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Este documento oferece o resumo da análise das entrevistas que tiveram lugar no
contexto do projecto T-SUM, na AMM, entre Março e Abril de 2019.
No total, foram entrevistados 31 intervenientes representando instituições
relevantes em todos os sectores e níveis de governação (veja Anexo A).
Os participantes foram convidados a partilhar os seus pontos de vista sobre os
desafios urbanos em Maputo, prioridades políticas e investimentos, e questões
práticas de implementação.
Como parte do projecto T-SUM, foram organizados workshops participativos em
Junho e em Novembro de 2021. Os resultados das entrevistas semi-estruturadas
foram apresentados e validados pelos participantes nos workshops.
Este documento concentra-se na síntese dos problemas mais comuns de
implementação prática que foram destacados durante as entrevistas. Os problemas
práticos de implementação poderiam impedir a AMM de alcançar a visão desejada e
a transição para a sustentabilidade. Os seis temas seguintes foram mencionados com
mais frequência:
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Uso do solo e planeamento urbano
A maioria dos entrevistados destaca que as questões de uso do solo e planeamento
urbano são de longe alguns dos mais desafiantes na AMM. Vários pontos específicos
foram descritos e resumidos abaixo.
- Crescimento urbano não planeado. Nas últimas três décadas, o crescimento
urbano não planeado[1] tem sido significativo na AMM, em particular fora de
Maputo (por exemplo, Matola), e na maioria dos casos, não tem sido acompanhado
pelas infra-estruturas e serviços necessários. De facto, a maior parte do crescimento
teve lugar na Matola, com o último censo a demonstrar que o número de habitantes
em Maputo está a diminuir (SSI_M_M_12, SSI_M_1). O fluxo migratório tende a ser
das zonas rurais para as urbanas. Isto foi particularmente significativo no final da
guerra civil. Como mencionado por alguns entrevistados, a "capacidade de resposta à
chegada de novas pessoas [...] e a capacidade do Estado para responder a estas
necessidades é limitada" (SSI_M_2).
Este rápido crescimento levou ao surgimento de grandes assentamentos informais
em toda a AMM, tendo os participantes notado que os terrenos (para habitação) são
frequentemente vendidos de forma ilegal e que "não há espaço para acomodar o
crescimento" (SSI_M_9). A necessidade de "criar condições para que todas estas
pessoas tenham o direito de possuir a terra" (SSI_M_16) foi sublinhada, bem como a
necessidade de "reduzir o fluxo de pessoas para Maputo, melhorando as condições
de vida no resto de Moçambique".
- Crescimento horizontal e expansão urbana. Fora do centro da cidade de Maputo as
densidades são baixas. Não existem, ou são limitados, os requisitos de densidade.
Além disso, os residentes frequentemente "aspiram ter um terreno" (SSI_M_21).
Estes factores têm originado um crescimento horizontal e uma expansão urbana e
um elevado custo associado das infra-estruturas. Como enfatizado por um
participante: "A revisão dos planos urbanos poderia incluir questões relacionadas
com a densificação" (SSI_M_21). Além disso, a densidade deve ser "suave", "dois
andares ou três" para começar, de modo a que os residentes que aspiram obter um
terreno se habituem a ele. (SSI_M_21). Para que esta transição seja justa, as
autoridades precisam assegurar que a densificação seja acessível aos residentes de
baixos rendimentos. (SSI_M_23)
- A falta de planeamento e a falta de implementação de planos urbanos é
problemática. Numerosas áreas estão a ser desenvolvidas sem planos urbanos
adequados ou actualizados, e como resultado, "nascem novos bairros sem
planeamento" (SSI_M_2); "as autoridades aprovam edifícios sem infra-estruturas
existentes" "Não existe um plano integrado que integre o crescimento residencial com
outras infra-estruturas [...] As pessoas estão apenas a construir casas, sem mais nada
(SSI_M_3)". Por outro lado, as autoridades em toda a AMM estão a lutar para
implementar directrizes de planeamento e proporcionar uma provisão adequada de
serviços públicos (como será discutido mais adiante na secção de aplicação). Um9
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participante salienta: "a polícia deve verificar que as leis (relacionadas com a
utilização do espaço) devem ser seguidas. [...] A polícia nem sempre compreende o
que é marcado pelos planos urbanos” (SSI_M_14); outro destaca: "Muitas vezes as
infra-estruturas não estão a ser construídas apesar do uso do solo estar definido. Isto
deve-se em parte à falta de recursos e a uma informalidade generalizada"
(SSI_M_11). Os planos urbanos também precisam de ser actualizados para reflectir
as mudanças a nível metropolitano; "Poderia haver um plano especial para a área
metropolitana", sugeriu um participante (SSI_M_21).
- Falta de integração entre transporte e planeamento urbano. A necessidade de
uma maior integração entre transporte e planeamento urbano foi mencionada por
vários entrevistados. Conforme afirmado por um participante "O problema dos
transportes tem de ser visto de um ponto de vista holístico, incluindo o
planeamento", os dois sectores políticos estão "Actualmente a trabalhar
separadamente" (SSI_M_11)
- Concentração de serviços. Por último, mas não menos importante, a necessidade
de 'descentralizar' serviços & oportunidades na AMM foi mencionada por vários
participantes. Existe uma "necessidade de mudar o paradigma da cidade
monocêntrica" assegurando que as actividades económicas não se concentrem na
cidade de Maputo (SSI_M_24). Existe também uma "necessidade de ter um quadro
mais amplo para o desenvolvimento da AMM" (SSI_M_11).

Questões de transporte e mobilidade
Os participantes foram convidados a discutir questões de mobilidade/transporte na
AMM, como parte das entrevistas. Surgiram os seguintes pontos-chave:
- Falta de alternativas ao uso do automóvel privado, falta de oferta de transporte
colectivo/público e viagens activas. Foram feitos esforços significativos pelas
autoridades públicas para aumentar a oferta de transportes públicos. No entanto, à
medida que o crescimento urbano acelera, a falta de transportes públicos continua a
ser um problema. Como sublinhado por um participante "A maioria das pessoas
viaja em Myloves[1], não porque não possam pagar um pouco mais, mas porque não
há outra alternativa.” (SSI_M_12); "Os Myloves apareceram como consequência de
uma falta de transportes públicos". Se a oferta aumentar, e o sistema de transporte
for optimizado, o uso de Myloves diminuirá. São necessários autocarros e comboios
adicionais. Do mesmo modo, as viagens activas, em particular a pé, não são
actualmente uma alternativa segura para os residentes. As instalações para peões
estão danificadas ou limitadas. As caminhadas devem ser apoiadas e protegidas para
assegurar o bom funcionamento da cidade, e criar as condições de acesso aos
transportes públicos. Da mesma forma, a bicicleta no Grande Maputo é limitada,
embora "antigamente muitas pessoas costumavam ir de bicicleta para o trabalho"
(SSI_M_18). É necessário que se torne uma opção segura na cidade.
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- Dar prioridade aos transportes públicos e expandir as infra-estruturas de
transportes públicos. Deve ser dada prioridade às infra-estruturas de transporte
público e colectivo existentes. "As faixas separadas para autocarros são
essenciais"(SSI_M_1); “as faixas para autocarros foram implementadas mas depois
desapareceram" (SSI_M_9). As faixas para autocarros têm de ser estabelecidas ao
longo dos principais corredores, e precisam ser protegidas. "Deveríamos ter
começado há muito tempo. Neste momento, é importante impô-lo ao sistema.
Garantiria a velocidade do fluxo e garantiria que as pessoas têm preferência pelos
transportes públicos". (SSI_M_6). Além disso, a rede de comboios de passageiros
precisa ser expandida e funcionar como transporte em massa, apoiada por
alimentadores de autocarros e por instalações de park and ride. Os transportes
públicos devem tornar-se atractivos para atrair os proprietários de veículos.
- As infra-estruturas e as estradas de acesso são problemáticas. Numerosos
entrevistados mencionaram que as más condições das estradas são uma questão
significativa que limita o acesso aos transportes públicos, em particular em áreas
remotas. "Há poucos transportes a operar em algumas zonas por causa das
condições das estradas"(SSI_M_5). Os autocarros públicos e colectivos têm
dificuldade de acesso a certas zonas da AMM. Isto explica em parte porque é que os
Myloves são tão populares, uma vez que os camiões são capazes de aceder a
estradas difíceis. Os entrevistados declararam que "as estradas precisam ser
melhoradas" para que os transportes públicos e colectivos funcionem correctamente
(SSI_M_13). "Melhoria das vias de acesso para permitir aos operadores o acesso a
áreas difíceis. Precisamos acompanhar o desenvolvimento dos bairros" (SSI_M_4).
- Gestão de congestionamento e estacionamento. Os entrevistados observaram que
o aumento dos níveis de utilização do automóvel, o crescimento da população e a
falta de oferta de transportes colectivos/públicos (entre outros factores) levaram ao
agravamento do congestionamento na AMM. "A frota automobilística está a
aumentar todos os dias em Moçambique", em parte porque a importação de carros
de segunda mão é muito fácil. O estacionamento é também um grande desafio, uma
vez que o aumento dos níveis de utilização de carros está a resultar no
estacionamento de carros em infra-estruturas pedonais, como um participante
observou: "Todos os pavimentos estão cheios de carros. Trata-se de um problema
grave. As cadeiras de rodas não podem passar". (SSI_M_16). A gestão do
estacionamento deve ser prioritária para proteger as infra-estruturas pedonais e
gerar receitas que possam ser reinvestidas em transportes públicos e viagens activas.

Capacidade institucional/técnica
As questões institucionais e de capacidade técnica foram destacadas pelos
entrevistados. A capacidade das autoridades públicas para responder ao crescimento
urbano de Maputo é limitada. A capacidade de implementar planos e políticas é
também limitada. Tal como salientado por um participante: "O reforço das nossas
instituições é muito importante, tanto a nível local como nacional" (SSI_M_2). Os
seguintes pontos emergiram das entrevistas:
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- Falta de qualificação técnica. Em Moçambique os peritos em planeamento urbano
e de transportes altamente qualificados são raros. E esta limitação enfraquece as
instituições responsáveis pelo sector dos transportes e do planeamento urbano.
Como um dos entrevistados destaca "há limitação de conhecimentos, falta de
pessoal qualificado a todos os níveis nos transportes. Em Moçambique as
universidades não possuem cursos de formação de planeadores e engenheiros de
transportes a nível de gestão. As decisões tomadas dependerão disso". (SSI_M_1).
Os municípios têm capacidades técnicas limitadas (recursos materiais e humanos)
para conceber e implementar políticas de transportes relevantes. Esta lacuna, de
acordo com os entrevistados, é uma consequência da quase inexistência de cursos de
ensino superior relevantes na área da gestão e planeamento de transportes urbanos
nas universidades moçambicanas. É também uma questão financeira (como mais
adiante discutido na secção financeira do documento). "As autoridades locais não
podem dar-se ao luxo de pagar por empregados qualificados" destaca um
participante. Isto afecta todas as autoridades, incluindo a autoridade metropolitana
que carece de recursos humanos para planear o desenvolvimento da AMM.
- Descentralização. Uma das questões mencionadas por alguns entrevistados é a
falta de descentralização e de independência das autoridades locais - Municípios.
"Falta de recursos. As autoridades locais não são suficientemente fortes; dependem
demasiado do governo central” (SSI_M_6). Segundo alguns entrevistados, embora as
competências para a gestão dos transportes tenham sido transferidas para os
municípios, esta transferência não foi acompanhada dos recursos financeiros
necessários, tornando os municípios dependentes do governo central para tomar
algumas decisões e implementar certos projectos. Tal como foi declarado por um
funcionário público a nível nacional, as autoridades locais "carecem de recursos" e
"dependem demasiado do governo central". (SSI_M_2). As autoridades locais têm
um acesso limitado às receitas e ao financiamento. Por essa razão, mesmo no papel
"as autoridades locais têm um mandato", "até agora os transportes têm sido da
responsabilidade do governo central" (Ibid).
Como salientado por vários entrevistados, a descentralização fiscal e o aumento das
receitas das autoridades locais são fundamentais para assegurar melhores políticas
de transporte e mobilidade.

Receitas e Finanças
As questões de receitas e finanças são problemáticas na AMM. Alguns dos
pontos-chave salientados pelos entrevistados são destacados abaixo:
Receitas
Vários participantes salientaram que "as autoridades precisam de subsidiar o
transporte público". O custo dos transportes públicos não deve aumentar, pois isso
penalizaria uma grande percentagem da população. Por outras palavras, o transporte
público deveria ser subsidiado. Outros participantes sugeriram que para uma parte
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da população o custo do transporte público poderia aumentar "O preço de um
bilhete é actualmente de 10 meticais, mas deveria ser de 40 a 50 meticais".
(SSI_M_6).
Os operadores de transportes colectivos queixam-se: "Não estamos a ganhar
dinheiro suficiente para comprar veículos novos. Se o Governo não aumentar a taxa
do bilhete os autocarros não serão mantidos. É necessário que estes operadores
ganhem o suficiente para manter os autocarros". (SSI_M_4)
As autoridades locais precisam de gerar mais receitas. A falta de receitas para o
desenvolvimento dos transportes foi salientada por vários participantes. "Primeiro,
todos devem pagar impostos" "Os cidadãos precisam de saber que pagar impostos é
importante" (SSI_M_1). Outras fontes de receitas incluem: Imposto rodoviário,
receitas de tarifas, imposto sobre veículos, tributação dos veículos mais poluentes,
taxa de estacionamento automóvel... Isto pode ser conseguido através da melhoria
da cobrança de impostos (por exemplo, imposto de construção) e da geração de
receitas a nível local (por exemplo, taxas de estacionamento). Os municípios devem
poder cobrar pela utilização de serviços como o estacionamento. Existe uma
"enorme oportunidade de gerar receitas, uma vez que 60% dos veículos em
Moçambique são utilizados em no Grande Maputo. No entanto, nenhum apoio
político para aumentar o custo das licenças" nota um participante (SSI_M_11).
A cobrança do imposto sobre a propriedade é frequentemente dificultada pela
informalidade generalizada do uso da terra. O "cumprimento fiscal é muito baixo"
destaca um entrevistado, e "os assentamentos são informais, o município é lento a
legalizar o que existe" (SSI_M_2).
Optimização do transporte.
Há também uma "Necessidade de optimizar o custo do transporte sem aumentar a
tarifa" (SSI_M_11). O sistema automatizado de cobrança de tarifas "ajudaria as
autoridades a compreender quantos passageiros utilizavam o transporte colectivo"
(SSI_M_11).
Finanças
Os entrevistados reconheceram que o financiamento dos sistemas de transporte a
nível local e metropolitano constitui um desafio. Um participante salientou que
existe "falta de compreensão de (...) como os sistemas de transporte são financiados
e que não são auto-suficientes". (SSI_M_11)
Embora as autoridades locais tenham um mandato, têm uma capacidade financeira
limitada, observaram alguns participantes. No entanto, o sistema de transportes
públicos requer mecanismos de financiamento para fornecer um serviço decente.
Alguns entrevistados também relataram aos operadores: falta de capacidade
financeira. "Os custos operacionais são muito elevados, nomeadamente a
manutenção e os pneus. Espera-se que os custos de manutenção sejam cobertos
pelos operadores". (SSI_M_4) e "A produtividade não é suficiente para manter as
chapas porque o preço do bilhete é demasiado baixo". (SSI_M_19). Os operadores
não só beneficiariam de subsídios para cobrir os custos de funcionamento e
manutenção, como também considerariam útil ter acesso a mecanismos financeiros
para investir e actualizar o sistema.
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Implementação e Execução
Diversas questões-chave de implementação e aplicação foram levantadas pelos
entrevistados. Em relação à implementação, foram mencionadas as seguintes
questões:
Implementação de planos urbanos e de transportes: a cidade de Maputo beneficia
de um plano urbano (publicado em 2008) e de um Plano Director de Transportes
(publicado em 2014, encomendado pela JICA). Embora estes planos sejam
abrangentes e tenham, em certa medida, orientado às políticas locais, os
participantes salientaram que, de um modo geral, não foram implementados. "A
maioria dos funcionários não utiliza o plano" (SSI_M_9) destaca um participante;
"Não é suficiente conceber políticas se houver um défice na implementação"
(SSI_M_2) afirma outro. A fim de melhorar a implementação, é necessária uma
melhor integração das diferentes partes interessadas em todos os sectores. "Cívico, a
educação é essencial" menciona outro participante (SSI_M_2). Outro ponto
salientado pelos entrevistados é que o Governo não é considerado responsável pela
implementação do plano "As pessoas precisam de exigir que os planos sejam
implementados" (SSI_M_9).
Corrupção.
Embora a corrupção não tenha sido oficialmente referida, muitos entrevistados
fizeram referências indirectas à mesma, e destacaram a corrupção como um
importante obstáculo à implementação e aplicação. Um entrevistado mencionou
que "A corrupção está em todo o lado". Vários participantes relataram que a não
implementação dos planos abre espaço para actos de corrupção por parte de
funcionários/técnicos e decisores políticos, promovendo cenários para ocupação
ilegal de terrenos, construção ilegal, venda de terrenos, etc.
Aplicação da lei:
Diversas questões de execução foram destacadas pelos participantes no
planeamento urbano e no transporte sector, em particular o seguinte:
desafios relacionados com o transporte semi-formal (por exemplo, mini-autocarros)
e informal (por exemplo, Myloves), incluindo "os desafios associados a itinerários
irregulares"(SSI_M_14) e a falta de cartas de condução dos condutores profissionais,
foram destacados. Os instrumentos políticos, tais como a faixa dos autocarros,
tendem a não ser respeitados devido à falta de aplicação. Os participantes
observaram que "as únicas faixas de autocarros que existiam (estavam) a não ser
respeitadas porque (demasiados) carros particulares o utilizavam" e "o ensaio da
faixa dos autocarros não funcionou, porque não foi aplicado" (SSI_M_5). Devido em
parte à falta de execução das penalizações, o estacionamento ilegal é generalizado na
AMM, como afirmou um entrevistado: "O problema do transporte informal,
ocupação desorganizada de espaços públicos (tais como passeios). Este é um dos
maiores desafios" (SSI_M_14); "os passeios estão cheias de carros. Trata-se de um
problema grave. As cadeiras de rodas não podem passar. (SSI_M_14).
O estacionamento ilegal tem um efeito prejudicial significativo na capacidade de
caminhar na AMM. Os pavimentos são frequentemente ocupados ou danificados por
veículos, forçando os peões a andar nas estradas em situações frequentemente
perigosas.
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Em relação ao uso do solo, vários participantes observaram que muitas vezes os
requisitos não são aplicados ou ignorados. A falta de aplicação contribuiu para o
mercado informal de terrenos "As parcelas em Marracuene, por exemplo, não foram
dadas pelas autoridades locais, mas as pessoas começam a vendê-las sem licenças
oficiais" (SSI_M_24). Este mercado de terrenos funciona em paralelo com o mercado
formal de terrenos. Um entrevistado mencionou que a política carece de
sensibilização em relação à aplicação dos planos urbanos "A polícia nem sempre
compreende o que é marcado pelos planos urbanos" (SSI_M_4), sendo necessária
uma maior sensibilização da polícia.
A polícia de trânsito enfrenta limitações de recursos e capacidade que limitam a sua
capacidade de fazer cumprir a lei. "A polícia precisa de mais meios para implementar
estas regras"; "Precisamos de recursos para sermos mais profissionais" declarou um
entrevistado (SSI_M_14). Devido a restrições orçamentais, a polícia é incapaz de
controlar um grande número de bairros.

Governação
Várias questões de governação foram levantadas pelos entrevistados:
As políticas devem ser mais integradas a nível metropolitano. Houve um consenso
entre os entrevistados dos vários sectores e níveis de governação de que existe uma
falta de integração das políticas a nível metropolitano. Como resumido por um
participante: "O maior desafio do Governo é sentar-se com as autoridades locais no
Grande Maputo para discutir os problemas da região como um todo". Há
necessidade de uma "melhor coordenação entre os diferentes municípios"
(SSI_M_8). A necessidade de alinhar as políticas é particularmente relevante em
relação ao planeamento urbano/utilização do solo e transportes. As políticas entre
municípios da AMM (em particular Maputo, Matola e Boane) precisam de ser
coordenadas. A "concepção de políticas (entre autoridades locais) deve ser feita de
forma harmonizada" (SSI_M_16).
Falta de estratégia e visão para a área metropolitana.
De acordo com vários entrevistados, esta falta de coordenação entre diferentes
municípios é em parte causada pela ausência de uma visão metropolitana entre as
autoridades municipais e a Agência Metropolitana. Como um dos entrevistados
salientou, "a Agência Metropolitana tem de trabalhar com todos os municípios do
Grande Maputo para que estes tenham um plano para a Região. Precisa-se de
coordenação com os municípios" (SSI_M_8). No entanto, a falta de diálogo entre as
várias instituições envolvidas, e a falta de um quadro institucional normativo que
defina o papel e a missão da Agência Metropolitana (por exemplo, como está
organizada em termos de gestão territorial, prestação de serviços, gestão urbana) é
uma questão - "Precisamos que todas as autoridades estejam alinhadas a nível
nacional, metropolitano e local" (SSI_M_1), destacou um participante.
Descentralização.
Como já foi salientado na secção da capacidade institucional, a descentralização
limitada é uma questão a nível local. Os processos de tomada de decisão continuam
a ser muito centralizados, tendo o Governo que aprovar várias normas locais. Um
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participante observa que "as autoridades locais podem criar normas para o seu
próprio território" (SSI_M_23).
Segundo alguns entrevistados, as normas e leis que regem vários aspectos políticos a
nível local ainda estão a ser definidas pelo Governo central, oferecendo às
autoridades locais um âmbito limitado para criar leis e regular os seus territórios sem
necessidade de validação governamental.
Por último, mas não menos importante, alguns participantes salientaram o forte
impacto que os doadores e financiadores internacionais têm nas políticas locais. O
impacto que estas instituições têm nem sempre está de acordo com as prioridades
das autoridades públicas.

Envolvimento com o público
Um dos temas mencionados durante as entrevistas semi-estruturadas e que foi
enfatizado pelos participantes do workshop, é o envolvimento com as comunidades
locais.
Os participantes observaram que as comunidades locais na AMM precisam de estar
activamente envolvidas nos processos de elaboração de políticas, a fim de assegurar
que os instrumentos políticos necessários sejam implementados e apoiados pelo
público. Há necessidade de conceber mais mecanismos de participação e consulta.
Os governos devem assegurar que os canais de comunicação com o público sejam
activados ou estabelecidos e que os processos políticos sejam transparentes.
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