e Geomorfologia. 

 

            O Distrito do Chibuto está incluído numa vasta área de formações do 

quaternário (Oberholzer, 1963). O quaternário do Chibuto subdivide-se em: 

a) Formação consolidada, constituída principalmente de grés silico-furriginoso, no 

vale do Limpopo e Changana; 

b) Formação de grés calcário e conglomerático, na margem direta da lagoa 

Nhangul; grés pouco calcário nas bases das dunas interiores do Chibuto e uma 

pequena faixa de terraços e praias levantadas; 

c) Formações das dunas interiores ocorrem na região central e leste, ao longo dos 

vales dos rios Limpopo e Changana, na parte ocidental e sul da área de estudo, e 

nas depressões ocorrem aluviões; 

d) Formação inconsistente ou pouco consolidada que compõe as planícies arenosas 

e avermelhadas de relevo insignificante, as zonas aplanadas de areias claras e 

soltas em contato com dunas interiores e ainda as planícies areno-argilosos com 

areias finas amareladas, geralmente alagadas na época das chuvas. A planície 

arenosa é composta de areias de textura fina a grosseira; 

e) Formação de aluviões, esta unidade ocorre nas partes mais baixas dos rios 

Limpopo e Changana, bem como nas depressões. 

Em termos geomorfológicos, a área de estudo é constituída por formações 

arenosas de relevo ondulado e depressões hidromórficas, toda a área de estudo encontra-

se numa zona altimétrica baixa, cujas altitudes são inferiores a 200 metros. 

            De acordo com Bondyrev (1983), a planície é a forma do relevo mais 

predominante no distrito de Chibuto. Porém, na área em estudo distinguem-se dois tipos 
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de planícies, segundo a sua origem: a planície fluvial, que constitui os vales do rio 

Changana e Limpopo e a planície eólica ou dunas interiores, também chamadas por 

terras altas (serra). 

            Assim, podem-se distinguir duas regiões naturais: o vale e a serra. Mas para 

além destas duas unidades mais visíveis, tem a destacar uma zona de transição na zona 

aplanada que está em contato com as dunas interiores e os aluviões. 

 

3.1.3.4 Hidrografia 

 

            Segundo o PEDD (2008) dos rios existentes no Distrito, o Changane é o mais 

importante, atravessando-o em todo o seu comprimento no sentido Noroeste – Sudoeste. 

Para além deste, existem os seus afluentes, nomeadamente temos: o rio Sanguate ao 

Norte, que faz limite com o Distrito de Chigubo, e os rios Nandjote e Piane. Uma 

pequena porção do Distrito, no seu extremo Sul, no limite entre os Distritos de Chibuto 

e Chókwe, é atravessada pelo rio Limpopo (Figura 4). 

 

Figura 4: Vista Parcial do rio Limpopo que atravessa o extremo sul do distrito de 

Chibuto. 

 

Fonte: Anjo Pinto 

 

Como consequência da subida dos níveis de precipitação e variações caudais dos 

rios à montante, ocorre com irregularidades cheias localizadas ao longo dos rios 

Limpopo e Changane.  
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As lagoas mais importantes incluem “Bambeni, no posto administrativo de 

Tchaimite; Nhangule, em Alto Changane; Linguazi, na localidade de Mithini; Zengue, 

no povoado de Chidinuani; Nunguane e Marilele em Canhavano e Lungue em 

Malehice” (PEDD, 2008). 

3.1.3.5 Vegetação 

 

A vegetação do Distrito de Chibuto é aberta (savana). Segundo o PEDD (2008, 

p. 9), o Distrito de Chibuto é pobre em florestas e apresenta três Zonas Agroecológicas 

com características distintas: 

a) À Noroeste, no limite com Distrito de Guijá, é uma Savana de 

acácia constituída por pradaria arborizada e matagal médio e baixo, 

verificando-se também algumas espécies lenhosas e plantas herbáceas 

em algumas zonas baixas;  

Nas florestas, distinguem-se algumas espécies com certo valor 

econômico, tais como mecrusse (cimbirra
29

), chanfuta
30

 e sândalo
31

, 

mas em quantidades limitadas.   

b)  Na parte oriental, no limite com o distrito de Manjacaze, ocorre 

uma floresta baixa, medianamente densa de miombo decíduo seco; 

c)  E no extremo Nordeste, junto a Província de Inhambane, ocorre 

o matagal médio e floresta baixa aberta.  

 

              O abate de árvores para diferentes finalidades (machambas, carvão, lenha e 

madeira), é considerado um problema, causando desflorestamento e erosão. Por outro 

lado, ocorrem com frequência queimadas descontroladas como resultado da preparação 

da terra e renovação do pasto, contribuindo bastante para a degradação das florestas e 

redução da qualidade dos solos. 

 

                                                           
29

  - De nome científico Androstachys Johnsonii, é uma espécie muito resistente a fungos e ataque de 

insetos incluindo térmitas. Tem um excelente acabamento em polonês. É utilizado principalmente para o 

revestimento, pavimentação. Também apropriado para alguns usos marinhos, torneados, móveis e 

interiores. 

30
 - De nome científico Afzelia Quanzensis, é uma árvore da família leguminosa, cuja madeira é muito 

utilizada em carpintarias e na construção civil, usada principalmente no fabrico de portas, janelas, pisos e 

escadas. 

31
 - De nome científico Spirostachys Africana, dela extrai-se madeira que é utilizada para produzir 

esculturas, caixas, pentes de cabelo para enfeitar e outros itens pequenos. Também ele é usado como um 

condimento em ritual (incenso) para conseguir espiritual harmonia. 
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3.1.3.6 Uso e cobertura da Terra 

 

 A área de estudo compreende toda a área urbana, semiurbana e rural, e o que se 

constatou foi que cada uma destas áreas tem uma forma caraterística de uso e cobertura 

da terra. Mas de uma forma geral a formação herbácea, as pastagens e a agricultura são 

os usos e cobertura da terra predominante no Distrito. 

 Nas áreas rurais, o uso da terra predominante é a de agricultura de sequeiro, 

seguido da pecuária e habitação dispersa em moldes rurais onde coexiste o espaço 

residencial e o produtivo. 

 A cobertura vegetal, nestes locais, forma um mosaico complexo de matagais 

médios e abertos campos cultivados, além de algumas comunidades semiaquáticas junto 

às depressões e zonas baixas. A vegetação natural e as florestas, como refere Ombe 

(1998), têm vindo a ser substituída por savanas secundárias e terras cultivadas. A prática 

de queimadas e a pressão provocada pela população na área em estudo, tem resultado na 

remoção da vegetação natural e a substituição por um mosaico de terras agrícolas e 

terras deixadas em pousio, durante períodos de tempo. 

 Nestas terras, recentemente deixadas em pousio, predominam gramíneas e ervas, 

se bem que existem alguns arbustos, matas de dimensões reduzidas. A vegetação é 

menos desenvolvida levando a uma fraca cobertura, principalmente na estação seca. As 

culturas mais cultivadas são a mandioca, o amendoim, o milho e as hortaliças. 

 Na área urbana, a cobertura da terra com materiais vegetais é fraca, embora se 

possa encontrar alguns focos isolados de formação herbácea, nos espaços não 

construídos e abandonados. 

 Segundo Dinageca (1999, p.79), no distrito de Chibuto distinguem-se os 

seguintes padrões de assentamentos: 

Assentamentos urbanos, aqueles em que as pessoas vivem 

formalmente na cidade de Chibuto e com serviços disponíveis como 

água, eletricidade, etc. Embora vivam em zonas urbanas, muitos ainda 

continuam a cultivar a terra dentro e na periferia da cidade. É 

constituída por casas do tipo moradia na sua maioria degradada; a 

degradação é explicada pela falta de manutenção e pela idade, que 

muito delas datam da década 1950. Antes de 1975, as ruas e avenidas 

na cidade encontravam-se bem terraplanadas e asfaltadas e com 

passeios laterais arborizadas. O seu estado atual se apresenta muito 

degradado. 
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Assentamento semiurbanizado, aquele em que as pessoas formal e 

informalmente vivem nos arredores da cidade de Chibuto. O tipo de 

construção não é homogêneo e, é notória a existência de bairros 

estruturados, mas também bairros não estruturados com ocupações 

desordenadas e espontâneas. As pessoas neste assentamento ou tem 

acesso a água do rio ou de bombas manuais na cidade, os habitantes 

cultivam a terra longe dos seus domicílios. 

 

De acordo com Coastel & Environmental Servisse (2000), citando o Plano de 

Desenvolvimento Integrado de Chibuto, considera que a cidade do Chibuto funcionou 

como um centro de serviços agrícolas, por esta razão que o centro do Distrito parece  

desenvolvido. É no centro onde se localizam os serviços administrativos, comerciais e 

de habitação, feitas de material convencional. 

             Apesar de algumas emendas à Constituição de 2004, a terra continua a ser 

propriedade do Estado, tendo sido efetuadas alterações, relativamente, aos terrenos 

urbanos de modo a fazer face à enorme pressão sobre os solos. Para a sua utilização é 

necessária à obtenção de um DUAT (Direito de Uso e Aproveitamento da Terra), sendo 

normalmente outorgado por um período de 50 anos, que pode ser renovado uma vez. 

Existem três níveis de concessão: até 1.000 hectares, é concedida pelo Governador de 

cada Província; de 1.000 a 10.000 hectares, pelo Ministro da Agricultura; acima desse 

valor, pelo Conselho de Ministros. Em todos os níveis, a concessão é precedida de uma 

consulta à Comunidade onde o terreno se localiza e ainda do aval técnico dos Serviços 

de Geografia e Cadastro.  

             Segundo a Política Agrária (2005), Moçambique possui aproximadamente 36 

milhões de hectares de terra arável, dos quais cerca de 4,4 milhões estão cultivados. O 

sector agrícola tem um peso significativo no produto interno bruto moçambicano (cerca 

de 26%) e é responsável por 80% do emprego; no entanto, o seu contributo para o 

crescimento econômico tem sido volátil, dependendo bastante de questões climáticas. A 

produtividade é baixa e os níveis de produção anuais são muito variáveis, em resultado 

de uma agricultura de subsistência, da falta de armazenamento das águas pluviais e 

irregularidade das chuvas. A falta de infraestruturas limita igualmente a distribuição 

(80% das famílias rurais pratica o autoconsumo), embora esteja a ser feito um esforço 

significativo na sua reabilitação. 
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3.1.4 Aspetos socioeconômicos 

Aqui se abordou os aspectos populacionais e as suas respectivas atividades, são os casos 

da agricultura, indústria, turismo, comércio e outros aspetos que caracterizam a 

dinâmica socioeconômica do Distrito de Chibuto. 

 

3.1.4.1 População 

 

Os dados dos Censos Demográficos mostram que a população do distrito de 

Chibuto passou de 45.358 habitantes, em 1980, para 164.791 habitantes, em 1997. 

Segundo o último recenseamento geral da população e habitação (2007), a população do 

distrito registou um crescimento acentuado, passando para 216.548 habitantes, o que 

representa um aumento de 76,1% entre 1997 e 2007. 

Fazendo uma análise dos dados populacionais dos três recenseamentos já 

realizados, pode-se concluir que a população do distrito de Chibuto registrou um 

crescimento assinalável. De 1980 a 1997, houve um crescimento da população em 

119.433 habitantes. A razão principal que explica este crescimento é o fim da guerra 

civil, que fez com que maior parte da população durante a guerra se refugiasse para 

zonas seguras, neste caso, as capitais provinciais eram zonas tidas seguras, com o fim da 

guerra a população começou a retornar para a sua zona de origem. 

De 1997 a 2007, a população do distrito de Chibuto cresceu em 51.757 

habitantes (Tabela 04), o que mostra que a população continua a regressar e fixar 

residência no distrito, uma vez que o mesmo vem registrando alguns indícios de 

desenvolvimento, isso, por um lado, deve-se as políticas que vem sido implementando 

pelo governo de Moçambique que procura transformar ou tornar o distrito em um polo 

de desenvolvimento, como exemplo, temos a adoção do fundo de desenvolvimento 

distrital que tem contribuído para a mudança do cenário no Distrito.  

Tabela 04 – População do distrito de Chibuto, segundo os 

censos de 1997 e 2007. 

Ano  População 

  Homens Mulheres Total 

1997 63.834 100.937 164.791 

2007 97.783 118.765 216.548 

                       Fonte: INE, 1997 e 2007. 
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            Importa ainda referir que dos 216.548 habitantes que constitui a população do 

distrito de Chibuto, 45% são homens e 55% mulheres. Quanto a distribuição espacial da 

população pelo distrito, a cidade de Chibuto (Chibuto Sede) e o posto administrativo de 

Malehice é que tem maior concentração populacional com 33% e 29,1% 

respetivamente, já os postos administrativos de Godide e Changanine é onde há menor 

concentração da população com 9,2% e 2%, respetivamente. Segundo o INE (2007), a 

maior parte da população do distrito vive nas zonas rurais (67%), 2,9% da população do 

distrito fala o português que é a língua oficial da República de Moçambique, 96,3% fala 

Changana e 0,8% outras línguas. A partir desses dados, pode-se facilmente concluir que 

a maior parte da população residente no distrito de Chibuto é camponesa, tendo a 

agricultura como a principal atividade, com caraterísticas meramente tradicionais 

(Tabela 05). 

Tabela 05 – Distribuição percentual da população 

pelos setores de atividades no distrito de Chibuto, 

2007. 

Ramos de Atividades Percentagens 

Agricultura, Silvicultura e Pesca. 77,7% 

Extração de minas 5,7% 

Indústria manufatureira 1,2% 

Energia 0,1% 

Construção 4,5% 

Transportes e Comunicações 0,9% 

Comércio e Finanças 6,2% 

Serviços administrativos 0,8% 

Outros serviços 2,7% 

Desconhecido 0,2% 

                          Fonte: INE, 2007. 

             Ainda de acordo com os dados do Recenseamento Geral da População e 

Habitação (2007), no distrito de Chibuto a religião mais praticada é a Zione (Sião), 

representando 39,6% da população total, seguido da católica, com 18% de praticantes, 

restando 22,8% da população das quais não possui nenhum tipo de religião. 

3.1.4.2 Agricultura e Pecuária 

 

 A economia moçambicana é dependente da agricultura. Este setor constitui a 

fonte de renda e a base da segurança alimentar e nutricional para a maioria da 
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população. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2007), o setor 

agrário, contribui com cerca de 25% para o produto interno bruto (PIB). 

 Segundo o PEDD (2008), a área total arável do Distrito é de 6.644 ha, dos quais 

53 mil ha (79,8%) são cultivados.  A agricultura é a principal atividade e serve de 

subsistência para mais de 90% da população, e é praticada por agricultores familiares e 

empresas privadas. Cada família cultiva em média uma área de 1,5 ha e a atividade é 

realizada em duas épocas, sendo a 1ª na época quente e chuvosa (onde se cultiva o 

milho, arroz, feijão, amendoim, mandioca, banana, batata-doce, algodão, melancia, 

abóbora, ananás e trigo) e a 2ª na época fresca e seca (Aqui se cultiva o milho, batata 

reno, tomate, cebola, repolho, pimenta, alface, couve, pepino, cenoura, feijão verde, 

alho e gergelim). Esta atividade conta com uma rede de extensão que compreende 17 

técnicos, sendo 6 do setor público e 11 das Organizações Não-Governamentais.   

 Segundo o balanço anual do Governo do distrito de Chibuto (2012), para a 

campanha agrícola 2011/2012, o distrito planificou para produzir, em 105.087 hectares, 

cerca de 494.521,3 toneladas de culturas diversas, tendo produzido, em 89.125,1 

hectares, cerca de 467.973,1 toneladas de culturas diversas. Representando um 

cumprimento na ordem de 84,8% e 94,6% em relação à área e produção, 

respectivamente (Figura 5). 

       Figura 5 – Evolução da produção agrícola no distrito de Chibuto (2010-

2012) 

      
      Fonte: Balanço Anual do Governo do Distrito de Chibuto, 2012. Adaptado pelo autor. 

 

            Os dados da Figura 4 mostra que a produção agrícola no distrito de Chibuto 

aumentou em 76.480 toneladas, o que representa 16,3%. As principais culturas 

alimentares são o milho, feijão, mandioca, batata doce e hortícola. 
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 Em termos de culturas de rendimento, o caju assume lugar de destaque, sendo 

Chibuto o segundo maior produtor da Província, possuindo também um elevado 

potencial para a produção do algodão. O Distrito tem um total de 1.180.200 cajueiros, 

com uma produção média anual de 5.901 toneladas de castanha de caju (PEDD, 2008).   

 A produção de fruteiras é feita, majoritariamente, a nível familiar não havendo 

grandes explorações comerciais. As plantas mais comuns são a mangueira, bananeira, 

mafurreira
32

, canhueiros
33

 e pequenas quantidades de ananaseiros.   

 Os principais programas de apoio a atividade agrícola compreendem a 

distribuição de animais para tração; disponibilização de sementes; melhoramento do 

sistema de regadio; multiplicação de material vegetativo, a nível de todos os Postos 

Administrativos; introdução de variedades melhoradas de arroz, milho e batata-doce; 

além do melhoramento do sistema de drenagem nas zonas baixas.   

 As secas cíclicas que têm afetado o Distrito constituem um problema para a 

atividade agrícola.  Esta situação, se junta ao fato do setor no Distrito não dispor de 

mecanismos financeiros de apoio à atividade, uso de tecnologias de produção 

rudimentares e fraco poder de comercialização. 

 Quanto à atividade pecuária, segundo o PEDD (2008), as principias espécies de 

animais existentes no Distrito são os galináceos, suínos, caprinos, ovinos e bovinos. O 

Distrito tem como potencialidades, para prática desta atividade, a existência de grandes 

áreas de pastos de boa qualidade, bem como a tradição na criação de gado. Existem no 

Distrito 4.097 criadores de animais, dos quais 3.728 homens e 369 mulheres, sendo a 

grande parte do setor familiar. 

 De acordo com o balanço anual do Governo do Distrito de Chibuto (2012), o 

distrito conta com um efetivo de 81.771 cabeças de gado bovino, contra 73.337 de igual 

período do ano de 2011 (Tabela 06), equivalente a um crescimento de 12%, distribuído 

por uma superfície total de 5.653 Km², o equivalente a 14 Cabeças/Km².  

                                                           
32

  - Trichilía emética de seu nome científico. É uma árvore cuja semente tem aproveitamento industrial. 

Os seus frutos são comestíveis. É muito comum no sul de Moçambique, de que se extrai o óleo para 

temperar alimento chamado mafura. Serve também para fazer embarcações. 

33
  - Sclerocarya birrea de seu nome científico. É uma árvore típica de África, também muito abundante 

na região sul de Moçambique, cujo fruto faz-se uma bebida chamada Canhu ou Ukanyu. 
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 Contribuíram para o aumento do efetivo, os programas de fomento pecuário por 

iniciativas individuais dos criadores, tanto emergentes como antigos, pela compra de 

animais em outros pontos do país e, ainda, pela melhoria da cobertura do Arrolamento e 

da participação dos criadores nos programas de vacinação. 

 

Tabela 06 – Evolução do efetivo por espécies no distrito de 

Chibuto – 2012.  

Espécies 2012 2011 Evolução 

Bovinos 81.771 73.337 12% 

Ovinos 9.172 12.434 -26% 

Caprinos 19.728 23.664 -17% 

Suínos 2.254 2.479 -9% 

Asininos 1.465 1.262 16% 

Caninos 2.900 2.010 44% 

                   Fonte: Governo do distrito de Chibuto, 2012. 

 

            O Distrito possui infraestruturas de apoio à produção animal constituído por 10 

represas para o abeberamento do gado (seis das quais inoperacionais), 09 tanques 

carracicidas operacionais, 60 corredores para tratamento de animais inoperacionais e 16 

chuveiros para banhos (nove inoperacionais).    

 A assistência técnica aos criadores é assegurada por quatro técnicos veterinários 

do setor público e oito das organizações parceiras.  Esta atividade contribui para 

melhoria da renda e da dieta alimentar das famílias, bem como na preparação das áreas 

de produção, através da tração animal.   

 Os principais problemas que afetam esta atividade são as altas taxa de 

mortalidade do gado bovino (10–20%/Ano) devido a deficiente assistência veterinária, 

infraestruturas paralisadas e descapitalização dos criadores. As queimadas 

descontroladas também constituem outro problema que afeta a atividade, assim como as 

secas periódicas.  

 Em relação à sanidade animal, são realizadas vacinações anuais obrigatórias em 

bovinos, caninos e aves; formações de promotores pecuários e vacinadores comunitários 

para aves; ações de divulgação do regulamento de sanidade pecuária e das medidas de 

prevenção da saúde dos animais e seu manejo.   
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O Distrito distribuiu um total de 865 cabeças de gado bovino para o fomento 

pecuário (49 machos e 816 fêmeas), tendo beneficiado 2.527 famílias. 

Foram produzidos, em 2012, 116.956 Kg contra 78.227 Kg de igual período no 

ano de 2011, equivalente um crescimento de 50% (Figura 6).  

 

Figura 6 – Produção de carne no distrito de Chibuto 

(Kg/unidade) 

                     
                    Fonte: Governo do distrito de Chibuto, 2012. 

 

3.1.4.3 Atividade pesqueira 

 

             A atividade pesqueira é realizada por homens e mulheres, e tem contribuído 

para a melhoria da dieta alimentar e criação de emprego. As espécies mais capturadas 

no Distrito são: clarias, nilóticas, carpa e outras espécies conhecidas localmente como a 

tilápia (chidjiana), mungambi, ximonzho, muvanga, chidjoana e combane.  

 As lagoas e rios constituem recursos para prática desta atividade, sendo a lagoa 

de Bambene uma das mais importantes fontes de pescado do distrito e onde se 

concentra a maior parte dos centros de pesca.  

 A produção média diária por pescador é de cerca de 62 Kg, dos quais 20% são 

para o consumo da família e 80% para a venda no mercado local à população, 

revendedores da Cidade de Chibuto, Mandlacaze, Xai-xai e Maputo  (PEDD, 2008 

p.13).   



 

86 

 

 As principais artes usadas na captura de peixe são emalhe (rede), arrasto e linha 

de mão, cujos custos variam de 700 a 1.500,00 Mts
34

 por unidade e têm a duração 

mínima de doze meses.   

 Os entraves para o desenvolvimento da pesca são a falta de fundos para 

assistência aos pescadores, à fraca fiscalização desta atividade; o descumprimento do 

período de defeso pelos pescadores; a falta de mecanismos eficazes de comercialização 

do pescado e a prática da pesca com redes não autorizados nas lagoas, o que põe em 

risco a procriação das espécies, bem como a sua qualidade.   

 Em termos de infraestruturas pesqueiras, foram construídos oito tanques, dos 

quais, dois nas Comunidades de Chegua Mutchatchane no Posto Administrativo de 

Malehice, e dois na Sede do Posto Administrativo de Alto-Changane e os restantes 

quatro no posto Administrativo de Tchaimite. Até o momento, foram introduzidos 3.500 

alevinos (Balanço Anual do Governo do distrito de Chibuto, 2012). 

 Quanto à produção pesqueira e ainda de acordo com o Balanço Anual do 

Governo do distrito de Chibuto (2012), foram colhidos 335.159 Kg de peixe, contra 

314.415 Kg de igual período no ano de 2011, equivalente a um crescimento de 6,60%. 

 

3.1.4.4 Atividade Industrial 

 

 A atividade industrial no distrito é muito incipiente, predominando na sua 

maioria a indústria transformadora de pequena escala. 

 Segundo o PEDD (2008), no distrito de Chibuto existem 35 indústrias de 

pequena e média dimensão, das quais 27 encontram-se operacionais e oito não 

operacionais, com tendência de evoluir. As principais indústrias são a de panificação, 

carpintarias, farinação e cerâmica. Prevê-se a instalação de uma indústria de 

processamento de caju e subprodutos. O total de indústrias existente no Distrito 

emprega 252 pessoas, dos quais 220 são homens e 32 são mulheres.   

 Constituem potenciais para o desenvolvimento da indústria local os recursos 

pesqueiros, agropecuários e florestais. Os principais problemas na indústria local, são: 

infraestruturas destruídas e paralisadas e a descapitalização do setor privado local. 

                                                           
34

  -De US$ 23,3178 a US$ 49,9667. 
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 Segundo o Balanço Anual do Governo do Distrito em 2012 foi licenciado um 

estabelecimento industrial de panificação, na Cidade. A infraestrutura é de média 

dimensão, empregando 25 trabalhadores, sendo 20 homens e cinco mulheres. 

 Igualmente, foram registradas quatro máquinas de micro dimensão (moageiras) 

das quais duas são processamento de milho pilado, uma de processamento de milho em 

farinha e uma de moringa, além da criação de nove postos de empregos. 

 

3.1.4.5 Atividade Comercial 

 

 A atividade comercial no Distrito compreende o comércio atacadista e varejista, 

e é desenvolvida pelo setor formal, com uma média de 263 homens e 53 mulheres, bem 

como pelo informal, com 117 homens e 470 mulheres. “A rede comercial, distribuída 

pelos Postos Administrativos, totaliza 231 estabelecimentos, dos quais 135 estão 

operacionais e 96 inoperacionais” (PEDD, 2008, p.14). 

 De acordo com o Balanço Anual do Governo do distrito (2012), Chibuto contava 

com 240 estabelecimentos comerciais de venda a atacado, a varejo e de prestação de 

serviço
35

. (Tabela 07). 

Tabela 07 – Distribuição da rede comercial no distrito de Chibuto. 

P. administrativo Retalhistas Grossista 
 

Prest. Serviços Total 

  Operac. Enc. Operac. Enc. Operac. Enc.   

Malehice 16 30 0 0 0 2 48assd 48  

Tchaimite 10 7 1 0 1 0 19 

A. Changane 5 14 0 0 0 0 19 

Changanine 2 5 0 0 0 0 7 

Godide 6 12 0 0 0 0 18 

Chibuto Sede 90 16 7 4 8 4 129 

       Fonte: Governo do distrito de Chibuto, 2012. 

 

 Os principais produtos comercializados no distrito são: milho, feijão, manteiga e 

nhemba, castanha de caju e mafura. Deve-se salientar que os produtos comercializados 

no distrito são na sua maioria agrícola em virtude de maior parte dos residentes no 

distrito terem a agricultura como a principal atividade, o que faz com que a 

                                                           
35

  - Envolve a comercialização de produtos em geral e o oferecimento de serviços comerciais, pessoais 

ou comunitários a terceiros. 
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comercialização de produtos industrializados ocupe um lugar secundário por esses não 

ser de fácil aquisição pelos residentes do distrito e por existirem no distrito poucos 

estabelecimentos comerciais, isso torna o comércio informal a atividade mais 

predominante. 

 Os entraves que mais dificultam o processo de comercialização de produtos 

agropecuários e industriais são: a descapitalização dos comerciantes, as fracas 

condições de armazenamento de produtos, via de acesso degradado, fraca produção, 

deficiente sistema de registro e controle, bem como, o elevado número de lojas 

encerradas. 

3.1.4.6 O Turismo 

 

   No distrito de Chibuto existem 04 restaurantes, dos quais dois estão encerrados e 

dois operacionais. Existem 10 bares, dos quais nove encontra-se em funcionamento e 

um encerrado; 16 quiosques todos operacionais, um take away
36

 encerrado, um agência 

de viagens operacional, duas casas de aluguel de quartos tipo quatro e três, 

respectivamente. “Este setor emprega 38 pessoas, das quais são 15 homens e 23 

mulheres” (PEDD, 2008, p. 14). 

 Por sua vez, o Balanço Anual do Governo do distrito de Chibuto (2012) aponta 

que a atividade turística no distrito é assumida, na sua maioria, por atividades de 

restauração de bebidas e aluguer de quartos, onde a sua rede é composta atualmente por 

27 estabelecimentos, dos quais 14 são operacionais e foram 13 encerrados. O distrito 

possui apenas uma unidade hoteleira, pertencente à Escola Superior de Negócios e 

Empreendedorismo de Chibuto (ESNEC). 

 Tendo em conta o posicionamento estratégico do distrito, ponto de trânsito, 

prevê-se um incremento, a breve trecho, do índice de procura das atividades de 

hotelaria, com a entrada em funcionamento da ponte Guijá-Chókwe sobre o rio 

Limpopo. Outros atrativos turísticos do distrito são as lagoas de Bambeni e Malehice, 

bem como vários monumentos históricos.    

                                                           
36

  - É um estabelecimento comercial, do género restaurante, destinado ao preparo e comércio de refeições 

que são levadas e consumidas em outro local. Os restaurantes deste tipo podem providenciar serviços de 

mesa, ou não, dependendo do caso. Usualmente, estes restaurantes são mais baratos do que os 

convencionais. 
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3.1.4.7 A Produção Global do Distrito 

 

 A produção global corresponde à contribuição dos vários setores de atividades 

existente no distrito de Chibuto. Segundo o Balanço Anual do Governo do distrito 

(2012), a atividade econômica no período em análise, medida pelo valor de produção, 

atingiu 118.805.537,76Mt
37

, dos 76.907.100,02Mt planificados, o que corresponde a 

uma realização de 154,48% e um crescimento de 112,89%, em igual período do ano de 

2011, que foi de 55.807.228,20Mts
38

. A Figura 7 representa a contribuição dos vários 

setores de atividades na produção global do distrito. 

 

Figura 7 – Produção por setores de atividade no distrito de 

Chibuto, 2012 

         
        Fonte: Balanço Anual do Governo do distrito de Chibuto, 2012. Elaborado pelo autor.  

 

              Fica patente, no gráfico acima, que a agricultura e pecuária continuam a ter 

maior participação na produção global do Distrito, representando 62,5%, seguido da 

atividade comercial com 28%, onde por sua vez os recursos minerais e energia é a 

atividade que menos contribuem na produção global do distrito com 1,5%. Também 

esses dados, confirmam mais uma vez a tese de que o distrito de Chibuto é mais rural do 

que urbano, onde a maioria da sua população vive nas zonas rurais.  

 

                                                           
37

  - US$ 3.957.550 correspondente à produção global do distrito referente ao ano 2012. 

38
  - US$ 1.859.000 USD correspondente à produção global do distrito referente ao ano 2011. 
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3.1.4.8 Serviços sociais básicos no distrito de Chibuto 

 

a) Educação  

 

            Segundo o Balanço Anual do Governo do distrito (2012), a rede escolar do 

distrito cobre todos os Postos Administrativos e Localidades, sendo a do EP1(1ª a 5ª 

classes) a mais dispersa e abrangente, com 82 escolas e 34 do EPC (1ª a 7ª classes). Os 

níveis subsequentes são os mais restritos, com duas escolas do ESG1(8ª a 10ª classes) e 

duas do ESG1/2 (8ª a 11ª classes), uma ESG2 (8ª a 12ª classes) e uma do ensino 

superior, havendo por isso, um número considerável de crianças impossibilitadas de 

prosseguir com os seus estudos
39

 (Tabela 08).   

 

Tabela 08 – Distribuição da rede escolar pelos diversos níveis de ensino no Distrito 

de Chibuto. 

Ano 
Nº de 

Escolas 

Cent. de 

AEA 

    
Níveis de ensino 

    

      EP1 EPC ESG1 ESG1/2 ESG2 Superior 

2012 121 36 82 34 2 2 1 1 

2011 121 36 84 32 2 2 1 1 

        Fonte: Governo do Distrito, 2012. 

 

 

 Das 121 escolas existentes, 30 situam-se na cidade de Chibuto (Chibuto Sede), 

24 no posto administrativo de Malehice, 19 em Godide e Alto Changane, 18 Tchaimite 

e 11 Changanine. Estas escolas estão distribuídas em 16 ZIP´s (Zonas de influência 

pedagógica). O número de escolas do EP1 apresenta um decréscimo em duas, 

comparativamente com o ano de 2011, devido à elevação de níveis do ensino do EP1 

para EP2 sendo; Coxombane e Coca-Missava B/4, no Posto Administrativo de 

Malehice. 

                                                           
39

  - O sistema Nacional de Ensino (SNE) estrutura-se em três modalidades de ensino: (1) Ensino Pré-

Escolar; realizado em creches e jardins de infância para crianças com idade inferior a seis anos. (2), 

compreende dois níveis, sendo frequentados a partir do ano letivo em que completam seis anos, são eles: 

primário que se subdivide em 1º grau (1ª à 5ª classes) e 2º grau (6ª à 7ª classes) e o secundário que 

também se subdivide em 1º ciclo (8ª à 10ª classes) e 2º ciclo (11ª à 12ª classes). O Ensino Técnico-

profissional constitui o principal elemento para a formação profissional, compreende os seguintes níveis 

de ensino: elementar, básico e médio. (3) Ensino Superior: tem a competência de assegurar a formação de 

nível mais elevado de técnicos e especialistas nos diversos domínios do conhecimento científico 

necessário ao desenvolvimento do país. No Ensino escolar existem formas de modalidades especiais, são 

elas: ensino especial, ensino vocacional, ensino de adultos, ensino a distância e formação de professores. 
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 O distrito dispõe atualmente de 912 professores e 94 alfabetizadores voluntários, 

que asseguram o ensino nas 121 escolas e 36 centros de alfabetização e educação de 

adultos. Este número coloca o distrito numa situação de carência/insuficiência, fazendo 

com que o rácio alunos/professor seja de 53 e o rácio alunos/turma de 60. Por isso, 218 

professores atuam em regime de segundo turno e 208 em regime de horas extras. O 

efetivo de docentes, por níveis de ensino, indica que 60% dos professores da EP1, 67% 

do ESG2 e 51% do ESG1 não têm formação pedagógica. A taxa de participação da 

mulher no nível do ensino primário é de 49%, no ESG 54% e no ESG2 52% (PEDD, 

2008; Balanço Anual do Governo do distrito, 2012).   

Em termos de infraestruturas escolares, existem no distrito 637 salas de aula, das 

quais 282 são convencionais, 13 estão em mau estado e as restantes com material 

precário, distribuídas da seguinte forma: 74 maticadas, 202 de pau-a-pique e 79 de 

material diverso.   

Os problemas que afetam a educação no distrito prendem-se, fundamentalmente, 

com a existência de um elevado número de salas não convencionais, deficiente 

apetrechamento das salas, fraca aderência na educação e alfabetização de adultos, falta 

de meios circulantes para a supervisão pedagógica e, principalmente, a insuficiência das 

salas de aulas, fazendo com que muitas crianças continuem a receber aulas ao ar livre ,  

muita das vezes, em baixo de árvores, o que constitui um verdadeiro atendado a saúde 

pública e ao direito à educação, principalmente nos dias de mau tempo (Figura 8). 

Figura 8 – Crianças tendo aulas ao ar livre no posto administrativo de Tchaimite, 

Chibuto. 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2013. 
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b) Saúde 

 

 A cobertura da rede sanitária do distrito é fraca e desproporcional, sendo que 

“uma unidade sanitária está para 14.873 habitantes, uma cama para 1.115 habitantes e 

um técnico
40

 para 8.800 habitantes” (PEDD, 2008 p.18). 

 O Distrito conta com 15 Unidades Sanitárias, dos quais 11 são Centros de Saúde 

tipo II, um Hospital Rural e um Posto de Saúde Privado, nomeadamente, tem-se: Centro 

de Saúde de Tchaimite, Meboi, Chimundo, Maivene, Alto-Changane, Changanine, 

Maqueze, Muxaxane, Malehice, Chibuto-sede, Chipadja, Nwavaquene, Hospital Rural 

de Chibuto, Posto de Saúde da Vila do Milénio e Posto de Saúde Privado Beracah. 

Devido ao número insignificante das unidades sanitárias, parte considerável da 

população continua percorrendo mais de 50 km para encontrar uma unidade sanitária. 

 As principais doenças que afetam a população do Distrito são a malária (37%), 

SIDA (12%), tuberculose (3%) doenças diarreicas (4%) e outras (44%) (Tabela 09).  

 

Tabela 09 – Vigilância epidemiológica no distrito de Chibuto – 2012 

Doenças Casos 
 

Óbitos 
 

Taxa de 

Letalidade 

  2012 2011 2012 2011 2012 2011 

Raiva/mordedura 

animal 
262 23 1 0 0.39 0 

Diarreia 5.378 6.086 8 7 0.15 0.12 

Disenteria 1.742 1.150 0 0 0 0 

Malária 29.985 35.418 27 32 0.06 0.05 

Meningite 1 3 0 0 0 0 

Sida 38 44 8 3 21 6.8 

               Fonte: Governo do distrito de Chibuto, 2012. 

 

 

             Constituem as principais causas das doenças o consumo de água imprópria, o 

deficiente saneamento e o elevado número de trabalhadores regressados das minas da 

África do Sul infectados com o HIV/SIDA. 

 

                                                           
40

  - No que diz respeito aos recursos humanos do setor, no distrito de Chibuto existem 134 funcionários, 

dos quais 8 são do nível superior, 25 médios, 50 básicos, 7 elementar, 6 pessoal administrativo, 35 

agentes de serviços e 3 motoristas. De referir que o balanço anual do distrito não informa quantos são 

médicos dos 8 funcionários com o nível superior. 
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3.2 ORIGEM E DISCUSSÃO DO CONCEITO DE POBREZA A PARTIR DE 

DIFERENTES ABORDAGENS 

 Há anos, os estudos sobre a pobreza vêm despertando discussões entre 

instituições governamentais, sociedade civil e o meio acadêmico. Assim, procura-se a 

todo o custo a sua erradicação, essa intenção vem implícita nos planos de governo de 

quase todos os países do mundo, principalmente os países em vias de desenvolvimento. 

 Nos primórdios do capitalismo, a sociedade é fundada em valores como os da 

hierarquia, da privação, do sacrifício, da religiosidade, do caritativismo e do 

assistencialismo. Daí que a pobreza começou a ser encarada como um elemento inerente 

á própria condição humana e, como tal, as ações que a ela se dirigiam visavam manter 

sob controle os pobres, que começam a construir uma ameaça à ordem social, “os 

pobres começam a serem considerados como classes perigosas e como aqueles que não 

querem aceder a um trabalho” (Rêgo, 2010 p.9). 

 De acordo ainda com Rêgo (2010), os pobres e excluídos passam a depender 

cada vez menos da comunidade em que estão inseridos e cada vez mais de si próprio 

e/ou do sistema de proteção social. O aumento do número de indivíduos e famílias em 

situação de pobreza e exclusão social e a incapacidade do sistema de proteção social em 

dar respostas aos problemas existentes, e aos que emergiram ao longo do processo, 

estão associados ao desenvolvimento das forças produtivas capitalistas e do seu modelo 

de Estado. 

 Para Ribeiro (2007) apud Rêgo (2010), a única designação usada era a da 

pobreza, encarada como ausência ou privação de recursos e como forma de exclusão 

dos padrões de vida. A exclusão social é um processo mais vasto que engloba questões 

de pobreza, isto é, que pode contemplar ou não situações de privação material, mas que 

pressupõem sempre o não acesso a um ou mais sistemas sociais, fornecedores de bens e 

serviços. 

A partir da década de 1990, para a comunidade Europeia, a pobreza e a exclusão 

social passam a ser olhadas como um problema de cidadania. O aumento do 

desemprego e das desigualdades sociais constitui-se em problemas centrais da sociedade 

contemporânea, “uma vez que conduzem à ruptura dos laços sociais e da própria 

identidade individual e coletiva” (Rêgo, 2010 p. 10).  
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Para Costa (1998) o fruto da evolução tecnológica atinge vários estratos da 

população. Entre eles, são exemplos, vários trabalhadores das zonas urbanas que não 

conseguem manter o anterior emprego, nem aceder a novos postos de trabalho que 

exigem níveis mais elevados de qualificação profissional. Os novos pobres enfrentam 

sozinhos os seus problemas, enveredando, por vezes, pelas vias de autodestruição. 

 Foi a partir de 1990, com a apresentação do Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano, organizado pelo Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que as noções de bem-estar e de 

pobreza adquiriram uma perspectiva mais ampla, passando a ser considerados 

explicitamente como fenômenos multidimensionais nas políticas públicas. A privação 

exclusivamente de renda cede espaço ao acesso a outras exigências básicas, 

culturalmente definidas e indispensáveis a um desenvolvimento da potencialidade 

humana, além do exercício responsável da sua capacidade, sem menosprezar, 

indevidamente, seu ambiente natural. 

           Batista (2000) apud Freitas (2010, p. 2) afirma que sendo a pobreza um 

fenômeno complexo que marca tragicamente a vida de muitas pessoas, afetando-as “na 

sua carne, na sua alma e na sua humanidade”, é difícil criar uma definição 

suficientemente abrangente para explicá-la. Ser pobre, não representa apenas uma 

ausência de recursos materiais, ou um conjunto de privações, de necessidades não 

satisfeitas daqueles que sobrevivem com menos do que a grande maioria da população; 

“no olhar do pobre que, quotidianamente, cruza o nosso caminho, encontramos uma 

inquietante ausência de expressão”. 

 A pobreza pode ser entendida como uma situação de carência de condições para 

satisfazer as necessidades básicas, capazes de permitir ao indivíduo ou a sua família 

recursos para supri-las. Pode ser um fenômeno complexo de significados multivariados 

para pessoas, instituições ou países, também é aceitável analisar a pobreza “por meio de 

indicadores de renda, saúde, habitação, educação, entre outros” (Mendonça, 2010, p. 1). 

 Para Sen (2000), a pobreza deve ser vista não apenas como baixo nível de renda, 

critério utilizado mais comumente, mas como privação de capacidades básicas. Importa 

aqui realçar que, muitas das vezes, o padrão de vida é medido pela renda per capita 

incluindo o consumo corrente, que reflete a capacidade que uma família tem de 

preservar o seu padrão de vida por meio de poupança e empréstimos, apesar das 
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flutuações de renda. Porém, essas medidas não são suficientemente capazes de captar 

certas dimensões da riqueza, como saúde, esperança de vida, nível de escolaridade e 

acesso a bens públicos. 

 Contudo, o estudo da pobreza a partir da renda levanta um debate teórico. Na 

perspectiva do Desenvolvimento Humano, a pobreza é vista como uma negação de 

escolhas e de oportunidades para uma vida mais aceitável (PNUD, 1997). James Speth, 

no Relatório do Desenvolvimento Humano de 1997, considera que a pobreza tem 

muitas facetas e que é mais do que uma questão de baixa renda, pois reflete um 

problema de educação e saúde escassas, privação de conhecimento e de comunicação, 

falta de condições para exercer os direitos humanos e políticos, ausência de dignidade, 

confiança e respeito próprio. 

  Sen (2000) advoga ainda que a pobreza pode, sensatamente, ser identificada em 

termos de privação de capacidades; a abordagem concentra-se em privações que são 

intrinsecamente importantes (em contraste com a renda baixa que é importante apenas 

instrumentalmente). Para o autor, existem outras influências sobre a privação de 

capacidade e, portanto, sobre a pobreza real, além do baixo nível de renda. Assim 

sendo, a renda não é o único instrumento de geração de capacidades. 

 Por sua vez Sachs (2005), olha para o significado de pobreza como estando 

relacionado às famílias que não podem satisfazer as necessidades básicas de 

sobrevivência, ou seja, elas são afligidas por fome crônica, não têm acesso a saúde, água 

potável e esgoto, além disso, não podem oferecer educação para alguns ou todos os seus 

filhos e, as vezes, disponham de um abrigo rudimentar. 

 Demo (2006) define bem o status do que é a pobreza e ser pobre, pois não é 

somente ser pobre e sim excluído, desassistido e expropriado de sua dignidade e direitos 

conferidos por leis e a condição a qual aliena o indivíduo, no sentido de transformar ele 

mesmo em seu próprio inimigo íntimo. Assim, continua afirmando que o ser pobre é o 

indivíduo que é privado de tudo e são lhe negadas às oportunidades. 

 No entanto, Demo (2006) cita duas formas de pobreza: não ter e não ser. Há 

quem tenha muito, e não é nada, como há quem seja muito, sem nada ter. Uma é de 

ordem socioeconômica quantitativa material; a outra é de ordem política quantitativa 

imaterial. A pobreza na sua versão material é a face mais visível, é a que se encontra 
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concretamente nas ruas. É a que espanta em primeira mão. Uma variante a pobreza é a 

pobreza política que aparece quando ao invés de reivindicar direitos, os pede, os suplica 

e os espera passivamente. É politicamente pobre o cidadão que somente reclama, mas 

não se organiza para reagir, não se associa para reivindicar, não se congrega para influir. 

 Uma parcela da sociedade desprovida de bens materiais é superável, mas 

desprovida de oportunidade, liberdade, prestígio e poder é inadmissível. Demo (2006) 

traz outra abordagem no conceito de pobreza: a pobreza política. O que seria pobreza 

política, senão do contrário à pobreza de existência, ou seja, aquele que é desprovido de 

recursos, de bens de consumo como alimentação, os serviços públicos de qualidade 

como de saúde, educação, emprego, moradia, existindo também a pobreza política que 

vai além disso, que seria a desigualdade social, em decorrência da má distribuição de 

renda, onde uma minoria detêm a maior parte das rendas ou a fatia maior do bolo e uma 

maioria que detêm os restos dessa minoria, migalhas desse bolo. Conforme Demo 

(2006, p. 26) “ser desigual quer dizer várias coisas, mas o centro mais duro da questão 

estaria no confronto entre minorias, que comandam a cena, e maiorias que sustentam os 

privilégios dessas minorias”. 

 Por outro lado, a má administração política dos países, solidifica as pobrezas 

humanas e sociais, quando esses mesmos políticos dizem que em nome da democracia 

elaboram projetos que nos tornam cada vez mais dependentes e discriminados. A nossa 

ingenuidade é tanta, que jamais desconfiamos que o crédito dado à esses representantes 

do povo é a forma mais mesquinha do poder de dominação, a verdade é que somos a 

ferramenta melhor usada, para que o ato de dominar se perpetue, pois é com o gesto 

nobre do exercício da democracia, o nosso voto, que compactuamos com as injustiças 

sociais.  

 Demo (2006) é sábio ao colocar que a pobreza pode sim ser extinta, quando todo 

e qualquer projeto social partir dos “pobres”, é de baixo que precisa iniciar as mudanças 

mais radicais, mas para que isso ocorra é necessário organização. Parece simples, se 

fosse apenas organizar, porém é imprescindível primeiro, educar à participação, 

“ensinar” a fazerem uso da cidadania e, consequentemente, serem democratas. Assim, a 

saída perpassa pela educação. No entanto, diante do grau de alienação que vivem os 

sujeitos sociais, na grande maioria das vezes o professor é visto como alguém que está 

no poder, e não como alguém que é parte das massas. O que falta é conscientização de 
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que estes pertencem ao grupo dos pobres, que não podem deixar de, em seus 

argumentos, defenderem causas que são deles, porque pode não lhes falta. O problema é 

que não sabem como usá-lo para sanar as injustiças e as opressões a quem estão 

submetidos. 

 Portanto, para Demo (2006), o combate à pobreza incluiria três dimensões: 

primeiro, a assistência social, porque o direito à sobrevivência é um direito radical; 

segundo, inserção no mercado, para que o pobre se auto sustente; e terceiro, cidadania, 

para que o pobre assuma seu destino com devida autonomia.  

Na mesma direção alinha Santos (1987), quando reivindica respeito ao 

indivíduo, considera que o indivíduo é a consagração da cidadania, a cidadania é uma 

lei da sociedade que, sem distinção, atinge a todos, cada qual com a força de se ver 

respeitado contra a força, em qualquer circunstância. 

 Para Santos (1987), a cidadania evolui através de um processo de lutas 

desenvolvidas em diversos países. Ela começa com a aquisição do status de cidadão 

(membro de uma sociedade civil reconhecida), depois prossegue com o reconhecimento 

de direitos coletivos, até que um terceiro conjunto de direitos (os sociais) garanta ao 

indivíduo um padrão de vida decente, um proteção mínima contra a pobreza e a doença, 

assim como uma participação na herança social. 

 O simples nascer, investe o indivíduo de uma soma inalienável de direitos, 

apenas pelo fato de ingressar na sociedade humana. Viver, tornar-se um ser no mundo, é 

assumir, com os demais, uma herança moral, que faz de cada qual um portador de 

prerrogativas sociais. “Direito a um teto, à comida, à educação, à saúde, à proteção 

contra o frio, a chuva, as intempéries; direito ao trabalho, a justiça, à liberdade e a uma 

existência digna” (SANTOS, 1987, p. 7). 

 Quanto à tipificação da pobreza, Freitas (2010) diz que a evolução do conceito 

de pobreza dá origem a diferentes dicotomias: pobreza absoluta/relativa, pobreza 

objetiva/subjetiva, pobreza tradicional/nova pobreza, urbana/rural e temporária 

/duradoura. A pobreza absoluta/relativa faz parte da pobreza objetiva, por oposição à 

pobreza subjetiva. 

 A pobreza absoluta/relativa faz parte da pobreza objetiva, por oposição à 

pobreza subjetiva. A pobreza absoluta trata-se de um conceito normativo, que presume a 
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possibilidade prática de definir o limiar da pobreza por critérios de base científica. Este 

tipo de pobreza absoluta baseia-se num conjunto de necessidades básicas, tendo em 

conta várias dimensões inerentes à noção de recursos (rendimentos, bens de capital), 

enquanto a pobreza relativa associa essa situação com os padrões sociais em geral, ou 

seja, com o tipo de sociedade em que o indivíduo está inserido. A pobreza objetiva 

como o nome indica é direta, ou seja, baseia-se num padrão de referência que distingue 

as diferentes situações de pobreza caracterizando objetivamente os pobres.  

 A pobreza tradicional é aquela que existe há mais tempo por estar inteiramente 

ligada com uma situação crônica, ligada ao mundo rural, bastante inferiorizada. 

Atualmente, em oposição a este tipo de pobreza, surgem os “novos pobres”, que são 

vítimas do novo sistema produtivo, da reestruturação econômica, do novo capitalismo e 

das mudanças no sistema produtivo. Esta nova pobreza afeta os indivíduos em questões, 

sobretudo relacionadas com o emprego, poucos postos de trabalho, desemprego 

estrutural em longo prazo, dentre outros.  

 A pobreza rural está diretamente relacionada com o meio em que ocorre, o meio 

rural. Existem, sobretudo, devido à escassez de recursos que provêm da baixa 

produtividade agrícola como base do sustento das famílias, da dependência em face de 

subsídios do estado, pensões de reforma (grupos de idosos), entre outros. Na pobreza 

urbana, as formas de pobreza são mais visíveis ou pelo menos mais contrastantes: 

qualquer um, devido a questões de emprego, doença, invalidez, problemas sociais 

(toxicodependência, alcoolismo, deficiência), pode estar sujeito a ser vítima de 

exclusão, segregação ou discriminação. Nestes casos, os rendimentos são baixos e as 

qualificações dos indivíduos ditam o seu futuro. 

Os casos de pobreza suburbana, também começam a ter grande impacto, devido 

a questões problemáticas, cada vez mais conhecidas na nossa sociedade, como a 

delinquência, a prostituição e o tráfico de droga. Por último, importa distinguir a 

pobreza temporária da duradoura: a primeira relaciona-se diretamente com a entrada e 

saída de determinados fluxos, num período de tempo estipulado; a segunda remete para 

um processo de longa duração, que pode ter um carácter cíclico e agravar ainda mais a 

situação de pobreza. Um dos exemplos mais representativos, diz respeito ao 

desemprego de longa duração, que pode potenciar situações de precariedade e grandes 

privações. 
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3.3 UM BREVE OLHAR DO CENÁRIO DA POBREZA EM MOÇAMBIQUE E 

NO DISTRITO DE CHIBUTO 

3.3.1 Pobreza em Moçambique 

 

Como afirmado anteriormente, Moçambique é um dos países mais pobres do 

mundo, mesmo tendo apresentado taxas elevadas de crescimento econômico, a pobreza 

continua a ser grave e generalizada. O número de moçambicanos que viviam na pobreza 

absoluta reduziu de 70%, em 1997, para 54%, em 2003, ano da última Pesquisa 

Nacional de Domicílios (FIDA, 2010). Mesmo assim, a grande maioria da população 

rural ainda vive com menos de um dólar por dia e carece de serviços básicos, como o 

abastecimento de água potável e o acesso a serviços de saúde e escolas.   

 A pobreza ainda é um fenômeno predominantemente rural em Moçambique. 

Mais de 80% das famílias pobres vivem em áreas rurais. A agricultura é a principal 

fonte de alimento e renda, mas a produtividade agrícola é muito baixa. Agricultores e 

pescadores geralmente produzem o suficiente para atender às necessidades básicas de 

alimento de suas famílias, tendo talvez um pequeno excedente para venda. A renda do 

cultivo e da pescaria é insuficiente e a maioria da população rural, que permanecem na 

sua maioria no nível da subsistência. As comunidades rurais são extremamente 

vulneráveis a desastres naturais como secas e enchentes, que ocorrem, particularmente, 

no sul e no centro do país. 

 Nas comunidades rurais de Moçambique, as mulheres são particularmente 

desfavorecidas. Elas têm bem menos acesso à educação do que os homens e, portanto, 

possuem menos habilidades. A assistência de saúde é inadequada e é alto o número de 

mulheres que morrem no parto
41

. A maioria das mulheres rurais trabalha na agricultura 

e é responsável, principalmente, pelo cultivo de alimentos. Sua carga de trabalho é 

pesada e geralmente elas desempenham um papel crucial na produção de alimentos e 

geração de renda para a família. Mesmo assim, têm pouco acesso ou controle sobre os 

recursos produtivos. Embora a Lei de Terras de 1997 afirme que as mulheres devem 

gozar de acesso igual à terra, na prática, muitas mulheres não estão cientes de seus 

                                                           
41

  - Em Moçambique cerca de 11 mulheres morrem por dia e perto de 3840 mulheres morrem por ano 

devido a casos relacionados com a gravidez e complicações no parto (Portal do Governo de 

Moçambique, 2010). 
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direitos legais e esses direitos não são exercidos. Ademais, o número de mulheres que 

são chefes de família está subindo rapidamente. Essas mulheres possuem menos terra 

para cultivar, menos segurança alimentar e ainda são mais vulneráveis às calamidades 

naturais que afetam este país. 

 As províncias do centro e norte têm maior potencial agrícola que outras áreas do 

país, solos mais férteis e chuvas mais abundantes, além de, geralmente, produzem 

excedentes agrícolas. No sul do país o clima é mais seco, o solo menos fértil e desastres 

naturais como enchentes e secas são ocorrências periódicas. Junto com as comunidades 

costeiras que sofrem de isolamento extremo, essas são as áreas mais pobres do país.  

 A pobreza é causada pelo isolamento, infraestrutura inadequada e a consequente 

falta de acesso a bens e serviços. Nas áreas rurais de Moçambique, a rede de estradas 

encontra-se em situação muito precária e os serviços básicos são inadequados. Dois 

terços dos habitantes rurais têm que andar mais de uma hora para chegar à unidade de 

saúde mais próxima. Somente 60% deles têm acesso à água potável. “A pobreza nas 

áreas rurais também está fortemente ligada à falta de acesso à educação. Enquanto 82% 

dos habitantes urbanos possuem acesso à educação escolar primária, o número cai para 

57% na população rural. Mais de dois terços dos moçambicanos rurais são analfabetos” 

(FIDA, 2010, p. 2). 

           A baixa produtividade agrícola é resultado da falta de tecnologias e serviços de 

apoio apropriados. Também pode ser atribuída ao fato de que os mercados de produtos, 

além de distantes, não são confiáveis
42

 nem competitivos. Os pequenos agricultores 

dependem de métodos tradicionais de cultivo, variedades de sementes de baixo 

rendimento e técnicas de cultivo manual. São pouquíssimas as fontes alternativas de 

renda, o que aumenta a vulnerabilidade dos pobres rurais aos desastres naturais. Em 

tempos de escassez eles têm poucos recursos para protegê-los da insegurança alimentar. 

 

 

                                                           
42

  - As difíceis comunicações e os escassos meios de transporte, os diferentes tipos de produtores e de 

consumidores com lógica e racionalidades diversas geram mercados específicos, bastantes delimitados 

espacial e socialmente. Há funcionalidade entre estes mercados que nem sempre estão comunicados entre 

si, não so fisicamente como em termos de conhecimento e acessibilidade dos atores econômicos, são 

essas algumas razões que explicam o fenómeno. 
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3.3.2 Pobreza em Chibuto 

 

            O distrito está no grupo dos menos pobres da Província e do País, com uma taxa 

de incidência de 0,51% (Índice de Pobreza Humana). Não obstante, estas situações (de 

pobreza que a população do distrito enfrenta) demonstram diferenças consideráveis ao 

nível dos Postos Administrativos. Por exemplo, os Postos de Alto Changane e 

Changanine estão no intervalo de 0.85% e 0.99%, ou seja, dos mais pobres da Província 

e do país (PEDD, 2008) (Tabela10). 

 

Tabela 10 –: Incidência dos Índices da Pobreza no distrito de Chibuto 

Local 
Incid. da 

Pobreza 

Prof. da 

Pobreza 
Sev. da Pobreza 

Nº de 

pobres 

Distrito 0.51 0.19 0.10 80.765 

Chibuto 

Sede 

0.35 0.12 0.06 17.550 

Alto 

Changane 

0.86 0.43 0.25 11.393 

Tchaimite 0.46 0.17 0.08 9.784 

Changanine 0.88 0.43 0.25 6.269 

Godide 0.54 0.18 0.08 8.913 

Malehice 0.53 0.18 0.09 26.856 

       Fonte: PEDD, 2008. 

 

 O distrito, no seu cômputo geral, possui potencial para produção de alimentos, 

mas a fraca capacidade de aproveitamento dos recursos existentes, tendência para 

precipitações irregulares e baixas e a migração dos jovens para cidades e países 

vizinhos, tornam as populações vulneráveis à pobreza e a insegurança alimentar. 

 Os níveis de vulnerabilidade diferem entre os Postos Administrativos, sendo os 

mais vulneráveis os menos povoados e com maiores taxas de incidência da pobreza. Por 

conseguinte, pode-se afirmar que a situação de vulnerabilidade é severa nos postos 

administrativos de Alto Changane e Changanine, mais particularmente, nas localidades 

de Funguane e Maqueze no Posto Administrativo de Alto Changane e Hate-Hate, em 

Changanine, onde a combinação de fatores associados à produção deficiente e a fraca 

dieta alimentar, faz com que, anualmente, em média 11% da população fique na 

situação da vulnerabilidade e de insegurança alimentar. 

 Nos períodos mais críticos é frequente a eclosão de epidemias (diarreias, cólera, 

e malária) devido ao deficiente saneamento do meio e consumo de água imprópria. Em 

termos de calamidades, a seca tem sido o principal desastre que enfraquece a capacidade 
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produtiva das populações. Dentro dos grupos vulneráveis, as crianças e idosos são os 

mais assolados pelas calamidades. 

 Apresenta-se em seguida o cenário da pobreza no distrito, a partir da percepção 

da comunidade residente, com o propósito de compreender até que ponto os habitantes 

do distrito de Chibuto estão cientes do drama em que eles se encontram. 

 Para tal, como foi dito anteriormente, foram inqueridos 123 habitantes, destes 

58% do sexo masculino e o restante (42%) pertencente ao sexo feminino. Quanto à 

faixa etária, a maior parte dos inqueridos foram os jovens (18-35) com 63%, seguido 

dos adultos (35-60) com 33% e, finalmente, os idosos (+60), perfazendo 4%. 

 Quanto à avaliação da situação da pobreza no distrito de Chibuto, 46% dos 

inqueridos considera a situação da pobreza no distrito como sendo elevadas, 38% dos 

considerou a situação da pobreza muito elevada, 13% dos inqueridos afirmaram que a 

situação da pobreza é baixa e somente 3% dos inqueridos que considerou a situação da 

pobreza no distrito, como sendo muito baixa (Figura 9). 

Figura 9 – Percepção dos inqueridos quanto à situação da pobreza no distrito de 

Chibuto 
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    Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 

 

 Analisando os dados acima, facilmente percebe-se que a maior parte da 

população, residente no distrito de Chibuto, está ciente da situação da pobreza que 

assola o distrito, pois 84% dos inqueridos afirmam que a pobreza é uma realidade. Para 

o senhor Simão Júlio Dzimba
43

, a pobreza existe no distrito de Chibuto “é um mal que é 

preciso combater e só se pode combater através de trabalho”. 

                                                           
43

 - Chefe do posto administrativo de Tchaimite. 



 

103 

 

 Outras variáveis que se levou em consideração para a percepção do índice de 

pobreza no distrito foram habitação, bens duráveis, emprego e renda. Em relação ao tipo 

de moradia (habitação) que os vários agregados familiares possuem no distrito, 64% dos 

inqueridos não possuem uma habitação condigna ou habitação da alvenaria, desta cifra, 

38% dos inqueridos afirmaram que possuem habitações feitas de caniço
44

, 20% de 

madeira e zinco e os 6% possuem outros tipos de habitação, como o caso de palhota. 

Apenas 36% dos inqueridos é que afirmaram que possuir uma habitação melhorada. 

Aqui importa salientar que, partes consideráveis destas habitações melhoradas 

localizam-se na cidade do Chibuto (Chibuto Sede). 

 Em Relação a bens duráveis, apenas 16% dos inquiridos afirmaram possuir 

automóvel, 46% disseram que possuem televisão nas suas residências, 19% usam fogão 

a gás e 27% dos inqueridos afirmaram possuir geladeira nas suas respectivas habitações. 

Estas informações obtidas como resultado da aplicação do questionário, demonstram 

que parte da população do distrito de Chibuto, vem a confirmar as informações do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento do distrito de Chibuto (2008), no qual afirma, que a 

cidade de Chibuto, é a zona que apresenta maior número de casas de alvenaria, 

verificando-se também que a maioria das famílias tem rádio, 20% vivem em casas com 

água canalizada até ao quintal, usam latrinas, e 7% tem energia eléctrica. 

 Outro aspecto, que ajuda a explicar o porquê que a maior parte da população não 

possui bens duráveis, principalmente os eletrodomésticos é devido o fato de apenas a 

cidade de Chibuto, posto administrativo de Malehice e Tchaimite possuírem a rede 

elétrica, por isso que todos os inquiridos que afirmaram possuírem os tais bens, vivem 

nessas regiões acima mencionadas. 

 Quanto ao emprego e a renda no distrito de Chibuto, 53% dos inqueridos 

afirmaram possuírem um emprego formal, destes, a maior parte vivem na cidade de 

Chibuto, por ser neste local onde estão localizadas a maioria das instituições públicas e 

privadas existentes no distrito. No que diz respeito à renda média mensal das famílias, 

52% dos inqueridos afirmaram que as suas rendas cifram-se em menos de 2500 Mt 

(cerca de R$ 178,00, ou US$ 83,2778). 

                                                           
44

  - Utiliza-se este nome, devido ao material mais usado na construção das casas, o caniço. Em 

Moçambique é muito utilizado na construção de casas tradicionais ou palhotas, sendo as referidas casas 

cobertas de capim ou chapas de zinco dependendo dos casos. 
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3.4 UM OLHAR SOBRE O PLANO DE AÇÃO PARA A REDUÇÃO DA 

POBREZA ABSOLUTA E OS SEUS NA REDUÇÃO DA POBREZA 

 

 A história recente de Moçambique, tem sido de uma luta contínua pelo 

desenvolvimento. Logo depois do país ter conquistado a independência em 1975, teve 

lugar uma perturbação civil que levou a uma guerra, que durou mais de 15 anos. Esta 

terminou com o cessar-fogo em 1992, e uma posterior transição para a democracia 

multipartidária, em 1994. Previsivelmente, o caminho do desenvolvimento de 

Moçambique foi pavimentado por reais desafios, incluindo as complexidades 

envolvidas na recuperação pós-conflito, a construção da paz e da governança partilhada.  

 Outro grande desafio de igual dimensão, diz respeito ao padrão de vida 

excepcionalmente baixo da maioria da população. A prevalência da pobreza é elevada 

em todo o país, nomeadamente a inadequação do consumo e das condições de saúde e 

nutrição. Além disso, as famílias estão vulneráveis a vários riscos, nomeadamente o 

risco que está associado com as grandes cheias do rio Zambeze e Limpopo, que 

destroem as colheitas, casas e infraestruturas, e os riscos causados pelo aumento da 

epidemia do HIV/SIDA, que cobram um alto preço em termos de óbitos, na primeira 

infância e de crianças que ficam órfãs. 

 Na verdade, ainda hoje Moçambique é considerado como um dos países mais 

pobres e menos desenvolvidos. Isso se reflete no fato de país se encontrar situado nos 

últimos lugares, em várias listas de países classificados de acordo com o seu nível de 

desenvolvimento. Por exemplo, Moçambique é número 197 de 210 países no “ranking” 

por nível de renda “per capita” (World Bank, 2010). Da mesma forma, numa lista do 

Banco Mundial de países que foram classificados em termos de riqueza “per capita”, 

Moçambique ocupa a posição 139 de um total de 152, enquanto que sua posição, na 

lista das Nações Unidas, é de 177 entre os 195 países analisados, isso se deve ao 

aumento da taxa de mortalidade de crianças com menos de 5 anos de idade (ONU, 

2010).  

 Em Moçambique, “a pobreza tornou-se objeto particular de preocupação a partir 

de 1989, no segundo ano do Programa de Reabilitação Econômica (PRE), no contexto 

da iniciativa dos doadores que levaria, posteriormente, à transformação do PRE em 

Programa de Reabilitação Econômica e Social (PRES)” (BRITO 2012, p.19). Desde 
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então, vários estudos foram publicados sobre a questão da pobreza em Moçambique, 

levando posteriormente, em 2001, à aprovação pelo Conselho de Ministros do Plano de 

Ação para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA). 

 O Plano de Ação para Redução da Pobreza Absoluta (PARPA) é o instrumento 

onde as orientações políticas contidas no Plano Quinquenal de Governo (PQG) se 

materializam em ações estratégicas, mais específicas. Constitui a base para a elaboração 

das estratégias, planos e políticas setoriais e provincial, refletidas no Plano Econômico e 

Social (PES) e no Orçamento do Estado (OE) de cada ano. Ou seja, as suas ações 

estratégicas são convertidas em linhas de ação específica por parte do Governo.  

 Essas estratégias do Governo de Moçambique para reduzir a pobreza encontram-

se nos PARPAS I e II (2001/2005 e 2006/2009, sendo esse último prorrogado até o fim 

de 2010). Esse plano foi preparado com o objetivo de reduzir os níveis de pobreza 

absoluta e promover um crescimento econômico rápido, generalizado e sustentável. A 

estratégia está organizada em torno de três objetivos principais:  

(1) Promover à boa governação, com o objetivo específico de 

consolidar a unidade nacional, paz, justiça e democracia, fortalecendo 

a soberania e a cooperação internacional e combatendo a corrupção, o 

crime e o excesso de burocracia;  

(2) Investir em capital humano, melhorando o acesso a educação, 

saúde, água potável e saneamento de modo a promover a autoestima 

dos moçambicanos, aumentar a conscientização acerca da importância 

de uma cultura que valoriza o trabalho, entusiasmo e honestidade e 

ajudar os jovens a realizar seu potencial de capacidade criativa e 

empresarial;  

(3) Estimular o desenvolvimento econômico promovendo o 

desenvolvimento rural e criando um ambiente favorável ao 

investimento (GdM 2011, p.13).   

 

Ainda foram apontados, pelo Plano de Ação para a Redução da Pobreza, como 

determinantes principais da pobreza:  

O crescimento lento da economia até ao começo da década noventa;  

O fraco nível educacional dos membros do agregado familiar em 

idade economicamente ativa, com destaque para as mulheres; 

As elevadas taxas de dependência nos agregados familiares; 

A baixa produtividade na agricultura familiar;  

A falta de oportunidades de emprego dentro e fora do sector agrícola 

e; 

O fraco desenvolvimento de infraestruturas, em particular nas zonas 

rurais (GdM 2011, p.18).  
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 Já em Maio de 2011, o Governo aprova o Plano de Ação de Redução da Pobreza 

(PARP 2011-2014), esse plano difere um pouco, em termo de abordagem, com os dois 

últimos (PARPA I e II). Nesse último plano aprovado, já é retirado o termo “Absoluta” 

da denominação deste instrumento de políticas públicas, marcando formalmente o início 

de uma nova fase de implementação de políticas no combate à pobreza do País (GdM, 

2011). O PARP é o terceiro documento de combate à pobreza introduzido no país, cujo 

processo teve como marco a inclusão da componente social no programa de ajustamento 

estrutural no começo da década de 1990, corporificado no então chamado PRES 

(Programa de Reabilitação Econômica e Social). 

 O Plano de Ação de Combate à Pobreza (PARP/2011-2014) afirma que o 

objetivo principal da política pública até às próximas eleições gerais, 2014, é reduzir os 

níveis de pobreza em nove pontos percentuais, de 54% para 45%, por via da 

diversificação da base produtiva e do desenvolvimento de micro, pequenas e médias 

empresas, aumento da produtividade agrária e geração de emprego, com estabilidade 

macroeconômica (GdM, 2011). 

 O PARP identifica a pobreza alimentar como uma questão central a resolver em 

Moçambique e define uma estratégia de produção de alimentos assentada no acesso a 

tecnologia, aos mercados, as finanças, e no desenvolvimento do que se considera ser 

“capital” humano e sustentabilidade ambiental (GdM, 2011). Como pano de fundo desta 

estratégia, está a estabilidade macroeconômica, definida como estabilidade do nível 

geral de preços e da moeda, e sustentabilidade fiscal. Estabilidade macroeconômica é 

definida como pré-condição para o alcance dos objetivos do PARP, por causa da 

necessidade de proteção do poder de compra da moeda nacional (em especial, o poder 

de compra dos pobres) e por causa da previsibilidade que oferece aos investidores que, é 

argumentado, funciona como incentivo ao investimento produtivo de longo prazo (GdM 

2011; CASTEL-BRANCO, 2012).  

 Importa referir que, apesar de todo o esforço por parte do Governo 

moçambicano em combater ou diminuir os índices de pobreza em Moçambique, o 

fenômeno ainda é uma realidade no seio das famílias moçambicanas. Brito (2012) 

chama a atenção para a necessidade de não se olhar para pobreza apenas como uma 

simples relação estatística, mas sim como a expressão de uma situação concreta de 

pessoas concretas. Para o autor, a pobreza tem aumentado desde 2002. A publicação do 
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terceiro Relatório de Avaliação da Pobreza em Moçambique (DNEAP 2010), baseado 

em inquéritos realizados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), veio confirmar a 

tese defendida por alguns autores nos últimos anos, com destaque para Hanlon (2007; 

2010) e Cunguara e Hanlon (2010), segundo a qual a pobreza não estava a diminuir. 

 A evolução da pobreza em Moçambique, entre 1997 e 2009, mostra duas 

tendências diferentes. Num primeiro momento, entre 1997 e 2002, constata-se que não 

só a porcentagem de pobres em relação à população total diminuiu, mas igualmente que 

o número absoluto de pobres também reduziu nesse mesmo período; já num segundo 

momento, entre 2002 e 2009, o que se observa é uma diminuição da percentagem de 

pobres em relação à população, mas, ao contrário do que tinha acontecido, o número 

absoluto de pobres continuou a aumentar (Tabela 11). Ou seja, contrariamente a uma 

ideia que prevalece em círculos oficiais, mas também dos doadores, os dados oficiais 

mostram que a pobreza em Moçambique “não está a diminuir, nem estabilizada, mas 

sim a crescer, ainda que a ritmo inferior ao do crescimento da população” (Brito 2012, 

p. 27). 

Tabela 11 – Números de pobres em Moçambique, 1997-2009 

Províncias 1997 2002 2009 2002-2009 

Niassa 570,853 477,757 417,757 -60,186 

Cabo 

Delgado 

792,236 964,432 635,052 -329,38 

Nampula 2,110,714 1,793,660 2,352,647 558,99 

Zambézia 2.108,650 1.550,296 2.891,910 1.341,614 

Tete 1,009,001 830,024 825,720 -4,304 

Manica 650,703 526,252 854,601 328,349 

Sofala 1,203,063 547,276 1,026,020 478,744 

Inhambane 955,832 1,070,889 783,966 -286,923 

Gaza 721,521 760,866 798,075 37,259 

Maputo 

Prov. 

545,075 695,772 897,075 201,303 

Maputo  472,238 560,120 414,490 -145,630 

          Fonte: Brito, 2012. 

 

 

 Assim, analisando os dados da Tabela 11, temos: um primeiro grupo formado 

por cinco províncias, que dão indicação de uma tendência positiva, na medida em que 

em duas delas, Niassa e Tete, houve uma redução da pobreza ao longo de todo o período 

em causa, já que em Cabo Delgado, Inhambane e Maputo Cidade, apesar de ter sido 

registada uma subida de 1997 para 2002, houve uma diminuição entre 2002 e 2009. O 
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segundo grupo é constituído pelas restantes províncias, que demonstram uma evolução 

negativa: em Nampula, Zambézia, Manica e Sofala, depois de uma redução entre 1997 e 

2002, a pobreza aumentou no período seguinte para níveis superiores aos registados em 

1997; por seu lado, as províncias de Gaza e de Maputo registram uma tendência 

permanente para o aumento da pobreza, ao longo dos dois períodos aqui considerados. 

 O crescimento global de dois milhões de pobres, no período de 2002 a 2009, não 

reflete bem a realidade, pois, considerando as diferentes tendências provinciais, trata-se 

de um saldo envolvendo valores positivos e negativos (enquanto uns saem da pobreza, 

outros caem nela). Na verdade, houve uma redução de cerca de 800 mil pobres no 

conjunto das áreas de Niassa, Tete, Cabo Delgado, Inhambane e Maputo Cidade, e um 

aumento de quase 3 milhões de pobres no conjunto das restantes regiões (sendo destes 

perto de 2 milhões em Zambézia e Nampula, cerca de 800 mil em Sofala e Manica, e os 

restantes, cerca de 240 mil, em Maputo Província e Gaza). 

  Brito (2012) afirma que embora não seja possível avaliar, em pormenor, a 

relação entre os PARPAs e os resultados observados em termos de pobreza, a sua não 

redução, passado mais de dez anos de aplicação destes planos e, sobretudo, a 

disparidade constatada nas tendências provinciais, leva a concluir que eles não têm tido 

um efeito significativo em termos do objetivo que se propõem atingir.  

 As estatísticas e, em particular, a sua evolução, alertam para a necessidade de 

prestar atenção às dinâmicas e particularidades locais, de compreendê-las e, a partir 

desse conhecimento, conceber instrumentos mais adequados ao combate à pobreza. Tais 

instrumentos devem encontrar o seu fundamento numa análise da lógica de 

funcionamento do sistema econômico nacional e local, na perspectiva de que é mais 

importante compreender as dinâmicas sociais, econômicas e políticas da pobreza, do 

que medir a taxa de variação da riqueza e da pobreza (CASTEL-BRANCO, 2010), 

sendo essa, a única base sobre a qual podem assentar políticas efetivas de redução da 

pobreza. 

 No distrito de Chibuto, a maior parte da população ai residente tem 

conhecimento da existência do PARPA. Para tal, 82% dos inqueridos afirmaram já ter 

ouvido falar do PARPA I e II, apenas 18% dos inqueridos disseram nunca terem ouvido 

falar do plano para a redução da pobreza. 



 

109 

 

 Quando colocados para avaliar os benefícios sociais gerados pelo PARPA e pelo 

Fundo de Desenvolvimento do distrito na sua comunidade, 37% dos inquiridos 

afirmaram que não veem nenhum benefícios, 43% disseram que os benefícios são 

poucos e apenas 20% dos inqueridos disseram ver muitos benefícios sociais gerados 

pelo PARPA e pelo fundo de desenvolvimento do distrito (Tabela 12). 

Tabela 12 – Benefícios sociais gerados pelo PARPA no distrito de 

Chibuto, 2013 

Benefícios Nenhum Pouco Muitos 

Melhoria do abastecimento de água 50% 35% 15% 

Melhoria no abastecimento de energia 45% 37% 18% 

Melhoria nas redes de 

telecomunicações 

46% 39% 15% 

Oportunidades de emprego 17% 48% 35% 

Oportunidade de negócio 54% 33% 13% 

Aumento da renda local 37% 45% 18% 

Melhoria no acesso a educação 44% 40% 16% 

Melhoria ao acesso a saúde 17% 48% 35% 

Melhoria na produtividade e produção 

agrícola 

22% 53% 25% 

Melhoria nas condições de Habitação 23% 50% 27% 

Melhoria a proteção do Meio Ambiente 44% 41% 15% 

                        Fonte: Pesquisa de Campo, 2013. 

 

 

 Apesar do Plano de Ação para Redução da Pobreza Absoluta já estar sendo 

executado a mais de uma década, os dados resultantes da percepção da população sobre 

os benefícios sociais gerados pelo PARPA, mostram que os objetivos preconizados pelo 

plano ainda estão longe de serem alcançados no Distrito de Chibuto e em Moçambique,  

no geral. 

 Parte considerável da população do distrito de Chibuto ainda não tem acesso à 

água potável, sendo por isso que até hoje, parte da população continua a beber a água do 

rio, que é imprópria para o consumo humano; apenas alguns dos residentes da cidade de 

Chibuto, posto administrativo de Malehice e Tchaimite, são abastecidos pela energia da 

rede elétrica; vias de acesso degradadas, que no tempo chuvoso elas se tornam 

intransitáveis, fazendo com que alguns postos administrativos fiquem isolados; mais 

que a metade da população é analfabeta e não possuem emprego, pessoas continuando a 

percorrer mais de 50 km para chegar a uma unidade hospitalar. Essa é parte das várias 

dificuldades que a população do distrito de Chibuto vai enfrentando no seu dia a dia, 
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sendo evidências que o combate a pobreza no distrito continua, ainda, sendo uma 

miragem. 

 

3.5 TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO NO DISTRITO DE CHIBUTO A 

PARTIR DA CONCEPÇÃO HEGEMÔNICA E DA ESCALA HUMANA 

 

Refletir sobre a mensuração do desenvolvimento dos territórios, implica destacar 

as noções de desenvolvimento olhando para as disparidades territoriais e as 

oportunidades e capacidades da população para aceder aos recursos para a satisfação de 

suas necessidades básicas e seu desenvolvimento humano.   

O objetivo deste subtema é apresentar os resultados da construção do Índice 

Territorial de Desenvolvimento Humano (ITDH) para o Distrito de Chibuto, em Gaza, 

Moçambique. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é um instrumento social, que 

permite classificar os países em diferentes níveis de desenvolvimento, considerando três 

dimensões: longevidade, conhecimentos e o ingresso. Cada uma das dimensões se 

quantifica através de indicadores que variam para diferentes períodos que se calculou o 

Índice de Desenvolvimento Humano. 

O IDH, parte do pressuposto de que para aferir o avanço de uma população não 

se deve apenas considerar a dimensão econômica, mas também outras características 

sociais, culturais e políticas que influenciam a qualidade da vida humana. 

Para o caso do Índice Territorial de Desenvolvimento Humano, este poderá ser 

uma ferramenta importante de planificação, que ajudará aos governantes, organizações 

nacionais e internacionais com informações sobre o cenário atual de desenvolvimento 

humano do distrito, podendo deste modo, se encontrar melhores estratégias e 

prioridades para o desenvolvimento sustentável do mesmo. 
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3.5.1 A mensuração do desenvolvimento 

 

“A mensuração do desenvolvimento constitui uma exigência que é dada pelo 

caráter relativo (comparativo) do conceito, mas também pela necessidade científica de 

encontrar uma teoria do desenvolvimento” (LOPEZ, 2006, p. 250). Em ambos os casos, 

assume-se a necessidade de identificar quais as variáveis que serão usadas para medir o 

processo de desenvolvimento e também para definir como deve ser o comportamento. 

Entre outras formas, o indicador é definido como um instrumento de 

mensuração, construído teoricamente para ser aplicado a um conjunto de unidades de 

análise, a fim de produzir um número que quantifica um conceito relacionado com esse 

grupo (ROJAS, 1994).  

A definição acima ressalta que o indicador é um instrumento de medição (tal 

como um termômetro), é uma construção teórica, resultando num número, ou seja, todo 

indicador é quantitativo e o mais importante é que quantifica um conceito. Então, antes 

de medir algo, este deve ser definido. Por sua vez, é geralmente definido um “índice” 

como um indicador macro que, resume certas ponderações, indicadores simples, 

portanto, fala-se de “índices sintéticos”. Exemplo de tal índice é o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), proposto pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), desde 1990, formado, como será visto mais adiante, por 

vários indicadores. Em outros momentos, o termo índice é usado simplesmente como 

substituto de um indicador quando seu cálculo envolve alguma complexidade. Para 

efeitos de medição, se tomar as primeiras teorias de desenvolvimento que confundiam o 

desenvolvimento com o crescimento econômico, uma das principais variáveis a serem 

utilizadas na taxa de poupança (LOPEZ, 2006). 

Na escolha das variáveis, entram em jogo não apenas a dimensão teórica, mas 

também a empírica. A primeira refere-se às teorias do desenvolvimento. A segunda tem 

a ver com o conhecimento da realidade através dos dados, das fontes e dos métodos 

estatísticos.  

Uma determinada teoria do desenvolvimento, em particular, pode perder a 

credibilidade, não conseguindo alcançar a “articulação” entre a teoria e a prática 

desejada, ou entre objetivos, métodos e resultados.  
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As principais questões relacionadas com a mensuração do desenvolvimento 

abrangem três áreas: os dados, as fontes e métodos estatísticos. Qualquer destas áreas 

pode introduzir distorções na medição do desenvolvimento. Assim, por exemplo, 

poderiam ser selecionados indicadores que, conceitualmente, não correspondem à 

qualidade a ser medida, ou seja, com os objetivos de desenvolvimento que foram 

definidos. Também pode acontecer que os dados obtidos não sejam fiáveis ou 

comparáveis. O mesmo pode ocorrer como resultados da utilização de modelos 

estatísticos, que envolvem a introdução de pressupostos questionáveis. (LOPEZ, 2006). 

Apesar do avanço qualitativo levado acabo pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento, em termos de mensuração do desenvolvimento deve-se 

mencionar que no contexto das nações subdesenvolvidas, onde existe uma proporção 

maior de pessoas em situação de pobreza absoluta, é imprescindível complementar as 

estatísticas dos indicadores sociais com aqueles que possibilitam clarificar, também, o 

estado de desigualdades de diferentes camadas da população num determinado 

território.  

O intento por quantificar os níveis de desenvolvimento humano de cada país e 

estabelecer comparações internacionais ficou longe dos progressos conceituais 

(VILANCULOS, 2010). 

O Índice de Desenvolvimento Humano, não mede as capacidades humanas em 

si, mas sim o logro de certas pré-condições para a sua expansão.   

São várias as reflexões e críticas realizadas por diferentes autores ao IDH, por 

exemplo: a critica feita por Martinez
45

 (1991), a respeito do aspecto conceitual e em 

torno ao seu desenho, e a critica feita por Sunkel
46

 (1986), a respeito do uso da 

esperança de vida ao nascer.  

No esforço de melhorar o Índice de Desenvolvimento Humano e minimizar as 

suas limitações, se calcularam índices complementares que permitem estudar problemas 

sociais concretos: Índice de Desenvolvimento de Gênero (IDG), Índice de Potenciação 

de Gênero (IPG), Índice de Pobreza de Capacidade (IPC), Índice de Potenciação da 

                                                           
45

 Economista e diretor do Centro de Estudos Mundiais, cidade de Havana, Cuba.  

46
 Estudou economia e administração  na universidade de chile e realizou cursos de pós-graduação  na 

Cepal e London School of Economics and Political Science. 
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Mulher (IPM), Índice de Pobreza Humana (IPH), Índice de Desenvolvimento Humano 

Modificado (IDHM).    

As limitações, antes mencionadas, fizeram com que vários autores afirmassem 

que a concepção do Índice do Desenvolvimento Humano, ainda está em processo de 

elaboração teórica e constitui um enfoque excessivamente pragmático (GARCIA, 

2006). 

Desta forma, diante das limitações do IDH e com o intuito de encontrar um 

índice sintético que pudesse refletir a realidade sócio-económico, político, cultural, 

tecnológico e ambiental do Distrito de Chibuto, se desenha o ITDH.  

 

3.5.2 Índice Territorial de Desenvolvimento Humano para o Distrito de Chibuto 

 

Para a consecução do Índice Territorial de Desenvolvimento Humano (ITDH), 

foram usadas informações disponibilizadas pelo Governo do Distrito de Chibuto, são os 

casos de informações referentes aos seguintes indicadores: produção global, acesso a 

escolarização, acesso aos serviços sanitários, acesso a água potável, acesso a rede de 

telefonia móvel, acesso a habitação melhorada e acesso ao saneamento. 

A produção global determina diretamente o nível de vida da população, 

contemplando aspectos como desenvolvimento econômico, produção de bens e 

serviços, expressados através do Produto Interno Bruto, consumo pessoal, exportações e 

importações que são aspectos chave para medir o nível de desenvolvimento do país.  

O acesso à educação e a produção de conhecimentos são condições 

indispensáveis para o desenvolvimento dos indivíduos e das sociedades. Na República 

de Moçambique e, em particular, no Distrito de Chibuto, apesar dos esforços feitos nos 

últimos anos por parte do governo, no qual permitiu aumentar consideravelmente o 

número de pessoas escolarizadas, ainda existe muitas sem acesso a educação.  

O acesso à água potável e a um sistema de saneamento adequado é de grande 

importância para o bem estar e o desenvolvimento das comunidades humanas, e é 

determinante para a saúde da população, por isso foi contemplado nos Objetivos do 

Desenvolvimento do Milênio, pelas Nações Unidas.  
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O acesso à rede de telefonia móvel é um instrumento de integração social, troca 

de informação e desempenha um papel preponderante no desenvolvimento das 

comunidades. Nos distritos, constitui um meio imprescindível para coordenar as 

atividades e aproximar as pessoas.   

O acesso à habitação melhorada é fundamental e é uma das condições 

necessárias para o homem exercer as suas atividades plenamente e desfrutar de um nível 

de vida aceitável e confortante. 

Devido as dificuldades no acesso a informação necessária para a construção do 

Índice, parte das informações foi obtida através da aplicação de um questionário (são os 

casos das informações referentes aos indicadores: acesso aos serviços sanitários, 

habitação melhorada e acesso a rede de telefonia móvel). A dimensão política e 

ambiental não foi contemplada no índice por falta de informação. 

Portanto, levaram-se em consideração os indicadores que melhor descriminam 

os níveis de desenvolvimento dos Postos Administrativos do Distrito de Chibuto e as 

respectivas prioridades. 

Assim sendo, para o Índice Territorial de Desenvolvimento Humano foram 

considerados sete indicadores, correspondente a três dimensões, nomeadamente: 

dimensão econômica, social e tecnológica, além de um total de seis postos 

administrativos, que o Distrito de Chibuto possui. Sendo assim, a produção global 

(corresponde às atividades da agricultura e pecuária, indústria transformadora, 

comercialização e turismo, referente ao ano 2012), o maior valor registrado pertence ao 

posto administrativo de Alto Changane, com 23%, e o menor valor registrado 

pertencente ao Chibuto Sede e Godide, com 14%. Já no que diz respeito à taxa de 

escolaridade no ano 2012, referente a todos os níveis de ensino, os valores oscilam entre 

59,5% para o posto administrativo de Godide e 22,9% para o posto administrativo de 

Changanine (Tabela 13). 
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Tabela 13 – Resultados para os indicadores considerados no Índice Territorial de 

Desenvolvimento Humano. 

Indicador Ano 
Maior valor 

Registrado 

Menor valor 

Registrado 

Produção global 
2012 23% Alto Changane 

14% C. Sede e 

Godide. 

Acesso à escolarização 2012 59,5% Godide 22,9% Changanine 

Acesso aos serviços sanitários 2013 89,3% Changanine 50% Godide 

Acesso à água potável 2012 97,4% Malehice 11,9% Chibuto Sede 

Acesso à rede de telefonia móvel 2013 80% Alto Changane 53,1% Malehice 

Acesso à habitação melhorada 2013 53,3% Chibuto Sede 6,3% Changanine 

Acesso ao saneamento 2012 76,7% Chibuto Sede 55,9% Alto Changane 

      Fonte: Pesquisa de campo, 2013. 

 

 

Porém, no que se refere ao acesso aos serviços básicos e aos serviços sanitários, 

referentes ao ano 2012, às cifras oscilam entre 89,3% para o posto administrativo de 

Changanine e 50% para o Godide. Quanto ao acesso da população a água potável, no 

ano 2012, os valores indicam o posto administrativo de Malehice como sendo o de 

maior taxa de cobertura, com 97,4%, e o de Chibuto Sede (cidade) com a menor taxa de 

cobertura de todo o distrito, com 11,9% (Tabela 13). 

 Importa recordar que mais da metade da população do distrito ainda vive no 

campo, em lugares que, em muitos casos, são de difícil acesso, que enfrentam vários 

problemas, como a falta de infraestruturas, principalmente em relação as estradas, onde 

uma parte considerável da população deste distrito continua a consumir água dos rios e 

lagos, fazendo em muitos casos surgir o conflito homem-animal, que disputam as 

mesmas áreas para a satisfação de suas necessidades básicas. 

 Apesar de Moçambique registrar uma evolução gradual, no que concerne ao 

acesso às tecnologias, no distrito de Chibuto há muito trabalho ainda por fazer, 

principalmente na questão do acesso aos serviços de comunicação, como a internet. 

Quanto ao acesso da população à rede de telefonia móvel no distrito, em 2013 os 

valores oscilam entre 80% para o posto administrativo de Alto Changane e 53,1% para 

Malehice. Por sua vez, em relação à situação de habitação melhorada
47

, os números 

indicam que o Chibuto Sede (cidade) é que registra maior percentagem, com 53,4% e a 

                                                           
47

 Habitação melhorada – é aquela que é feita de blocos e possui um teto, espaço mínimo adequado, uma 

segurança adequada, estabilidade e durabilidade estrutural, iluminação e ventilação com água e 

saneamento.  
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cifra mais baixa pertence ao posto administrativo de Changanine, com 6,3% (Tabela 

13). 

 O saneamento básico é outro indicador que se considerou no estudo, onde os 

valores oscilam entre 76,7% para Chibuto Sede e 55,9% para o posto administrativo de 

Alto Changane. 

 

3.5.3 Cálculo de Logros Relativos
48

 para os postos administrativos do Distrito de 

Chibuto 

 

 Para todos os efeitos, se aspira um valor elevado do indicador e onde XP.adm. é 

o valor observado do posto administrativo, e min. X e máx. X são valores padrão, 

correspondendo à 0 e 100, respectivamente. 

Para cada indicador, se calculou o logro relativo de cada um dos postos 

administrativos. O logro relativo foi dado pela seguinte fórmula: 

 

LOGRO RELATIVO =   (X P.adm. – min. X) 

                                         (máx. X – min. X) 

 

Os valores máximos e mínimos foram atribuídos de modo que o índice 

resultante reflita a evolução da realização dos aspetos considerados no desenvolvimento 

humano. Todos os postos administrativos mostram o desempenho relativo a três 

dimensões consideradas no estudo (social, econômica e tecnológica). 

Aplicando a formula para cada indicador, obteve-se os seguintes resultados  

(Tabela 14). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48

  - Logro relativo - reflecte os avanços adquiridos pelos postos administrativos do distrito de Chibuto 

nos aspectos chave do desenvolvimento humano. Neste estudo o logro relativo pode adquirir valores entre 

0 e 1.  
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Tabela 14 – Logros relativos dos postos administrativos do Distrito de Chibuto  

P. Administrativos L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

Chibuto Sede 0.349 0.14 0.1194 0.556 0.767 0.715 0.534 

Malehice 0.252 0.15 0.974 0.68 0.611 0.531 0.34 

Tchaimite 0.298 0.18 0.2577 0.76 0.702 0.695 0.304 

Alto Changane 0.251 0.23 0.6592 0.66 0.559 0.8 0.32 

Godide 0.595 0.14 0.67 0.5 0.652 0.75 0.312 

Changanine 0.229 0.16 0.4528 0.893 0.737 0.702 0.063 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

 

Onde, temos para cada posto administrativo: 

L1 – Logro sobre o nível educacional: percentagem da população com acesso a 

escolarização. 

L2 – Logo sobre o desenvolvimento econômico: percentagem da produção global. 

L3 – Logro sobre acesso aos serviços básicos: percentagem da população com acesso 

a água potável. 

L4 – Logro sobre acesso à saúde: percentagem da população com acesso aos serviços 

de saúde. 

L5 – Logro sobre acesso ao saneamento: percentagem da população com acesso ao 

saneamento do meio. 

L6 – Logro sobre acesso à tecnologia: percentagem da população com acesso a rede 

de telefonia móvel. 

L7 – Logro sobre a qualidade das habitações: percentagem da população com acesso 

a casa de alvenaria. 

              O Índice Territorial de Desenvolvimento Humano foi dado a partir da seguinte 

fórmula: 

ITDH = (L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + L6 + L7) / 7 

             Esta fórmula de cálculo, onde cada indicador tem um peso igual 1/7, assume 

que cada dimensão tem igual importância no desenvolvimento humano dos postos 

administrativos do distrito em estudo. Várias foram às razões que fizeram com que se 

atribuísse um peso igual a cada indicador para cada dimensão, dentre elas: 

 É plausível a hipótese de que cada dimensão é considerada de igual impacto 

sobre o desenvolvimento humano. 



 

118 

 

 Dá-se peso igual ao índice num caráter mais geral (não dependendo da 

variabilidade dos indicadores particulares) que permite utilizá-los em outras 

ocasiões. 

 Gera uma expressão do cálculo de ponderação relativamente simples. 

           Assim sendo, temos os valores do Índice Territorial de Desenvolvimento 

Humano para os postos Administrativos do Distrito de Chibuto (Tabela15). 

 

Tabela 15 – Valores do Índice Territorial de 

Desenvolvimento Humano para os postos 

administrativos do distrito de Chibuto. 

Lugar P. Administrativo ITDH 

1 Godide 0.517 

2 Malehice 0.505 

3 Alto Changane 0.497 

4 Changanine 0.462 

5 Tchaimite 0.456 

6 Chibuto Sede 0.454 

                                     Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

 De acordo com os resultados do Índice Territorial de Desenvolvimento Humano, 

o posto administrativo que ocupa a melhor posição em ordem descendente é o posto 

administrativo de Godide, seguido do posto administrativo de Malehice.  A pior posição 

pertence ao Chibuto Sede. 

 O alto valor do índice obtido pelo posto administrativo de Godide deve-se aos 

seus elevados valores dos logros relativos (situados entre 0.5000 – 0.7499) para os 

indicadores como o acesso a escolarização, a água potável e o acesso a rede de telefonia 

móvel e habitação melhorada, com exceção da produção global, no qual o posto 

administrativo de Godide ocupa a última posição. 

 O baixo valor do índice, obtido pelo posto administrativo de Chibuto Sede, é 

devido aos baixos valores dos logros relativos, se comparado com os logros dos outros 

postos administrativos, principalmente os relativos a produção global (0.14), o acesso a 

água potável (0.1194) e aos serviços sanitários (0.556). 

 Representando cartograficamente os resultados, podemos perceber que são as 

áreas do entorno da principal cidade do Distrito (Chibuto Sede) que se tem os melhores 
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níveis de desenvolvimento e não, propriamente, nesta localidade, apesar dos índices 

oficiais apresentarem os dados mais elevado (Figura 10).   

 

Figura 10 – Mapa do Distrito de Chibuto: Índice Territorial de Desenvolvimento 

Humano  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

Consideram-se os seguintes níveis dos logros relativos: 

 Muito Baixo (-) 0.0000 – 0.2499 

 Baixo (0) 0.2500 – 0.4999 

 Médio (+) 0.5000 – 0.7499 

 Alto (++) 0.7500 – 1.0000 
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Para cada posto administrativo, foi calculado a dispersão dos logros relativos 

observados. Os coeficientes de variação para quantificar a dispersão adquirem valores 

entre 0.75 para Godide e 0.1194 para o Chibuto Sede. 

A padronização destes valores, foi com base numa escala entre 0 e 1 de 

homogeneidade (onde 1 corresponde à menor coeficiente de variação, e o 0 ao 

máximo). Assim, os postos administrativos do distrito de Chibuto podem ser 

classificados em dois níveis de homogeneidade na distribuição dos logros relativos 

(Tabela 16). Para este valor padronizado, tem sido chamado de homogeneidade na 

obtenção de logros do desenvolvimento humano. 

 

TABELA 16 – Homogeneidade dos Logros Relativos para cada posto 

administrativo 

   Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 Os resultados da Tabela 16 mostram que não há uma distribuição homogênea, 

nos postos administrativos do distrito de Chibuto, quanto aos logros relativos do 

desenvolvimento humano. 

 Os postos administrativos de Godide e Malehice diferenciam-se dos restantes 

postos administrativos, visto que apresentam níveis de homogeneidades dos logros 

relativos Médios. Enquanto que para os postos administrativos de Alto Changane, 

Changanine e Chibuto Sede apresentam uma variabilidade dos logros relativos 

consideráveis, pois tem níveis de homogeneidade dos logros relativos baixo. 

 Assim, o desenvolvimento deve-se resumir na satisfação das necessidades 

humanas, devendo ser o pilar principal do novo tipo de desenvolvimento que se 

Níveis de homogeneidade 

dos logros relativos 

Postos 

administrativos 

Valor estandardizado do 

coeficiente dos logros relativos   

(homogeneidade) 

Alto 

(0.7500 - 1.0000) 
  

Médio 

(0.5000 - 0.7499) 

Godide 

Malehice 

(0.517) 

(0.505) 

Baixo 

(0.2500 - 0.4999) 

Alto Changane 

Changanine 

Tchaimite 

Chibuto sede 

(0.497) 

(0.462) 

(0.456) 

(0.454 ) 

Muito baixo 

(0.0000 - 0.2499) 
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pretende, com a finalidade de desencadear com urgência ações com vista a superar ou 

combater a desoladora miséria que sofre a maior parte dos habitantes dos postos 

administrativos de Chibuto. Quando se fala de desenvolvimento, devem-se referir as 

pessoas e não aos objetos. 

 Com a construção do Índice Territorial de Desenvolvimento Humano (ITDH), 

ficou constatado que nos postos administrativos de Chibuto existem dois níveis de 

desenvolvimento: dos postos administrativos de Godide e Malehice (com 0.517 e 0.505 

respectivamente) apresentando Índice Territorial de desenvolvimento Humano Médio, 

sendo os restantes postos administrativos com Índice Territorial de Desenvolvimento 

Humano baixo, onde se destaca o Chibuto Sede (com 0.454), considerado o pior de 

todos os postos administrativos do distrito. 

 Com a implementação dos resultados desta pesquisa, estes poderão contribuir 

para uma maior objetividade na análise rigorosa e consciente de um diagnóstico 

territorial, fornecendo, deste modo, elementos para aqueles que estão envolvidos no 

planejamento do uso da terra, para o desenho de estratégias, ou nas políticas de 

desenvolvimento, ajudando deste modo a acelerar o desenvolvimento socioeconômico, 

com finalidade de se encontrar o padrão de vida de cada cidadão, em particular, e da 

comunidade no geral. 
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4. TERRITÓRIO, TÉCNICAS E A POLÍTICA DE ÁGUA NO DISTRITO DE 

CHIBUTO. 

 

 Neste capítulo, procurou-se mostrar como que as políticas, leis, normas e 

técnicas influenciam na atribuição do valor a água e na disponibilidade deste mesmo 

recurso, além da sua influência na estruturação territorial do distrito de Chibuto. 

 Para tal, o mesmo teve suporte a partir das ideias de tecnificação e normatização 

do território operacionalizada por Milton Santos. Portanto, aqui se fez a identificação 

das principais políticas e legislação vigente que influenciam na distribuição da água e na 

dinâmica territorial de Chibuto, bem como das redes de infraestrutura viária, de 

distribuição de energia, de águas e de outros objetos técnicos que estruturam o território. 

 

4.1 TERRITÓRIO E TECNIFICAÇÃO  

 

 A história do homem sobre a terra é a história de uma rotura progressiva entre o 

homem e o entorno. Esse processo se acelera quando, praticamente ao mesmo tempo, o 

homem se descobre indivíduo e inicia a mecanização do planeta, armando-se de novos 

instrumentos para tentar dominá-lo. “A natureza artificializada marca uma grande 

mudança na história humana da natureza. Hoje com a tecnociência, alcançamos o 

estágio supremo dessa evolução” (Santos, 1997, p. 17). 

 No entendimento do autor, o homem vai cada vez mais impondo à natureza suas 

próprias formas, aqui ele chamou de objetos culturais, artificiais e históricos, onde 

atualmente as formas impostas a natureza são mais complexas, resultando também de 

uma forma de herança. A natureza conhece um processo de humanização, aonde as 

técnicas, mais e mais, vão incorporando-se à natureza e essa fica cada vez mais 

antropizada. 

            É no contato íntimo do homem com a natureza que surgem as primeiras 

técnicas, transformando a natureza primitiva em uma segunda natureza, produto do 

artifício humano. Nesse sentido, Santos (1999, p. 29) afirma que a “principal forma de 

relação entre o homem e a natureza, ou melhor, entre o homem e o meio, é dada pela 
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técnica. As técnicas são um conjunto de meios instrumentais e sociais, com os quais o 

homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, cria espaços”. 

 A transformação da natureza, de uma primeira natureza para uma segunda 

natureza, se dá pelo uso das técnicas e ferramentas, empregadas como prolongamento 

do corpo humano, que assim coloca sua marca sobre a natureza. A partir desta 

transformação, o homem passa não só a modificar a natureza, como também a produzir 

espaço. Na sua ação, relacionada à produção, não é possível distinguir esta ação em si e 

o ato de produzir o espaço.   

 Técnicas agrícolas, industriais, comerciais, culturais, políticas, da difusão da 

informação, dos transportes, das comunicações, da distribuição, etc; técnicas que, 

aparentes ou não em uma paisagem, são, todavia, um dos dados explicativos do espaço. 

Tais técnicas não tem a mesma idade e desse modo se pode falar do anacronismo de 

algumas e do modernismo de outras, como, naturalmente, de situações intermediárias. 

Essas técnicas se efetivam em relações concretas, relações materiais ou não, que as 

presidem, o que nos conduz sem dificuldade a noção de modo de produção e de relações 

de produção (Santos, 1997). 

 De acordo com Santos (1997), qualquer que seja a fração do espaço, cada 

variável revela uma técnica ou um conjunto de técnicas particulares, onde o 

funcionamento de cada uma dessas variáveis depende, exatamente, dessas técnicas. A 

combinação, num lugar, de técnicas de idades diferentes, significa, em cada momento 

histórico, possibilidade local de acumulação ou desacumulação do capital, em virtude 

da rentabilidade diferencial, devido ao modo de produção concreto. 

 As técnicas nos permitem resgatar a história do território, balizada por períodos, 

de acordo com o contexto de cada época, e assim nos possibilitam mostrar a evolução 

dos meios geográficos. Para Santos & Silveira (2003), quando se quer contar a história 

de um território, ou mesmo de um uso específico desse território, deve-se considerar as 

técnicas. Cada técnica específica tem sua data de ação em determinado território. 

Mesmo se tratando de uma técnica ou sistemas de técnicas de uso já difuso, ela não é 

utilizada de forma homogênea no espaço, cada fração do espaço tem uma forma 

diferenciada de tempo para acolhê-las. 
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 Santos (1999) define a técnica como sendo um conjunto de “instrumentos” 

revestidos por temporalidades próprias, que a sociedade desenvolve e utiliza para alterar 

a natureza e criar o espaço geográfico. É a técnica que une os sistemas de ações e os 

sistemas de objetos; ela permite a relação homem-natureza e homem-homem e, desta 

forma, a produção do espaço. Para ele, é através do uso das técnicas, em cada tempo e 

lugar, que o homem, por meio do trabalho, unifica tempo e espaço. Portanto, as técnicas 

são “formas de fazer e regular a vida”. Tanto é que, “foi por intermédio das técnicas, 

diversas nos tempos e nos lugares, que a sociedade foi construindo uma história dos 

usos do território” (SANTOS, 1999, p. 38).  O território é aqui entendido como 

extensão apropriada e usada, e como nome político para o espaço de um país. Todavia, 

embora a técnica seja considerada, por Milton Santos, um meio de explicação 

geográfica, ela por si só, não explica nada. Só existe quando utilizada pela sociedade. 

 Entende-se assim, que os sistemas de objetos referem-se às formas do espaço 

geográfico, ou seja, àquilo que está presente de forma materializada pela ação da 

sociedade. Nesse caso, o autor não se reporta apenas aos objetos artificiais, mas, 

também aos objetos naturais, que já estão socialmente apropriados, ou seja, àqueles 

elementos naturais utilizados pelo ser humano com objetivos e/ou intenções sociais. Os 

sistemas de ações são caracterizados pelos conteúdos presentes nas formas, isto é, são as 

necessidades tanto materiais e imateriais, econômicas, culturais, morais e afetivas que 

conduzem à ação humana, transformando os espaços construídos de forma intencional, 

através de eventos, que geram novos objetos. Além das ações levarem a criação de 

novos objetos e/ou objetos técnicos, esses, por sua vez, também condicionam as ações 

humanas.  

 Por exemplo, a posse de uma máquina (para a perfuração e procura de água) ou 

eletrobombas (para o bombeamento e distribuição da água) para o abastecimento das 

populações, torna-se num elemento que facilita as ações dos residentes de uma região 

que verão as suas necessidades básicas satisfeitas. A falta de tais recursos, o levam a 

outras ações, fazem com que as populações enfrentem vários problemas e corram 

muitos riscos, tais como: o consumo de água imprópria (não potável), percorrendo 

grandes distâncias a procura do precioso líquido e muitas das vezes disputando as 

mesmas reservas com animais ferozes; recorrendo neste caso, em optar por outra 

atividade ou ação que não precise desse recurso. 
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 No entender de Santos (1999), as características da sociedade e do espaço 

geográfico, em um dado momento de sua evolução, estão em relação com um 

determinado estado de técnicas. Desse modo, o conhecimento dos sistemas técnicos 

sucessivos é essencial para o entendimento das diversas formas históricas de 

estruturação, funcionamento e articulação dos territórios, desde os albores da história 

até a época atual. 

 Quanto à periodização das técnicas Santos (1999) citando J. Rose (1974) propõe 

três grandes tempos: a revolução neolítica, a revolução industrial e a revolução 

cibernética. De modo diferente, Ortega y Gasset (1939) citado por Santos (1999) 

identifica três momentos nessa evolução: a técnica do acaso, a técnica do artesão e a 

técnica do técnico ou do engenheiro.  Para essa última periodização, na primeira fase 

não há um método para descobrir ou transmitir as técnicas utilizadas, na seguinte já há 

algumas técnicas conscientemente transmitidas entre gerações por uma classe especial, 

a dos artesãos, havendo, neste caso, apenas destreza e não ciência. É somente na terceira 

fase que se instala esse processo de forma consciente, dando origem à tecnologia. 

 Para Laloup & Nelis (1962) apud Santos (1999), uma história geral, mas 

simplificada, dos instrumentos artificiais utilizados pelo homem, seria resumida em três 

palavras: a ferramenta, a máquina e o autômato. Suas definições revelam momentos 

decisivos na evolução das relações entre o homem, o mundo vivo, os materiais, as 

formas de energia. A ferramenta é movida pela força do homem, inteiramente sob seu 

controle; a máquina, também controlada pelo homem, é um conjunto de ferramentas que 

exige uma energia não humana. O autômato, capaz de responder às informações 

recebidas, nessas circunstâncias foge ao controle humano. 

 Não podemos entender o território e tecnificação sem o conhecimento dos 

conceitos de paisagem, de configuração territorial e do espaço. Para Santos (1997), a 

paisagem não é a configuração territorial embora seja uma parte dela. A configuração 

espacial não é o espaço, embora dele também participe. A configuração territorial é o 

território e mais o conjunto de objetos existentes sobre ele; objetos naturais ou objetos 

artificiais que a definem.  

 Diante das complexas relações e dos processos que estão na base da produção do 

espaço habitado, a partir da configuração territorial do distrito de Chibuto, pode-se 

compreender a dinâmica territorial do mesmo, considerando a rede de distribuição e 
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abastecimento de água no distrito, assim como influência da política de água na 

dinâmica territorial. 

 

4.2 DESCRIÇÕES DO CENÁRIO DA SITUAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA NO DISTRITO DE CHIBUTO 

 

           Segundo a DNA (2008), o atual sistema de abastecimento de água foi construído 

em 1964 para um universo de 6000 habitantes que viviam na altura do centro da vila 

(Chibuto). Os dados encontrados no projeto de abastecimento de água, de 1964, revela 

que foram na ocasião feitos estudos para a busca de soluções de captação de água que 

satisfizessem a necessidade à curto e longo prazo, tendo sido sugeridas captação em 

galerias drenantes, poços, água do rio Changane, como também as do rio Limpopo. 

Chegaram mesmo a usar águas de valas, as quais foram abandonadas devido ao 

esgotamento do lençol freático que os alimentava. 

 Atualmente, dos quase 90 mil habitantes da cidade de Chibuto, apenas 11% é 

que se beneficia do sistema de abastecimento de água. Desde a sua construção, o 

sistema de abastecimento de água nunca sofreu qualquer tipo de reabilitação e expansão 

de vulto, o que deixa o mesmo num estado de precariedade. Devido ao progressivo 

crescimento da cidade, o atual sistema de abastecimento de água não responde a 

procura, daí a necessidade de se reestruturar o sistema, como forma a responder a 

demanda atual, a médio e longo prazo. 

 É neste sentido que em 2009 a Direção Nacional de Águas (DNA) lançou um 

concurso público para a Reabilitação e Expansão do sistema de abastecimento de água 

da cidade de Chibuto, com objetivo de aumentar a produção de água potável, reduzindo 

os desperdícios e melhorar os níveis de consumo. O projeto tem duas componentes 

essenciais: (1) Civil – inclui instalação elétrica e hidráulica, ambas beneficiando-se da 

reabilitação das estruturas existentes e ampliação da rede de abastecimento; (2) 

construção de novas infraestruturas e montagens de novos equipamentos. 

 Segundo a DNA (2008), a empreitada foi dividida em duas fases com duração de 

18 meses cada. Segundo os documentos do concurso a primeira fase teria seu inicio no 
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dia 15 de fevereiro de 2010 e o fim em 15 de agosto de 2011. Por sua vez, a segunda 

fase seria de16 de agosto de 2011 á 16 de Fevereiro de 2013.  

 O concurso foi ganho pelo Empreiteiro Profuro Internacional, tendo o 

lançamento da primeira pedra, para a reabilitação e ampliação do sistema de 

abastecimento de água, sido realizada no segundo semestre do ano 2010. Porém, 

importa referir que, olhando no cronograma estabelecido no lançamento do concurso, 

pode-se afirmar que a mesma não está sendo cumprida, visto que até ao momento as 

obras ainda não foram entregues, o que faz com que parte considerável da população da 

cidade de Chibuto continue sem abastecimento de água potável. Segundo o Relatório 

anual do Governo do distrito (2012), as obras de ampliação e reabilitação do sistema de 

abastecimento de água da cidade de Chibuto sofreram prorrogação de prazos devido à 

greve dos trabalhadores afetos a empresa ganhadora do concurso para a reabilitação e 

expansão da rede de abastecimento de água no distrito.  

 Em simultâneo, foi reabilitado e ampliado o pequeno sistema de abastecimento 

de água ao posto administrativo de Malehice. Ainda no mesmo posto, em parceria com 

a Visão Mundial, foram transformados dois furos em pequenos sistemas de 

abastecimento de água nas localidades Sede de Eduardo Mondlane e Guemulene. 

Segundo ainda o Relatório do Governo do Distrito, iniciaram também os trabalhos de 

reabilitação e ampliação do pequeno sistema de abastecimento de água na localidade de 

Maqueze, o mesmo projeto inclui o fornecimento de água ao Alto Changane. A taxa de 

cobertura do abastecimento de água no Distrito é de 69%, existindo regiões críticas em 

todos os Postos Administrativos, incluindo a Sede e a área Municipal. 

 A incapacidade de fornecimento, do pequeno sistema de abastecimento de água, 

para o grande número de habitantes da cidade de Chibuto, fez com que algumas 

entidades privadas optassem pela abertura de furos com bomba submersível para a 

busca de água. Esses furos situam-se, majoritariamente, no centro da cidade.  

 Na área do município, a situação que se assiste é constrangedora, onde é visível 

para qualquer um que circula pelas vias públicas, o grande número de pessoas com 

recipientes a procura de água para a satisfação das suas necessidades e, até mesmo, a 

formação de filas enormes para se conseguir comprar água. (Figura 11). 
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Figura 11 – Filas formadas pelos munícipes da cidade de Chibuto 

para terem acesso à água potável 

 
           Fonte: Acervo pessoal, 2013. 

 

 

 Há comunidades (Changanine, Alto Changane, Tchaimite) em que os habitantes 

percorrem acima de 20 km em busca de água, onde em muito dos casos, acabam por ir 

buscar a água em Rios. A situação é relativamente melhor em Godide e Malehice.  

           A figura mostra um aspecto importante no que se refere à divisão do trabalho. 

Vê-se na figura que o trabalho da busca de água pelo distrito é feita basicamente pela 

população do sexo feminino. Outro aspecto que é visível na figura é que parte deste 

trabalho é na sua maioria infantil ou por outra é feita por crianças que em muitos dos 

casos acabam se dedicando em exclusivo nesse trabalho em detrimento de outras 

atividades como é o caso da escolarização. 

           O mecanismo ou a modalidade para se tiver acesso à água potável no distrito de 

Chibuto é muito diversificado. Na vila sede (cidade de Chibuto) geralmente a população 

residente neste município para ter acesso à água potável usa na sua maioria galões, 

baldes (como a figura 11 ilustra), e também na cidade são vários os citadinos que usam 

viaturas para o carregamento e transporte do precioso líquido, principalmente quando a 

água é em grandes quantidades e necessária para outras atividades como de construção. 

           Por sua vez nos restantes postos administrativos a situação não se difere muito 

com a cidade de Chibuto. Aqui se usa mais os galões (Figura 12) que são transportados 

pelas mulheres na cabeça, que muita das vezes chega a percorrer mais de 20 km para 
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terem acesso à água, que muitas das vezes acaba não sendo água potável, mas sim água 

disponível na altura, se levarmos em conta as condições das fontes onde é tirada a água 

que muita das vezes é em furos ou poços que não apresentam condições mínimas de 

segurança e higiene e em outro dos casos a água é tirada diretamente em rios. Outro 

mecanismo usado no distrito de Chibuto, principalmente nos postos administrativos 

para se tiver acesso à água potável é o uso de carros de tração animal. 

Figura 12: Mecanismos usados pela população dos postos administrativos de 

Changanine para terem acesso à água potável. 

      Fonte: Acervo pessoal, 2013. 

           Mais uma vez a figura mostra a divisão de trabalho patente no distrito, onde as 

principais atividades como são os casos de agricultura e a procura de água é feito na sua 

maioria por mulheres (crianças principalmente), outro aspecto de realce é as grandes 

distâncias percorridas por elas para terem acesso à água. 

           Importa referir que parte considerável das fontes existentes no distrito de Chibuto 

foi construída a partir de parcerias com algumas organizações não governamentais. Por 

exemplo, no posto administrativo de Malehice, em parceria com a Visão Mundial foram 

transformados dois furos em pequenos sistemas de abastecimento de água nas 

localidades Sede, Eduardo Mondlane e Guemulene. Além da Visão Mundial, outras 

organizações não governamentais estão envolvidas na construção e reabilitação de 

fontes de água no distrito, são os casos World Hope e UNICEF.  No município de 
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Chibuto, foram construídos cinco (5) pequenos sistemas de abastecimento de água pelos 

privados. 

           Existem no Distrito 314 fontes de abastecimento de água, das quais 38 

encontram-se avariadas. Os comités de gestão de água totalizam 203 (Figura 13). 

 

Figura 13 – Mapa do Distrito de Chibuto: Distribuição das fontes de 

água
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 Das 314 fontes de água existente no distrito de Chibuto, 20 fontes localizam-se 

na cidade de Chibuto (Chibuto Sede), destas 12 são furos, um dos quais se encontra 

inoperacional, e oito pequenos sistemas de abastecimento de água, perfazendo uma taxa 

de cobertura de 11,9% (Balanço Anual do Governo do Distrito, 2012). 

 Por sua vez, o posto administrativo de Alto Changane conta com 26 fontes e 

uma taxa de cobertura de 69,9%, e o posto administrativo de Tchaimite conta com 20 

fontes e uma taxa de cobertura de 25,7%. 

 Os postos administrativos de Changanine e Godide possuem 89 fontes no total, 

sendo 80 para Godide e nove para Changanine com suas taxas de cobertura variando 

entre 45%, para Changanine, e 67%, para Godide. Malehice é o posto administrativo 

com maior taxa de cobertura, situada nos 97% e com 158 fontes de água existente. 

 Os principais constrangimentos para o melhoramento do abastecimento de água 

relacionam-se com a existência de água salobra, fraca organização das comunidades 

para gestão, operação e manutenção das fontes de água e elevado número de fontes 

avariadas. 

4.2.1 Descrição Técnica do sistema existente na cidade de Chibuto 

 

            O sistema de abastecimento de água na cidade de Chibuto é alimentado a partir 

de uma fonte de águas superficiais, mas concretamente do rio Jatiguei. É um rio 

temporário, permanentemente preenchido por vegetação, onde a população tem 

recorrido a busca de caniço para construção das moradias. 

 O sistema é composto por uma estação de captação e bombeamento localizada a 

cerca de 12 Km do centro distribuidor, à cota de 15m de onde se faz o bombeamento 

numa extensão de 9,3 Km para dois reservatórios semienterrados, localizados à cota de 

135m. Destes depósitos, a água é encaminhada por gravidade até a estação elevatória, 

situada a cerca de 2 km com 113m de altitude no centro distribuidor, de onde é feita a 

distribuição para a cidade e os arredores. 

 Deste modo, a descrição do sistema é resumida pelos seguintes pontos: estação 

de captação e bombeamento, adução, centro distribuidor e rede de distribuição. 

 A estação de captação e bombeamento encontra-se constituídas por: poços de 

captação, edifícios de captação, grupo gerador e posto de transformação. A adução é 
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composta, basicamente, por uma adutora que parte da estação de bombeamento em 

direção ao centro distribuidor. Esta adutora é constituída por diferentes materiais, 

nomeadamente; Bauer, ferro galvanizado e fibrocimento. A adutora apresenta diâmetros 

que variam desde 100 cm a 160 cm, colocados em diversos troços. 

 Ao longo do trajeto, que liga a estação de bombeamento ao centro distribuidor, 

estão instalados dois reservatórios semienterrados, sendo um metálico e outro de betão 

armado, com capacidade para 498m³ e 200m³. Estes se localizam a 2040 metros do 

centro distribuidor, à cota de 135m em relação ao nível do mar. Os dois depósitos 

recebem água proveniente da captação e abastecimento por gravidade, do depósito 

elevado que se encontra no centro distribuidor. 

 O centro distribuidor localiza-se no centro da cidade de Chibuto, a cerca de 50m 

das instalações do conselho municipal. Possui um recinto com cerca de 3225m² (55x50 

m), onde estão localizadas as seguintes infraestruturas: 

 Um depósito elevado; 

 Estação de tratamento; 

 O edifício para armazenamento dos materiais na gestão do sistema. 

 O depósito elevado é abastecido a partir dos depósitos semienterrados, referidos 

anteriormente. Este é suportado por uma estrutura em betão armado, com 10 m de 

altura, e possui capacidade de reserva de 250m³. O acesso ao interior do depósito é feito 

a partir duma escada metálica, no interior da estrutura de suporte do depósito. A 

tubagem de recalque, descarga de fundo e de distribuição, também está colocada na 

parte interna da estrutura. Este depósito foi construído juntamente com construção do 

sistema de abastecimento de água, em 1964. 

 Para o tratamento da água, existem quatro filtros sob pressão materializados em 

ferro fundido. Os filtros estão assentes sobre três apoios em ferro galvanizado de 

diâmetro de seis polegadas. Cada filtro possui capacidade de tratamento de 12m³/h, o 

que totaliza um caudal de 48m³/h. Deste modo, seria necessárias cerca de 55 horas para 

o enchimento do depósito elevado. 

 A rede de distribuição da cidade de Chibuto é, majoritariamente, em ferro 

galvanizado, existente há várias décadas, a qual se encontra atualmente obsoleta. Alguns 
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troços da rede é composto por tubos em PVC. As caixas de ligações da tubagem 

encontram-se soterradas. 

  A rede existente foi construída em 1964 para abastecer cerca de 6000 habitantes, 

residentes em seis bairros, num total de 14. Atualmente, o sistema de abastecimento de 

água é constituído por ligações domiciliarias, de quintal, público-comercial e 

fontanários espalhados pelos diversos bairros que compõem a cidade, num total de 1248 

ligações existentes no sistema, limitando-se apenas ao controle dos que possuem ou não 

contadores e instituições beneficiadas pela água da rede. 

 Parte da distribuição de água na cidade de Chibuto é feito a partir de 26 

fontanários espalhados pelos bairros. Estes fontanários são propriedades do município 

de Chibuto. Para o controle diário dos mesmos, o município indicou um responsável 

para cada fontanário, o qual tem a função de permitir o acesso da população a água 

abastecida pelo sistema. Os controladores dos subsistemas são membros da comunidade 

onde se localiza o fontanário. 

            A situação é mais crítica nos restantes postos administrativos. Além da cidade de 

Chibuto somente os postos administrativos de Malehice, Tchaimite e Alto Changane 

que possuem pequenos sistemas de abastecimentos de água. Importa referir que a 

capacidade destes pequenos sistemas de abastecimento de água são de menor 

capacidade e, consequentemente, não cobrem a demanda das populações. Os restantes 

postos administrativos, nomeadamente Changanine e Godide que não possuem sistemas 

de abastecimento de água, sendo as suas populações abastecidas a partir de furos e poço. 

 

4.2.2 Situação atual de cobertura de serviços 

             

Entre os 14 bairros que fazem parte da cidade de Chibuto, 10 bairros são 

beneficiados com abastecimento de águas proveniente do PSAA (Pequeno Sistema de 

Abastecimento de Água) sendo abastecidos através de ligações domiciliárias/quintal e 

fontanários. Os restantes, quatro bairros, não possuem ligações ao PSAA e dependem de 

fontes alternativas ou as respectivas populações deslocam-se até aos bairros com 

ligações ao sistema.  
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 Segundo as diretrizes definidas na Política Nacional de Água e mencionadas nos 

termos de referência, constitui principal objetivo do setor de água aumentar a cobertura 

em abastecimento de água no mínimo de 60% até 2009 e 70% até 2015. 

 Segundo a DNA (2008), a rede de abastecimento de água, na cidade de Chibuto, 

cobre cerca de 56.850 habitantes distribuídos em três níveis de serviços, com 125 

ligações domiciliárias, 782 ligações em torneiras no quintal e 23 fontanários, indicando 

assim uma taxa de cobertura na ordem dos 30%.  

 Porém, no que diz respeito à percepção dos residentes no distrito sobre o cenário 

atual da situação do abastecimento de água potável, dos inqueridos, na sua maioria, 

consideram a situação do abastecimento de água como má ou muito má, quando 

questionados para fazerem avaliação do cenário no distrito. Assim sendo, 42% dos 

inqueridos consideraram a situação do abastecimento de água como sendo má, 39% 

afirmaram que a situação é muito má e apenas 19% dos inqueridos, consideraram a 

situação boa (17%) e muito boa (2%). 

 Quando questionados de onde tiravam água para o seu consumo diário, notou-se 

que parte considerável continua tirando água de furos, poços ou rios, que em muitos 

casos essas fontes não oferecem água potável, constituindo-se deste modo um atentado 

a saúde pública (Figura 14). 

Figura 14 – Fontes de água usada pela população do distrito de Chibuto 
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            Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 
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 A partir destes dados, fica cada vez mais assente que os 21 pequenos sistemas de 

abastecimento de água existentes no distrito de Chibuto, não são suficientes para cobrir 

a demanda, que se torna maior que a oferta. Por isso, apenas 24% da população do 

distrito se beneficia da água proveniente desses sistemas, sendo 7% através das ligações 

domiciliárias e os restantes 17% pelos fontanários. 

 Uma parte considerável ou mesmo mais da metade da população do distrito, 

busca água em fontes alternativas em relação aos pequenos sistemas de abastecimento 

de água existente no distrito, os 43% da população inquerida, afirmou que tirava água 

em furos pertencente a particulares mediante o pagamento de uma taxa, 21% dos 

inqueridos disseram que buscavam água em poços que, muitas das vezes, essas fontes 

não apresentam condições de segurança e higiene. 

 Outro dado importante revelado pelo questionário, sobre as várias fontes usadas 

pela população do distrito para obtenção de água, são as fontes superficiais: os rios. 

Como resultado da escassez desse recurso natural, parte da população residente no 

distrito continua a usar a água dos rios para a satisfação das suas necessidades, correndo 

sérios riscos, por consumirem água não potável e por ter que disputarem essas mesmas 

fontes com animais. Segundo os inqueridos, estão nessa situação 8%. Apenas 4% dos 

inqueridos disseram buscar água em outros lugares, são nesse caso cisternas e represas. 

 Percebeu-se também, na área de estudo, que os residentes têm consciência que o 

problema de abastecimento de água no distrito dificulta o desenvolvimento. 

Questionados se a melhoria do abastecimento de água potável no distrito de Chibuto 

estaria promovendo o desenvolvimento do mesmo, 87% dos inqueridos responderam 

favoravelmente, apenas 6% negativamente e 7% não sabiam dizer. 

            Para Custódio Manjate
49

, “a problemática de água mina o desenvolvimento, 

porque na sua ótica traz proliferação de doenças hídricas e, por outro lado, as 

comunidades passam mais tempo procurando pela água em detrimento da produção 

agrícola”. Por sua vez, Albino Machava
50

 alinha pelo mesmo diapasão, recorrendo ao 

velho ditado “sem água não há vida e que quando há falta de água, o sofrimento cresce, 

e esse sofrimento significa pobreza”. Os dois chefes dos postos administrativos 

                                                           
49

 - Chefe do posto administrativo de Changanine. 

50
 - Chefe do posto administrativo de Alto Changane. 
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escolheram o abastecimento de água potável como elemento ou fator que deve ser 

prioritário na sua resolução, de modo que, em curto prazo o distrito diminua os índices 

de pobreza, melhorando o nível de desenvolvimento. Só depois elegeram o 

melhoramento das vias de acesso, eletricidade, transferência de tecnologias agrícolas 

para as comunidades e comercialização de excedentes agrícolas, como ações necessárias 

para a promoção do desenvolvimento do Distrito. 

4.3 POLÍTICAS DE ÁGUA: SUA INFLUÊNCIA NA DISTRIBUIÇÃO DA ÁGUA 

E NA DINÂMICA TERRITORIAL 

 Segundo a ENGRH (2007), os desafios de Moçambique na gestão e 

desenvolvimento dos recursos hídricos para o cumprimento das metas do Plano de Ação 

para a Redução da Pobreza Absoluta e das Metas de Desenvolvimento do Milénio 

incluem a água potável e saneamento, água para segurança alimentar e desenvolvimento 

rural, prevenção da poluição da água, conservação dos ecossistemas, mitigação dos 

desastres e gestão do risco, gestão dos recursos hídricos transfronteiriços e partilha de 

benefício. 

 Torna-se necessário e urgente desenvolver planos detalhados relativos ao 

desenvolvimento dos recursos hídricos, para promoção dos serviços de abastecimento 

de água e saneamento, desenvolvimento da agricultura, gestão de desastres e proteção 

dos ecossistemas, incluindo a prevenção da intrusão salina nos estuários dos rios, da 

produção industrial e da produção de energia hidroelétrica. 

 É neste âmbito que a Lei de Águas, junto com os seus respectivos regulamentos, 

e a Política de Águas constituem instrumentos legais importantes na gestão dos recursos 

hídricos em Moçambique. A Lei em conformidade com a consagração constitucional, 

estipula que a água de domínio público compreende todas as águas do interior (lagoas e 

albufeiras), as águas superficiais, os leitos dos rios e a água subterrânea.  

 A Política Nacional de Águas foi aprovada por uma resolução do Governo em 

agosto de 1995. A Política de Águas, surgiu na sequência da Lei de Águas de 1991.  Em 

1995, a grande prioridade do Governo foi a recuperação dos serviços básicos de água, 

em particular o abastecimento de águas nas áreas urbanas, peri-urbanas e rurais. Houve 

também a necessidade de introduzir novos parceiros no setor de águas, em particular, 
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operadores privados, além de buscar desenvolver novas abordagens na provisão dos 

serviços de água. 

 A Lei de Água (1991) preconiza que a água é utilizada para diversos fins, 

consoante as necessidades e as quantidades que cada utente entender. A mesma lei 

estabelece que os recursos hídricos pertençam ao domínio público. Pode-se ler ainda na 

Lei de Água, de 3 de Agosto de 1991, que a mesma surge como instrumento 

fundamental para a realização e satisfação de interesses do povo moçambicano. No 

entanto, importa aqui referir, que um desse interesse que o povo moçambicano 

reivindica é o acesso à água potável, no qual já se constitui como um direito universal. 

 Depois de uma década, desde a aprovação da Política Nacional de Águas, muitos 

sucessos foram alcançados. Isto é bem visível no subsetor do abastecimento de água 

urbana, onde foi criado um novo quadro legal de gestão delegada, permitindo que a 

gestão de cinco sistemas ficasse a cargo de um operador privado, enquanto que os ativos 

e os investimentos foram entregues a uma nova instituição paraestatal – Fundo de 

Investimento e Património do Abastecimento de Água, e um regulador independente 

Conselho de Regulação do Abastecimento de Água, que tem o papel de garantir uma 

defesa equilibrada dos interesses dos consumidores.    

 Nas áreas rurais, foi feita a introdução do princípio da procura para desenvolver 

novos sistemas de abastecimento de água, com vista à assegurar maior eficiência dos 

sistemas novos ou reabilitados.  

 O aumento da cobertura do abastecimento de água e saneamento, nas zonas 

rurais e urbanas, tem constituído desde a proclamação da independência nacional, 

objetivo prioritário do Governo de Moçambique, para melhorar as condições de vida da 

população. Não obstante todo o esforço dispendido, a maior parte da população 

moçambicana ainda não dispõe do fornecimento regular de água. 

 Embora se tenha verificado bastantes progressos no setor de água, desde a 

independência nacional, o nível de serviços e o grau de cobertura atual estão ainda 

muito longe do desejável. Muitas das infraestruturas do setor, ou já não se encontram 

em funcionamento ou deixarão de estar muito em breve. A maioria da população ainda 

não tem acesso a um regular abastecimento de água potável. A população urbana, com 

acesso a água canalizada, dispõe de um serviço irregular e de baixa qualidade. Nas áreas 
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rurais, e nos casos onde se encontram instaladas bomba manual, ainda é difícil manter a 

sua operacionalidade (PNA, 1995). 

 Fica bem assente que o Governo reconhece que a baixa qualidade de serviços e 

de cobertura impede o desenvolvimento das atividades produtivas, por isso trava 

esforços tendentes a contribuir para melhorar a saúde das populações e na promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

 Com o clima de paz que se vive e as reformas democráticas e institucionais em 

curso em Moçambique, criam-se novas oportunidades para a melhoria de todos estes 

serviços. Tendo em consideração o acima exposto, e a necessidade de se imprimir maior 

ação e desempenho. No que concerne ao abastecimento de água, tornou-se necessário 

desenvolver-se uma Política Nacional de Água. 

 No seu capítulo II – Políticas Principais – a sua alínea A diz que: “a satisfação 

das necessidades básicas constitui uma questão de máxima prioridade e requererá um 

aumento da cobertura do abastecimento de água e do saneamento, muito em especial 

para as populações rurais e grupos de mais baixos rendimentos” (PNA, 1995, p.7). Já na 

sua alínea C, considera a água como um bem com valor econômico e social, sendo 

importante para o desenvolvimento econômico e para o melhoramento das condições 

sanitárias. 

 Quanto ao papel do governo, a Política Nacional de Água refere que no futuro, o 

governo deixará de intervir diretamente na implementação dos serviços. O seu papel 

deverá basear-se, fundamentalmente, no estabelecimento de prioridades, orientação, 

definição sobre os níveis mínimos de serviços a serem observados, aquisição e 

fornecimento de informação, incentivo e regulamentação das atividades dos 

fornecedores de serviços. 

 Para a questão dos investimentos, a mesma refere que a política de investimento 

deverá balancear o desenvolvimento econômico com o alívio da pobreza e com a 

melhoria da saúde pública. Os sistemas já existentes serão postos em funcionamento e 

facultar-se-á uma maior cobertura aos setores das comunidades mais vulneráveis. Os 

investimentos deverão concentrar-se de forma a melhorar a qualidade dos serviços, o 

que permitirá o recolhimento de fundos suficientes para a ampliação desses mesmos 
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serviços. Serão investigadas novas fontes de investimento, com o possível 

estabelecimento de fundos de desenvolvimento. 

 Outro fator relevante é o estabelecimento, pelo Governo, das Metas do 

Desenvolvimento do Milênio, na sequência da Conferência das Nações Unidas sobre o 

Desenvolvimento Sustentável, ocorrido em Johanesburgo no ano de 2002. As Metas do 

Milênio têm implicações diretas no Setor de Águas, quer nas áreas de abastecimento de 

água e saneamento, devido ao seu impacto direto na melhoria da saúde pública e da 

qualidade de vida da população, quer na área de gestão dos recursos hídricos, essencial 

para a promoção do desenvolvimento sustentável.   

 Estes fatos levaram o Governo a decidir que era necessário fazer uma profunda 

revisão da Política de Águas. Assim, em Agosto de 2007, a Política Nacional de Águas 

sofreu uma reformulação. 

 No seu ponto um (1) a nova política refere que o futuro desejado em relação à 

água é aquele onde a água esteja disponível em quantidade e qualidade adequadas para 

as gerações atuais e futuras, servindo para o desenvolvimento sustentável, redução da 

pobreza e promoção do bem-estar e paz, minimizando os efeitos negativos das cheias e 

secas. 

 A Política de Águas (2007, p.5-6) pretende alcançar a médio (2015) e longo 

(2025) prazos, os seguintes objetivos principais:  

 

a) Satisfação das necessidades básicas, do consumo humano de água 

na base de um abastecimento de água potável, segura e fiável. Este 

objetivo será materializado através de metas específicas para áreas 

urbanas, periurbanas e rurais, e deve estar em consonância com as 

Metas de Desenvolvimento do Milênio de até 2015, buscando reduzir 

para metade o número de pessoas sem abastecimento de água potável 

seguro e fiável. A meta, a longo prazo, é de garantir o acesso universal 

a um abastecimento de água seguro e fiável, além de aumentar o nível 

do serviço;  

b) Melhoramento do saneamento como ferramenta essencial para a 

prevenção de doenças de origem hídrica (malária, cólera, diarreia), 

melhoria da qualidade de vida e conservação ambiental. Serão 

definidas metas específicas para as áreas urbanas e rurais, com o 

objetivo de cumprir e ultrapassar as Metas de Desenvolvimento do 

Milênio que buscar reduzir à metade, até 2015, o número de pessoas 

sem saneamento adequado. A meta última, de longo prazo, é 

contribuir para se atingir o acesso universal a serviços de saneamento, 
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que podem variar desde uma latrina melhorada até à ligação a um 

sistema de saneamento urbano. Os sistemas urbanos de drenagem 

pluvial também serão melhorados;  

c) Água usada eficientemente para o desenvolvimento econômico. 

Moçambique tem muitas áreas com um grande potencial de 

desenvolvimento dos recursos hídricos para servir ao crescimento 

econômico, em utilizações como irrigação, energia hidroelétrica, 

indústria, turismo, pescas, florestação, pecuária, navegação, dentre 

outros usos. A Política de Águas irá promover o uso da água como 

recurso e ferramenta para o desenvolvimento econômico. Ao mesmo 

tempo, será também promovida uma utilização mais eficiente dos 

recursos hídricos existentes;   

d) Água para a conservação ambiental. Embora muitos rios em 

Moçambique estejam sob intensa pressão de vários usos, 

particularmente, aqueles que são parte de bacias hidrográficas 

partilhadas, muitos outros estão quase em estado virgem. A Política de 

Águas irá promover a conservação da água na gestão de recursos 

hídricos, considerando, em particular, caudais ecológicos para os rios 

e estuários, padrões de qualidade de água para descargas de efluentes 

e corpos de água receptores, buscando introduzir medidas para 

prevenção da poluição e mitigação dos seus efeitos;   

e) Redução da vulnerabilidade a cheias e secas, através de melhor 

coordenação e planejamento, usa de medidas estruturais e não 

estruturais auscultação e preparação de pessoas, comunidades e 

instituições em áreas ciclicamente afetadas;   

f) Promoção da paz, integração regional e garantia de recursos 

hídricos para o desenvolvimento de Moçambique, através de gestão 

conjunta da água em bacias hidrográficas partilhadas, com acordos 

abrangentes, de implementação efetiva e de gestão coordenada.  

 

 Um dos principais impactos decorrentes da aplicação da Política Nacional de 

Águas, na distribuição de água em Moçambique, foi à descentralização e privatização 

dos sistemas de abastecimento de água. 

 Na década de 1980, o abastecimento de água em Moçambique entrou num 

processo de degradação e as empresas públicas de fornecimento de água entraram em 

uma situação muito precária. Não foi possível mobilizar investimentos significativos ao 

longo da década de 1990 e as coberturas do serviço de abastecimento de água a 

população decresceu sistematicamente, desde 1980. Em face de essa situação, o governo 

aprovou a Política Nacional de Água (PNA) e estabeleceu que “no futuro o governo 

deixaria de intervir diretamente na implementação de serviços e que muita das funções 

serão assumidas pelo setor privado, os recursos privados poderão ser aproveitados na 

disponibilização da capacidade gestora e financeira. Isto necessitará, simultaneamente, 



 

141 

 

de um ambiente de investimento, que propicie retornos e que atrai o setor privado” 

(PNA, 1995, 13). 

 Foi com base neste instrumento normativo (PNA) que o Governo Moçambicano 

passa a privatizar os sistemas de abastecimento de água existentes, com vista a 

responder a crescente demanda deste recurso vital, e tendo em conta as capacidades do 

setor privado no investimento. 

 Como resultado desse processo de privatização, houve registro de aspetos 

positivos no que concerne ao abastecimento de água, são os casos da expansão da rede 

de abastecimento, aumento de novas ligações, melhora na qualidade de água fornecida e 

nos serviços. Houve também a redução do tempo que se levava no fontanário ou 

torneira mais próxima, os camponeses, alunos e trabalhadores passaram a dispor de 

mais tempo para desenvolver as suas atividades nas áreas afins e, consequentemente, 

aumentou-se o rendimento. Com mais água potável e o saneamento do meio registrou 

melhorias, notou-se a redução das doenças diarreicas causadas pelo consumo de água 

não tratada.  

 Importa aqui referir que esses impactos, acima descritos, provenientes da 

privatização realizada pelo Governo Moçambicano dos sistemas de abastecimento de 

água, se fizeram e se fazem sentir mais nas zonas urbanas, principalmente nas capitais 

das províncias, já que nas zonas rurais os resultados da implementação da PNA não se 

faz sentir, visto que mais da metade da população que vivem nessas zonas, continua 

desprovida de água potável. 

  “Eletricidade, água, saneamento e telecomunicações requerem grandes 

investimentos, mesmo quando a eficiência melhora. Mas muito deste financiamento 

pode vir do setor privado – de fato, a privatização pode ser uma fonte de renda para 

governos sedentos de recursos” (WORLD BANK, 2000, p. 144) 

 Portanto, fica patente que o financiamento pelo setor privado na melhora dos 

sistemas de abastecimento, permitiu que o governo de Moçambique conservasse seus 

limitados recursos público para outras prioridades, como educação e saúde. Mas quando 

o fluxo de renda está em questão, empresas podem se retirar de projetos de 

investimentos, isso quando eles considerarem que os benificiários do projeto 

(consumidores) são muito pobres para pagar a tarifa e acomodar a margem de lucro 
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pretendida. Há vários casos onde privatizações foram acompanhadas de aumento de 

preços. 

           O primeiro crescimento e desenvolvimento substancial na capacidade da gestão 

dos recursos hídricos foi com o Projeto Nacional de Desenvolvimento de Água I (1998-

2003), suportado pelo Banco Mundial com co-financiamento de quatro agências de 

ajuda bilaterais. Os principais objetivos foram de: Reorientar e fortalecer as instituições 

do sector de água do país; Preparar para a gestão privada do abastecimento de água em 

cinco cidades; Reorientar e reformar o abastecimento de água e sector de saneamento 

em zonas rurais, e Melhorar a gestão dos recursos hídricos de Moçambique.  

 A discussão acima mostra que o impacto da privatização sobre a pobreza pode 

ser complexo. Por um lado, consumidores de baixa renda podem se beneficiar da 

privatização, caso a empresa privada esteja disposta a estender os serviços, caso possam 

pagar para se conectar a rede e caso os serviços oferecidos sejam mais confiáveis. Por 

outro lado, os pobres podem perder com a privatização se ela resultar em um aumento 

de preços, se conexões ilegais for eliminado, se contas inadimplentes forem cortadas e 

se os níveis de empregos caírem. Na área de estudo muita dos serviços básicos ainda 

são públicos e ainda deixam muito a desejar. Com a situação de abastecimento de água 

no distrito ainda é deplorável, surgiram recentemente alguns privados que construíram 

seus pequenos sistemas e que vendem a água aos residentes do distrito. 

 Para além destes aspetos apontados, resultantes da Política Nacional de Águas 

vigente no território moçambicano, procurou-se ouvir a sensibilidade dos residentes no 

distrito de Chibuto (área de estudo), buscando, principalmente, saber até que ponto os 

residentes do distrito sabem da existência da PNA e dos reflexos ou benefícios que são 

gerados pela mesma. 

Nesse sentido, no “posto administrativo de Changanine, em relação aos reflexos 

da Política Nacional de Águas pode-se dizer, com toda franqueza, que é muito negativo, 

nada esta feito”, de acordo com o senhor Custódio Manjate (Chefe do posto 

administrativo de Changanine). “Nem toda a população tem acesso a água potável, logo 

não há nenhum reflexo, assim sendo a Política Nacional de Águas não é implementada”, 

disse Simão Júlio Dzimba, chefe do posto administrativo de Tchaimite. 
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  Quando questionados se sabiam da existência da Política Nacional de Águas, 

56% dos inqueridos afirmaram que tinham conhecimento da existência da mesma e os 

restantes, 44% que responderam, disseram não ter conhecimento da existência dessa 

política. Esses dados provam que parte considerável dos residentes do distrito de 

Chibuto sabe ou já ouviram falar da existência da política, mas os mesmo quase que são 

unânimes em afirmar que a mesma não traz reflexos positivos ou benefícios, no que 

tange ao abastecimento de água potável no distrito (Figura 15). 

 

Figura 15 – Percepção dos residentes do Chibuto sobre os reflexos 

(benefícios) gerados pela PNA. 

 
     Fonte: Elaborado pelo autor, 2013. 

 

 Com os resultados observados no gráfico acima (onde apenas 12% dos 

inqueridos afirmaram haver reflexos da PNA no distrito), fica bem patente que nem a 

Política Nacional de Águas, bem como as privatizações dos sistemas de abastecimento 

de águas, levadas a cabo pelo governo moçambicano, ainda não começou a surtir os 

efeitos desejados, uma vez que parte considerável da população residente no distrito de 

Chibuto e de Moçambique, em geral, continua desprovida do fornecimento desse 

recurso vital para a satisfação das suas necessidades, isso faz com que outros ramos de 

atividades continuem tendo rendimentos baixos, uma vez que a população continua 

dedicando boa parte do seu tempo para a obtenção de água. 

 Se as políticas têm que ser centradas na eliminação da pobreza, elas precisam ser 

reconsideradas em sua essência e não, somente, reformuladas com mudanças retóricas, 

reconhecendo as necessidades dos pobres. Privatizações abrangentes precisam ser 

abandonadas em favor de uma abordagem que considere caso a caso, e onde objetivos 

globais (tais como a oferta universal do serviço) seja o ponto de partida. A partir deste 
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ponto, opções alternativas podem ser consideradas e avaliadas. A privatização é 

somente uma opção. A reforma do setor público e a corporatização são outras. Tais 

abordagens podem ser mais adequadas para atender às necessidades dos menos 

favorecidos. 

 

4.4 DINÂMICA TERRITORIAL NO DISTRITO DE CHIBUTO: 

INFRAESTRUTURAS VIÁRIAS, REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E 

OUTROS OBJETOS TÉCNICOS QUE ESTRUTURAM O TERRITÓRIO 

 

 Aqui se faz uma breve caracterização de alguns objetos técnicos que estruturam 

o território do distrito de Chibuto e que, por sua vez, algumas têm reflexos na escassez 

de distribuição de água e vida das populações no distrito. Importa referir que a situação 

das infraestruturas viárias, a eletricidade e das telecomunicações no distrito de Chibuto, 

deixa muito a desejar e isso se reflete diretamente na vida das populações ali residentes. 

 A escassez de água no distrito, também está aliada a existência de infraestruturas 

degradadas. O sistema atual de abastecimento de água, na cidade de Chibuto, já está 

numa fase avançada de degradação, aliado a isso, estão os constantes cortes de energia 

elétrica, que acaba por condicionar o sistema de abastecimento de água que já é 

precário. 

 A eletricidade no Distrito abrange apenas a cidade do Chibuto, o posto 

administrativo de Malehice e parte do posto administrativo de Tchaimite, o resto dos 

postos administrativos não é beneficiado pele fornecimento de energia elétrica, essa 

situação dificulta a vida das populações residentes nesses locais. 

As infraestruturas viárias são deploráveis, que chegam a tornarem-se 

intransitáveis no período chuvoso, fazendo com que alguns postos administrativos 

fiquem isolados, dificultando a circulação de pessoas e mercadorias. Desta forma, os 

produtos de primeira necessidade encarecem o que agudiza o sofrimento das 

populações. 

  Em suma, a escassez de água potável no distrito, aliado a precariedade das 

infraestruturas técnicas do território, se reflete diretamente na vida das populações 

residentes no mesmo, isso faz com que as populações residentes no Distrito de Chibuto 
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passem por várias dificuldades, que se reflete no processo desenvolvimento dos 

mesmos. 

4.4.1 Generalidades 

 

  Nos últimos 15 anos, a economia moçambicana cresceu a uma velocidade 

impressionante, conduzida pelo setor dos serviços, pela indústria leve e pela agricultura. 

É esperado que este ritmo de crescimento da economia se mantenha ou mesmo que 

cresça através do grande fluxo de financiamento, já identificados. Estes projetos, 

atualmente na fase de implementação ou avaliação, serão principalmente realizados pelo 

setor privado e corresponderão principalmente à exploração de recursos naturais 

valiosos, nomeadamente o carvão e gás natural, uma vez que Moçambique está bem 

dotado de recursos naturais. 

 Em termos geográficos, Moçambique goza de uma localização privilegiada e 

estratégica, enquanto saída natural para a maior parte dos seus vizinhos sem litoral, em 

particular o Zimbabué, a Zâmbia e o Malawi. A infraestrutura central de transportes 

estende-se do Porto da Beira ao Zimbabué e, marginalmente, ao Malawi e a Zâmbia. A 

rede de transportes meridional liga o Porto de Maputo à parte nordeste da África do Sul, 

à Suazilândia e ao Zimbabué. Além disso, Moçambique é bem dotado de potencial 

hidroelétrico, já é um exportador líquido de eletricidade e pode vir a desempenhar um 

papel crucial no comércio energético da região através do desenvolvimento do seu 

potencial hidroelétrico, num futuro próximo. Deve-se salientar que essas condições 

beneficiam a população de uma forma geral, atendendo que algumas dessas 

infraestruturas permitem a mobilidade de pessoas e bens. Mas os maiores ganhadores 

são os investidores e o grande capital que principalmente usam os corredores de 

desenvolvimento constituídos principalmente pelas ferrovias e rodovias que ligam os 

grandes portos moçambicanos. 

 A infraestrutura dos transportes está desenvolvida transversalmente, oeste-leste, 

ligando os aglomerados da indústria mineira e da agricultura, em Moçambique e nos 

países vizinhos a portos de saída. O sistema de linhas ferroviárias é funcional e têm 
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atraído interesse privado nos últimos anos. A rede de estradas foi alvo de uma 

renovação, em termos de investimento e reabilitação
51

 (Anexo III). 

 O comprimento total da rede de estradas moçambicana é de 32.500 km, de 

acordo com dados de 2008. A rede classificada, com cerca de 22.500 km, é constituída 

por redes primárias e secundárias, com menos de 5.000 km cada, e por uma rede 

terciária, com cerca de 12.700 km. Estima-se que a rede não classificada compreenda 

cerca de 6.700 km e que a rede urbana tenha cerca de 3.300 km (Governo de 

Moçambique, 2010). Para as mudanças que vem ocorrendo atualmente em Moçambique 

e pela dimensão do próprio país o comprimento total da rede de estradas moçambicanas 

ainda não satisfaz as necessidades reais do país, uma vez que ainda existirem ainda 

zonas, algumas de produção se ligação ou comunicação com as restantes regiões. 

 No que diz respeito a outras infraestruturas, o fornecimento de energia é 

confiável e as instalações nacionais são boas e têm progredido. Apesar de a energia ser 

confiável e as suas instalações serem consideradas boas, as mesmas ainda não atendem 

na sua totalidade as necessidades da população. É importante que se realce que 

Moçambique é um dos principais produtores de energia na região, mesmo com essa sua 

potencialidade o país ainda não está coberto na totalidade com a rede elétrica, apenas as 

capitais provinciais e algumas sedes dos distritos que se beneficiam da rede elétrica. A 

eletrificação de todo território nacional vai catapultar o desenvolvimento do país, uma 

vez que vão melhorar-se, por exemplo, os serviços de educação, saúde e outras 

atividades que antes não existiam por falta da corrente elétrica.  

 Mas Moçambique continua a enfrentar grandes desafios em termos de 

infraestruturas. O maior desses desafios talvez seja na questão das vias de acesso e no 

setor dos transportes. A ligação moçambicana entre os aglomerados urbanos e 

econômicos é bastante limitada, faltando-lhe interligação entre certos corredores 

paralelos. À exceção da recém-criada Estrada Nacional N1, o país não tem (ou quase 

não tem) ligação entre os diversos corredores Oeste-leste e o desenvolvimento de uma 

rede completa necessitaria de um enorme e contínuo investimento. Além disso, a 

                                                           
51

  Importa referir que as infraestruturas de transportes referidas são as principais que ligam as três regiões 

de Moçambique (as estradas nacionais) e aquelas que dão acessos aos grandes portos (os chamados 

corredores de desenvolvimento). As outras infraestruturas (se quisermos, as secundárias) deixam muito a 

desejar, como exemplo, temos a própria área de estudo que as suas infraestruturas de transportes são 

deficitárias. 
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acessibilidade da população rural a mercados domésticos (e, em última análise, 

internacionais) é um enorme desafio e é pior do que se observa noutros países da região. 

Finalmente, manter a rápida expansão das redes de estradas e linhas ferroviárias é um 

enorme obstáculo a vencer, institucional e financeiramente, uma vez que o tamanho da 

rede parece ser largamente superior à capacidade de financiamento do país para a sua 

manutenção. 

 Depois dessa breve e resumida narração da situação geral do estado de 

conservação das infraestruturas moçambicanas, passa-se a descrever a situação na área 

em estudo, principalmente no que se referem à infraestrutura viária, redes de 

distribuição de energia e outros objetos técnicos que configuram o território. 

 

4.4.2 Infraestruturas viárias. 

  As vias de acesso do Distrito de Chibuto têm desempenhado um papel 

preponderante, quer na circulação de pessoas e bens, bem como na comercialização dos 

produtos agropecuários, uma vez que o distrito é basicamente agrícola. 

 O Distrito é atravessado pela EN 206, ligando Guijá a Xai-Xai, e tem uma rede 

de 333 km de estrada, da qual 87 km de estrada asfaltada, 166 km de terra batida e 80 

km de picada. O acesso para os Distritos de Xai-Xai, Guijá e Bilene é feito em estradas 

asfaltadas e em boas condições (PEDD, 2008).   

 A ligação entre as Localidades e Postos Administrativos, bem como para os 

Distritos de Mandlacaze e Chigubo é feita através de estradas de terra batida, com 

limitações de transitabilidade durante a época chuvosa. Este dificuldade afeta, 

principalmente, as localidades de Funguane, Maqueze e Posto Administrativo de 

Changanine, bem como o acesso às principais zonas de produção agropecuária: 

Chidinuane, Maniquinique, Guemulene, Mucodoene, Coca Missava, Godide e 

Changanine. A manutenção das vias de acesso ao nível do distrito é deficitária, 

principalmente nas zonas de produção. Esta atividade é feita geralmente por 

empreiteiros contratados fora do distrito.  

 O PEDD (2008) indica que as principais estradas vicinais no Distrito que 

apresentam maiores dificuldades de transitabilidade, são: Maqueze-Changanine (30 

km); Mohambe-Maqueze (52 km) e Chibuto – Chipadja; (32 km).  
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 O distrito é rico em terra vermelha (saibro) para terraplenagem das estradas, 

mas, no entanto, constrangimentos ligados à capacidade técnica reduzida e a exiguidade 

de fundos, fazem com que este recurso não seja devidamente aproveitado. 

 Segundo o Relatório Anual do Governo do Distrito (2012), foram reabertos 56 

km em parceria com Instituto Nacional de Ação Social (INAS), através do Projeto Ação 

Social Produtiva com o uso de mão-de-obra intensiva, ligando o Posto Administrativo 

de Chipadja a localidade de Meboi e o troço que liga a Localidade de Maqueze a 

Localidade de Funguane, no posto Administrativo de Alto Changane. 

 Ainda no período em referência, foi construído um Drift
52

 simples com 50m de 

comprimento, na Estrada que liga Bambene à Localidade de Funguane, além de um Box 

Culvert
53

 na estrada que liga aldeia Samora Machel à aldeia Eduardo Mondlane, sobre o 

rio Chihozor, num projeto financiado pelo Fundo de Estradas, através do Fundo 

Descentralizado do Setor de Estradas, no valor de 1.777.579.20MT, sendo 

792.883,20MT para a construção de Box Culvert e 984.696,00MT para a construção do 

Drift.  

 No geral, a situação das infraestruturas viárias do distrito de Chibuto deixa muito 

a desejar, apenas são poucas as vias de acesso que se encontram numa situação razoável 

e essas na sua maioria localizam-se na cidade de Chibuto (Chibuto Sede), as estradas 

que fazem ligações entre a Cidade de Chibuto para os restantes postos administrativos 

deixa muito a desejar, tirando a estrada que liga Chibuto sede ao posto administrativo de 

Malehice, que se encontra em boas condições, por esta estar no roteiro da Estrada 

Nacional 206. 

 Como razões principais da situação atual em que encontram as infraestruturas 

viárias do distrito de Chibuto estão à fraca manutenção das vias internas, fraca 

capacidade técnica para construção e manutenção de estradas e pontes, fraca capacidade 

de fiscalização das obras e degradação das vias de acesso, como resultado da influência 

                                                           
52

  - São estruturas construídas nas estradas que permite a passagem de água pelos aquedutos em caixas 

instalados, é muita das vezes concebida para ser alagada sem danos, no caso em que os níveis de água 

forem bastante elevados, portanto são estruturas que permitem a conservação ou manutenção das estradas. 

53
  - Os Box-Culvert são estruturas autoportantes enterradas, de secção retangular oca, podendo estes ser 

construídos por peças monolíticas, ou por duas peças sobrepostas. Ao serem acoplados umas às outras 

permitem executar com rapidez passagens para animais, passagens inferiores pedonais, canalizações 

hidráulicas, coletores de drenagem e galerias de serviço (eletricidade, água, gás, telecomunicações, etc). 

Possuem características de desempenho e resistência que lhe garantem uma prolongada vida útil. 
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dos fatores naturais. Constituem, nesse caso, ameaçam as infraestruturas viárias do 

distrito, a erosão progressiva dos solos, custo elevado por Km de estrada reparada e os 

desastres naturais.  

  O distrito de Chibuto é um dos mais propensos na província de Gaza, juntamente 

com o distrito de Chókwe, distrito de Xai-xai e a cidade de Xai-xai no que tange a 

questão dos desastres naturais. Na estação chuvosa, o distrito é ciclicamente assolado 

pelas cheias, esta situação vem agravar ainda mais o cenário das infraestruturas viárias 

do distrito (Figura 16).  

 

FIGURA 16 – Infraestrutura danificada pelas cheias do ano de 2013, no distrito de 

Chibuto. 

 
   Fonte: Acervo pessoal, 2013. 

 

 As imagens acima mostra o estado em que algumas estradas do distrito de 

Chibuto ficaram depois do mesmo ser assolado pelas cheias no início de 2013. Esta 

situação veio agravar mais a situação precária que muitas das rodovias do distrito se 

encontram. 

 A estrada que liga o posto administrativo de Alto Changane ao povoado de 

Maqueze ficou totalmente submersa, pontes foram destruídas, a ligação Chibuto-Guijá e 

Chibuto-Chókwe tornou-se intransitáveis, também a estrada Chibuto-Chissano ficou 

cortada em vários troços, em alguns locais teve-se que se utilizarem barcos para o 

transporte de pessoas e bens. 

 Importa ainda referir que esta situação deixou os postos administrativos de 

Tchaimite, Changanine e Alto Changane isolados, o que dificultou muito a circulação 

de pessoas e bens e, consequentemente, a economia do distrito se ressentiu. 
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4.4.3 Rede de distribuição de energia 

 

            O distrito se beneficia de uma cobertura elétrica (que não cobre na totalidade o 

distrito de Chibuto), advinda da rede de eletricidade de Moçambique (EDM), sendo 

importante realçar a recente realização, em 90%, dos trabalhos de reabilitação, da linha 

Chibuto, troço Lionde e Chalucuane (MAE, 2005, p). 

 Ainda o MAE (2005, p. 32) considera que, para o distrito de Chibuto, na área de 

energia elétrica, a prioridade tem sido:  

 

(1) Proceder à ampliação da rede de transporte e distribuição e 

ainda à eletrificação rural por sistemas isolados para fins comercial, 

residencial e de serviços públicos em geral, aos níveis urbano e rural, 

incluindo as zonas de reassentamento, (2) reabilitar as infraestruturas 

energéticas danificadas e obsoletas, (3) construir novas redes em 

alguns postos administrativos e localidades, (4) efetuar ações visando 

a redução do consumo do combustível lenhoso, através da 

disseminação da política do uso de petróleo de iluminação e energia 

renováveis. 

 

 A rede elétrica do distrito cobre apenas três Postos Administrativos – Chibuto 

sede, Malehice e Tchaimite, dos seis existentes, cobrindo 2.880 casas, representando 

apenas 9%. Contudo, a corrente é de fraca qualidade causando danos aos equipamentos 

devido as constantes oscilações (PEDD, 2008).    

 As fontes alternativas de energia utilizadas no distrito compreendem painéis 

solares, geradores e candeeiros. As duas primeiras alternativas, são geralmente usadas 

por famílias com maior poder aquisitivo, cujos parentes trabalham na África do Sul. 

 No que diz respeito aos dados referentes ao ano 2012, segundo o Balanço Anual 

do Governo do Distrito, foram feitas ligações domiciliárias à rede elétrica nacional, 

mais de 1000 novos consumidores eletrificados e colocados postos de transformação, 

nas seguintes localidades: aldeia Acordo de Incomate, bairro 04 Chimundo, bairro 

Canhanda, bairro Célula Missavene e Guemulene. 
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4.4.4 Ouros objetos técnicos que estruturam o território no distrito de Chibuto 

 

 As redes de telecomunicações existentes no Distrito são fixa, móvel e rádio. A 

móvel cobre toda a zona da cidade e as cercanias das estradas nacionais 206 e 254, 

atingindo as cedes dos Postos Administrativos de Malehice, Tchaimite, Alto Changane, 

Godide e Changanine. Existem, atualmente, três operadoras que se encontram em 

funcionamento no distrito, nomeadamente: a Moçambique celular (Mcel), a Vodacom e 

a Movitél.   

 A rede fixa abrange os postos sede e de Malehice. Beneficiam-se destes serviços 

as instituições do Estado, ONGs e alguns privados. Essa estrutura não atende a demanda 

ou os anseios da população do distrito, bem como das instituições acima referenciadas, 

uma vez que em algumas instituições públicas existentes não dispõem desses serviços, 

principalmente as localizadas nos postos administrativos, em virtude da rede não chegar 

a esses locais. 

Os serviços de internet circunscrevem-se a Chibuto Sede, sobretudo na 

Delegação das Telecomunicações de Moçambique – Empresa Pública (TDM-EP). 

Igualmente, funciona na Sede do Distrito uma Delegação dos Correios de Moçambique-

EP. Nas instituições e para o público em geral, nos correios só existem faxes. Além de o 

acesso à internet ser efetuada nas zonas servidas pela rede fixa, também é possível ter 

acesso a internet nas zonas pelas redes de telefonia móvel. 

 Os serviços de transportes públicos de passageiros são feitos, fundamentalmente, 

por veículos fechados (tipo van), assim como por veículos de carroceria aberta (vulgo 

“chapa 100”), cobrindo a maior parte do Distrito. Para o transporte de carga, existe no 

Distrito um operador e privado de nome Transportes Lalgy Ltda. A precariedade das 

vias de acesso, constitui um constrangimento para expansão dos serviços de transportes 

de passageiros e de carga em direção a alguns Postos Administrativos e Localidades. 

Como o sistema de transportes existentes no distrito serem ainda ineficiente, o mesmo 

ainda não consegue exercer a sua principal função que é permitir a o deslocamento de 

pessoas e bens, fazendo com que haja a aproximação das zonas de produção com o 

mercado, promovendo deste modo o desenvolvimento do distrito.   



 

152 

 

 Segundo o PEDD (2008), no distrito existe um aeródromo localizado na área 

Municipal, com condições razoáveis para pousos e decolagens de aeronaves. Os 

principais constrangimentos do aeródromo prendem-se com a deficiente sinalização, o 

que não permite a navegação durante o período noturno e com o mau estado de 

conservação da pista, constituída de terra batida e possuindo apenas 1200m de 

comprimento, o que inviabiliza o transporte aéreo no Distrito. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

5.1 À guisa de conclusões 

 

             Este trabalho com o título “Desenvolvimento territorial e a Política Nacional de 

Águas em Moçambique: o caso do distrito de Chibuto”, no qual se analisou a concepção 

de desenvolvimento contido no discurso oficial do Estado, contrapondo com a ideia de 

desenvolvimento humano, e a influência da escassez de água potável no 

desenvolvimento territorial no distrito de Chibuto, assim como os reflexos da 

normatização estabelecida pelo estado através da Lei de Águas.  

Assim sendo, constatou-se que o modelo de desenvolvimento vigente está mais 

focado na dimensão econômica e privilegia o crescimento das forças produtivas 

capitalistas. Esse modelo acaba sendo sustentado pelo pacto social e da apropriação do 

aparato estatal pelos agentes hegemônicos. O Estado passa assim a ter como papel 

principal a normatização, feita a partir de elaboração de normas e leis, formuladas e 

usadas pelas diferentes instituições que o compõe. 

Para tanto, foi necessário compreender o conceito de Território, Políticas 

Públicas e o de Desenvolvimento, que é de onde se emanam a maior parte das normas e 

leis que normatizam o uso do território. Na abordagem feita do conceito Território, 

ficou patente os três elementos a serem considerados na análise territorial: a política, a 

cultural e a economia.  

Quanto às políticas públicas, adotou-se a concepção de que estas são um 

conjunto de ações e decisões, voltadas para solução ou não de problemas de uma 

sociedade, ou ainda, são planos, com metas traçadas para alcançar o bem estar de uma 

sociedade (desenvolvimento) e acomodar os interesses públicos. Ficou também patente 

que o desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de mudanças e 

transformações de ordem econômica, política e, principalmente, humana e social. 

Quando analisadas as políticas públicas vigentes em Moçambique, olhando a 

finalidade das mesmas, percebe-se que visam estimular o desenvolvimento, mas o 

conceito de desenvolvimento contido nelas ressalta a concepção neoclássica onde a base 

econômica é o elemento principal, estimulando deste modo o crescimento econômico 
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em detrimento do verdadeiro desenvolvimento que envolveria as transformações 

sociais. 

É necessário que as políticas públicas passem a ser elaboradas com base na 

concepção de sustentabilidade e a partir da escala humana, devendo para tal ocorrer 

mudanças de posturas tanto dos detentores do poder, assim como da própria sociedade. 

A área de estudo compreende toda a área urbana, semiurbana e rural do distrito 

de Chibuto, e o que se constatou foi que cada uma destas áreas tem uma forma 

caraterística de uso e ocupação da terra. A economia do distrito é dependente em grande 

medida da atividade agrícola (essa atividade serve de subsistência a mais de 90% da 

população do distrito), prova disso é a contribuição desse setor na produção global do 

distrito, com 62,5% do total. 

Os serviços sociais básicos no distrito estão ainda longe do desejado, parte 

considerável da população continua a não a ter acesso a educação e os que têm acesso, o 

fazem em condições extremamente difíceis; as pessoas continuam a percorrer grandes 

distâncias para encontrar uma unidade hospitalar, a eletricidade não chega a todos e a 

infraestrutura viária e de comunicação são precárias. 

Sendo assim, a população do Distrito de Chibuto vive numa situação de extrema 

pobreza. A pobreza pode ser entendida como uma situação de carência de condições 

para satisfazer as necessidades básicas, capazes de permitir ao indivíduo ou a sua 

família recursos para supri-las. Mas é aceitável analisar pobreza por meio de 

indicadores de renda, saúde, habitação, educação, além da ampliação das liberdades, em 

especial no que concerne a dimensão política. 

Ficou ainda patente que a pobreza ainda continua sendo um fenômeno 

predominantemente rural em Chibuto e em Moçambique, onde mais de 80% das 

famílias pobres vivem em áreas rurais. O Distrito está no grupo dos menos pobres da 

Província e do País, com uma taxa de incidência de 0,51%. 

Apesar de todo o esforço, por parte do Governo Moçambicano, em combater ou 

diminuir os índices de pobreza no país (através do PARPA), o fenômeno ainda é uma 

realidade no seio das famílias moçambicanas. Eis que alguns autores chamar a atenção 

para a necessidade de não se olhar para pobreza apenas como uma simples relação 
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estatística, mas sim a expressão de uma situação concreta de pessoas concretas. Os 

mesmos alertam para a necessidade de prestar atenção às dinâmicas e particularidades 

locais, de compreendê-las e, a partir desse conhecimento, conceber instrumentos mais 

adequados ao combate à pobreza.  

Na tentativa de ir além das análises utilizadas de desenvolvimento, foi proposto 

a criação de um índice. Os resultados do Índice Territorial de Desenvolvimento 

Humano para o distrito de Chibuto, proposto no trabalho, mostrou que, o posto 

administrativo que ocupa a melhor posição em ordem descendente é o posto 

administrativo de Godide, seguido do posto administrativo de Malehice e a pior posição 

pertence ao Chibuto Sede, mesmo este concentrando a maior parte dos serviços e da 

estrutura produtiva do Distrito. 

Esses resultados vêm mostrar que o desenvolvimento deve-se resumir na 

satisfação das necessidades humanas, devendo ser o pilar principal do novo tipo de 

desenvolvimento que se pretende, com a finalidade de desencadear, com urgência, ações 

com vista a superar ou combater a desoladora miséria que sofre a maior parte dos 

habitantes dos postos administrativos de Chibuto, e de todo o Distrito. 

Como afirma Milton Santos (1999), às caraterísticas da sociedade e do espaço 

geográfico, em um dado momento de sua evolução, estão em relação com um 

determinado estado de técnicas. É nesse sentido, que olhando para os objetos técnicos 

que estruturam o território de Chibuto, vemos que a maior parte deles está em desuso, 

visto que foram instalados na sua maioria no período colonial. 

O atual sistema de abastecimento de água foi construído em 1964, para um 

universo de 6000 habitantes que viviam na área central da cidade de Chibuto. No 

entanto, hoje a cidade tem mais de 90.000 habitantes e apenas 11% tem acesso a água 

potável. Mesmo depois de reabilitado e expandido o sistema de abastecimento de água 

que está sendo levada a cabo ao nível do distrito, a situação estará ainda longe de ser 

resolvida. 

Ficou também assente que mesmo com a existência de uma normativa 

reguladora (Política Nacional de Águas), na prática não se faz sentir, por isso é palavra 

unânime da população residente, bem como dos chefes dos postos administrativos 
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entrevistados, que a PNA não se reflete no distrito de Chibuto. Os dados levantados na 

aplicação de questionário revelaram que mais da metade da população do distrito 

consume água impropria para satisfação das suas necessidades, chegando mesmo em 

alguns casos, a usarem os rios existentes para terem acesso a água. 

A situação das infraestruturas viárias, a rede de distribuição de energia elétrica e 

outros objetos técnicos que estruturam o território de Chibuto, são indicativos mais que 

suficiente da situação de pobreza em que o distrito se encontra mergulhado. As vias de 

acesso estão numa situação deplorável e as recentes cheias vieram a piorar ainda mais a 

situação. Os serviços de eletricidade cobrem apenas a cidade de Chibuto e parte dos 

postos administrativos de Malehice e Tchaimite. 

5.2 Algumas Recomendações 

Considerando-se as conclusões da pesquisa, são discriminadas as seguintes 

recomendações: 

 Tendo em consideração que as políticas públicas visam alcançar o bem estar da 

sociedade (promover o desenvolvimento), elas não devem ser formuladas apenas 

visando assegurar o crescimento econômico sustentável, célere e robusto ou, em 

outras palavras, visando satisfazer interesses e preferências do governo e dos 

donos do poder, mas sim, na sua elaboração, devem ser levadas em consideração 

às necessidades da sociedade, portanto, devem ser formuladas numa abordagem 

do tipo “Down Top” (uma criação de baixo para cima); 

 Com os resultados do Índice Territorial de Desenvolvimento Humano para o 

distrito de Chibuto (atendendo que é um estudo pioneiro no distrito), o governo 

do distrito poderá considerar o mesmo como uma ferramenta que visa contribuir 

para uma maior objetividade na análise rigorosa e consciente do diagnóstico 

territorial, fornecendo deste modo elementos para aqueles que estão envolvidos 

no planejamento do uso do território, para o desenho de estratégias ou políticas 

de desenvolvimento, ajudando deste modo a acelerar o desenvolvimento social 

no distrito; 

 O governo do distrito de Chibuto em coordenação com as estruturas municipais, 

devem realizar periodicamente estudos (ITDH) em escalas menores, de 
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preferência com uma repartição local (ao nível dos postos administrativos), a fim 

de identificar os problemas existentes dentro destas áreas pertencentes ao 

território do distrito de Chibuto; 

 Recomenda-se ainda que o governo do distrito, ou direções de Planejamento 

Territorial, treinem os responsáveis por desenhar as estratégias e políticas para o 

desenvolvimento do distrito, a fim de que levem em consideração os resultados 

desta pesquisa como uma referência útil para alcançar a redução das 

disparidades espaciais e, assim, melhorar as condições de vida da população, 

principalmente rural, através do uso mais eficiente do potencial dos recursos 

endógenos, disponíveis em cada local; 

 As futuras estratégias de desenvolvimento, em Moçambique, deve prestar 

especial atenção para as zonas rurais moçambicanas, visto que a pobreza impera 

mais nestas regiões de modo a dotar essas regiões de mais infraestruturas, para 

que se possam reduzir os desequilíbrios entre as zonas urbanas e rurais, através 

do aumento da oferta de infraestrutura, especialmente estradas e comunicação, 

convista a tornar as zonas rurais nos verdadeiros polos de desenvolvimento, 

buscando assim, alcançar uma verdadeira diminuição do fenômeno êxodo rural; 

 Por fim, é necessário que na próxima reformulação da Política Nacional de 

Águas, se leve em consideração a necessidade de prestar atenção às dinâmicas e 

particularidades locais (uma vez que o país é rico em recursos hídricos), de 

modo a compreendê-las e, a partir desse conhecimento, conceber instrumentos 

mais adequados, para que toda a população moçambicana tenha acesso a água 

potável, pois  em muitas regiões, este acaba sendo um dos fatores que mais 

atrasa o processo de desenvolvimento. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 
 
 

QUESTIONÁRIO 

O presente questionário visa a recolha de dados para análise, como parte da dissertação 

intitulada “Uso e apropriação da água e o processo de Desenvolvimento em 

Moçambique: Estudo de caso do Distrito de Chibuto”, para obtenção do grau de mestre 

em Geografia. 

Agradece-se, desde já, a sua colaboração no preenchimento do mesmo. 

Local de residência:___________________________________ 

1. Sexo: M (   )      F (   ) 

 

2. Faixa Etária: 10-35 (   )       35-60 (   )     +60 (   ) 

 

3. Como o/a Sr. (a) avalia a situação do abastecimento de água potável no distrito 

de Chibuto? 

a) Muito boa (   ) 

b) Boa (   ) 

c) Má (   ) 

d) Muito má (   ) 

 

4. Onde que o/a Sr. (a) tira água potável para o seu consumo diário? 

a) Torneira (ligações domiciliárias) (   ) 

b) Nos fontanários (   ) 

c) Nos furos (   ) 

d) Nos poços (   ) 

e) No rio (   ) 

f) Num outro lugar (   ). Qual?_____________________________ 

 

5. Na sua opinião, acha que com a melhoria do abastecimento de água potável no 

distrito de Chibuto, estar-se-ia promovendo o desenvolvimento do mesmo? 

a) Sim (   ) 

b) Não (   ) 

c) Não sei (   ) 

 

 

6. Já ouviu falar da política nacional de água? Sim (   )  Não (   ) 
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7. Como avalia os reflexos (benefícios) gerados pela política nacional de água no 

distrito de Chibuto? 

a) Muitos reflexos (   ) 

b) Pouco reflexos (   ) 

c) Nenhum reflexo (   ) 

 

8. Já ouviu falar do PARPA I e II (Plano de Ação para Redução da Pobreza 

Absoluta)? Sim (   )    Não (   ) 

 

9. Como o/a Sr. (a) avalia os seguintes benefícios sociais gerados pelo PARPA II e 

Fundo de Desenvolvimento do Distrito na sua comunidade: 

Benefícios Nenhum Pouco Muitos 

Melhoria no abastecimento de água       

Melhoria no abastecimento de energia       

Melhoria nas vias de acesso       

Melhoria das redes de telecomunicações       

Oportunidade de emprego       

Oportunidade de negócio       

Aumento da renda local       

Melhoria no acesso a educação       

Melhoria no acesso a saúde       

Melhoria na produtividade e produção agrícola       

Melhoria nas condições de habitação       

Melhora a proteção do Meio ambiente       

 

10. De uma maneira geral, como o/a Sr. (a) avalia a situação da pobreza no distrito 

de Chibuto? 

a) Muito elevada (   ) 

b) Elevada (   ) 

c) Baixa (   ) 

d) Muito baixa (   ) 

 

11. Qual é o número do seu agregado familiar? 

a) 1 (   ) 

b) 2 (   ) 

c) 3 (   ) 

d) 4 (   ) 

e) Mais de 4 (   ) 

 

 

12. No seu agregado familiar, quantas pessoas possuem emprego formal? 

a) Nenhuma (   ) 
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b) Uma (   ) 

c) Duas (   ) 

d) Três (   ) 

e) Mais de três (   ) 

 

13. Qual é o tipo de moradia (habitação) que o seu agregado familiar dispõe? 

a) Habitação de caniço (   ) 

b) Habitação de madeira e zinco (   ) 

c) Habitação de alvenaria (   ) 

d) Outros tipos. (   ) Qual?___________________________ 

 

14. Quais são os bens duráveis que a família possui? 

a) Automóvel (   ) 

b) Televisor (TV) (   ) 

c) Aparelhagem sonora (   ) 

d) Telemóvel (   ) 

e) Fogão a gás (   ) 

f) Geladeira (geleira) (   ) 

g) Outros (   ) 

 

15. Qual é a fonte de renda da família? 

a) Emprego (   ) 

b) Auto emprego (   ) 

c) Outras fontes (   ). Qual? ____________________________ 

 

16. Qual é a renda média da sua família? 

a) Menos de 2500,00 MT (178 Reais) (   ) 

b) 2500,00 MT (178 Reais) à 5000,00 MT (356 Reais) (   ) 

c) 5000,00 MT (356 Reais) à 10000,00 MT (712 Reais) (   ) 

d) Mais de 10000,00 MT (712 Reais) (   ) 

 

17. Algum membro da sua família ficou doente nos últimos 12 meses?  

Sim (   )      Não (   ) 

                    

Integrante Doença Tipo de atendimento Tipo de medicação 
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ANEXO 2 

 

Roteiro de Entrevista 

1. Para o Sr. (a), qual é a avaliação que faz da situação de abastecimento de água 

potável no Distrito de Chibuto? 

 

2. Acha que o cenário atual da questão do uso e apropriação de água mina o 

desenvolvimento do distrito? 

 

3. Para o Sr. (a) o que quer dizer desenvolvimento? E será que o mesmo se reflete 

no distrito? 

 

4. Como o Sr. (a) olha para a situação da pobreza no distrito de Chibuto? 

 

5. Quais são os reflexos do PARPA I e II (Plano de Ação para a Redução da 

Pobreza Absoluta) e do FDD (Fundo de Desenvolvimento do Distrito)? 

 

6. Quais são as metas definidas em termos da redução da pobreza para o distrito? 

6.1 Essas metas estão sendo alcançadas? 

 

7. O Sr. (a) considera a melhoria ou acesso de água potável a toda a população do 

distrito de Chibuto como ferramenta chave para o desenvolvimento do distrito? 

 

8. Quais são as consequências que se verificam no distrito de Chibuto com a 

escassez de água potável? 

 

9. Quais são as principais ações levadas a cabo para minimizar o atual cenário de 

escassez de água potável? 

 

10. Há envolvimento da comunidade no processo de gestão e abastecimento de água 

no distrito? 

 

11. Será que os reflexos da política Nacional de água se faz sentir no distrito? Ela  é 

implementada na sua totalidade? 

 

12. Qual é o cenário atual do distrito em termos de infraestruturas sociais, incluindo 

os de abastecimento de água. 

 

13. Quais são as doenças mais frequentes ligadas ao cenário atual de escassez de 

água no distrito? 
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14. Qual é a situação do saneamento no distrito? 

 

15. Em sua opinião, quais são os elementos ou fatores que devem ser prioritários na 

sua resolução de modo que em curto prazo o distrito diminua os índices de 

pobreza e caminhe para o desenvolvimento. 
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ANEXO III 

Mapa da Estrutura rodoviária em Moçambique. 

 

 


