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CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DA ZONA CENTRO DE MOÇAMBIQUE 

ENFOQUE NO CORREDOR DA BEIRA 

 
João Mosca 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este texto apresenta alguns dos principais indicadores económicos, sociais e políticos dos distritos 

seleccionados para a realização da pesquisa com o título Conflito e Desenvolvimento na Zona 

Centro.  

 

Esse texto faz parte de uma série de textos resultantes de uma pesquisa em curso que, no seu 

conjunto, procurarão compreender quais as razões históricas, políticas e económicas que 

justificam que o Centro do país tem sido o berço e epicentro das situações de conflitos armados 

entre o Governo e a Renamo. Procura-se entender quais os factores dos conflitos: aspectos 

históricos de migrações e conflitos locais, relações destas com a penetração colonial, o 

desenvolvimento desigual, a pobreza e as representatividades étnicas nos órgãos locais, são 

elementos que a pesquisa procurará estudar. Neste capítulo, faz-se uma descrição da 

caracterização económica, social e política da zona demarcada pelo estudo. Aspectos históricos e 

políticos serão desenvolvidos em outros textos, em preparação, resultantes desta pesquisa. 

 

Para efeitos de uma descrição mais detalhada da caracterização económica e social para efeitos 

desta pesquisa, considerou-se, como base territorial de análise, os distritos do corredor da Beira 

e os que fazem limite com esse espaço. São os seguintes: Beira, Dondo, Muanza, Nhamatanda, 

Gorongosa, Gondola, Chimoio, Sussundenga e Manica. Não foram considerados neste estudo, os 

distritos de Búzi, Chibabava, Machanga, Machaze e Mossurize, todos no Sul das duas províncias, 

embora se façam breve referências para efeitos comparativos em relação a alguns dos indicadores 

apresentados. 

 

São apresentados dados referentes à população, território, estrutura produtiva, serviços aos 

cidadãos, grupos etnolinguísticos e resultados eleitorais. O detalhe e anos considerados para cada 

indicador dependeu da disponibilidade e acesso à informação. Faz-se uma breve análise de 

correlação entre as principais variáveis da caracterização do corredor da Beira. 

 

Os anos seleccionados procuram abranger um período de médio prazo, mas dependendo da 

disponibilidade das fontes. 

 

Os dados e a análise deste capítulo são relacionados, em outras partes do texto, com outras 

variáveis e segundo diferentes tratamentos estatísticos, de acordo com os objectivos da pesquisa. 

 

 

 

____________________ 
Este texto teve a contribuição de Yulla Marques, licenciada em Economia e monitora de pesquisa do OMR na recolha e 

tratamento de informação estatística, Yasser Arafat Dadá, Mestre e doutorando, assistente de pesquisa do OMR no 

tratamento das correlações, Mélica Chandamela licenciada em Engenharia do Ambiente e monitora de pesquisa do OMR 

sobre as florestas e mineração e o Doutor Nelson Capaina colaborador do OMR para as informações sobre pescas. 
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Além da Introdução, este capítulo possui mais seis secções. A segunda e terceira, apresentam, 

com alguma análise descritiva, os indicadores económicos e sociais da zona de estudo. A quarta 

secção faz uma breve análise das relações entre as variáveis atrás descritas. A quinta secção 

dedica-se ao mapeamento territorial dos grupos etnolinguísticos e os resultados eleitorais de 

1994 (primeiras eleições multipartidárias) e de 2014 (últimas eleições com resultados acessíveis). 

As sexta e sétimas secções fazem um breve resumo e apresenta as sugestões. 

 

 

2. INDICADORES ECONÓMICOS 

 

2.1 Território 

 

As províncias de Sofala e de Manica localizam-se no Centro do país e têm uma superfície de 

60.018 Km2 e 62.272 Km2, , respectivamente. São limitadas, a Norte, pelo rio Zambeze e província 

da Zambézia, a Sul, pelo rio Save e província de Inhambane, a Este, pelo oceano Índico (Sofala), a 

oeste pelo Zimbabué (Manica) e, a noroeste, a província de Tete (Sofala e Manica). 

 

Na zona Centro localizam-se bacias hidrográficas de grande dimensão dos rios Pungué, Búzi (que 

inclui o rio Revué) e Save. Neste trabalho não é incluída a bacia do rio Zambeze, que também 

abrange as províncias de Tete e da Zambézia. Os principais rios, possuem uma grande rede de 

afluentes. 

 

Figura 1 

Bacias hidrográficas das províncias de Sofala e Manica 

 
Fonte: ABM. (2018, Agosto 2). Obtido de The Delagoa Bay World:   

https://delagoabayworld.wordpress.com/2018/08/02/as-treze-bacias-hidrograficas-de-

mocambique/Koehne, A. (2006, Abril 6). Wikipédia. Obtido de 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mo%C3%A7ambique_mapa.gi 

  

https://delagoabayworld.wordpress.com/2018/08/02/as-treze-bacias-hidrograficas-de-mocambique/Koehne,%20A.%20(2006,%20Abril%206).%20Wikipédia.%20Obtido%20de%20https:/pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mo%C3%A7ambique_mapa.gi
https://delagoabayworld.wordpress.com/2018/08/02/as-treze-bacias-hidrograficas-de-mocambique/Koehne,%20A.%20(2006,%20Abril%206).%20Wikipédia.%20Obtido%20de%20https:/pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mo%C3%A7ambique_mapa.gi
https://delagoabayworld.wordpress.com/2018/08/02/as-treze-bacias-hidrograficas-de-mocambique/Koehne,%20A.%20(2006,%20Abril%206).%20Wikipédia.%20Obtido%20de%20https:/pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mo%C3%A7ambique_mapa.gi
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Na zona Centro localizam-se alguns dos principais relevos de Moçambique, destacando-se a 

cadeia/cordilheira de Manica (ou de Chimanimani), ao longo da fronteira com o Zimbabué, onde 

se localiza o monte Binga, o cume mais alto do país com 2.436 m de altitude. Está ainda localizada 

a serra da Gorongosa e a parte extrema do Sul do Vale do Rift, onde se encontra parte do Parque 

Nacional da Gorongosa com 1.863 metros de altitude. 

 

Figura 2 

Mapa morfológico das províncias de Sofala e Manica 

 

Fonte: Retrieved from MozStudents:  

https://mozescolla.blogspot.com/2020/02/relevo-de-mocambique.htm (2020, Fevereiro 13). 

 

O mapa de estradas revela uma boa cobertura da rede viária primária e secundária. De destacar 

a EN1, que liga o Sul (Maputo) e o Norte (Pemba), que atravessa as duas províncias sensivelmente 

ao meio na orientação Sul - Norte, a EN 6, entre Beira e Machipanda – fronteira com o Zimbabué, 

e a EN 7, que liga a EN 6 com a cidade de Tete (nó entre Chimoio e Manica, a cerca de 20 

quilómetros de Chimoio). Acrescenta-se a linha de caminho-de-ferro da Beira, que liga esta cidade 

ao Dondo, Nhamatanda, Gondola, Chimoio e Manica) e liga ao Zimbabué, e a ferrovia conhecida 

por linha de Sena, que conecta Beira, Dondo, Inhaminga, Sena e Moatize. 

  

 

Adaptado de 

MozStudents (2020) 
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As estradas, de todos os níveis, estão, na sua maioria, em más condições de conservação ou 

intransitáveis. 

 

Figura 3 

Rede de estadas das províncias de Sofala e Manica 

  
 Fonte: Administração Nacional de Estradas 

 

2.2 População 

 

A evolução da população entre 2007 e 2017, no conjunto das duas províncias (incluindo os 

distritos que fazem fronteira com os limites do Corredor da Beira) foi a seguinte: de 3.349.617, em 

1997, para 3.907.460 habitantes, em 2017. 

 

A população dos distritos do Corredor e dos que se localizam nas duas províncias a Sul do 

corredor é a seguinte:  
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Quadro 1 

População do Corredor da Beira e de quatro distritos das províncias de Sofala e Manica Sul do 

Corredor da Beira 

DISTRITOS População 2007 População 2017 

Distritos do Corredor (estudados) 

Cidade da Beira 443.369 533.825 

Dondo 144.694 184.458 

Muanza 25.839 42.289 

Gorongosa 120.063 182.226 

Nhamatanda 213.199 317.538 

Gondola 263.453 286.797 

Cidade de Chimoio 241.826 372.821 

Sussundenga 131.347 168.200 

Manica 219.345 349.064 

Distritos das duas províncias a Sul do Corredor da Beira 

Búzi 163.714 177.348 

Machanga 53.291 55.861 

Chibabava 104.619 134.293 

Machaze 104.814 129.099 

                 Fonte: INE 

 

Observa-se que a população dos distritos ao longo do Corredor (excepto Muanza e 

Sussundenga), são os que possuem um maior número de população. 

 

As densidades populacionais eram as seguintes as seguintes: 

 

Quadro 2 

Densidade populacional por distrito (População/Km2), em 2007 e 2017 

 Beira Dondo 
Goron- 

gosa 
Muanza 

Nhama- 

tanda 
Chimoio Gondola Manica 

Sussun- 

denga 

2007 702,9 62,7 17,7 3,4 53,1 1387,4 45,7 50 18,5 

2017 846,3 79,9 26,9 5,6 79,1 2139 49,7 79,6 23,7 

Cresc (%) 20,4 27,4 52 64,7 52,1 54,2 8,8 59,2 28,1 

 Fonte: INE 

 

As densidades populacionais para os outros distritos eram, em 2017, as seguintes: Búzi (25), 

Chibabava (19), Machanga (10), Machaze (10) e Mossurize (14). Pode-se verificar que, à excepção 

de Muanza, estes distritos possuem uma densidade populacional bastante inferior à dos restantes. 

 

O quadro revela que, à excepção das cidades da Beira e de Chimoio (podendo-se incluir o Dondo, 

como maior centro urbano depois das capitais provinciais e ser um centro muito perto da Beira - 

cerca de 30 km), e de Muanza com uma densidade baixa, os restantes distritos possuem 

densidades populacionais bastante semelhantes, mas muito inferiores à média nacional (gráfico 

abaixo).  

 

Considerando que os dados são referentes a um intervalo de dez anos, pode-se verificar que o 

crescimento anual médio desse período foi muito elevado nos distritos de Dondo, e acima da 
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média nacional nos restantes distritos (sem considerar Gondola e Sussundenga). Estes dados 

podem ter várias explicações que necessitam confirmação, nomeadamente: migrações 

económicas e forçadas devido aos conflitos para os centros urbanos de dimensão média (na 

escala da zona estudada); em relação a Muanza, pode ter contribuído para o muito baixo 

crescimento da população, o facto de ser o distrito com os indicadores económicos e sociais mais 

baixos e estar próximo do Dondo e da Beira para onde se dirige os emigrantes.  

 

A representação gráfica da densidade populacional em 2017 dos distritos em estudo, é a seguinte:  

 

Gráfico 1 

Densidade Populacional (População/Km²) por distrito seleccionado, em 2017 

 
Fonte: INE (2017). 

 

Foi retirada a informação referente às cidades da Beira e de Chimoio para permitir melhor 

visualização (devido à escala). A Beira possui uma densidade de 846 e Chimoio de 2.139 habitantes 

por Km2. A maior densidade de Chimoio comparativamente à cidade da Beira, resulta do 

alargamento dos limites desta cidade para zonas anteriormente não pertencentes a este 

Município. 

 

As cidades capitais provinciais e dos distritos ao longo do Corredor da Beira (Nhamatanda, 

Gondola e Manica) possuem assentamentos urbanos de maior dimensão, e densidades bastante 

acima da média nacional. Os restantes distritos têm uma densidade bastante mais baixa que os 

restantes distritos e que a média nacional.  

 

Em consequência da instabilidade militar ao longo de muitos anos (guerra civil ou de “16 anos”, 

guerra pela independência desde princípios dos anos 70 até 1975, e, de forma intermitente, 

durante a última década), a população tem sido forçada a migrações de curta distância e por 

períodos diferente duração, provocando instabilidade social, situações de fome e pobreza. Estes 

conflitos tiveram menos intensidade ao longo do Corredor, porque era mais protegido, 

considerando a importância económica e militar. 
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2.3 PIB por habitante 

 

O quadro a abaixo representa o PIB por habitante (per capita) das províncias em estudo, da cidade 

e província de Maputo, por serem as que possuem este indicador mais alto, e Província de Niassa, 

por ser aquela que, juntamente com Cabo Delgado, têm o PIB por habitante mais baixo. 

 

Gráfico 2  

Evolução do PIB per capita, por Província seleccionada e PIB per capita nacional,  

2007-2017 

 
Fonte: INE (2017). 

 

As principais observações a tecer sobre o gráfico acima, são as seguintes: 

 A cidade e a província de Maputo possuem os valores do PIB por habitante muito 

superiores aos de Manica e Sofala e à média nacional. Em 2007, a cidade de Maputo 

possuía um PIB per capita 6,7 vezes mais elevado que Manica e, em 2017, essa relação 

passou a ser de 8,9. A evolução dos PIB provinciais revela um crescimento interprovincial 

divergente, isto é, as diferenças/desigualdades aumentam. 

 Em termos de dólares americanos e considerando as taxas de câmbio médias (25,56 em 

2007 e 63,57 MZN/USD respectivamente em 2017), o PIB/capita de Manica era, em 2007, 

de 232 USD e, em 2017, de 208 USD (menos cerca de 11%). O PIB/capita de Sofala passou 

de 576,8 USD, em 2007, para 600,2 USD, em 2017 (mais 4%). A cidade de Maputo passou 

de um PIB/capita de 1.556,3, em 2007, para 1.843 USD, em 2017 (mais 18%), e o PIB/capita 

médio nacional passou de 459 USD, em 2007, para 466,5 USD, em 2017 (crescimento de 

1% em dez anos). 

 A Província de Manica possui um PIB per capita sensivelmente próximo do das províncias 

mais pobres, e a Província de Sofala possui um PIB por habitante ligeiramente superior à 

média nacional. 
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2.4  Sectores e tecido produtivo 

 

Estrutura sectorial 

 

O gráfico abaixo apresenta a estrutura produtiva (em termos de número de empresas do sector 

formal) em distritos seleccionados de cada província. 

 

Gráfico 3 

Distribuição de empresas por sector de actividade, 2010-2019, em % 

 
Fonte: INE (2019). 

 

O gráfico acima revela o predomínio das empresas de comércio, seguindo-se o sector de 

alojamento, restauração e similares. Isto é, as duas províncias possuem uma economia de serviços. 

Sendo a agricultura a actividade que mais contribui para a produção nacional e das duas 

províncias, e emprega ou ocupa a maioria da população, surge em segundo lugar, em termos de 

empresas constituídas, o que significa que a agricultura é dominantemente de estrutura 

familiar/informal. Os transportes, a armazenagem e a indústria transformadora em Sofala 

possuem uma maior presença relativa (comparando com a média nacional), em consequência do 

porto e dos caminhos-de-ferro do Corredor da Beira. Em redor do porto, existem indústrias, 

sobretudo aquelas que transformam commodities para exportação e transformam matérias-

primas importadas de bens alimentares. 
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Por distrito, a figura abaixo apresenta a distribuição espacial do tecido empresarial na zona 

Centro1: 

 

Figura 4 

Distribuição espacial do número de empresas formais, 2016 

 
                                    Fonte: Aiuba (2019). 

 

“Cerca de 90% do tecido empresarial existente nos distritos analisados estava, em 2016, 

concentrado nos distritos do corredor. A cidade da Beira tinha mais da metade das empresas 

(50,4%) existentes em todos distritos analisados. Em 2011, o padrão da distribuição das empresas 

na região era similar ao de 2016: as capitais provinciais, Beira e Chimoio, concentravam cerca de 

63% das empresas dos distritos analisados, 52% e 11%, respectivamente” (Aiuba, 2019: 7).  

  

A mesma fonte afirma: “A cidade da Beira concentrou 67% do IDE aprovado para toda a região, 

entre 2008 e 2017 … O IDE, no período em análise, concentrou-se nos sectores de transporte e 

comunicações (40%), agricultura e agro-indústria (23%) e indústria transformadora (14%)”. 

O gráfico abaixo representa esta informação por distrito e a realidade é semelhante: predomínio 

do comércio e da restauração e alojamento. Apenas salientar uma maior representatividade do 

sector de agricultura no distrito de Sussundenga, o que resulta de décadas de existência de 

pequenas e médias empresas com origem na colonização. 

  

                                                           
1 Informação baseada no estudo de Rabia Aiuba (2019): Corredores de desenvolvimento: reestruturação produtiva ou 

continuidade histórica. o caso do corredor da Beira, Moçambique; Observador Rural Nº 79. OMR. Este estudo considerou 

os seguintes distritos: Beira, Dondo, Nhamatanda, Muanza e Búzi, na Província de Sofala, e cidade de Chimoio, Gondola 

Sussundenga, Manica, Macossa e Bárue, na Província de Manica.  
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Gráfico 4 

Distribuição de Empresas por sector de actividade em 2019 (%) 

 
Fonte: INE (2019). 

 

Embora o número de empresas não esteja reflectido nos gráficos, a economia de Sofala está 

muito associada e tem forte influência do complexo ferro-portuário, com a linha do corredor da 

Beira e da linha de Sena. 

 

As principais unidades empresariais do Centro do país estão associadas à produção de açúcar 

(em Marromeu e Mafambisse)2, à agro-indústria (preparação de commodities para exportação 

(feijão bóer e algodão), às florestas, à transformação de produtos alimentares e de bebidas com 

matérias-primas importadas para permitir o consumo (farinação de trigo, milho e descasque de 

arroz, cerveja e sumos) e à transformação para o consumo interno (óleos). A produção de citrinos 

(para exportação) e de vegetais para abastecimento dos centros urbanos (sobretudo Beira e 

Chimoio).  

 

O quadro abaixo apresenta a estrutura empresarial dos distritos a Sul do corredor da Beira era, 

em 2019: 

Quadro 3 

Estrutura empresarial dos distritos a Sul do Corredor da Beira  

nas províncias de Sofala e Manica, em 2019 

 

Agricultura, 

produção. animal, 

caça, floresta  

e pesca 

Indústria 

transfor-

madora 

Comércio por grosso 

e a retalho, reparação 

Transportes e 

armazenagem 

Alojamento, 

restauração 

e similares 

Outras 

actividades 

e serviços 

Machaze 1 4 19 4 2   

Mossurize   1 33 3 3   

Búzi 7 17 199 2 11   

Chibabava   1 27 1 9   

Machanga   2 14   3   

Fonte: INE (2019). 

                                                           
2 A fábrica de açúcar do Búzi, a primeira de Moçambique, foi criada/montada em 1908, está paralisada desde 1994, por 

razões de gestão e constantes inundações do rio com o mesmo nome. 
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Como nos distritos considerados para o estudo, a estrutura empresarial no quadro acima é 

semelhante, porém, com uma quantidade muito inferior de empresas. 

 

A maioria das actividades empresariais referidas fazem parte do tecido produtivo histórico da 

zona Centro (transportes e serviços portuários, indústria alimentar e de bebidas e de commodities 

agrícolas para facilitar e/ou rentabilizar as exportações, mineração e agricultura), algumas das 

quais com mais de cem anos. A evolução do tecido empresarial e da economia tiveram 

importantes descontinuidades desde princípios da década de setenta (início da guerra de 

libertação nacional na zona); depois de 1976, com a partida de portugueses, regime de tendência 

socializante (planificação central e estatização da economia) e guerra civil; e, desde meados da 

década passada, com conflitos intermitentes de curta duração. 

 

Um estudo de Feijó e Dadá (2018)3 revela que o tecido produtivo agrícola de pequenas e médias 

empresas no Corredor da Beira está concentrado em agentes económicos relacionados com o 

sistema político a nível local, funcionários públicos com maiores facilidades de crédito e acesso a 

factores de produção e a parcelas de terra. “Em primeiro lugar, e sobretudo no planalto de Manica, 

a proximidade familiar em relação às famílias aristocratas (por via das quais lhe possibilita o acesso 

aos maiores e mais produtivos terrenos, assim como aos subsídios externos) constitui uma 

vantagem decisiva para os produtores. Em segundo lugar, e na linha de outras pesquisas (Bruna, 

2015) a existência de uma relação estreita entre o nível de escolaridade e a emergência produtiva. 

Nas zonas mais próximas de antigos colonatos ou fronteiriças, uma parte não negligenciável dos 

médios produtores acumulou experiências de trabalho em machambas coloniais ou no 

Zimbabwe, ao longo das quais adquiriram competências profissionais e acumularam capital. Por 

outro lado, uma parte significativa dos inquiridos trabalhou nas empresas estatais, permitindo-

lhe, por essa via, o acesso a terrenos agrícolas de empresas anteriormente intervencionadas” (Feijó 

e Dadá, 2018: 19).  

 

Os mesmos autores acrescentam na mesma página: “De facto, complementarmente à agricultura, 

são realizadas outras actividades profissionais, quer ao nível da pecuária, da pequena agro 

transformação, transporte ou comércio ou de arrendamento mobiliário. Mais próximo dos centros 

urbanos, um grupo restrito de produtores é constituído por funcionários públicos ou pensionistas 

(por vezes antigos combatentes).  

 

Por sua vez, Thomas Selemane (2019)4, analisa interesses económicos no Corredor da Beira que 

se configuraram, sobretudo após o processo de liberalização da economia (princípio dos anos 

noventa do século passado. 

  

                                                           
3 João Feijó e Yasser Arafat Dadá (2018): Médios produtores comerciais no corredor da Beira: dimensão do fenómeno e 

caracterização social. Observador Rural Nº 68. Observatório do Meio Rural, https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-

68-medios-produtores/. 
4 A economia política do corredor da Beira: consolidação de um enclave ao serviço do hinterland. Observador Rural Nº 

70. Observatório do Meio Rural, https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-70-a-economia-politica-do-corredor-da-

beira/. 
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Agricultura 

 

A zona Centro possui um elevado potencial de produção agrícola, conforme se observa na figura 

seguinte. 

 

Figura 5 

Zonas segundo o potencial agrário 

 
Fonte: Instituto de Investigação Agrária de Moçambique. 

 

A produção agrícola é a dominante (em termos de contribuição para o PIB e 

emprego/autoemprego). Duas variáveis são importantes no estudo do sector, a nível micro: (1) 

superfície por habitante (podendo-se induzir acerca da superfície por família/empresa familiar); 

(2) produtividade por hectare, o que traduz um conjunto de factores, como potencial agrícola do 

espaço (principalmente solos e clima), tecnologia, gestão e lógicas produtivas da 

economia/empresa familiar. 

  

 

Adaptado do 

Instituto de Investigação Agrária de 

Moçambique (2007) 
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O gráfico abaixo revela a superfície média agrícola cultivada por população rural. 

 

Gráfico 5 

Área cultivada por população rural, por distrito seleccionado,  

2010, 2015 e 2016, e média nacional em 2016 

 
Nota: os distritos/municípios/cidades da Beira e Chimoio, foram considerados como zonas não-

rurais e, por isso, os respectivos dados não foram incluídos; se não, este indicador deixaria de ter 

interesse analítico e comparativo. 

Fonte: FNDS (2016) para área cultivada, e INE (2016), para população rural. 

 

Pode-se constatar que os distritos menos urbanos são os que possuem maiores áreas por 

população rural. Além da Beira e Chimoio, os distritos de Gondola, Manica e Dondo (ao longo do 

Corredor da Beira, municípios mais urbanizados) são os que apresentam menores áreas cultivadas 

por habitante. Nestes espaços existem mais actividades de outros sectores. 

 

Os restantes distritos (Sussundenga, Gorongosa, Muanza e Nhamatanda) possuem áreas médias 

superiores à média nacional, o que é coerente com a estrutura produtiva dos dois gráficos 

anteriores.  

 

De notar que entre 2010 e 2016 houve, em todos os distritos (excepto na Gorongosa), um 

decréscimo das áreas médias cultivadas por habitante. Este facto pode ter diferentes justificações 

que merecem atenção para futuras pesquisas, nomeadamente: (1) surgimento de outras 

actividades, nomeadamente comércio informal; e, (2) migrações por diferentes motivos. 

 

É sabido que existem muitos conflitos de terra. A procura de solo para o agronegócio, a 

exploração mineira, a extracção de floresta e outras actividades têm provocado confrontações 

diversas entre interesses políticos e económicos, entre investidores e comunidades, entre 

actividades económicas (diversos usos do solo)5. 

  

                                                           
5 Um vasto número de publicações resultantes de pesquisas do OMR está disponível em www.omrmz.org. Sobre os 

conflitos de terra em contexto de reassentamentos por motivo de inundações e em contexto de reassentamentos, veja 

Uacitissa Mandamule (2020). Terra e crises climáticas: percepções de populações deslocadas pelo ciclone IDAI no distrito 

de Nhamatanda. Observador Rural Nº 87. OMR. https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-87/ 
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Florestas 

 

Nos gráficos abaixo, apresenta-se a evolução, entre 2001 e 2015, das seguintes variáveis refentes 

aos distritos em estudo: população, área cultivada e área florestal. 

 

Gráfico 6 

Evolução da população, área cultivada e cobertura florestal, 2001-2015 

Fonte: Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável para a cobertura florestal e área 

cultivada, e INE para a população 

  

  

  

  
 

 

 

 
Área cultivada   Popuplação   Floresta 
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Dos gráficos acima pode-se constatar 

 A existência de uma relação inversa entre população e área cultivada com a área florestal; 

 Os distritos de Muanza, Nhamatanda e Gorongosa foram os que sofreram uma maior 

desmatação, crescimento da área cultivada e da população.  

 A maior desmatação incide (excepto no distrito de Sussundenga) nos distritos onde a 

superfície média cultivada é mais elevada. 

 

Desde o período colonial (anos sessenta do século XX) que existem na zona Centro plantações 

industriais de árvores (sobretudo, o eucalipto e o pinheiro) para fins de transformação e 

exportação. Depois da independência, muitas destas plantações foram nacionalizadas e 

integradas numa empresa designada por IFLOMA E.E. que continuou o plantio e a transformação 

industrial. Existiam também muitas serrações de madeira, principalmente para satisfazer a 

demanda da construção civil e de mobiliário.  

 

Com a guerra civil, grande parte da exploração da floresta foi muito afectada e as unidades 

industriais de transformação paralisaram. Paralelamente, com a guerra civil e as migrações 

forçadas e económicas (em direcção aos centros urbanos e aos corredores de transportes e vias 

de comunicação) e o crescimento acelerado da população, fizeram aumentar rapidamente 

procura de produtos florestais (carvão, lenha, estacas, etc.), tendo como consequência o 

desmatamento acelerado, conforme reflectem os gráficos acima. 

 

Parque Nacional da Gorongosa 

 

O Parque Nacional da Gorongosa (PNG) foi constituído a partir de uma reserva de caça, no âmbito 

das actividades da Companhia de Moçambique, e funcionou entre 1920 e 1959. Em 1960, foi 

decretado como Parque Nacional. Está localizado no distrito com o mesmo nome e no extremo 

Sul do grande vale africano do Rift, sendo considerado um dos grandes parques naturais de 

biodiversidade, um centro que já teve importância económica de turismo faunístico e cinegético.  

 

“Em consequência dos ataques da RENAMO durante a guerra civil e da incapacidade de defesa, 

o PNG foi abandonado enquanto unidade de conservação e de turismo em 1981. Os ataques 

terrestres e os bombardeamentos destruíram o Chitengo, sede administrativa e a base principal 

dos serviços turísticos. A carne dos animais do PNG era impunemente vendida em vários 

mercados, incluindo na cidade da Beira. Especialistas e conhecedores do PNG afirmam ser este o 

período de maior abate (perda) de animais. Os predadores carnívoros (principalmente leões e 

leopardos) morreram também de fome. 

 

Em 2006, os efectivos representavam as seguintes perdas em relação à existência em 19726: 

elefantes, 89%; hipopótamos, 97%; búfalos, 100%; zebras, mais de 99%; leões, 90%; elandes, 90%; 

impalas, 50%; e kudus, 50%”.  

 

“A partir de Janeiro de 2008 entrou em vigor o Acordo para a gestão conjunta do Parque Nacional 

da Gorongosa assinado entre o Governo da República de Moçambique, representado pelo 

Ministério do Turismo, e a Gregory Carr Foundation, por um período de 20 anos, com um 

investimento anual mínimo de 1,2 milhões de dólares americanos.  

 

                                                           
6 Dados recolhidos da alocução proferida por João Viseu, um dos responsáveis do Parque Nacional da Gorongosa, no 

Seminário sobre a Economia de Sofala realizada na Universidade Jean Piaget, na Beira, a 23 e 24 de Setembro de 2008. 
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As reservas de caça deveriam ser concebidas com múltiplos objectivos: de negócio e 

desenvolvimento dos territórios onde se localizam, de preservação ambiental e de “laboratório” 

de gestão sustentada de recursos naturais.  

 

Recentemente, foi autorizada uma concessão para exploração de ouro em Tsiquire no distrito da 

Gorongosa onde, aliás, no passado já era prática a actividade garimpeira com base em licenças 

individuais e mesmo de forma clandestina7, Mosca (2010)8.  

 

Para além da recuperação do património faunístico, a administração do PNG tem desenvolvido 

um trabalho multifacetado meritório, como o da preservação da biodiversidade, a recuperação 

de infraestruturas, a promoção turística, a formação de técnicos locais, a realização de estudos e 

de investigação, e apoios à população nas zonas limítrofes ao parque (“zonas/aldeias tampão”), 

como forma de evitar conflitualidades e reduzir a pobreza. Porém, persistem dificuldades nas 

relações com a as populações no que respeita à caça furtiva e às formas de actuação dos fiscais 

de caça. 

 

Pescas 

 

As águas nacionais da costa de Sofala são ricas em pescado, sobretudo de crustáceos, e de 

camarão em particular. Esta costa faz parte da zona marítima conhecida como o Banco de Sofala, 

que se estende desde o rio Save (limite entre Sofala e Inhambane) e Angoche, na Província de 

Nampula. 

Até à primeira metade dos anos 60 do século passado, a pesca comercial era realizada por um 

número reduzido de unidades semi-industriais de armadores portugueses, de pesca à linha. A 

partir da segunda metade dos anos sessenta, iniciou-se a pesca industrial, sobretudo através da 

frota espanhola para a captura de crustáceos e, em especial, do camarão. À frota espanhola, 

seguiram-se os barcos de pesca portugueses que se concentravam em Lourenço Marques, hoje 

Maputo. Nesses anos, a pesca de arrasto do camarão foi legalizada. Foram, então, introduzidas 

as primeiras unidades de pesca industrial no Banco de Sofala. 

Com a independência nacional, o interesse na pesca comercial foi reforçado com os objectivos 

do governo em obter divisas, aumentando a presença da frota industrial através de joint ventures 

entre o governo moçambicano e companhias estrangeiras. A importância desta região pode ser 

observada com os esforços ao nível governamental orientados para os seguintes objectivos: 

 Prospecção e avaliação dos recursos pesqueiros na zona exclusiva de 200 milhas (a partir 

de 1977). 

 As primeiras sociedades mistas, como a EFRIPEL em 1978, a MOSOPESCA e a PESCAMAR 

iniciaram a actividade em 1980. 

 Criaram-se infraestruturas de terra para apoiar o desenvolvimento do sector pesqueiro, 

essencialmente o industrial (entrepostos frigoríficos) da Beira e Quelimane, doca de pesca 

da Beira (em 1977) e a fabrica de conservas da Beira (em 1979). 

  

                                                           
7 A concessão é considerada um passo positivo na perspectiva do controlo da exploração mineira e da sua legalização, 

reduzindo, teoricamente, a possibilidade de mercado negro de ouro. Os efeitos sobre o ambiente e a gestão dos recursos 

naturais são pouco ou nada equacionados.  
8 Políticas agrárias (de)em Moçambique (1975 – 2009), 2010. Escolar Editora. 
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Para a pesca de pequena escala, onde se enquadra o pequeno produtor artesanal, foram traçados 

dois objectivos de desenvolvimento:  

 Aumentar a oferta de pescado para o consumo interno. 

 Melhorar a situação económica e o nível de vida das comunidades de pescadores.  

 

No entanto, para a pesca de pequena escala, foi priorizado:  

 O aproveitamento da fauna acompanhante da pesca industrial do camarão, através da 

sua transferência para os pescadores artesanais. 

 A criação de cooperativas de produção, como instrumento de concretização dos 

objectivos traçados para o desenvolvimento desta escala de pesca. 

 A constituição de Combinados Pesqueiros, onde os pescadores podiam adquirir os 

insumos de pesca, alguns «bens de incentivo» e deviam vender a produção. 

 

Estes projectos foram sendo abandonados, por escassez de investimento público e privado, pela 

guerra civil e as reformas iniciadas na primeira metade dos anos oitenta. 

 

Entretanto, é sabido que existiu uma sobre-exploração (não sustentável) dos recursos, que se 

traduziu em perdas do stock e, consequentemente, da capacidade reprodutiva da fauna, 

reduzindo as possibilidades extractivas. 

 

A recuperação de produção de pescado no Banco de Sofala exige políticas públicas que regulem 

e fiscalizem a actividade piscatória, sendo importante: 

 Conhecer o stock existente e a capacidade extractiva das diferentes espécies. 

 Atribuir quotas de extracção aos diferentes tipos de operadores (indústria, semi-industrial 

e artesanal). 

 Investir em infraestruturas em terra (redes de frio, transportes adequados às exigências 

de frio, unidades transformadoras, entre outras). 

 Incentivar a organização dos diferentes tipos de produtores para o investimento e a 

extracção sustentável do recurso. 

 Capacitar as instituições públicas para a regulação e fiscalização da actividade, para a 

investigação e legislação adequadas à sustentabilidade da produção. 

 

Minas 9 

 

Existem vários tipos de extracção e licenciamento para a exploração de minas. A exploração 

artesanal (conhecida por “garimpo”), baseada em exploração não autorizada (licenciada) e 

relacionada com tráficos de minerais (principalmente ouro e turmalinas, rubis) para o exterior. 

 

O Estado procurou formalizar o garimpo através das “senhas mineiras”, para a exploração de 

pequena escala, atribuída à população local, desde que possuam os direitos sobre a terra a 

explorar, de acordo com a Lei de Terras. O Estado construiu também tanques de água para a 

separação dos minérios da terra recolhida e evitar que esta operação se realize nos cursos de 

água naturais, reduzindo as possibilidades de contaminação das terras e águas, devido à utilização 

do mercúrio. Além da actualização da legislação e regulamentação da actividade mineira, o 

Governo criou a Empresa Moçambicana de Exploração Mineira e fomentou os centros de 

comercialização de gemas e metais preciosos para captar a produção garimpeira. No entanto, a 

                                                           
9 Sobre a exploração artesanal de ouro em Manica, veja António Júnior, Momade Ibraimo e João Mosca (2016). Exploração 

artesanal de ouro em Manica. Observador Rural Nº 38. OMR. https://omrmz.org/omrweb/publicacoes/or-38-exploracao-

artesanal-de-ouro-em-manica/ 
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extracção e comercialização de minérios continuam sendo maioritariamente realizadas por vias 

informais e de tráficos. Além dos aspectos referidos, salienta-se ainda as condições sub-humanas 

de trabalho dos garimpeiros e o surgimento de doenças relacionadas com a actividade. 

 

A exploração mineira, além das condições e efeitos acima referidos, destrói a textura dos solos 

tornando as terras impróprias para a agricultura depois da extracção mineira. Nenhum trabalho é 

realizado de recuperação da qualidade pré-existente dos solos. Após a exploração, os “donos” 

das terras que alugaram ou exploraram directamente o ouro ficam sem solo para a produção 

agrária, aquela que constitui, geralmente, a base das economias da maioria das famílias rurais. 

 

A figura abaixo revela as minas em exploração de ouro ou de carvão ou de cada uma destas com 

outros minerais. 

 

Figura 6 

Zonas em exploração de minérios na província de Manica (ouro, carvão e outros), com ou sem 

autorização de exploração 

 
 

Constata-se que existe um grande potencial mineiro na província de Manica e em particular ao 

longo da fronteira com o Zimbabué. O ouro é o minério mais extraído na zona. No entanto, na 

maioria dos casos, existe uma combinação de extracção de minérios na mesma concessão.   

  

 

Legenda 

                          Minas onde há ouro 

                          Minas onde há ouro e carvão 

                          Minas onde há carvão 

    Outras minas  

Adaptado do  

Ministério dos Recursos Minerais e 

Energia 

Data de Elaboração: 1 de Março de 2021 
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O mapa abaixo destaca os espaços com licenças para a exploração de ouro e carvão, e destes 

dois minerais juntamente com outros minerais (espaços com ouro ou carvão e cada um deles com 

outros minerais). 

 

Figura 7 

Minas com licenças de exploração  

 
Fonte: Mozambique Mining Cadastre Portal. (2021, Fevereiro 22). 

 

Os dois mapas revelam que existe uma grande proporção de espaços onde a exploração não está 

licenciada, aguardando, na maioria dos casos, por autorização.  

 

Considerando a realidade da exploração mineira em Manica e a importância e volume do 

potencial existente, urge que as instituições públicas tenham capacidada de regular e, sobretudo, 

de fazer cumprir e fiscalizar a actividade mineira. 

 

Num estudo mais específico, seria interessante verificar sobre a quem as licenças de exploração 

foram concedidas e os diversos circuitos da cadeia de valor do sector mineiro em Manica. 

 

  

 

Legenda 

                          Minas de exploração autorizada 

    Minas não autorizadas 

Adaptado do  

Ministério dos Recursos Minerais e 

Energia 

Data de Elaboração: 1 de Março de 2021 
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3. SERVIÇOS AOS CIDADÃOS 

 

3.1 Saúde 

 

O gráfico abaixo mostra o número de centros de saúde (não inclui postos de saúde e hospitais) 

por distrito, comparando com a média nacional. 

 

Gráfico 7 

Número de centros de saúde por distrito, e média nacional.  

 
Nota: Média de centros de saúde ao nível distrital 

Fonte: Ministério da Saúde (2018). 

 

Observa-se que existem diferenças não muito elevadas do número de centros de saúde em 

relação à média nacional.  

 

O gráfico abaixo apresenta o número de pessoas por centro de saúde. Verifica-se, inversamente 

(excepto no caso de Nhamatanda), que as capitais provinciais e os distritos ao longo do Corredor 

da Beira são os que possuem, aparentemente, os piores indicadores. Porém, deve-se admitir que 

este indicador não tem necessariamente um sinal negativo, pois nos centros urbanos há uma 

maior densidade populacional e os centros de saúde possuem mais capacidade de atendimento. 

 

Gráfico 8 

População por centro de saúde e média nacional 

 
Fonte: Ministério da Saúde (2018) para Centros de saúde, e INE (2017) para população. 
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O gráfico abaixo reforça o anterior. As cidades possuem uma maior cobertura espacial de centros 

de saúde, facilitando o acesso dos cidadãos. Também neste indicador se verificam grandes 

diferenças entre os distritos e destes com os localizados a sul do Corredor da Beira: Búzi (14.779), 

Chibabava (11.191), Machanga (5.586), Machaze (11.736) e Mossurize (21.953). Em geral, os dados 

não são substancialmente diferentes aos distritos mais rurais do Corredor. 

  

Gráfico 9 

Área por centro de saúde Km² 

 
Fonte: Ministério da Saúde (2018) para centros de saúde, e INE (2017) para Km². 

 

Os gráficos sobre saúde revelam, no seu conjunto, importantes diferenças nos níveis de acesso 

aos serviços, sendo os distritos menos beneficiados coincidentes com o verificado em outros 

indicadores apresentados neste texto. 

 

O indicador área por centro de saúde para os outros distritos é como se segue: Búzi (602), 

Chibabava (583), Machanga (572), Machaze (1.208) e Mossurize (502). Observa-se que todos estes 

distritos possuem uma cobertura espacial de saúde semelhante aos distritos do Corredor da Beira 

que possuem piores indicadores.  

 

3.2 Educação 

 

Os três gráficos abaixo representam indicadores similares aos da saúde, para o caso dos serviços 

de educação ao nível primário.  

 

O número de escolas reflecte o verificado para os centros de saúde. Há menos escolas nas cidades 

em consequência de serem de maior dimensão (mais alunos por escola). 
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Gráfico 10 

Número de escolas EP1 e EP2 por distrito 

 
Fonte: Ministério da Educação (2020). 

 

A cobertura escolar nos distritos é similar à cobertura sanitária.  

 

O número de escolas primárias aumentou ao longo dos anos, o que é confirmado com uma 

redução do número de alunos por escola (gráfico abaixo). 

 

Gráfico 11 

Número de alunos por escola primária (EP1 e EP2), por distrito e média nacional 

 
Fonte: Ministério da Educação (2020). 

 

“A nível nacional, em 2017, nas turmas do ensino secundário público, existiam 34 alunos por 

professor. Os distritos de Muanza e Sussundenga tiveram um rácio alunos por professor abaixo 

do rácio a nível nacional, com destaque para o distrito de Muanza que apresentou 17 alunos por 

professor. Em 2017, nas cidades da Beira e de Chimoio e no distrito de Nhamatanda, apresentaram 

o rácio alunos por professor acima do rácio a nível nacional,” Aiuba (2019: 14 e 15).  

 

À excepção da cidade de Chimoio, em todos os distritos se observa um decrescimento do número 

de alunos por escola, o que significa que a construção de novas escolas é proporcionalmente 

maior que o crescimento da população escolar. O gráfico abaixo revela o significativo aumento 

do número de escolas, sobretudo nos distritos com menor cobertura escolar. 
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Gráfico 12 

Área por escola primária (EP1 e EP2) por distrito (Km2) 

 
Fonte: Ministério da Educação (2020). 

 

Em consonância com o gráfico anterior, a área (km2) por escola reduziu entre 2010 e 2020. 

 

Nos outros distritos, o indicador área por escola tem os seguintes valores: Búzi (208), Chibabava 

(181), Machanga (86), Machaze (141) e Mossurize (152). Este indicador, nestes distritos, é bastante 

inferior ao dos distritos mais rurais do Corredor da Beira (excepto Muanza). 

 

3.3 Água 

 

O gráfico abaixo mostra o nível de acesso a água canalizada. A população das duas cidades 

capitais e dos distritos mais urbanizados e que se localizam ao longo do Corredor da Beira e 

próximas das capitais provinciais (Dondo, Gondola e Manica) tem um maior acesso que a média 

nacional. Muanza, Gorongosa, Sussundenga e Nhamatanda possuem uma percentagem muito 

baixa da população com acesso a água canalisada. Os valores são muito desiguais entre os 

distritos e muito aquém da média nacional.  

 

Gráfico 13 

Acesso a água canalizada em 2017 (% da população) por distrito e média nacional 

Fonte: INE (2017). 
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Os distritos a Sul nas duas províncias apresentavam, em 2017, os valores muito inferiores aos 

constatados nos distritos incluídos no estudo: Búzi (4,3), Chibabava (2,2), Machanga (2,1), 

Machaze (3,4) e Mossurize (4,7). 

 

3.4 Energia 

 

O acesso da população à energia eléctrica da EDM está representado no gráfico abaixo. 

  

Gráfico 14 

Acesso a energia eléctrica da EDM (% da população) por distrito e média nacional 

Fonte: INE (2017). 

 

As observações são semelhantes às referidas em relação ao acesso à água canalisada. Maior 

acesso nas capitais provinciais e distritos ao longo do Corredor da Beira e valores muito baixos 

(menos de metade da média nacional) em Muanza, Gorongosa, Sussundenga e Nhamatanda. 

 

Os distritos não incluídos neste estudo apresentavam, em 2017, os seguintes valores, inferiores 

aos constatados nos distritos incluídos no estudo: Búzi (8,0), Chibabava (5,1), Machanga (3,4), 

Machaze (3,1) e Mossurize (3,8). 

 

3.5 Serviços financeiros 

 

Os três gráficos a seguir sobre serviços financeiros revelam claramente as grandes diferenças de 

acesso dos cidadãos, e, por outro lado, as grandes diferenças na cobertura de instituições 

financeiras entre os distritos, um dos indicadores da bancarização. 

  

62

16
34

8

78

40

7 6 918

0
20
40
60
80

100

P
e
rc

e
n

ta
g

e
m

Energia eléctrica da EDM Média nacional 2017



 

25 

 

Gráfico 15 

Número de agentes e agências bancárias e ATM por distrito e média nacional 

 
Nota: a média nacional de ATM e Agentes bancários é idêntica (cerca de 11). 

Fonte: Banco de Moçambique (2020). 

 

As cidades da Beira e de Chimoio não estão representadas no gráfico acima, em consequência de 

os números serem muito diferentes e não permitirem uma boa visualização gráfica (por motivos 

de escala). O quadro abaixo apresenta os dados de agências, agentes bancários e de ATMs da 

Beira e de Chimoio. 

 

Quadro 16 

Agências, agentes e ATMs 

Distrito Agências Agentes Bancários ATM 

Beira 39 8 101 

Chimoio 17 11 42 

Fonte: Banco de Moçambique (2020). 

 

Gráfico 9 

Número de pessoas/Agência bancária, por distrito, e média nacional 

 
Fonte: Banco de Moçambique (2020) para agências, e INE (2017) para população. 
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Gráfico 17 

Área (Km²)/Agência por distrito e média nacional 

Fonte: Banco de Moçambique (2020) para agências, e INE (2017) para Km². 

 

Os valores para os distritos a Sul nas duas províncias são os seguintes, em 2020: Búzi (7.224), 

Chibabava (3.495), Machanga (não possui agência), Machaze (não possui agência) e Mossurize 

(5.019). 

 

 

4. CORRELAÇÕES ENTRE INDICADORES ECONÓMICOS E SOCIAIS 

 

Recorreu-se à análise de correlações com o objectivo de procurar possíveis associações entre as 

variáveis em estudo. A análise dos dados foi realizada com base no ano de 2017. Os cálculos 

foram desenvolvidos no software estatístico SPSS versão 22. Foi considerado o ano de 2017.  

 

As correlações representam o nível de associação entre duas variáveis (Schumacker e Lomax 

2010). O coeficiente de correlação assume valores entre -1 e 1, onde: (1) que representa uma 

correlação perfeita positiva, isto é, uma variação de uma variável implica a variação da outra na 

mesma proporção; e (-1) que revela uma correlação negativa perfeita entre as variáveis, isto é, a 

variação de uma variável significa uma variação inversa da outra na mesma proporção; e quando 

o coeficiente de correlação apresenta o valor zero (0) é denominada correlação nula, isto é, as 

variáveis não estão correlacionadas entre si (Hair et al. 2014). 

 

Recorreu-se à correlação linear de Pearson. Foram correlacionadas as seguintes variáveis: número 

de empresas por sector de actividade, acesso a água canalizada, acesso a energia eléctrica, 

número de unidades sanitárias, número de centros de saúde, população por centro de saúde, 

área por centro de saúde, número de escolas, número de alunos, número de escolas por km², 

rácio do número de alunos pela escola,  número de agências bancárias, rácio da população por 

agência bancária, área por agência bancária, densidade populacional, língua materna 

predominante, área cultivada pela população rural e resultados em eleições legislativas.  

 

As regras de decisão em relação à magnitude da correlação são várias. Neste texto optou-se pela 

proposta em Mukaka (2012: 70): entre 0,31 e 0,5 são correlações positivas fracas; entre -0,31 e -

0,5 são correlações negativas fracas; de 0,51 a 0,7 são correlações positivas moderadas; entre -

0,51 e -0,7 são negativas moderadas; de 0,71 a 0,9 são correlação positivas fortes; no intervalo de 
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0,71 a 0,9 são correlações negativas fortes; maiores que 0,9 são consideradas positivas muito 

fortes e maiores que -0,9 são consideradas negativas muito fortes. 

 

De acordo com Gujarati (2011: 98), a equação do coeficiente de correlação de Pearson é definida 

por:  

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖 −𝑛

𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1  

√𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2𝑛

𝑖=1 −  (∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 )2 ∗  √𝑛 ∑ 𝑦𝑖

2𝑛
𝑖=1 −  (∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 )2

 

 

Onde: r - representa o coeficiente de correlação de Pearson; 𝑦𝑖 - representa o valor da variável 1, 

Y na observação 𝑖 = 1,2, … , 𝑛  (não aleatória), 𝑥𝑖 - representa o valor da variável 2, X, na observação 

 𝑖 = 1,2, … , 𝑛  (não aleatória), 𝑛  - representa o número de observações. 

 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Os resultados das correlações são os seguintes10:   

 Correlacionando o número de agências bancárias com a população por agência 

bancária e km² por agência bancária, ambos os resultados revelam uma relação 

inversa. O coeficiente de correlação de Pearson revela que se trata de uma correlação 

negativa forte (-0,845 e -0.972). Isto significa: (1) um aumento no número de agências 

bancárias pode implicar uma redução do número de indivíduos por agência; e, (2) 

quanto maior for o número de agências bancárias, menor será a área por agência 

bancária. O coeficiente de correlação de Pearson revela que se trata de uma correlação 

directa positiva forte (0,875), isto é, quanto mais população por km2, houver mais 

agências bancárias existem.  

 O número de agências bancárias, quando correlacionado com a água canalizada e a 

energia eléctrica, apresentam uma relação directa e forte, de 0,910 e 0,950 

respectivamente, o que significa que quanto maior for o número de agências bancárias 

mais acesso à água canalizada e à energia eléctrica existirá.   

 O número de agências bancárias quando correlacionado com o número de unidades 

sanitárias e centros de saúde públicos, apresentam uma relação inversa. Os 

coeficientes de correlação de Pearson revelam que se trata de correlações negativas 

muito fracas, -0,097 e -0,145 respetivamente. Estas possíveis relações, podem revelar 

que os serviços públicos (educação e saúde) e privados (serviços financeiros) não 

possuem, em termos a mesma incidência numa mesma realidade, o que pode implicar 

desenvolvimentos desiguais e não integrados entre sectores. 

 O número de agências bancárias quando correlacionado com os rácios escola por km² 

e número de alunos por número de escolas, apresentam uma relação directa. Os 

coeficientes de correlação de Pearson enunciam que se trata de correlações positivas 

fortes, 0,855 e 0,868, respectivamente. Os coeficientes de correlação mostram que 

quanto maior for o nível de acesso ao número de agências bancárias, maiores serão 

os rácios escola por km² e número de alunos por escola. 

 A população por centro de saúde quando correlacionada com a população e a 

população por km2 apresenta uma relação directa forte, 0,883 e 0,868 

respectivamente. Os coeficientes de correlação enunciam que, quanto maior for o 

rácio da população por centro de saúde, maior será a população e a população por 

                                                           
10 Não foram consideradas as correlações que apresentam uma margem de confiança inferior a 95 %. 
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km2. Este resultado é indicativo que a presença de centros de saúde está fortemente 

correlacionada com o número de habitantes.  

 Quando correlacionados os rácios população por agência bancária e população por 

km², verifica-se uma relação inversa moderada. O coeficiente de correlação demonstra 

que, quanto maior for o número de indivíduos por agência bancária, menor será o 

número de indivíduos por km², o que pode significar que a presença de agências 

bancária não está relacionada com o volume de população e, sim, provavelmente, com 

o nível de rendimento e das actividades económica e do número de empresas. 

 Os rácios da população por agência bancária e km² por agência bancária, apresentam 

uma relação directa. O coeficiente de correlação de Pearson remete que se trata de 

uma correlação positiva forte, 0,812, o que significa que, quanto maior for o rácio da 

população por agência bancária, maior será o rácio de km² por agência bancária.  

 O rácio da população por agência bancária, quando correlacionado com o nível de 

acesso a água canalizada e o nível de acesso a energia eléctrica, apresentam relações 

inversas, negativas e fortes, -0,850 e -0,728, respectivamente. Quanto maior for a 

população por agência bancária, menores serão os níveis de acesso a água canalizada 

e energia eléctrica. Este resultado é coerente com o acima descrito sobre a relação 

entre saúde e educação com agências bancárias. 

 

Em resumo, os resultados das correlações efectuadas são coerentes e reveladores de que o 

número de habitantes “arrasta” a presença de um conjunto de serviços públicos (número e 

densidade espacial educação, saúde, energia e água). Não é evidente que a população esteja 

relacionada com as agências bancárias nem com um maior acesso aos serviços públicos. Pode-se 

inferir, provavelmente, que a presença dos serviços privados está associada ao tecido empresarial 

(número de empresas e sectores produtivos).  
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5. GRUPOS ETNOLINGUÍSTICOS E RESULTADOS ELEITORAIS 

 

5,1 Grupos etnolinguísticos 

 

A figura abaixo apresenta as línguas maternas dominantes por distrito.  

 

Figura 8 

Língua materna predominante por distrito. 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do INE (2017) 

 

A figura acima revela que existem três línguas dominantes, com uma delimitação espacial clara: o 

chixona predomina na província de Manica e mais junto à fronteira com o Zimbabué, onde se fala 

também esta língua. Nos distritos a Sul nas duas províncias, o chindau é a língua materna de mais 

de 90% da população (excepto Machaze com cerca de 81%). O chissena predomina nos distritos 

no norte de Sofala (acima do Corredor da Beira). 

 

5.2 Resultados eleitorais de 1994 e 201411 

 

Os dois gráficos abaixo apresentam resultados eleitorais dos anos de 1994 e 2014. O primeiro 

ano por serem as primeiras eleições multipartidárias e 2014 por serem as últimas eleições com 

dados disponíveis. Seria importante, caso os dados estivessem disponibilizados, conhecer os 

resultados eleitorais de 2019. Existiram certamente importantes alterações (subida dos votos da 

Frelimo em número e percentagem), assim como aconteceu no conjunto do país, não obstante 

as possíveis fraudes. 

  

                                                           
11 Escolheram-se os resultados eleitorais de 1994 por serem as primeiras eleições em regime multipartidário após a guerra 

civil (Acordo Geral de Paz em 1992) e de 2014 por serem as últimas eleições de que se dispõe de dados. 
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Figura 9 

Proporção de votos nos dois principais partidos políticos nas eleições legislativas 

 em 1994, por distrito 

 
                                Fonte: CNE 1994. 

 

Figura 10 

Proporção de votos nos três principais partidos políticos nas eleições legislativas 

 em 2014, por distrito 

 
                                          Fonte: CNE 1994. 
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Em 1994 a Renamo teve maioria absoluta em todos os distritos das duas províncias. Em 2014 

manteve e reforçou esse domínio.  

 

No quadro abaixo apresentam-se os resultados das eleições nos distritos a Sul do Corredor da 

Beira, observando-se o predomínio do voto na Renamo, o que, conjugado com a língua materna, 

leva a depreender um claro voto dos ndaus, senas e xonas no principal partido da oposição. 

Tratando-se de distritos com pouca população urbana, o nível de desenvolvimento socio 

económico médio abaixo de outros distritos e zonas do país e o facto de uma parte significativa 

dos dirigentes da Renamo serem daquelas zonas, pode-se depreender da conotação étnica do 

voto. 

 

Quadro 5 

Número de votos por partido político principal nas eleições legislativas de 1994 e 2014 nos 

distritos a Sul do Corredor da Beira nas províncias de Sofala e Manica (em %) 

  1994 2014 

Distrito Frelimo Renamo Frelimo Renamo MDM 

Búzi 3,21 96,79 25,22 65,10 9,07 

Chibabava 8,36 91,64 21,40 75,46 3,13 

Machanga 6,70 93,30 36,41 45,74 17,02 

Machaze 22,0 78,0 38,68 56,45 4,87 

Mossurize 8,2 91,8 40,07 55,49 4,44 

 Fonte: CNE. 

A possível subida do número e da percentagem de votos na Frelimo nas eleições de 2019 em 

comparação com 1994, pode ser justificada pelas seguintes razões: (1) falecimento de Afonso 

Dhlakama, líder carismático e com grande capacidade mobilizadora, e consequente perda de 

protagonismo da Renamo na vida política, o que foi acrescido por desentendimentos internos, 

contribuindo para a perda de influência e de base social do Partido; (2) organização da campanha 

eleitoral da Frelimo com grande mobilização de recursos e forte mediatização; e, (3) melhoria na 

cobertura de alguns serviços básicos aos cidadãos com revelam os dados referentes à educação, 

saúde, energia, entre outros, conforme revelam os dados acima. 

 

 

6. RESUMO 

 

Os vários indicadores económicos e sociais, quando comparados com os dados a nível nacional, 

revelam um menor desenvolvimento da zona Centro do país (excepto ao longo do Corredor da 

Beira).  

 

Constata-se um aumento das disparidades ao longo dos anos, o que revela um crescimento 

espacialmente divergente, sobretudo em relação ao extremo Sul do país (cidade e província de 

Maputo). Porém, existe uma relação forte entre o número da população e a oferta de serviços 

públicos. Esta constatação não é verificável nas correlações entre população e serviços privados.  

 

Por outro lado, a zona possui grandes disparidades de desenvolvimento reflectidas na densidade 

dos serviços à economia e aos cidadãos, sendo particularmente evidente nos distritos da Muanza, 

Gorongosa, Nhamatanda e Sussundenga, que se encontram mais distantes do eixo Beira-Manica-

Zimbabué. Estes quatro distritos, excepto Muanza, possuem elevado potencial para a produção 
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agrícola. Os distritos a Sul do Corredor da Beira e não considerados neste estudo, possuem valores 

inferiores na maioria dos indicadores estudados. 

 

Será importante verificar de que modo, as diferenças de desenvolvimento e o crescimento 

divergente espacial (e, em princípio, também social) justificados por alocações desiguais de 

recursos públicos e de investimento, principalmente em comparação com o Sul do país, agravam, 

pelo menos em parte, o facto de a zona Centro ser o berço e o epicentro dos movimentos 

antigovernamentais após a independência (esta é a hipótese da pesquisa, de que este texto faz 

parte o que, somente no seu conjunto encontra a resposta, se for caso).  

 

O Centro do país e, em particular, os distritos do Corredor da Beira (segundo o enfoque e os 

objectivos deste trabalho), possuem grande potencial agrícola, pesqueiro, mineiro e importantes 

infraestruturas de transportes e comunicações. O complexo ferro-portuário da Beira, articula 

grande parte da economia do Corredor (sobretudo dos sectores de serviços e da agroindústria), 

sendo ainda acompanhado por uma cobertura de serviços aos cidadãos maior que a média do 

país, em particular nos distritos que possuem assentamentos urbanos de maior dimensão, como 

são as cidades capitais das duas províncias, e Dondo e Manica. Poder-se-ia acrescentar Gondola 

e Nhamatanda. De destacar o Inchope, novo assentamento no entroncamento das estadas 

nacionais 1 e 6, que tem emergido deforma desordenada. 

 

Destaca-se que, no período entre os dois censos populacionais (2007 e 2017), existe, na maioria 

dos distritos, um crescimento populacional acima da média nacional, o que implica uma maior 

pressão sobre os recursos naturais terra (área cultivada total e, em sentido inverso, redução da 

área por habitante residente no meio rural) e florestas. O garimpo, sobretudo de ouro nos distritos 

de Manica e da Gorongosa, constitui uma actividade extractiva informal contaminante do solo, 

água e ar e que é explorado para tráficos ilegais para o exterior do país e uma sobre-exploração 

em condições sub-humanas de trabalho.   

 

O crescimento da população, a desmatação, o garimpo e as migrações forçadas são factores 

importantes para a redução da resiliência ambiental (sobretudo devido à erosão dos solos e 

mudanças climáticas). Acrescenta-se que Sofala e Manica fazem parte da zona de extrema 

exposição a fenómenos ambientais extremos, como ciclones e cheias. 

 

Os resultados eleitorais revelam claramente que a Renamo possui uma base social na zona Centro 

que terá, certamente, razões históricas a serem estudadas em outras partes da pesquisa. Haverá 

um voto étnico? Este importante tema somente terá resposta no conjunto da pesquisa abordado 

em textos componentes da pesquisa, sendo os capítulos 1 e 3, particularmente importantes. 
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7. SUGESTÕES 

 

Conforme a descrição e análise deste capítulo sugere-se: 

 Reforçar o investimento em serviços aos cidadãos, com prioridade entre e intra-distritos, 

de forma a reduzir as disparidades dentro da zona Centro e com o conjunto do país. 

 Criar incentivos para estimular investimentos de agentes económicos locais e com 

actividades que acrescentem valor aos bens localmente produzidos, aumentem a 

produtividade, competitividade e gerem lucros das empresas de pequena e média 

dimensão e maiores rendimentos às famílias. 

 Realizar e regular actividades públicas e privadas que reforcem a resiliência contra 

fenómenos ambientais extremos, como a manutenção ou construção de diques de 

defesa, de valas de drenagem, cortinas de árvores, redução da sobre exploração florestal, 

defesa contra a erosão da costa (mangais e dunas) e mudanças dos sistemas de produção 

agropecuária. 

 Reforçar as instituições públicas no quadro de uma descentralização administrativa, 

financeira e de poderes de decisão, para permitir a aplicação do princípio da 

subsidiariedade. Tem particular importância a capacidade de controle e fiscalização da 

exploração dos recursos naturais (terra, água, florestas, fauna e minas). 

 Incentivar os pequenos produtores e as comunidades para se estruturarem em diferentes 

formas de organização para aumentar a capacidade negocial com outros agentes 

económicos, para investirem, terem maior acesso a recursos e aos mercados de forma 

concorrencial e competitiva e possuírem maior poder reivindicativo dos seus direitos e 

interesses. 

 Repensar a localização dos reassentamentos em consequência dos efeitos ambientais de 

modo a assegurar repetições de inundações e destruição das infraestruturas e novos 

reassentamentos de pessoas já anteriormente reassentadas. 
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açucareira de Xinavane 

Joana Manuel  

Matusse Joaquim,  

João Mosca, Ana Sampaio 

Junho de 2021 

114 O papel das mulheres no conflito em Cabo delgado: entendendo ciclos viciosos da violência João Feijó  Maio de 2021 

113 Pobreza e desigualdades em Moçambique: um estudo de caso em seis distritos Jerry Maquenzi Maio de 2021 

112 
Os determinantes do desmatamento em moçambique: uma abordagem econométrica para 
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110 Política Monetária do Banco de Moçambique: Qual É O Gato Escondido? João Mosca Abril de 2021 

109 
Caracterização e organização social dos machababos a Partir de discursos de Mulheres 
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de Nhamatanda 
Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2020 

86  
“senhor, passar para onde?”   
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Cerina Mussá e Yasser 
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Perfil socio-económico dos pequenos agricultores do sul de Moçambique: realidades de 
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Zambézia. 
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João Mosca e Yasser Arafat 
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Agricultural Intensification in Mozambique. Opportunities and Obstacles—Lessons 
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6 Estrangeirização da terra, agronegócio e campesinato no Brasil e em Moçambique 
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5 Contributo para o estudo dos determinantes da produção agrícola 
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2 Balança Comercial Agrícola: Para uma estratégia de substituição de importações? 
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