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1. INTRODUÇÃO 

 

O serviço de transporte (de passageiros e mercadorias) sempre foi considerado um dos desafios 

de desenvolvimento rural em Moçambique. O Programa de Reabilitação Económica (PRE) tinha 

como foco operacional a regeneração da produção e circulação de mercadorias nas zonas rurais, 

procurando, desta forma, travar a contínua degradação da economia. Mais recentemente, a 

Estratégia de Desenvolvimento Rural (EDR), visando a diversificação e eficiência do capital 

social, de infra-estruturas e institucional, traçou como objectivo a manutenção e expansão de 

infra-estruturas físicas, designadamente as de transporte e comunicação. 

 

No entanto, as atenções mediáticas para o problema do transporte têm sobretudo incidido sobre 

os grandes centros urbanos, especialmente sobre a área metropolitana de Maputo, num cenário 

onde centenas de milhares de munícipes dependem diariamente deste serviço. Através deste 

Destaque Rural pretende-se demonstrar que os problemas de transporte em Moçambique não se 

resumem apenas à esfera urbana, afectando as populações, os serviços e o tecido produtivo do 

meio rural, distanciando, desta forma, as políticas traçadas da respectiva implementação. 

 

2. COMPARAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE URBANO E RURAL 

 

Com vista a comparar os preços dos serviços de transporte existentes na zona rural com o existente 

na cidade de Maputo, comparam-se tarifas de transporte entre três localidades situadas em zonas 

rurais (no Norte, Centro e Sul de Moçambique) e os centros urbanos ou sedes de distrito mais 

próximos, com as tarifas praticadas na área metropolitana de Maputo. As tarifas consideradas 

referem-se a Abrl de 2018 e referem-se a um único trajecto (só ida). 

 

Especificamente foram analisadas três rotas rurais: 

 

 Trajecto de Itoculo (povoado no distrito de Monapo, província de Nampula) à sede do distrito 

(município de Monapo), numa distância total de cerca de 23 km de estrada (8 dos quais 

asfaltados). 

                                                           
1 Licenciado em Economia e Monitor de Investigação do Observatório do Meio Rural. 
2 Doutor em Estudos Africanos e Coordenador do Conselho Técnico e investigador do Observatório do 

Meio Rural. 



 Trajecto de Nhassanga Sul (povoado localizado no distrito de Marara, província de Tete) e a 

localidade de Cachembe (sede do distrito de Marara), numa distância de 25 km por estrada 

(10 dos quais asfaltados); 

 Trajecto entre a sede da localidade de Manzunze (no distrito de Chongoene, província de 

Gaza) e a cidade de Xai-Xai, numa distância de 35km. 

 

Assim como duas rotas inseridas na área metropolitana de Maputo: 

 

 Cidade de Maputo (Anjo Voador/Baixa) e a vila de Boane, numa distância de 30 km por 

estrada asfaltada, sendo que parte do percurso está sujeito ao pagamento de portagem. 

 Anjo Voador/Baixa e a Praça dos Combatentes (via Avenida Acordos de Lusaca), numa 

distância de 10km por estrada asfaltada. 

 

O Quadro 1 compara as distâncias, tarifas e custos por quilómetro: 

 

Quadro 1: Trajectos, distâncias e tarifas praticadas em  

transporte semi-colectivo de passageiros 

Trajecto 
Distância 

(km) 

Tarifa 

(meticais) 

Custo (meticais 

por km) 

Itoculo – Monapo 23 50 a 100 2,2 a 4,3 

Nhassanga Sul – Cachembe 25 60 2,4  

Mangunze – Xai-Xai 35 60 1,7  

Maputo (Baixa/Anjo Voador) – Boane 30 21 0,7  

Anjo Voador/Baixa – Praça dos Combatentes  11 10 1,1 

 

Não obstante o trajecto Maputo-Boane estar sujeito ao pagamento de portagem, os resultados 

demonstram que os custos de transporte rural são claramente superiores aos custos de transporte 

urbano: em Maputo, o custo por quilómetro nos troços analisados varia entre os 0,7 Mt/km e 1,1 

Mt/km, nas zonas rurais, o custo tende a duplicar, chegando a atingir 4,3 Mt/km. Refira-se que o 

preço entre Mangunze e Xai-Xai (actualmente de 60 Meticais, ou seja 1,70 Mt/km) é superior ao 

proposto pela Associação dos Transportes Rodoviários de Gaza (ASTROGAZA) à Direcção 

Provincial dos Transportes e Comunicações de Gaza, em Novembro 2016 (1,10 Mt/km). 

 

Por outro lado, a inexistência de operadores regulares em muitas zonas rurais torna o transporte 

de carga e de passageiros bastante dependente de motoristas ocasionais (que passaram naquele 

dia pelo local para realização de outros serviços) e imprevisíveis. Neste cenário, os custos de 

transporte são marcados pela imprevisibilidade e pelo oportunismo de cada motorista. No caso 

do trajecto Itoculo – Monapo, os custos de transporte podem variar entre 50 e 100 meticais. A 

mesma lógica é aplicável aos custos de transporte de mercadorias, encarecendo os preços dos 

produtos ao consumidor final e retirando margem de negociação ao produtor.  

 

Mesmo quando existem operadores regulares, a frequência do transporte e os tempos de espera 

também penalizam as populações rurais. As carrinhas de caixa aberta que operam entre 

Nhassanga Sul e Cachembe (distrito de Marara) realizam esse percurso apenas três dias por 

semana, acompanhando os dias de mercado na sede do distrito. Nos restantes dias, a única solução 

são os serviços de táxi-motorizada até à estrada nacional (num percurso de 11 km e com a tarifa 

de 150 meticais), recorrendo-se, depois, ao transporte semi-colectivo em viatura até à Cachembe 

(percurso de 14 km e custo de 30 meticais), num total de 180 Meticais (7,2 Mt/km).  

 

 

3.  FACTORES EXPLICATIVOS DAS DIFERENÇAS DE PREÇO 

 

As diferenças dos custos de transporte verificadas entre a cidade de Maputo e no meio rural podem 

ser explicadas por um conjunto de factores, entre os quais: 

 



 Défice comparativo de operadores de transporte no meio rural, provocando um 

desequilíbrio entre oferta e procura e tornando os custos dependentes das leis do mercado, em 

claro prejuízo dos utentes dos serviços; 

 Desregulação do sector no meio rural: Contrariamente às zonas urbanas, fora das sedes 

distritais, o preço de transporte não está regulamentado, tendendo a ser definido pelo 

transportador em função de cada oportunidade; 

 Mau estado das vias e elevados custos de manutenção das viaturas, agravados no meio 

rural pela ausência de serviços de mecânica, nomeadamente em temos de acesso a peças 

(cujos preços estão inflacionados), tecnologia para reparação e técnicos capacitados. Os 

custos de manutenção das viaturas são transferidos para os utentes do serviço; 

 Existência de subsídio ao transporte urbano na cidade de Maputo, em resultado das 

revoltas populares de 2008 e 2010, associadas ao aumento dos preços. 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se ao longo das últimas décadas foi realizado um grande esforço de reabilitação das principais 

estradas nacionais, as vias secundárias e terciárias continuam a apresentar enormes problemas, 

atingindo dimensões mais graves nas épocas chuvosas, tornando-se inclusivamente intransitáveis, 

ou obrigando à realização de longos desvios, em virtude da destruição de diques e pontes.  

 

O mau estado das estradas, a ausência de serviços regulares de transporte e os respectivos custos 

de manutenção concorrem para o aumento dos custos de transporte no meio rural (onde reside a 

maioria da população moçambicana), retirando aos produtores capacidade de negociação de 

preços ou de escoamento dos produtos nos mercados. 

 

O mau sistema de transportes afecta outros serviços, como a educação e a saúde, impedindo a 

progressão por outros níveis de escolaridade ou o acesso a cuidados médicos. Esta situação 

contribui para o isolamento das populações, já de si agravado pela dificuldade de acesso a energia 

ou à rede de telecomunicações. Estes fenómenos comprometem a integração económica do 

território e a construção da unidade nacional. 

 

Acrescem ainda as más condições do transporte. Tal como em muitas zonas periurbanas, no meio 

rural predominam as carrinhas de caixa aberta (vulgo my love), onde as populações são 

transportadas por longos quilómetros em sobrecarga, frequentemente mal acondicionada e em 

deficientes condições de segurança, expostas à poeira e às condições atmosféricas. Nos contactos 

realizados no terreno constatou-se que as redes de estradas e o sistema de transporte figuram entre 

as principais dificuldades apresentadas pelas populações rurais. 

 

Nos grandes centros urbanos assiste-se a uma maior participação do Estado neste sector, através 

da existência de empresas públicas de transporte, da concessão de subsídios aos transportadores 

privados, da definição de tarifas e da negociação com associações de transportadores. No meio 

rural, onde reside a maioria da população, o Estado delega toda a responsabilidade de transporte 

no sector privado. Por sua vez, as associações de transportadores existentes actuam, sobretudo, 

nas sedes distritais, não estendendo os seus regulamentos para as zonas mais recônditas. 

 

Uma inversão desta situação passaria por: 

 

 Reabilitação de vias de transporte secundárias e terciárias (particularmente para zonas de 

produção ou de maior concentração populacional), incluindo a construção de diques e pontes. 

 Investimento em serviços de transporte públicos e concessão de apoios para o funcionamento 

de operadores privados nas zonas rurais, assim como serviços de mecânica automóvel; 

 Responsabilização das autoridades e das associações de transportadores provinciais / 

distritais, ao nível da regulamentação e fiscalização de rotas e preços de transporte, 

estipulando limites máximos, de forma a diminuir os custos de comercialização dos produtos 

agrários. 


