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O documento de trabalho (Working Paper) OBSERVADOR RURAL (OMR) é uma publicação 

do Observatório do Meio Rural. É uma publicação não periódica de distribuição institucional e 

individual. Também pode aceder-se ao OBSERVADOR RURAL no site do OMR 

(www.omrmz.org). 

 

Os objectivos do OBSERVADOR RURAL são:  

 Reflectir e promover a troca de opiniões sobre temas da actualidade moçambicana e 

assuntos internacionais. 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, de pesquisas e reflexões sobre 

temas relevantes do sector agrário e do meio rural. 

 

O OBSERVADOR RURAL é um espaço de publicação destinado principalmente aos 

investigadores e técnicos que pesquisam, trabalham ou que tenham algum interesse pela área 

objecto do OMR. Podem ainda propor trabalhos para publicação outros cidadãos nacionais ou 

estrangeiros.  

 

Os conteúdos são da exclusiva responsabilidade dos autores, não vinculando, para qualquer 

efeito ao Observatório do Meio Rural. 

 

Os textos publicados no OBSERVADOR RURAL estão em forma de draft. Os autores 

agradecem contribuições para aprofundamento e correcções,  

  



 

  

 

 

 

Em 23 de Novembro de 2013, as Nações Unidas lançaram o 

ano internacional da agricultura familiar 2014 (AIAF). Nessa 

ocasião, o Director-Geral da FAO proferiu um discurso, do qual 

se destacam os seguintes extractos: 

 

  

 Necessitamos reposicionar a agricultura familiar de forma que 

ocupe um lugar prioritário nos programas nacionais e 

regionais. 

 

  

…. Os governos desempenham um papel fundamental 

liderando o apoio para que a agricultura familiar possa 

alcançar o seu potencial. 

 

  

… nada se assemelha mais ao paradigma da produção 

alimentar sustentável que a agricultura familiar. Os 

agricultores familiares desenvolvem habitualmente actividades 

agrícolas não especializadas e diversificadas que lhes outorga 

um papel fundamental na garantia da sustentabilidade do meio 

ambiente e na conservação da biodiversidade. 
 

 

 

 

Extraído em 21 de Fevereiro de 2014 de http://www.fao.org/news/story/es/item/207559/icode/ 



 

  

 

 

 

 

Nota 

 

O Observatório do Meio Rural tem como objecto a realização de pesquisa nas áreas das ciências 

sociais, promover debates, publicar textos resultantes das pesquisas e de outras contribuições e 

dialogar com os centros de decisão sobre as políticas económicas e agrárias e sobre a 

implementação de programas e projectos de desenvolvimento rural.  

A pesquisa cujos resultados se apresentam neste Observador Rural, foi realizada em parceria com 

a Universidade Politécnica, pode parecer descontextualizada do objecto do OMR. Porém, o 

Observatório possui, a partir de 2015, uma linha de pesquisa que estudará as relações e 

funcionalidades económicas e socioculturais entre o meio rural e o urbano. Esta linha de pesquisa 

terá vários projectos, como por exemplo, trocas comerciais, fontes de rendimento, comparação 

dos níveis e tipos de pobreza, formas e estratégias de vida e de sobrevivência, ajuda familiar de 

residentes em meio rural e urbano, factores de atractividade, fluxos migratórios, mudanças 

culturais, de hábitos e de consumo, entre outros aspectos. 

Nesse sentido, este foi o primeiro estudo realizado no âmbito dessa linha de pesquisa, neste caso 

para a cidade de Maputo. 

 

  



 

  

 

 

Transportes Públicos Rodoviários na cidade de Maputo: entre os TPM e os My Love1 

 

Kayola da Barca Vieira2 e Yasser Arafat Dadá3, com redacção de Margarida Martins4 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os serviços de transporte rodoviário de passageiros são vitais ao crescimento económico e ao 

desenvolvimento. Estes transportes constituem a opção para a maior parte da população residente 

ou com actividades nos municípios de Maputo5 e da Matola, bem como nos postos administrativos 

de Boane, Marracuene e Namaacha na província de Maputo. 

 

O sector privado é, actualmente, o maior provedor de serviços de transporte rodoviário público6. 

Utentes, conselho municipal, transportadores (patronato7) e chapeiros são os principais 

intervenientes no sector de transporte público rodoviário na cidade de Maputo. O minibus de 15 

lugares, autocarros de 25 lugares, carrinhas de caixa aberta (My Love8) e autocarros da empresa 

pública Transportes Públicos de Maputo (TPM)9 são os tipos de veículos que efectuam o 

transporte público rodoviário de pessoas na cidade. 

 

A falta de transporte público, o aumento do número de viaturas em circulação e de acidentes 

rodoviários (perda de vidas humanas ou ferimentos contraídos e perda de bens) influencia 

negativamente a produtividade e o bem-estar dos munícipes na capital do país. Mais viaturas em 

circulação representam inúmeros desafios, tais como a poluição sonora e do ar, e o 

congestionamento nas vias públicas. 

 

Os transportadores reclamam que as tarifas fixadas pelas autoridades municipais10 não asseguram 

uma rentabilidade aceitável, constituindo um desincentivo à formalização e investimento no 

sector. Por outro lado, para as classes de baixa renda, para quem os transportes públicos são a 

                                                 
1 Este texto resulta do projecto de investigação em parceria com a Universidade Politécnica. 
2 Kayola da Barca Vieira, Licenciada em Economia pela A Politécnica. 
3
 Yasser Arafat Dadá, Licenciado em Economia e Assistente de Investigação no Observatório do Meio 

Rural. 
4 Margarida Martins, economista, com mestrado em Agricultura e Desenvolvimento Rural, colaboradora 

do OMR. 
5 O Município de Maputo tem 7 distritos: Distrito urbano nº 1 – Kampfumo; Distrito urbano nº 2 – 

Nlhamankulo; Distrito urbano nº 3 – Kamaxakeni; Distrito urbano nº 4 – Kamavota; Distrito urbano nº 5 – 

Kamubukwana; Distrito urbano nº 6 – Ka Tembe; e Distrito urbano nº 7 – Kanyaka. 
6 O transporte público rodoviário urbano é realizado pela empresa municipal Transportes Públicos de 

Maputo (TPM) e por operadores privados, vulgarmente designados por ´Chapa´. Esta designação vem do 

momento em que os operadores privados apareceram em que cobravam uma tarifa única (100 meticais por 

passageiro), independentemente da distância; chamavam-se, inicialmente, ´Chapa 100´. O motorista e o 

cobrador são designados, por isso, ´chapeiros´.  
7 Representados pelas associações de transportadores. 
8 As viaturas “My Love” são viaturas de caixa aberta em que os passageiros viajam em pé agarrando-se, ou 

abraçam-se,  uns aos outros para não cair com os movimentos do carro durante o trajecto. A tarifa que 

pratica é, por vezes, inferior à fixada para o transporte público rodoviário. 
9 A Resolução 31/2011 extingue a Empresa de Transportes Públicos de Maputo EP (TPM-EP) e cria a 

Empresa de Transportes Rodoviários de Maputo – a sigla nos autocarros mantém-se como TPM. 

http://www.tpm.co.mz/ acessado em 12 de Novembro de 2014. 
10 As tarifas são administrativamente fixadas pelo Município, sendo consideradas pelos transportadores 

como responsáveis pela baixa rentabilidade, dificultando o acesso ao crédito bancário e limitando a 

capacidade de manutenção dos veículos e, consequentemente, a submissão à inspecção e obtenção de 

licença. A inspecção é um dos requisitos para o licenciamento de veículos para o transporte público. 

http://www.tpm.co.mz/


 

  

 

única alternativa disponível, os custos de transporte representam um importante peso nas despesas 

familiares e, portanto, são muito sensíveis a quaisquer variações nas tarifas11.  

 

Afectando transportadores, transportados, chapeiros, pedestres e outros automobilistas a 

sobrelotação e má condição dos veículos, a condução perigosa dos motoristas que são 

responsabilizados pela maioria dos acidentes de viação na cidade, são problemas indicados e que 

afectam os intervenientes e a população urbana em geral. 12 

 

A pressão da procura de transportes levou as autoridades, especificamente para este sector, a 

autorizar a operação de veículos não-licenciados nas horas de ponta13 e a conceder um subsídio 

para compensar a subida dos preços de combustível14 sem aumentar a tarifa fixada. 

 

O crescimento populacional e consequente aumento das necessidades de transportes dos 

habitantes da cidade e da população flutuante colocam desafios ao município. Segundo o INE15, 

a população da cidade de Maputo está estimada em 1,2 milhões de pessoas em 2014 e projecta-

se que atinja 1,6 milhões de pessoas em 2040, ou seja um incremento em cerca de um terço.  

 

Por estes motivos, decidiu-se estudar as percepções dos diferentes grupos de intervenientes sobre 

os problemas que enfrentam. 

 

O presente trabalho está organizado em cinco secções. Esta primeira secção contém uma 

introdução à problemática do tema, e refere os objectivos do trabalho e a estrutura deste 

documento. A secção dois apresenta os objectivos do trabalho, enquanto a secção três aborda a 

metodologia adoptada e indica as limitações. Na quarta secção apresentam-se os resultados 

obtidos das entrevistas às associações de transportadores e a representantes do Conselho 

Municipal, e dos inquéritos aos operadores (motoristas e cobradores) e aos utentes. Finalmente, a 

quinta secção contém as conclusões. 

 

 

2. OBJECTIVOS DO TRABALHO 

 

O objectivo principal do trabalho é conhecer os problemas existentes nos serviços de transportes 

públicos rodoviários na cidade de Maputo. 

 

Especificamente, o trabalho tem como objectivos os seguintes: 

 

 Estudar as percepções sobre o sector dos utentes e chapeiros; 

 Determinar as causas da actual situação dos transportes públicos rodoviários – infra-

estruturas, políticas do Estado e organização do sector. 

 

 

                                                 
11 A manifestação de Outubro de 2012 é um dos exemplos da enorme sensibilidade aos custos de transporte 

público rodoviário. Ver http://www.verdade.co.mz/newsflash/32122-ja-se-paga-novo-preco-do-qchapaq-

e-tpm, acessado a 16 de Julho de 2014. 
12 O relatório da Organização Mundial da Saúde sobre segurança rodoviária apresenta os seguintes dados 

de 2010 de Moçambique referentes ao número de mortes por usuário da rodovia: 55% das mortes eram de 

pedestres, 33% de passageiros, 12% de condutores 

www.who.int/iris/bitstream/10665/78256/1/9789241564564_eng.pdf - 256 - WHO (2013) – Status report 

on road safety, acessado a 13 de Junho de 2014. 
13 http://francabo.blogspot.com/2011/02/os-problemas-do-transporte-publico-em.html 
14 Os transportadores são compensados pela diferença acima dos 31 meticais/litro. de gasóleo, sendo o 

preço actual de 36,80 meticais/litro preço praticado nas bombas de combustíveis no período de realização 

do estudo.  
15 Projecção da população 2007-2040 http://196.28.235.11/populacao/projeccoes/proj_maputo_Cidade/ppq08, 

acessado a 12 de Julho de 2014 

http://www.verdade.co.mz/newsflash/32122-ja-se-paga-novo-preco-do-qchapaq-e-tpm
http://www.verdade.co.mz/newsflash/32122-ja-se-paga-novo-preco-do-qchapaq-e-tpm
http://196.28.235.11/populacao/projeccoes/proj_maputo_Cidade/ppq08


 

  

 

3. METODOLOGIA 

 

A recolha de dados baseou-se em questionários específicos para cada um dos dois grupos de 

respondentes: utentes e chapeiros. Foram também realizadas entrevistas a representantes do 

município e da Assembleia Municipal, e a três associações de transportadores16. 

 

A informação primária é constituída por questionários compostos por perguntas fechadas. Foi 

realizado um trabalho de validação dos questionários conforme a clareza das respostas (no sentido 

do correcto preenchimento). As respostas duvidosas não foram consideradas. Em algumas 

questões a informação recolhida obedeceu à escala de likert, onde 1 significa “Nenhuma” e 5 

“Muito forte”. A informação foi tratada em software estatístico (SPSS 20). 

 

Os questionários foram realizados nas paragens terminais e em horas de maior movimento, tendo 

decorrido no período de Abril a Julho de 2014. Os questionários realizaram-se em seis terminais 
17, abrangendo mais de 20 rotas de transportes rodoviários: 

 

O universo considerado foi a população da cidade de Maputo estimada em 1,2 milhões de pessoas 

em 2014 e os 564 veículos licenciados para transporte público de passageiros em 2013. Os 

questionários foram aplicados por amostra aleatória simples, não-sistemática. Foram realizados 

385 questionários a utentes e 65 questionários a chapeiros.  

 

Para o cálculo do tamanho da amostra dos utentes, considerou-se um intervalo de confiança de 

95% e uma margem de erro de 5% e, para os transportadores, considerou-se um intervalo de 

confiança de 90% e uma margem de erro de 10%. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1 Os principais problemas para os representantes das associações de transportadores 
 

Elevado número de chapas não-licenciados: o principal motivo para a circulação de viaturas não-

licenciadas é o insucesso na inspecção devido à má condição das viaturas. Por sua vez, a má 

condição das viaturas deve-se à relativamente baixa rentabilidade (devido à tarifa fixada) que não 

permite suportar os custos de manutenção dos veículos que são extraordinariamente altos face ao 

estado geral das estradas urbanas. Na perspectiva dos transportadores, as viaturas não-licenciadas 

têm a “vantagem” de não pagar os impostos e taxas. A circulação de viaturas não licenciadas é 

possível devido à falta de controlo e de penalização por parte das autoridades. Pode sugerir-se 

que os custos de suborno e os benefícios dos subsídios de combustível são inferiores aos custos 

associados à legalização das viaturas e da actividade. 

 

Trâmites administrativos complicados no Conselho Municipal para o acesso ao subsídio para 

combustível: segundo as associações entrevistadas, os processos administrativos complexos no 

acesso ao subsídio ao combustível tornam-no pouco atractivo: tempo gasto e desperdiçado porque 

não há uma informação pronta e completa sobre toda a documentação que é necessária e porque 

o valor do subsídio é relativamente baixo. 

 

Défice de participação das associações em decisões importantes do município, nomeadamente, 

na definição de rotas: as associações entendem que o seu conhecimento das necessidades reais de 

cada rota e do número de operadores existentes deveria ser tomado em consideração em processos 

tais como a concessão de licenças de operação, definição de rotas e limitação de operadores por 

rota. Desde 2012 o Município deixou de gerir as rotas, aceitando a rota que os requerentes 

                                                 
16 As Associações de Transportadores entrevistadas foram as seguintes: ASOCTRA, ATROMAP e 

UNICOTRAMA. 
17 Praça dos Combatentes, Anjo Voador (Baixa), Xipamanine, Museu, Junta e Guerra Popular. 



 

  

 

solicitam para cada carro licenciado – é liberalização das rotas; em que são os operadores e suas 

Associações que ‘gerem’ as rotas onde actuam as suas viaturas. Este facto, distanciou os 

operadores e Associações das autoridades municipais. Existe, porém, colaboração entre 

Associações e Polícia Municipal, em que os inspectores das Associações controlam o 

cumprimento de rotas e a legalidade dos motoristas e cobradores de modo a evitar a acção 

‘massiva´18 da polícia e correspondentes transtornos para os passageiros e chapeiros. Há, assim, 

como que uma ‘substituição’ da autoridade exclusiva da polícia municipal. 

 

Acidentes de viação envolvendo chapas: as causas principais são a desobediência ao código de 

estrada, velocidade excessiva, condução sob efeito de álcool, cansaço do motorista19, e ainda a 

condição das estradas e manutenção das viaturas. A falta de controlo e inspecção, bem como a 

corrupção policial que reduz a acção sancionatória dos infractores da lei, são elementos que 

possibilitam o não cumprimento do código de estrada e normas de civismo por uma parte 

significativa dos motoristas dos chapas, levando ao aumento de acidentes de viação20. 

 

Tarifa de transporte público rodoviário urbano: vários estudos realizados21 indicam que a tarifa 

para uma distância de 0 a 10-12 quilómetros deveria ser 18-19 meticais e para uma distância de 0 

a 22-25 quilómetros, a tarifa deveria ser de 22 meticais, valores acima das praticadas22: 7,5 

meticais para o percurso Praça dos Combatentes/cidade de Maputo e de 9 meticais para o percurso 

Praça dos Combatentes/Magoanine, respectivamente.23 A tarifa em vigor não é actualizada desde 

2007. O subsídio de combustível está a ser pouco efectivo porque os procedimentos são muito 

exigentes, levando alguns a prescindir do mesmo: declaração de rendimentos, e consequente 

exigência de apresentação da contabilidade, e preenchimento do formulário de solicitação da 

compensação. O baixo nível das tarifas em vigor é considerado como uma das causas para a forma 

de condução (velocidade, adiantamentos perigosos, etc.) e para as longas horas de trabalho dos 

motoristas (e consequente cansaço), porque estes procuram aumentar as suas receitas através da 

maximização do número de pessoas transportadas. O baixo nível de rentabilidade é, ainda, causa 

para não conseguirem contrair empréstimos bancários, embora haja casos de empréstimos 

concedidos por instituições de microcrédito. A única acção de apoio do Estado mencionada é a 

venda de autocarros mediante contratos leasing, o que implica que apenas os operadores 

constituídos em empresa formal puderam aceder. 

  

                                                 
18 Alguns representantes das Associações referiram como acção massiva da polícia o facto de a mesma 

viatura ser parada pela polícia 3-4 no mesmo percurso, levando a paragens frequentes da viatura. 
19 Os chapeiros trabalham muito acima das 8 horas diárias, reconhecendo-se que há casos em que trabalham 

14 horas por dia. 
20 O comportamento dos chapeiros muda nos países vizinhos “Aqui bebe a conduzir mas, quando entra na 

fronteira, ele, primeiro, abotoa a camisa, vê se tem lata vazia de cerveja... Quando volta de lá, ali na 

fronteira compra a bebida e bebe ali na migração. Você faz isso na África do Sul, Suazilândia, é barrado 

logo, aqui não.” – Entrevista com Samuel Nhatitima da AMOTRAP, 9 de Abril de 2014. 
21 Os entrevistados mencionaram dois estudos: um realizado em 2012 e promovido conjuntamente pela 

ATROMAP, Conselho Municipal de Maputo e Universidade Eduardo Mondlane, e outro promovido 

conjuntamente pela UNICOTRAMA e o Ministério dos Transportes e Comunicações. 
22 As tarifas para os transportes públicos do Estado – TPM, são inferiores às tarifas fixadas para os 

transportadores privados. 
23 Os TPM cobram uma tarifa única de 5 meticais, havendo ‘bilhetes’ semanais para estudantes e outros 

mais baratos, http://www.tpm.co.mz/ acessado em 15 de Novembro de 2014. 

http://www.tpm.co.mz/


 

  

 

 

4.2 Os principais problemas para os membros do Conselho Municipal de Maputo24 

 

Congestionamento: o problema deverá ser resolvido com o plano director de transportes que 

abrange a cidade de Maputo, Matola, Marracuene e Boane. 

 

Elevado número de chapas não-licenciados: Os requisitos para o licenciamento incluem o seguro, 

certificação da inspecção obrigatória, processo de registo para pagamento de impostos e proposta 

da rotas para actividade. O seguro e o certificado de inspecção são os garantes de que as viaturas 

estão em condições para a actividade. Para além do licenciamento dos chapas, os motoristas 

também devem estar licenciados para o transporte de passageiros – “carta de condução de serviços 

públicos”. Existe um número suficiente de motoristas com carta de serviços públicos, mas os 

transportadores não os contratam porque o salário é superior ao que praticam com motoristas não 

qualificados.  

 

Maior colaboração dos transportadores: o município realiza reuniões mensais com os operadores 

e associações mas com pouca afluência. Os transportadores devem organizar-se melhor e prestar 

serviços de qualidade e participar nas acções de formação para motoristas que o município realiza. 

 

4.3 Resultados dos questionários aos chapeiros 
 

A apresentação dos resultados dos questionários aos chapeiros centra-se à volta da pergunta sobre 

os principais constrangimentos na área de trabalho. Onde oportuno, discutem-se as respostas a 

outras perguntas que podem complementar a compreensão destes constrangimentos, como sejam, 

os seguintes: 

 Estado do veículo.  

 Causas de acidentes. 

 Porque não obedecem ao código de estrada. 

 

a) Constrangimentos na área de trabalho 

 

Os questionários aos motoristas e cobradores dos transportes privados incluíram a pergunta 

“Quais os principais constrangimentos na sua área de trabalho?” abarcando as seguintes 

possibilidades de resposta: 

 Seguro de saúde. 

 Falta de contrato de trabalho. 

 Obtenção da carta de condução de transportes públicos. 

 Rendimento reduzido. 

 Estado das estradas. 

 Falta de faixa para circulação de veículos de transporte de passageiros. 

 Corrupção. 

 Longas horas de trabalho. 

 Nenhum problema. 

 Outros. 

 

  

                                                 
24 Foram entrevistados, separadamente, o Director de Transportes e Trânsito do Município de Maputo, Dr. 

Carlos Quiticua, e um membro da Comissão de Transportes e Trânsito da Assembleia Municipal de 

Maputo, membro do MDM, Hilário Feijão. 



 

  

 

Pelas respostas, os problemas de maior importância são apresentadas no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 

Constrangimentos na área de trabalho  

(por ordem decrescente de importância segundo os inquiridos) 

 Constrangimentos 

1 Estado das estradas. 
2 Corrupção. 
3 Falta de contrato de trabalho. 
4 Rendimento reduzido. 
5 Falta de faixa para circulação de veículos de transporte de passageiros nas estradas. 
6 Seguro de saúde. 
7 Obtenção de carta de condução de transportes públicos. 

Fonte: Inquérito aos transportadores rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Entre os sete principais constrangimentos apontados pelos chapeiros, cinco são externos ao sector 

– estradas, corrupção, rendimento (determinado pela tarifa fixada pelo Estado), faixa de rodagem 

reservada e obtenção da carta de condução de servidor público. Os restantes dois 

constrangimentos centram-se nas condições de trabalho – contrato de trabalho e seguro de saúde. 

 

A seguir apresentam-se os resultados mais detalhados para cada um dos principais 

constrangimentos e das respostas a sub-perguntas, quando existam. 

 

b) Estado das estradas 

 

Para os chapeiros, o estado das estradas é o primeiro factor de constrangimento na área de 

trabalho. Os resultados mais desagregados das respostas apresentam-se no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 1  
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 Fonte: Inquérito aos transportadores rodoviários da cidade de Maputo. 
 

O gráfico acima mostra que 81% dos inquiridos considera que o estado das estradas é um 

constrangimento ‘Muito forte’ e ‘Forte’. Nenhum inquirido indicou que este factor não é um 

constrangimento. 

 

Como se verá adiante, o estado das estradas é considerado também como a segunda causa mais 

importante pela qual os motoristas não obedecem ao Código de Estradas. 

  



 

  

 

 

c) Corrupção na área de trabalho 

 

A corrupção foi o segundo constrangimento mais frequentemente indicado pelos inquiridos. Este 

tema foi ainda objecto de uma pergunta específica: Como classifica a corrupção no seu ramo de 

trabalho? Esta pergunta foi respondida pela totalidade dos inquiridos (65) apresentando-se os 

resultados no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 2 

Como classifica a Corrupção no seu ramo de trabalho? 
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 Fonte: Inquérito aos transportadores rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Como o gráfico acima indica, somente 1,5% dos inquiridos (correspondendo a uma resposta) 

referiu não haver corrupção, enquanto, no outro extremo, 76,9% dos respondentes indicaram 

existir ‘Muita corrupção’. 

 

Como se verá adiante, o custo da corrupção é significativo nos custos de exploração por viatura. 

 

d) Contrato de Trabalho 

 

A falta de contrato de trabalho dos motoristas e cobradores foi o terceiro constrangimento mais 

importante que estes trabalhadores indicaram. Os resultados mais desagregados das respostas 

apresentam-se no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 3 

Nível do constrangimento “Falta de Contrato de Trabalho” 
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 Fonte: Inquérito aos transportadores rodoviários da cidade de Maputo. 

 



 

  

 

A falta de contrato é um constrangimento importante para 80% dos inquiridos, sendo que 61% 

considera como um constrangimento “Muito forte”. 

 

O questionário incluiu uma pergunta sobre o número de horas de trabalho dos chapeiros. Os 

resultados apresentam-se no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 4 

Número de horas de trabalho dos chapeiros 
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 Fonte: Inquérito aos transportadores rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Como se observa no gráfico acima, nenhum dos chapeiros entrevistados trabalha 8 horas ou 

menos por dia. Oitenta por cento dos chapeiros entrevistados trabalham 14 horas ou mais por dia, 

dos quais, 7% trabalha mais do dobro do tempo de trabalho diário estabelecido por lei. 

 

e) Rendimento 

 

O rendimento reduzido foi considerado como o quarto constrangimento mais importante pela 

frequência das respostas.  

 

Este tema foi objecto de perguntas específicas para conhecer mais detalhadamente o 

constrangimento. As perguntas adicionais foram as seguintes: 

 Qual o valor do rendimento médio. 

 O que acha da lucratividade deste negócio. 

 Quais os custos mensais no ramo. 

 

As respostas combinadas às perguntas sobre rendimentos médios diários e sobre os custos de 

exploração médios mensais, permitiram calcular as médias de ambos valores indicados e estimar 

as receitas menos os custos de exploração como se apresenta no gráfico a seguir. 

  



 

  

 

 

Gráfico 5 

Média das receitas e dos custos de exploração mensais25 

-

20.000,00   

40.000,00   

60.000,00   

80.000,00   

100.000,00   

120.000,00   

140.000,00   

Custo Receita

 
 Fonte: Inquérito aos transportadores rodoviários da cidade de Maputo. 

 

De acordo com gráfico acima, a média dos custos de exploração representa cerca de 37% da média 

das receitas em cada mês. A diferença entre estas médias tem ainda que cobrir outros tipos de 

despesas (inspecções, amortização do investimento, entre outros) não abrangidos no questionário.  

 

Os valores não foram confirmados por outros métodos de pesquisa em base quantitativa; porém, 

há unanimidade nas respostas (dos inquéritos e das entrevistas) e de estudos realizados sobre a 

baixa tarifa fixada e da baixa lucratividade da actividade. 

 

O gráfico a seguir apresenta, mais detalhadamente, a composição dos custos de exploração 

mensais da viatura. 

 

Gráfico 6 
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 Fonte: Inquérito aos transportadores rodoviários da cidade de Maputo. 

 

O combustível é o maior custo de exploração – 65%. Porém, e como já referido anteriormente, 

poucos são os transportadores que beneficiam deste subsídio. As autoridades confirmam que o 

número de beneficiários está abaixo das expectativas e discutem que uma medida mais eficaz será 

a de passar a subsidiar directamente os passageiros.  

 

                                                 
25 Nem todos os inquiridos responderam e, os que responderam, não o fizeram para todas as questões 

relacionadas com este tema. Assim, o grau de representatividade não é igual ao dos restantes resultados.  

 



 

  

 

A percepção de que o rendimento é ‘reduzido’ é agravada pelo relativamente alto e, acima de 

tudo, indevido, custo de corrupção – 12% dos custos de exploração. 

 

O rendimento ‘reduzido’ é também considerado como a principal causa para a falta de 

manutenção adequada das viaturas, representando 8% dos custos de exploração. Verificou-se que 

88% dos inquiridos faz a revisão das viaturas mensalmente ou mais frequentemente. O 

questionário incluiu a pergunta sobre “Onde se desloca quando necessita de fazer a manutenção 

do veículo?” para reparação e para peças. A resposta a estas sub-perguntas tinha duas alternativas: 

sector formal ou sector informal. Os resultados são apresentados nos dois gráficos que se 

apresentam a seguir. 

 

Gráfico 7.1 
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Fonte: Inquérito aos transportadores rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Os gráficos acima mostram que os operadores procuram reduzir os custos de manutenção 

recorrendo ao mercado informal quer para a realização do serviço de manutenção quer para a 

aquisição de peças e sobressalentes. Os operadores consideram que a manutenção das viaturas é 

insatisfatória. Para os chapeiros, a falta de manutenção é a terceira causa mais importante que 

justificam os acidentes de viação em que eles são responsáveis, como se verá adiante. 

 

Possivelmente relacionado com este tema da rentabilidade, está a questão do tempo despendido 

no percurso. O questionário incluiu a pergunta: “Quanto tempo leva o percurso (do ponto de 

partida ao destino final)?”. As respostas foram dadas em minutos de percurso, considerando os 

horários de maior e menor movimento. Os resultados constam no gráfico seguinte. 

 

Gráfico 8 

Duração de cada trajecto (em minutos) 
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 Fonte: Inquérito aos transportadores rodoviários da cidade de Maputo. 

 

O gráfico acima mostra que, enquanto 38% dos inquiridos leva mais de meia hora por percurso 

nas horas de menor movimento. Esta percentagem aumenta para 89% no período de ponta.  

 

f) Faixa para circulação de veículos de transporte de passageiros 

 

A falta de faixa para circulação dedicada a veículos de transporte de passageiros foi o quinto 

constrangimento mais importante pela frequência das respostas. Os resultados mais desagregados 

das respostas apresentam-se no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 9 

Nível do constrangimento da “Falta de Faixa para Veículos de Transporte Público” 
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 Fonte: Inquérito aos transportadores rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Como o gráfico acima mostra, 72% dos inquiridos consideram importante este constrangimento, 

enquanto cerca de 28% não considera este como sendo um grande constrangimento. Como se 

verá mais adiante, a falta de faixa de circulação dedicada aos transportes públicos é apresentada 

como a terceira causa principal para que os motoristas não obedeçam ao Código de Estradas. 

 

g) Seguro de saúde 

 

A falta de seguro de saúde foi assinalada como o sexto maior constrangimento que os operadores 

enfrentam. Os resultados mais desagregados das respostas apresentam-se no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 10 



 

  

 

Nível do constrangimento “Seguro de Saúde” 
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 Fonte: Inquérito aos transportadores rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Como o gráfico revela, embora 72% dos respondentes considerem importante, cerca de 28% dos 

inquiridos não considera este um grande constrangimento. 

 

Não foi investigada a possível relação deste constrangimento com o da falta de contrato de 

trabalho.  

 

h) Obtenção de carta de condução de transportes públicos 

 

A dificuldade na obtenção da carta de condução para transportes públicos foi assinalada como o 

sétimo maior constrangimento que os operadores enfrentam. Os resultados mais desagregados das 

respostas apresentam-se no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 11 

Nível do constrangimento “Obtenção de carta de condução de transportes públicos” 
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 Fonte: Inquérito aos transportadores rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Como se observa no gráfico acima, embora 72% dos inquiridos considerem importante, cerca de 

28% não considera este um grande constrangimento. 

 

i) Outros temas abordados no questionário aos chapeiros 

 

O questionário incluiu perguntas para obter a percepção dos chapeiros sobre os acidentes de 

viação e o incumprimento do código de estradas que tanto apoquentam os munícipes e as 

autoridades. 

 

O quadro a seguir apresenta, por ordem decrescente de importância, as causas dos acidentes 

apontadas pelos operadores. 

 

Quadro 2: Causas dos acidentes  

(por ordem decrescente de importância segundo os inquiridos) 



 

  

 

 Causas dos Acidentes 

1 Desobediência ao Código de Estradas. 

2 Condução agressiva. 

3 Falta de manutenção regular dos veículos. 

4 Condução com velocidade excessiva. 

5 Horas de trabalho do motorista (fadiga). 

6 Condução sob efeito de álcool. 

7 Uso de telemóvel ao volante. 

Fonte: Inquérito aos transportadores rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Relativamente à causa mais importante de acidente – “Desobediência ao Código de Estradas” – 

os motivos principais para essa desobediência são apresentados no quadro a seguir: 

 

Quadro 3: Porque não obedece ao Código de Estradas?  

(por ordem decrescente de importância segundo os inquiridos) 

 Motivos para desobediência ao Código de Estradas 

1 
Rendimento reduzido forçando a manobras perigosas e excesso de velocidade para 

maximizar o número de viagens/passageiros e para chegar à paragem em primeiro 

lugar. 

2 Mau estado das estradas. 

3 Falta de faixa para circulação de veículos de transporte de passageiros nas estradas. 

4 Longas horas de trabalho26. 

Fonte: Inquérito aos transportadores rodoviários da cidade de Maputo. 

 

4.4 Resultados dos questionários aos utentes 

 

Dos passageiros que responderam ao questionário, 42,2% são do sexo feminino. A população 

residente fora do município de Maputo representa 31,7% dos inquiridos, desagregados da seguinte 

forma: 

 Residentes em Boane – 1,3% 

 Residentes em Marracuene – 3,9% 

 Residentes em Matola/Machava – 26,5%. 

 

Esta secção está organizada de forma a apresentar, em primeiro lugar, os temas relacionados com 

a utilização dos transportes, seguindo-se os temas associados com o nível de satisfação dos 

passageiros e, finalmente, os temas relacionados com o impacto dos serviços de transporte público 

rodoviário nas famílias que o utilizam. 

 

                                                 
26 86% dos motoristas inquiridos informaram trabalhar entre 12 e 16 horas por dia. A Convenção da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre horário de trabalho e períodos de descanso no 

transporte rodoviário, no que concerne ao horário de trabalho de motoristas, recomenda um horário máximo 

de condução não superior a 9 horas por dia, ou 48 horas semanais, e um intervalo cada 4 horas de trabalho. 

Artigos 5, 6 e 8 da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312298 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312298


 

  

 

a) Sobre a utilização dos transportes públicos rodoviários 

 

O questionário incluiu a pergunta sobre os motivos de utilização do transporte podendo o 

inquirido escolher a mais que uma das seguintes respostas possíveis: 

 Trabalho 

 Escola 

 Compras 

 Passeio 

 Outros. 

 

As respostas escolhidas com maior frequência pelos passageiros são apresentadas no gráfico a 

seguir. 

  



 

  

 

 

Gráfico 12 

Motivos de utilização do transporte público  

(frequência das respostas dos utentes)27 
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 Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 

 

O gráfico acima mostra que a maioria dos motivos indicados para utilização dos transportes 

públicos rodoviários – trabalho e escola – exigem deslocação regular e com horários a cumprir, 

durante todos os dias da semana de trabalho e no período de ponta do trânsito. 

 

b) Tipo de veículo preferido e razões 

 

O questionário incluiu a pergunta sobre as preferências dos utentes pelos diferentes tipos de 

viaturas para transporte público rodoviário, podendo o inquirido escolher uma das seguintes 

respostas: 

 Chapas de 15 lugares 

 Autocarros de 25 lugares 

 Autocarros com mais de 25 lugares 

 Carrinha de ´caixa aberta´ 

 TPM 

 Comboio  

 Sem preferência 

 Outro. 

 

Os resultados, deduzindo as 6 respostas da preferência por comboio, e considerando que nenhum 

utente escolheu a resposta ´Outro`, são apresentados no gráfico a seguir. 

Gráfico 13 

Preferências pelo tipo de viatura para transporte público  
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27 O inquirido podia escolher mais que uma resposta, pelo que o total dos valores nas colunas é superior a 

100%. 



 

  

 

Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 

 

O gráfico acima revela uma clara preferência pelos veículos de 15 lugares28. Nota-se que a 

empresa pública TPM não goza da preferência dos utentes, apesar das tarifas serem inferiores. 

 

Mais detalhadamente, os motivos mais citados de preferência dos passageiros por cada tipo de 

veículo encontra-se na resposta à pergunta “Porque escolheu este meio de transporte”. Os 

resultados são apresentados no quadro a seguir.  

 

Quadro 4 

Motivos para a preferência de cada tipo de viatura  

(frequência das respostas para cada tipo de viatura) 

Tipo de veículo Principal razão de preferência 

De 15 lugares Maior rapidez  

De 25 lugares Sem outra alternativa 

Mais de 25 lugares Outros motivos 

My Love Sem alternativa 

TPM Outros motivos 

Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Interessa ver também como variam as preferências por cada tipo de veículo. Os resultados 

desagregados das respostas à pergunta “Porque escolheu este meio de transporte” são 

apresentados no gráfico a seguir. 

  

                                                 
28 Recorde-se que o Conselho Municipal tem vindo a normalizar os veículos utilizados no transporte público 

rodoviário há mais de uma década. Nos anos 90, os principais veículos utilizados pelos operadores privados 

eram os de caixa aberta (que não se chamavam, na altura, de My Love) e os mini-busses de 15 lugares. O 

Município realizou, desde então, acções de regulamentação que levaram, sucessivamente, à: abolição dos 

transportes em veículos de caixa aberta; introdução dos veículos de 25 lugares (incluindo o reforço da frota 

dos TPM). Mais recentemente, a intenção era de abolir os mini-busses de 15 lugares, padronizando para 

veículos de 25 ou mais lugares. Segundo António Rodrigues da ATROMAP (entrevista a 10 de Abril de 

2014) o licenciamento de mini-busses de 15 lugares foi interdito de 2004 a 2012. 



 

  

 

 

Gráfico 14 

Motivos para a preferência de cada tipo de viatura 
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 Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Como indica o gráfico acima, há dois factores que parecem conformar o quadro de preferências 

dos utentes, por cada um dos tipos de viaturas: 

 “Falta de alternativa” – é factor preponderante em dois dos cinco tipos de veículos: 

viaturas de caixa aberta (75%) e viaturas de 25 lugares (47%); e é o segundo factor mais 

importante para viaturas de 15 lugares (32%); com menor relevância, aparece como factor 

de preferência em todos os cinco tipos de veículos: isto é, só realiza o seu transporte em 

veículos de caixa aberta, de 25 e de 15 lugares, porque não tem outra alternativa. 

 “Outros motivos” é o factor preponderante em dois dos cinco tipos de viaturas: veículos 

de mais de 25 lugares (61%) e TPM (50%), e é o terceiro factor mais importante na 

preferência de veículos de 25 lugares. Note-se que este factor não foi indicado por 

qualquer dos inquiridos como factor de preferência para os veículos de caixa aberta. 

 

Os restantes factores de preferência apresentam-se mais dispersos e com importância menos 

preponderante:  

 “Rapidez” – é o factor determinante da preferência apenas nos veículos de 15 lugares 

(64%), mas ele está presente nas preferências por todos os restantes tipos de veículo, 

excepto nos veículos de mais de 25 lugares, caso em que nenhum inquirido indicou este 

factor; 

 “Tarifa” – é um factor que não é preponderante em nenhum dos casos; aparece como o 

segundo factor mais importante no caso dos TPM (30%) e nos veículos de mais de 25 

lugares (22%). Este resultado tem que ser apreciado considerando que as tarifas são 

fixadas administrativamente, sendo que a tarifa fixada para os TPM é inferior. Note-se 

que nenhum inquirido indicou a tarifa como factor de preferência pelas viaturas de caixa 

aberta; 

 Finalmente, “conforto” – é um factor de preferência que, embora não determinante em 

nenhum dos casos, é mencionado com importância em todas as respostas, incluindo no 

caso dos veículos de caixa aberta como segundo factor (25%) de preferência.  

 

Como já referido, e como o gráfico mostra, nenhum utente prefere o My Love pela tarifa, nem 

prefere as viaturas de mais de 25 lugares pela rapidez, embora tenham referido a rapidez como 

factor de preferência para os TPM, cujos veículos têm mais de 25 lugares. 

 

c) Sobre grau de satisfação dos serviços de transporte público rodoviário 



 

  

 

 

O grau de satisfação foi obtido por duas perguntas diferentes no questionário referentes aos 

serviços prestados e quanto ao número de veículos em circulação. 

 

O questionário incluiu uma pergunta sobre o grau de satisfação dos serviços de transporte, 

esclarecendo que o enfoque da pergunta versava aspectos como atendimento ao cliente/utente, 

conforto no transporte e tarifas. Os resultados das respostas a esta pergunta são apresentados no 

gráfico a seguir. 

 

Gráfico 15 

Grau de satisfação com os serviços de transporte 
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 Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Como o gráfico acima revela, 72% dos passageiros inquiridos não está satisfeito com os serviços 

prestados pelos transportadores públicos rodoviários. 

 

O questionário incluiu perguntas para permitir compreender melhor os motivos de satisfação ou 

insatisfação com os serviços prestados. As perguntas cobriram as seguintes questões: 

 Número de viaturas em circulação 

 Condução dos motoristas 

 Condições da viagem: viaja sentado? 

 Prioridade para os passageiros necessitados. 

 

Gráfico 16 

Grau de satisfação com o número de viaturas de transporte público 
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 Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 
 

Como o gráfico mostra, 80% dos passageiros inquiridos não está satisfeito com o número de 

viaturas de transporte público em circulação. 



 

  

 

 

Gráfico 17 

Os motoristas realizam manobras perigosas? 
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 Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Como o gráfico acima revela, 79% dos inquiridos referiu que os motoristas realizam manobras 

perigosas e somente 21% dos inquiridos responderam que os motoristas raramente ou nunca 

fazem manobras perigosas. 

 

Gráfico 18 

Com que frequência tem arranjado lugar sentado? 
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Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Como o gráfico acima revela, 40% dos passageiros inquiridos raramente ou poucas vezes tem 

conseguido viajar sentado, enquanto 25% consegue viajar frequentemente ou quase sempre 

sentado.  

  



 

  

 

 

Gráfico 19 

Com que frequência tem sido dada prioridade a lugar sentado a idosos, mulheres grávidas e 

pessoas com alguma necessidade especial? 
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Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 

 

O gráfico acima mostra que 38% dos passageiros inquiridos não tem observado ou não tem dado 

prioridade às pessoas necessitadas e, igualmente, 38% tem observado ou tem dado prioridade às 

pessoas necessitadas. 

 

d) Reclamação 

 

O questionário incluiu perguntas sobre o hábito dos passageiros reclamarem, ou não, quando 

insatisfeitos com os serviços.  

 

O resultado geral é que 55% dos passageiros inquiridos reclama contra os serviços prestados, 

enquanto 45% não tem por hábito reclamar. 

 

Dos que inquiridos que reclamam, 55% fazem-no quando os motoristas realizam manobras 

perigosas. 

 

Para os utentes que não se manifestam (45% dos inquiridos), o questionário incluiu uma pergunta 

específica sobre porque não reclama, podendo o inquirido escolher mais que uma das seguintes 

respostas possíveis: 

 Por medo de ficar sem transporte até ao destino. 

 Por falta de alternativas de transporte. 

 Não é importante / não tem impacto. 

 Outras. 

 

Os resultados das respostas encontram-se no gráfico a seguir. 

  



 

  

 

 

Gráfico 20 

Frequência dos motivos apontados por 45% dos inquiridos que não reclamam 
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 Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Conforme o gráfico acima, 29% dos utentes não reclama por receio de ser expulso antes de chegar 

ao destino ou por não haver alternativa, enquanto 22% não reclama por não ter impacto (eficácia). 

 

e) Temas de conversa dos passageiros 

 

O questionário incluiu uma pergunta sobre os assuntos mais comuns no transporte público. O 

inquirido podia escolher mais que uma das seguintes possibilidades: 

 Temperatura/climatologia. 

 Política. 

 Situação no bairro. 

 Limpeza da cidade. 

 Segurança dos cidadãos. 

 Futebol. 

 Serviço de transporte. 

 Silêncio/Nenhum assunto. 

 Outros. 

 

Os resultados são apresentados no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 21 

Temas de conversa no transporte 
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 Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 

 



 

  

 

O gráfico acima mostra que os dois temas mais frequentes de conversa entre os passageiros são a 

política e o futebol. O tema ‘serviço de transporte’ é, contudo, o terceiro tema mais frequente 

reflectindo a preocupação dos passageiros. 

 

f) Impacto dos transportes públicos rodoviários nos utentes 

 

O impacto dos transportes públicos foi estimado com base no tempo despendido pelos utentes 

para realizar uma deslocação, considerando o número de ligações por deslocação e a frequência 

de deslocações diárias. Estimou-se também o impacto no rendimento das famílias. 

 

Gráfico 22 
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 Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Como o gráfico acima mostra, 68% dos utentes espera por transporte mais de 20 minutos e 89% 

despende mais de 20 minutos no trajecto. Mais importante, 72% dos utentes inquiridos despende 

mais de 1 hora à espera e a viajar nos transportes públicos rodoviários, ou seja mais de 2 horas 

por dia considerando ida-e-volta. 

 

Gráfico 23 

Número de ligações realizadas por período do dia 

(maior movimento e menor movimento) 
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 Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 

 



 

  

 

Como o gráfico acima revela, no período de maior movimento, por definição aquele em que maior 

número de passageiros viaja (por motivos de trabalho e de escola), 59% dos passageiros inquiridos 

faz, em cada viagem, 2 ou mais ligações. A percentagem de passageiros que fazem mais que uma 

ligação no período de menor movimento diminui para 26%. 

 

Gráfico 24 

Número de viagens realizadas por dia  
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 Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Como o gráfico acima mostra, 91% dos utentes inquiridos viajam 2 ou mais vezes por dia em 

transporte público.  

 

Os dois gráficos anteriores podem significar que o tempo despendido acima estimado pode estar 

subavaliado. No entanto, duas viagens constitui a moda estatística29, isto é, a maioria dos utentes 

viaja duas vezes por dia (ida e volta). 

 

Rendimento das famílias 

 

Neste estudo sobre percepções, perguntou-se qual o rendimento do chefe do agregado familiar – 

podendo o inquirido ser, ou não, o próprio chefe de família. Calculou-se como média um 

rendimento familiar de 7.688 meticais/mês. Note-se que somente 160 dos 385 inquiridos 

responderam a esta pergunta e que a moda foi de 3.000 meticais de rendimento mensal do chefe 

de família. 

 

Perguntou-se ainda qual o valor que em média é gasto em transportes públicos pela família, como 

percentagem do rendimento. 

  

                                                 
29 Moda é o número de respostas mais frequentes.  



 

  

 

 

Gráfico 25 

Peso da média do custo mensal de transporte da família na média do  

rendimento mensal do Chefe de Família 
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 Fonte: Inquérito aos utentes dos transportes rodoviários da cidade de Maputo. 

 

Como se pode ver no gráfico acima, pelas estimativas dos inquiridos, a média dos custos mensais 

em transportes de uma família representa 25% do rendimento médio dos chefes de família. 

 

Embora não comparável – este trabalho obteve somente o rendimento do chefe de família, e não 

da família – note-se que este resultado é mais que o triplo do resultado apresentado no Inquérito 

ao Orçamento Familiar que indica que os gastos em transporte nas famíllias urbanas representam 

8,2% (IOF 2008/9, pág. 35) da despesa mensal do agregado familiar.30 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Os problemas apresentados pelos transportadores (através das associações entrevistas) e pelas 

autoridades (através das duas autoridades entrevistadas), denotam uma falta de convergência 

sobre a percepção dos problemas que o transporte público rodoviário enfrenta na cidade de 

Maputo. A única excepção é a concordância de ambos em que há falta de inspecção e de aplicação 

da lei. 

  

                                                 
30 Relatório final do Inquérito ao Orçamento Familiar - IOF-2008/9. O IOF tem por base uma amostra do 

conjunto da população, onde a realidade ao longo do país difere neste aspecto. 



 

  

 

 

Quadro 5 

Tópicos dos problemas indicados pelos transportadores e pelas autoridades municipais 

Problemas indicados pelos 

transportadores 
Problemas indicados pelas autoridades  

Falta de inspecção: elevado número 

de chapas não licenciados e 

indisciplina dos motoristas 

Falta de inspecção: elevado número de chapas 

não licenciados, de condutores sem carta de 

condução apropriada e de viaturas sem a 

inspecção obrigatória em circulação, e 

encurtamento de rotas 

Trâmites complicados de acesso ao 

subsídio para combustível 
Congestionamento  

Défice de participação dos transportes 

nas decisões do município 
Falta de colaboração dos transportadores 

Tarifa baixa  

 

Inesperadamente, e como o quadro acima, revela em termos de percepções, não há uma 

desresponsabilização “do outro”. As indicações dos transportadores indicam défices no 

cumprimento das funções de Estado por parte do Município, sobretudo a fiscalização, 

burocratização e abertura das instituições relativamente aos agentes económicos. 

 

Confirma-se o diagnóstico dos transportadores de que o relacionamento entre as associações e as 

autoridades municipais não é suficientemente estreito e eficaz. 

 

A percepção dos problemas dos chapeiros e dos transportadores (donos das viaturas) também não 

apresenta um grande grau de convergência. Repetindo a informação já apresentada, pode-se 

comparar os tópicos dos problemas que ambos grupos apresentaram. 

 

Quadro 6 

Tópicos dos problemas indicados pelos transportadores e pelos operadores/chapeiros 

Problemas indicados pelos 

transportadores 
Problemas indicados pelos 

operadores/chapeiros 

Falta de inspecção: elevado número de 

chapas não licenciados e indisciplina 

dos motoristas 

Estado das estradas  

Trâmites complicados de acesso ao 

subsídio para combustível 
Corrupção 

Défice de participação dos transportes 

nas decisões do município 
Falta de contrato de trabalho 

Tarifa baixa Rendimento reduzido 

 Falta de faixa de circulação exclusiva 

 Falta de seguro de saúde 

 
Obtenção da carta de condução de servidor 

público 



 

  

 

 
Esta disparidade tem que ser investigada em outros estudos. Apesar da percepção indicada pelos 

chapeiros de que o rendimento reduzido/tarifa é o quarto factor mais importante, verificou-se que 

este factor, isoladamente, é o principal responsável pelo incumprimento do código (incluindo 

manobras perigosas e acidentes), pela má condição das viaturas e outros factores assumidos como 

importantes nesta actividade. 

 

Concretamente, porque os transportadores não mencionam os 3 principais factores indicados 

pelos chapeiros? Porque os chapeiros não mencionam qualquer dos factores indicados pelos 

donos das viaturas? Porque os donos das viaturas não mencionam o estado das estradas ou o custo 

da corrupção? Porque os chapeiros não reclamam que há competidores não licenciados a agravar 

a luta pelo rendimento? 

 

Quanto aos passageiros, a maioria viaja, principalmente, por motivos de trabalho (71%) e de 

escola (32%). 

 

A maioria dos inquiridos respondeu à questão sobre a preferência pelo tipo de veículo afirmando 

falta de alternativa. Nos casos em que os utentes indicaram uma preferência, a escolha foi, 

claramente, pelas viaturas de 15 lugares e esta preferência deve-se à rapidez. O estudo sobre as 

preferências tem que ser aprofundado dado haver algumas respostas inesperadas, e dada a 

predominância da resposta ´Outros Motivos´.   

 

O grau de satisfação dos utentes com os serviços é baixo – somente 15% afirmaram estar 

satisfeitos, mas 45% dos inquiridos, normalmente, não reclama. Porém, todos os inquiridos 

afirmaram ter observado, mesmo que raramente, uma manobra perigosa feita pelo motorista. 

 

As condições de viagem não são a principal queixa: 25% dos inquiridos consegue, normalmente, 

viajar sentado. Cerca de 38% dos inquiridos respondeu que dá preferência aos idosos, mulheres 

grávidas e outros casos para ocupar lugares sentados.  

 

O impacto no tempo gasto dos passageiros é importante, embora neste estudo não se possa chegar 

a uma estimativa próxima. Pelos dados, pode-se afirmar que 72% dos inquiridos despende mais 

de 2 horas à espera e a viajar – considerando apenas uma viagem de ida e volta. O tempo 

despendido será, certamente, maior, considerando que: 

 Cinquenta e nove por cento dos inquiridos faz 2 ou mais ligações em cada trajecto, sendo 

o número de ligações muito maior no período de ponta. 

 Noventa e um por cento dos inquiridos viaja 2 ou mais vezes por dia. 

 

O impacto no rendimento das famílias, igualmente, não pode ser determinado com aproximação 

suficiente. Considerando a média do rendimento do chefe do agregado familiar declarado pelos 

inquiridos (cerca de 7.700,00 meticais por mês), os custos em transporte da família declarados 

representam 12% do rendimento médio do chefe do agregado familiar, sem considerar eventuais 

rendimentos de outros membros da família. Porém, o rendimento do chefe de família mais 

declarado nas respostas (moda) foi de 3.000 meticais por mês. Portanto, as conclusões têm que 

ser limitadas, mas pode-se sugerir que o peso dos custos de transporte no orçamento familiar deve 

ser muito superior a 12% para muitos dos utentes do transporte público rodoviário.  

 

Os dados sobre o peso da corrupção deve ser considerado com cautela. O que se pode concluir 

neste aspecto é a prática generalizada de actos de corrupção entre os chapeiros e os agentes da 

autoridade e nos serviços públicos (por exemplo, para o licenciamento e acesso ao crédito). 

 

Em síntese, esta pesquisa revela com claridade os seguintes problemas relacionados com os 

transportes públicos de passageiros na cidade de Maputo: 

 A actividade parece ser pouco rentável, sem incentivos para a iniciativa privada, o que 

dificulta o investimento.  



 

  

 

 As despesas em transportes representam uma percentagem elevada dos gastos das 

famílias. 

 A empresa pública municipal desempenha uma função concorrente com o sector privado 

e não de complementaridade, o que exigiria o planeamento e distribuição do trabalho de 

transportes por tipo de viaturas (e de outros meios) e tipo de agentes económicos. Apesar 

de praticar tarifas inferiores, os TPM não goza da preferência dos utentes por razões 

referidas no texto. 

 As infra-estruturas associadas a esta actividade estão, regra geral, em más condições, seja 

para a manutenção dos equipamentos como para a comodidade e segurança dos utentes. 

 Existe um défice de fiscalização da actividade. Existem reclamações acerca do grau de 

abertura das instituições públicas nas suas funções de diálogo e concertação. Quando o 

diálogo existe, nem sempre se tem revelado eficaz. 

 O tempo despendido pela maioria dos cidadãos nos transportes públicos não favorece o 

tempo de trabalho e lazer, afectando o bem-estar dos cidadãos. 

 O serviço de transportes é de má qualidade, não é seguro para os utentes e transeuntes e 

não oferece comodidade aos utentes. Estes revelaram um grau elevado de insatisfação 

pelos serviços prestados. 

 

Do trabalho realizado, nada indica que exista alguma abordagem global e sistémica da 

problemática dos transportes públicos de passageiros na cidade de Maputo. Esta abordagem 

requer. 

 Realização de reformas na administração pública de tutela para que as medidas tomadas 

sejam aplicáveis e eficazes, por exemplo a prática de tarifas incentivadoras da actividade 

privada, a aplicação de subsídios (se for caso), para que existam vantagens no 

licenciamento da actividade e das viaturas, entre outras.  

 Melhoria das estradas e das infra-estruturas para os passageiros, o estabelecimento de 

vias exclusivas para transportes públicos e realização obras de engenharia de baixo custo 

(como, por exemplo, pequenos túneis nos principais cruzamentos) que tornem a 

circulação mais fluida. 

 Proibição de venda ambulante com invasão da via pública e colocação de barreiras físicas 

que dificultem que os transeuntes atravessem as ruas em qualquer local. 

 Acções eficazes de regulamentação (política de marcas, rotas, licenciamento de viaturas, 

plataformas de transição entre transportes de diferentes tipos, etc.) 

 Realização da fiscalização por funcionários especializados, e não pela polícia, quanto ao 

cumprimento de rotas, licenciamento, cartas de condução, revisão das viaturas, condições 

de segurança, entre outras funções fiscalizadoras. 

 Acções de sensibilização dos motoristas para a prática de condução defensiva e actuação 

severa e não corrupta da polícia na aplicação do código de estradas. 

 Relações mais estreitas e de maior eficácia entre os agentes económicos e o Município. 

 Desenvolvimento de acções de educação dos cidadãos para reivindicar condução não 

perigosa e comportamento cívico de motoristas, cobradores e utentes e transeuntes.  
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O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 

 Promover e realizar estudos e pesquisas sobre políticas e outras temáticas relativas 

ao desenvolvimento rural; 

 Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

 Dar a conhecer à sociedade os resultados dos debates, seja através de comunicados 

de imprensa como pela publicação de textos; 

 Constituir uma base de dados bibliográfica actualizada, em forma digitalizada; 

 Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para 

intercâmbio de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação 

sobre temáticas agrárias e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

 Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de 

estudantes em pesquisas de acordo com os temas de análise e discussão 

agendados; 

 Criar condições para a edição dos textos apresentados para análise e debate do 

OMR. 

 

 

 

Patrocinadores: 

 
 
 

 
 

 

Av. Paulo Samuel Kankhomba, nº 1011. 

Maputo – Moçambique 

O OMR é uma Associação da sociedade 

civil que tem por objectivo geral 

contribuir para o desenvolvimento 

agrário e rural numa perspectiva 

integrada e interdisciplinar, através de 

investigação, estudos e debates acerca 

das políticas e outras temáticas agrárias 

e de desenvolvimento rural. 



 

  

 

 


