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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  
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1. INTRODUÇÃO 

Moçambique tem sido afectado pela ocorrência de eventos climáticos extremos: inundações, 

ciclones, secas ou tempestades (ver Anexo 1 com a lista de depressões tropicais que afectaram 

Moçambique desde 1969). As consequências destas crises climáticas incluem centenas de 

perdas de vidas humanas, destruição de infraestruturas públicas, privadas e habitacionais. A 

deslocação forçada das populações, diminuição de terras cultiváveis, aumento da insegurança 

de posse da terra e alimentar, assim como conflitos pelo acesso à terra e à água (Mandamule, 

2019). 

 

Para além da necessária ajuda humanitária às vítimas, no day after (Mosca, 2019), do 

correntemente designado “desastre natural”, mobilizando actores públicos e privados, 

sociedade civil local, Estados e organizações internacionais, um outro desafio coloca-se a este 

Estado neo-patrimonial (Braathen & Orre, 2001); (Forquilha, 2009); (Rosário, 2012), com fraca 

governança fundiária (Salomão & Zoomers, 2013); (Cabral & Norfolk, 2016), ligado, em especial, 

ao reassentamento das pessoas forçadas a abandonar as suas residências e machambas, para 

irem para locais seguros.  

 

As Directrizes Voluntárias sobre a Governança Responsável da Terra, Pescas e Floresta (FAO, 

2012) estabelecem que os Estados vulneráveis devem responsabilizar-se pela criação de 

regulamentação específica, que inclua planos espaciais de uso da terra, projectados para evitar 

ou minimizar os impactos dos desastres naturais. No entanto, para o caso de Moçambique, os 

instrumentos de regulação destes “reassentamentos climáticos” ainda faltam, a coordenação 

institucional e transparência na gestão da ajuda é também fraca e, por isto, várias organizações 

preferem à margem da intervenção do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (Feijó & 

Aiuba, 2019), indicando descontentamento e desconfiança em relação às instituições públicas.  

  

Designados migrantes climáticos, migrantes ambientais, refugiados climáticos, eco-refugiados 

ou refugiados ecológicos (Cometti, 2010), estima-se em 200 milhões o número de pessoas que, 

até 2050, terão sido deslocadas em resultados das mudanças climáticas, ou seja, uma em cada 

45 pessoas no mundo (OIM, 2008). Este texto apresenta os resultados duma pesquisa realizada 

logo após a passagem do ciclone Idai, na qual se pretendia perceber os impactos das 

catástrofes naturais sobre a posse da terra bem como as perspectivas de vida das populações 

afectadas. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Este trabalho resulta duma pesquisa realizada no distrito de Nhamatanda, na qual se privilegiou 

a combinação de metodologias qualitativas (entrevistas e observação) e quantitativas, para 
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melhor captar as dinâmicas das deslocações forçadas, reassentamentos e aspirações de vida das 

populações afectadas.   

Em Nhamatanda, o nosso diagnostic event2 (Olivier de Sardan, 2017) foi o ciclone Idai, dois 

meses após a sua passagem. A partir deste, foram recolhidas histórias de vidas de pessoas 

afectadas e registadas com recurso ao formulário ageven. A história de vida permite obter 

dados específicos sobre uma determinada pessoa, instituição ou grupo social (Lundin, 2016). 

Olivier de Sardan (2017) acrescenta que o interesse da história de vida está na possibilidade de 

o pesquisador escolher determinados episódios biográficos do entrevistado, de acordo com o 

tema da pesquisa e sua pertinência para a compreensão do fenómeno analisado, como, por 

exemplo, a migração.  

 

O ageven form (ou “age-event form”) é uma técnica quantitativa de recolha de dados, 

maioritariamente utilizada no campo da demografia e das migrações, que permite recolher 

informação retrospectiva e aferir as transformações que aconteceram ao longo da vida de um 

indivíduo. Este método permite que o entrevistado reflicta sobre eventos ou factos específicos 

que marcaram a sua história, e obter mais detalhes sobre os acontecimentos, que não seriam 

possíveis captar através de um questionário. Para além de constituir uma técnica de recolha de 

dados quantitativos per se, o agevent pode, igualmente, ser usado como um guia ou resumo de 

uma entrevista qualitativa ou de um questionário mais longo, situando cada evento num 

contexto socioeconómico, político ou histórico específico (Antoine & al., 1987). Ver formulário 

no Anexo 2. 

 

A combinação destas técnicas de recolha de dados permitiu-nos compreender o fluxo das 

migrações ambientais na sequência da passagem do ciclone Idai, verificar as mudanças nos 

modos de vida, sistemas de produção, organização social do espaço e do poder, assim como 

aferir as aspirações individuais e os constrangimentos das populações afectadas pelo ciclone 

Idai. Foram visitados três centros de reassentamento (Cura, 14 de Março e Jone Segredo), nos 

quais se inquiriu uma amostra aleatória de 154 pessoas, com um nível de confiança de 90% e 

erro amostral de 10%, tendo em conta a população total de reassentados em cada um dos 

centros. Assim, foram inquiridos, nos centros de reassentamento de Cura e 14 de Março, 48 

pessoas em cada, e 58 pessoas em Jone Segredo. Os dados dos inquéritos foram tratados no 

programa SPSS statistics 22. 

 

Foram igualmente visitados dois centros de acomodação no posto administrativo de Tica que, 

na altura da recolha de dados, ainda estavam operacionais (Otcha-Otcha e Jone Segredo). 

Tendo sido realizadas entrevistas semi-directivas e entrevistas em grupos focais, com homens e 

mulheres. Os actores locais entrevistados incluem chefes de agregados familiares e mulheres, 

autoridades tradicionais e representantes de organizações comunitárias de base. Foram 

igualmente entrevistados representantes de instituições governamentais presentes nos locais de 

estudo e organizações não-governamentais.  

 

Para além das entrevistas individuais, foram realizados debates com grupos focais, de 8 a 10 

participantes, organizados por sexo e mistos. Tal procedimento deveu-se ao facto de haver 

tendência de as mulheres recearem falar sobre determinados assuntos, como as relações de 

poder desiguais dentro da família e o acesso diferenciado aos recursos na presença de homens.  

 
2 O diagnostic event (evento diagnóstico) é um acontecimento social escolhido pelo pesquisador pelas suas 

propriedades sintomáticas, que lhe serve de revelador de algum fenómeno ou caso de estudo (Olivier de Sardan, 2017, 

p. 43). 



 

 

3. ABORDAGENS TEÓRICAS SOBRE OS DESASTRES NATURAIS  

 

No actual contexto de alterações climáticas, resultantes da emissão de gases com efeito de 

estufa, a ocorrência de desastres naturais tem sido frequente e com efeitos que impactam sobre 

um dos aspectos centrais da vida das populações afectadas, a terra (Quan & Dyer, 2008; Dunne 

& Mhone, 2003).  

 

O desastre natural é definido como sendo um evento climático de intensidade anormal 

(inundação, ciclone, deslizamento de terra, etc.) cujas medidas usuais de mitigação não podem 

impedir a sua ocorrência (Feretti, 2015). Durante muito tempo, os desastres naturais foram 

estudados no campo das ciências naturais e engenharias (Cabane & Revet, 2015). É na década 

de 1940 que surgem os disasters studies, com uma abordagem mais social (antropologia, 

sociologia, geografia) e interessando-se pelo comportamento das populações em situação de 

crise, por um lado, e pela forma como os eventos colectivos extremos (catástrofes naturais, 

conflitos armados, etc.) afectam a organização social e espacial das regiões afectadas, bem 

como as estratégias de reposta, mitigação e resiliência à crise adoptadas em cada contexto, por 

outro lado (Cabane, Des experts de l'entre-deux. Circulation, académisation et 

institutionnalisation des disasters studies au Sud., 2013; Lindell, 2011).  

 

No campo dos disasters studies, os desastres naturais são percebidos, não mais como simples 

fenómenos naturais, mas, sim, como fenómenos sociais totais (Mauss, 1925) no sentido em que 

aqueles impactam todos os domínios da vida das populações afectadas (social, económica, 

cultural e politicamente), retardando o processo de desenvolvimento, por um lado, e 

provocando traumas e conflitos, por outro lado (Cabane & Revet, 2015; Revet, 2017). 

 

 
Figura 1: Modelo do impacto de desastres (Lindell,2011 apud Lindell et al., 2006). 

 

A figura acima representa um modelo do impacto de um desastre natural, desenvolvido por 

Lindell (2011). O autor apresenta, como se pode perceber, três condições de pré-impacto que 

determinam os efeitos de um desastre natural, a saber: a exposição a riscos, vulnerabilidade 



 

 

física e vulnerabilidade social. A exposição a riscos ocorre nas situações em que as pessoas 

ocupam áreas em zonas vulneráveis à ocorrência de determinado tipo de evento climático 

extremo (por exemplo, nas zonas baixas, propensas a inundações, áreas costeiras, etc.). A 

vulnerabilidade física, por seu turno, diz respeito ao risco de vítimas humanas e danos na 

produção agrícola e criação animal, em resultado da exposição a crises climáticas extremas. 

Acrescidos a estes, estão os riscos de destruição de infraestruturas e danos materiais que 

intensificam a deslocação de pessoas. Por fim, a vulnerabilidade social refere-se ao conjunto de 

limitações que se criam para as pessoas, na sequência de uma calamidade natural, como por 

exemplo: limitações no acesso a bens pessoais, dificuldades de integração em novas 

comunidades, reduzido acesso aos recursos e falta de informação (Lindell, 2011). 

 

Se, tradicionalmente, os desastres naturais são uma resposta divina a algo errado em relação à 

forma como o homem trata a natureza, figura materna e que dá vida, no campo dos disasters 

studies, os efeitos das catástrofes naturais dependem não só das forças da natureza, mas 

também das condições económicas, sociais e culturais nas quais vivem as comunidades 

afectadas e as respostas aos desastres representam a distribuição assimétrica e lutas de poder 

entre Estados, agências humanitárias e sector privado local (Munro, 2015). 

 

No geral, considera-se que os eventos climáticos extremos mudam uma multiplicidade de 

aspectos: a maneira de pensar, a relação das pessoas com a natureza, a maneira de se definir, de 

se reagrupar, de se aliar, de viver e de habitação. Novas solidariedades surgem no momento da 

emergência, fortalecendo ou rompendo com as formas de organização social existentes antes 

do desastre. Os eventos climáticos trazem igualmente alterações no espaço e no território: são 

estradas cortadas, casas destruídas, telhados caídos, bairros inteiros destruídos ou enterrados 

sob os escombros (Revet, 2017). 

 

 

4. OS DESLOCADOS DO CICLONE IDAI NO DISTRITO DE NHAMATANDA 

 

Um dos impactos imediatos do ciclone Idai e das inundações que se lhe seguiram foi a 

deslocação forçada de milhares de pessoas dos seus locais de residência para zonas seguras. No 

geral, o número de pessoas afectadas foi contabilizado em cerca de 273.679, das quais 2.218 

haviam sido abrigadas em seis centros de acomodação (tabela 1). 

 

Tabela 1: Número de famílias e pessoas afectadas por localidade no distrito de Nhamatanda 

Posto/ 

Localidade 

Pessoas 

afectadas 

Centros de 

Acomodação 

Óbitos 
Desapare

cidos 

Posto / 

Localidades 

Afectados 

Localidade/ 

Bairros Afectados 

pelo Ciclone IDAI e 

Inundações 

N
º d

e
 

C
e
n

tro
s 

P
e
sso

a
s 

Vila Sede 50.693   6  Toda Vila 

3º Bairro, 4º Bairro, 

5º Bairro, 6º Bairro, 

7º Bairro, 10º Bairro, 

Kura e Josina 

Machel. 

Siluvo 40.209   1   Toda localidade 

Matenga 15.976   1  Toda Localidade 2º Bairro; 11º Bairro. 

Metuchira 37.982   15   Toda localidade 

Lamego 29.849 1 1.216 38   Toda localidade 

Bebedo 17.669   8   Toda localidade 

Macorococho 6.805     Toda Localidade  



 

 

Nhampoca 21.219   30   Toda localidade 

Chiadeia 11.450     Toda Localidade Bairro Chapanze 

Chirassicua 14.342   23 24  Toda localidade 

Tica 27.482 2 1.002 17   Toda localidade 

Total 273.676 3 2.218 139 24   

Fonte: Governo do Distrito de Nhamatanda (2019)3. 

 

 

5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Este ponto apresenta os resultados da pesquisa realizada em três centros de reassentamento, 

nomeadamente Cura, Jone Segredo e 14 de Março (Metuchira). Conforme mencionado na 

introdução, a recolha de dados decorreu dois meses após a passagem do ciclone Idai e das 

chuvas que se lhe seguiram. Uns dos primeiros centros de reassentamento criados foram os de 

Cura e de Metuchira. Nestes, foram demarcados 163 e 255 terrenos, respectivamente, e 

reassentadas igual número de famílias. Este facto explica os dados no gráfico abaixo, em que 

mais de 50% dos entrevistados indicaram estar a residir no centro de reassentamento há mais 

de um mês.  

Gráfico 1: Tempo de permanência no centro 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Às famílias reassentadas foram atribuídos terrenos com uma dimensão de 900 m² (30x30) e uma 

tenda para abrigo. Nos centros de reassentamento, as famílias beneficiavam de apoio em 

termos de alimentação e abastecimento de água. A ajuda alimentar era distribuída a cada 15 

dias, e incluía dois litros de óleo, 30 kg de farinha, 5 kg de feijão e água. Várias Organizações 

Não-Governamentais apoiaram a distribuição de ajuda alimentar e apoio às vítimas. Entre estas, 

encontravam-se a FH Association, COSACA/Save the Children, Visão Mundial, Parque Nacional 

de Gorongosa, OICOS/CEFA e CESVI, entre outras (Nhamatanda, 2019). 

  

 
3 Governo do Distrito de Nhamatanda (2019). Ponto de situação de emergência Ciclone Idai. 
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▪ Danos verificados 

 

Em relação aos danos verificados, os entrevistados mencionaram a destruição da casa e da 

machamba (pelo ciclone), assim como a inundação do local de residência como os principais, 

representando 38% dos inquiridos cada. De facto, percebe-se que houve uma combinação de 

factores na origem das deslocações. Por um lado, o ciclone Idai, que provocou a destruição de 

infraestruturas habitacionais, deixando várias famílias desalojadas e, por outro lado, as fortes 

chuvas, que, para além de inundarem residências e infraestruturas públicas, provocaram a 

inundação de campos de cultivo. 

 

Quadro 1: Tipo de danos verificados 

Tipo de danos verificados Nhamatanda (%) 

Destruição da casa 38% 

Inundação do local de residência 38% 

Inundação / destruição da machamba 23% 

Outro 1% 

Fonte: Elaboração da autora 

 

Outros tipos de danos mencionados, como estando na origem dos reassentamentos, foram, 

como indica o gráfico abaixo, a perda de bens materiais (75%) e o facto de o terreno em que 

vivia não ser da sua pertença (25%). 

 

Gráfico 2: Tipo de dano (outro) 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

▪ Percepção sobre o processo de reassentamento  

 

O processo de reassentamento das populações afectadas pelos dois eventos climáticos 

consecutivos no distrito de Nhamatanda, isto é, da sua transferência dos centros de 

acomodação, temporários, para os novos locais definitivos de residência, é um processo 

complexo, que afecta os modos de vida e transforma as relações dos reassentados, entre si, e 

entre estes e as autoridades responsáveis pela sua implementação. Assim, procurou-se saber a 

25%

75%

O terreno não lhe

pertencia

Perda de bens



 

 

percepção das pessoas reassentadas sobre o processo de reassentamento em si, desde a 

preparação à transferência para o novo local. No geral, existe uma percepção satisfatória em 

relação ao processo de reassentamento (57% satisfeitos e 38% muito satisfeitos). Apenas 1% 

dos entrevistados mostrou-se insatisfeito e 4% indiferentes.  

 

“(…) Sempre vivi no terceiro bairro. Comecei a viver lá em 1997. Depois do ciclone, a 

casa foi danificada, então saí para a Escola 3 de Fevereiro. Fiquei uma semana lá. Estava 

tudo cheio de água. Dali, fomos levados para a EPC Jossia Tongogara, onde ficámos 

mais uma semana. Depois daqui, fomos transferidos para Água rural, onde fiquei quase 

duas semanas e dali transferido para cá [Cura]. (…) Tínhamos apoio de comida, água, 

etc., mas, entre nós, houve escolha. Quando aquele chefe Faria, ele puxa para a parte 

dele, para a família dele. Quando há algum projecto assim, ele puxa para a família dele… 

Nós ficamos admirados em como nossos nomes não saíram, porque ele burlou e 

escrever lista dele. Ele foi escolhido pela vereadora, mas a população não lhe quer por 

causa da maneira dele. Por causa da atitude dele, ele foi arreado”. (A. Canife, Centro de 

reassentamento de Cura, entrevista de 09/05/2019). 

 

Os consideráveis níveis de satisfação explicam-se pelo apoio prestado aos deslocados nos 

momentos iniciais da crise, em termos de identificação de locais seguros e ajuda alimentar e 

humanitária. Já a insatisfação está relacionada, na maioria dos casos, com o facto de os 

reassentados não se identificarem com as pessoas indicadas para gerir os centros de 

reassentamento, sob o argumento de estarem ao serviço dos seus próprios interesses, dos 

familiares e outras pessoas próximas. 

 

Gráfico 3: Percepção sobre o reassentamento 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

▪ Intenção de regresso 

 

Os eventos climáticos extremos verificados anteriormente (inundações de 2000 e 2007) ditaram, 

igualmente, a deslocação e reassentamento de populações(GoM, 2019). A curto prazo, o trauma 

dos acontecimentos, nos meses iniciais da crise, pode determinar o receio das populações em 

retornar às suas áreas de origem, conforme indica o gráfico 4. De facto, 97% dos entrevistados 

referiu não intencionar regressar à área de proveniência, por situar-se em local perigoso e por 
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falta de meios de subsistência. Apenas 3% responderam que talvez regressassem, enquanto 

nenhum manifestou intenção de regresso. 

 

Gráfico 4: Intenção de regresso à zona de origem 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

No entanto, pesquisas anteriores revelam que, a longo prazo, quando as populações 

reassentadas não conseguem ter acesso à terra e a outros meios de subsistência nos novos 

locais, aumenta a sua vulnerabilidade à pobreza, levando a que muitas optem por retornar às 

suas áreas de origem para recuperar terra, a sua principal fonte de rendimento (Artur & Hilhorst, 

2014). 

 

▪ Intenção em relação ao local de origem 

 

“(…) Para chegarmos até aqui, o Governo andava de helicóptero para poder 

salvar as pessoas. Levaram-nos à Escola Jossias [Tongagari], primeiro, depois é 

que nos organizaram para vir para aqui no Cura. Ficámos felizes com a ideia de 

vir para cá por ser uma zona alta. (…) Eu fazia carvão à tarde, mas na parte da 

manhã fazia machamba, de hortícolas. A água estragou muita coisa. A criação e 

a machamba foram embora com a água. Já não temos nada para fazer, mas não 

queremos voltar para lá, é caminho da água. Ninguém tem interesse em voltar 

para lá.” (M. José, 55 anos, entrevista de 09/05/2019 – Cura-Nhamatanda). 

 

Em relação ao local de origem, mais de metade dos entrevistados (61,7%) referiu que pretende 

permanecer no centro e manter a machamba antiga, enquanto apenas 0,6% manifestou 

intenção de permanecer no centro e manter a residência anterior.  
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Gráfico 5: Intenção em relação à área de origem 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

▪ Em relação ao local origem pretende: Outro 

 

O quadro 2 indica as outras intenções em relação à área de origem. Dos entrevistados que 

responderam “outra” (intenção), cerca de 21% mencionou que pretende procurar machamba 

próximo ao centro de reassentamento, 25% referiu que a machamba na área de origem era 

alugada ou que ficava distante do seu local de residência (12%). Por fim, alguns entrevistados 

referiram que, no local de origem, a casa era alugada (6%) e que a sua machamba havia sido 

inundada pelas fortes chuvas (6%). 

 

Quadro 2: Outra intenção- em relação à área de origem 

Intenção Percentagem (%) 

Ter machamba próximo do centro 21% 

A machamba era alugada 25% 

A machamba era distante 12% 

A casa era alugada e não tem machamba 6% 

A machamba transformou-se num rio 6% 

Fonte: Elaboração da autora 

 

▪ Porquê manter a machamba? 

▪  

“Vivia no bairro Josina Machel, no terceiro bairro. Exercia a actividade 

de camponês e, de vez em quando, trabalhava como guarda e tinha 

algumas criações de animais. Tinha uma área total de dois hectares. 

Quando houve o ciclone, sofremos muito, para organizar nova vida; não 

sei o que vou fazer. Se conseguisse mais machamba, seria bom. Já sou 
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muito velho para procurar outro emprego; fora daqui é muito difícil” (C. 

Domingos, 58 anos, entrevista de 09/05/2019 – Kura-Nhamatanda). 

 

Questionados sobre as razões de pretender manter a machamba antiga, a maioria dos 

entrevistados (46%) referiu a falta de espaço para cultivar como o principal motivo. De facto, o 

reassentamento, então até realizado, limitava-se apenas à parte residencial, pelo que os 

reassentados, que na sua maioria dependia da prática da agricultura para a sua subsistência, 

não tinham outra opção senão a machamba (32%) para cultivar, uma vez que no centro de 

reassentamento não havia machamba (17%). Foram também mencionados como factores de 

manutenção da machamba anterior a localização estratégica da área em questão (5%), aliada às 

boas condições agro-ecológicas próprias para a actividade agrícola, e a possibilidade de 

diversificar os rendimentos. 

 

Gráfico 6: Razões para manter a machamba antiga 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

▪ Acesso a terra após o ciclone Idai 

 

“(…) Somos pessoas que costumávamos fazer machamba. Como 

perdemos nossas machambas, já costumamos alugar, meio hectare a 

500 meticais e 1.000, 1.500 ou 2.000 meticais 1 hectare. Como o 

número de clientes que precisam de machamba aumentou, o preço 

também vai aumentar. Cura, por ser zona alta, até Massaca, tem 

registado muita procura por terra. Da ´água rural´ para Nhalichongwe. 

(…) As pessoas preferem comprar as machambas porque quando [a 

pessoa] aluga, o dono vê que estás a produzir muito, te arranca a 

machamba. Ou então, em caso de morte dos filhos, pode haver 

confusão porque a família pode não saber se comprou ou alugou. Você 

não leva comida sem pagar dinheiro dele. (A. Pinda, entrevista de 

09/05/2019 – Cura, Nhamatanda). 

Com a falta de área para cultivar nas áreas de reassentamento e a necessidade de espaços para 

a prática de actividades agrícolas, começam a verificar-se transacções de terras, em que os 
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reassentados têm que arrendar ou comprar terras em zonas próximas aos centros. Este aspecto 

foi verificado, principalmente, em Cura, onde 3% dos entrevistados respondeu já ter arrendado 

ou comprado espaço. O tamanho das áreas adquiridas está compreendido entre 0,5 ha e 3 ha. 

Os preços do arrendamento são determinados em função do tamanho, variando entre 500 MZN 

e 3.000 MZN. 

 

Gráfico 7: Arrendamento ou compra de espaço. 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

Percepção sobre a segurança de posse no local de reassentamento 

 

Ainda temos muitas dificuldades, não sabemos onde vamos arranjar 

sementes ou espaço para cultivar. Eu cultivava hortaliças, mas tudo 

ficou inundado com as cheias. Ainda não temos lugar fixo sobre 

machamba ou onde vamos cultivar. Recebemos terrenos fixos, cada 

tenda é um casal com seus filhos. Cada qual, onde tem tenda dele, é 

terreno dele. Temos segurança sobre onde é a casa de cada um, mas 

não estamos seguros sobre onde vamos cultivar. Por isso, já pensamos 

em alugar machambas em outros lugares”. (A. Pinda, entrevista de 

09/05/2019 – Cura, Nhamatanda). 

 

A redução da disponibilidade de terras cultiváveis e a insegurança alimentar constituem dois 

dos impactos directos dos eventos climáticos extremos, sejam estes ciclones, cheias, secas ou 

outros. Para além de forçarem a deslocação de várias famílias das suas áreas de habitação, estes 

eventos resultam no reduzido acesso às terras cultiváveis, que tendem a tornar-se cada vez mais 

raras e concorridas.  

 

A identificação dos locais de reinstalação constitui parte importante do processo de 

reassentamento, tendo implicações na apropriação e segurança de posse da terra. Embora um 

número considerável dos entrevistados (57%) sintam-se seguros nos locais de reassentamento, 

cerca de 43% dos entrevistados referiu ter algum receio que os donos do espaço onde estão 

instalados viessem reclamar a área.  
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Gráfico 8: Tem algum receio que os donos do espaço onde está reassentado venham reclamar a 

área? 

 
Fonte: Elaboração da autora 

 

▪ Percepção sobre a hospitalidade na comunidade de acolhimento 

 

O reassentamento requer tempo para permitir o planeamento e investigação de possíveis 

impactos nas comunidades deslocadas e hospedeiras, por forma a respeitar os direitos das 

comunidades deslocadas e das comunidades hospedeiras (GoM, 2019). Assim, à questão sobre 

a hospitalidade com que a comunidade acolhedora recebeu a presença dos reassentados, no 

geral, cerca de 48% dos entrevistados indicaram terem sido recebidos com hospitalidade, 33% 

com muita hospitalidade. No entanto, visto que, por um lado, algumas áreas de reassentamento 

eram usadas pelas comunidades acolhedoras para a prática da agricultura ou pastagem, alguns 

membros das comunidades de acolhimento mostraram-se insatisfeitos com a presença dos 

reassentados. O facto de a ajuda alimentar chegar apenas para as famílias reassentadas justifica 

a inospitalidade (2,6%) ou muita inospitalidade (3,2%) com que se sentiam recebidas as pessoas. 

Gráfico 9: Hospitalidade na comunidade de acolhimento 

 
Fonte: Elaboração da autora 
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▪ Integração no novo local 

Dos entrevistados, cerca de 62% responderam que sentiam-se integrados na vida da 

comunidade acolhedora, embora fosse ainda relativamente prematuro aferir tal conclusão. Do 

total de entrevistados, 28,6% mostrou-se muito integrado, enquanto os indiferentes e os 

desintegrados representam 7,8% e 1,9%, respectivamente. 

 

Gráfico 10: Integração no novo local 

 
Fonte: Elaboração da autora 

▪ Problemas na área de reassentamento 

 

Os reassentamentos climáticos, como quaisquer outros tipos, transformam os modos de vida e 

de organização social, territorial e culturais das pessoas afectadas. Assim, são mencionadas 

dificuldades no quotidiano das pessoas reassentadas, conforme quadro 3 abaixo. Como se pode 

ver, as principais dificuldades mencionadas são ao nível do acesso a terra para cultivar (22%) e a 

falta de emprego (22%).  

 

Quadro 3: Problemas na área de reassentamento 

Problemas na área de reassentamento 
Percentagem 

(%) 

Acesso à terra para cultivar 22% 

Falta de emprego 22% 

Segurança e policiamento comunitário 16% 

Ajuda alimentar e medicamentos 15% 

Acesso à água e deficiente saneamento do meio 14% 

Dificuldade de integração na comunidade 1% 

Outro 10% 

Fonte: Elaboração da autora 

 

De facto, dois meses após a ocorrência do ciclone e das chuvas, o número de pessoas nas áreas 

de reassentamento que não exercia uma actividade era elevado. As pessoas dependiam ainda 

da ajuda alimentar e humanitária prestada pelas autoridades administrativas e organizações 

não-governamentais internacionais. Questões de segurança (16%) são igualmente mencionadas 
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na lista dos problemas verificados, com casos de pequenos furtos protagonizados por pessoas 

desconhecidas. 

 

▪ Outros problemas no local de reassentamento 

 

Ainda em relação aos problemas enfrentados nos locais de reassentamento, foi mencionada a 

falta de hospitais e escolinhas (61%), assim como a falta de material para o trabalho agrícola, 

como enxadas, catanas, machados (21%). 

 

Tabela 4: Problemas na área de reassentamento - outros 

Outros problemas na área de 

reassentamento 
Percentagem (%) 

Falta de hospital e escolinhas 61% 

Falta de enxadas, catanas, machados 21% 

Falta de tendas 6% 

Falta de vestuário 6% 

A escola está distante 3% 

Os responsáveis assediam mulheres alheias 3% 

Fonte: Elaboração da autora 

 

▪ Mudanças esperadas depois do reassentamento 

 

O momento do reassentamento é também uma ocasião para as famílias reassentadas criarem 

aspirações em relação ao seu futuro. Assim, 40% dos entrevistados referiam que, com o 

reassentamento, poderão dispor de um espaço seguro para viver, enquanto cerca de 37% 

esperam ter acesso à ajuda alimentar. De facto, a falta de emprego e de áreas para cultivar deixa 

as famílias em situação de dependência, que se pode prolongar por vários períodos após a crise.  

 

Gráfico 11: Mudanças esperadas 

 
Fonte: Elaboração da autora 
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6. CRISES CLIMÁTICAS E TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS EM NHAMATANDA 

 

Uma dimensão importante para a compreensão dos impactos físicos dos eventos climáticos é o 

território entendido como uma porção de espaço controlado por uma forma de poder (Revet, 

2007 apud Foucault, 2001).  

 

Partindo de observação e entrevistas nos centros de reassentamentos, em Nhamatanda vemos 

que as crises climáticas, como o ciclone Idai e as inundações que se seguiram, obrigaram várias 

pessoas a deslocar-se e forçadas a reagrupar-se em novo espaço, criando, assim, um novo 

território político, onde se impõe um conjunto de regras cujo cumprimento por todos é uma 

condição fundamental para a manutenção da ordem e estabilidade dentro do grupo. Com isto, 

a ordem política e os sistemas de poderes que prevaleciam anteriormente cessam de existir, 

sendo substituídos por um novo código de conduta que estabelece as regras de acesso e 

utilização da terra e dos espaços em comum (casas-de-banho, escolas das crianças, materiais de 

cozinha, etc.). 

 

Muitas vezes são os membros da colectividade que indicam e legitimam os responsáveis dos 

centros, indivíduos que se destacam no seio do grupo pelas suas habilidades de liderança e 

capacidade de manutenção da ordem. O chefe do centro de acomodação e o chefe do centro 

de reassentamento são chamados a exercer o poder dentro do espaço concedido para a 

instalação dos novos assentamentos humanos, sejam eles provisórios, como no caso dos 

centros de acolhimento, ou definitivos, como no caso das áreas de reassentamento já 

delimitadas e devidamente demarcadas.  

 

O espaço exerce aqui uma dupla função: por um lado, é um local de reprodução social das 

famílias e, por outro lado, é um campo político onde se exercem diferentes micro-poderes 

dentro de cada unidade familiar que partilha o espaço-tenda. Em sociedades patrilineares, como 

a estudada, o poder dentro da família e do território é detido pelo homem. Significa que cada 

agregado familiar tem o seu chefe e, assim, em cada espaço-tenda, coexistem diferentes 

autoridades. 

 

Cada tenda é um espaço que contém outros micro-espaços, nos quais diferentes autoridades 

coabitam de forma, mais ou menos, harmoniosa. Significa que cada tenda chega a albergar três 

famílias e, assim, a autoridade parental masculina sobre a casa, a mulher, os filhos, a terra e os 

recursos de que dispõem, deixa de ser exercida na sua plenitude, uma vez que o espaço é 

também compartilhado com outros homens, que também representam uma autoridade face 

aos seus familiares directos. 

 

Aqui, as diferenças partidárias são subvertidas pela necessidade de ter acesso ao território e a 

beneficiar da ajuda humanitária prestada aos indivíduos que se encontram em situação de 

instabilidade fundiária e alimentar.  

 

Nas áreas de reassentamento, não é tanto o espaço, em tanto que unidade singular de 

reprodução de cada família, que constitui foco de conflitos, mas, sim, a gestão do território. 

Aqui também, embora o espaço seja provisório, reduzido em termos de dimensão, este não 

constitui elemento de disputa entre as pessoas que o partilham. Pelo contrário, é a falta de 

legitimação dos responsáveis dos centros de acolhimento que provoca descontentamento entre 

os membros do grupo, assim como a desconsideração do papel das mulheres na gestão dos 



 

 

centros e da ajuda humanitária. Por outro lado, há problemas étnicos, pelo agrupamento de 

pessoas de diferentes origens:  

 

Este chefe que saiu connosco de lá na Escola Jossias [Tongagari] até no 

Água Rural para aqui, não é um bom chefe, não lhe queremos nós para 

nos liderar. Na parte de distribuição, ele tem escolhas, repara a cara de 

cada pessoa. Leva comida e dá família dele…”aquela é minha esposa, 

aquela é minha namorada, aquele… não conheço”. 

Quando aparecem projectos de ajuda, aqui, ele chama e encosta à 

família dele. Ele é de Lamego. Então, quando veio, adiantou muito 

andar com caderno e caneta como se ele fosse o mais escritural. Daí, 

sempre que viesse alguém, ia ter com ele… Ele apontava os nomes, até 

de outras pessoas que não tinham fugido das cheias, como nós. 

Ele não foi indicado como líder do centro de reassentamento. Veio à 

força. Todo o mundo está a murmurar. Mas como estamos aqui no 

reassentamento, não podemos falar muito. Aqui temos naturais daqui, 

de Nhamatanda. Então, temos que ser chefiados por pessoas que são 

daqui, desta localidade, filho daqui. Ele é de Lamego. (Grupo focal, 

entrevista de 09/05/2019 

 

A construção do espaço é feita, em primeiro lugar, a partir da identificação do local onde serão 

feitas as primeiras acções de ajuda aos afectados. Trata-se de um espaço provisório, onde o 

território é gerido com base nas capacidades de liderança e não na pertença a um grupo 

específico de poder. 

 

6.1. O território como elemento central do reassentamento e suas dimensões  

 

O território tem sido, desde há muito tempo, um elemento central para a legitimação do poder 

político, estando no centro de lutas política e económicas (Tunga-Bau, 2012). Cada relação 

social é produtora de um determinado território e cada território é um espaço de governança 

que comporta vários simbolismos. Em função da temporalidade da sua duração, cada território 

comporta um conjunto específico de práticas e dinâmicas de funcionamento que importa 

analisar.  

 

a) Os centros de acolhimento como territórios provisórios e fluidos 

Um território pode conter vários outros territórios, que designamos de micro-territórios. Por 

micro-território referimo-nos aos espaços de reprodução social criados e reivindicados por cada 

família, dentro de um território maior representado pelo centro de reassentamento. Não existe 

uma ordem estabelecida de ocupação dos espaços do micro-territórios, daí a multiplicação 

desordenada dos micro-territórios representados pelo espaço que cada família ocupa para a 

colocação da sua tenda, que pode evoluir para casa de palha. 

 

A informalidade da ocupação não significa o desconhecimento dos limites de cada um dos 

micro-territórios constituídos. Alguns espaços comuns são partilhados entre os ocupantes, 

dentre estes, as casas de banho, alguns utensílios domésticos e os locais de confecção dos 

alimentos. 

 



 

 

Imagem 1: Centro de acomodação - Jone Segredo 

 
Foto: U. Mandamule (2009) 

 

Aqui também, o território criado aparece como um elemento que garante o acesso ao poder 

aos actores locais. Embora o território seja provisório, o poder instituído e atribuído aos chefes 

dos centros de acolhimento e seus adjuntos, salvo alguma contestação, pode ser transportado 

para os centros de reassentamento, conforme veremos no ponto seguinte.  

 

6.2. Nos centros de reassentamento o território é fixo e conflituoso 

 

Em contextos de emergência provocada por calamidades naturais, a deslocação ou migração 

involuntária de pessoas é uma consequência inevitável. Ao reinstalar as pessoas, uma nova 

unidade administrativa é criada, o bairro. O bairro é uma unidade política que requer, para a sua 

formação, em primeiro lugar, a existência de um território para reinstalar os deslocados e, em 

segundo lugar, o estabelecimento de uma autoridade responsável pela manutenção da ordem e 

estabilizar as relações entre os indivíduos. Esta autoridade pode ser estabelecida em 

continuidade com uma força política previamente existente (por exemplo, Secretário de Bairro 

ou Chefe de 10 casas) ou, rompendo completamente com qualquer poder instituído, criando 

uma nova estrutura de comando, cujo poder é delegado pelos membros do grupo criado.  

 

Uma vez identificado o território onde será feito o reassentamento, é feito o planeamento do 

uso do território, que passa pela tomada de medidas que visem um desenvolvimento 

equilibrado e melhor utilização dos espaços pelas populações. Isto passa, em primeiro lugar, por 

efectuar o arruamento e a demarcação das parcelas. Cada parcela atribuída constitui um espaço 

fixo, propriedade de quem é atribuído. 

 



 

 

Imagem 2: Centro de reassentamento - Metuchira 

 
Fonte: U. Mandamule (2019) 

 

O território é também um espaço de conflitualidade. Para os nativos, os imigrantes são 

considerados elementos estranhos que, para além de alterar a ordem e o modo de vida local, 

gozam de mais privilégios no que respeita ao acesso a ajuda alimentar e donativos. Os locais 

onde são reassentadas as populações deslocadas podem ter sido usados, anteriormente, para 

outros fins, como o pasto dos animais, sendo agora transformadas em assentamentos humanos. 

São relatados casos de conflitos homem-animal, uma vez que os animais invadem as áreas 

ocupadas pelos reassentados, chegando a destruir algumas das residências provisórias.  

 

Imagem 3: Sobreposição de usos da terra (Metuchira) 

 
Fonte: U. Mandamule (2019) 



 

 

A integração dos novos ocupantes, isto é, dos reassentados, nas zonas de acolhimento é um 

campo de renegociação no quotidiano de todos. É que a chegada de mais pessoas significa um 

aumento do número de usuários dos recursos de que dispõem os autóctones ou membros mais 

antigos do local que, temendo uma tragédia dos comuns (Hardin, 1968), tendem a fechar-se em 

si, agravando-se tal situação na presença de visitas de distribuição de ajuda humanitária para os 

centros de reassentamento, sem que aqueles sejam também beneficiários.  

 

Esta situação remete em questão o conceito, largamente utilizado no contexto moçambicano, 

de comunidade local e levanta a discussão sobre a terra como um bem comum. A Lei de Terras 

(nº. 19/97 de 1 de Outubro) define a comunidade local como sendo “o agrupamento de famílias 

e indivíduos vivendo numa circunscrição territorial de nível de localidade ou inferior, que visa a 

salvaguarda de interesses comuns através da protecção de áreas habitacionais, áreas agrícolas, 

seja cultivadas ou em pousio, florestas, sítios de importância cultural, pastagens, fontes de água 

e áreas de expansão”. A Lei de Florestas e Fauna Bravia (Lei nº. 10/99 de 07 de Julho) retoma a 

mesma definição da Lei de Terras.  

 

A ideia central subjacente ao conceito de comunidade local é, portanto, a existência de uma 

identidade colectiva entre indivíduos ligados por um bem comum, a terra. Ora, é este mesmo 

elemento – a terra – que está na origem de algumas das disputas entre os autóctones e os 

novos ocupantes que podem pertencer à mesma comunidade, mas de bairros diferentes. Daí 

que algumas disciplinas, como a Geografia francesa e a Sociologia, guardam uma certa reserva 

no seu uso, por considerá-lo demasiado funcionalista e incapaz de captar a diversidade de 

opiniões, as lutas de poder e o acesso desigual aos recursos entre os membros de determinado 

agrupamento humano.  

 

Na sua ‘’tragedy of the commons’, Hardin (1968) explica que o uso dos bens comuns, ou seja, 

todos aqueles recursos que não foram criados pelo homem e cujo acesso e uso deve ser 

garantido a todos, conduz à ruína de todos, pois cada um teria interesse em imediatamente 

esgotar o recurso antes que outra pessoa o faça primeiro. Isto explicaria os conflitos entre os 

diferentes utilizadores, dentro da mesma comunidade (pescadores vs agricultores, garimpeiros 

vs agricultores, nómadas vs agricultores e sedentários), observados sempre que um recurso se 

torna escasso.  

 

 

7. HISTÓRIAS DE VIDA 

 

A metodologia faz menção à recolha de histórias de vida durante a realização da pesquisa, 

utilizando o formulário agevent. Assim, foram recolhidas duas histórias de vida de pessoas 

afectadas pelos recentes eventos climáticos em Nhamatanda, entre residentes em áreas de 

reassentamento, devidamente delimitadas e parceladas, e deslocados que regressaram às zonas 

de origem. 

 

A primeira história de vida é de uma mulher, Palmira Paulo, de 78 anos de idade. Natural da 

província de Inhambane, distrito de Morrumbene, mudou-se para a província de Sofala, durante 

o período da guerra dos 16 anos, com o marido que, na altura, era condutor de camiões. É a 

mais velha de 10 irmãos, dos quais 7 foram mortos durante a guerra. Perdeu igualmente os pais 

na guerra e, do seu casamento, teve 8 filhos. 

 



 

 

No quintal de sua casa, uma placa de energia solar caça os raios solares, enquanto o 

seu marido, moribundo, senta-se em frente à sua modesta casa, refeita de material 

precário e coberta de palha, após a passagem do ciclone Idai e das cheias que 

assolaram a região. Ao redor da casa, Palmira produziu hortícolas e algum milho para 

alimentar a sua família.  

 

Desde a sua chegada à província de Sofala, em 1980, residiu em Xipangara e Manga, na 

cidade da Beira, antes de instalar-se na zona de Muda, no distrito de Nhamatanda, em 

1999. Comprou o espaço onde construiu a sua casa em 2009 e a sua principal actividade 

sempre foi a agricultura. Antes da destruição pelos ventos fortes, Palmira tinha na sua 

área árvores de fruta (cajueiros, mafurreiras, bananeiras) e exercia as suas actividades 

agrícolas numa outra área, que havia sido cedida pelo governo local às famílias 

afectadas pelas cheias do ano 2000 continuarem as suas actividades. 

 

Actualmente, a área, onde Palmira e outras pessoas praticam a agricultura, foi definida 

como área de reassentamento das famílias que se encontravam no centro de 

acomodação de Otcha-Otcha, posto administrativo de Tica, e, portanto, tanto ela como 

as outras famílias não tinham mais espaço para continuar a cultivar: 

 

“Não negámos que nossos irmãos ficassem lá (…) porque Deus rebentou o rio, 

morreu muita gente, não podíamos negar ou fazer discussão, porque epaa…os 

que morreram eram nossos irmãos, conversavam connosco, viviam connosco. 

Só pedimos governo, pelo menos, tentar arranjar outro espaço para nós 

fazermos machamba. Assim, só ando a pedir algumas amigas, que são naturais 

daqui, me cortar uma distância para eu fazer machamba; quando chover pôr 

milho para ver se sai maçaroca para criança. Mas machamba mesmo, foi levada, 

já não tenho” (entrevista de 11/05/2019). 

 

A casa de Palmira foi destruída e a sua criação de galinhas morta pelo ciclone. Não 

tinha onde viver pois o tecto que segurava a casa havia caído e as chuvas estavam 

fortes. Mudou-se para o centro de acomodação, onde lhe foi atribuída uma tenda para 

a sua família, mas, dias depois, recebeu indicação das estruturas locais para regressar à 

sua residência porque tinha o marido gravemente doente, carecendo de cuidados 

especiais e ajuda para se locomover. De dia ia ao centro para receber ajuda alimentar e 

outros mantimentos. Recebia 5 kg de arroz, por vezes 10 kg, dois galões de ervilha, dois 

litros de óleo, 1 kg de açúcar e sabão. 

 

Menciona, como principal dificuldade, a falta de área para cultivar para sustentar o 

marido e as netas que vivem consigo e arranjar a casa que continuava parcialmente 

destruída: “Eu quero força para fazer machamba, não quero depender de ajuda toda a 

hora. Receber traz preguiça. Muita gente tem casa seca no quintal, mas fica lá à espera 

de ser ajudado; já eu não gosto disso”. 

 

A segunda história de vida é de António Canife, 44 anos, natural e residente em Nhamatanda. 

Passou a sua infância e adolescência em Nhamatanda, até mudar-se para Maputo, no ano 2000, 

onde, durante três meses, frequentou um curso bíblico, no bairro do Benfica. Regressou a 

Nhamatanda no dia 3 de Dezembro do mesmo ano e não voltou mais a sair para outro local.  

 



 

 

Casou-se em 1994, em Nhamatanda. No ano seguinte, 1995, teve o primeiro nado 

morto. Em 1997 teve outro filho, que também perdeu a vida no mesmo ano. Quando, 

em 2000 se mudou para Maputo, a sua esposa estava grávida e a criança tem, 

actualmente, 19 anos de idade. 

 

A sua principal ocupação sempre foi a agricultura e, antes do ciclone, vivia no terceiro 

bairro. A sua casa foi danificada. Foi refugiar-se, com a família, na Escola Completa 3 de 

Fevereiro, em Nhamatanda-Sede, onde permaneceu uma semana. A sua machamba 

ficou inundada e não havia por onde circular. Foram transportados num tractor até à 

Escola Primária Completa Jossias Tongogara. Uma semana depois, foram transferidos 

para “Água rural”, um armazém, onde permaneceram quase duas semanas, antes de 

serem transferidos para o centro de reassentamento de Cura. 

 

Durante o período em que esteve em cada um dos centros de acolhimento, não lhe 

faltava comida, pois que recebia ajuda alimentar (pão, sardinha, carapau, arroz, etc.), 

prestada principalmente por um empresário. Recebiam, igualmente, ajuda do Governo 

(mantas, panelas, comida). As pessoas viviam em tendas, sendo separadas por sexo. 

Cada tenda albergava 10 pessoas, sendo que as mulheres e as crianças ficavam de um 

lado e os homens dormiam noutras tendas. 

 

O ambiente nos centros de acolhimento era bom, situação que mudou quando foram 

transferidos para as áreas de reassentamento. A cada família foi atribuída uma tenda, 

mesmo em situações em que o homem tinha mais de uma mulher ou em que numa 

família, os filhos mais velhos tivessem a sua própria casa no espaço dos pais. A ajuda 

era considerada para um único agregado familiar (50 kg de arroz, 5 litros de óleo, 

farinha de milho). 

 

O principal problema que tinha na área de reassentamento era a falta de área para 

continuar com a actividade agrícola. Outro problema que se colocava era o despotismo 

da pessoa indicada para chefiar o centro que tinha tendência para beneficiar a si e sua 

família, negligenciando o resto da população.  

 

 

8. CONCLUSÃO 

 

As crises climáticas constituem hoje uma das principais preocupações para o desenvolvimento 

dos países e preservação de um ambiente são para as gerações vindouras. O caso da passagem 

do ciclone Idai, no caso estudado no distrito de Nhamatanda, mostra a clara ligação entre a 

ocorrência destes desastres e a segurança de posse da terra das populações rurais.  

Este caso mostra que as calamidades naturais interferem na qualidade de vida das populações 

rurais e aumenta a concorrência pela terra na medida em que aquelas são forçadas a migrar 

para outros locais e a concorrer pelos mesmos recursos (terra, florestas, fontes naturais de água, 

ajuda humanitária, poder). 

De facto, este último evento na região centro do país, assim como as tensões sociais que 

provoca, torna pertinente a necessidade de pensar a gestão das populações, dos recursos 

naturais e o ordenamento do território de forma a fazer face ao contexto e dinâmicas actuais 

marcados por crises (políticas, económicas e sociais), desastres naturais rurais e mudanças 

climáticas. O reassentamento das populações, em circunstâncias como as verificadas neste caso, 



 

 

para além de considerar os direitos anteriores à deslocação, não deve negligenciar os direitos 

das comunidades de acolhimento, sobretudo no que concerne ao acesso à terra e outros 

recursos.  
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Anexo 1: Catástrofes naturais em Moçambique (1969-2019). 

Ano (s) Designação Zonas afectadas 

1969 – 1970 Tempestade Tropical Blanch Cabo Delgado 
Tempestade Tropical Corrie 

1971 – 1972 
Ciclone Eugenie  

Inhambane Tempestade Tropical Caroline 

1975 – 1975 Tempestade Tropical Terry-Danae Inhambane 

1976 – 1977 Tempestade Tropical Emile Inhambane e Gaza 

1978 – 1979 Ciclone Angele Zambézia e Inhambane 

 

1981 – 1982 

Ciclone Benedict Zambézia 

Tempestade Tropical Electre Zambézia 

Ciclone Justine Zambézia 

1982 – 1983 Ciclone Elinah Zambézia 

1983 – 1984 Tempestade Tropical Domoina Maputo 

1987 – 1988 Ciclone Filao Quelimane (Zambézia) 

1990 – 1991 Ciclone Debra Maputo 

1993 – 1994 Ciclone Nadia Nampula, Zambézia e Sofala 

1994 – 1995 Tempestade Tropical Fodah Zambézia 

1995 – 1996 Ciclone Bonita Zambézia 

1996 – 1997 Ciclone Lisette Beira (Sofala) 

1990 – 2000 

Ciclone Connie Maputo 

Ciclone Eline Sofala 

Ciclone Glória Maputo, Gaza e Inhambane 

Ciclone Huddah Sofala e Zambézia 

2000 – 2001 Tempestade Dera Nampula 

2002 – 2003 Ciclone Japhet Inhambane e Manica 

2006 - 2007 Ciclone Favio Inhambane 

2007 – 2008 Ciclone Jokwe Zambézia 

2011 – 2012 Ciclone Funso Zambézia e Cabo Delgado 

2013 – 2014 Tempestades tropicais Zambézia e Cabo Delgado 

2016 – 2017 Ciclone Dineo Inhambane 

2017 – 2018 Depressão tropical (sem nome) Zambézia 

2019  
Ciclone Idai Sofala, Manica e Zambézia 

Ciclone Kenneth Cabo Delgado 

Fonte: Mozambique News Reports & Clippings (2019). 

  



 

 

Anexo 2: Exemplo de formulário agevent  

 

 

LINHA DE PESQUISA SOBRE TERRAS: PROJECTO NHAMATANDA 

 

AGEVENT FORM 

Preencha o formulário abaixo com a informação fornecida pelo entrevistado. Preste atenção à 

coerência dos dados fornecidos e peça esclarecimentos sempre que necessário. No ponto 2, 

está uma lista de códigos e abreviaturas, para facilitar o preenchimento. 

 

1. Informação geral 

 

Data do inquérito 09/05/2019 

Nome do Inquiridor ou para-legal UM 

Número do inquérito  

Posto Administrativo Nhamatanda-Sede 

Localidade Nhamatanda-Sede 

Bairro Cura 

Sexo do inquirido M 

 

2. Códigos/Abreviaturas 

 

N = Ano de nascimento do entrevistado 

H𝑖+ data + local = Local de residência nr. 𝑖 

RS𝑖+ data + local = Local de reassentamento nr. 𝑖 

𝐹𝑖+ data + nome + local = Nascimento filho nr. 𝑖 

O𝑖+ data + nome + local = Óbito filho nr. 𝑖 

 



 

 

3. Dinâmicas migratórias e reassentamentos 

Ano Idade Lugares de residência Actividades Eventos familiares 

2019 44 − Terceiro bairro 

− Escola primária complete 

3 de Fevereiro (1 semana) 

− Escola primária completa 

Jossias Tongogara (1 

semana) 

− Água rural (2 semanas) 

− Centro de 

reassentamento de Cura 

(2 semanas) 

Agricultura / interrupção por 

causa das chuvas e ciclone Idai 

Mudança para os centros de 

acomodação e de 

reassentamento 

 

2018     

2014     

2013     

2012     

2010     

2008     

2007     

2006    

 

 

2005    

 

 

2000 25 Nhamatanda (3º bairro) Retoma actividade agrícola 

 

Regresso a Nhamatanda  

F3 (Nascimento do 

1º nado vivo) 

2000 25 Maputo  Curso bíblico durante 3 meses   

1997 22 Nhamatanda Continuou na agricultura 

(gergelim, tomate, milho) 

F2                O2 

1995 20 Nhamatanda Praticava agricultura  F1                O1 

1994 19 Nhamatanda (3º bairro) Praticava agricultura Casou-se 

1975 0 Nhamatanda  N 

  



 

 

LISTA DOS TÍTULOS PUBLICADOS DA SÉRIE OBSERVADOR RURAL 

Nº Título Autor(es) Ano 

86  
“senhor, passar para onde?”   

Estrutura fundiária e mapeamento de conflitos de terra no distrito de Nhamatanda 
Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2020 

85 Evolução dos preços dos bens essenciais de consumo em 2019 

Rabia Aiuba e Jonas Milagre 

Mbiza 
Fevereiro de 2020 

84 
Repensar a segurança alimentar e nutricional: Alterações no sistema agro-alimentar e o direito à 

alimentação em Moçambique 

Refiloe Joala, Máriam Abbas, 

Lázaro dos Santos, Natacha 

Bruna, Carlos Serra, 

e Natacha Ribeiro 

Janeiro de 2020 

83 
Pobreza no meio rural: 

Situação de famílias monoparentais chefiadas por mulheres 
Aleia Rachide Agy Janeiro de 2020 

82 

Ascensão e queda do PROSAVANA: Da cooperação triangular à cooperação bilateral contra-

resistência / The rise and fall of PROSAVANA: From triangular cooperation to bilateral 

cooperation in counter-resistance 

Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2020 

81 
Investimento público na agricultura: O caso dos centros de prestação de serviços agrários; 

complexo de silos da bolsa de mercadorias de Moçambique e dos regadios 

Yasser Arafat Dadá, Yara Nova 

e Cerina Mussá 
Novembro de 2019 

80 Agricultura: Assim, não é possível reduzir a pobreza em Moçambique João Mosca e Yara Nova Outubro de 2019 

79 
Corredores de desenvolvimento: Reestruturação produtiva ou continuidade histórica. O caso do 

corredor da Beira, Moçambique 
Rabia Aiuba Setembro de 2019 

78 
Condições socioeconómicas das mulheres associadas na província de Nampula: Estudos de 

caso nos distritos de Malema, Ribaué e Monapo 
Aleia Rachide Agy Agosto de 2019 

77 
Pobreza e desigualdades em zonas de penetração de grandes projectos: Estudo de caso em 

Namanhumbir - Cabo Delgado 
Jerry Maquenzi Agosto de 2019 

76 Pobreza, desigualdades e conflitos no norte de Cabo Delgado Jerry Maquenzi e João Feijó Julho de 2019 

75 A maldição dos recursos naturais: Mineração artesanal e conflitualidade em Namanhumbir Jerry Maquenzi e João Feijó Junho de 2019 

74 
Agricultura em números: Análise do orçamento do estado, investimento, crédito e balança 

comercial 

Yara Nova, Yasser Arafat 

Dadá e Cerina Mussá 
Maio de 2019 

73 
Titulação e subaproveitamento da terra em Moçambique:  

Algumas causas e implicações 
Nelson Capaina Abril de 2019 

72 Os mercados de terras rurais no corredor da Beira: tipos, dinâmicas e conflitos. 
Uacitissa Mandamule e Tomás 

Manhicane 
Março de 2019 

71 Evolução dos preços dos bens alimentares 2018 Yara Nova Fevereiro de 2019 

70 
A economia política do Corredor da Beira: Consolidação de um enclave ao serviço do 

Hinterland 
Thomas Selemane Janeiro de 2019 

69 Indicadores de Moçambique, da África subsaariana e do mundo Rabia Aiuba e Yara Nova Dezembro de 2018 

68 
Médios produtores comerciais no Corredor da Beira: Dimensão do fenómeno e caracterização 

social 

João Feijó e Yasser Arafat 

Dadá 
Novembro de 2018 

67 Pólos de crescimento e os efeitos sobre a pequena produção: O caso de nacala-porto 
Yasser Arafat Dadá e Yara 

Nova 
Outubro de 2018 

66 Os Sistemas Agro-Alimentares no Mundo e em Moçambique Rabia Aiuba Setembro de 2018 

65 
Agro-negócio e campesinato. Continuidade e descontinuidade de Longa Duração. 

O Caso de Moçambique. 
João Mosca Agosto de 2018 

64 Determinantes da Indústria Têxtil e de vestuário em Moçambique (1960-2014) Cerina Mussá e Yasser Dadá Julho de 2018 

63 Participação das mulheres em projectos de investimento agrário no Distrito de Monapo Aleia Rachide Agy Junho de 2018 

62 Chokwé: efeitos locais de políticas Instáveis, erráticas e contraditórias Márriam Abbas Maio de 2018 

61 Pobreza, diferenciação social e (des) alianças políticas no meio rural João Feijó Abril de 2018 

60 Evolução dos Preços de Bens alimentares e Serviços 2017 Yara Nova Março de 2018 

59 
Estruturas de Mercado e sua influência na formação dos preços dos produtos agrícolas ao longo 

das suas cadeias de valor 
Yara Pedro Nova Fevereiro de 2018 



 

 

Nº Título Autor(es) Ano 

58 

Avaliação dos impactos dos investimentos das plantações florestais da Portucel-

Moçambique nas tecnologias agrícolas das populações locais nos distritos de Ile e 

Namarrói, Província da Zambézia 

Almeida Sitoe e Sá 

Nogueira Lisboa 
Novembro de 2017 

57 
Desenvolvimento Rural em Moçambique: Discursos e Realidades – Um estudo de caso do 

distrito de Pebane, Província da Zambézia 
Nelson Capaina Outubro de 2017 

56 
A Economia política do corredor de Nacala: Consolidação do padrão de economia extrovertida 

em Moçambique 
Thomas Selemane Setembro de 2017 

55 Segurança Alimentar Auto-suficiecia alimentar: Mito ou verdade? Máriam Abbas Agosto de 2017 

54 A inflação e a produção agrícola em Moçambique Soraya Fenita e Máriam Abbas Julho de 2017 

53 Plantações florestais e a instrumentalização do estado em Moçambique Natacha Bruna Junho de 2017 

52 Sofala: Desenvolvimento e Desigualdades Territoriais Yara Pedro Nova Junho de 2017 

51 
Estratégia de produção camponesa em Moçambique: estudo de caso no sul do Save - 

Chókwe, Guijá e KaMavota 
Yasser Arafat Dadá Maio de 2017 

50 
Género e relações de poder na região sul de Moçambique – uma análise sobre a localidade de 

Mucotuene na província de Gaza 
Aleia Rachide Agy Abril de 2017 

49 
Criando capacidades para o desenvolvimento: o género no 

acesso aos recursos produtivos no meio rural em Moçambique 
Nelson Capaina Março de 2017 

48 
Perfil socio-económico dos pequenos agricultores do sul de Moçambique: realidades de Chókwe, 

Guijá e KaMavota 
Momade Ibraimo Março de 2017 

47 Agricultura, diversificação e Transformação estrutural da economia João Mosca Fevereiro de 2017 

46 Processos e debates relacionados com DUATs. Estudos de caso em Nampula e Zambézia. Uacitissa Mandamule Novembro de 2016 

45 
Tete e Cateme: entre a implosão do el dorado e a contínua degradação das condições de vida 

dos reassentados 
Thomas Selemane Outubro de 2016 

44 Investimentos, assimetrias e movimentos de protesto na província de Tete João Feijó Setembro de 2016 

43 
Motivações migratórias rural-urbanas e perspectivas de regresso ao campo – uma análise do 

desenvolvimento rural em moçambique a partir de Maputo 

João Feijó e Aleia Rachide Agy 

e Momade Ibraimo 
Agosto de 2016 

42 Políticas públicas e desigualdades socias e territoriais em Moçambique 
João Mosca e Máriam 

Abbas 
Julho de 2016 

41 Metodologia de estudo dos impactos dos megaprojectos João Mosca e Natacha Bruna Junho de 2016 

40 Cadeias de valor e ambiente de negócios na agricultura em Moçambique Mota Lopes Maio de 2016 

39 Zambézia: Rica e Empobrecida João Mosca e Yara Nova Abril de 2016 

38 Exploração artesanal de ouro em Manica 
António Júnior, Momade 

Ibraimo e João Mosca 
Março de 2016 

37 Tipologia dos conflitos sobre ocupação da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Fevereiro de 2016 

36 Políticas públicas e agricultura 
João Mosca e Máriam 

Abbas 
Janeiro de 2016 

35 
Pardais da china, jatrofa e tractores de Moçambique: remédios que não prestam para o 

desenvolvimento rural 
Luis Artur Dezembro de 2015 

34 A política monetária e a agricultura em Moçambique Máriam Abbas Novembro de 2015 

33 A influência do estado de saúde da população na produção agrícola em Moçambique Luís Artur e Arsénio Jorge Outubro de 2015 

32 Discursos à volta do regime de propriedade da terra em Moçambique Uacitissa Mandamule Setembro de 2015 

31 Prosavana: discursos, práticas e realidades João Mosca e Natacha Bruna Agosto de 2015 

30 
Do modo de vida camponês à pluriactividade impacto do assalariamento urbano na 

economia familiar rural 
João Feijó e Aleia Rachide Julho de 2015 

29 Educação e produção agrícola em Moçambique: o caso do milho Natacha Bruna Junho de 2015 

28 
Legislação sobre os recursos naturais em Moçambique: convergências e conflitos na relação 

com a terra 
Eduardo Chiziane Maio de 2015 



 

 

 

Nº Título Autor(es) Ano 

27 Relações Transfronteiriças de Moçambique 
António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
Abril de 2015 

26 Macroeconomia e a produção agrícola em Moçambique Máriam Abbas Abril de 2015 

25 
Entre discurso e prática: dinâmicas locais no acesso aos fundos de desenvolvimento distrital em 

Memba 
Nelson Capaina Março de 2015 

24 Agricultura familiar em Moçambique: Ideologias e Políticas João Mosca Fevereiro de 2015 

23 Transportes públicos rodoviários na cidade de Maputo: entre os TPM e os My Love 

Kayola da Barca Vieira Yasser 

Arafat Dadá e Margarida 

Martins 

Dezembro de 2014 

22 Lei de Terras: Entre a Lei e as Práticas na defesa de Direitos sobre a terra Eduardo Chiziane Novembro de 2014 

21 Associações de pequenos produtores do sul de Moçambique: constrangimentos e desafios 
António Júnior, Yasser Arafat 

Dadá e João Mosca 
Outubro de 2014 

20 Influência das taxas de câmbio na agricultura 

João Mosca, Yasser Arafat 

Dadá e Kátia Amreén 

Pereira 

Setembro de 2014 

19 Competitividade do Algodão Em Moçambique Natacha Bruna Agosto de 2014 

18 
O Impacto da Exploração Florestal no Desenvolvimento das Comunidades Locais nas Áreas 

de Exploração dos Recursos Faunísticos na Província de Nampula 

Carlos Manuel Serra, 

António Cuna, Assane 

Amade e Félix Goia 

Julho de 2014 

17 Competitividade do subsector do caju em Moçambique Máriam Abbas Junho de 2014 

16 Mercantilização do gado bovino no distrito de Chicualacuala António Manuel Júnior Maio de 2014 

15 Os efeitos do HIV e SIDA no sector agrário e no bem-estar nas províncias de Tete e Niassa 

Luís Artur, Ussene Buleza, 

Mateus Marassiro, Garcia 

Júnior 

Abril de 2015 

14 Investimento no sector agrário 
João Mosca e Yasser Arafat 

Dadá 
Março de 2014 

13 Subsídios à Agricultura 
João Mosca, Kátia Amreén 

Pereira e  Yasser Arafat Dadá 
Fevereiro de 2014 

12 
Anatomia Pós-Fukushima dos Estudos sobre o ProSAVANA: Focalizando no “Os mitos por 

trás do ProSavana” de Natalia Fingermann 
Sayaka Funada-Classen Dezembro de 2013 

11 Crédito Agrário 

João Mosca, Natacha Bruna, 

Katia Amreén Pereira e Yasser 

Arafat Dadá 

Novembro de 2013 

10 

Shallow roots of local development or branching out for new opportunities: how local 

communities in Mozambique may benefit from investments in land and forestry 

exploitation 

Emelie Blomgren e Jessica 

Lindkvist 
Outubro de 2013 

9 Orçamento do estado para a agricultura 
Américo Izaltino Casamo, 

João Mosca e Yasser Arafat 
Setembro de 2013 

8 
Agricultural Intensification in Mozambique. Opportunities and Obstacles—Lessons from 

Ten Villages 
Peter E. Coughlin, Nicia Givá Julho de 2013 

7 Agro-Negócio em Nampula: casos e expectativas do ProSAVANA Dipac Jaiantilal Junho de 2013 
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Como publicar: 

• Os autores deverão endereçar as propostas de textos para publicação em formato digital 

para o e-mail do OMR (office@omrmz.org) que responderá com um e-mail de aviso de 

recepção da proposta.  

• Não existe por parte do Observatório do Meio Rural qualquer responsabilidade em 

publicar os trabalhos recebidos. 

• Após o envio, os autores proponentes receberão informação por e-mail, num prazo de 

90 dias, sobre a aceitação do trabalho para publicação.  

• O autor tem o direito a 10 exemplares do número do OBSERVADOR RURAL que contiver 

o artigo por ele escrito. 

 

Regras de publicação:  

• Apresentação da proposta de um tema que se enquadre no objecto de trabalho do OMR. 

• Aprovação pelo Conselho Técnico. 

• Submissão a uma revisão redactorial num prazo de sessenta dias, a partir da entrega da 

proposta de artigo pelo autor. 

• Informação aos autores por parte do OMR acerca da decisão da publicação, por e-mail, 

com solicitação de aviso de recepção, num prazo de 90 dias após a apresentação da 

proposta. 

• Caso exista um parecer negativo de um ou mais revisores, o autor tem a oportunidade 

de voltar uma vez mais a propor a edição do texto, desde que introduzidas as alterações 

e observações sugeridas pelo(s) revisore(s). 

• Uma segunda proposta do mesmo texto para edição procede-se nos mesmos moldes e 

prazos.  

• Um segundo parecer negativo tem carácter definitivo. 

• O proponente do texto para publicação não tem acesso aos nomes dos revisores e estes 

receberão os textos para revisão sem indicação dos nomes dos autores. 

• A responsabilidade de publicação é da Direcção do Observatório do Meio Rural sob 

proposta do Conselho Técnico, independentemente dos pareceres dos revisores. 

• O texto não pode ter mais que 40 páginas em letra 11, espaço simples entre linhas, e 3 

cm em todas as margens da página (cima, baixo lado e esquerdo e direito). 

• A formatação do texto para publicação é da responsabilidade do OMR. 

 



 

 

 

  O OMR centra as suas acções na prossecução dos seguintes objectivos específicos: 

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

desenvolvimento rural; 

• Divulgar resultados de pesquisas e reflexões; 

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

imprensa como pela publicação de textos; 

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

• Estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais de pesquisa para 

intercâmbio de informação e parcerias em trabalhos específicos de investigação sobre 

temáticas agrárias e de desenvolvimento rural em Moçambique; 

• Desenvolver parcerias com instituições de ensino superior para envolvimento de 

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

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

 

Patrocinadores: 

 

      

Rua Faustino Vanombe, nº 81, 1º Andar 

Maputo – Moçambique 

www.omrmz.org 

O OMR é uma Associação da sociedade 

civil que tem por objectivo geral contribuir 

para o desenvolvimento agrário e rural 

numa perspectiva integrada e 

interdisciplinar, através de investigação, 

estudos e debates acerca das políticas e 

outras temáticas agrárias e de 

desenvolvimento rural. 

http://www.omrmz.org/

