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SUMÁRIO 

 

A intensificação e prolongamento do conflito militar em Cabo Delgado e a deslocação de 

centenas de milhares de indivíduos, obrigam à definição de respostas urgentes coordenadas, com 

vista a promover a integração socio-económicas das populações. Este documento parte da 

premissa que o desenvolvimento económico constituirá, no terreno, a melhor estratégia de 

contra-insurgência, propondo-se a implementação de modelos de desenvolvimento que 

priorizem o sector familiar, que apostem na diversificação da economia e na integração de 

pequenos produtores nos mercados. 

 

Três anos após os primeiros ataques, diversas análises permitem-nos compreender a existência 

de dimensões internas e externas do conflito no Norte de Cabo Delgado. O Norte de Moçambique 

está estruturado em diversos eixos contradição, assentes em rivalidades etnolinguísticas 

(proliferando sentimentos de estigmatização por parte dos povos da costa, maioritariamente 

islâmicos), etárias (em que uma população maioritariamente jovem enfrenta obstáculos de 

integração socioeconómica, frustrando-se elevadas expectativas sociais), geográficas 

(estrangeiros e indivíduos do Sul apropriam-se das melhores oportunidades de emprego e de 

negócio, perante o sentimento de desprotecção das populações locais), políticas (entre Frelimo, 

com larga popularidade no planalto, e Renamo, com uma forte base de apoio no litoral) e de 

classe (registando-se um aumento da pobreza e das desigualdades sociais). 

 

A nível externo, a entrada de novos produtores de gás no mercado colide com os interesses dos 

produtores mundiais já estabelecidos, gerando-se discursos acerca de tentativas de 

destabilização da produção no Canal de Moçambique. As profundas contradições internas que se 

vivem no Norte de Cabo Delgado foram habilmente capitalizadas por grupos jihadistas islâmicos, 

com ligações e financiamentos internacionais, que souberam adaptar o discurso às contradições 

socioeconómicas locais. A necessidade de segurança do Canal de Moçambique, que se consolida 

como importante corredor energético e de transporte, alimenta negócios securitários, agravando 

o conflito e tornando-o funcional. 

 

A intensificação do conflito teve um profundo impacto sobre as populações, traduzindo-se na 

destruição e interrupção de actividades económicas e circuitos comerciais, no aumento da 

pobreza e da insegurança alimentar. A deslocação forçada de mais de meio milhão de indivíduos 

coloca um forte desafio à assistência humanitária, mas também em termos de reassentamento 

populacional. A fragilização e abandono do Estado nas zonas de conflito, o aumento da pobreza 

e do desemprego aumentam o potencial de recrutamento de jovens para grupos violentos. É 

neste cenário que urge uma intervenção urgente, coerente e holística na província de Cabo 

Delgado. Ainda que uma solução sustentável para o problema em Cabo Delgado só seja viável 

no longo prazo, considera-se necessário a definição de políticas imediatas em termos de: 

 

• Alargamento urgente de serviços socioeconómicos, incidindo ao nível do acesso a saúde, 

educação, mas também de extensão e assistência financeira para reabilitação de actividades 

económicas; 

• Acesso a factores de produção, para reinício de actividades produtivas; 
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• Desenvolvimento de infraestruturas de apoio à economia local, reabilitando vias de 

acesso, sistemas de irrigação, electrificação e telecomunicações; 

• Implementação de políticas macroeconómicas, descentralizando o orçamento de Estado 

para os locais mais afectados, alargando a concessão de subsídios, reduzindo a carga fiscal 

ou intervindo ao nível da taxa de juro, protegendo sectores económicos estratégicos e 

geradores de emprego; 

• Capacitação institucional das organizações do Estado, prevendo a (re)construção de 

edifícios, fornecimento de tecnologia e formação de recursos humanos, assim como um 

reforço da transparência e prestação de contas; 

• Desenvolvimento de espaços de participação cívica, capacitando associações locais, 

capazes de se constituírem em movimentos de pressão em defesa dos seus interesses socio-

económicos.  

 

Em função de um conjunto de factores relacionados com as características agroecológicas, 

infraestruturas e potencialidades existentes, com as deslocações populacionais e segurança 

militar propõem-se diferentes áreas geográficas de intervenção na província de Cabo Delgado, 

nomeadamente: 

 

• Palma, rentabilizando a cadeia de valor do gás, apoiando pequenos negócios nas áreas de 

hotelaria, restauração e entretenimento, mas também produção alimentar, agro-

processamento, cuidados pessoais e serviços diversos. 

• Planalto de Mueda, retirando proveito de um clima de altitude, com elevada pluviosidade, 

apostando na produção pecuária e agrícola, assim como pequenos serviços; 

• Eixo Balama-Montepuez, rentabilizando infraestruturas e experiências no agronegócio, e 

procurando integrar milhares de deslocados, apostando na agricultura (de rendimento) e 

pecuária, no processamento de produtos agrícolas, madeira e mobiliário, na pequena 

indústria de construção, hoteleira e de restauração, mas também em serviços de transportes, 

comércio e pequenos serviços diversos;  

• Litoral Sul, procurando integrar centenas de milhar de deslocados na economia urbana de 

Pemba e rentabilizando o potencial turístico, apoiando pequenas actividades turísticas e de 

cuidados pessoais, mas também produção agrícola, pesqueira e pecuária de abastecimento 

à cidade, serviços de frio e de transformação de recursos pesqueiros e frutas, comércio e 

serviços diversos;  

• Vale do Lúrio, zona de maior concentração populacional e de pobreza, com elevado número 

de deslocados, apoiando actividades agro-pecuárias, agroprocessamento, transporte e 

comércio, e pequenos serviços diversos  

• Por constituírem zonas de concentração de imensos jovens deslocados e desempregados as 

zonas periurbanas (de Pemba, Montepuez, Mueda e Ibo) devem ser priorizadas e 

constituídas como zonas transversais de intervenção. 

 

Entre os grupos sociais a beneficiar, consideram-se prioritários os seguintes: 

 

• Deslocados internos, principais vítimas directas do conflito, privados de meios de 

subsistência, totalmente dependentes de apoio humanitário e em processo de 

reassentamento; 
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• Famílias monoparentais chefiadas por mulheres, particularmente vulneráveis e com efeitos 

positivos sobre o empoderamento das mulheres, diminuição da fecundidade e da pobreza, 

aumentando o bem-estar das famílias e prevenindo a radicalização dos mais novos; 

• Grupos etnolinguísticos estigmatizados, reduzindo sentimentos de discriminação e o 

potencial da adesão a grupos violentos; 

• Jovens, promovendo a respectiva integração social e económica, em particular através de 

programas de requalificação de mercados periurbanos, tornando mais eficazes as mensagens 

de apelo à não aderência a grupos radicais. 

 

Os serviços de apoio devem ser flexíveis e adaptáveis a uma realidade específica, marcada pela 

insegurança militar, pela descapitalização das populações e pela informalização das actividades 

económicas, prevendo a capacitação e desenvolvimento de competências técnico-profissionais; 

o financiamento sem exigência de garantias imobiliárias e o apoio ao desenvolvimento 

institucional, em particular de organizações de pequenos negócios e de actividades cívicas. 
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DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÓMICO DE CABO DELGADO NUM CONTEXTO 

DE CONFLITO 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Um conjunto de contradições internas e de longa duração estruturam as relações 

socioeconómicas na província, estando em grande medida na origem da conflitualidade actual. 

Não obstante a crescente interferência de factores externos na dinamização do conflito, os dados 

disponíveis permitem-nos concluir que, enquanto persistirem elementos internos de contradição, 

não será possível encontrar uma solução sustentável para o conflito. Não obstante o conflito 

implicar, inevitavelmente, uma intervenção militar, para prover a segurança das populações e de 

bens, as profundas contradições internas existentes obrigam à realização de um plano de 

desenvolvimento social e económico, entendido como a melhor estratégia de contra-insurgência, 

limitando o alastramento do conflito armado por outras zonas da província marcadas pela 

pobreza e por históricas relações de protesto em relação ao Estado. 

 

Uma vez que as informações são escassas e imprecisas e a situação militar no terreno é bastante 

imprevisível, torna-se difícil definir linhas gerais para um plano de intervenção. Não obstante, 

neste documento pretende-se apresentar um conjunto de elementos que devem ser 

considerados, de forma coerente, na implementação de qualquer projecto de desenvolvimento, 

distinguindo as diferentes áreas socioeconómicas de intervenção na província de Cabo Delgado, 

em função da realidade actual. 

 

Na prossecução desse objectivo, este documento divide-se em quatro partes: 

 

• Num primeiro momento, procuram-se apresentar as complexas causas do conflito, assim 

como explicar, de forma sucinta, o impacto do mesmo sobre as populações e actividades 

económicas; 

 

• Num segundo momento apresenta-se um conjunto de ferramentas de políticas públicas que 

merecem ser considerados, de forma coerente e articulada, com carácter imediato, mas 

considerando o longo prazo, com vista a maximizar os efeitos de investimentos, promover 

um desenvolvimento integrado e atenuar as assimetrias socio-espaciais; 

 

• Num terceiro momento o texto procura descrever o tipo de intervenção necessária. 

Considerando as características agroecológicas, as infra-estruturas existentes, os 

movimentos de deslocados, as atitudes para com o poder central e a segurança existente, 

são definidas diferentes áreas sociogeográficas na província de Cabo Delgado, sectores 

económicos a desenvolver, prevendo infra-estruturas e serviços fundamentais para o seu 

funcionamento. São ainda definidos os grupos sociais prioritários em termos de intervenção 

social, mas também as características dos serviços financeiros, adaptáveis a uma realidade 

de insegurança, de descapitalização e de informalização geral. 

 

• Finalmente, reflecte-se sobre o financiamento de todo o processo de intervenção 

socioeconómica na província, fundamentando a necessidade de constituição de um fundo 

para um desenvolvimento inclusivo e sustentável. 

 

• Em anexo são cartografados diversas informações socioeconómicas sobre a província de 
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Cabo Delgado. Os mapas podem constituir um mecanismo de consulta e de apoio à tomada 

de decisão de diversos agentes no terreno, entre os quais o Governo de Moçambique, 

instituições financeiras, agências de desenvolvimento, organizações não-governamentais e 

humanitárias, assim como empresas multinacionais e sector privado em geral. 

 

 

1. CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DO CONFLITO ARMADO 

 

Qualquer projecto de intervenção em Cabo Delgado deve considerar os complexos aspectos 

internos e externos que estão na origem e na dinamização do conflito militar, no Norte de Cabo 

Delgado, assim como os diferentes impactos da guerra na província. 

1.1. Factores dinamizadores do conflito armado em Cabo Delgado 

 

Como ilustra a figura 1, o conflito em Cabo Delgado estrutura-se em torno de motivos internos e 

externos. 

 

Figura 1: Factores internos e externos dinamizadores do conflito no nordeste de Cabo 

Delgado 

 
 

No campo dos elementos internos, constata-se a existência de 5 importantes eixos de 

contradição no Norte de Cabo Delgado: 

 

a) Questões étnico-religiosas: tensões antigas entre grupos etnolinguísticos mwanis 

(predominantemente da costa, com forte dedicação à pesca e a actividades comerciais, 

complementadas com alguma produção alimentar, sobretudo pecuária e aves) e grupos 

macondes (maioritariamente cristãos, residentes no planalto e dedicados à agricultura 

e pecuária). O facto de uma parte importante do grupo maconde ter participado na luta 
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de libertação pela Frelimo fez com que, no pós-independência, tivessem maior 

facilidade de acesso a recursos do Estado (ocupando cargos de governação ao nível 

central e no Norte do país, acedendo a habitações em bairros militares e, mais tarde, a 

subsídios), espalhando-se por vários distritos da província, incluindo nas zonas da costa, 

gerando pressão sobre terrenos e competição com locais. Qualquer projecto de 

intervenção deve atender à existência de grupos etnolinguísticos com sentimentos de 

estigmatização e de exclusão social. 

 

b) Questões etárias: Tal como no resto do país, Cabo Delgado dispõe de uma pirâmide 

etária na qual há uma alta percentagem de jovens sem qualificações e sem acesso a 

emprego, que construíram elevadas expectativas em torno da exploração de recursos 

naturais (marfim, madeira e pedras preciosas, frequentemente de forma ilegal) e, mais 

recentemente, em torno da indústria do gás. As pressões sobre terrenos resultantes dos 

projectos do gás e a não concretização de promessas de emprego e bem-estar 

frustraram expectativas sociais. A partir de meados da década de 2010, as tentativas de 

formalização e de controlo de actividades extractivas (através da Operação Tronco, de 

acções de queima de marfim apreendido ou da expulsão brutal de milhares de 

garimpeiros das minas de Namanhumbir) geraram rupturas em circuitos económicos 

subterrâneos, frustrando expectativas sociais. Qualquer projecto de intervenção deve 

atender à existência de população em fase de waithood. 

 

c) Questões socio-geográficas: A exploração de recursos naturais atraiu para a província 

milhares de indivíduos estrangeiros, provenientes de países africanos, asiáticos ou 

Ocidentais, mas também do Sul do país, gerando-se uma pressão sobre terras e inflação 

generalizada. As melhores oportunidades de negócio e de emprego são ocupadas por 

indivíduos de fora da província, gerando-se sentimentos de desprotecção por parte do 

Estado (visto como ao serviço dos poderosos), de inveja e de conflitualidade entre locais 

e vientes, ou com o Estado.  

 

d) Questões políticas: os resultados eleitorais revelam a existência de uma maior 

popularidade da Renamo nos distritos da costa, demonstrando a capacidade deste 

partido político em capitalizar o histórico sentimento de desprotecção e de 

estigmatização dos povos islâmicos do litoral. O vazio criado pela nova liderança da 

Renamo foi aproveitado por movimentos rebeldes e messiânicos, mobilizando 

populações locais que historicamente se relacionaram com o Estado em forma de 

confrontação. A limitação de canais formais de participação política e social 

(particularmente visível através da intolerância e violência política nos momentos 

eleitorais; na limitação e tentativa de controlo de processos de consulta comunitária; ou 

na intimidação de grupos alternativos) alimenta a convicção segundo a qual a violência 

constitui a única possibilidade de participação social.  

 

e) Questões de classe: As desigualdades de acesso a recursos de poder, nomeadamente 

a cargos no Estado ou subsídios, mas também a recursos naturais (terrenos, pedras 

preciosas, acesso a recursos pesqueiros, etc.) foram geradoras de desigualdades sociais 

na província, num cenário de corrupção e de oportunismo generalizado, gerando-se 

tensões entre ricos e pobres, conceitos esses frequentemente etnicizados ou 

politizados. 
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Ao nível dos elementos externos, uma série de factores vêm sendo referidos, frequentemente 

com poucas evidências sólidas ou mesmo de forma algo especulativa, entre os quais: 

 

a) Interesses energéticos internacionais: a entrada de um novo player na indústria do 

gás é geradora de competição entre grandes produtores económicos, que têm interesse 

em impedir a entrada no mercado mundial de uma nova fonte energética, procurando 

destabilizar ou atrasar a produção energética adicional; 

 

b) Indústria securitária: consolidando-se o Canal de Moçambique como um importante 

corredor energético de transporte (não só de gás, mas também carvão e outras 

matérias-primas estratégicas), levantam-se questões importantes sobre a segurança de 

circulação no Oceano Índico. Representando os custos de segurança uma fatia 

significativa dos custos de produção de gás, emerge um interessante negócio 

securitário, explorado por grupos externos em aliança com Big Men locais, alimentando 

o conflito e tornando-o funcional; 

 

c) Estado Islâmico e internacionalização do conflito: ainda que o conflito armado em 

Cabo Delgado tenha origens locais, a realidade é que, com o tempo, foi-se 

internacionalizando, existindo cada vez mais evidências da presença de estrangeiros 

entre os grupos armados, sugerindo possíveis ligações com o Estado Islâmico; 

 

d) Redes de tráfico internacional: Os relatórios da United Nations Office on Drugs and 

Crime revelam a consolidação de rotas de tráfico de heroína no Canal de Moçambique, 

mas também de seres humanos, madeira ilegal e pedras preciosas. Como forma de 

branqueamento de capitais, parte das receitas são localmente aplicadas no sector de 

construção ou hoteleiro e no financiamento à comercialização de mercadorias 

exportáveis, ou no financiamento de campanhas de políticos, em particular os mais 

próximos do poder central, de uma forma discreta mas observável. Esta situação 

alimenta debates em torno de disputas de controlo dos diferentes tráficos e relações 

com a insurgência armada. 

 

1.2. Transformações geradas pelo conflito armado 

 

A economia de Cabo Delgado baseia-se na produção camponesa para o autoconsumo, para os 

mercados locais, regionais e internacionais. A economia camponesa é complementada com 

actividades extractivas (florestais, de recursos faunísticos e minas), assim como em actividades 

comerciais. A província constitui terreno fértil para o capital comercial que funciona como elo de 

ligação entre produtores camponeses e o mercado local, nacional e internacional. Por outro lado, 

verificam-se migrações populacionais internas, permanentes ou sazonais, geradores de 

rendimentos importantes para a economia familiar. As deslocações são particularmente visíveis 

para zonas de mineração artesanal, para centros urbanos ou para zonas da costa, particularmente 

Palma e Mocímboa da Praia), mas também para outras províncias, como Nampula e Zambézia. 

 

O conflito armado vem exercendo um profundo impacto na província, onde se destaca: 

 

a) Abandono de culturas e de actividades económicas e diminuição da produção agrícola, 

contribuindo para a inflação dos preços de produtos de primeira necessidade e 

insegurança alimentar; 
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b) Interrupção de circuitos comerciais, particularmente entre o litoral e o interior, assim 

como entre o Norte e o Sul da província, levando à escassez de produtos, 

descapitalizando o sector comercial e aumentando o desemprego. Assiste-se ao aumento 

dos custos de transporte e dos custos de produção em geral; 

c) Abandono parcial ou total da presença do Estado no Nordeste da província de Cabo 

Delgado, particularmente nos distritos de Mocímboa da Praia, mas também Macomia, 

Quissanga, Muidumbe.  

d) Deslocação forçada de cerca de meio milhão de indivíduos, que se concentram 

maioritariamente na periferia das zonas de conflito e áreas periurbanas, criando 

crescentes dificuldades em termos de assistência humanitária (alimentação, assistência 

médica, construção de latrinas e de abrigos, etc.); 

e) Deslocação de empresários do Nordeste da província para as zonas Sul e Sudoeste, 

nomeadamente em torno da capital provincial ou nos distritos de Montepuez e de 

Balama; 

f) Violência e desconfiança sobre as populações e sobre inúmeros empresários que 

abandonam as zonas de conflito, suspeitos de financiamento de grupos insurgentes ou 

de lavagem de dinheiro;  

g) Aumento da pobreza e desemprego de jovens e respectivo potencial de recrutamento 

(voluntário e/ou forçado) para grupos violentos; 

h) Grande dificuldade de produção de estatísticas e aumento da incerteza em relação à 

realidade local; 

 

 

2. NECESSIDADE DE UMA INTERVENÇÃO URGENTE E HOLÍSTICA EM CABO DELGADO 

 

Considerando as profundas contradições internas existentes no Norte de Cabo Delgado, qualquer 

forma sustentável de lidar com o conflito implica a adopção imediata de um conjunto de medidas 

complementares e coerentes, criando condições que facilitem uma intervenção de longo prazo, 

abrangendo toda a região Norte do país. Como procura sintetizar a figura 2, um desenvolvimento 

integrado da província deve considerar um conjunto de factores, entre os quais: 

 

• Alargamento dos serviços socioeconómicos: A deslocação e reassentamento de cerca de 

meio milhão de indivíduos levanta sérios desafios de investimento ao nível da educação, da 

saúde e extensão rural (de apoio a actividades agro-pecuárias). De forma imediata devem 

ser alargados e flexibilizados os serviços financeiros de apoio ao pequeno empresário local, 

empoderando iniciativas empreendedoras. Importa ainda promover investimentos na 

investigação e fitossanidade, parques de máquinas adequadamente dimensionados e 

geridos para assistir pequenos produtores comerciais, assim como condições de manutenção 

e rede de armazenagem e conservação pós-colheita. 

• Acesso a factores de produção: nomeadamente sementes melhoradas, fertilizantes, 

pesticidas e mecanização (charrua, motocultivadores, carroças, motobombas ou 

electrobombas).  

• Desenvolvimento de infra-estruturas de apoio à economia local: reabilitação de vias de 

acesso, nomeadamente estradas secundárias e terciárias, assim como pontes, sobretudo em 

zonas de elevado potencial produtivo; reabilitação de regadios e de sistemas de irrigação, 

electrificação de zonas de produção e alargamento da rede de telecomunicação.  

• Desenvolvimento dos mercados: requalificação dos mercados periurbanos onde se 

concentram grande número de operadores informais, a maioria dos jovens. A requalificação 
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inclui facilidades sanitárias e de acesso a informação através de hotspots locais para fins 

educativos, contrainsurgência, informação comercial e acesso a serviços financeiros. Com 

apoio desta rede de mercados promover o investimento nas cadeias de valor relevantes para 

a economia local e em políticas que promovam a estabilização dos preços;  

• Implementação de políticas macroeconómicas coerentes e integradas: Para se assegurar 

que os planos de investimentos em infra-estruturas e serviços sejam viáveis é necessário 

complementá-los com a canalização de verbas do orçamento de Estado para sectores como 

a agricultura, pescas e agro-indústria, descentralizando para regiões menos integradas no 

mercado, alargando a concessão de subsídios especificamente orientados a sectores 

considerados estratégicos para a redução da pobreza; assim como através de uma política 

monetária e fiscal que proteja postos de trabalho, a produção e a indústria nacional, 

considerando, em particular, sectores como o arroz e o caju, que na região Norte abrangem 

dezenas de milhares de famílias.  

• Capacitação institucional, fiscalização e justiça, prevendo a construção e recuperação de 

edifícios, mas também um investimento nos recursos humanos e na eficiência dos serviços. 

O investimento na transparência e prestação de contas, na fiscalização e na 

despartidarização, assim como no respeito pelos Direitos Humanos terá um papel 

importante na recuperação da confiança das populações em relação ao Estado. 

• Desenvolvimento de espaços de participação cívica, implicando a identificação de líderes 

carismáticos locais, a capacitação de associações locais (religiosas, empresariais, recreativas, 

etc.), acções de advocacia junto das populações e associações locais, nomeadamente 

abrangidas por reassentamentos, associações de produtores (entre os quais mineradores 

artesanais), ou vítimas de violência, capazes de se constituírem em movimentos de pressão 

em defesa dos seus interesses socio-económicos. Trata-se da melhor forma de demonstrar, 

perante os mais jovens, que a violência não constitui o (único) espaço possível de exercício 

da cidadania. 

 

Figura 2: Instrumentos de políticas públicas conducentes a um desenvolvimento integrado 
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Não obstante a necessidade da constituição de medidas urgentes de curto prazo (ao nível da 

educação, saúde e empoderamento do empresário local), uma estratégia eficaz de combate à 

pobreza implica a definição de estratégias e compromissos de médio e longo prazo, num 

horizonte temporal de várias décadas. Por outro lado, implica um estreito trabalho 

interministerial, conjugando diversos instrumentos de governação de forma coerente e não-

contraditória. 

 

Neste processo, o Estado deve-se assumir como o actor central na promoção de políticas públicas 

concertadas. Torna-se urgente a afirmação da agência de desenvolvimento integrado de todo o 

Norte de Moçambique, com um papel fundamental na definição, implementação e monitoria de 

toda uma agenda de intervenção, incluindo a integração dos diversos parceiros de 

desenvolvimento. 

 

 

3. QUE INTERVENÇÃO? 

 

Não obstante ao longo das últimas décadas terem sido realizados diversos planos estratégicos 

de desenvolvimento da província de Cabo Delgado, que não deixavam de prever o 

desenvolvimento do agro-negócio e da agro-transformação, assim como de pequenos serviços 

rurais, a realidade é que se assiste a uma tendência de consolidação de uma economia de cariz 

extractivo e extrovertido, assente no investimento em capital intensivo e protagonizado pelo 

grande capital estrangeiro (em aliança com Big Men locais), com pouca relação com o tecido 

económico local e pouco gerador de emprego. A dificuldade de exploração do conteúdo local e 

a crescente instabilidade militar acelera a formação de uma economia de enclave, particularmente 

no distrito de Palma. Consolida-se uma economia fortemente dependente da variação do preço 

das matérias-primas nos mercados internacionais (gás, pedras preciosas, algodão, gergelim, 

castanha de caju, etc.), que o país não consegue controlar, gerando-se crises periódicas.  

 

O actual modelo de desenvolvimento não teve impacto na redução da pobreza e conduziu ao 

aumento das desigualdades sociais. Considerando que a frustração de expectativas iniciais gerou 

um processo de insatisfação e exclusão de diversos segmentos da população, potencialmente 

recrutáveis para grupos violentos, e considerando que uma intervenção militar no terreno só se 

pode tornar sustentável e eficaz, se for complementada com uma estratégia de contrainsurgência, 

nesta secção propõem-se diferentes áreas geográficas e económicas de apoio, capazes de 

promover uma inclusão socioeconómica das populações. Uma resposta no terreno deve 

privilegiar investimentos em trabalho intensivo, privilegiando o sector familiar, e diversificando o 

tecido económico a desenvolver (com destaque para a agricultura, pesca e agro-transformação), 

promovendo a integração dos mercados e do território (ver figura 3). 
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Figura 3: Transformação do modelo de desenvolvimento 

 
 

3.1. Zonas geográficas e sectores socioeconómicos 

 

Em função da realidade diagnosticada na primeira parte deste documento (insegurança militar, 

migrações internas e necessidade de reassentamento e de integração socioeconómicas de 

centenas de milhares de indivíduos), das diferentes condições agro-ecológicas, potencialidades 

económicas e infra-estruturas existentes, distinguem-se seis áreas na província de Cabo Delgado, 

com diferentes potenciais de investimento (ver mapa 72): 

 

Mapa 1: Diferentes zonas geográficas e possível investimento na Província de Cabo Delgado 
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Apresenta-se, em seguida, informação mais detalhada acerca de cada uma destas áreas. 

 

Zona 1: Distrito de Palma 

 

Considerando as características da indústria do gás (assentes em capital intensivo e com um 

carácter extrovertido), as elevadas taxas de analfabetismo no Nordeste de Cabo Delgado, assim 

como a ausência de centros de formação, as possibilidades deste sector económico vir a constituir 

um factor impulsionador de uma economia local serão bastante limitadas. De qualquer das 

formas, não deixa de ser possível explorar o conteúdo local a partir de alguns sectores periféricos 

da cadeia de valor do oil&gas, ao nível da produção hortícola e pecuária, da hotelaria, restauração 

e entretenimento, assim como ao nível de cuidados pessoais, entre outros pequenos serviços e 

oficinas.  

 

O desenvolvimento destas actividades económicas implica a existência de centros de formação 

profissional de referência e um forte investimento ao nível da extensão agrícola, veterinária e 

pesqueira, assim como da urbanização da região (vias de acesso, electrificação, 

telecomunicações). 

 

Importa estabelecer um conjunto de parcerias e ligações no terreno, nomeadamente com 

organizações experientes a nível da formação, assim como com as multinacionais do oil&gas, 

agências de desenvolvimento e cooperação. 

 

Figura 4: Possibilidades de desenvolvimento no distrito de Palma 
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Zona 2: O planalto de Mueda 

 

A zona 2 incide sobre o planalto de Mueda, envolvendo os distritos de Mueda, Muidumbe e 

Nangade, marcada por um clima de altitude, elevada pluviosidade, existência de algumas infra-

estruturas (regadio de Nguri) e condições razoáveis para a produção agro-pecuária. A agricultura, 

a produção suína, a indústria de processamento (moagens), comércio e serviços diversos poderão 

constituir áreas económicas a apoiar e desenvolver. 

 

A concretização destes projectos económicos requer um conjunto de infra-estruturas e serviços 

públicos, ao nível da constituição de escolas técnico-profissionais, mas também alargamento de 

serviços de extensão agrícola e veterinária, para além da reabilitação de regadios e melhoria de 

vias de acesso.  

 

Pela sua presença histórica no planalto, as instituições da Igreja católica podem constituir um 

actor imprescindível ao nível da formação profissional. 

 

Figura 5: Possibilidades de desenvolvimento no planalto de Cabo Delgado 
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Zona 3: Eixo Montepuez-Balama 

 

Pelas condições agroecológicas, pela existência de infra-estruturas e serviços de apoio ao agro-

negócio (regadios, parques de máquinas, silos e armazéns), pela existência de empresas 

multinacionais de fomento de algodão ou gergelim, pela integração no corredor de transporte 

entre Pemba e Lichinga, e pela verificação de dezenas de milhares de deslocados internos, o eixo 

Montepuez-Balama deve constituir uma área privilegiada de apoio e de investimento. 

 

Neste âmbito, será fundamental investir em infra-estruturas e serviços de apoio, relacionados, não 

só com o reforço da rede escolar e sanitária, centros de formação profissional, serviços financeiros 

(em particular micro-financeiros), mas também reabilitação de infra-estruturas de apoio à agro-

pecuária (armazéns, silos, tanques carracicidas, lojas e cantinas rurais, diques e represas etc.).  

 

Importa ainda potencializar um conjunto de parceiros estratégicos, com especial ênfase para 

organizações religiosas com ampla experiência ao nível da formação profissional, assim como 

organizações humanitárias, estabelecendo parcerias com empresas multinacionais direccionadas 

para o agronegócio (entre as quais a Plexus) ou explorando iniciativas de responsabilidade social 

(nomeadamente a Montepuez Ruby Mining).    

   

Figura 6: Possibilidades de desenvolvimento no eixo Montepuez - Balama 
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Zona 4: Litoral Sul 

 

Uma quarta zona estrutura-se em torno da capital provincial (onde se inclui a ilha do Ibo), centro 

administrativo da província e ponto central para as empresas multinacionais, para o sector 

humanitário e das consultorias, com potencialidades ao nível da restauração ou do turismo. 

 

É neste contexto que faz sentido promover diversas áreas económicas relacionadas com a 

hotelaria, restauração e artesanato ou exploração dos recursos balneares. A existência de um 

importante centro urbano pode constituir uma oportunidade para os distritos limítrofes, ao nível 

do desenvolvimento de produção agrícola, pecuária, fruticultura, pesca e aquacultura, assim como 

sistemas de frio e processamento de recursos pesqueiros e frutas. Enquanto centro urbano torna-

se relevante o apoio a actividades de serviços, nomeadamente de serviços de mecânica, 

carpintaria, electricidade, lavandaria, construção, alfaiataria, etc.), comércio (ferragens, produtos 

alimentares ou comércio de insumos agrícolas), entre outros. 

 

Em termos de infra-estruturas e serviços necessários é fundamental o forte investimento no 

ensino técnico-profissional, investigação e serviços de apoio a actividades económicas (extensão 

agrícola, pecuária e pesca). Importa considerar ainda um conjunto de infra-estruturas como 

tanques carracicidas, regadios, estaleiros navais (para embarcações de transporte, lazer e pesca), 

vias de acesso, mercados peri-urbanos e expansão da rede eléctrica. 

 

As múltiplas associações religiosas (islâmicas e cristãs), mas também organizações humanitárias, 

embaixadas e agências de desenvolvimento assim como empresas multinacionais poderão 

constituir parceiros estratégicos de desenvolvimento. 

 

Figura 7: Possibilidades de desenvolvimento no litoral Sul da província 
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Zona 5: Vale do Lúrio 

 

Pelo facto de ser a mais populosa da província, de concentrar maiores índices de pobreza e de 

deter uma tradição história de oposição ao governo da Frelimo, a zona Sul da província detém 

condições favoráveis à penetração de movimentos de protesto e violentos, pelo que deve 

constituir uma zona prioritária de investimento. 

 

Torna-se relevante o apoio a actividades económicas relacionadas com a produção alimentar 

(nomeadamente agricultura, pecuária e piscicultura), mas também agro-processamento de 

cereais e de madeira. Torna-se fundamental o apoio a serviços diversos (mecânica, carpintaria, 

electricidade, alfaiataria, entre outros), assim como actividades comerciais e de transporte de 

mercadorias e de passageiros. 

 

Para potenciar o desenvolvimento dessas actividades, torna-se importante o desenvolvimento de 

infra-estruturas e serviços de apoio, nomeadamente investigação e extensão agrícola e 

veterinária, alargamento da rede escolar (com forte incidência na formação técnico-profissional) 

e sanitária, mas também reabilitação e expansão de vias de acesso, rede de energia. O vale do 

Lúrio necessitará de investimentos em serviços de fornecimento de máquinas, de armazenamento 

e de comercialização agrícola. 

 

Neste cenário é fundamental apostar em parcerias com actores locais, nomeadamente com o 

sector privado (multinacionais do agronegócio), associações islâmicas e cristãs, assim como 

agências de desenvolvimento e organizações humanitárias existentes no terreno.  

 

Figura 8: Possibilidades de desenvolvimento no vale do Lúrio 
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Zona 6: Litoral Centro e Norte 

 

Finalmente, o litoral Centro e Norte de Cabo Delgado constitui a zona mais insegura da província, 

marcada pela presença de grupos militares, pela destruição de infra-estruturas (repartições 

governamentais, escolas e centros de saúde, etc.), pela ausência parcial ou total de administração 

Estatal e pela fuga da maioria da população. 

 

De qualquer das formas, trata-se de uma área com potencial ao nível da produção pesqueira e 

agrícola (particularmente ao nível da mandioca e da castanha do caju), mas também do 

desenvolvimento de uma indústria de processamento alimentar (peixe e mandioca) e de madeira 

e mobiliário. A costa detém um enorme potencial em termos de turismo, com possibilidade de 

desenvolvimento da hotelaria, restauração, mergulho, pesca desportiva, entre outras actividades 

de entretenimento em torno de arquipélago das Quirimbas. Como mecanismos de suporte ao 

sector do turismo é fundamental o apoio a serviços de mecânica, carpintaria, electricidade, 

construção e transporte, assim como de comércio de produtos alimentares, insumos agrícolas e 

pesqueiros. 

 

Pela sua longa presença e estreita inserção local, as associações islâmicas (como o Aga Khan e a 

Igreja católica), assim como organizações humanitárias e sector privado (particularmente 

empresas multinacionais) podem constituir parceiros estratégicos importantes.  

 

Figura 9: Possibilidades de desenvolvimento no litoral centro e norte da província 
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As zonas periurbanas, particularmente de Pemba, Montepuez, Ibo e Mueda, onde se concentram 

inúmeros indivíduos deslocados e desempregados, mas também imensas iniciativas micro-

empresarias, devem ser priorizadas e constituídas como zonas transversais de intervenção. 

 

Importa salientar que estas zonas geográficas não devem ser vistas como estanques, mas 

integradas. 

 

3.2. Grupos sociais a beneficiar 

 

Com vista a reduzir a pobreza, promover a inclusão económica de grupos marginalizados, uma 

maior integração do tecido social, diminuir assimetrias sociais, níveis de descontentamento e 

consequente potencial de aderência a grupos violentos, os seguintes grupos sociais devem ser 

considerados prioritários em qualquer projecto de intervenção na província de Cabo Delgado: 

 

a) Deslocados Internos 

 

A existência de mais de meio milhão de deslocados internos, a impossibilidade de regresso a 

locais de origem e zonas de produção, a perca (de grande parte) do património, a desconfiança 

que enfrentam nos locais de acolhimento e todo o drama psicológico inerente, tornam este grupo 

social particularmente vulnerável, e um alvo prioritário da intervenção humanitária. Organizações 

como PMA ou a Caritas Moçambique, assim como empresários locais, vêm constatando a 

insuficiência da ajuda alimentar, sendo consensual que será insustentável assistir indefinidamente 

estas populações nos centros de deslocados. A chegada da época das chuvas e os primeiros casos 

de cólera tornaram o respectivo reassentamento populacional numa urgência, sendo necessária 

a construção de toda uma série de infraestruturas e serviços públicos, nas áreas da educação, 

saúde, água, saneamento, vias de acesso, energia, mercados, crédito ou apoio a actividades 

económicas. O risco de aumento da pobreza e da exclusão destes grupos sociais e de ausência 

de perspectivas de futuro pode tornar determinados segmentos potencialmente recrutáveis por 

parte de grupos violentos, pelo que se torna fundamental um trabalho de apoio à reintegração 

económica e social. 

 

b) Famílias monoparentais chefiadas por mulheres 

 

Pelo papel enquanto mães e educadoras (e portanto, na prevenção da radicalização) ou como 

produtoras de alimentos, a assistência económica às mulheres tem um impacto positivo sobre 

todos os membros da família, pelo que este grupo social merece ser priorizado. Promovendo a 

emancipação socioeconómica da mulher e, consequentemente, o planeamento familiar, o apoio 

a jovens mulheres tem impacto sobre a redução da fecundidade e, consequentemente, da 

pobreza. 

c) Grupos etnolinguísticos estigmatizados 

Diversas pesquisas vêm revelando a existência de históricos sentimentos de discriminação social 

por parte de grupos etnolinguísticos da costa, particularmente entre mwanis, maioritariamente 

islâmicos e com menor representação ao nível do acesso a recursos do Estado, nomeadamente 

empregos, subsídio de antigo combatente, residências ou licenças de mineração (sobretudo 

quando em comparação com indivíduos makondes). Trata-se de um grupo com uma reduzida 

simpatia histórica com o partido Frelimo, particularmente observável durante escrutínios 

eleitorais) e que se relaciona com o Estado em oposição. Este sentimento assume o epicentro no 
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distrito de Mocímboa da Praia, particularmente observável durante escrutínios eleitorais, 

habilmente capitalizado por parte dos grupos de insurgentes, que aí construíram uma importante 

base social de apoio. A associação de grupos mwanis à insurgência militar é patente nas 

crescentes atitudes de discriminação e de islamofobia constatadas em zonas de concentração de 

deslocados, sobretudo entre aqueles oriundos de Mocímboa da Praia, onde a presença de famílias 

monoparentais chefiadas por mulheres é comparativamente superior. 

 

Importa considerar que sentimentos de exclusão são transversais a outros grupos 

sociolinguísticos, nomeadamente no Sul da província entre Makuas (sobretudo em zonas de 

maior concentração da pobreza e igualmente com maior resistência política em relação ao partido 

no poder), mas também entre makondes, traduzindo a estratificação social existente no seio deste 

segundo grupo, mas também o sentimento de desprotecção dos mais jovens, num cenário de 

acesa competição pelo acesso a recursos escassos. 

 

d) Jovens 

Com uma pirâmide etária bastante jovem, com problemas ao nível da formação técnica, 

Moçambique não apresenta um dinamismo económico capaz de absorver esta faixa populacional, 

gerando-se fenómenos de whaithood. Fenómenos de whaithood verificam-se quando jovens já 

estão em idade adulta (adquirindo direitos de voto, de matrimónio ou de entrada no mercado de 

trabalho), mas permanecem com dificuldades de integração económica, e de acesso a condições 

de reprodução social (nomeadamente a terreno, casa, transporte e bens de consumo em geral), 

permanecendo estreitamente dependentes de terceiros. A persistência de fenómenos de pobreza 

e a coexistência com uma emergente sociedade de consumo é socialmente geradora de 

instabilidade e de protesto social. A protecção económica da juventude constitui uma estratégia 

de prevenção relativamente ao envolvimento com grupos violentos. As mensagens de apelo à 

não aderência a grupos radicais só serão eficazes se complementadas com acções de assistência 

socioeconómica à juventude. 

 

3.3. Finanças inclusivas 

 

Os serviços financeiros devem ser adaptados à especificidade da realidade local, caracterizada 

pela informalização, pela descapitalização geral e pela insegurança militar. De forma a 

promoverem o desenvolvimento do empresário local, os serviços financeiros devem prever:  

 

a) a capacitação e desenvolvimento de competências técnico-profissionais, a literacia financeira 

e a gestão de negócios, apostando no trabalho em rede e na parceria com outras instituições 

existentes no terreno, com longa experiência na formação profissional;  

b) o rigor e proximidade, flexibilizando financiamentos, sem exigência de garantias de activos 

físicos e não condicionando a filiações partidárias, étnicas ou religiosas;  

c) o desenvolvimento institucional, estimulando acesso à informação e internet, requalificando 

mercados periurbanos, formação e capacitação de associações de produtores e de comerciantes 

rurais.  
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4. FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INCLUSIVO NORTE 

 

A implementação de um programa de intervenção de caracter urgente e holístico que aqui se 

propõe está dependente da disponibilidade de um orçamento alocado especificamente às 

actividades que vierem a ser inscritas no programa. As verbas integrantes deste orçamento 

poderão ser constituídas por contribuições de diversas origens. Coloca-se, então, a necessidade 

de um instrumento específico de gestão, o qual, de ora em diante se designa por Fundo 

Desenvolvimento Inclusivo Norte (FDIN). 

 

Para os fins aqui propostos, o conceito de Fundo é necessário para se assegurar a aplicação das 

verbas a ele alocadas com a obrigatoriedade de prestação pública de contas e em conformidade 

com os objectivos e princípios de gestão contratualizados e aceites pelos financiadores do fundo. 

 

Para os propósitos visados neste programa pretende-se que o Fundo siga os princípios de 

Finanças Inclusivas, pois é imprescindível promover o acesso a finanças a preços acessíveis com 

produtos e serviços para as famílias e empresas que têm sido excluídas do sistema financeiro. 

 

Reconhecendo, porém, que a inclusão social e económica não se alcança apenas com serviços 

financeiros o Fundo deve incluir o financiamento de actividades de: 

i) capacitação na iniciação e gestão de pequenos negócios;  

ii) investimentos de reabilitação ou melhoria de infraestruturas de natureza social e 

económica de impacto imediato na saúde, educação e economia local;  

iii) reforço da capacidade de instituições financeiras localmente implantadas e competências 

comprovadas para servir segmentos de baixa renda e  

iv) assistência a organizações locais de caracter humanitário e cívico.  

 

A constituição deste Fundo é da responsabilidade do Estado que, através da ADIN, deve promover 

a mobilização dos recursos que vierem identificados como necessários. A sua administração deve 

ser alocada a um Comité Directivo que integre técnicos representantes de instituições públicas, 

sector privado e sociedade civil que tenham competências para avaliar a estratégia e decidir sobre 

o processo de implementação dos recursos. 

 

A gestão do Fundo seguirá um conjunto de regras a serem aprovadas pelo Comité Directivo, entre 

as quais se adianta e em destaque as seguintes: 

 

• A gestão corrente deve ser feita com a contratação de uma instituição devidamente 

licenciada pelo regulador do sistema financeiro moçambicano e que demonstre ter longa 

experiência prática na gestão de fundos de desenvolvimento; 

• A entidade gestora fica obrigada a prestar contas ao Comité Directivo com periodicidade 

regular, nunca superior a um trimestre; 

• O Fundo está sujeito a auditorias externas anuais; 

• Uma entidade especializada em monitoria será contratada para, de forma independente, 

avaliar o desempenho dos membros do Comité Directivo, assim como da Entidade 

Gestora; 
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• As remunerações que vierem a ser acordadas para membros do Comité Directivo e para 

a Entidade Gestora terão uma componente variável determinada em função da 

pontuação resultante da avaliação e monitoria; 

• Nenhum membro do Comité Directivo pode beneficiar de qualquer facilidade financeira 

do Fundo; 

• A Entidade Gestora obriga-se a publicitar trimestralmente todas aplicações e beneficiários 

de qualquer tipo de assistência realizadas no trimestre anterior, bem como a natureza e 

fim da assistência prestada; 

• Estas e todas as demais regras de administração e gestão do Fundo serão tornadas 

públicas, de modo a assegurar-se suficiente transparência na aplicação dos recursos, 

tanto do ponto de vista financeiro, como de ética e objectivos de inclusão e equidade 

propostos pelo presente Programa 

 

Para a implementação deste instrumento recomenda-se a convocação por parte de uma entidade 

pública para uma conferência com a participação dos stakeholders relevantes para os desafios 

descritos neste programa. 

Da auscultação a ser feita nessa conferência projectar-se-á uma primeira proposta de orçamento 

indicativo e mecanismos de obtenção das respectivas verbas. 

Sendo um instrumento novo e desenhado numa conjuntura de algumas incertezas e falta de 

informação fiável o orçamento e plano de investimento serão abertos e dinâmicos. Nesse sentido, 

realizar-se-ão conferências periódicas (semestrais e/ou anuais) para apresentação de contas e 

defesa-mobilização das verbas procuradas para os períodos seguintes com fundamento na 

identificação de necessidades de intervenção para o desenvolvimento inclusivo do Norte com 

óbvia prioridade para Cabo Delgado. 

 

  



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

ATLAS SOCIOECONÓMICO DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO 
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1. RECURSOS NATURAIS 

 

1.1. Bacias hidrográfica 

 

A província é caracterizada por uma densa rede hídrica, constituída por 26 bacias hidrográficas, 

entre rios (com caudal sazonal ou permanente) e lagoas permanentes. 

 

As cinco bacias mais importantes são as do rio Lúrio (verde escuro), Megaruma (azul escuro), 

Montepuez (azul claro), Messalo (laranja) e Rovuma (castanho). Estes rios, juntamente com o 

Muera (afluente do Messalo), constituem os cursos de água permanente. 

 

Mapa 2: Bacias hidrográficas na província de Cabo Delgado 

 
Fonte: Plano Estratégico de Desenvolvimento de Cabo Delgado (2018-2027) 

 

1.2. Tipo de solos e potencial agro-ecológico 

 

Como mostra o mapa 2, Cabo Delgado é constituído por uma variedade de solos. No litoral da 

província predominam solos arenosos, e no interior predominam solos vermelhos de textura 

média, argilosos vermelhos e arenosos castanho-acinzentados.  
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Mapa 3: Mapa da tipologia de solos 

 
Fonte: Plano Estratégico de Desenvolvimento de Cabo Delgado (2018-2027) 

 

Com uma precipitação média anual de 900 a 1100 mm e com uma temperatura média anual de 

20 a 25º, o interior da província é considerado adequado para as culturas de milho, mapira, 

mexoeira, amendoim, feijões, soja e algodão. Mais fresco e húmido, o planalto de Mueda é 

considerado adequado para as mesmas culturas. 

 

O litoral da província tem uma precipitação ligeiramente inferior, sendo considerado adequado 

para as culturas de arroz, mandioca, castanha de caju, mapira, mexoeira, amendoim, feijões e 

algodão (mapa 3). 
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Mapa 4: Potencial para o desenvolvimento agrário 

 
Fonte: Plano Estratégico de Desenvolvimento de Cabo Delgado (2018-2027) 

 

1.3. Florestas 

 

a) Cobertura florestal 

 

As áreas de Cabo Delgado com maior densidade florestal concentram-se na zona Noroeste da 

província, particularmente nos distritos de Ancuabe,  Nangade, Palma e Mocímboa da Praia que 

apresentam mais de 60% do território com cobertura florestal. 

 

Quadro 1: Distritos de Cabo Delgado com maior e menor cobertura florestal 

Distrito 
Percentagem  

de cobertura florestal 

Distritos com maior cobertura  

Ancuabe 69,2 

Nangade 60,7 

Palma 60,2 

Mocímbia da Praia 60,1 

Montepuez 55,4 

Distritos com menor cobertura  

Balama 30,7 

Mecúfi 30,4 

Namuno 27 

Ibo 0,4 

Pemba 0 

 

A situação contrasta com o Sudoeste da província, nomeadamente nos distritos de Balama e 

Namuno, onde a densidade de floresta é comparativamente menor (abaixo de 30% de cobertura). 
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Realizando uma análise diacrónica, de 2001 para 2016, constata-se que a mancha florestal sofreu 

uma maior diminuição no Sul da província (particularmente no distrito de Namuno, onde a 

cobertura baixou de 39% para 27%), mas também na reserva das Quirimbas (ver mapas 4 e 5). 

 

MAPA 1:PERCENTAGEM DE ÁREA FLORESTAL, POR 

DISTRITO (2001) 

MAPA 2: PERCENTAGEM DE ÁREA FLORESTAL, POR 

DISTRITO (2016) 

  

Fonte: FNDS Fonte: FNDS 

 

A província de Cabo Delgado é conhecida por constituir um espaço de extracção e exportação 

ilegal de madeira, quer através da Tanzânia, quer através dos portos da província. Presume-se 

que a insegurança provocada pelo conflito militar interrompeu as dinâmicas de corte de madeira 

no Nordeste da província, direccionando a pressão mais para Sul e Oeste. 

 

1.4. Recursos Minerais 

 

A província apresenta importantes jazigos de hidrocarbonetos, grafite, rubi, mármore, metais 

básicos e água mineral. Em virtude do interesse pela exploração de recursos naturais, a província 

de Cabo Delgado tem sido alvo de uma grande pressão sobre terras, gerando-se uma intensa 

dinâmica de obtenção de autorizações de exploração. O mapa 6 permite constatar que, em 

grande parte do Nordeste da província, foi atribuída uma “Autorização de Recursos Minerais para 

Construção” a uma empresa da indústria petrolífera. A zona do parque nacional das Quirimbas, 

assim como a zona Oeste do distrito de Mueda, onde se localiza a reserva do Niassa, estão 

classificados como áreas de conservação. Na restante área da província foram concedidas 

inúmeras licenças de prospecção e pesquisa ou de processamento mineiro, traduzindo o intenso 

processo de busca de terras.  
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Mapa 7: Cadastro mineiro na província de Cabo Delgado 

 
Fonte: Fonte: Mozambique Mining Cadastre Portal 

(http://portals.flexicadastre.com/mozambique/pt/) 

 

1.5. Recursos pesqueiros 

 

A província de Cabo Delgado apresenta uma extensão de 430km de costa e 32 ilhas, detendo um 

importante potencial pesqueiro. Acresce o potencial de aquacultura nas suas águas interiores. As 

principais espécies são o camarão, algas marinhas, peixe, moluscos e crustáceos. 

 

A actividade pesqueira apresenta-se fortemente condicionada no litoral Norte da província, quer 

em virtude das limitações impostas em Palma em virtude da indústria de gás, quer na costa de 

Mocímboa da Praia até Quissanga, em virtude da insegurança militar.  

 

 

2. CARACTERIZAÇÃO DEMOGRÁFICA DA PROVÍNCIA 

 

a) Distribuição da população  

 

Analisando a distribuição da população por distrito, constata-se que, no ano de 2017 e em termos 

absolutos o interior da província (particularmente os distritos de Chiúre, Namuno e Montepuez, 

mas também Mueda) eram mais populosos que os no litoral (mapa 7).  

 

Analisando a densidade populacional constatavam-se, em 2017, índices mais elevados em torno 

de Pemba e no Sul da província em geral (mapa 8). 

  

http://portals.flexicadastre.com/mozambique/pt/
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MAPA 3: POPULAÇÃO TOTAL POR DISTRITO (2017) 
MAPA 4: DENSIDADE POPULACIONAL POR 

DISTRITO (2017) 

 
 

Fonte: Censos, 2017 Fonte: Censos, 2017 

 

b) Distribuição de grupos etnolinguísticos 

 

Cabo Delgado constitui uma província heterogénea em termos etnolinguísticos. A população que 

tem o mwani como língua materna estava, em 2017, concentrada nas zonas da costa, 

particularmente nos distritos de Mocímboa da Praia, Macomia, Quissanga e Palma, onde 

representava mais de 60% da população residente (ver mapa 9). No planalto de Mueda, 

nomeadamente nos distritos de Muidumbe, Nangade e Mueda, constatava-se uma 

predominância de população falante de maconde (ver mapa 10).  
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MAPA 5: DISTRIBUIÇÃO DO GRUPO 

ETNOLINGUÍSTICO MWANI, POR POSTO 

ADMINISTRATIVO (2017) 

MAPA 6: DISTRIBUIÇÃO DO GRUPO 

ETNOLINGUÍSTICO MACONDE, POR POSTO 

ADMINISTRATIVO (2017) 

  

Fonte: Censos 2017 Fonte: Censos 2017 

 

A população macua estava concentrada a sul do rio Messalo, significando acima de 70% da 

população, ultrapassando os 90% no vale do Lúrio (ver mapa 11). 

 

MAPA 7: DISTRIBUIÇÃO DO GRUPO ETNOLINGUÍSTICO 

MACUA, POR POSTO ADMINISTRATIVO (2017) 

 

               Fonte: Censos 2017 



30 

 

c) Distribuição da população por crenças religiosas 

 

Em 2017, na província de Cabo Delgado, constata-se a predominância da população islâmica ao 

longo da costa (onde chega a representar mais de 80%, assim como na zona Oeste da província, 

contrastando com o planalto de Mueda, onde a população islâmica é inferior a 10%, ou mesmo 

no Sul. Não obstante se ter assistido a uma intensa penetração de igrejas pentecostais na 

província de Cabo Delgado, a partir da década de 1990, os dados do censo de 2017 mostram que 

a respectiva presença é residual, continuando católicos e islâmicos largamente maioritários. 

 

MAPA 8: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ISLÂMICA, 

POR POSTO ADMINISTRATIVO (2017) 

MAPA 9: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO 

CATÓLICA, POR POSTO ADMINISTRATIVO (2017) 

  

Fonte: Censos, 2017 Fonte: Censos, 2017 

 

 

d) Deslocações forçadas 

 

Ao longo do ano de 2020, a intensificação do conflito armado no Nordeste da província de Cabo 

Delgado despoletou um movimento de deslocados internos, cujo número oficial ultrapassa, em 

Dezembro de 2020, os 570 mil indivíduos. A grande maioria dos deslocados internos concentrava-

se na cintura em redor do conflito, nomeadamente nos distritos de Metuge, Ancuabe, Mueda e 

Palma (ver mapa 14). 

 

Em diversos distritos, particularmente em Namuno, Montepuez, Mecúfi, Chiúre e Pemba e 

Macomia, as mulheres representam mais de 65 % dos indivíduos deslocados (ver mapa 15), 

alimentando situações de desconfiança por parte das populações autóctones e sentimentos de 

islamofobia. 
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MAPA 10: CONCENTRAÇÃO DE INDIVÍDUOS 

DESLOCADOS INTERNOS, POR POSTO 

ADMINISTRATIVO (OUT/2020) 

MAPA 11: PERCENTAGEM DE MULHERES ENTRE 

INDIVÍDUOS DESLOCADOS, POR POSTO 

ADMINISTRATIVO (OUT/2020) 

  

Fonte: IOM Fonte: IOM 

 

 

3. INDICADORES DE POBREZA E BEM-ESTAR 

 

Não obstante o recente forte ritmo de investimento verificado no Norte do país, persistem 

fenómenos de pobreza na região. Os dois últimos Inquéritos ao Orçamento das Famílias (IOF) 

demonstram uma tendência de aumento da taxa de pobreza de consumo nas províncias de Cabo 

Delgado (onde atinge 44,8%), Niassa e de Nampula. 

 

Gráfico 1: Evolução da taxa de pobreza de consumo por província (2008 – 2014) 

 
Fonte: IOF 2014/15 

 

A pobreza multidimensional refere-se a outras dimensões de privação, para além do consumo, 

que influenciam o bem-estar das famílias, sendo calculada através do acesso a um conjunto de 

33
39

51.4

67.2

41

52.8 54.4 54.6
61

55.9

29.9

60.6

44.8

57.1 56.5

31.8

41
44.2

48.6 51.2

18.9

11.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Niassa Cabo

Delgado

Nampula Zambézia Tete Manica Sofala Inhambane Gaza Maputo

Província

Maputo

Cidade

IOF08 IOF14



32 

 

seis elementos mais estáveis: 1) pelo menos, um membro do agregado familiar ter finalizado a 

escola primária completa; 2) acesso a fonte de água segura; 3) acesso a saneamento seguro; 4) 

cobertura da casa com materiais convencionais; 5) acesso a electricidade; 6) possuir bens duráveis. 

Na medição da incidência da pobreza multidimensional considera-se pobre o agregado familiar 

privado de, pelo menos, 4 dos 6 indicadores apresentados. 

 

Os resultados dos inquéritos à pobreza demonstram uma elevada permanência da pobreza 

multidimensional no Centro e Norte do país, não obstante a diminuição no Sul (ver gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Evolução da incidência da pobreza multidimensional por província, em % (2008 e 2014) 

 
Fonte: IOF 2014/15 

 

Apresenta-se, em seguida, uma análise de diversos indicadores de bem-estar. 

 

a) Água e Saneamento 

 

Os censos de 2017 revelavam profundos problemas de acesso a saneamento por toda a província, 

com particular destaque para a zona Sul, mas também na zona das Quirimbas e de Mocímboa da 

Praia. As condições de saneamento melhoram nas áreas inseridas nos centros urbanos de Pemba, 

Montepuez, Mueda e Mocímboa da Praia (ver mapa 16). 

 

Em termos de acesso a fonte de água segura, os dados revelam uma melhoria de condições em 

torno da capital provincial (onde mais de 80% da população tem acesso), contrastando com as 

áreas rurais da província (ver mapa 17). 
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MAPA 12: PERCENTAGEM DE POPULAÇÃO SEM 

LATRINA OU COM LATRINA NÃO MELHORADA, POR 

POSTO ADMINISTRATIVO (2017) 

MAPA 13: PERCENTAGEM DE POPULAÇÃO COM 

ACESSO A FONTE DE ÁGUA SEGURA, POR POSTO 

ADMINISTRATIVO (2017) 

  

Fonte: Censos, 2017 Fonte: Censos, 2017 

 

b) Condições habitacionais 

 

Ao nível das condições habitacionais, um dos indicadores frequentemente utilizado é o material 

usado para cobertura do telhado. Neste âmbito, constatam-se algumas assimetrias na província, 

com uma maior utilização de materiais convencionais (chapa, telha ou laje) no planalto da 

província, assim como nas zonas urbanas (Pemba, Montepuez, Mocímboa da Praia e Mueda), por 

contraste com a zona Sul da província (mapa 18). 

 

O acesso a energia eléctrica é praticamente residual em toda a província, concentrando-se, 

sobretudo, nos centros urbanos de Pemba (onde ultrapassa os 70%), Montepuez, Mueda e 

Mocímboa, ou nas vilas-sede dos distritos de Palma e de Metuge (mapa 19). Pelos benefícios 

trazidos ao nível da criação de negócios (carpintarias, comércio, etc.), de irrigação ou de extensão 

de actividades lectivas pelo período nocturno, a concentração da energia nas zonas urbanas é 

responsável por fenómenos de desenvolvimento dual, em prejuízo de zonas rurais. 
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MAPA 14: PERCENTAGEM DA POPULAÇÃO COM 

COBERTURA DE CASA COM MATERIAL 

CONVENCIONAL, POR POSTO ADMINISTRATIVO 

(2017) 

MAPA 15: PERCENTAGEM DA POPULAÇÃO COM 

ACESSO A ENERGIA, POR POSTO ADMINISTRATIVO 

(2017) 

 
 

Fonte: Censo, 2017 Fonte: Censo, 2017 

 

c) Acesso a educação 

 

O Censo de 2017 demonstra a persistência de elevadas taxas de analfabetismo em toda a 

província de Cabo Delgado, com maior incidência no Sul e no Nordeste da província (neste último 

caso, precisamente nas áreas de investimento na indústria extractiva), com valores acima de 70%. 

Os valores diminuem consideravelmente nas áreas mais próximas dos centros urbanos, para níveis 

abaixo de 30% (mapa 20).  

 

A percentagem da população que terminou a 12ª classe é muito reduzida, particularmente no Sul 

da província – nomeadamente Mazeze (em Chiúre), Hucula e Meloco (em Namuno), com taxas 

de 0,2%, 0,5% e 0,6%, respectivamente – mas também no litoral Norte, como Mbau, Mocímboa 

da Praia, com 0,6%. Nos centros urbanos como Pemba (13,8%) e Montepuez (11%) os valores 

registados foram os mais elevados (ver mapa 21). 
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MAPA 16: TAXA DE ANALFABETISMO, EM CABO 

DELGADO, POR POSTO ADMINISTRATIVO (2017) 

MAPA 17: PERCENTAGEM DE POPULAÇÃO COM A 

12ª CLASSE, POR POSTO ADMINISTRATIVO (2017) 

  

Fonte: Censo 2017 Fonte: Censo 2017 

 

A taxa líquida de escolarização no ensino primário de primeiro nível (EP1) representa o rácio entre 

o total de indivíduos matriculados no EP1 e o total de indivíduos na respectiva idade escolar. Os 

dados da Direcção Provincial de Educação e Desenvolvimento Humano revelam que as taxas 

líquidas de escolarização mais reduzidas estão localizadas no distrito de Palma (epicentro de 

investimento no sector do gás) e Quissanga. Os distritos onde existem centros urbanos, como 

Pemba, Montepuez, Chiúre ou Mocímboa da Praia, tendem a registar taxas líquidas de 

escolarização mais elevadas. 

 

MAPA 18: TAXA LÍQUIDA DE ESCOLARIZAÇÃO (EP1) POR DISTRITO (2019) 

 

Fonte: DPEDH, 2020 
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d) Acesso a bens duráveis 

 

Em termos de acesso a bens duráveis, um dos indicadores frequentemente utilizados é a detenção 

de telemóvel, utensílio particularmente valorizado, pelas vantagens que permite em termos de 

encurtamento de distâncias, de acesso a informações sobre mercados ou prestação de serviços 

económicos. O mapa 23 mostra uma reduzida penetração do telemóvel na província (geralmente 

abaixo de 30%), mas com maior incidência no litoral Norte da província e com maiores índices de 

privação nos distritos do Sul e no interior. 

 

Constituindo um meio de transporte de extrema importância (pela mobilidade e rendimentos que 

permite) o acesso a motorizada estava, em 2017, ligeiramente mais concentrado nos centros 

urbanos de Ibo (18,1%) e Pemba (com 15,9%), e em algumas áreas do litoral Norte da província, 

com taxas acima de 10%.  

 

MAPA 19: PERCENTAGEM DA POPULAÇÃO COM 

ACESSO A TELEMÓVEL, POR POSTO 

ADMINISTRATIVO (2017) 

MAPA 20: PERCENTAGEM DE POPULAÇÃO COM 

ACESSO A MOTORIZADA, POR POSTO 

ADMINISTRATIVO (2017) 

 

 

 

Fonte: Censo, 2017 Fonte: Censo, 2017 

 

 

e) Inclusão financeira 

 

Cabo Delgado constitui uma província também marcada pela exclusão financeira. Em 2017, 

exceptuando a população urbana de Pemba e Montepuez, a percentagem de indivíduos com 

acesso a conta bancária era inferior a 0,2% em quase todos os postos administrativos. A 

percentagem aumenta ligeiramente nos centros urbanos de Montepuez (1,2%) e de Pemba (2,1%) 

(ver mapa 25).  
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MAPA 21: PERCENTAGEM DA POPULAÇÃO COM 

ACESSO A CONTA BANCÁRIA, POR POSTO 

ADMINISTRATIVO (2017) 

 

Fonte: Censo, 2017 

 

f) Acesso a pensões de antigo combatente 

 

Em termos de acesso a pensões de antigo combatente constatam-se desequilíbrios no território, 

com uma excessiva concentração no distrito de Mueda e no planalto de Mueda em geral 

(incluindo Muidumbe e Nangade), e em Mocímboa da Praia, Macomia e Pemba, precisamente 

zonas de maior concentração de população maconde. 

 

MAPA 22: NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS DE PENSÃO DE 

ANTIGO COMBATENTE 

 

Fonte: MEF (2019) 
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4. INFRA-ESTRUTURAS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE APOIO A ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

 

Ao longo desta secção pretende-se apresentar um conjunto de infra-estruturas e serviços 

públicos existentes na província de Cabo Delgado, de apoio a actividades económicas. 

 

4.1. Infraestruturas e Serviços de Saúde 

 

Em termos de número de unidades sanitárias, registam-se maiores ocorrências em distritos onde 

existem centros urbanos (Pemba, Montepuez e Chiúre) e uma clara diminuição em Meluco e no 

extremo Norte da província (Palma e Nangade) (ver mapa 27). 

 

Se analisarmos o rácio de médico por 100.000 habitantes, constatam-se maiores índices nos 

centros urbanos de Pemba e Ibo, e em todo o Nordeste da província (ver mapa 28). 

 

MAPA 23: NÚMERO DE UNIDADES SANITÁRIAS , 

POR DISTRITO (2019) 

MAPA 24: RÁCIO MÉDICO POR 100.000 

HABITANTES 

  

Fonte: SDSMAS, 2019 Fonte: MISAU 

 

4.2. Infraestruturas e Serviços de Educação 

 

Em termos de infra-estruturas de educação, verifica-se que a rede de escolas primárias é maior 

no sul da província, precisamente nas zonas mais populosas (ver mapa 29). 

 

Em termos de escolas secundárias, constata-se uma maior concentração nos distritos onde 

existem centros urbanos, nomeadamente na cidade de Pemba (9 escolas), em Montepuez, Mueda 

e Ibo (ver mapa 30). 
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MAPA 25: TOTAL DE ESCOLAS PRIMÁRIAS, POR 

DISTRITO (2019) 

 MAPA 26: TOTAL DE ESCOLAS SECUNDÁRIAS POR 

DISTRITO (2019) 

 

 

 

Fonte: SDEJT  Fonte: SDEJT 

 

Em termos de escolas técnico-profissionais, nota-se uma concentração na capital provincial (4 

escolas) e no eixo Pemba-Balama, e em Macomia e Quissanga. A Norte do rio Messalo não foi 

identificada uma única escola-técnico profissional, inclusive no distrito de Palma, epicentro do 

investimento no sector do gás (ver mapa 31). 

MAPA 27: TOTAL DE ESCOLAS TÉCNICO-PROFISSIONAIS, POR 

DISTRITO (2019) 

 
Fonte: SDEJT 
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O mapa 32 demonstra que grande parte da rede escolar do Nordeste de Cabo Delgado foi 

afectada pelo conflito armado, sobretudo nos distritos de Mocímboa da Praia e Macomia, mas 

também em Palma, Quissanga, Muidumbe, Nangade, Mueda e Meluco. 

 

MAPA 28: TOTAL DE ESCOLAS AFECTADAS PELO 

CONFLITO ARMADO (SET/2020) 

 

Fonte: SDEJT 

 

4.3. Vias rodoviárias  

 

Em termos de vias rodoviárias, a província beneficia de uma estrada primária entre Pemba e 

Lichinga, e entre Metoro e Nampula. Uma via secundária segue de Mieze para Norte, pelo interior, 

bifurcando em Auasse para Mocímboa da Praia e para Mueda. 

 

As vias terciárias e vicinais estão em mau estado de conservação e são intransitáveis durante a 

época chuvosa, em virtude da queda de pontes e pontecas. Ao longo do litoral da província não 

existe uma via contínua. A província não dispõe de infra-estruturas ferroviárias. 
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MAPA 29: MAPA 33: MAPA DAS ESTRADAS NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO 

 

Fonte: ANE 

 

4.4. Infra-estruturas, equipamentos e serviços de apoio à agro-pecuária 

 

De acordo com os dados disponibilizados pela Direcção Provincial de Agricultura e Pesca, todos 

os tractores existentes na província de Cabo Delgado são privados, estando sobretudo 

concentrados em torno do eixo Pemba-Lichinga (Metuge, Ancuabe, Montepuez e Balama), e em 

Mocímboa e Muidumbe. Não obstante constituir a região mais populosa e maioritariamente 

dependente da agricultura, nos distritos do Sul da província (Chiúre e Namuno) não foram 

identificados tractores nos dados recolhidos. 

 

De acordo com o mapa 35, o único silo existente em toda a província está localizado no distrito 

de Ancuabe. 

  



42 

 

MAPA 30: NÚMERO DE TRACTORES, POR 

DISTRITO (2019) 

MAPA 31: NÚMERO DE SILOS, POR DISTRITO 

(2019) 

  

Fonte: DPAP, 2020 Fonte: DPAP, 2020 

 

De acordo com os dados disponibilizados pela Direcção Provincial de Agricultura e Pesca, em 

toda a província de Cabo Delgado existem apenas 5 tanques carracicidas, todos privados, 

concentrados sobretudo nos arredores da capital provincial – 2 em Mecúfi e um em Metuge) – e 

em Montepuez (1) e em Macomia (1) (ver mapa 36). 

 

MAPA 32: NÚMERO TANQUES CARRACICIDAS, POR 

DISTRITO (2019) 

 
Fonte: DPAP, 2020 & SDAE, 2019 
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Em termos de rede de extensão, os distritos do Sul da província, nomeadamente no eixo 

Montepuez-Balama, e os distritos de Chiúre e Namuno, registam um maior número de técnicos 

do serviço público. No planalto e, sobretudo, nos distritos da costa, o número de técnicos afectos 

é consideravelmente inferior. 

 

MAPA 33: NÚMERO DE EXTENSIONISTAS, POR 

DISTRITO (2019) 

MAPA 34: NÚMERO DE MOTORIZADAS 

AFECTAS AO SDAE, FUNCIONAIS, POR 

DISTRITO (2019) 

  

Fonte: SDAE, 2019 Fonte: DPAP, 2020 

 

4.4 Serviços financeiros  

 

Em Junho de 2020 constata-se uma grande concentração de agentes bancários (agentes 

económicos licenciados, que disponibilizam os serviços básicos de um banco convencional) na 

cidade de Pemba (10), que congrega 26% do total da província, seguindo-se Montepuez (4), 

Meluco (4) e Mocímboa, Balama e Chiúre (3). 

 

Já em termos de agentes não-bancários (agentes de instituições de moeda electrónica) e ainda 

que concentrados em Pemba, constata-se uma maior dispersão pelos distritos com centros 

urbanos, nomeadamente: Montepuez, Mueda, Mocímboa e Chiúre. 
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MAPA 35: TOTAL DE AGENTES BANCÁRIOS, POR 

DISTRITO, (JUN/2020) 

MAPA 36: TOTAL DE AGENTES NÃO-BANCÁRIOS, POR 

DISTRITO (JUN/2020) 

  

Fonte: Banco de Moçambique, 2020 Fonte: Banco de Moçambique, 2020 

 

Em termos de ATMs, em Junho de 2020 observava-se uma desproporcional concentração em 

Pemba e alguma presença em Palma e Montepuez. No resto da província, o número de ATMs é 

inexistente ou residual (ver mapa 41). Em termos de POS, nota-se uma forte concentração na 

capital provincial, seguindo-se as zonas mais urbanas (como Montepuez e Mocímboa da Praia) e 

Palma, que registavam também alguma expressão. 

 

MAPA 37: TOTAL DE ATMS, POR DISTRITO, NA 

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO (JUN/2020) 

MAPA 38: TOTAL DE POS, POR DISTRITO, NA 

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO (JUN/2020) 

  

Fonte: Banco de Moçambique, 2020 Fonte: Banco de Moçambique, 2020 
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5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 

5.1. Agricultura  

 

Ao longo dos últimos 15 anos, a área cultivada na província de Cabo Delgado não sofreu 

alterações significativas, tendo-se notado um aumento no Sul da província, presumivelmente 

acompanhando o aumento populacional. Em virtude de maior concentração populacional, o Sul 

da província (distritos de Namuno e Chiúre) continua a constituir a zona com maior área cultivada 

(mapa 44). 

 

MAPA 39: PERCENTAGEM DA ÁREA CULTIVADA, 

POR DISTRITO (2001) 

MAPA 40: PERCENTAGEM DA ÁREA CULTIVADA, 

POR DISTRITO (2016) 

  

Fonte: FNDS Fonte: FNDS 

 

Analisando a produção de milho (mapa 45) e de batata-doce (mapa 46) na província de Cabo 

Delgado, verifica-se uma maior concentração nos distritos do interior, particularmente em 

Montepuez e Mueda, mas também alguma expressão no Sul da província (distritos de Balama e 

de Namuno), sobretudo no caso do milho. 
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MAPA 41: PRODUÇÃO DE MILHO EM TONELADAS 

POR DISTRITO (2019) 

MAPA 42: PRODUÇÃO DE BATATA DOCE EM 

TONELADAS POR DISTRITO (2019) 

  

Fonte: SDAE Fonte: SDAE 

 

Por sua vez, e ainda em termos de culturas alimentares, constata-se que as culturas de arroz e, 

sobretudo, de mandioca, sobressaem no litoral da província, particularmente em Macomia (no 

caso da mandioca) ou Palma de Macomia (no campo do arroz) (ver mapas 47 e 48). No arroz, 

Montepuez e Balama registam elevados níveis de produção. 

 

MAPA 43: PRODUÇÃO DE ARROZ EM TONELADAS 

POR DISTRITO (2019) 

MAPA 44: PRODUÇÃO DE MANDIOCA EM 

TONELADAS POR DISTRITO (2019) 

  

Fonte: SDAE Fonte: SDAE 
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Em termos de culturas de rendimento, regista-se uma forte incidência da cultura de algodão no 

interior da província, particularmente em Montepuez e Namuno (ver mapa 50). No distrito de 

Balama assiste-se a uma penetração da cultura de gergelim que atingiu, em 2019, 12.000 

toneladas (mapa 49). Com preços de mercado mais elevados e menos exigente de mão-de-obra, 

muitos camponeses tendem a preferir a cultura do gergelim à do algodão, aumentando as 

dificuldades da Plexus na região, excessivamente dependente da produção do sector familiar. 

 

MAPA 45: PRODUÇÃO DE GERGELIM EM 

TONELADAS POR DISTRITO (2019) 

MAPA 46: PRODUÇÃO DE ALGODÃO EM 

TONELADAS POR DISTRITO (2019) 

  
Fonte: SDAE Fonte: SDAE 

 

No que concerne à produção de feijões constata-se uma forte incidência nos distritos do interior 

Sul da província, particularmente em Montepuez, mas também em Chiúre e Namuno (no caso do 

feijão boer). Os relatórios são omissos em relação à produção de feijões no distrito de Balama 

(ver mapas 51 e 52). 
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MAPA 47: PRODUÇÃO DE FEIJÃO NHEMBA EM 

TONELADAS POR DISTRITO (2019) 

MAPA 48: PRODUÇÃO DE FEIJÃO BOER EM 

TONELADAS POR DISTRITO (2019) 

  

Fonte: SDAE Fonte: SDAE 

 

Por sua vez, a castanha de caju está fortemente concentrada no litoral Norte da província, 

sobretudo em Mocímboa da Praia e Macomia (ver mapa 53). 

 

MAPA 49: PRODUÇÃO DE CASTANHA DE CAJU EM 

TONELADAS POR DISTRITO (2019) 
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5.2. Pecuária 

 

Em relação à pecuária e em virtude da mosca Tsé-Tsé, a produção de bovinos em Cabo Delgado 

está sobretudo concentrada no Sul da província (distritos de Montepuez e Metuge, onde estão 

concentrados os tanques carracicidas privados). O efectivo bovino atinge o valor máximo de 2.729 

animais no distrito de Montepuez (ver mapa 54). Já em termos de gado caprino, o número de 

animais é maior no Sul da província, seguindo-se o distrito de Balama (onde chega a ultrapassar 

90.000 animais), registando também alguma presença ao longo da costa (ver mapa 55). 

 

MAPA 50: NÚMERO DE BOVINOS POR DISTRITO 

(2019) 

MAPA 51: NÚMERO DE CAPRINOS POR DISTRITO 

(2019) 

  

Fonte: SDAE Fonte: SDAE 

 

Em termos de criação suína, o mapa 56 permite constatar a elevada produção no distrito de 

Mueda (onde ultrapassa as 39.000 unidades), mas também Nangade, assim como alguma 

incidência no Sul da província. O mapa 56 mostra que a produção suína é residual nos distritos 

da costa (Palma, Macomia, Quissanga ou Mecúfi), maioritariamente islâmicos.  

 

Em termos de produção avícula, verifica-se uma distribuição mais homogénea pela província, com 

incidência nos distritos da costa (sobretudo em Macomia), mas também do interior (Balama) e 

Sul da província (Chiúre).  

 

  



50 

 

MAPA 52: NÚMERO DE SUÍNOS POR DISTRITO 

(2019) 

MAPA 53: NÚMERO DE GALINHAS POR DISTRITO 

(2019) 

  
Fonte: SDAE Fonte: SDAE 

 

5.3. Pesca 

 

Em 2013, grande parte da actividade piscatória estava concentrada nos distritos de Mocímboa da 

Praia, Macomia, Palma, Pemba, Quissanga e Mecúfi. Nos distritos costeiros mais nortenhos 

constata-se uma concentração de pescadores com embarcação, portanto pescadores envolvidos 

numa unidade de pesca, que inclui o mestre e a respectiva tripulação (ver mapa 58). 

 

O mesmo se verifica na distribuição de pescadores sem embarcação (indivíduos usando artes de 

pesca como linha de mão, arpão e quinia). Constatam-se actividades piscatórias nos distritos do 

interior (Nangade, Mueda, Muidumbe, Balama e Chiúre), sobretudo nos rios Rovuma, Messalo e 

Lúrio (ver mapa 59). 
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MAPA 54: PESCADORES COM EMBARCAÇÕES NA 

PROVÍNCIA DE CABO DELGADO, POR DISTRITO 

(2013) 

MAPA 55: PESCADORES SEM EMBARCAÇÕES 

NA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO, POR 

DISTRITO (2013) 

  

Fonte: Ministério das Pescas Fonte: Ministério das Pescas 

 

5.4. Indústria 

 

O sector industrial em Cabo Delgado é maioritariamente composta por pequenas micro-empresas 

de moagem, panificação, serrações, carpintarias ou salinas. 

 

Ao nível da transformação industrial, verifica-se que a presença de moagens está 

maioritariamente concentrada no eixo Montepuez-Balama, mas também em Namuno, 

precisamente na zona de maior produção cerealífera (ver mapa 60).  

 

Em termos de número de panificadoras não se encontraram informações dos distritos do interior. 

Porém, em 2019, constatava-se que o maior número de panificadoras estava concentrado nas 

zonas periféricas do conflito, sendo possível de compreender os efeitos nas zonas atacadas (ver 

mapa 61). 
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MAPA 56: NÚMERO DE MOAGENS, POR DISTRITO 

(2019) 

MAPA 57: NÚMERO DE PANIFICADORAS, POR 

DISTRITO (2019) 

  
Fonte: SDAE Fonte: SDAE 

 

Em termos de serrações e carpintarias, os dados são omissos nos distritos do planalto e do Sul da 

província. Constata-se um maior número de serrações em Montepuez, com 14 unidades 

económicas, e uma presença mais reduzida nos distritos do litoral (ver mapa 62).  

 

As carpintarias estão mais presentes nos distritos de Mecúfi, Ancuabe e Nangade (ver mapa 63). 

 

MAPA 58: NÚMERO DE SERRAÇÕES, POR DISTRITO 

(2019) 

MAPA 59: NÚMERO DE CARPINTARIAS, POR 

DISTRITO (2019) 

  
Fonte: SDAE Fonte: SDAE 

 

As salinas estão sobretudo concentradas no litoral Sul da província, nomeadamente em Mecúfi e 

Quissanga (ver mapa 64). 
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MAPA 60: NÚMERO DE SALINAS, POR DISTRITO (2019) 

 

Fonte: SDAE 

 

5.5. Comércio 

 

Em termos de número de armazéns, verifica-se uma forte presença nas áreas mais próximas da 

capital provincial, da Tanzânia e da zona de produção de gás (Nangade e Palma), assim como em 

Montepuez (ver mapa 65). 

 

A presença de lojas comerciais é notada no eixo Pemba-Balama, estando omissos os dados 

relativamente a Pemba (ver mapa 66). 

 

Em vários distritos a informação é omissa relativamente à rede comercial, sobretudo no Sul da 

província. 
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MAPA 61: NÚMERO DE ARMAZÉNS, POR DISTRITO 

(2019) 

MAPA 62: NÚMERO DE LOJAS COMERCIAIS, POR 

DISTRITO (2019) 

  

Fonte: SDAE Fonte: SDAE 

 

Já em termos de número de bancas de micro comércio (vulgo barracas) e lojas comerciais 

constata-se que a informação sobre os distritos do Sul da província assim como Mueda é omissa. 

De qualquer das formas, o eixo Montepuez-Balama continua a destacar-se pela presença de maior 

número de bancas de micro comércio (ver mapa 67). 

 

MAPA 63: NÚMERO DE BARRACAS, POR DISTRITO 

(2019) 

 
Fonte: SDAE 
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6. POLÍTICA, SEGURANÇA E CIDADANIA 

 

Nesta secção pretende-se analisar a população registada (com certidão de nascimento), 

orientações de voto e zonas de ataques armados. 

 

6.1. População registada 

 

O mapa 68 revela que nas áreas mais próximas dos centros urbanos, assim como no planalto, 

existe uma maior percentagem de população registada (acima de 90%), o que contrasta com a 

zona Oeste e Sul da província, onde a população com cédula de nascimento é inferior a 20% da 

população total.  

 

MAPA 64: PERCENTAGEM DE POPULAÇÃO REGISTADA, 

POR POSTO ADMINISTRATIVO, EM CABO DELGADO 

 

Fonte: Censo, 2019 

 

6.2. Orientações de voto 

 

Ao nível das orientações de voto analisam-se os dados dos escrutínios eleitorais de 1994 e de 

2009. A partir de então, o CNE deixou de divulgar resultados detalhados por posto administrativo. 

 

Os dados permitem verificar que, nas primeiras eleições legislativas (1994), o partido Frelimo 

enfrenta uma menor popularidade nos postos administrativos da costa e Sul da província, 

perdendo inclusivamente em vastas zonas de Palma, Mocímboa da Praia, Macomia e Quissanga, 

mas também de Montepuez e Chiúre, enquanto que no planalto de Mueda obteve resultados 

eleitorais expressivos (ver mapa 69). No ano de 2009, marcado por uma elevada abstenção, a 

Frelimo obteve melhores resultados nos distritos em questão, não obstante continuarem a 

constituir aqueles onde regista menor popularidade (ver mapa 70). 
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MAPA 65: PERCENTAGEM DE VOTOS NO PARTIDO 

FRELIMO NAS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS DE 1994 

MAPA 66: PERCENTAGEM DE VOTOS NO PARTIDO 

FRELIMO NAS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS DE 2009 

  

Fonte: STAE / CNE Fonte: STAE / CNE 

 

6.3. Situação Militar 

 

Em termos de situação militar, constata-se que as zonas onde se registaram os primeiros ataques, 

assim como uma maior base social de apoio (em termos de recrutamento de membros) e 

facilidade de propagação, foram as zonas da costa, caracterizadas pela maior presença islâmica e 

do grupo etnolinguístico mwani, por menos infra-estruturas (vias de transporte, centros de 

formação) e por uma menor simpatia em relação ao partido no Governo. No último trimestre de 

2020 o grupo de insurgentes consolidou a sua penetração no distrito de Muidumbe, 

intensificando ataques no distrito de Nangade e ameaçando o distrito de Mueda (ver mapa 71) 

e, mais recentemente, na península de Afungi 
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MAPA 67: ÁREAS COM RELATOS DE PRESENÇA MILITAR DO GRUPO DE 

MACHABABOS (NOV/2020) 

 

Fonte: STAE / CNE 
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