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INTRODUÇÃO 

 

Uma análise ao fornecimento de serviços sociais às populações em Moçambique permite 

constatar a existência de fortes assimetrias geográficas. De facto, o acesso à saúde, à educação, à 

rede de transporte e telecomunicações, à energia ou, inclusivamente, aos mercados, é bastante 

desigual, beneficiando, claramente, as populações mais próximas dos centros urbanos ou dos mais 

importantes corredores de transporte (particularmente em volta da N1 ou dos corredores da Beira 

e de Nacala). Fora destes locais, o isolamento geográfico compromete o acesso a estes serviços. 

Neste cenário, emergem diferentes cidadanias, caracterizadas por diferentes oportunidades de 

acesso a serviços públicos, alguns dos quais contemplados como direitos fundamentais. 

 

 

OBJECTIVOS E METODOLOGIA 

 

Com vista a diagnosticar as necessidades das populações no acesso a estes serviços, o 

Observatório do Meio Rural aplicou um pequeno inquérito por questionário, a 327 indivíduos, 

residentes em 6 bairros ou povoados em Moçambique. Trata-se do povoado de Mulapane 

(pertencente ao distrito de Nacarôa, Nampula), de Itoculo (distrito de Monapo, Nampula), do 

bairro de Namalinde (localizado no limite do município de Ulongué, Tete), do povoado de 

Nhassanga Sul (distrito de Marara, Tete), do bairro de Ngomene (no distrito de Quissico, 

Inhambane), e do povoado de Mangunze (distrito de Chongoene, Gaza). Todos estes locais estão 

localizados a cerca de 10 km de uma estrada asfaltada. Apesar de estarem classificados como 

áreas urbanas, os dois bairros analisados neste texto (Namalinde e Ngomene) apresentam 

características rurais: ausência de infra-estruturas urbanas, como rede de transporte, energia, água 

canalizada ou saneamento; predominância de zonas de exploração agrícola ou florestal, sendo que 

a esmagadora maioria dos residentes pratica a agricultura. O questionário foi aplicado ao longo 

do 3º trimestre de 2018. A cada inquirido foi apresentada uma lista de 9 serviços (educação, saúde, 

transporte, telecomunicações, água, energia, extensão agrária, comércio e segurança), sendo 

convidado a seleccionar apenas 3 que considerasse mais prioritários na sua zona. 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Da análise das respostas dos inquiridos (ver quadro 1) é possível constatar que o acesso a posto 

médico e a furo de água constituíram as principais necessidades apresentadas pelas populações. 

A necessidade de construção de posto médico foi referida por quase três quartos (73%) dos 

inquiridos, com destaque para os dois povoados no Norte do país e para as populações com 

maiores níveis de rendimento. Por sua vez, o acesso a água foi referido por 71% dos inquiridos, 

particularmente no Sul do país (mais marcado pelas estiagens) e entre as populações com menores 

níveis de rendimento (1º quartil da população).  
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Quadro 1: Principais necessidades apresentadas pelos inquiridos, por província 

Serviços:  Província 

 Nacional Nampula Tete Gaza/Inhambane 

Posto médico 73% 93% 79% 50% 

Furo de água 71% 68% 47% 91% 

Escola 40% 70% 40% 12% 

Transporte 31% 17% 27% 47% 

Extensão agrária 17% 11% 31% 12% 

Energia 16% 6% 13% 29% 

Loja comercial 16% 3% 11% 32% 

Segurança 12% 9% 18% 11% 

Telecomunicações 10% 5% 30% 0% 

 

A necessidade de melhoria do acesso à educação e das condições de transporte surgiu como um 

segundo conjunto de preocupações. De facto, a necessidade de construção ou melhoria da rede 

escolar foi referida por 40% dos inquiridos, particularmente nos povoados analisados no Norte 

do país, mas não tanto no Sul do país. Por sua vez, a melhoria das condições de transporte foi 

apresentada como prioritária por 31% dos indivíduos, particularmente no Sul do país. A 

necessidade era justificada pela irregularidade dos transportes e pelo mau estado das vias de 

acesso, com reflexos nos custos de transporte de pessoas e bens. 

 

Os serviços cujas necessidades não foram tão manifestas relacionaram-se com a assistência 

agrária (17%), com a energia (16%), lojas rurais, segurança (12%) e telecomunicações (10%). 

 

A opinião dos indivíduos apresenta uma correlação reduzida com o nível de rendimento dos 

indivíduos. O coeficiente de correlação de Pearson1 nunca ultrapassa os 0,18, pelo que os vários 

grupos sociais existentes ao nível do povoado tendem a partilhar a mesma opinião (quadro 2). Ou 

seja, existe uma baixa correlação entre o nível de rendimentos das populações e a opinião 

relativamente à necessidade de serviços públicos, significando que a debilidade desses serviços 

(acesso à saúde, água, educação, transporte) afecta todos os indivíduos, independentemente do 

nível de rendimento. 

  

                                                           
1 Representado por ᴩ e assumindo valores numa escala entre -1 e 1, o coeficiente de correlação de Pearson 

mede o grau da correlação entre duas variáveis, assim como a sua direcção (positiva ou negativa). Quando 

ᴩ = 1 significa a existência de uma correlação perfeita positiva entre duas variáveis; por sua vez, quando ᴩ 

= -1 está-se perante uma correlação negativa perfeita entre as mesmas. Quando ᴩ está próximo de 0 significa 

que as duas variáveis não dependem linearmente uma da outra. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Correla%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
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Quadro 2: Correlação de Pearson entre necessidade de serviços e nível de rendimento 

 Correlação de Pearson 

Posto médico 0,182 

Furo de água -0,173 

Escola -0,069 

Transporte -0,174 

Extensão agrária 0,139 

Energia 0,063 

Loja comercial -0,021 

Segurança -0,006 

Telecomunicações 0,139 

 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

Ainda que esta amostra não permita tirar conclusões para o conjunto do país, os resultados 

permitem tecer as seguintes considerações: 

 

 Elevada insatisfação em relação às condições de saúde oferecidas no meio rural, sendo a 

construção de posto médico uma das necessidades mais evocadas pelas populações 

inquiridas. As justificações apresentadas prendem-se, não só, com as elevadas distâncias 

a percorrer, com a morosidade no atendimento, com a ausência de médico e de valências 

(obrigando à deslocação para hospitais provinciais), ou com a indisponibilidade de 

medicação. 

 O acesso a água representa um fenómeno preocupante, sobretudo nas zonas mais 

afectadas pela estiagem, constituindo a procura de água uma actividade que consome 

grande parte do tempo dos membros femininos do agregado familiar. 

 Os inquiridos lamentam a debilidade do parque escolar: mais de metade das salas de aula 

foi construída com paredes de caniço ou matope (por vezes com cobertura de zinco), 

quase sempre com recurso ao trabalho e financiamento das próprias populações. Em 3 

das 6 escolas primárias visitadas não existia nenhuma carteira escolar, sendo que nas 

restantes o mobiliário era claramente insuficiente.  

 A ausência de infra-estruturas sociais e a distância em relação aos centros urbanos é 

agravada pela precariedade dos serviços de transporte. Essa debilidade é evidente não só 

ao nível do mau estado das vias de acesso – incluindo pontes e diques – que dificulta a 

transitividade durante parte do ano, mas também devido à irregularidade e características 

dos meios de transporte (carrinhas de caixa aberta para transporte de pessoas e carga), e 

elevados custos deste serviço. Em análises anteriores demonstrou-se que, não obstante o 

drama do transporte urbano, as condições nas zonas rurais (em termos de frequência e 

custos de transporte) são, comparativamente, mais graves. Estes fenómenos tornam 

grande parte da população excluída do acesso a direitos fundamentais como a saúde e a 

educação, assim como aos mercados. 

 

Não obstante a presença de outras variáveis num complexo jogo político, assume-se que os 

governos locais que demonstrarem maior capacidade de melhoria destes serviços públicos 

tenderão a adquirir maior legitimidade junto das respectivas populações. 

 

 

 


