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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 

o Observatório do Meio Rural nem os seus parceiros ou patrocinadores. 

 

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

contribuições para aprofundamento e correcções, para a melhoria do documento final.



3 
 

MOTIVAÇÕES MIGRATÓRIAS RURAL-URBANAS E PERSPECTIVAS DE 

REGRESSO AO CAMPO – UMA ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO 

RURAL EM MOÇAMBIQUE A PARTIR DE MAPUTO1 
João Feijó, Aleia Rachide Agy e Momade Ibraimo2 

 

 

1. RESUMO 

 

O ritmo migratório rural-urbano é frequentemente superior à taxa de crescimento natural da 

população citadina, em resultado da procura de oportunidades de emprego por parte das 

populações rurais, o que reflecte (e cria novas) pressões sociais e económicas. 

 

Ao longo deste texto procura-se compreender os factores que levam as populações de origem 

rural a migrar para a cidade de Maputo, assim como compreender as dinâmicas de relacionamento 

das mesmas, uma vez na cidade, com o seu universo de origem. Finalmente, pretende-se aferir as 

expectativas de regresso das populações migrantes, considerando as representações sociais que 

constroem sobre os contextos de proveniência. O texto procura demonstrar como as políticas de 

desenvolvimento são geradoras de uma economia dual, afectando os movimentos migratórios e 

as dinâmicas demográficas e de urbanização, assim como a natureza do emprego e os processos 

de actividade e de acumulação económica. 

 

 

2. MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS E RELAÇÕES RURAL-URBANAS NO SUL DE 

MOÇAMBIQUE 

 

A literatura sobre as migrações vem demonstrando que os fluxos migratórios traduzem a 

existência de assimetrias socio-económicas em termos espaciais (Krokfors, 1995; 54). Os 

projectos migratórios reflectem, deste modo, desigualdades de acesso a recursos de poder 

escassos, relacionados com oportunidades de trabalho e de rendimento, com acesso a mercados 

de consumo, a centros de saúde ou educacionais, ou a bens de primeira necessidade como água e 

energia.  

 

Se a literatura vem sendo fértil nas análises dos problemas de crescimento acelerado das grandes 

cidades3, em virtude de movimentos migratórios rurais, uma menor atenção tem sido conferida 

aos factores de êxodo rural ou às relações existentes entre as populações de descendência 

camponesa, uma vez nas cidades, com o seu meio de origem, assim como dos efeitos desses 

êxodos nas comunidades rurais de proveniência. O’Connor (1983) e Potts (1997) analisaram as 

transferências de bens e valores monetários para as zonas rurais, fundamentais para a 

sobrevivência de muitas famílias, assim como a manutenção de ligações entre as populações 

urbanas e os contextos de origem. A partir das análises existentes sobre remessas de migrantes, 

Ghosh (2006) distingue um conjunto de características sociais que exercem influência sobre o 

volume de remessas transferidas. Por um lado, a deslocação temporária ou com um objectivo 

económico específico (aquisição de um terreno, construção de uma casa, criação de um negócio 

após regresso, financiamento de eventos familiares ou atendimento a despesas de educação de 

                                                           
1 Este texto resulta do projecto de investigação intitulado “Êxodo rural e ligações com o campo – uma 

análise de grandes cidades moçambicanas”, promovido pelo Observatório do Meio Rural. 
2 João Feijó é sociólogo, Doutor em Estudos Africanos e Investigador do OMR. Aleia Rachide Agy é Mestre 

em Gestão de Empresas e Assistente de investigação do OMR. Momade Ibraimo é Licenciado em 

Economia e Monitor de investigação do OMR. 
3 Na cidade de Maputo, os trabalhos de Oppenheimer e Raposo (2007), Raposo e Salvador (2007) e Costa 

e Rodrigues (2007) incidiram sobre o impacto desses fluxos migratórios no crescimento acelerado da 

grande capital. Os trabalhos analisam os impactos dos movimentos populacionais na saturação das infra-

estruturas sociais, no desemprego e na informalização das actividades económicas, assim como na 

insegurança pública e naquilo que designam de rurbanização da cidade de Maputo. 
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familiares, entre outras) constitui um factor propenso para o envio de maiores volumes de 

remessas para o local de origem (Ghosh, 2006: 22). Por outro lado, nas situações em que o 

migrante deixa a sua família no local de origem, tende-se, da mesma forma, a aumentar o volume 

de transferências, registando-se a tendência inversa quando se concretiza o reassentamento 

familiar no local de destino ou com o prolongamento do período de residência na cidade, com o 

consequente enfraquecimento das ligações com o local de origem. 

 

A informação disponível permite também adiantar a hipótese que o volume dos fluxos financeiros 

das populações migrantes é inversamente proporcional ao nível de qualificação das populações 

deslocadas ou do seu nível de rendimento. De facto, os migrantes altamente qualificados e bem 

pagos tendem a canalizar os seus investimentos para os contextos de acolhimento – por hipótese, 

por se encontrarem aí melhor inseridos e informados sobre as oportunidades de investimento 

(Ghosh, 2006: 23) –, ainda que essa tendência possa ser atenuada por outros factores, como as 

obrigações familiares assumidas para com a sociedade de origem. Finalmente, as mulheres 

tendem a transferir menores volumes financeiros para os locais de origem, associando-se esta 

tendência ao facto de auferirem, geralmente, rendimentos inferiores aos dos homens. 

 

Para além das características dos migrantes, um conjunto de outros factores macro-sociais tende 

a condicionar os fluxos de bens e capitais, nomeadamente as condições socioeconómicas (acesso 

a infra-estruturas, possibilidades de investimento ou de emprego) ou políticas (governação e 

funcionamento das instituições, estabilidade administrativa) no local de origem ou de 

acolhimento. Importa salientar que, contrariamente à ajuda ao desenvolvimento, o fluxo de 

remessas de migrantes é canalizado directamente para o orçamento das famílias, exercendo, por 

isso, um impacto imediato em termos micro-sociais. 

 

Em Moçambique, nos estudos da migração de mão-de-obra rural para contextos urbanos, os 

trabalhos de First (1988) ou de Negrão (2006) demonstraram que, pela possibilidade de 

acumulação económica, as experiências migratórias tiveram consequências na monetarização das 

comunidades rurais, possibilitando o investimento em bens de consumo e meios de produção. 

Negrão (2006) explica como, no Sul de Moçambique, a emigração e as consequentes remessas 

em dinheiro, continuam a contribuir para o desenvolvimento da pecuária, em particular da criação 

de gado, e para o reforço quer das alianças sociais, através do lobolo, quer da segurança dos 

membros da família nas gerações seguintes. Mais recentemente, Casimiro (2008) e Chambe 

(2011) confirmam que as práticas de diversificação de rendimentos não representam 

necessariamente a desagregação da agricultura camponesa, mas a sua sobrevivência e reprodução. 

 

Da análise da aplicação das poupanças de populações migrantes oriundas de contextos rurais de 

Massinga, Farré (2009) mostra a tendência de canalização dos valores para a melhoria das 

condições de habitação na comunidade de origem. Estas estratégias migratórias para contextos 

urbanos ou industrializados permitem a muitas famílias rurais suprir as necessidades de 

alimentação, compra de produtos necessários para a escola, acesso a postos de saúde e compra de 

medicamentos. Da mesma forma, e analisando o impacto das remessas (em dinheiro ou em bens) 

enviadas por emigrantes moçambicanos indocumentados que se deslocam para a África do Sul, 

Araújo e Muanamoha (2011) destacam o escasso valor das transferências, ainda que essenciais, 

para assegurar algumas despesas básicas das famílias, assim como pequenos investimentos, 

incluindo ao nível do capital humano (educação das crianças). 

 

 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS, ASSIMETRIAS ESPACIAIS E MOVIMENTOS 

MIGRATÓRIOS 

 

As análises académicas vêm demonstrando o carácter incoerente e desestruturado das políticas 

públicas, com efeitos improcedentes sobre o desenvolvimento da agricultura e do mundo rural. 

Da análise do orçamento de Estado, Cassamo et al. (2014) constatam a alocação de valores 
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bastante reduzidos para a agricultura, assim como baixos níveis de execução orçamental4. Por 

outro lado, os investimentos em infra-estruturas de apoio à actividade agrícola (por exemplo, em 

regadios) não mereceram significativa importância nas políticas públicas (Mosca e Abbas, 2016: 

19). Da mesma forma, Mosca e Dada (2014) constatam uma incoerência entre a estratégia de 

aumento da produtividade agrícola e a política de concessão de subsídios, processo fortemente 

politizado e com débeis mecanismos de monitorização, facilitando desta forma a utilização 

indevida e os baixos índices de reembolso. 

 

Da mesma forma, a informalidade da grande maioria dos produtores agrícolas (sem 

documentação, títulos de uso da terra ou bens que sirvam de garantia bancária) condicionam o 

acesso a subsídios. Comparativamente com outros sectores da economia, o sector agrário 

apresenta riscos acrescidos, com efeitos sobre o retorno do capital, tornando-se pouco competitivo 

para absorver recursos e pouco atractivo para a banca comercial. O volume de crédito destinado 

à agricultura é baixo e dirige-se maioritariamente para as culturas de exportação, comercialização 

e pequena transformação, negligenciando os pequenos produtores de alimentos5. Por outro lado, 

as taxas de juro apresentam-se altas, desincentivando o investimento no sector.  

 

A situação é agravada pelas reduzidas ou inexistentes taxas alfandegárias para produtos agrícolas, 

prejudicando os produtores locais. Inversamente, pelo facto de a agricultura ser essencialmente 

familiar e de subsistência e não dirigida para a exportação, os instrumentos de política monetária 

(nomeadamente de desvalorização de metical) têm efeitos limitados sobre a produção agrícola. 

Por outro lado, os mercados agrícolas mantêm-se fortemente desestruturados e marcados por 

fortes assimetrias espaciais6. Em consequência das longas distâncias, das deficientes condições 

das vias de acesso (sobretudo das estradas secundárias e terciárias), persistem as dificuldades de 

escoamento das zonas produtoras para os centros urbanos. Os custos de transporte são agravados 

pelos problemas de manutenção e pelo facto de grande parte da comercialização interna ser 

realizada por comerciantes de pequena dimensão. O isolamento das populações e o défice de 

organização dos produtores não só gera assimetrias de informação sobre os preços como reduz a 

respectiva capacidade de negociação (Mosca e Abbas, 2016). 

 

Da parte do Estado, constata-se uma fraca capacidade para promover a investigação, a extensão 

rural ou a organização dos produtores e comerciantes (Mosca e Abbas, 2016: 17; Smart e Hanlon, 

2014: 63), bem como para a fiscalização da actividade ou diálogo com a sociedade civil7. 

 

                                                           
4 Os autores concluem que a alocação de recursos para este sector representou apenas 2,68% do total do 

orçamento do Governo para o período de 2001-2010 (valor muito inferior aos 10% sugeridos na Declaração 

de Maputo), agravado por um nível de execução entre os 20% e os 80% do orçamentado. Por outro lado, 

mais de dois terços dos gastos do Estado foram dirigidos para serviços e funções cujos beneficiários são os 

médios e grandes agricultores, portanto uma ínfima parte da população rural. 
5Mosca et al (2013: 28) demonstram que, entre 2003 e 2011, o crédito agrário representava apenas 8% do 

total de crédito à economia. O volume de crédito destinou-se, sobretudo, a culturas de exportação realizadas 

por médias e grandes empresas, fortemente concentrado no açúcar (31%) e no algodão (22%). Os autores 

estimaram que os pequenos produtores e a produção alimentar tenham absorvido menos de 5% do crédito 

agrário, correspondente a cerca de 0,4% do total de crédito à economia. Paradoxalmente, as instituições de 

micro-crédito estão também concentradas na cidade e província de Maputo. 
6 Em meados da primeira década do séc. XXI, a cidade de Maputo ainda concentrava cerca de metade da 

rede comercial retalhista e dois terços da rede grossista, 40% da rede de distribuição de combustíveis e 

assistência técnica auto, 80% das empresas de serviços de transporte, comunicações, construção, 

consultoria e informação (Castel-Branco, 2010: 192). Comparativamente, nas províncias de Nampula e 

Zambézia, que abrangem mais de um quinto do território nacional e 41% da população do País, localizava-

se apenas 21% da rede comercial retalhista e 10% da grossista, 5% das empresas de serviços, 16% da rede 

de distribuição de combustíveis e assistência técnica auto (Castel-Branco, 2010: 192). 
7 Mosca e Abbas (2016) demonstram que as instituições relacionadas com a agricultura têm-se mostrado 

pouco eficazes na definição de estratégias coerentes e consistentes e com relações conflituosas com 

organizações da sociedade civil. Os métodos autoritários procuram, frequentemente, esconder a pouca 

transparência e a incompetência institucional, reduzindo a iniciativa dos funcionários mais competentes. 
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No seu conjunto, estes factores concorrem para baixos índices de produtividade agrícola, não se 

registando mudanças relevantes nos sistemas e técnicas de produção ao longo dos últimos 40 

anos. Na realidade, a área cultivada e a força de trabalho constituem as principais fontes de 

aumento da produção agrícola em Moçambique (Mosca e Abbas, 2016: 2), pelo que a balança 

comercial, e em especial de produtos agrícolas alimentares, mantém uma tendência negativa.  

 

Comparativamente com outros sectores (recursos naturais, comunicações, finanças, transportes e 

comércio), a agricultura (sobretudo a de pequena escala) não constitui o objectivo dos investidores 

externos e nacionais. Ainda que constituam a maioria da população moçambicana, com 

capacidade para influenciar os resultados eleitorais, a verdade é que os pequenos produtores 

agrícolas apresentam-se desorganizados, dispersos e fragmentados. Excluídos das alianças do 

poder político e económico – mais permeáveis à influência do capital internacional (doadores, 

organizações financeiras, investidores privados ou mesmo o crime organizado) e doméstico 

(comerciantes, industriais e especuladores) –, os milhões de pequenos camponeses apresentam-

se incapazes de condicionar a produção de políticas públicas (Castel-Branco et al., 2010; Mosca 

e Abbas, 2016: 4). 

 

A dificuldade de acesso a insumos, a maquinaria e manutenção de equipamentos, a crédito e a 

seguros e a exposição às vicissitudes climáticas contribuem para transformar a agricultura numa 

actividade de risco e bastante dependente de mão-de-obra familiar. As zonas rurais moçambicanas 

são, assim, caracterizadas pelos baixos rendimentos, para além de problemas de acesso a água, 

energia e saúde. Ao nível da educação (sobretudo de nível secundário e superior), a qualidade é 

frequentemente inferior ao das zonas urbanas (Buendia, 2010: 263-265). 

 

Os factores apontados não deixam de constituir aspectos importantes na explicação dos 

movimentos migratórios do campo para as cidades. As correntes migratórias para a capital de 

Moçambique, sobretudo ao longo das décadas de 1980 e 1990, processaram-se num contexto de 

desindustrialização, concorrendo para o aumento do desemprego e da informalização das 

actividades. A persistência do sector informal na cidade de Maputo demonstra que os novos 

postos de trabalho, entretanto criados na capital, foram insuficientes para absorver as crescentes 

vagas migratórias. 

 

Os passeios das avenidas enchem-se de vendedores informais dos mais diversos artigos, 

competindo entre si pela sobrevivência diária. Homens e mulheres especializam-se na venda de 

diferentes produtos e em diferentes actividades económicas, predominando, entre as segundas, a 

venda de produtos alimentares ou a actividade de empregadas domésticas (Feijó e Agy, 2015c). 

Simultaneamente, o reassentamento das populações recém-chegadas processa-se de forma 

precária, amontoando-se famílias em dependências e casas comboio nos bairros periféricos da 

cidade, partilhando cozinha e casa de banho, saturando desta forma as infra-estruturas urbanas. 

Este cenário de densificação populacional, num quadro de pobreza e de informalização das 

actividades, constitui um problema para o Município, quer ao nível fiscal, da organização do 

território, da gestão de resíduos sólidos e saneamento, da circulação urbana e do controlo da 

insegurança e criminalidade. 

 

Não obstante os problemas de urbanização registados nas grandes cidades moçambicanas 

(Raposo e Salvador, 2007; Jenkins, 2012) ao longo dos últimos anos, as políticas públicas 

adoptadas pelo Estado têm, continuamente, beneficiado as populações de origem urbana, em 

detrimento das congéneres rurais, tornando os espaços urbanos comparativamente mais 

atractivos. Quer as nacionalizações dos centros de saúde e dos prédios de arrendamento8 

                                                           
8 Apesar de as nacionalizações dos prédios de arrendamento terem proporcionado uma habitação condigna 

a muitas populações de origem africana, Jenkins (2012) apresenta, no entanto, um conjunto de problemas 

resultantes do reassentamento de populações com hábitos rurais em grandes edifícios urbanos e de forma 

densificada, agravados pela incapacidade económica, quer dos moradores, quer do APIE, de realizar a 

respectiva manutenção, concorrendo desta forma para a rápida degradação do parque imobiliário. Por outro 
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(fortemente concentrados nas cidades), quer a posterior possibilidade de privatização, a preços 

acessíveis, de um vasto património do Estado, beneficiaram, sobretudo, as populações citadinas 

(que os colocam, posteriormente, no mercado e a preços de mercado). 

 

A potenciação do corredor de transporte de Maputo e o consequente crescimento do investimento 

privado concentraram a geração de emprego em torno da capital. De acordo com os dados 

disponibilizados pelo CPI, entre 1990 e 2005, cerca de dois terços (63,7%) do valor de todos os 

investimentos aprovados destinavam-se à província de Maputo. A área metropolitana da capital 

beneficiou de importantes obras de reabilitação e renovação de redes de abastecimento de água, 

de ligações rodoviárias, ferro-portuárias, assistindo ao desenvolvimento dos mercados de 

consumo. 

 

A forte concentração do orçamento de Estado a nível central (Forquilha, 2015: 90) não deixa de 

ter impactos diversos sobre o país, reproduzindo uma economia dual9. Por outro lado, diversas 

políticas de concessão de subsídios (a combustíveis ou ao consumo de bens alimentares 

importados como o trigo ou o arroz), resultantes da pressão de movimentos sociais urbanos10 

beneficiaram, sobretudo, as populações assalariadas da capital, cujo rendimento se apresenta bem 

acima da mediana nacional. Por sua vez, a política de fortalecimento do metical não deixou de 

ser motivada pela necessidade de contenção da inflação dos preços urbanos (de produtos 

maioritariamente importados), amortecendo desta forma os protestos sociais, mas retirando 

capacidade competitiva aos agricultores nacionais. 

 

Apesar de abrangerem a pequena fatia populacional empregue no sector formal da economia 

(detendo, por isso, um reduzido impacto na sociedade), a instituição de salários mínimos 

diferenciados e a desvalorização da mão-de-obra rural11 também contribuíram para o aumento das 

desigualdades entre o campo e a cidade. Mais próximas dos centros de decisão política, é também 

na cidade capital que se concentram as sedes das grandes empresas multinacionais, assim como 

das agências de desenvolvimento internacionais para ficarem mais próximas dos centros de 

decisão política. Estes factores são responsáveis por aquilo que se designa por urban bias, 

nomeadamente políticas públicas que beneficiam os citadinos em virtude da respectiva 

capacidade de reivindicação dos seus interesses12, resultando numa maior concentração dos 

benefícios nos centros urbanos. Trata-se de políticas que distorcem o desenvolvimento económico 

e social, marginalizando os residentes no meio rural e aumentando as desigualdades socio-

espaciais entre o campo e a cidade, culminando em fenómenos de êxodo rural e de concentração 

urbana.  

 

                                                           
lado, a nacionalização dos prédios de arrendamento traduziu-se na paralização do sector da construção civil 

que, nas décadas seguintes, praticamente se circuscreveu à finalização de edifícios inacabados, 

frequentemente destinados para actividades administrativas ou para alojamento de cooperantes. Neste 

contexto, a procura de habitação, em resultado do aumento populacional, desencadeou um rápido 

crescimento de assentamentos informais nas zonas suburbanas e peri-urbanas da cidade. 
9 Saliente-se que a existência de uma economia dual entre os grandes centros urbanos e as zonas rurais não 

invalida a existência de outras dualidades no seio das grandes cidades, como no caso da capital do país. 
10 Destacam-se os motins populares de 5 de Fevereiro de 2008 (como reacção ao aumento do preço do 

transporte) e de 1 e 2 de Setembro de 2010 (em reacção ao aumento do preço do pão e de outros bens 

essenciais), que consistiram na obstrução popular das principais artérias de acesso à cidade, com queima 

de pneus. Episódios de linchamentos urbanos não deixam de traduzir a existência, na cidade de Maputo, de 

um elevado potencial de violência (Serra, 2008), explorado por uma comunicação social sensacionalista, 

que não deixa de exercer pressão sobre o poder político. 
11 Ao longo da última década, o salário mínimo estipulado para a agricultura, caça e silvicultura permaneceu 

o mais baixo de todos os sectores de actividade, beneficiando, inclusivamente, de taxas de crescimento 

inferiores, sobretudo quando comparado com os salários mínimos nas actividades dos serviços financeiros, 

bancos e seguradoras, profissões predominantes nas zonas urbanas. 
12 Ao nível das possíbilidades de exercício da cidadania, a cidade contrasta com os distritos mais recônditos, 

marcados por uma maior intolerância das autoridades públicas, pela predominância de uma cultura política 

de súbdito ou paroquial (Almond e Verba, 1963) e por um ambiente político mais constrangedor. 
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4. OBJECTIVOS DO ESTUDO E METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 

 

Ao longo deste texto pretende-se realizar uma análise das motivações e expectativas migratórias 

de populações de descendência rural e residentes na cidade de Maputo. Neste sentido, o texto tem 

essencialmente quatro objectivos, nomeadamente: (1) localizar as origens geográficas 

predominantes das populações de origem rural residentes na capital; (2) descrever e compreender 

os factores que levaram as populações de origem rural a abandonar o campo e residir na cidade 

de Maputo; (3) Analisar os projectos de futuro e eventuais expectativas de regresso das 

populações, procurando compreender potencialidades de investimento nos contextos de origem; 

(4) fazer uma reflexão sobre as políticas públicas que, em Moçambique, conduzem a um 

desenvolvimento dual, em prejuízo das sociedades rurais e das actividades agrícolas. O estudo 

empírico resulta de uma investigação de Observatório do Meio Rural intitulada “Êxodo Rural e 

relações com o campo – um estudo de caso da cidade de Maputo”, cuja recolha de dados assentou 

em quatro técnicas principais. 

 

Em primeiro lugar, com o objectivo de compreender as assimetrias socio-económicas entre os 

universos rurais e urbanos, em geral, e entre a capital de Moçambique e o resto do país, procedeu-

se a uma análise de dados secundários, olhando para estatísticas de um conjunto de dimensões de 

desenvolvimento relacionadas com o investimento, com o rendimento e capacidade de consumo 

das famílias, assim como o acesso a infra-estruturas sociais e de saúde.  

 

Em segundo lugar foram realizadas 15 entrevistas semi-estruturadas a moradores de Maputo 

Cidade com origens rurais, oriundos do Norte, Centro e Sul de Moçambique e residentes há 

diferentes períodos de tempo na cidade, procurando-se compreender um conjunto de aspectos 

relacionados com as motivações e trajectórias migratórias, com as condições de integração na 

cidade de Maputo ou com as relações e expectativas construídas sobre os contextos de origem. 

As populações entrevistadas foram seleccionadas de forma a construir-se uma amostra 

heterogénea em termos de género; estrato etário (populações com menos de 30 anos, entre 30 e 

50 anos e com mais de 50 anos); período de migração (antes de 1992, entre 1992 e 2004 e após 

2004); de região de origem (Norte, Centro e Sul) e de zona de resiência em Maputo (distinguindo-

se as áreas urbanas, suburbanas e peri-urbanas). Trata-se de uma amostra que não tem 

propriamente uma representatividade estatística, mas que procura ter uma representatividade 

social, ou seja, ilustrativa da diversidade dos fenómenos. 

 

Em terceiro lugar, e recorrendo-se a uma amostragem estratificada (escolhendo-se um intervalo 

de confiança de 95% e um erro amostral de 5%), foram aplicados 385 inquéritos por questionário 

a moradores de 54 bairros de Maputo Cidade13 nascidos em zonas rurais de Moçambique e que 

tivessem praticado actividades agro-pecuárias no local de origem. Através do questionário 

pretendia-se recolher informações acerca dos contextos de origem das populações migrantes, das 

condições de integração em Maputo, assim como das relações estabelecidas, uma vez na capital, 

com os contextos rurais de origem. Maioritariamente composto por perguntas fechadas, o 

questionário foi aplicado nos locais de residência das populações inquiridas, durante os meses de 

Maio e Junho de 2015. De forma a abranger um conjunto populacional mais heterogéneo, os 

questionários foram aplicados em diversos períodos do dia (manhã, tarde e noite), assim como 

durante a semana e no final da mesma, procurando, dentro de cada bairro (estrato), diversificar as 

zonas de aplicação.  

 

Em quarto lugar, a equipa de entrevistadores e de inquiridores preencheu uma grelha de 

observação e realizou um conjunto de fotografias no local, procurando registar as condições 

socioeconómicas de integração na cidade de Maputo. 

                                                           
13 Trata-se de todos os bairros que compõem os distritos urbanos de Kampfumo, Nlhamankulu, 

KaMaxaquene, KaMavota e KaMubukwana. Em virtude do seu carácter isolado (separado do resto da 

cidade pela Baia do Espírito Santo ou pelo Oceano Índico) e não tendo acolhido importantes vagas 

migratórias, este estudo não considerou os moradores dos distritos municipais de Kanyaka e Katembe. 
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5. ORIGENS, VAGAS E REDES MIGRATÓRIAS PARA A CIDADE DE MAPUTO 

 

Os Censos Populacionais demonstram que, ao longo das últimas décadas, as zonas inseridas na 

área metropolitana de Maputo vêm absorvendo uma importante fatia das migrações 

moçambicanas (Quadro 1). Da análise dos censos populacionais de 1997, Raimundo e 

Muanamoha (2013) demonstram que as províncias de Maputo Cidade (360.858) e de Maputo 

Província (263.729) absorveram, respectivamente, 28,3% e 20,7% de todos os imigrantes 

interprovinciais acumulados14em Moçambique (1.274.830), representando cerca de metade (49%) 

de todos os movimentos populacionais. 

 

Da população migrante na Maputo Cidade, 36% eram originários de Gaza, 29,3% de Inhambane, 

20% de Maputo Província e 5,7% da Zambézia. Considerando os censos de 2007, constata-se um 

aumento dos volumes migratórios, invertendo-se a importância de absorção de Maputo Cidade e 

Maputo Província para, respectivamente 22,2% e 29,3% de todos os migrantes internos no País, 

mas aumentando a importância combinada das duas províncias no quadro nacional (para 51,5%). 

As populações imigrantes de Maputo Cidade continuaram a ser maioritariamente provenientes de 

Gaza (34,1%), Inhambane (29,1%), Maputo Província (15,6%) e Zambézia (8,8%). À semelhança 

do observado em 1997, as províncias de Inhambane (-205.680) e de Gaza (-188.211) 

apresentavam os maiores saldos migratórios negativos, seguidas da província da Zambézia (-

144.459). 

 

Quadro 1 

Migração interna acumulada, por província, Moçambique (1997 e 2007) 

Província 

Imigrantes internos 

acumulados 

Emigrantes internos 

acumulados 
Saldo migratório 

1997 2007 1997 2007 1997 2007 

Niassa 33.060 45.480 31.395 35.962 1665 9518 

Cabo Delgado 31.140 40.947 42.230 48.791 -11.090 -7844 

Nampula 84.682 97.574 69.958 98.882 14.724 -1308 

Zambézia 54.501 67.003 154.291 211.462 -99.790 -144.459 

Tete 37.235 41.289 76.320 87.020 -39.085 -45.731 

Manica 126.217 157.669 41.895 53.519 84.322 104.150 

Sofala 151.382 171.298 126.776 160.390 24.606 10.908 

Inhambane 66.314 67.126 242.400 272.806 -176.086 -205.680 

Gaza 65.712 63.449 239.674 251.660 -173.962 -188.211 

Maputo Província 263.729 453.347 93.312 85.501 170.417 367.846 

Maputo Cidade 360.858 343.919 156.579 243.108 204.279 100.811 

Total 1.274.830 1.549.101 1.274.830 1.549.101 0 0 

Fonte: IIRGPH de 1997 e IIIRGPH de 2007 (cf. Raimundo e Muanamoha, 2013) 

 

Os resultados do presente estudo confirmam os resultados dos Censos populacionais, mostrando 

que mais de dois terços (68%) dos 385 indivíduos inquiridos são oriundos do Sul de Moçambique, 

particularmente das províncias de Inhambane (33,4%) e Gaza (28,5%), sendo também evidente 

uma forte presença de populações oriundas da Zambézia (12,8%). A província do Niassa, mais 

distante da capital e com a menor densidade populacional, é a província que menos contribui com 

migração para a capital. 

 

                                                           
14 Os imigrantes internos acumulados numa determinada província constituem todos os indivíduos que, à 

data do censo, residiam nessa província mas nasceram noutra província. Por sua vez, os emigrantes 

acumulados de uma província constituem todos aqueles que, tendo nascido nessa província, à data do censo 

se encontravam a residir numa outra província. O saldo migratório obtém-se pela diferença entre imigrantes 

e emigrantes em cada província.  
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Figura 1 

Distribuição da população inquirida por província de origem 

 
Fonte: Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

Por outro lado, constatou-se que as populações inquiridas foram chegando à capital ao longo de 

diferentes vagas migratórias. Mais de metade dos inquiridos (51,7%) declararou ter migrado para 

a cidade de Maputo nos últimos 10 anos (entre 2004 e 2014), sendo que 22,9% chegaram à capital 

ao longo da década imediatamente anterior. 

 

Comparativamente com as populações inquiridas oriundas do Centro e Norte, as oriundas do Sul 

de Moçambique residem há mais tempo na capital. De facto, entre as populações das províncias 

de Gaza e de Inhambane constata-se uma maior percentagem de imigrantes que chegaram há mais 

tempo a Maputo15 (31% dos quais regressou durante ou antes da guerra dos 16 anos). A sobre-

representação das populações oriundas a Sul do Save pode ser explicada não só pela maior 

proximidade geográfica, mas também pela tradição migratória existente. As deslocações 

populacionais, permanentes ou sazonais, de camponeses do Sul de Moçambique, quer para a 

                                                           
15 Em 1991, 44,6% da população de Maputo tinha origem fora da cidade, a maioria proveniente do Sul do 

País, destacando-se a província de Maputo e tendo a guerra como principal causa migratória (Muanamoha, 

2003). Os censos de 2007 (INE, 2008) constatam uma persistência deste fenómeno, demonstrando que 

41,1% da população da cidade de Maputo tinha como língua materna os idiomas falados nas províncias do 

Sul de Moçambique de Gaza e de Inhambane, nomeadamente xichangana (31,5%), Cichopi (3,3%), 

Xitshwa (3,5%), Bitonga (2,8%). As restantes línguas moçambicanas eram faladas, como língua materna, 

apenas por 4,4% dos habitantes da cidade. 
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cidade de Maputo, quer para a África do Sul16 estão bem documentadas (First, 1998; Negrão, 

2006; Muanamoha, 2003). 

 

Remontando ao início do século passado, estes movimentos migratórios resultam das 

necessidades de recrutamento de mão-de-obra para as minas sul-africanas, do crescimento do 

sector industrial e de construção da cidade de Maputo (particularmente nas décadas de 1960 e 

1970), assim como do conflito militar que assolou o território entre 1977 e 1992. Neste cenário, 

ao longo das últimas décadas, as populações do Sul de Moçambique foram construindo com a 

capital do país uma relação mais próxima do que as congéneres do Centro e Norte do País. Entre 

estas últimas, apenas 17,6% das populações oriundas do Norte e 12,3% do Centro chegaram à 

capital antes de 1992, traduzindo o carácter mais recente das vagas migratórias das populações 

provenientes do Norte do rio Save. 

 

Quadro 2 

Região de origem e período de migração para a cidade de Maputo 

Região de origem 

Período migratório 

Total Até 

1975 

1976-

1992 

1993-

2003 

2004-

2014 

Norte 2,9% 14,7% 26,5% 55,9% 100% 

Centro 2,2% 10,1% 30,3% 57,3% 100% 

Sul 15,9% 15,1% 19,8% 49,2% 100% 

Média nacional 11,5% 13,9% 22,9% 51,7% 100% 

Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

Analisando o género das populações migrantes constatam-se diferenças em função da zona de 

origem. O Quadro 3 permite constatar que, se entre as populações oriundas do Sul de Moçambique 

a percentagem de homens e mulheres é bastante próxima, nas populações oriundas das províncias 

do centro (72,4%) e do Norte (60%) assiste-se a uma forte masculinização do processo 

migratório17. Os dados sugerem que a proximidade geográfica relativamente à cidade de Maputo 

e a existência de uma ampla rede de contactos familiares é potenciadora de movimentos 

migratórios de mulheres das zonas rurais para a capital.  

 

Quadro 3 

Distribuição dos inquiridos por região de origem e género 

Regiões do país Masculino Feminino Total 

Sul 50,8% 49,2% 100% 

Centro 72,4% 27,6% 100% 

Norte 60,0% 40,0% 100% 

% Geral 57,0% 43,0% 100% 

Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

Um outro assunto em análise relaciona-se com a dimensão das redes migratórias estabelecidas, 

expressas pelo número de familiares oriundos do mesmo local de origem que foram integrados 

pelo inquirido na cidade de Maputo. 

 

Da análise do Quadro 4 constata-se que, entre as populações que tendem a atrair um maior número 

de familiares (três ou mais pessoas), destacam-se aquelas oriundas do Sul de Moçambique – 

                                                           
16 O recrutamento de mão-de-obra camponesa para trabalho nas minas fazia-se por intermédio de postos de 

recrutamento, inicialmente abrangendo a totalidade do território Moçambicano, mas limitada, a partir da 

década de 1930, ao Sul do rio Save com vista a reduzir a competição com as grandes plantações das regiões 

centrais de Moçambique relativamente a recrutamento de mão-de-obra (Brito, 2011: 10). 
17 Esta tendência é particularmente perceptível nas províncias de Cabo Delgado (88,9%), Zambézia (82,3%) 

ou Manica (75%), onde os homens aparecem sub-representados na amostra. 
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nomeadamente Maputo Província (31,8%) e de Inhambane (29,8%) – assim como do Centro do 

País – Zambézia (32,6%) e Manica (25%). Mais uma vez, a proximidade geográfica das 

populações do Sul de Moçambique e a longa tradição migratória para a capital concorrem para a 

construção de redes familiares que potenciam a vinda de novas gerações de origem rural para a 

cidade de Maputo. 

 

Em determinados bairros da cidade de Maputo, a constituição destas redes migratórias origina 

aglomerados populacionais oriundos das mesmas províncias ou pertencentes a grupos 

etnolinguísticos específicos18. 

 

Por sua vez, a ruptura com o local de origem é mais evidente entre moradores oriundos das 

províncias do Norte (Cabo Delgado e Niassa), pelo menos ao nível da consolidação de redes 

migratórias familiares. De facto, nenhum cidadão oriundo destas províncias atraiu, para Maputo, 

mais de duas pessoas da sua comunidade de origem. Para além da distância geográfica, o nível de 

rendimento económico aparece também directamente associado à redução das redes migratórias. 

De facto, as populações que registam maiores índices de rendimento constituem também aquelas 

que revelam ter “puxado” menos familiares para a cidade de Maputo19. 

 

Quadro 4 

Número de membros da comunidade de origem integrados pelo migrante na cidade de Maputo, 

por região de origem 

Regiões do 

país 

N.º de pessoas 

1 2 3 4 5 ou + Total 

Sul 50,0% 23,6% 14,4% 5,0% 7,0% 100% 

Centro 50,0% 22,1% 8,1% 10,5% 9,3% 100% 

Norte 60,0% 28,5% 8,6% 2,9% 0,0% 100% 

% Geral 50,9% 23,9% 12,4% 6,0% 6,8% 100% 

Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

 

6. AS MOTIVAÇÕES MIGRATÓRIAS PARA A CIDADE DE MAPUTO 

 

Para além das origens e redes migratórias, um segundo assunto que se pretende analisar relaciona-

se com as motivações dessa migração. Entre os motivos apresentados para a vinda para Maputo, 

o acesso ao emprego e rendimento constituiu o principal factor referido, mencionado por cerca de 

dois terços (64,7%) dos inquiridos, bem mais frequente que as oportunidades educativas (20,4%) 

                                                           
18 Refira-se que estes aglomerados etnolinguísticos não têm unicamente origem nas redes familiares, mas 

inclusivamente em redes de recrutamento mais amplas, por vezes com origem no período colonial. De facto, 

constata-se que em determinadas zonas do bairro da Mafalala predominam muitos cidadãos de origem 

Makua. Por sua vez, ilustrando a preponderância de populações originárias da província de Inhambane, 

uma extensa área do bairro Luís Cabral é conhecida pelos moradores como Manhambanine. Da mesma 

forma, durante a realização de uma entrevista a um trabalhador originário da Zambézia residente numa casa 

comboio, localizada no bairro de Hulene B, constatou-se que todos os moradores das dependências eram 

de origem zambeziana. Não obstante a convivência relativamente harmoniosa destas populações na cidade 

de Maputo, não deixa de ser visível uma segmentação populacional em função do grupo etno-linguístico 

de origem. Esta segmentação é visível ao nível dos grupos informais construídos em contextos de trabalho 

– por exemplo durante o intervalo de almoço nos estaleiros de construção (Feijó, 2015) – dos negócios de 

confecção de refeições típicas de determinada província, das formas de convívio intra-grupal ou das 

músicas populares de determinada província, auscultadas nas zonas de residência.  
19 Esta associação entre ruptura com os laços comunitários e emancipação económica foi constatada em 

investigações anteriores (Feijó, 2015). De facto, as pressões da família alargada (para obtenção de um 

emprego, de um apoio económico ou de acomodação, etc.) num contexto de pobreza generalizada são 

frequentemente consideradas como um forte obstáculo ao enriquecimento individual, pelo que o sucesso 

económico implica, frequentemente, o afastamento físico e geográfico do círculo comunitário. 
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e o ajuntamento com outros membros da família20 (17,0%). A referência aos restantes aspectos 

assumiu um carácter mais residual, nomeadamente acesso à saúde e educação, água e energia, 

transporte e bens de consumo. 

 

O Quadro 5 permite-nos verificar que, em termos de género, constatam-se também diferenças ao 

nível das motivações migratórias entre homens e mulheres. Não obstante a procura de emprego 

constituir o principal motivo para ambos os géneros, esse factor é mais vezes apontado pelos 

homens (76%) do que pelas mulheres (54%), pesando mais entre as mulheres os motivos 

relacionados com a proximidade familiar (29,5%). Os dados apontam para uma atitude masculina 

mais orientada para a busca de emprego e rendimento e, da parte das mulheres, para um 

comportamento mais orientado para a esfera familiar, associado ao lar, ao mundo doméstico e à 

sua função na família21. 

 

Quadro 5 

Motivos de decisão migratória para Maputo, por região de origem e género 

Motivos Sociais 
Regiões do país Género % 

Geral Sul Centro Norte Masculino Feminino 

Emprego/rendimento 65,0% 66,7% 58,8% 76,0% 54,0% 64,7% 

Acesso a educação 18,5% 21,8% 29,4% 24,0% 17,0% 20,4% 

Proximidade familiar 19,7% 11,5% 8,8% 8,7% 29,5% 17,0% 

Segurança  4,3% 1,1% 2,9% 3,0% 4,0% 4,3% 

Acesso a saúde 2,8% 3,4% 2,9% 4,0% 2,0% 2,9% 

Acesso a alimentos 1,6% 3,4% 0,0% 3,0% 1,0% 2,1% 

Acesso a água  2,0% 3,4% 0,0% 2,0% 2,0% 2,1% 

Acesso a energia 2,0% 3,4% 0,0% 1,0% 3,0% 2,1% 

Acesso a bens e serviços 2,4% 2,3% 0,0% 2,0% 1,0% 2,1% 

Transporte e comunicação 1,2% 2,3% 0,0% 2,0% 1,0% 1,3% 

Acesso a espaço/terreno 0,0% 2,3% 0,0% 1,0% 1,0% 0,5% 

Outro motivo 4,7% 5,7% 0,0% 3,4% 6,4% 4,5% 

Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

Após a apresentação das principais motivações migratórias, nas secções seguintes pretende-se 

aprofundar alguns destes aspectos, entre os quais os rendimentos e possibilidades de consumo, 

assim como o acesso a educação e saúde, bem como a água e energia. 

 

6.1. Emprego e rendimentos 

 

Como se referiu no ponto anterior, a procura de emprego e de rendimentos constituiu a principal 

motivação migratória referida pelos inquiridos. Os dados indicam que, comparando com o local 

de origem, na cidade os rendimentos obtidos são claramente superiores. 

                                                           
20 Os motivos de atracção de familiares prendem-se com motivos diversos, que podem ir da consolidação 

do matrimónio (em que o migrante, depois de melhor instalado, chama a sua esposa ou companheira para 

residir consigo), a educação (em que um membro da família vem estudar para Maputo), a providência de 

um familiar em caso de infortúnio, até ao recrutamento de jovens empregadas domésticas para 

acompanhamento de crianças. Como explicava uma entrevistada de 47 anos proveniente da província de 

Niassa e residente há 25 anos em Maputo: “ Sim… mandei vir um meu sobrinho porque o meu irmão lá 

perdeu a esposa… então, tinha o meu irmão tem sete filhos… então, eu ajudei o filho minor [sic]… que ele 

não havia de conseguir [criar] sete filho sozinho… mandei vir… o ultimo filho… dele…” 
21 Esta tendência aparece também em continuidade com a lógica de divisão do trabalho no meio rural. 

Waterhouse e Vijfhuizen (2001: 9) demonstram a tendência de se considerar as actividades de produção, 

colheita, processamento e armazenamento de alimentos da esfera das mulheres, sujeitas à autoridade e 

poder masculino. Por sua vez, a produção de culturas de rendimento e a distribuição de terras são muitas 

vezes vistas como domínio dos homens. 
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No Quadro 6 constata-se que, enquanto no local de origem uma reduzida percentagem dos 

inquiridos (9,5%) auferia uma renda média superior a 3183 meticais (equivalente a 1 dólar por 

dia22), uma vez na cidade essa percentagem aumentou para 54,3%. Na zona Sul do país, 93,6% 

da população inquirida auferia menos de um dólar por dia. 

 

Ainda que se admita que a chegada à cidade se tenha traduzido numa melhoria do rendimento 

monetário, os dados apresentados merecem, contudo, algumas reservas. Por um lado, muitas 

populações migraram para a capital há várias décadas, numa altura em que os valores auferidos 

no local de origem eram inferiores aos dos dias actuais. Por outro lado, importa considerar que, 

se os rendimentos obtidos em contextos urbanos são comparativamente superiores, o elevado 

custo de vida existente na cidade (por exemplo, em transporte ou em bens alimentares) não deixa 

de ter impactos negativos sobre o nível de vida dos inquiridos.   

 

A melhoria dos rendimentos é particularmente perceptível entre as mulheres. Enquanto no local 

de origem, a maioria das mesmas (73,3%) auferia valores mensais inferiores a 1000 meticais 

(notando-se aí uma grande discrepância de rendimentos em termos de género), uma vez na cidade 

de Maputo, a percentagem diminui para apenas 13,3%, passando quase metade a auferir valores 

compreendidos entre 1000 e 3183 meticais. Em termos de geração de rendimentos, a chegada à 

cidade constitui um lugar de maior igualdade entre homens e mulheres. 

 

O Quadro 6 permite ainda identificar diferenças em termos regionais. As populações oriundas das 

províncias nortenhas constituem aquelas onde se encontra uma maior percentagem de migrantes 

com maiores rendimentos (superiores a 15.000 meticais), nomeadamente entre as populações 

oriundas das províncias de Niassa (25%), Nampula (21,1%) e Cabo Delgado (14,3%). Estes 

valores estão relacionados com o maior índice de escolaridade das populações que emigram destas 

províncias23. Inversamente, entre os inquiridos oriundos das províncias do Sul do país encontra-

se a maior percentagem daqueles com rendimentos inferiores a 3183 meticais, nomeadamente 

52,7% em Gaza, 49,1% em Inhambane e 45,4% em Maputo Província. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 À data da realização do inquérito considerou-se a taxa de câmbio em vigor: 1 dólar para 35,37 meticais. 
23 De facto, 80% dos inquiridos oriundos das províncias de Niassa, 77,8% de Cabo Delgado e 38,1% de 

Nampula completaram pelo menos a 12ª classe, escolaridade bem superior à das populações oriundas das 

províncias de Inhambane (11%), de Gaza (26,8%) e de Maputo Província (31,8%). Entre as populações 

com maiores níveis de rendimento (mais de 15.000 meticais mensais), quase dois terços (64,7%) 

completaram o ensino superior e 17,2% a 12ª classe. Trata-se de uma população heterogénea em termos de 

ocupações profissionais, composta maioritariamente por professores do ensino secundário, médio e 

primário ou profissões similares (24,1%), técnicos de nível intermédio das áreas financeira, administrativa 

e dos negócios (6,9%), especialistas em assuntos jurídicos, sociais, artísticos e culturais (6,9%), mas 

também operadores de equipamentos móveis (10,3%), vendedores ambulantes (10,3%) ou vendedores em 

lojas e barracas (6,9%), entre outros. 
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Quadro 6 

Relação entre rendimento auferido e a província de origem 

Rendimento mensal em 

Meticais 

Regiões do país Género 
% Geral 

Sul Centro Norte Masculino Feminino 

Menos de 1000 
Origem 67,5% 35,8% 67,9% 53,2% 73,3% 59,1% 

Maputo 7,4% 8,2% 10,0% 5,1% 13,3% 8,1% 

1000 – 3183 
Origem 26,1% 49,3% 17,9% 34,6% 22,1% 31,4% 

Maputo 42,8% 24,7% 36,7% 29,8% 49,6% 37,6% 

3184 – 8000 
Origem 6,4% 10,4% 3,6% 8,3% 4,7% 7,1% 

Maputo 33,2% 47,1% 26,7% 42,4% 24,4% 36,1% 

8001 – 15000 
Origem 0,0% 3,0% 10,7% 3,2% 0,0% 2,0% 

Maputo 9,6% 5,9% 6,7% 9,1% 8,1% 8,4% 

Mais que 15000 
Origem 0,0% 1,5% 0,0% 0,6% 0,0% 0,4% 

Maputo 7,0% 14,1% 20,0% 13,6% 4,4% 9,8% 

Total 
Origem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Maputo 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

Os dados do Inquérito ao Orçamento das Famílias mostram que as famílias da cidade de Maputo 

realizam gastos médios acima do dobro aos das famílias nas restantes províncias do país, com 

tendência ao aumento desta diferença. Na maioria das zonas rurais, os níveis de produtividade por 

hectare e as superfícies trabalhadas são insuficientes para retirar as famílias da pobreza e, 

inclusive, para aquisição de bens alimentares de primeira necessidade24. 

 

As elevadas taxas de crescimento do Produto Interno Bruto não se traduzem em transformações 

estruturais, especialmente nos meios rurais. A base produtiva continua em grande parte 

dependente dos recursos naturais, com pouco impacto sobre as receitas públicas e o emprego. 

Neste contexto, torna-se compreensível que as possibilidades de consumo no campo sejam 

bastante inferiores às da cidade25.  

 

As análises do Inquérito ao Orçamento das Famílias confirmam a assimetria de rendimentos e de 

poder de compra entre a capital e o restante país, ou entre o campo e a cidade. O Quadro 7 permite 

constatar que, nas áreas de residência urbana, as despesas mensais per capita continuam a 

representar mais do dobro relativamente às zonas rurais. 

 

                                                           
24 Com base no Inquérito Agrícola Integrado (IAI) de 2012 do Ministério da Agricultura, Smart e Hanlon 

(2014: 14) concluem que a família típica moçambicana (cinco pessoas) da zona rural tem um rendimento 

em dinheiro de menos de 3400 meticais (115 USD) por ano, representando significativamente menos que 

0,5 dólares por pessoa, por semana, para aquisição de diversos bens de consumo essenciais. Não obstante 

a emergência de um grupo de pequenos e médios agricultores comerciais, mais integrados nos mercados, a 

realidade é que mais de 98% dos camponeses continuam a enfrentar grandes dificuldades. Analisando o 

caso do milho e do feijão manteiga, Mosca et al. (2003: 15) demonstram que o rendimento agrícola gerado 

por estas culturas é insuficiente para estimular a retenção das populações na actividade agrícola. O 

assalariamento ou outras actividades económicas com geração de auto-emprego produzem maiores 

rendimentos que os originados nas explorações agrícolas.  
25 A distribuição de agências bancárias pelo país não deixa de revelar as assimetrias existentes nos níveis 

de rendimento e capacidades de consumo. A bancarização permanece fortemente concentrada em Maputo 

ou nas capitais provinciais. Em 2013, a cidade de Maputo concentrava 36,5% das 520 agências bancárias 

em funcionamento em Moçambique (BdM, 2013: 129). Em 2014, entre 12 países africanos analisados pelo 

FinScope (Finmark Trust, 2015), Moçambique ocupava a nona posição em termos de exclusão financeira 

(60% da população), incluindo o sistema financeiro formal e informal, ainda que diminuindo relativamente 

a 2009 (altura em que representava 78% da população). 
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Em 2014/15, enquanto as populações urbanas gastavam um valor médio mensal per capita de 

1133 meticais, as residentes nas áreas rurais não gastavam mais que 541 meticais, continuando a 

representar menos de metade do poder de compra urbano, tal como representavam em 2003. 

 

Quanto à estrutura das despesas, constata-se que, no campo, mais de metade da despesa (53%) 

continua a ser dirigida para a aquisição de produtos alimentares e bebidas não-alcoólicas, sendo 

que na cidade esse valor diminui para 20,7%. Comparativamente com a cidade, a percentagem do 

valor investido em habitação, água, electricidade, gás e outros combustíveis (18,6% nas zonas 

rurais contra 31,2% na cidade), em transportes (6,4% contra 12,5%) e comunicações (2,7% contra 

5,3%), em restaurantes, hotéis e cafés (5,6% contra 10,8%) ou em mobiliário, decoração, 

equipamentos domésticos e manutenção da habitação (3,6% contra 5,1%) é bastante inferior. 

 

Quadro 7 

Despesa mensal per capita por categorias e por área de residência (a preços correntes em 

meticais) em 2002/3 e 2008/9 

  

2002/3 2014/15 

Área de 

residência 
Estrutura % 

Área de 

residência 
Estrutura % 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Produtos Alimentares e Bebidas não-

alcoólicas 
171 148 32,7% 64,1% 488 507 20,7% 53,0% 

Bebidas alcoólicas  7 3 1,3% 1,3% 14 7 0,6% 0,7% 

Vestuário e calçado 34 15 6,5% 6,5% 124 65 5,3% 6,8% 

Habitação, água, electricidade, gás e 

outros combustíveis 
155 34 29,6% 14,7% 736 178 31,2% 18,6% 

Mobiliário, decoração, equip. 

doméstico e manutenção da 

habitação 

40 11 7,6% 4,8% 120 34 5,1% 3,6% 

Saúde 8 2 1,5% 0,9% 47 5 2,0% 0,5% 

Transportes 52 10 9,9% 4,3% 296 61 12,5% 6,4% 

Comunicações 14 0 2,7% 0,1% 124 26 5,3% 2,7% 

Recreação e lazer 13 3 2,5% 1,3% 34 7 1,4% 0,7% 

Educação 6 0 1,1% 0,1% 44 2 1,9% 0,2% 

Restaurantes, hotéis e cafés 8 2 1,5% 0,9% 256 54 10,8% 5,6% 

Bens e serviços e diversos 13 2 2,5% 0,9% 77 10 3,3% 1,0% 

Total 523 231 100% 100% 1 133 541 100% 100% 

Fonte: INE – Inquérito aos Agregados Familiares 2003 / INE – Inquérito ao Orçamento Familiar 2008/9. 

 

Analisando a percentagem de agregados familiares detentores de bens duráveis (Quadro 8) em 

função da área de residência constatam-se, igualmente, diferenças de poder de compra entre as 

áreas rurais e urbanas. Contrastando com a cidade, onde a penetração de bens duráveis se encontra 

mais generalizada, no campo permanece o acesso residual (e, por conseguinte, socialmente 

prestigiado): geleiras (1,5%) e congeladores (3%), assim como aparelhagens de som (8,1%), 

televisores (8,7%) e computadores (1%) ou veículos automóveis26 (1,4%). Não obstante a rápida 

penetração do telefone celular nos meios rurais (aumentando de 0,5% para 45,6% em apenas 12 

anos), a posse de telefone celular continua ainda muito distante da verificada em contexto urbano 

(78,8%), ilustrando a menor capacidade de consumo existente. 

                                                           
26 A posse de bens de consumo duráveis na área metropolitana de Maputo é particularmente sensível se 

atendermos ao parque automóvel. Apesar de os anuários estatísticos do INE mostrarem um alargamento do 

acesso a veículos motorizados no Norte do País (20% das motorizadas estavam registadas na província de 

Nampula), em 2013, 36% de todos os veículos ligeiros em Moçambique estavam registados em Maputo 

Cidade (estando 45% em Maputo Província), assim como um terço (33%) de todas as viaturas pesadas do 

país (estando 41% registadas em Maputo Província). 
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Quadro 8 

Percentagem de agregados familiares com bens duráveis, em função da área de residência 

Bens de consumo 
Urbano Rural 

2002/3 2008/9 2014/15 2002/3 2008/9 2014/15 

Casa  82,7% 87,7% 82,7% 94,8% 97,4% 94,7% 

Carro 4,3% 5,3% 10,1% 0,4% 0,6% 1,4% 

Moto  2,3% 5,2% 9,4% 0,7% 3,0% 7,5% 

Bicicleta  19,4% 24,3% 19,3% 31,8% 44,0% 38,9% 

Máquina de lavar roupa  0,6% 1,1% 2,6% 0,0% 0,1% 0,2% 

Aparelho de ar condicionado  1,0% 1,4% 3,5% 0,0% 0,1% 0,1% 

Geleira  8,9% 18,4% 17,4% 0,2% 0,6% 1,5% 

Congelador  12,2% 10,5% 35,2% 0,3% 0,4% 3,0% 

Ferro de engomar 15,8% 70,7% 61,6% 0,4% 17,4% 15,0% 

Máquina de costura  6,0% 3,6% _ 2,1% 1,4% _ 

Televisor  19,5% 35,9% 58,8% 0,7% 2,8% 8,7% 

Aparelhagem de som 19,3% 21% 33,5% 5,3% 3,6% 8,1% 

Rádio  54,9% 47,9% 33,3% 41,5% 45,4% 42,3% 

Ventoínha  14,6% 19,3% 28,3% 0,5% 1,6% 2,2% 

Cama  62,1% 64,1% 78,8% 22,3% 28,8% 40,7% 

Relógio  50,6% 28,7% 22,1% 21,4% 17,1% 5,2% 

Fogão eléctrico 7,5% 21,3% 16,1% 0,2% 1,1% 1,2% 

Telefone fixo 5,5% 2,7% 1,7% 0,1% 0,2% 0,4% 

Telefone celular 10,9% 53% 78,8% 0,5% 11,4% 45,6% 

Computador 1,1% 4,4% 16,1% 0,0% 0,3% 1,0% 

 Fonte: INE – IAF 2003 / INE – IOF 2008/9 / INE – IOF 2014/15 

 

6.2. Educação 

 

O segundo factor mais mencionado que motivou a partida do local de origem relacionou-se com 

a procura de oportunidades educativas (20,4%), como mostra o Quadro 5 anteriormente 

apresentado, particularmente observável entre as populações do Norte (29,4%) do País e entre os 

homens (24%) inquiridos.  

 

No Quadro 9 constata-se que a maioria da população de origem rural e que migra para a cidade 

de Maputo é, à chegada à capital, portadora de baixas qualificações: mais de metade da população 

inquirida (53,4%) detinha no máximo a 5ª classe completa, sendo que 11% era, inclusivamente, 

analfabeta27. Os dados permitem observar uma ligeira melhoria das qualificações das populações 

migrantes inquiridas, sobretudo ao nível das taxas de conclusão do ensino secundário (de 10,9% 

para 14,2%) e, com mais incidência, do ensino superior (de 2,2% para 10%). 

Não obstante o elevado esforço de construção de escolas por todo o país, a província de Maputo 

continua a concentrar uma importante fatia de todos os estabelecimentos de ensino secundário e 

superior do país. 

 

                                                           
27 A população analfabeta que chega à cidade de Maputo era maioritariamente oriunda dos distritros do Sul 

de Moçambique. De facto, 88% desta população é proveniente das províncias de Gaza e de Inhambane. A 

percentagem de inquiridos com pelo menos a 10ª classe completa é bastante superior entre os inquiridos 

oriundos do Norte (40%) e Centro de Moçambique (31,8%), comparativamente com aqueles oriundos do 

Sul do país (19,3%). Os resultados sugerem que, enquanto no Sul as populações migrantes estão inseridas 

em redes familiares que se estendem da capital ao local de origem e que facilitam a respectiva integração 

na cidade, já no Norte do País, sem essa rede de contactos, as populações que arriscam uma trajectória 

migratória detêm um nível educacional consideravelmente superior. 
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Da análise dos dados disponibilizados pelo Ministério da Educação constata-se que, no ano de 

2013, a cidade de Maputo concentrava mais estabelecimentos do ensino secundário (79) do que 

as províncias do Niassa (16), Cabo Delgado (20), Tete (22), Manica (26), Inhambane (29), Gaza 

(36) ou até mesmo da populosa Zambézia (43), factor que não deixará de estar na origem de 

projectos migratórios. Ao nível do ensino superior, e apesar de a tendência ser de 

descentralização, de acordo com dados oficiais do Ministério da Educação, no ano 2010, 46,7% 

da população universitária do país estava matriculada na província de Maputo Cidade, o que 

ilustrava a forte concentração de oferta de ensino.  

 

Quadro 9 

Nível de escolaridade dos inquiridos em Maputo 

Nível de Escolaridade em Maputo 

Região Analfabeto 

Menos 

que 5ª 

classe 

5ª 

classe 

7ª 

classe 

10ª 

classe 

12ª 

classe 

Ensino 

superior 
Total 

À chegada a 

Maputo 

Norte 14,3% 29,3% 15,8% 21,2% 9,7% 7,7% 1,9% 100% 

Centro 3,4% 18,2% 18,2% 28,4% 12,5% 15,9% 3,4% 100% 

Sul 5,7% 28,6% 8,6% 17,1% 17,1% 22,9% 0,0% 100% 

%Geral 10,9% 26,6% 16,1% 22,4% 10,9% 10,9% 2,2% 100% 

Actualmente 

Norte 12,8% 24,9% 10,5% 20,2% 12,1% 11,3% 8,2% 100% 

Centro 2,3% 12,6% 10,3% 28,7% 20,7% 11,5% 13,8% 100% 

Sul 5,7% 14,3% 0,0% 11,4% 14,3% 40,0% 14,3% 100% 

%Geral 9,7% 21,0% 9,7% 21,2% 14,2% 14,2% 10,0% 100% 

Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

6.3. Saúde, água e energia – desigualdades socio-espaciais 

 

Ainda que os resultados do questionário, expressos no Quadro 4 acima, não mostrem que o acesso 

à saúde (2,1%), água (2,1%) ou energia (2,1%) tenham sido referidos como importantes factores 

migratórios, as estatísticas oficiais dão conta de elevadas assimetrias de acesso a estas infra-

estruturas sociais, particularmente entre a cidade de Maputo e o resto do país.  

 

Os dados da Direcção de Recursos Humanos do Ministério da Saúde expressam uma forte 

concentração de médicos na capital do país. Como demonstra o Quadro 10, a cidade de Maputo 

concentra mais de um terço (37,9%) de todos os médicos do país, sendo que existem mais médicos 

na cidade de Maputo do que em todas as províncias a norte do rio Save (exceptuando Sofala). 

Esta discrepância entre a capital e o resto do país é particularmente notória a partir do rácio médico 

por habitante. 

 

Os dados do Ministério da Saúde demonstram a existência, na cidade de Maputo, de 42,8 médicos 

por cada 100.000 habitantes, valor bem superior ao registado nas províncias da Zambézia (1,7), 

Tete (2,9), Nampula (3,1) ou Cabo Delgado (3,1), províncias que têm beneficiado de crescentes 

volumes de investimento. A discrepância é atenuada ao nível do pessoal de enfermagem, ainda 

que Maputo continue a apresentar o maior rácio de enfermeiros por 100.000 habitantes, mais de 

três vezes superior à média nacional. 
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Quadro 10 

Total de recursos humanos afectos ao Serviço Nacional de Saúde e rácios por 100.000 

habitantes, por província (2013) 

Província 
Total de 

médicos 

Rácio de 

médicos 
Enfermagem 

Rácio de 

enfermeiros 

Total RH 

da saúde 

Rácio RH 

da saúde 

Cabo Delgado 57 3,1 349 19,1 2977 162,7 

Niassa 51 3,3 386 25,2 2409 157,2 

Nampula 148 3,1 885 18,6 5773 121,1 

Zambézia 76 1,7 757 16,6 5440 119,2 

Tete 68 2,9 417 18,0 2374 102,2 

Manica 67 3,7 333 18,5 2476 137,5 

Sofala 180 9,2 701 35,9 4396 225,3 

Inhambane 73 5 392 27,0 2662 183,4 

Gaza 53 3,9 854 62,4 2131 155,8 

Maputo Província 74 4,7 298 19,0 2433 154,9 

Maputo Cidade 518 42,8 1026 84,8 6432 531,6 

Moçambique 1365 5,6 6398 26,3 39503 162,1 

Fonte: Direcção de Recursos Humanos do Ministério da Saúde (2014) 

 

Se analisarmos o rácio do total de recursos humanos do sector público da saúde por cada 100.000 

habitantes voltamos a constatar as mesmas assimetrias espaciais, não só entre a cidade de Maputo 

(531,6) e a média nacional (162,1), mas também no interior de cada província. Os dados 

sistematizados pelo Ministério da Saúde (Pinto e Panguene, 2014) mostram que as capitais 

provinciais, como Inhambane (318 trabalhadores da saúde), Xai-Xai (261,6) Quelimane (264,7), 

Pemba (207), Tete (197,9) ou Beira (179,3) contrastam fortemente com distritos mais recônditos 

como Tsangamo (18,4), Milange (21,8), Mossurize (24,2) ou Manumo (27,8). 

 

A sobre-concentração de médicos na cidade de Maputo, por comparação com a média nacional, 

explica-se pela concentração de unidades sanitárias na capital. Maputo está apetrechada com um 

hospital central, mais três hospitais provinciais (José Macamo, Mavalane, Hospital Militar), tendo 

ressurgido nas últimas décadas diversas clínicas privadas28, traduzindo o poder de compra da 

emergente classe média da capital.  

 

Fora dos grandes centros urbanos, onde não há médico, predominam os problemas de falta de 

médicos, de longas distâncias percorridas para acesso ao posto de saúde, de ausência de 

medicamentos ou de degradação das infra-estruturas de saúde existentes. 

 

Ainda que não tenha constituído um factor referenciado pelas populações como particularmente 

impulsionador do trajecto migratório, a realidade é que são notórias as desigualdades de acesso a 

água entre as zonas urbanas e rurais, em geral, e entre a cidade de Maputo e o resto do país, em 

específico. 

 

Resumidos no Quadro 11, os dados do Inquérito aos Agregados Familiares (de 2003) e do 

Inquérito ao Orçamento Familiar (de 2014/15) demonstram, por um lado, uma grande evolução 

ao nível do acesso a água canalizada na capital do País onde, em 2015, 96,5% da população já 

tinha acesso. Estes dados contrastam com as amplas zonas rurais, particularmente no Centro e 

Norte do País, onde a evolução não é similar ou foi, inclusivamente, negativa. Fora dos grandes 

centros urbanos, o acesso à água faz-se, sobretudo, através do recurso a poços (com ou sem 

                                                           
28 Das 31 clínicas privadas com registo nas páginas amarelas online de Moçambique (que incluem clínicas 

gerais médicas e clínicas dentárias) cerca de dois terços (20 clínicas) estão localizadas na cidade de Maputo, 

estando as restantes na cidade de Chimoio (3), Matola (1), Pemba (2), Quelimane (2), Beira (1) e Lichinga 

(1) e uma clínica na vila de Mocímboa da Praia. 
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bomba) ou, em cerca de 1/5 dos casos (19,6%), ao rio, lago ou lagoa, frequentemente implicando 

o percurso de longas e morosas distâncias. 

 

Quadro 11 

Agregados familiares por tipo de fonte de água, por província e área de residência 

Província 

Água 

canalizada 

Poço com 

bomba 

Poço sem 

bomba 
Rio, lago ou lagoa Outro Total 

2002/3 2014/15 2002/3 2014/15 2002/3 2014/15 2002/3 2014/15 2002/3 2014/15* Total 

Niassa 5,0% 4,7% 25,2% 23,8% 51,3% 11,1% 18,4% 16,8% 0,1% 4,5% 100% 

C. Delgado 13,7% 9,0% 27,9% 29,3% 43,2% 6,6% 12,1% 13,1% 3,2% 5,0% 100% 

Nampula 19,8% 14,0% 12,5% 10,6% 42,6% 13,6% 18,0% 24,4% 7,1% 0,5% 100% 

Zambézia 6,0% 7,7% 7,7% 15,4% 66,4% 7,9% 17,9% 19,5% 2,0% 1,9% 100% 

Tete 9,3% 9,6% 32,3% 35,1% 31,8% 5,4% 26,7% 16,6% 0,0% 6,0% 100% 

Manica 14,9% 16,4% 32,2% 31,9% 26,2% 4,5% 25,7% 12,6% 1,0% 7,1% 100% 

Sofala 26,5% 28,8% 21,2% 15,9% 30,6% 22,7% 13,8% 7,9% 7,9% 0,0% 100% 

Inhambane 6,1% 15,7% 25,5% 26,8% 53,9% 11,3% 8,3% 3,2% 6,3% 6,2% 100% 

Gaza 7,9% 32,6% 42,3% 25,8% 27,3% 15,6% 11,3% 3,5% 11,1% 4,4% 100% 

M. Província 31,6% 76,5% 17,3% 5,7% 19,8% 4,7% 6,9% 5,6% 24,3% 2,2% 100% 

M. Cidade 61,0% 96,5% 5,2% 1,0% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 33,8% 2,2% 100% 

Urbano 41,8% 63,1% 15,9% 7,8% 18,9% 11,4% 2,7% 3,2% 20,7% 0,9% 100% 

Rural 4,8% 3,5% 21,6% 23,9% 51,5% 8,8% 21,1% 19,6% 1,0% 4,1% 100% 

Total 15,8% 21,6% 19,9% 18,9% 41,8% 28,6% 15,6% 14,6% 6,8% 3,0% 100% 

Fonte: INE – Inquérito aos Agregados Familiares 2003 / INE – Inquérito ao Orçamento Familiar 2008/9. 

 

Finalmente, as discrepâncias entre o campo e a cidade são também evidentes em termos de acesso 

a energia. Não obstante o esforço de electrificação do território, os dados do Instituto Nacional de 

Estatística demonstram a persistência de fortes desigualdades espaciais. 

 

Da observação do Quadro 12 constata-se que a percentagem de agregados familiares da cidade 

de Maputo utilizadores de energia eléctrica aumentou de 45,9%, em 2003, para 93,4%, em 2015, 

sendo que em Maputo Província a percentagem aumentou de 18,1% para 73,8%. Ainda que o 

aumento tenha sido percentualmente significativo, os valores de outras províncias de 

Moçambique persistem bem longe dos registados na capital, nomadamente em Tete (de 3,5% para 

11,2%), Zambézia (de 2,7% para 11,5%), Niassa (de 4,4% para 12%) e Cabo Delgado (de 3% 

para 12,1%). 

 

Os dados do IOF demonstram que o uso de energia eléctrica nas áreas urbanas tem conhecido um 

crescimento assinalável, passando de 21,7% dos agregados familiares em 2002/3 para 68% em 

2014/5. Em 2015, as pilhas eléctricas (51,9%) constituíam a principal fonte de iluminação nas 

zonas rurais, sendo que a energia eléctrica beneficiava apenas 5,7% dessas populações. Em 

números absolutos, em 2015 constata-se que 3.310.066 agregados familiares residentes em 

contextos rurais continuavam sem energia eléctrica29, contra apenas 495.354 nos contextos 

urbanos. Não obstante as discrepâncias constatadas ao nível do acesso a energia eléctrica, a 

realidade é que, ao longo da última década, assistiu-se a um elevado investimento na electrificação 

de todos os distritos de Moçambique. Em 2011, a EDM tinha ligado à sua rede nacional 107 

distritos, no âmbito do processo de electrificação rural. Os estudos micro-económico sobre o 

impacto da electrificação rural têm demonstrado diversos aspectos positivos. 

                                                           
29 Da observação das comunidades de Ngumene, no distrito de Zavala (um dos que mais contribui com 

movimentos migratórios para a cidade de Maputo) constatou-se que em inúmeros agregados familiares 

existiam electrodomésticos (particularmente televisores ou geleiras) trazidos por cidadãos emigrantes 

regressados da África do Sul ou de Maputo. Face à ausência de energia, estes aparelhos encontravam-se 

desligados e sem utilização. 
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Quadro 12 

Principal fonte de energia para iluminação por área de residência (2003-2015) 

Fonte: INE-Inquérito aos Agregados Familiares (2003) e Inquérito ao Orçamento Familiar (2015). 

 

A chegada de energia eléctrica trouxe consigo um conjunto de benefícios directos relacionados 

com a diminuição de despesas (em virtude da substituição do diesel nas actividades comerciais, 

ou do petróleo como iluminação nas actividades domésticas), com o aumento da produtividade 

ou da eficiência dos serviços, para a melhoria dos rendimentos dos operadores comerciais, assim 

como para a geração de impostos (Mulder e Tembe, 2007: 11). Åkesson e Nhate (2006: 15-16) 

mostraram que a electrificação proporcionou uma melhoria da qualidade dos serviços de saúde, 

que passaram a funcionar 24 horas por dia, diminuindo o número de transferências de pacientes 

para os hospitais provinciais. 

 

No campo da educação, o acesso à electricidade permitiu a organização de cursos nocturnos, 

aumentando exponencialmente o número de alunos inscritos, assim como a percentagem de 

mulheres estudantes. A electrificação vem alargando o acesso a computadores e fotocopiadoras 

(fundamentais para reprodução de documentos nos processos de matrícula, evitando a realização 

de longas distâncias), assim como a melhoria das condições de trabalho e da vida particular dos 

professores, estimulando a retenção de quadros médios e superiores nos distritos. Por outro lado, 

constata-se um alargamento da cobertura da telecomunicação móvel, do acesso à televisão (e 

informação), a abertura de rádios comunitárias ou de centros multimédia. 

 

Para além do acesso a programas de televisão e a projecções de vídeo (frequentemente 

organizadas de forma comercial), o acesso à energia eléctrica alargou o período de funcionamento 

de lojas, barracas ou discotecas, permitindo a iluminação de campos desportivos. A iluminação 

pública é considerada muito importante porque aumenta o sentimento de segurança do cidadão, 

vantagem especialmente expressa pelas mulheres, que manifestam receio de se movimentar 

durante a noite. Ainda que o efeito não corresponda às expectativas das populações, o estudo 

demonstra que a electrificação proporcionou a criação de mais oportunidades de emprego, 

nomeadamente em pequenas indústrias (tais como moageiras e oficinas), no sector público 

(particularmente na educação) ou em empresas públicas relacionadas com as telecomunicações. 

Contudo, outras análises (Mulder e Tembe, 2007: 6; Nhamire e Mosca, 2014: 54) demonstram 

que, com a chegada de energia eléctrica a distritos, as melhorias das actividades praticadas pela 

Província 
Electricidade Petróleo/gás Vela Lenha Pilha Outro 

Total 
2003 2015 2003 2015 2003 2015 2003 2015 2003 2015 2003 2015 

Niassa 4,4% 12,0% 59,2% 2,3% 1,6% 3,4% 30,1% 20,8% _ 54,7% 4,7% 6,3% 100% 

C. Delgado 3,0% 12,1% 40,4% 3,6% 0,0% 5,6% 56,5% 11,7% _ 67,4% 0,1% 4,4% 100% 

Nampula 4,9% 20,0% 57,1% 18,6% 0,7% 7,5% 35,1% 19,3% _ 37,2% 2,2% 4,5% 100% 

Zambézia 2,7% 11,5% 44,4% 5,6% 0,6% 4,1% 34,1% 20,2% _ 51,4% 18,2% 9,3% 100% 

Tete 3,5% 11,2% 41,3% 2,8% 1,9% 1,9% 48,5% 16,0% _ 63,9% 4,9% 4,3% 100% 

Manica 6,0% 21,9% 50,6% 5,2% 1,2% 3,3% 41,7% 16,6% _ 46,7% 0,6% 6,3% 100% 

Sofala 6,7% 30,3% 56,1% 16,0% 1,5% 1,8% 33,8% 14,4% _ 34,6% 1,9% 2,9% 100% 

Inhambane 3,1% 14,9% 77,9% 41,5% 3,2% 1,9% 15,3% 6,2% _ 20,5% 0,4% 12,9% 100% 

Gaza 7,3% 34,0% 73,8% 46,3% 11,4% 0,3% 6,9% 2,0% _ 6,3% 0,5% 3,8% 100% 

M. Província 18,1% 73,8% 69,3% 15,8% 8,1% 0,9% 4,1% 0,3% _ 3,0% 0,4% 1,4% 100% 

M. Cidade 45,9% 93,4% 38,9% 2,9% 14,8% 3,7% 0,1% 0,0% _ 0,2% 0,2% 0,2% 100% 

Rural 0,6% 5,7% 48,5% 13,9% 1,4% 1,7% 43,0% 19,5% _ 51,9% 6,5% 7,2% 100% 

Urbano 21,7% 68,0% 66,4% 11,6% 5,8% 4,3% 5,0% 2,1% _ 11,9% 1,1% 2,0% 100% 

T. Nacional 6,9% 24,8% 53,8% 13,2% 2,7% 2,5% 31,7% 14,2% _ 39,7% 4,8% 5,6% 100% 
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população circunscreveram-se aos habitantes na vila sede distrital30. A maioria dos consumidores 

de electricidade continua concentrada nos grandes centros urbanos, permanecendo uma grande 

parte do país privado de acesso à energia. Se o número de ligações revela o carácter limitado da 

cobertura da energia eléctrica nos distritos, o perfil dos beneficiários vem mostrar a tendência de 

elitização do acesso à energia eléctrica, que se supunha, fosse rural31. Como mostra o Quadro 13, 

dos cerca de um milhão de clientes da EDM, apenas 55 eram do sector da agricultura de baixo 

consumo de energia eléctrica, o que pressupõe agricultura familiar, a mais predominante nas 

zonas rurais. Estes números reforçam a fraca penetração da energia eléctrica nas zonas rurais, 

assim como os pequenos impactos directos sobre a agricultura, principal actividade praticada. Por 

outro lado, os custos de ligação da corrente eléctrica são elevados e desajustados da realidade 

económica da população local. A electrificação do meio rural continua a constituir um desafio, 

em virtude da extensão do território e dispersão da população, dos elevados custos dos 

investimentos em electrificação e da baixa procura de electricidade em virtude da situação de 

pobreza (Mulder e Tembe, 2007: 20). 

Quadro 13 

Evolução do número total de clientes da EDM, por categoria (2006-2011) 

Categoria de consumidor 
Número de consumidores 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Doméstico 373.795 464.197 559.433 680.583 790.858 934.995 

Comércio/ geral 38.790 43.275 51.620 51.460 62.855 70.872 

Agricultura 24 22 30 35 37 55 

Grande consumidor de baixa tensão 1477 1677 1816 2028 2133 2397 

Média e alta tensão 1581 1677 1832 1977 2225 2461 

Total 415.667 510.848 614.731 736.083 858.108 1.010.780 

Fonte: Relatório de Contas da EDM (2011). 

                                                           
30 Ilustrando o caso do distrito de Ribáué, província de Nampula, cuja sede distrital foi ligada à corrente 

eléctrica no ano 2000, Mulder e Tembe (2007: 6) referem que cinco anos após a electrificação apenas 1900 

pessoas tinham efectivo acesso à energia eléctrica, o que equivalia a apenas a 6% da população total do 

distrito. Este grupo é composto por famílias que, para além de terem um rendimento proveniente da 

agricultura, têm também um rendimento suplementar de trabalho assalariado ou de actividades permanentes 

por conta própria. O número relativamente baixo de consumidores conduz a um elevado rácio de 

investimento por cliente. Na verdade, um pequeno número de grandes consumidores absorve 26% do total 

de energia consumida. O estudo de impacto da electrificação rural em Ribáué/Iapala de Åkesson e Nhate 

(2006: 9) apurou que, das mulheres titulares de contratos de fornecimento de energia eléctrica, 20% 

dedicavam-se ao comércio, 19% eram professoras, 15% trabalhavam na área de saúde e 22% eram 

funcionárias de instituições e ONGs. Os 15% que se dedicavam à agricultura auferiam receitas 

complementares através do marido, que detinha um trabalho assalariado. De todas as mulheres com contrato 

de fornecimento de electricidade no distrito, nenhuma se dedicava exclusivamente à agricultura, não 

obstante constituir a principal actividade local. As unidades económicas agrícolas situavam-se fora da rede 

do fornecimento de energia, estando, por isso, impossibilitadas de instalar bombas eléctricas e sistemas de 

regadio automatizados e com maior capacidade de produção. Em 2006, apenas 14 das 50 moageiras 

existentes no distrito funcionavam com motores eléctricos, estando as restantes localizadas em zonas 

afastadas dos centros urbanos e sem acesso a energia (Åkesson e Nhate, 2006: 13). Por sua vez, Nhamire e 

Mosca (2014: 57-59) ilustram também o caso do produtor agrícola Lostala Katchata de Tsangano, província 

de Tete, dono de 25 hectares de terra cultivada, que produz milho em Moçambique e que moe no vizinho 

Malawi. Seis anos após a chegada da energia eléctrica da rede nacional a Tsangano, a electricidade ainda 

não se expandiu para além do raio de 2,5 quilómetros da sede distrital para beneficiar aquele que é 

considerado “dos maiores agricultores do distrito”, segundo representantes do Governo local. Quando 

Lostala Katchata soube que a electrificação rural havia abrangido o seu distrito, na expectativa de ter energia 

eléctrica em casa, comprou geleira, televisor e outros electrodomésticos que estão a armazenados por falta 

de energia eléctrica para funcionar. 
31 Ainda no distrito de Ribáuè, Nhamire e Mosca (2014: 54) constatam que, no ano de 2005, cerca de 60% 

de toda a corrente eléctrica do distrito era consumida pela fábrica local de cimento, unidade económica que 

mais beneficiou com a chegada da energia eléctrica. Este número é indicador de quão a cobertura da energia 

eléctrica é muito restrita nos distritos. 
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7. DINÂMICAS DE RELACIONAMENTO COM O LOCAL DE ORIGEM E 

PERSPECTIVAS DE REGRESSO 

 

A análise da dinâmica de relacionamento das populações residentes em Maputo com o seu 

universo rural de origem é feita por recurso a três dimensões. Por um lado, pelos contactos sociais 

estabelecidos entre os actores sociais, quer por intermédio da frequência dos contactos 

telefónicos, quer pela frequência das visitas presenciais aos locais de origem. Em segundo lugar, 

pretende-se analisar os fluxos económicos, expressos pelos volumes monetários e em bens que 

circulam entre estes dois contextos geográficos. Finalmente, pretende-se analisar as expectativas 

construídas pelas populações residentes na cidade de Maputo relativamente ao respectivo a 

respectiva origem, nomeadamente em termos de possibilidades de regresso ou de investimento. 

 

7.1. Os contactos mantidos com o local de origem 

 

Na análise dos contactos mantidos com o local de origem distinguiram-se duas dimensões: as 

visitas presenciais e os contactos telefónicos. Não obstante as longas distâncias geográficas e 

custos de transporte, as populações residentes na cidade de Maputo não deixam de manter 

contactos presenciais com os seus contextos geográficos de origem, denotando a existência de 

contínuos movimentos circulares entre o campo e a cidade, sobretudo no Sul de Moçambique. 

Como demonstra o Quadro 14, 61,1% dos inquiridos visita a sua localidade de origem pelo menos 

uma vez por ano. Trata-se de uma tendência particularmente observável entre as populações 

geograficamente mais próximas, tornando-se bem menos evidente entre aquelas oriundas do 

extremo Norte do País. Como mostra o quadro 14, os dados não revelam a existência de diferenças 

significativas entre homens e mulheres. 

 

Quadro 14: Visita ao local de origem por zona geográfica e género 

Região de origem 
Frequência de visitas ao local de origem 

Total 
Diariamente Semanalmente Mensalmente Anualmente Nunca 

Norte 0,0% 5,7% 37,1% 34,3% 22,9% 100% 

Centro 1,1% 3,4% 40,9% 31,8% 22,7% 100% 

Sul 3,9% 19,1% 45,7% 21,9% 9,4% 100% 

Masculino 3,3% 12,9% 48,6% 21,4% 13,8% 100% 

Feminino 1,9% 14,6% 38,6% 31,0% 13,9% 100% 

Nacional  2,9% 14,2% 43,8% 25,3% 13,7% 100% 

  Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

O Quadro 15 permite concluir a existência de uma relação significativa (sig=0,2%) entre o período 

médio de residência na cidade de Maputo e a frequência de visita ao local de origem. Ou seja, à 

medida que as populações prolongam a sua residência, diminui a frequência de visitas ao local de 

origem, tendência que vai ao encontro das constatações internacionais (Ghosh, 2006). Aqueles 

que visitam de uma forma regular os seus familiares (“mensalmente”, “anualmente”) encontram-

se a residir, em média, há 11 e 13 anos, respectivamente, enquanto aqueles que “nunca” ou 

“raramente” o fazem, se encontram na capital há mais tempo. 

 

Quadro 15 

Frequência de visita ao local de origem e período médio de residência na cidade de Maputo 

Frequência de visita Período médio de residência  

Mensalmente 11 

Semanalmente 13 

Anualmente 13 

Raramente 19 

Nunca 17 

Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 
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Para além das visitas presenciais, uma outra dimensão da intensidade dos contactos são as ligações 

telefónicas. Ao longo dos últimos 15 anos, a taxa de detenção de telemóveis por agregado familiar 

aumentou de forma exponencial, tendo passado de 0,28% (em 2000), para 12,6% em 2006 

(Archambault, 2010: 165), para 23,5% em 2008/9 e para 55,8% em 2014/5 (Chipembe, 2015: 44). 

Archambault (2010) demonstra como os telemóveis se tornaram indispensáveis instrumentos de 

comunicação num ambiente socioeconómico de rápida mudança, assumindo uma importância 

crescentemente diversificada, na realização de contactos com familiares (para coordenação de 

encontros e reuniões ou obtenção de informações), na transferência de crédito, na gestão de 

relações amorosas ou na realização de pedidos para consumo de bens e serviços diversos. 

 

Ainda que limitados pelo acesso à energia ou sujeitos a oscilações de rede, a penetração de 

telefones móveis pelas áreas rurais não deixou de exercer um impacto significativo sobre o 

estreitamento dos contactos das populações migrantes com as suas comunidades de origem, 

aumentando consideravelmente a frequência de contactos e a troca de informações. Como 

demonstrava uma entrevistada, natural de Niassa e residente no bairro da Coop: 

 
“consigo falar uma vez por mês ou duas vezes por mês (…) antigamente já não era assim (…) a gente se 

comunicava através de cartas, às vezes levava dois meses (…) mas agora já estamos facilitada. Eu é que 

ligo. Eles não têm possibilidade de como ligar (…) mesmo que tenham telefone é só para atender as 

chamadas, não para ligar (…) também lá nem há energia, às vezes só vão recarregar uma distância longa 

(…) e pronto eu ajudo nesse sentido (…) eu ligo para eles, eles atendem e prontos nos comunicamos 

assim”. 

 

A partir da análise dos questionários confirma-se o alcance trazido pelo telemóvel ao nível da 

frequência de contactos com as comunidades de origem – como mostra o Quadro 16, cerca de um 

quinto dos inquiridos (19,8%) realiza-o “diariamente”, sendo que quase metade (46,7%) o faz 

pelo menos “semanalmente”, representando no conjunto mais de dois terços da amostra. Se o 

quadro não permite vislumbrar diferenças de género significativas em termos de frequência de 

contactos telefónicos, torna-se possível constatar uma tendência de aumento da frequência das 

chamadas em função da distância relativamente ao local de origem. De facto, as províncias do 

Centro e Norte de Moçambique (exceptuando Manica), constituem aquelas com maior frequência 

de contactos telefónicos “diários” ou “semanais”. 

 

Quadro 16 

Frequência de ligações telefónicas por área geográfica e género 

Região de 

origem 

Frequência de ligações telefónicas 
Total 

Diariamente Semanalmente Mensalmente Raramente Nunca 

Norte 22,9% 51,4% 5,7% 17,1% 2,9% 100% 

Centro 25,8% 47,2% 11,2% 14,6% 1,1% 100% 

Sul 17,1% 46,3% 14,8% 15,2% 6,6% 100% 

Masculino 21,2% 46,7% 12,3% 15,6% 4,2% 100% 

Feminino 18,4% 44,9% 15,2% 15,2% 6,3% 100% 

Nacional  19,7% 47,0% 13,1% 15,2% 5,0% 100% 

Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

Os resultados dos questionários permitem constatar a existência de uma associação directa (sig = 

0%) entre o período de residência na cidade de Maputo e a frequência de ligações telefónicas com 

o local de origem, confirmando o impacto do prolongamento do processo migratório ao nível da 

ruptura com as comunidades de proveniência. De facto, enquanto os inquiridos que contactam 

“diariamente” os seus familiares residem, em média, há 11 anos na cidade de Maputo, aqueles 

que o fazem “ocasionalmente” ou “nunca” deixaram o local de origem há, respectivamente, 20 e 

32 anos (quadro 17). 
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Quadro 17 

Frequência de ligações telefónicas e período médio de residência na cidade de Maputo 

Frequência de ligações telefónicas Período médio de residência em Maputo 

Diariamente 11 

Semanalmente 13 

Mensalmente 17 

Ocasionalmente 20 

Nunca 32 

Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

7.2. Fluxos económicos 

 

Uma segunda dimensão de análise das dinâmicas de relacionamento com o local de origem 

prende-se com os fluxos económicos estabelecidos entre os dois tipos de local em análise. 

 

O Quadro 18 descreve a população inquirida na sua relação financeira com o local de origem, 

distinguindo o envio e recepção de remessas e cruzando estas duas variáveis. Da análise dos 

fluxos (quer de forma monetária, quer em bens) entre a cidade de Maputo e o campo constatou-

se que 59,8% dos inquiridos enviaram, ao longo do último ano, algum valor (em bens ou em 

numerário) para o local de origem, sendo que apenas 19,2% referiram ter recebido uma 

contrapartida oriunda da respectiva comunidade. Importa destacar que quase metade (44,7%) dos 

inquiridos declarou ter enviado, ao longo do ano anterior, algum valor para o seu local de origem, 

não tendo recebido nada em troca, sendo que apenas 4,1% se encontram na situação inversa: neste 

segundo caso, trata-se maioritariamente de estudantes residentes na cidade de Maputo, 

financeiramente apoiados pela sua família de origem. Importa destacar que cerca de um terço da 

população inquirida (36,1%) não mantém qualquer relação financeira com o seu local de origem, 

traduzindo alguma ruptura no relacionamento económico com a mesma. 

 

Quadro 18 

Envio e recepção de remessas (em moeda e/ou em bens) para o local de origem, por parte de 

moradores da cidade de Maputo, em 2014 
  Não recebe Recebe Total 

Não envia 36,1% 4,1% 40,2% 

Envia 44,7% 15,1% 59,8% 

Total 80,8% 19,2% 100,0% 

Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

Na análise dos fluxos, e para além dos valores enviados em numerário, contabilizou-se o valor 

monetário dos bens trocados, questionando-se os inquiridos acerca do valor do produto no local 

onde foram adquiridos (no caso dos produtos enviados para o local de origem) ou onde poderiam 

ser vendidos (no caso dos produtos agrícolas oriundos do campo). 

 

Da distinção entre a vertente monetária e a vertente em espécie, constatou-se que uma parte 

significativa do que é enviado assume a forma de bens e serviços: do total médio de 4887 meticais 

enviados por pessoa (Quadro 19), apenas 54% desse valor assumiu a forma monetária (2660 

meticais). Da cidade de Maputo para o local de origem destaca-se o envio de alimentos 

processados (arroz, óleo e açúcar), electrodomésticos (televisores, telemóveis e rádios), 

cosméticos, material escolar ou de construção, enquanto do campo para a cidade circulam, 

sobretudo, produtos agrícolas (mandioca, amendoim e milho). 
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A opção de não enviar dinheiro para as famílias residentes na sua zona de origem, preferindo 

fazê-lo em espécie32, pode ser explicada por um conjunto de três factores: por um lado, como uma 

estratégia racional, pelo facto de os bens de consumo enviados puderem ser adquiridos na cidade 

de Maputo a um custo mais económico do que no local de destino. 

 

Por outro lado, e pelo facto de determinados bens de consumo serem localmente valorizados, 

conferindo por essa via prestígio a quem os oferece e, por outro lado, assume um carácter mais 

simbólico. De facto, descarregar na esfera pública, aos olhos da comunidade, um conjunto bens 

de consumo (vestuário da cidade, aparelhos de música, materiais de construção ou alimentos 

localmente apreciados, entre outros), não deixa de constituir uma opção preferível à oferta de 

valor monetário, donativo geralmente realizado na intimidade. 

 

Para muitas populações migrantes regressadas ao local de origem torna-se frequentemente 

importante demonstrar, na comunidade, uma trajectória social ascendente pelo que, tão ou mais 

importante que deter poder económico, é mostrar a possibilidade de consumo. Trata-se, também, 

de uma forma de gerar diferenciação local, entre os agregados que têm familiares na cidade e bem 

sucedidos, daqueles que não têm, conferindo aos primeiros um importante capital simbólico, que 

não deixa de facilitar a respectiva reprodução social. 

 

Um último factor pode ser a estratégia de manutenção de uma relação de poder e de dominação 

relativamente aos familiares, sobretudo nas relações de género no seio do casal. O fornecimento 

de valores monetários poderia conferir à esposa a possibilidade de canalização das remessas para 

fins não controláveis pelo marido, potenciando a emancipação económica da mulher e atenuando 

a situação de dependência paternalista. 

 

Os valores totais das transferências pessoais aparecem resumidos no Quadro 19, a partir do qual 

se constata que, nesta relação rural-urbano, a cidade de Maputo assume um carácter 

predominantemente emissor. De facto, enquanto o valor total enviado foi de 1.881.587 meticais 

(numa média de 4887 meticais por pessoa), o valor médio recebido na cidade foi de 263.671 

meticais (numa média de 684 meticais por inquirido), cerca de sete vezes inferior, o que perfaz 

um saldo de 1.617.916 meticais a favor do local de origem ao longo do ano de 2014. 

 

O Quadro 19 permite também constatar que, não obstante estarem mais próximas do local de 

origem, as populações provenientes das províncias do Sul de Moçambique constituem aquelas 

que menos transferências pessoais enviam. Trata-se de um facto que pode ser explicado quer pelo 

período mais longo de residência em Maputo, quer pelo menor nível de escolaridade destas 

populações. 

 

O quadro permite também constatar uma considerável diferença em termos de género – os homens 

tendem a enviar um valor médio cerca de quatro vezes superior, o que se presume estar 

relacionado com o maior volume de rendimentos33. Finalmente, importa destacar o facto de o 

valor médio das remessas enviadas (4887 meticais) ser seis vezes superior à respectiva mediana 

(800 meticais), o que traduz a existência de uma grande dispersão de valores pela amostra e, por 

consequência, grandes assimetrias sociais. O valor médio é inflacionado pelas elevadas 

contribuições de um pequeno grupo de migrantes. 

 

 

 

                                                           
32 Neste campo constatou-se uma diferença significativa entre homens e mulheres. Enquanto entre os 

primeiros apenas 42,4% declararam não ter enviado valores monetários para o local de origem ao longo do 

ano anterior, entre as segundas essa percentagem aumentou para 65,2%. 
33 De facto, enquanto 62,9% das mulheres inquiridas auferiam rendimentos mensais inferiores a 3183 

meticais (à data equivalente a um dólar por dia), apenas 34,9% dos homens inquiridos se encontravam nas 

mesmas condições. 
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Quadro 19 

Fluxos financeiros campo-cidade, por província e género, ao longo do ano de 2014 

Província 
Valor enviado (MT) Valor recebido (MT) 

Média Mediana Média Mediana 

Prov. Maputo 2634,64 1012,50 132,50 0,0 

Gaza 2481,06 0,00 407,73 0,0 

Inhambane 8282,1734 650,00 330,10 0,0 

Sofala 6909,35 2000,00 0,00 0,0 

Manica 6260,71 0,00 0,00 0,0 

Tete 1850,00 1400,00 0,00 0,0 

Zambézia 2504,44 2000,00 105,61 0,0 

Nampula 2656,50 1250,00 190,48 0,0 

Cabo Delgado 7388,89 0,00 18.244,4435 0,0 

Niassa 1750,00 1000,00 0,00 0,0 

Masculino 7166,3936 1275,00 844,1937 0,0 

Feminino 1963,45 400 363,95 0,0 

Geral 4887,24 800,00 684,86 0,0 

Fonte: Elaboração do autor com base no inquérito 

 

O Quadro 20 permite demonstrar uma associação entre o período de permanência na cidade de 

Maputo e a redução dos montantes enviados para o local de origem. De facto, os migrantes que 

enviam valores menores (inferiores a 1000 meticais) residem em média há 18 anos na cidade, 

enquanto aqueles que remetem valores superiores a 15.000 meticais encontram-se na cidade, em 

média, há 13 anos. 
 

Quadro 20 

Valores enviados e período médio de residência em Maputo 

Valor enviado Período médio de residência 

<1000 Meticais 18 

1000 - 3183 Meticais 12 

3184 - 8000 Meticais 13 

8001 - 15000 Meticais 14 

>15000 Meticais 13 

Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

Uma outra análise que se pretendeu realizar relacionou-se com o destino conferido, no local de 

destino, aos valores monetários recebidos. O Gráfico 1 permite mostrar que apenas 47,7% dos 

inquiridos enviam valores monetários. A maior fatia de aplicação de valores monetários é na 

aquisição de produtos alimentares (destino principal para 34,3% da amostra), seguindo-se a 

construção da casa (6,4% dos inquiridos) e despesas em educação (2,4% da amostra). Apenas 

0,8% de todos os inquiridos referiu o envio de valores monetários para aplicação em actividades 

produtivas (neste caso de cariz agro-pecuário). 

 

Como explica Ghosh (2006: 65), face às características sócio-culturais e educacionais das famílias 

migrantes nos países em desenvolvimento, torna-se compreensível que se sintam relutantes em 

                                                           
34 Valor bastante influenciado por um indivíduo que enviou acima de 500.000 Meticais sendo que, sem essa 

ocorrência, o valor médio enviado para Inhambane desceria para 3855 Meticais. 
35 Valor influenciado por um estudante que recebe valores bastante elevados sendo que, sem essa 

ocorrência, os migrantes oriundos de Cabo Delgado receberiam em média 150 Meticais. 
36 Valor influenciado por um único indivíduo, sem o qual a média diminuiria para 4453 Meticais. 
37 Valor influenciado por um indivíduo, sem o qual a média de valores recebidos pelos homens diminuiría 

para 194 Meticais, o que tornaria o valor médio recebido pelos homens inferior ao recebido pelas mulheres. 
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assumir riscos económicos. A familiarização com situações de ausência de capitais, a reduzida 

interacção com os mercados e a ausência de oportunidades de investimento adequadas tornam 

essa opção arriscada. 

 

Gráfico 1 

Destino principal dos valores monetários transferidos para a comunidade de origem 

 
Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

As formas de aplicação dos valores monetários apresentam também alguma relação com o período 

de residência na cidade de Maputo. O Quadro 21 permite observar que o investimento na 

agricultura acontece, sobretudo, entre as famílias dos inquiridos que residem há menos tempo na 

capital. 

 

Os resultados sugerem que o prolongamento da estadia na cidade concorre para uma ruptura com 

a actividade agrícola. Enquanto a aquisição de vestuário é feita, sobretudo, pelos familiares 

daqueles que residem há mais tempo na cidade, os gastos em despesas médicas ou noutros 

destinos (cosméticos, materiais de limpeza e tabaco) constitui, sobretudo, apanágio dos residentes 

há mais tempo na capital. 

 

Quadro 21 

Principal destino do valor monetário enviado, por período médio de residência em Maputo 

Destino principal Período médio de residência 

Compra de vestuário 5 

Investimento na machamba 7 

Construção de casa 11 

Despesas de educação 13 

Investimento em pecuária 13 

Compra de alimentos 14 

Despesas médicas 17 

Outros destinos 21 

Não enviam dinheiro 17 

Fonte: Elaboração do autor com base nos resultados obtidos 
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7.3. As expectativas em relação ao campo e perspectivas de regresso 
 

Finalmente, pretende-se analisar as expectativas construídas relativamente ao local de origem, 

aferindo a existência de projectos de regresso ao campo, as ideias de investimento existentes e as 

condições de regresso. 
 

O Quadro 22 mostra que, quando questionados acerca do projecto de vida nos próximos cinco 

anos, a maioria dos inquiridos pretende permanecer na cidade de Maputo (78,7%), sendo que 

apenas uma pequena minoria (14,7%) afirma pretender regressar à comunidade de origem, 

particularmente entre as populações oriundas do Centro (25,8%) e Norte (19,4%) do País, 

sobretudo de Cabo Delgado, Zambézia e Tete. Os inquiridos que pretendem regressar à 

comunidade de origem são, geralmente, pouco qualificados (69,6% completaram no máximo a 

instrução primária), auferem um rendimento mensal reduzido (em 60% dos casos inferior a 3183 

meticais) e residem há menos tempo na cidade (média de 10 anos) – pelo menos por comparação 

com os que pretendem permanecer na capital (com 16 anos de residência média em Maputo). 

 

Os dados sugerem que o projecto de regresso ao campo está relacionado com menores níveis de 

integração social na cidade, em termos profissionais e socio-linguísticos. A partir de dados 

qualitativos recolhidos (através de entrevistas semi-estruturadas e conversas informais) essa 

tendência foi perceptível entre os moradores oriundos das províncias do Centro do País (Tete e 

Zambézia), particularmente entre os menos escolarizados, que chegaram mais recentemente à 

cidade e ainda em processo de inserção social (arrendando dependências e sem recomposição 

familiar). O assunto do regresso ao distrito de origem foi recorrente, proliferando histórias de 

indivíduos com trajectos circulares entre a comunidade de origem e a capital do País. 

 

Se atendermos a que os inquiridos que pretendem mudar para uma outra zona rural (que não o 

local de origem) representam um valor residual (0,5%), concluímos o carácter pouco atractivo do 

universo rural para as populações residentes em Maputo. 

 

Entre as mulheres (86,7%) constatou-se uma preferência mais vincada para permanecer na cidade, 

o que pode ser explicado por um conjunto de dois factores: Em primeiro lugar, Maputo 

proporciona o acesso a bens de consumo e infra-estruturas urbanas (relacionadas com o acesso a 

água, energia ou a mercados), tornando desta forma a realização de tarefas domésticas 

(maioritariamente da sua responsabilidade) bem mais facilitada. Em segundo lugar, os dados 

demonstram que o trajecto migratório proporciona às mulheres uma maior emancipação social, 

observável ao nível da inserção na vida activa, dos rendimentos auferidos ou da maior 

participação em actividades associativas. 

 

Se no local de origem 85,7% das mulheres não estavam envolvidas em qualquer associação, esse 

valor reduziu para 70% após a chegada à cidade de Maputo, ainda que se mantenha 

maioritariamente circunscrita a associações religiosas (17,5%). Timidamente, verifica-se um 

maior envolvimento das mulheres nas chamadas Organizações Democráticas de Massas (6,9%), 

em associações de moradores (3,8%) ou em associações sindicais (1,3%). Por outro lado, a 

melhoria dos rendimentos auferidos é particularmente perceptível entre o universo feminino. 

 

Enquanto no local de origem apenas 4,7% das mulheres inquiridas auferia um rendimento 

superior a 3184 meticais, essa percentagem ascendeu a 36,9% com a chegada à capital. Em termos 

de geração de rendimentos, a cidade de Maputo constitui um lugar de maior igualdade de género, 

ainda que desigual. A carestia da vida urbana, a consequente necessidade de procura de fontes de 

rendimento e o anonimato das cidades possibilitam, à mulher, a libertação de um conjunto de 

constrangimentos da tradição (resultantes da concepção do seu papel social na família) e, 

timidamente, melhoram a sua participação na esfera pública (Feijó e Agy, 2015c: 105). 
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Quadro 22 

Projecto de vida nos próximos 5 anos, por província e género 

Região de 

origem 

Projecto de vida nos próximos cinco anos 

Continuar a 

viver em 

Maputo 

Mudar para 

outra cidade 

do país 

Mudar 

para 

outro país 

Voltar à 

terra de 

origem 

Mudar 

para outra 

zona rural 

Não 

sabe 
Total 

Norte 71,0% 0,0% 6,5% 19,4% 3,2% 0,0% 100% 

Centro 65,2% 9,0% 0,0% 25,8% 0,0% 0,0% 100% 

Sul 84,5% 3,5% 0,4% 10,1% 0,4% 1,2% 100% 

Masculino 72,2% 6,2% 1,5% 19,6% 0,0% 0,5% 100% 

Feminino 86,7% 2,5% 0,0% 8,2% 1,3% 1,3% 100% 

Geral 78,8% 4,5% 0,8% 14,6% 0,5% 0,8% 100% 

Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

Apesar de a maioria dos inquiridos ter como projecto de vida continuar a residir em Maputo, não 

deixou de se questionar acerca da actividade que gostaria de implementar no local de origem. Os 

dados demonstram que um quinto dos inquiridos (21,1%) não gostariam de realizar qualquer 

actividade, sendo que os restantes optariam sobretudo por actividades no sector dos serviços, quer 

no comércio (35,6%), pequenas oficinas (6,3%) ou nos transportes (5,5%) ou por trabalhos por 

conta de outrem em sectores não especificados (5,0%). Neste cenário, apenas 22,2% dos 

inquiridos “gostaria de implementar no local de origem” uma “actividade agrícola”, o que traduz 

o carácter pouco atractivo deste sector de actividade. 

 

Entre as mulheres destaca-se uma maior relutância em termos de investimento nas zonas rurais 

de origem, facto que pode ser explicado pelas possibilidades oferecidas pela cidade, quer em 

termos de integração no mercado de trabalho (ainda que predominantemente informal), de acesso 

a possibilidades de consumo e de emancipação social. Por outro lado, o campo está associado à 

privação de um conjunto de infra-estruturas urbanas – acesso a água, energia, transporte, ou 

condições sanitárias – cujo acesso é imprescindível para a realização de um conjunto de tarefas e 

responsabilidades, frequentemente atribuídas aos membros femininos da família. Por outro lado, 

entre os homens constata-se uma menor tendência de opção pela exploração de uma actividade 

agrícola e uma maior preferência por actividades comerciais (lojas, bancas, barracas, etc.), de 

transporte e oficinas. 

 

Quadro 23 

Actividade que gostaria de implementar no local de origem 

Região de 

origem 

Actividade que gostaria de implementar no local de origem 

Total 
ExploraçãoAgrícola 

Actividade 

comercial 
Transp. Oficina 

Trab. p/ 

outrém 
Outra Nenhuma 

Norte 11,4% 45,7% 5,7% 14,3% 2,9% 0,0% 20,0% 100% 

Centro 10,3% 40,2% 6,9% 12,6% 5,7% 8,0% 16,1% 100% 

Sul 27,6% 32,7% 5,1% 3,1% 5,1% 3,5% 23,0% 100% 

Sexo 

Masculino 19,6% 37,3% 8,1% 9,6% 4,3% 6,3% 14,8% 100% 

Feminino 23,8% 33,8% 2,5% 2,5% 5,6% 1,8% 30,0% 100% 

% Geral 22,2% 35,6% 5,5% 6,3% 5,0% 4,2% 21,1% 100% 

Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

Finalmente, pretendeu-se analisar os factores referidos pelas populações como condição para 

iniciar uma exploração agrícola no local de origem. Da análise do Quadro 24 constata-se que a 

principal condição apontada (por 46% dos inquiridos) relaciona-se com o acesso ao crédito. Estes 
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resultados podem ser compreendidos à luz da fraca monetarização do campo. De facto, as 

agências bancárias permanecem fortemente concentradas nas grandes capitais provinciais. 

 

No ano de 2013, a cidade de Maputo concentrava 36,5% das 520 agências bancárias em 

funcionamento no país (BDM, 2013: 129). Não obstante um aumento da taxa de população 

bancarizada38, de acordo com dados do FINSCOPE 2014, apenas 40% da população urbana (27% 

em 2009) e apenas 9,9% da população rural (4,2% em 2009) havia tido um contacto com o serviço 

formal bancário (FinMark Trust, 2015: 33). De acordo com a mesma fonte, 29% da população 

rural reside a mais de três horas de distância de uma instituição financeira formal, percentagem 

que diminui para apenas 3% entre a população urbana. Em 2014, entre 12 países africanos 

analisados pelo FINSCOPE (Finmark Trust, 2015), Moçambique ocupava a nona posição em 

termos de exclusão financeira (60% da população) considerando o sistema financeiro formal e 

informal. 

 

A simples existência de instituições financeiras não constitui condição suficiente para a respectiva 

utilização. Os dados do FINSCOPE 2015 demonstram que, para 65,3% dos inquiridos, a 

inexistência de valor monetário suficiente constituía o motivo para não abertura de conta bancária, 

sendo que as complexidades burocráticas (como a exigência de documentos de identificação 

pessoal, despesas de manutenção ou de valores mínimos) não deixam de desencorajar os 

migrantes mais pobres ou menos instruídos a abrir contas bancárias. A estes factores acresce o 

alto risco da actividade agrícola, as garantias exigidas pelos bancos para a concessão de crédito 

assim como as elevadas taxas de juro. 

 

Quadro 24 

Incentivos que seriam importantes para iniciar uma exploração agrícola 

Região 

de 

origem 

Incentivos 

Total 
Existência 

de um 

terreno 

Acesso a 

água 

Facilitação de 

venda de 

produtos no 

mercado 

Facultação de 

sementes e 

adubos 

Detenção de 

meio de 

transporte 

Acesso a 

crédito 

Outro 

Norte 25,0% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 50,0% 0,0% 100% 

Centro 26,8% 3,7% 6,1% 3,7% 8,5% 45,1% 6,1% 100% 

Sul 12,9% 8,2% 9,1% 6,5% 12,1% 45,7% 5,6% 100% 

Nacional 17,3% 6,9% 8,1% 5,8% 10,7% 46,0% 5,2% 100% 

Fonte: Elaboração dos autores com base no inquérito. 

 

Com menor incidência, os restantes incentivos apontados relacionam-se com as condições de 

produção e de distribuição. Trata-se da “existência de um terreno” (17,3%), da “detenção de meio 

de transporte” (10,7%) e da “facilitação de venda de produtos no mercado” (8,1%). A existência 

de terreno foi referida, sobretudo, por populações oriundas do Centro e Norte do país, 

particularmente por populações mais escolarizadas ou que deixaram o contexto de origem para 

vir estudar em Maputo e, eventualmente, com uma menor ligação com o local de origem. 

 

Já os incentivos relacionados com a distribuição dos produtos justificam-se pela fraca integração 

das populações nos mercados, marcados pelas deficiências de vias rodoviárias, precariedade dos 

serviços de transporte e grandes distâncias percorridas. Neste contexto, a detenção de uma 

motorizada, uma carrinha de caixa aberta ou de um pequeno veículo de transporte de passageiros 

possibilita a geração de negócios informais, relacionados com o transporte de bens e pessoas. Para 

além de potenciar a mobilidade do homem – concorrendo desta forma para a afirmação da 

respectiva masculinidade e reconhecimento na comunidade – a aquisição de um veículo de 

transporte permite ainda a compra de bens nos centros urbanos, o escoamento de alguns produtos, 

                                                           
38 O FINSCOPE (Finmark Trust, 2015: 28) considera como população bancarizada todos aqueles que detêm 

uma conta bancária singular ou conjunta, assim como que todos aqueles que, não tendo conta bancária, 

utilizam instituições bancárias para outros motivos, como transferência ou recepção de valores monetários.  
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assim como a realização de receitas complementares. A importância do investimento em meios 

de transporte nas zonas rurais é constatada noutras pesquisas, particularmente de motorizadas na 

província de Nampula (Feijó e Agy, 2015a) ou de pick-ups Isuzu na província de Inhambane 

(Farré, 2009: 226) para fazerem transportes entre a estrada nacional e algum ponto do interior da 

província. 

 

 

8. RURALIZAR AS CIDADES OU URBANIZAR O CAMPO: CONSIDERAÇÕES 

FINAIS 

 

Os cenários de pobreza rural em Moçambique coexistem com uma longa tradição migratória, de 

cariz mais ou menos circular, quer para trabalho nas plantações, ou para a África do Sul, 

particularmente no Sul do país, e para as grandes cidades em todo o país. Neste contexto, a procura 

de trabalho representa a principal motivação migratória de homens e de mulheres, ainda que com 

maior incidência entre os primeiros. Comparativamente com os homens, entre as mulheres 

adquire importância o factor de reajustamento familiar como motivação migratória, ainda que o 

principal factor continue a constituir a procura de trabalho e de rendimentos na cidade. Longe de 

implicarem uma ruptura entre os universos urbanos e rurais, estes movimentos migratórios não 

deixam de desenvolver complexas redes de relacionamento entre as populações rurais migradas 

para as cidades com os seus contextos de origem. A generalização do acesso a novas tecnologias 

de informação e comunicação, a reabilitação de estradas nacionais e o aumento de serviços 

prestados por pequenas empresas transportadoras teve como efeito a intensificação dos contactos, 

a troca de conhecimentos e de experiências, reforçando as ligações entre o campo e a cidade. 

 

De uma forma geral, este estudo demonstra que, à medida que se prolonga a permanência das 

populações migrantes na cidade de Maputo, assiste-se a uma ruptura com os universos de origem, 

quer em termos de contactos telefónicos, quer em termos de visitas presenciais. 

Independentemente da província de origem, um facto é que a reconfiguração familiar, a aquisição 

de terreno, a construção de habitação própria ou a educação dos mais novos implicam um 

conjunto de despesas familiares, que não deixam de gerar uma ruptura com o contexto de origem, 

entendida como a única forma possível de sucesso individual. As dificuldades da vida urbana e 

as possibilidades de consumo encaminham as populações para atitudes mais individualistas, 

incompatíveis com o apoio de uma família alargada. 

 

O prolongamento da vida na cidade e a (lenta) integração urbana tendem a influenciar as 

representações sobre a cidade, nomeadamente como um local de oportunidades de trabalho, 

melhor remunerado, oferecendo possibilidades de consumo e, portanto, socialmente prestigiado. 

Este cenário contrasta com a representação do mundo rural, associado ao trabalho árduo e mal 

remunerado (e, portanto, socialmente estigmatizado), assim como à privação de acesso a 

importantes infra-estruturas sociais, relacionadas com o acesso a água, energia, transporte, saúde, 

educação ou mercados de consumo (com todo o poder simbólico inerente). Assim, torna-se 

compreensível que os inquiridos melhor integrados na cidade, particularmente aqueles com filhos 

em idade escolar, tenham demonstrado relutância no regresso à comunidade de origem, 

conscientes que comprometeriam a trajectória de mobilidade social familiar39. 

A vontade de regresso foi, sobretudo, protagonizada pelas populações menos escolarizadas e com 

menos rendimentos económicos, motivada pela dificuldade de inserção na cidade. Neste cenário, 

ao invés de se expectar um regresso de populações capazes de contribuir com fluxos de ideias 

(hábitos e valores urbanos, conhecimentos sobre prevenção primária, habilidades técnicas, etc.) 

                                                           
39 Ao longo das entrevistas constatou-se que, quando representam a terra dos pais, os filhos das populações 

migrantes fazem-no com distanciamento e estranheza. Socializados na cidade, próximos dos mercados de 

consumo e consicentes da importância das línguas europeias para a integração socio-laboral, os mais novos 

adoptam, assim, uma atitude estratégica e racional. Na realidade, a capital de Maputo constitui um espaço 

de charneira, entre o hinterland rural e um mundo globalizado, o que se torna gerador de complexas 

representações, atitudes e expectativas entre os seus habitantes. 
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ou financeiros (geradores de investimentos, de pequenos negócios e empregos) potenciadores do 

desenvolvimento rural, o que é expectável é o retorno de populações menos qualificadas e com 

menos possibilidades económicas, que regressam ao campo em virtude de uma mal sucedida 

integração na cidade. 

 

Por outro lado, as expectativas de investimento dos inquiridos não estão concentradas em 

actividades agrícolas, mas em pequenos negócios relacionados com o transporte e outros serviços. 

Para além de suprir uma necessidade real dos mercados, a realização de serviços de transporte 

entre o campo e a cidade garante um retorno económico mais rápido e menos arriscado, pelo 

menos por comparação com a agricultura, contornando a imprevisibilidade e o risco inerente ao 

trabalho agrícola. A relutância na realização de um investimento agrícola não deixa de resultar da 

consciência de que se trata de uma actividade arriscada e que, uma colheita fracassada, poderá 

significar a perda de poupanças e a fome na família. Por outro lado, o trabalho de conduzir um 

veículo é considerado muito mais prestigiante para um homem, particularmente no Sul do País 

onde, em virtude da emigração, o trabalho agrícola tende a ser associado ao mundo feminino. 

 

A existência de históricas assimetrias socio-espaciais continua a estimular fluxos migratórios 

rural-urbanos que, num contexto de desemprego urbano, concorrem para a saturação das infra-

estruturas das cidades e levantando complexos problemas ao nível da gestão dos municípios. 

Neste contexto, os fazedores de políticas públicas enfrentam o desafio de estancar o processo de 

ruralização das cidades e de estimular a urbanização do campo. Admitindo-se que a pobreza 

urbana está associada a lógicas contraproducentes de desenvolvimento rural, importa, de facto, 

criar oportunidades dinâmicas e inovadoras no meio rural, capazes de gerar postos de trabalhos 

atractivos para as populações locais. Trata-se de gerar mercados mais dinâmicos e inovadores, de 

articular as diversas infra-estruturas, unidades produtivas e serviços rurais, expandir os mercados 

e aumentar os rendimentos, fortalecendo e integrando as ligações internas da economia nacional. 

 

Ao longo desta análise demonstrou-se que o saldo do envio e recepção de remessas tende a ser 

favorável ao meio rural, sendo que as transferências pessoais são emitidas sobretudo em espécie, 

assumindo menos vezes a forma monetária. Estes valores são canalizados sobretudo para o 

consumo e não tanto para o investimento na agricultura ou para outros pequenos negócios. Neste 

contexto, importa considerar a criação de mecanismos que favoreçam a canalização das remessas 

para canais formais (introduzindo os valores nos sistemas bancários), assim como a canalização 

para actividades produtivas, geradoras de postos de trabalho e de retorno financeiro, contribuindo 

para o desenvolvimento rural. Potencializando competências técnicas e experiências urbanas, 

importaria diversificar a aplicação de remessas e fundos financeiros para actividades agrícolas e 

agro-industriais, oficinas para produção e manutenção de equipamentos, carpintarias, venda de 

materiais de construção ou serviços de transportes. 

 

Assumindo dimensões consideráveis, as remessas das populações migrantes poderão ter um 

impacto positivo na economia rural se estiverem reunidas diversas condições. Por um lado, os 

mercados deverão estar suficientemente integrados, com uma força de trabalho flexível e com 

uma estrutura produtiva adaptável, tornando-se capazes de responder positivamente aos estímulos 

das remessas. Importa, para tal, a existência de estabilidade política e governativa, assim como 

um ambiente económico favorável ao investimento, incluindo uma administração pública 

eficiente e um sistema financeiro descentralizado ou com fortes associações locais de migrantes. 

Trata-se de fortalecer as relações entre o campo e a cidade, sobretudo através da melhoria das 

condições de transporte e de comunicação, da criação de condições para escoamento da produção, 

ou de projectos de agro-processamento que possibilitem a criação de emprego (agrícola ou não-

agrícola), em particular em áreas de grande concentração de populações migrantes. 
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