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Prefácio
O T-SUM é um projecto colaborativo interdisciplinar e intersectorial que
visa identificar as condições sob as quais os caminhos para o transporte
sustentável e inclusivo e o desenvolvimento do uso da terra podem ser
desenvolvidos e acelerados em cidades em crescimento no Sul Global,
com foco em Freetown (Serra Leoa) e Maputo (Moçambique).
As cidades africanas de rápido crescimento enfrentam desafios urbanos e
de transporte que têm que ser abordados urgentemente. As políticas e
processos de planeamento de curto e médio prazo podem influenciar a
trajectória dessas cidades, cuja expansão e uso do solo poderá ser baseada no transporte individual por automóvel, ou, desejavelmente, em trajectórias urbanas alternativas e mais sustentáveis baseadas numa melhor
acessibilidade, no transporte colectivo e na mobilidade activa e integrada.
A Área Metropolitana de Maputo, região da capital de Moçambique, enfrenta muitos dos desafios mencionados acima. Estes são impulsionados
pelas crescentes pressões demográficas e económicas e pelas mudanças
nas configurações urbanas que elas acarretam. Igualmente, a capital enfrenta desafios marcantes na capacidade das organizações responsáveis
pelo planeamento e desenvolvimento do sistema de transporte e de uso
da terra; do financiamento e regulamentação das reformas necessárias
para impulsionar o crescimento rumo a uma trajectória sustentável; da
gestão dos efeitos dos mercados de terra, transporte e oportunidades
económicas de desenvolvimento da cidade.
O Perfil da Cidade visa contribuir para essa discussão, consolidando o
acervo de conhecimento actual da trajectória de desenvolvimento urbano da cidade, das práticas de transporte urbano, do actual desenvolvimento dos transportes, e também destacando as lacunas de dados que
precisam ser abordadas.
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nº 35/2019

11
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0. Introdução
O Perfil da Cidade se baseia-se em pesquisas desenvolvidas como parte
do projecto Transições para uma Mobilidade Urbana Sustentável (“Transitions to Sustainable Urban Mobility”, T-SUM). O T-SUM é um projecto interdisciplinar e colaborativo dirigido pelos departamentos de Transporte
e Planeamento da Universidade College of Londres (UCL), e tem como
principal objectivo identificar as condições sob as quais se desenvolvem
as políticas de mobilidade nas cidades em crescimento no sul global, tomando em atenção para as dinâmicas de inclusão e sustentabilidade do
uso do solo.
O projecto assenta no pressuposto de que, em contextos de níveis socioeconómicos ainda limitados, mas de motorização crescentes, de crescimento económico, de aumento das desigualdades sociais e espaciais, a
formulação e implementação de políticas, práticas e parcerias que apoiam a implementação de estruturas de mobilidade sustentável constituem uma preocupação urgente.
Em Maputo o Projecto T-SUM colabora com a Agência Metropolitana de
Transporte de Maputo (AMT), o Observatório da Mobilidade e o Transporte (OMT) e a Fundação Universidade Eduardo Mondlane (FUEM), apoiando estas instituições com processos de análise e construção de uma visão interdisciplinar e interinstitucional da temática da mobilidade. O TSUM procura contribuir para um conhecimento mais holístico sobre as características, dinâmicas e os desafios do desenvolvimento urbano e da
mobilidade na Área Metropolitana de Maputo. O T-SUM aborda a questão do transporte a partir da perspectiva de acessibilidade aos serviços e
as oportunidades sociais e econômicas.
O produto do projecto T-SUM é resultante de um trabalho interdisciplinar, de uma equipe de especialistas nacionais e internacionais do Observatório da Mobilidade e Transporte (OMT), de académicos da Universidade Eduardo Mondlane (UEM) e da University College of London (UCL)
com o apoio da Agência Metropolitana de Transporte (AMT).
O perfil da mobilidade e planeamento urbano da Área Metropolitana de
Maputo é uma tentativa rigorosa de construir conhecimento baseado em
13

evidências para compreender os principais motores das actuais trajectórias de desenvolvimento (Levy et al., 2017) e a sua influência na acessibilidade e nas questões sociais e ambientais.
Este perfil centra-se nos debates relacionados às transições da mobilidade urbana e ao desenvolvimento sustentável. Ele preocupa-se em descrever as condições básicas a partir das quais se pode examinar as trajectórias em direcção a uma mobilidade mais sustentável. Aqui, o conceito de
uma transição de mobilidade urbana sustentável refere-se à capacidade
das cidades de desenvolver sistemas de mobilidade e uso do solo que sejam eficientes, ecologicamente sustentáveis socialmente justas. Entre
outras, uma dimensão básica que indicaria uma eventual transição neste
sentido é a mudança da correlação entre o PIB per capita e a percentagem da participação modal motorizada (ver Figura 2).

Figura 2: Relações no nível da cidade entre o PIB per capita e a participação do modo motorizado privado em diversas cidades do mundo. Fonte: (Teoh
et al., 2020)
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Embora a maioria das cidades em África estejam em uma posição de consolidação de padrões desiguais e excludentes de desenvolvimento urbano e de transporte, elas apresentam oportunidades que podem ser aproveitadas para redefinir suas trajectórias urbanas em direcção às cidades
mais inclusivas e acessíveis (Jones, 2016; Ortúzar, 2019; Venter, Mahendra, Hidalgo, 2019; Woolf & Joubert, 2013). Essas oportunidades incluem,
entre outras, taxas de motorização ainda baixas em comparação às cidades em ambientes mais industrializados e o facto de o transporte sustentável fazer parte dos compromissos da agenda global das Nações Unidas.
A ONU e o sector de desenvolvimento internacional estão progressivamente a assumir em agendas políticas de desenvolvimento de longo alcance, como os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que o
acesso e a mobilidade urbana são cruciais para alcançar as metas de desenvolvimento humano para a próxima década. Em particular, o ODS 11
(cidades e comunidades sustentáveis) inclui em uma das suas metas, “até
2030, fornecer acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, e sustentáveis para todos” (ONU, 2015); um sector de transporte funcional e
inclusivo está intimamente ligado a muitos outros Objectivos, como ODS
2 (fome zero), 3 (boa saúde e bem-estar), 4 (educação de qualidade), 5
(igualdade de género).
Apesar do recente aumento da pesquisa sobre mobilidade urbana no
contexto africano, há evidências limitadas sobre a configuração e padrões de desenvolvimento do transporte urbano nas cidades da África
Subsariana. Particularmente, existem lacunas consideráveis na documentação e na compreensão da mobilidade urbana e acessibilidade, as suas ligações com viagens realizadas e não realizadas e as oportunidades que
devem possibilitar, bem como debates não abordados, relativamente à
prática tradicional de planeamento de transporte urbano, como seja o
papel da caminhada e do ambiente construído no apoio ao desenvolvimento urbano inclusivo e sustentável (Bryceson et al., 2003; Venter et al.,
2018; Weiss et al., 2018).
O perfil baseia-se principalmente em dados secundários, tais como artigos científicos, políticas e documentos técnicos. Esses documentos foram colectados de repositórios públicos quando disponíveis e por meio
de parcerias com organizações nacionais e locais relevantes no Governo,
15

nas instituições de planeamento e desenvolvimento internacional. A nossa abordagem envolveu a criação de um inventário de dados disponíveis,
o que permitiu identificar as lacunas de dados sobre o transporte urbano,
uso do solo e acessibilidade (que estão apresentadas a seguir a secção de
desafios).
O perfil está destinado, mas não só, a funcionários do governo nacional e
municípios de Moçambique, profissionais de planeamento urbano e de
transporte, sector privado, ONGs e agências de desenvolvimento internacional e comunidades locais com interesses em transporte urbano, planeamento e desenvolvimento do uso do solo. O documento procura servir
como um instrumento, uma referência para sustentar as futuras tomadas
de decisão e processos deliberativos e orientados a políticas relevantes
em torno do planeamento de transporte e uso do solo nas cidades de
Maputo, Matola e Boane e os Distritos de Marracuene, Matutuine e Boane.
O documento propõe um foco particular na relação entre a análise do
transporte e o planeamento urbano, de modo que a interdependência
entre essas duas áreas tem sido evidenciada no que concerne aos desafios futuros para uma mobilidade inclusiva. O Perfil Urbano da Área Metropolitana de Maputo (AMM) visa oferecer aos seus leitores uma visão geral e profunda das características sócio espaciais da metrópole de Maputo e a tendência das políticas que possam contribuir no desenvolvimento
de uma mobilidade mais sustentável. Igualmente, trata-se de uma base
para estimular o debate entre os vários actores da mobilidade.
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1. Contexto
1.1 Contextualização Geral (Moçambique)
Banhado pelo oceano Índico, com uma área de 801.590 Kms2 e uma linha
de costa de 2.770 Km, Moçambique tem uma população de 28,286.863
milhões (INE, 2017), dos quais 48% são homens e 52% são mulheres. 57%
da população têm idade inferior a 20 anos. O crescimento populacional é
de 2,8%. A população urbana é calculada em 33,4% (INE, 2017). Estima-se
que no ano 2041 a população possa ultrapassar os 50 milhões e 60 milhões no ano 2050.

Figura 3: Mapa geopolítico de Moçambique
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Tabela 1: Indicadores de população Mozambique 2017. Fonte: INE, 2017

2017
Esperança de vida ao nascer (anos)

53,71

Homens (anos)

51

Mulheres (anos)

56,5

Taxas de mortalidade infantil
(por cara 1000 nascimentos)

70,93

Taxa bruta de Mortalidade
(por cara 1000 nascimentos)

12,31

Taxa bruta de Natalidade
(por cada 1000 hab.)

38,6

Taxa global de Fecundidade
(filh@s por mulher)

5,2

Crescimento populacional anual

2,63 %

Figura 4: Pirâmide da população. Fonte: INE, Censo 2017
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Figura 5: Estimativa de Crescimento da população desde o Censo 2017. Fonte:
INE, 2017

Após 11 anos de luta que levou o País à independência, seguiu-se uma
sangrenta guerra civil que terminou em 1992. Contudo, medidas para a
impulsionar a economia começaram a ser implementadas na segunda metade dos anos 1980. A década de 1990, por seu turno, foi marcada por um
esforço de reactivação da economia após um período de estagnação devido à guerra também foi caracterizada por uma onda de privatizações
(Kikeri, Nellis, & Shirley, 1992), que, não obstante, se mantiveram dependentes do poder público (Castel-Branco, 2017). Em termos ideológicos,
estes anos marcaram o desenvolvimento do Pais, validando uma visão neoliberal do desenvolvimento que teve posteriormente influência na gestão urbana, com uma progressiva ausência do Estado no planeamento urbano, em favor do sector privado.
Entre 2008 e 2015, Moçambique apresentou melhorias a nível nacional
nos índices de crescimento económico1, cujos benefícios foram repartidos de forma desigual entre territórios e população. As taxas de crescimento que o país registou até 2015 foram devidas à entrada de investimento estrangeiro na indústria extractiva e nos serviços a ela relacionados, fonte de fortes controvérsias sobre o desenvolvimento territorial
equitativo, justiça espacial e repartição de benefícios (Chivangue, 2017;
Mosca & Selemane, 2011), como também aos fluxos provenientes da coo1 Entre 2012 a 2015 o PIB aumentou em torno de 7.5% (World Bank, 2018)

19

peração internacional (Cortês, 2018). A crise da dívida de 2016 desencadeou uma recessão económica. Contudo, os serviços como turismo, transporte e finanças mostraram um aumento modesto no crescimento.

Figura 6: Evolução Das Despesas Per Cápita Por Províncias: Fonte: Relatório Final
Do Inquérito Ao Orçamento Familiar - IOF-2014/15. Dezembro 2015

As oportunidades de crescimento do País dependem em grande medida
da recuperação da despesa de consumo, especialmente no sector dos
serviços. Moçambique luta para enfrentar os desafios associados ao crescimento populacional e uma maior mobilidade da mesma população em
busca de terra urbana. O planeamento urbano inadequado, os conflitos
relacionados à terra e a falta de um quadro administrativo, técnico e normativo que acompanhe a progressiva expansão urbana e as novas dinâmicas de mobilidade podem contribuir para a degradação da capacidade
económica da população mais pobre e da inclusão desta na vida urbana.
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Economia Nacional e Sector De Transporte
Os principais corredores de transporte do país ligam os principais portos (Maputo,
Beira, Nacala) aos países do interland (África do Sul, Zimbabwe e Malawi) servindo os
interesses de desenvolvimento do ponto de vista regional. Trata-se dos corredores
Maputo - Johannesburg e norte da África do Sul e Zimbabwe; Beira - Zimbabwe; e
Nacala para Malawi. Estes corredores foram estrategicamente estruturados, ainda no
tempo colonial, para servir aos países vizinhos sem acesso ao mar, tornando o país
fundamentalmente prestador de serviços de transportes/logística e comunicações. E
assim, pouca atenção foi dada ao desenvolvimento da indústria nacional. Por isso,
ainda hoje, o sector de serviços, especialmente de transporte e logística, assume
importância estratégica no quadro do desenvolvimento do País.
No sector dos transportes rodoviários urbanos de Maputo, no final da década de 1980
a iniciativa privada começou a ganhar espaço, aproveitando-se da fraqueza da então
empresa pública municipal de transportes rodoviários de reinvestir na frota face à
crescente procura, derivada pelo aumento da população urbana, especialmente nas
cidades de Maputo e Matola.
A descoberta de grandes reservas de recursos naturais a partir de 2010 (gás o carvão
mineral) o país conhece um considerável afluxo de Investimento Directo Estrangeiro
(IDE) destinado essencialmente a infra-estrutura de transporte e à logística de
extracção, factor que altera a estrutura do sistema de transportes no país. Em geral, o
país aposta em investimentos, com a construção e reabilitação de importantes infraestruturas, principalmente no que concerne aos corredores ferro-portuários,
constituindo a chave do funcionamento do modelo espacial e potenciando uma lógica
do crescimento que se observa, desde o período colonial, de infra-estruturas EsteOeste.
Historicamente, a relação entre transporte, uso do solo e planeamento urbano tem
sido crucial para impulsionar o desenvolvimento económico urbano, bem como para
definir a forma de crescimento e expansão das cidades. O crescimento em quantidade
e a categoria de oferta de transporte público contribuíram para a expansão da
predominância urbana. Na região sul, especialmente na região metropolitana de
Maputo, a importância estratégica da vizinha África do Sul impulsionou o
desenvolvimento do corredor de Maputo, através da Estrada Nacional Número 4 (EN4)
que liga Maputo a região sul-africana de Gauteng (Johanesburgo e Pretória) com o
Porto de Maputo, servindo também de via de escoamento das mercadorias para o
mar. É também a principal estrada de ligação entre a Cidade de Maputo e o Município
da Matola.
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Figura 7: Mapa dos corredores de transportes a nível nacional (terrestre e
ferroviário)
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Figura 8: Mapa dos corredores de transportes na Província e Cidade de Maputo (terrestre e ferroviário)
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1.2 Desenvolvimento urbano em Moçambique
Moçambique tem uma história relativamente longa de assentamentos urbanos em relação aos países vizinhos da África subsaariana. O modelo de
planeamento e de uso da terra que foi inicialmente concebido e a seguir
legislado e implementado em Moçambique, depende não apenas da típica abordagem estatal de controlo da terra, mas também do legado colonial português.
Entre o final do século XIX e o início do século XX o território de Moçambique foi controlado a partir de centros de administração de licenças
agrícolas – as companhias majestáticas e arrendatárias. O objectivo principal era assumir o controlo político-económico dos povos e estados indígenas e estabelecer mecanismos de uso da terra para uma economia colonial de carácter meramente administrativo. A partir do período anterior
à Segunda Guerra Mundial, as áreas urbanas directamente administradas
pelo colono expandiram-se e, contemporaneamente, os portos existentes tornaram-se pontos estratégicos para o comércio macrorregional, especialmente a partir de Lourenço Marques (actual cidade de Maputo), na
época da corrida pelo ouro.
Naquela época, o planeamento foi caracterizado por conflitos de interesses locais: o estado colonial tentava estabelecer o controlo total sobre as
terras urbanas, mas era continuamente desafiado pelo forte capital privado e lobbies de colonos. Apesar de desenvolver vários planos urbanos,
o Estado nunca conseguiu estabelecer controlo sobre o desenvolvimento
urbano. A gestão da terra continuou a incluir várias práticas diferentes,
algumas das quais davam continuidade e estavam até subordinadas à tradição indígena (Raposo, Viegas. e Melo, 2012).
O segundo maior impulso à urbanização ocorreu no período pós-Segunda
Guerra Mundial, quando o volume das exportações/importações aumentou como consequência de um aumento de exploração da matéria-prima
e a população urbana cresceu rapidamente, devido à afluência de população indígena utilizada como força de trabalho. Nos anos 60 a expansão
urbana aumentou ainda mais, devido ao maior investimento nas colônias
por parte do regime e esta tendência se prolongou até a independência
em 1975. Contudo, a gestão do território e a planificação permaneceram
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secundários2.
O planeamento urbano e o controlo do desenvolvimento em Portugal baseavam-se em planos directores que projectavam “esquemas” físicos em
horizontes futuros (Jenkins, 2008). Diferentes formas europeias de planeamento foram transferidas para a África Subsariana no período colonial, resultando em estilos fragmentados de planeamento e de controlo do
desenvolvimento urbano nas colónias e pós-colonial.
O conceito de master plan (Plano Director) foi introduzido e aplicado ainda nos últimos anos de dominação colonial e na década a seguir, enquanto as formas estratégicas de planeamento do uso da terra (planos de estrutura) tiveram um desenvolvimento relativamente tardio em Portugal
(começando na década de 1980 a 1990) e apenas implementadas no período pós-colonial em Moçambique a partir dos anos 90 (Andersen, Jenkins e Nielsen, 2015).
A partir da independência, embora o novo estado tivesse o controlo jurídico sobre as terras urbanas, não tinha uma estratégia clara nem recursos
humanos qualificados suficientes para estabelecer um controlo efectivo.
A acção de desenvolvimento urbano do sector privado permaneceu suspensa e as "tradições" indígenas já incorporadas foram, portanto, substituídas pela acção do Estado. Como resultado, em face do aumento da
procura de terra, um mercado “informal” de terra começou a florescer
(Jenkins, 2001; Melo, 2015).
Paralelamente, a ideologia do novo governo pós-independência, baseado
no desenvolvimento rural como pilar da nova imagem do país independente e na indústria como factor dinamizador da economia, não prestou
a devida atenção às áreas suburbanas que se criaram e cresceram cada
vez mais.
A década pós-independência foi marcada por uma abordagem ao planeamento urbano de matriz pró-socialista (Jenkins 2012, Mazzolini 2016). A
migração do campo para as cidades continuou de forma exponencial de2 Após as nacionalizações em 1976, as moradias alugadas e abandonadas foram administradas pela Administração do Parque Imobiliário do Estado (APIE). No entanto, de acordo com a política habitacional de 1992, essas unidades habitacionais foram privatizadas e vendidas aos respectivos inquilinos a
preços simbólicos. Essa mudança estava de acordo com a nova constituição e a mudança gradual em
direção ao capitalismo democrático liberal, e acabou levando ao surgimento de um mercado imobiliário privado existente no contexto de um mercado fundiário controlado pelo Estado.
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vido às maiores oportunidades de emprego, resultando num processo de
urbanização espontâneo nas áreas peri-centrais com falta de infra-estruturação para as condições básicas de vida. As terras, propriedades abandonadas, bancos e serviços foram nacionalizados e controlados pelo Estado, logo após a independência. O planeamento territorial ficou reservado
à orientação do governo central, com a ideia de que se pudesse garantir
uma melhor administração dos recursos e por consequência levar a um
desenvolvimento mais equitativo. A partir dos anos 90, a transição gradual do socialismo para a economia de mercado, durante a qual o estado
manteve a propriedade da terra, levou a uma situação complexa em que
os mercados de terras começaram a se espalhar fora do sistema "formal",
mas mantendo uma forte legitimidade social (Jenkins 2000), constituindo
um sistema paralelo de controlo da terra.
A prolongada guerra civil atraiu às cidades ainda mais pessoas, que iam se
consolidando nos bairros periféricos. Os acordos de paz em 1992 estimularam programas de reabilitação económica e de descentralização que levaram também a uma reorganização do território baseada em autoridades locais politicamente autónomas (1998). As autarquias locais, entendidas como Órgãos Locais do Estado (OLE’s), adquiriram a competência de
produzir os seus próprios planos de urbanização3. Paralelamente à descentralização, a Lei de Terras (19/97), promulgada em 1997, lançou as bases para o planeamento territorial e urbano, definindo as modalidades de
aquisição e transferência dos direitos de uso da terra. A lei estipulava que
os certificados de titularidade só poderiam ser concedidos quando as
parcelas em questão fossem incluídas em planos de uso dos solos oficialmente aprovados. Tais circunstâncias impediram, ou desaceleraram e
complicaram as transacções de terra nas cidades e puseram as bases para
o dualismo formal-informal no que concerne à narrativa urbana mais conhecida e que se cristalizou nos anos 90 com uma radical mudança de planeamento.
No período mais recente (2000-2020), com o surgimento de novas políticas democráticas liberais, o mercado de terras paralelo ao formal foi-se
generalizando, sendo que o espaço urbano e a sua expansão criaram conflitos de interesse crescentes entre o estado, o sector privado e as práti3 Plano de Estrutura Urbana Municipal, Plano Geral ou Parcial Urbano e Plano de Pormenor, no caso
das autarquias e o Plano de Uso de Terra Distritais para o caso dos distritos.
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cas reconhecidas “tradicionais”, onde a camada mais pobre da sociedade
foi progressivamente afastada dos centros urbanos.
A dicotomia entre centro e periferia (Araujo, 1997) caracterizou a narrativa sobre a cidade de Maputo por várias décadas e ainda permeia culturalmente a sociedade. O conceito de “urbano” no país sempre esteve atrelado ao conceito de Município e limites municipais (Ver figura 9). Como
consequência, o desenvolvimento urbano permanece desvinculado do
conceito mais amplo de desenvolvimento territorial. As áreas urbanas
têm sido associadas a cidades e/ou zonas centrais de negócios, enquanto
em Moçambique o conceito de urbano permeia a vida rural e periférica
como parte integrante de um sistema complexo. As cidades ainda são
concebidas e lidas de forma estática e física e na perspectiva do zoneamento das funções e das atividades econômicas. A cidade não é concebida e interpretada pelos urbanistas e tomadores de decisão em termos de
mobilidade, trocas, movimentos e relações sociais e culturais. Em termos
de planeamento, é ainda difícil descentralizar os serviços, e a maneira em
que a cidade é pensada põe muita pressão no centro em termos de construção civil, exacerbando processos de gentrificação.
Apesar da oposição a esta visão estática do urbano, as cidades em Moçambique são ambientes urbanos que necessitam de movimento físico
contínuo como uma pré-condição para a construção dum espaço que permita condições de vida para todos, por acesso a bens e serviços. A capacidade e a possibilidade de viajar a custos reduzidos permitem a plena participação na sociedade e constituem um pilar fundamental do direito à
participação na vida urbana. Este direito é limitado, além da pobreza,
pela baixa qualidade dos serviços de transporte público, especialmente
em bairros periféricos com baixo acesso ao uso de veículos motorizados
privados e coletivos. Como em muitas outras cidades, não apenas do Sul
Global, em Moçambique essa dinâmica leva a uma crescente segregação
espacial como consequência dos padrões de uso da terra desenvolvidos
através de uma sucessão de planos urbanos estreitamente concebidos
com base em critérios económicos e funcionais que não refletem minimamente as dinâmicas reais.
Ao longo da última década, o País, através do Ministério da Administração Estatal e Função Pública (MAEFP) e mais recentemente o Presidente
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da república, Sexa Filipe Jacinto Nyusi em pessoa, demonstra uma crescente convicção da necessidade de uma política urbana nacional, que
possa dirigir e regulamentar melhor, no longo prazo, as ações de planeamento, em particular no que concerne a uma maior equidade espacial e
social.

Figura 9: Repartição oficial da população urbana-rural
em Moçambique. Fonte: INE, 2014

1.2.1. Processos de ocupação do espaço
Em Moçambique, muita da economia colectiva e individual, bem como os
processos de inclusão na cidade e ascensão social passam pelas transições da terra. As práticas, os comportamentos e as economias ligadas à
terra fazem parte das raízes do comportamento "económico" das pessoas no País (Granovetter 1985) e o mercado da terra funciona conforme o
contexto social, as instituições locais e os sistemas de valores e de relações que regulam a vida do indivíduo e das comunidades.
Apesar de a terra ser formalmente detida pelo estado, coexiste um sistema de compra, venda e alocação da terra fora do sistema formal, reconhecido pelas autoridades a vários níveis e funcionando por múltiplos e
sofisticados regimes de governação local que envolvem o estado, o sector privado, e as autoridades tradicionais (por exemplo, os secretários de
bairro e os chefes dos quarteirões). A geral ausência de conflitos ao nível
dos bairros é a prova que o mercado definido nalguns casos informais
opera como co-gestor da alocação de lotes e de como não existam, em
realidade, áreas não planificadas, embora os esforços recentes de regularização dos títulos de alocação da terra tenham tentado uma classificação mais estrita deste tipo de operações.
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Segundo a Constituição da República de Moçambique a terra é propriedade do Estado e cabe apenas a este, a partir do Governo provincial ou autárquico, conceder à pessoas singulares ou colectivas o Direito de Uso e
Aproveitamento de Terra4, vulgo “DUAT”. A terra é formalmente alocada
com base no título de usufruto e é administrada pelos governos provinciais, excepto nas áreas municipais, onde se destina a ser uma fonte de renda através do registo e avaliação de propriedades. Contudo, é notória a
venda da terra parcelada ou não por parte dos cidadãos que gozam do direito (seja formal ou costumeiro) de posse desta, sejam nativos ou não
(vide Mundamule, 2017).
Embora exista vontade e capacidade institucional em recursos humanos e
tecnológica para incluir o sistema fundiário dito “informal” no cadastro, o
novo pacote de regulamentação e planeamento do solo urbano (de 1997
até 20085) estabeleceu o "planeamento" do solo urbano como a pré-condição para ter acesso aos títulos de propriedade em áreas urbanas. Além
disso, foi introduzido um processo de planeamento top-down (de cima
para baixo), a partir de um plano de estrutura urbana geral até chegar
aos "planos de urbanização" e aos planos locais de parcelamento do solo.
A questão crucial é que o solo urbano tornou-se, de forma progressiva,
numa fonte de renda para indivíduos e comunidades locais, também devido à ausência de outras oportunidades de investimento. É assim que
uma relação ambígua -mas reconhecida- entre o "formal" e o "informal"
foi se estabelecendo, com formas complexas de "planeamento" geridas a
diferentes níveis administrativos. Essa qualidade de ambiguidade sempre
foi uma vantagem para as elites económicas e para os cidadãos de maior
renda.
4 DUAT (Direito de uso e aproveitamento da terra) é o título de direito de uso da terra necessário para
ocupar e construir. Um DUAT protege os direitos consuetudinários das comunidades aos seus territórios tradicionais e reconhece os direitos à terra das comunidades e indivíduos adquiridos através de
sistemas consuetudinários e de ocupação de boa fé, mesmo sem documentação formal desses direitos. Os direitos de uso comunitário da terra são legalmente equivalentes aos direitos concedidos pelo
governo a indivíduos e entidades. O DUAT é o único direito de posse e uso da terra reconhecido, podendo ser detido individual ou colectivamente. De acordo com a Lei de Terras, um DUAT pode ser adquirido de três formas: (i) Ocupação consuetudinária seguindo normas e práticas consuetudinárias
(isto aplica-se a comunidades locais e indivíduos e agregados familiares dentro delas); (ii) Ocupação
de boa fé (depois de usar a terra por pelo menos 10 anos incontestáveis); ou (iii) Adjudicação e atribuição de um contrato de arrendamento de 50 anos pelo Estado.
5 Lei 8/2003 sobre os Órgãos Locais do Estado; Lei 19/2007 Lei de ordenamento do Territorio;
Decreto_23_2008 - Regulamento da Lei de Ordenamento do Territorio; Decreto 26/2009
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A falta de actualização do cadastro (para Cidade de Maputo) e a velocidade da expansão urbana corrente são outros factores que contribuem
para que essas práticas informais ou semiformais permaneçam como orientadoras para o acesso à terra nas áreas não oficialmente planeadas.
Nas áreas ocupadas pela população de maior renda, isso leva a uma exacerbação da especulação. Isso acontece cada vez mais através da criação
de planos urbanos ad hoc, pedidos e criados pelos mesmos residentes
por falta de planos disponibilizados pelo município 6 (Nielsen, 2009, Mazzolini, 2016). Os conceitos de formalidade ou informalidade caracterizam-se por uma crescente complexidade de planos e de actores.
O Estado possui um registo limitado dos actuais direitos do uso da terra e
de propriedade na última década. Os programas de cooperação internacional ficaram no assunto do registo e cadastro como fundamentais para
um desenvolvimento urbano mais equitativo que pudesse permitir também uma melhor infra-estruturação (ex. com o programa ProMaputo e
Terra Segura). Esses programas apostam para um apoio técnico ao governo para regularizações massivas acompanhadas pelo cadastro das parcelas. Em todo o país, ainda é mínima a percentagem das pessoas que têm
DUATs das suas propriedades, sendo o dado certo difícil de estabelecer.
Os procedimentos para a obtenção do DUAT sempre foram complexos
para a maioria das pessoas, o que não estimula a sua obtenção 7, mesmo
nas áreas registadas pelo cadastro.

6 Esses processos de governação invertida, começados há mais de uma década atrás, têm sido adotados
como mecanismos híbridos (semi-formais) de acesso à terra e são hoje em dia um dos maiores instrumentos de organização do solo urbano. Grupos de residentes criam associações para os fins de pagarem técnicos ou arquitectos que criem planos ad hoc de maneira a permitir começar o processo de pedido de DUAT.
7 Os direitos costumeiros sobre a terra são reconhecidos e salvaguardados pela Constituição da República às comunidades locais, devendo estas ser (obrigatoriamente) consultadas sobre os pedidos de
DUAT das terras onde residem.
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Figura 10: Malha urbana planeada e orgânica da Cidade de Maputo.
Contraste entre setores estruturados do sistema espacial da capital
moçambicana (cor cinza-azul) e áreas urbanamente mais precárias (a
vermelho). Fonte: Viana, 2015

A ambiguidade e o carácter multi-actor e multi-processo das dinâmicas
de acesso à terra, o fraco controlo dos planos de expansão aos limites da
cidade de Maputo nas áreas periféricas que compõem a Área Metropolitana levou à impossibilidade de gerir a expansão urbana com as políticas
inclusivas de acesso à terra e a planos de infra-estrutura e transportes.
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Os processos acima mencionados fomentaram uma categoria de expansão urbana baseada numa baixa densidade e numa crescente polarização
social baseada na diferente capacidade de acesso às oportunidades. Neste contexto, torna-se muito difícil organizar um sistema de transportes
públicos e colectivos financeiramente viável com níveis de qualidade digna. O carro particular converte-se no acessório necessário ou intensamente desejado.
Paralelamente a esses factores estruturantes, percebe-se um forte imaginário ideal compartilhado em todas as classes sociais baseado na compra
de um terreno e autoconstrução de uma moradia. Esta ideia é reforçada
pelo sentimento de autonomia, da possibilidade de desenvolver um modelo de vida familiar mais próximo da terra e ao ar livre, longe da intensidade das características da dinâmica da CBD e, em simultâneo, oferece,
aos mais abastados, a possibilidade de habitar e exibir mais componentes
de luxo (mais carros, piscina, jardim, etc...); para a população em geral, o
quintal é o espaço habitual usado para preparar alimentos, cozinhar, lavar
roupas e manter relações sociais e de cuidado.
Este imaginário de habitação, que é um dos principais factores que caracterizam uma urbanização de baixa densidade (Mazzolini 2016, 2017), tem
um complemento essencial no automóvel particular que estende a desejada autonomia ou liberdade ao plano da mobilidade.

Figura 11: Foto de um muro de quintal num bairro periférico da Cidade de
Matola. Até os quintais das casas das famílias de baixa renda reservaram
espaço para o futuro carro além de um lugar no muro para a porta de acesso.
Fonte: Joaquin RdT
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1.3 Urbanização da Cidade de Maputo
1.3.1 Breve perfil administrativo
A cidade de Maputo está localizada no extremo sul do país. Limitada pelo
oceano Índico, a sudeste é cruzada pelo estuário do rio Matola, e tem
uma extensão de 347 Km2. Segundo o Censo do ano 2017, a cidade contava com uma população de 1,120,867 habitantes, uma ligeira subida em
relação aos dados do anterior censo, de 2007 cuja população era de
1.111.638 habitantes.
A nível administrativo e de governação há que diferenciar entre Cidade
de Maputo e Maputo Província. A Cidade de Maputo tem um estatuto
equivalente ao nível de província com gestão independente da própria
Província de Maputo, cuja a capital administrativa é a Cidade da Matola.
O município de Maputo é composto por áreas não contíguas à volta da
baía de Maputo: a parte Central do Município, KaTembe e as ilhas (Ilha
KaNhaka, Ilha Portuguesa e Ilha Xefina Grande). O Centro Municipal é a
área de maior extensão (cerca de 167Km2, ou seja o 54% do território total municipal), seguido por KaTembe (31%) e KanYaka (15%). Administrativamente, o município está dividido pelos Distritos Urbanos de KaMpfumo, KaNlhamankulu, KaMaxaquene, KaMavota, KaMubukwana e Distritos
Municipais de Ilha de KaNhaca e KaTembe. Estes são mostrados na Figura
12.

Figura 12: Mapa da Cidade de Maputo.
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Segundo o Regulamento PEUMM (Plano de Estrutura Urbana do Município de Maputo) o espaço atribuído ao Sistema Ecológico no Município de
Maputo é constituído por um conjunto de áreas verdes, na medida do
possível contínuas ou interligadas e integradas com o espaço urbano para
garantir as funções dos sistemas biológicos, regulam os fluxos atmosféricos, o escoamento da agua da chuva e o conforto bicromático. Essas áreas também contribuem para a qualidade do espaço urbano oferecendo
locais adequados para recreação e lazer.
Os terrenos considerados Áreas Urbanas Desenvolvidas (Áreas Urbanas
Desenvolvidas) e Áreas em Desenvolvimento (Áreas Urbanas Desenvolvidas) correspondem respectivamente às áreas consolidadas do Município
e àquelas ainda susceptíveis de povoamento. As actividades industriais,
depósitos e oficinas ocupam aproximadamente 456 ha. A terra consumida por práticas agrícolas, ainda uma das principais actividades de subsistência de grande parte da população, ocupa 25% do território municipal
(PEUMM, 2008).

1.3.2 Breve perfil socioeconómico
Em Moçambique, 51.5% do PIB advém das 23 cidades do país e a cidade
de Maputo é o principal centro de actividades económicas, principalmente nos sectores do comércio e serviços justificando a importância que ela
tem em relação a toda a zona metropolitana.
Conforme mostrado na Tabela 4, em 2017 o PIB per capita da província
de Maputo foi de 1.111 USD e o da Cidade de Maputo de 1.842 USD encontrando-se melhor posicionada em relação às demais províncias do
país que tem o PIB per capita numa variação entre 181 USD (Niassa) a 716
USD (Inhambane) (INE, 2017). Em razão de ser a capital, grande parte dos
investimentos para o desenvolvimento tem sido alocados na cidade de
Maputo, criando um conjunto de assimetrias económicas e de infra-estruturas com o resto do país. Os dados a seguir mostram a evolução do PIB
da população da província de Maputo e Cidade em relação ao resto do
país.
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Figura 13: Evolução do PIB per capita de Maputo Cidade e Província entre
2007 e 2017 Fonte: INE, 2017

Tabela 2: Quadros do PIB provincial 2007-2017 (Fonte: INE 2017)
Regiões/
Províncias

Norte

2007

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

298

352

344

320

385

441

510

463

404

281

282

Niassa

232

268

260

239

288

325

297

304

261

177

181

Cabo Delgado

258

312

308

290

354

408 2.874 444

405

284

307

Nampula

333

394

383

356

428

490

459

523

453

317

357

327

407

366

317

370

466

442

469

411

283

344

Zambézia

265

380

304

237

266

404

388

336

301

206

226

Tete

304

320

312

281

341

395

362

468

407

283

343

Manica

234

280

271

248

292

331

307

334

287

196

208

Sofala

576

675

656

603

718

819

787

907

790

549

600

Centro

Sul

923

1.068 1.037 954 1.134 1.301 1.257 1.454 1.255 869 1.012

Inhambane

566

655

649

609

746

887

814

942

830

584

716

Gaza

348

424

419

395

479

556

517

556

501

352

380

Maputo
provincia

1.312

1.462 1.367 1.215 1.423 1.587 1.553 1.765 1.477 991 1.111

Maputo
cidade

1.554

1.825 1.802 1.678 1.974 2.273 2.240 2.674 2.325 1.636 1.842

Geral de
Moçambique

458

544

516

466

552

650

662

692

601

416

466
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Os dados do IOF (Inquérito ao Orçamento familiar) do 2014/15 indicam
que a província de Maputo é a que apresenta o maior índice de desemprego no país, com 45.2%, incidindo sobretudo nos jovens entre 15 e 29
anos, com uma taxa acima dos 20% (INE, 2015=). Dados oficiais mostram
que Maputo registou-se uma descida da taxa de pobreza de 53,6% para
36,2% entre 2002/03 e 2008/09, principalmente devido ao aumento de
emprego na construção e em empresas de segurança privada, embora esteja eventualmente relacionada também com os avanços na economia informal (Tvedten et al., 2013).
A cidade de Maputo concentra a maior parte dos serviços e sedes corporativas dos principais grupos económicos e empresas públicas e privadas.
Apesar de concentrar apenas 5,4% da população do país, a cidade é responsável de uma importante parte do PIB nacional de Moçambique.
Em Maputo, o principal sector económico é o comércio e serviços. Uma
característica marcante destes dois sectores é a informalidade e a precariedade dos empregos, bem assim a profunda desorganização em termos
de localização no espaço. Os sectores de comércio, transportes e comunicações, e manufactura são os mais expressivos, representando, respectivamente 29,6%, 29,5% e 12,4% do PIB nacional, segundo o Relatório Nacional de Desenvolvimento Humano (2018). O comércio informal, na sua
generalidade, é maioritariamente praticado por mulheres com a venda de
produtos alimentares e por jovens com a venda ambulante.
Sendo as visões modernistas das cidades ainda e sempre mais compartilhadas pela sociedade urbana em Moçambique e pelos planificadores
(Roque 2020), as informalidades económicas (barracas, vendedores de
rua, etc) e espacial são ainda lidas como uma “inadequação” no ambiente
urbano. No entanto, essas actividades proporcionaram os espaços do
quotidiano onde os seus usuários podem realizar as práticas do quotidiano que constituem as fundamentações para a construção dos sentimentos de pertença à cidade e para o sustento familiar.

1.3.3 Processo de urbanização da cidade de Maputo
A instalação portuguesa na antiga cidade de Lourenço Marques (hoje cidade de Maputo) começou em 1781, mas só se efectivou depois de 1805
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com a chegada da força militar colonial. A elevação à capital (1887) coincidiu com o primeiro plano de urbanização da cidade. Os primeiros planos
urbanísticos da cidade de Lourenço Marques foram inspirados pela ideia
de uma metrópole (Melo 2013), introduzindo uma escala maior e uma geometria ortogonal. Os bairros suburbanos nasceram já dessa época, e alguns foram propositadamente previstos para acomodar as populações
economicamente mais pobres8.
Sob a administração colonial, a cidade passou por uma profunda segregação social, económica e racial legitimada pela legislação colonial do Indigenato9, que categorizou a população em civilizados, índios (indígenas) e
assimilados (ou seja, civilizados honorários). Tal categorização teve consequências espaciais em termos de restrições no acesso à “cidade de cimento” pelos indígenas. Embora o Indigenato tenha terminado em 1962,
os seus efeitos continuaram a estar presentes no Moçambique colonial e
a moldar racialmente o acesso ao espaço urbano (Bertelsen et al. 2014) e
a pôr as bases para uma visão segregada da cidade dita formal.
Em 1972 foi aprovado o primeiro Plano Director de Urbanização da Cidade de Lourenço Marques. Entre os anos 70 e 80 do século passado as
fronteiras administrativas de Maputo foram ampliadas, acolhendo então
uma grande parte da população rural que se estabeleceu na área de transição incluída nos limites administrativos da cidade. Assim, nos anos 80 as
áreas periféricas de Maputo apresentavam as características do estilo de
vida rural (Raposo e Salvador, 2008), enquanto a cidade se expandia exponencialmente devido às migrações do meio rural. Em 1980, quase 50%
da área urbana era composta de assentamentos periurbanos. Aqueles
anos testemunharam as primeiras tentativas de controlar a expansão da
cidade.
O final da década de 1980 foi um período de mudanças significativas para
Moçambique em termos administrativos e políticos e também um momento crítico para a gestão urbana de Maputo (Jenkins 2012), com uma
sempre maior afluência das populações na cidade. Foi feita uma tentativa
de uma melhor infra-estruturação da cidade através do “Programa Básico
8 Já o plano de 1887 previa a criação de um pequeno bairro indígena (Morais 2001) que não chegou a
ser formalmente criado.
9 O conjunto de regulamentos, instituições e comportamentos que definiram a diferença entre cidadãos colonos e súditos indígenas no Moçambique colonial.
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de Urbanização” (1981/87), mas, devido às limitadas capacidades financeiras e administrativas daqueles anos as melhorias previstas pelo Programa não puderam ser implementadas. Neste contexto, os habitantes
encontraram formas alternativas de ter acesso à terra e à cidade. Em
1985 o primeiro Plano de Estrutura tentou estabelecer os instrumentos
para a gestão das áreas periurbanas e definir padrões de expansão. Considerando o carácter (ainda rural) dos assentamentos periurbanos, o plano (que nunca foi implementado) resultou numa mistura morfológica entre zonas formalmente planeadas e zonas onde as dinâmicas tradicionais
de acesso à terra eram aceites.
Os ajustes estruturais no final dos anos 80 esgotaram ainda mais as capacidades técnicas e financeiras estatais, enquanto os conflitos no contexto
da guerra civil e os ataques nas áreas rurais agravaram-se, razão pela qual
a população começou a se concentrar em áreas mais centrais, aumentando a procura por infra-estruturas e serviços urbanos. A população continuou a confluir para as áreas centrais especialmente entre os anos 1987 a
1992. Com o fim da guerra civil em 1992, a nova Constituição (1992) privatizou moradias enquanto a terra permaneceu propriedade do Estado.
As terras e habitações começaram a ser compradas e vendidas cada vez
mais, apesar do facto de as transacções de terra serem consideradas ilegais, circunstância que, como mencionado anteriormente, lançou as bases para a co-produção do espaço urbano entre o formal e o dito informal.
As medidas de liberalização econômica levaram ao enfraquecimento do
Estado e das empresas estatais, bem como à queda dos salários reais. Na
época das medidas que introduziram a visão neoliberal também do desenvolvimento urbano, a guerra ainda estava deslocando um número
crescente de pessoas do campo para a cidade. É durante este período de
crescente pressão demográfica, colapso político e económico, desemprego crescente e abertura lenta à iniciativa económica privada que os vendedores e mercados informais surgiram nas ruas do centro da cidade de
Maputo.
Depois de 1990, com o fim da guerra civil e entrada do investimento directo estrangeiro e a emergência de uma classe empresarial nacional,
uma parte da população retomou o poder de compra para gradualmente
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melhorar as próprias habitações e substituir o caniço por casas de alvenaria, mas na contínua deficiência de infra-estruturas básica. Em termos estruturais, um primeiro momento da expansão da cidade de Maputo veio
acontecer com a progressiva substituição das zonas de caniço pela edificação de infra-estruturas convencionais privadas (como é nos casos dos
complexos habitacionais no Triunfo, Costa do Sol e Polana Caniço). A convivência entre o “caniço” e o “cimento” em Maputo é fruto, segundo
Araújo (1997) dos efeitos das migrações (campo – cidade).
Com a criação das autarquias locais e a introdução dos planos urbanísticos procurou-se resgatar a imagem da cidade capital e combater a “ocupação informal”. Essa tendência reguladora pareceu desacelerar durante
os anos 2000, quando o Governo virou a sua atenção para a produção de
planos urbanos. Foi após a elaboração de vários planos detalhados (19981999) que se começou a conceber um planeamento ao nível da região
metropolitana de Maputo (Grande Maputo), incluindo a cidade de Matola
e os distritos de Boane e Marracuene10, através do plano de estrutura de
2008 - o Plano de Estrutura Urbana do Município de Maputo (PEUMM).
Com o PEUMM foi também elaborado o conceito de uma estrada circular
que ligaria Maputo a Matola e Marracuene, percorrendo as planícies urbanizadas de baixa densidade. Este foi o meio de responder ao problema
urgente de acessibilidade ao centro da cidade e de promover uma área
metropolitana policêntrica.
O PEUMM, que ainda está em vigor, deu mais importância às finanças e
receitas municipais e desenvolveu um conjunto de Planos Parciais de Urbanização (PPU), incluindo melhores serviços como sistemas de gestão
de resíduos. Alguns dos princípios do plano foram posteriormente desenvolvidos pelo programa do Banco Mundial ProMaputo, um Programa de
Desenvolvimento Municipal de 10 anos em duas fases para a cidade de
Maputo (de 2007 a 2017). Paralelamente a esses esforços de planeamento, ocorreu uma (re)aproximação de Moçambique com outros países
(como China, Paquistão, Turquia) através das relações bilaterais e o planeamento urbano se tornou mais intrincado com interesses económicos
mais amplos (Beja e Mazzolini, 2021) e progressivamente gerido também
por investidores privados que, junto a autoridade local, promoveram con10 Este plano reactivou um dos dois cenários alternativos de planeamento do antigo plano do 1985, o do
desenvolvimento concêntrico.
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domínios fechados como principal forma de desenvolvimento urbano e
ocupação do solo nas áreas centrais.

1.3.4 Trajetória urbana actual
É na região do Grande Maputo e especialmente nas áreas do “Maputo
Norte” (Distritos Urbanos KaMavota e KaMubukwana) que a maior parte
da expansão e densificação ocorreu nas últimas duas décadas. Tal expansão seguiu os padrões de subdivisão espacial e melhorias habitacionais
realizados por iniciativa dos moradores em acordo com as estruturas de
poder local. Os bairros de Zimpeto, Xiango e KaTembe são algumas das
áreas-chave para a actual expansão urbana, apresentando uma mudança
significativa na densidade e na natureza do uso da terra. Paralelamente,
ao nível de planeamento “formal”, a ênfase tem sido colocada em planos
detalhados no nível do bairro e uma regulamentação mais rígida sobre o
procedimento de emissão dos DUATs. Tal regulamentação é actualmente usada como instrumento privilegiado para o processo de renovação urbana (Andreatta e Magalhães, 2011) tanto no nível da cidade (com a revisão do Plano de Estrutura de Maputo de 2008), bem como ao nível dos
bairros, com os muitos planos parciais ou de pormenor.
O PEUMM do 2008 visou gerir a nova tendência de expansão, incluindo:
(i) a melhoria e o desenvolvimento de quase 4.000 áreas informais urbanas até 2018, (ii) a elaboração de parâmetros de acessibilidade, (iii) a densificação de áreas urbanas como forma de lidar com a expansão urbana e
os custos de infra-estruturas e serviços; (iv) o desenvolvimento de novas
áreas residenciais denominadas “novas centralidades”, com o fim de abrir
espaço para o aumento da população, incluindo projectos de habitação
social. Assim, o Plano de Estrutura destacou, mais uma vez, a necessidade
de definir, classificar e controlar as áreas em expansão da cidade e, para
esse fim, distinguiu dois tipos principais de terrenos urbanos: já urbanizados e "a serem urbanizados".
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Figura 14: Trajectória Urbanas e Polos de crescimento na AMM. Fonte: Plano
Director de Mobilidade e Transporte do Grande Maputo

Na realidade, novas formas de assentamentos, que não se podem definir
nem em urbanos nem em rurais, estão em crescimento e expansão em
todo o país nas áreas periurbanas das cidades. Em Maputo, a baixa taxa
de crescimento da população da cidade precisa ser lida através do fenómeno de assentamento emergente de áreas 'não urbanas'/'não rurais'
fora da fronteira administrativa urbana, mas que ao mesmo tempo estão
claramente ligadas à cidade, o que Jenkins (2013) define como áreas
'proto-urbanas'. Esta definição é hoje em dia particularmente relacionada
aos distritos de Marracuene e Boane.
Actualmente, e segundo a UN-Habitat (2018), mais de 75% das pessoas
que vivem na cidade de Maputo residem em bairros “informais”. Tais zonas, que permanecem atractivos devido à proximidade com o centro da
cidade e a relativa curta deslocação para o lugar de trabalho ou outras
oportunidades de emprego/renda, educação e lazer, são frequentemente caracterizados por deficiente saneamento urbano, a escassez e degradação das vias de acesso e factores de risco ambiental.
Apesar dos esforços feitos para incluir os assentamentos informais na cidade, fornecendo infra-estrutura e melhorando a acessibilidade, essas
áreas ainda tendem a ser percebidas pelo governo como formas urbanas
inadequadas ou incompletas e como zonas que ainda não são urbanizadas. Essa percepção está baseada nas raízes culturais e históricas mencionadas nas secções anteriores sobre os períodos pré e pós-independência.
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A administração colonial tinha definido os subúrbios, a cidade “informal”,
como lugares temporários à espera de se tornarem uma cidade planeada
(Morton 2019; Roque 2009, Roque et al. 2020); por outro lado, o governo
pós-colonial, após um primeiro momento de negligência para com o desenvolvimento das áreas urbanas, abraçou a visão de uma modernização
urbana, gradualmente regressando a paisagens modernas em detrimento
de assentamentos informais existentes (Sumich 2005, 2010, 2018; Nielsen 2017).
Ao nível dos espaços centrais “formais”, dentro dos municípios, a autoridade tende a promover a ocupação do espaço público para o desenvolvimento de grandes projectos residenciais ou de actividades económicas,
congestionando assim os espaços que poderiam ser utilizados para o verde urbano e o estacionamento.
De forma geral, o padrão de intervenção na gestão urbana da metrópole
de Maputo contribui para fenómenos de exclusão socio espacial e para a
permanência da dualidade na prestação de serviços para os cidadãos metropolitanos. A segregação socio espacial é sempre mais relacionada com
a falta de opções de mobilidade, ou seja com a exclusão da população de
menores recursos dos benefícios proporcionados pelo território urbano,
destacando-se: as infra-estruturas básicas (saneamento, abastecimento
de agua, rede eléctrica,e de drenagem), a habitação condigna e os espaços públicos qualificados, essenciais à criação de boas condições de habitabilidade e de vida.
Os padrões de expansão urbana mostrados na Figura 15 podem ser interpretados a partir da perspectiva da segregação espacial, um problema comum em cidades em rápido crescimento. A falta de oportunidades de
acesso à habitação dentro da cidade pressiona as novas gerações a se espalhar pelo território em novos bairros com fraca infra-estruturas urbana,
incluindo a carência de transporte colectivo, diminuindo radicalmente a
acessibilidade desses novos bairros relativamente a acesso a serviços, actividades, locais que facilitam as interacções sociais e outras oportunidades que o contexto urbano de uma capital nacional podem oferecer, reforçando a atracção pelo uso do carro particular.
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Figura 15: Mapa de assentamentos da população na Área Metropolitana de Maputo. Fonte: INE 2017 elaboração da OMT a partir dos dados do programa GRID3

GRID311
Este contexto geral é exacerbado pelo facto de não existir, ainda, uma
estratégia de planificação urbana ao nível metropolitano. Cada Município
desenha e implementa o seu Plano de Estrutura Urbana e todos se interrompem nos limites territoriais da sua jurisdição. Além disso, esta forma
de planeamento pára abruptamente nos limites da cidade.
Observando a dinâmica de crescimento de Maputo, se a cidade continuar
com esta tendência histórica, pode-se prever, nos próximos anos, o nascimento de novos assentamentos na região metropolitana, com características de escassez de serviços. Por isso, novos modelos de gestão urbana
são necessários para direcionar a trajetória urbana da região metropolitana para a sustentabilidade. Igualmente, novas formas de coordenação
institucional entre os diferentes actores no âmbito da planificação preci11 O Programa GRID3 persegue criar uma base de dados georreferenciada a partir dos dados do Censo
2017 do INE. A base é de livre acesso e permite descarregar para modelar os mapas precisos para cada
projecto.
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sam ser adoptadas, de maneira que os cidadãos disponham de condições
e escolhas de acessibilidade e mobilidade que lhes permitam deslocar-se
de forma segura, e confortável (Seabra, Pinheiro, Marcelino, Santos, &
Leitão, 2011). Isso implica uma mudança radical no sistema de planeamento, observando a estrutura espacial da cidade como principal factor
promotor de interacções sociais entre as pessoas, tanto no campo económico, comunitário ou individual.

1.4 A área metropolitana de Maputo (AMM)
A Área Metropolitana de Maputo é a agregação da área da Cidade de Maputo e uma parte da Província e Cidade de Maputo que, pela estreita ligação da actividade quotidiana, constitui um sistema socioeconómico supra-municipal. A Área Metropolitana de Maputo (AMM) circunscreve os
municípios de Maputo, Matola, vila municipal de Boane e a vila do Distrito
de Marracuene. Do ponto de vista da coordenação dos Transportes Colectivos de Passageiros (TCP) pela AMT o território da AMM é ainda mais
extenso abarcando as vilas Municipais da Namaacha, Manhiça, e os distritos de Matutuine e Magude.

Figura 16: Mapa da Área Metropolitana de Maputo
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O Censo Geral da População e Habitação (CENSO 2017) indica que na
AMM vivem 2.582.219 pessoas, o que corresponde a 10,9% da população
residente em todo o território nacional. A população da AMM quase duplicou desde 1997 até 2017, conforme exposto na Figura 17. Dados dos
Censos de 1997, 2007 e 2017 indicam que a população da AMM passou
de 966.837 para 1.533.177 e 2.582.219 pessoas, respectivamente. Estes
dados revelam um crescimento médio anual de 3,10%, porém os dados
do último Censo de 2017 demonstram um crescimento muito desigual, se
comparada às cidades vizinhas: a Cidade de Maputo aumentou a sua população em apenas 0,08% anual desde o ano 2007; a cidade da Matola
cresceu um 5,37%, Boane em 10,51% e Marracuene 15,75%. Estes dados
revelam qual é a tendência de crescimento da região metropolitana, deslocando as áreas habitacionais para fora do centro da cidade.

Figura 17: Gráfico da distribuição do crescimento entre municípios da AMM.
Fonte: INE 2017

As cidades de Maputo e Matola permanecem como economicamente
centrais neste conjunto urbano de escala metropolitana, onde os deslocamentos diários da população têm um papel fundamental na vida económica. Nessas áreas o consumo per capita é três vezes maior que nas
áreas rurais (Ghosh, et al, 2010). A cidade de Maputo, por ser a capital do
país, se constitui como o polo de convergência de toda a actividade eco45

nómica, serviços financeiros e sociais. O município da Matola por sua vez,
congrega o maior parque industrial da região da província, sendo a sua
importância económica no sector dos transportes e comunicações de
maior destaque. A presença dos portos de mercadorias, da linha férrea
sul e da EN4, tornam a cidade uma das mais trafegadas por viaturas, sejam pesadas ou ligeiras. Note-se ainda que passam pela cidade da Matola
as principais vias que ligam Moçambique à África do Sul e ao reino eSwatini, nomeadamente as fronteiras de Ressano Garcia, de Namahaacha, de
Bela vista e de Goba (para eSwatini). A vila municipal de Boane, de categoria C na classificação dos municípios e dividida em duas localidades (localidade Eduardo Mondlane e localidade Gueguegue), é um emergente
parque habitacional resultado do crescimento da cidade de Maputo e da
consequente procura por espaços de habitação da população dos bairros
de Kamfumo e dos distritos do primeiro anelo da periferia da cidade de
Maputo. Sobre o distrito de Marracuene (especialmente, o Posto Administrativo da Vila de Marracuene), a parte incluída na AMM é a vila Sede
do distrito, a porta de entrada à capital pela estrada nacional N1, da qual
se servem as vias para o interior dos bairros emergentes como Cumbeza,
Intaka, Memo, Agostinho Neto. À semelhança do município de Boane
esta vila, bem como a sua extensão, tem recebido grandes e consideráveis investimentos habitacionais, comerciais e industriais da região, sobretudo, actualmente, devido à importância dada à circulação de Maputo,
tanto do lado de ZImpeto pelo EN1 quanto do lado da Marginal por Xiango.
Os estudos de Araújo (1997, 2005, 2006) mostram que a maior parte das
pessoas que vivem nas novas zonas de expansão (exemplo Zimpeto, Machava, N’kobe, etc) são oriundas das zonas de caniço, do subúrbio da cidade, que deixaram as suas anteriores residências para dar lugar ao crescimento da zona “cimento”. Mais recentemente estão, também nos novos
bairros de expansão, pessoas reassentadas que viviam na periferia da cidade de Maputo, em zonas como Laulane, Mafalala, KaLhamanculo, Magoanine, algumas das quais não apresentam condições dignas para habitação. Na figura representada a continuação é possível apreciar a evolução na ocupação do território a partir dos dados massivos georreferenciados acumulados no Conjuntos de Dados Globais do Programa Global de
Assentamentos Humanos.
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Figura 18: Mapa de Crescimento da AMM. Fonte: Conjuntos de Dados
Globais do Programa Global de Assentamentos Humanos (GHSP), desenvolvido pela Joint Research Centre (JRC) e DG REGIO da EU Commission.
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Há cerca de 20 anos que o conceito metropolitano para o Grande Maputo
começou a ser discutido (Matos, 2003). Inicialmente, o conceito parecia
apontar apenas para as cidades de Maputo e Matola, até que Boane e
Marracuene começaram a crescer e interagir intensamente com o sistema metropolitano. Foi em particular, a partir do ano 2000, que as pessoas
foram estimuladas a se assentar nos novos bairros, em particular em Município de Matola (bairros de Txumene, Picoco, Kongolote e Mozal) e Marracuene (bairros de Guava, Agostinho Neto, 15 de Agosto). De facto, o
Plano Director de Mobilidade e Transporte do Grande Maputo de 2014
inclui já aqueles territórios. Em 2017, com a criação da Agência Metropolitana de Transporte de Maputo (Decreto 85/2017) o conceito da Área
Metropolitana de Maputo “compreende os Municípios de Maputo, Matola e Boane, os Distritos de Boane e Marracuene e outros contíguos na
província de Maputo” (Art.3, ponto 3). Os distritos de Marracuene e Boane e Município Boane são actualmente as regiões de atracção das construções de habitações sociais da região metropolitana. O distrito de Magude, que dista aproximadamente 160 Km. do centro da cidade de Maputo a noroeste, e a Vila da Ponta de Ouro a cerca de 150 Km a sul, são os
extremos mais distantes do centro de Maputo. Muito recentemente, o
conceito metropolitano para Maputo foi reforçado no Decreto 02/2021
com a actualização das medidas de restrição contra o COVID-19 que entre outras impôs o “Recolher obrigatório" só para a Área Metropolitana
de Maputo. A gestão do sistema de transporte colectivo teve uma grande
importância para a construção de uma visão metropolitana. De facto, a
rede de transportes da AMM inclui também os distritos de Boane, Matuitine, Magude e as municipalidades de Namaacha e Manhiça.
A tabela a seguir ilustra a distribuição da população da AMM de acordo
com os Censos da População e Habitação nas últimas duas décadas para
as cidades de Maputo, Matola, Marracuene e Boane.
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Figura 19: Distribuição da população por distritos urbanos e municipais.

Figura 20: Evolução população e densidade na AMM segundo Censos 1997-20072017 Fonte: INE e OMT

49

O gráfico a seguir mostra a projecção futura do crescimento desta população em termos comparativos.

Figura 21: Projecção de crescimento da população na AMM entre 2017-2040.
Fonte: INE 2017

As dinâmicas do crescimento da AMM acima mencionadas dificultam a
definição clara da dimensão real da metrópole, especialmente até aparecer uma Lei, Decreto ou documento oficial que consolide oficial e administrativamente esta realidade.
Em termos de planeamento, o crescimento e os arranjos espaciais da
AMM são consequência de uma gestão do espaço que segue um modelo
capitalista de produção do espaço urbano.
Tanto as autoridades como os cidadãos interiorizaram modos particulares de produção espacial como a única forma de criar uma cidade moderna, ou de classe média. Os condomínios fechados são actualmente o principal modo de organização de novos espaços na cidade (Morange et al.
2012, Quembo 2009), proporcionando novas oportunidades de maior privacidade e segurança a um número crescente de residentes que pretendem ter um terreno fora da desordem espacial, social e de infra-estruturas do centro da cidade. Os condomínios fechados, outrora associados
apenas a uma elite, são agora o símbolo de uma nova aspiração urbana
(Nielsen e Jenkins 2020, Bertelsen 2021).
Também os membros da classe média baixa, ou nativos originalmente dedicados à agricultura nas zonas periféricas, tentam hoje em dia criar en50
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claves para assegurar o seu espaço habitacional, experimentando assim
formas de privatização normalmente apenas acessíveis a uma elite privilegiada (Sumich e Nielsen 2020). Isto é altamente apoiado pelas autoridades municipais de planeamento, que privilegiam estes assentamentos em
detrimento de formas individuais de garantir a terra, como no bairro Mapulene. Em muitos destes assentamentos, tem-se observado que este
tipo de forma urbana e arquitectónica agrava a segregação (Mazzolini,
2018), a utilização de automóveis particulares e limita a utilização colectiva e a preservação dos espaços públicos e do ecossistema (Beja e Mazzolini 2021).
A AMM é caracterizada por uma alternância de espaços consolidados e áreas intersticiais urbanas e rurais, o que se pode também definir um rural
transformado (Mendonça 2014). Os mais recentes assentamentos surgidos (ex. Boane) significam sempre mais umas alternativas residenciais
para a população que ainda reside em Maputo, seja pelo valor da terra,
seja pelo estilo de vida procurado por uma elite, criando assim uma escala mais complexa do modo de vida das pessoas e impulsionando muito
mais o uso do carro.
As áreas peri-urbanas de expansão funcionam como espaços sempre mais
procurados pela população com alto poder aquisitivo. Algumas associações de habitantes (por exemplo em Mapulene e Costa do Sol) organizam
o próprio espaço urbano produzindo os seus próprios planos de pormenor e de urbanização, na ausência de processos rápidos por parte dos órgãos de planificação. Nas áreas periurbanas de Boane, por exemplo, as
práticas de transformar a mudança de uso da terra, antes dedicada à agricultura de subsistência, em lotes residenciais de alto valor levam à uma
subida do valor da terra, especialmente se adquirida por investidores que
constroem condomínios residenciais de luxo. Estas áreas funcionam também como reservas para expansão urbana planificada, incluindo a sua utilização, pelo estado, para o reassentamento de população retirada de
áreas consideradas impróprias para habitação ou sujeitas às intervenções
planificadas. Em geral, essas áreas semi-urbanas são muito atrativas em
termos de investimentos privados, residenciais e industriais, embora a
sua população continue dependente do centro, o que obriga a suas viagens diárias para Matola e Maputo.
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A região também acomoda grandes conjuntos habitacionais comunitários
para a classe média e alta, como o Projecto Intaka (Zimpeto), promovido
como local de um novo estilo de vida urbano. A mudança socioeconómica
- a ascensão de uma classe mais rica entre 1997 e 2007 e ainda em andamento levou de facto os habitantes de muitos bairros suburbanos e centrais a deixarem as próprias casas e mudarem-se para bairros periurbanos, especialmente dos distritos KaMavota e KaMubukwana.
Paralelamente, o actual processo “formal” promovido pelo estado está
baseado na criação de novos planos de uso da terra, "regularizando" as
áreas existentes definidas como "não oficialmente planeadas” e estruturando também novas áreas, leva os moradores mais pobres a se assentarem progressivamente na área metropolitana e mais longe do centro de
Maputo. Como poucos locais estão agora disponíveis ou acessíveis para
desenvolvimento nas localizações mais centrais, as áreas informais que
fazem fronteira com a cidade estão sob pressão e os promotores estão
cada vez mais a comprar lotes aos residentes locais a preços muito abaixos do valor de mercado. Muitos moradores com recursos económicos limitados afastam-se das zonas peri-centrais pelo sentimento de não pertencer mais à cidade, uma vez que outros modelos de desenvolvimento
habitacional e do imaginário urbano vão aparem e dominam a esfera urbana (Mazzolini, 2016). O aumento dos custos de transporte e do tempo
gasto são a primeira consequência negativa desse processo para o segmento mais pobre.
Para que esta visão de tipo metropolitano passe a acontecer, é necessário o reconhecimento das diferentes formas de ocupação e provocar a integração delas. A equidade ao nível urbano é composta por justiça social
e justiça distributiva / espacial. Ambos os componentes estão relacionados com a mobilidade individual, pois essa inclui a capacidade de os residentes terem acesso a serviços e oportunidades. O fraco conhecimento
das reais dinâmicas urbanas de acesso à terra, de preferência de localização, e das vias de mobilidade entre os bairros residenciais periféricos e o
centro da cidade, bem como as dinâmicas socioeconómicas que permitem o dimensionamento eficiente da rede infra-estrutural, tem como
consequência uma planificação urbana fragmentada e ineficiente. Igualmente, a ausência de um cadastro actualizado enfraquece as municipalidades na análise do solo urbano e na captação de recursos.
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2. Transporte e mobilidade na área metropolitana
de Maputo
A dinâmica urbana em Moçambique e a trajetória urbana específica da
AMM descrita nas seções anteriores estão fortemente ligadas à estrutura
do sistema de mobilidade urbana na região. Considerando os fortes vínculos entre o desenvolvimento urbano e a oferta de infra-estrutura e serviços para a mobilidade urbana, resolver o problema da falta de transporte público organizado e sustentável na AMM tornou-se progressivamente
uma questão política de nível nacional.
Este capítulo fornece uma visão geral do quadro regulatório, de planeamento, funcionamento e governação do transporte e mobilidade na
AMM, discutindo as suas implicações para a mobilidade sustentável e as
ligações com o desenvolvimento urbano na região. Diferentes reformas e
configurações do sistema de transporte são descritas em detalhes com
base nas informações disponíveis. Além disso, iniciativas relevantes que
buscam melhorar a acessibilidade e a sustentabilidade do sistema de
transporte na região são abordadas em detalhes.
Com vista a melhorar a coordenação de políticas e programas de desenvolvimento dos transportes públicos, o Governo procedeu à aprovação,
em 2009, da Estratégia para o Desenvolvimento Integrado do Sistema de
Transportes (Resolução n. 37/2009). Esta estratégia visava melhorar a
oferta dos serviços, a assistência técnica aos veículos para o conforto e
segurança, e universalizar o acesso e a cobertura dos transportes públicos. Os principais desafios eram assegurar uma melhor acessibilidade em
termos de quantidade de utentes e da inclusividade das diferentes zonas;
garantir uma melhor regulação do fluxo de veículos evitando desequilíbrios e congestionamentos; reduzir as distâncias e os tempos de espera,
e criar um sistema de gestão dos transportes que pudesse se adaptar
progressivamente e de forma proativa e flexível às mudanças do ambiente e do fluxo na procura pelo transportes.
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2.1 O Plano Director Da Mobilidade
O Plano Director de Mobilidade e Transporte do Grande Maputo aprovado pela Assembleia Municipal de Maputo em 2014, foi elaborado pela
Agência de Cooperação Internacional Japonesa, JICA, e representa um
marco na evolução do planeamento de transportes com ênfase no desenvolvimento sustentável. Este Plano engloba ainda a questão do uso sustentável do solo para um melhor aproveitamento dos sistemas de transporte em massa. Foi introduzido pelo Plano Director o conceito de Desenvolvimento Urbano orientado na Mobilidade (TOD- Transit Oriented
Development), que se refere ao uso misto do solo com denso desenvolvimento urbano concentrado em torno de estações de transporte público,
apoiado por sistemas de transporte público de alta capacidade, e que suporta ambientes caminháveis e habitáveis para a mobilidade local (Ibraeva et al., 2020).
Ao incorporar o conceito de TOD, o Plano enfatiza a necessidade de planificar com os diversos actores envolvidos no sector de transporte: as associações, o Governo, o Sector privado e empresas públicas. O Plano Director de Mobilidade e Transportes do Grande Maputo tem uma perspectiva temporal de até 2035. O mesmo visa promover um conjunto de acções coordenadas entre as várias instituições municipais e estatais para
promover e dinamizar a mobilidade de pessoas e bens, num contexto da
rápida urbanização (no sentido horizontal) de Maputo. O Plano Director
avalia a situação do transporte e faz projecções das possíveis opções de
evolução do crescimento e propõe uma estratégia e um conjunto de projectos para implementar a descentralização da actividade de transporte
público na região em núcleos ligados por grandes infra-estruturas e sistemas de transportes de massas. Em particular, o plano prevê o desenvolvimento de um Bus Rapid Transit (BRT) na AMM.
O plano propõe 3 corredores onde se pode implantar o BRT12 na região
metropolitana, nomeadamente: (1) BAIXA-MUSEU para ALBAZINE; (2)
Zimpeto-Baixa ao longo da EN-1, e (3) Baixa-Matola, ao longo da EN4. O
Plano prevê 3 fases, detalhadas abaixo.
12 Os sistemas Bus Rapid Transit são tipicamente serviços de autocarro executados em faixas exclusivas
com direito de passagem protegido, com pagamento de tarifa na estação e com frequências e capacidade de veículos maiores do que os sistemas regulares de ônibus.
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Fase 1 - 2018: A primeira fase proposta cobre o trecho de alta procura entre Magoanine / Xiquelene / Praça dos Heróis e Baixa. Nesta
fase de ir-se-á determinar a eficácia com que a concessão irá funcionar; como a construção se compara aos custos e prazos esperados,
como a rota de BRT interage com outros modos e como os operadores privados de chapa reagem às mudanças necessárias nos regulamentos e operações. A Fase 1 também considera a extensão dos
serviços de BRT ao corredor N1 para a área da Baixa. Isso poderia
ser conseguido construindo um novo corredor específico para a Brigada (ou pela Avenida Joaquim Chissano), ou uma opção de custo
mais baixo seria conectar as principais zonas residenciais ao longo
da N1 à via de autocarros na Av. Acordos de Lusaka.
Fase 2 - 2025: a segunda fase incluirá as principais ligações MatolaMaputo, com duas novas opções: uma via Museu e outra na estrada
alargada da Joaquim Chissano. Esta fase envolverá uma solução
para inserir uma faixa de autocarros na rodovia como parte do acesso geral à Ponte Katembe. Cada rota de BRT dependerá ter um ou
mais terminais de integração que receberão as rotas alimentadoras
associadas. Nesse estágio, as rotas interdistritais também seriam introduzidas, ligando os corredores de BRT (e, eventualmente, os serviços ferroviários actualizados) sem a necessidade de os passageiros trocarem de unidades nas áreas centrais. Estes terminais, também seriam controlados (ou operados) pelos concessionários de
BRT. Prevê-se que pelo menos duas rotas interdistritais seriam necessárias para completar a rede: como parte da Fase 2, a primeira
seria introduzida passando pelos subúrbios mais densos. Nenhuma
infra-estrutura especial é necessária, excepto uma superfície de pavimentação razoável.
Fase 3 - 2035: A extensão da primeira rota para Albasine pode ser
alcançada através da extensão do corredor de BRT ao longo da Avenida Julius Nyerere ou usando a ampla faixa de domínio da Rua Cardeal Alexandre dos Santos para incorporar uma via central de autocarros da BRT. Esta fase seria uma extensão do sistema BRT para
Katembe por meio da uma nova ponte. Uma faixa de BRT / HOV
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[veículo de alta ocupação], por exemplo, poderia fornecer a preferência de transporte necessária. A segunda rota seguindo o anel
viário e servindo aos desenvolvimentos mais recentes, poderia então ser incorporada ao sistema.

Figura 22: Proposta de rede estruturante de transporte público de passageiros em 2035. Fonte: JICA, 2014

Como é mostrado acima, as propostas do Plano Director de Mobilidade
consideram a integração de transporte e ordenamento do território e um
desenvolvimento concertado da infra-estrutura de transporte público,
operações e gestão para usar o transporte público como um motor de
desenvolvimento urbano. A visão de longo prazo proposta pelo este Plano envolve não apenas o fornecimento de infra-estrutura de alta capacidade, a reforma das operações de transporte público, mas enfatiza a introdução gradual de mudanças na governação e nos ambientes regulatórios para a operação dos serviços de transporte que possam viabilizar a
sustentabilidade das mudanças impulsionadas pelo transporte na trajetória da cidade.
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Figura 23: Intervenientes principais no sector da Mobilidade Urbana na AMM,
2021. Fonte: T-SUM-MIE
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2.2 Governação e políticas do Transporte Público
O cenário de governação de transporte urbano da AMM é complexo e envolve a interação de actores em todas as escalas e em áreas além do
transporte. Na mobilidade em geral colaboram várias instituições, entre
públicas, privadas e parceiros internacionais, que operam a várias escalas,
desde o âmbito nacional, metropolitano e municipal. Na mobilidade,
como em outros os âmbitos, a transferência de funções desde o nível nacional ao municipal segue a legislação autárquica (Decreto 33/2006) que
prevê a transferência de funções de forma gradual e em base a comprovadas capacidades técnicas e organizacionais da autarquia. O transporte
colectivo de passageiros foi um dos primeiros sectores transferidos para
a responsabilidade de alguns municípios na AMM, nomeadamente os de
Maputo (em 2008), Matola (em 2008) e Boane (em 2018). No distrito de
Marracuene o sector ainda está sob gestão do governo central.
De âmbito nacional, com poderes regulamentares e de coordenação no
sector, destacam-se as instituições públicas ligadas ao Ministério dos
Transportes e Comunicações e Ministério das Obras Públicas, nomeadamente:
• A Administração Nacional de Estradas (ANE), que planifica e administra a rede de estradas públicas, e implementa programas nacionais de estradas, para além de apreciar e propor a regulamentação
administrativa e técnica sobre as estradas urbanas e nacionais;
• O Instituto Nacional de Transportes Rodoviários (INATRO, antigo
INATTER), que regulamenta, fiscaliza e supervisiona as actividades
desenvolvidas no ramo dos transportes terrestres visando satisfazer as necessidades de mobilidade de pessoas e bens. Este é o principal órgão emissor das licenças de condução;
• O Fundo de Transportes e Comunicações (FTC), actua como financiadora do sector, tanto aos operadores privados quanto aos públicos por via dos respectivos municípios.
No âmbito metropolitano destaca-se a AMT. Esta foi criada pelo Governo
(Decreto n.º 85/2017, de 29 de Dezembro) e está subordinada ao Ministério dos Transportes e Comunicações (mais detalhes sobre a AMT se encontram na próxima secção).
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No âmbito municipal cooperam para o desenvolvimento da mobilidade
principalmente os Conselhos municipais de Maputo, da Matola, de Boane,
da Namaacha e Manhiça e ainda os Governos dos distritos de Marracuene
e Matuitine. Os municípios têm autoridade para licenciar os transportes
públicos na sua jurisdição, e por via da polícia municipal fiscalizar a operação dos mesmos dentro do seu território. No Município de Maputo, a
EMME EP. (Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento) planifica, organiza e controla os principais terminais de transportes de passageiros e o estacionamento em toda cidade. Cada governo municipal gere
uma empresa municipal de transporte de passageiros13.
Nos anexos é possível encontrar uma compilação e descrição dos diferentes actores do sector identificados no projecto T-SUM através do Mapa
de Iniciativas e Entidades (MIE).

2.2.1 Agência Metropolitana de Transporte de Maputo
A Agência Metropolitana de Transporte de Maputo (AMT) é uma instituição subordinada ao Ministério de Transportes e Comunicações, que começou a funcionar depois da nominação do respectivo Presidente do
Conselho de Administração em Agosto de 2018. O Decreto da sua criação
(Decreto n. 85/2017, de 29 de Dezembro de 2017) atribuiu a esta instituição a responsabilidade de “[...] Coordenar e implementar o Plano Director de Mobilidade e Transporte para a Área Metropolitana de Maputo”. A
AMT tem a responsabilidade de coordenação da mobilidade e transportes nas cidades de Maputo, Matola e Boane, e distritos de Boane e Marracuene e contíguos. Na prática, actualmente, dada a necessidade de abastecimento em transporte, esta responsabilidade tem se estendido para
Manhiça, Matutuine, Namaacha e Magude. A AMT coordena e assiste às
cooperativas de transportes destes distritos14.
13 A Empresa Municipal de Transportes Rodoviários de Maputo (Resolução da Assembleia Municipal de
Maputo, de 17 de Março de 2011); a Empresa Municipal de Transportes Públicos da Matola (Resolução
n.º 56/2011, de 27 de Julho); a Empresa Municipal de Transportes de Boane (Resolução n.º 85/AMVB/
2017, de 03 de Novembro) (em Boane); a Empresa Municipal de transportes da Manhiça; e a Empresa
Municipal de Transportes Públicos de Namaacha. Estas empresas fazem as ligações dentro do seu território municipal, mas também para os outros municípios, especialmente para a cidade de Maputo,
na Praça dos Trabalhadores (Baixa).
14 A AMT tem três Administradores executivos, sendo um o PCA e dois pelouros, nomeadamente, o pelouro Técnico e o pelouro de Recursos Humanos e Finanças.
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De entre as atribuições da AMT, destacam-se:
a. Planear, gerir os serviços dos transportes públicos colectivos de
passageiros na Área Metropolitana de Maputo.
b. Responder aos interesses dos munícipes, governos províncias,
distritais e parceiros privados na Área Metropolitana de Maputo,
bem como do Governo, em assuntos de transporte.
c. Assegurar a gestão financeira e orçamental do Sistema Integrado
de Transporte para a Área Metropolitana de Maputo, bem como os
mecanismos de subsídios e compensação dos transportes públicos
urbanos de passageiros.
d. Aprovar as rotas, horários de circulação dos transportes públicos
colectivos urbanos de passageiros.
e. Identificar e mobilizar recursos internos e externos para o Sistema Integrado de Transporte para a Área Metropolitana de Maputo.
f. Fiscalizar, avaliar, monitorar e controlar os Serviços de Transporte
Públicos colectivos de passageiros, em coordenação com outras entidades relevantes.
g. Sistematizar a informação sobre os custos operacionais do Transporte público
h. Estabelecer e actualizar as características das linhas de transporte, tais como terminal, itinerário, pontos de paragem e estações de
integração, horário de funcionamento e frequência de serviço
i. Coordenar com outras entidades públicas a implementação de
projectos de carácter comum.
Do ponto de vista técnico, a AMT tem a função de planear as necessidades de transporte público na Área Metropolitana de Maputo e definir
projetos para o seu desenvolvimento. No âmbito da gestão operacional
de um sistema integrado de transporte público, compete a AMT:
1. Organizar, coordenar e controlar os sistemas operacionais e planos de manutenção específicos dos serviços de transporte público
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2. Concessionar, contratar e autorizar a realização de actividades de

transporte, de reparação e manutenção dos transportes públicos na
Área Metropolitana de Maputo
3. Aprovar tarifas do transporte público urbano de passageiros na

área Metropolitana de Maputo, fora das áreas de jurisdição dos municípios

2.2.2. O “Plano 1.000 autocarros”
Paralelamente à criação da Agência Metropolitana, o Governo implementou um regime de apoio ao transporte público na AMM. Esta acção ficou
conhecida como “Plano 1 000 Autocarros”. O plano visou, por um lado, a
entrega de 1 000 autocarros novos para todo o país; e por outro lado, incentivar a integração e formalização dos operadores tradicionais de semicolectivos através agrupamentos e criação de cooperativas para que esses possam operar os autocarros15. A implementação deste plano foi desenvolvida em colaboração com a Federação Moçambicana de Associações de Transportadores (FEMATRO). Saúl (2017) refere que este plano
veio com uma combinação de medidas, que por um lado visam renovar a
frota de autocarros e assegurar um serviço de manutenção mais eficaz
através da criação de uma empresa de manutenção destes autocarros
por forma a conferir a sua durabilidade.
O processo de compra de autocarros e entrega aos operadores privados
é a opção do Governo nos últimos 15 anos. No contrato de entrega dos
autocarros ao sector privado, está prevista o pagamento de letras mensais, como forma destes contribuírem para a redução do esforço financeiro do Estado, para além de o seguro e manutenção dos autocarros serem
da responsabilidade do Estado, durante cinco anos, para aumentar o seu
tempo de vida útil.
Esta abordagem envolveu importantes reformas na governação do servi15 As primeiras 230 viaturas de diferentes lotações, até Junho de 2018, foram entregues pelo Fundo dos
Transportes e Comunicações. Depois da criação da AMT em Agosto de 2018 o resto das viaturas foi distribuída por esta instituição como novo representante do Ministério dos Transportes e Comunicações
para este Plano. Inicialmente, a entrega do veículo incluía um contrato assinado a três partes entre o
Ministério/FTC/AMT, o gestor/transportador e a cooperativa a que pertence. Com a AMT o contrato
passou a ser apenas assinado entre a AMT e a Cooperativa e/ou Empresa Municipal. O contrato compromete as partes, entre outras responsabilidades, ao pagamento de 60 letras ou prestações mensais.
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ço de transporte público. O apoio para a criação de cooperativas de operadores individuais coordenados dentro de uma rede de transporte metropolitano (REM) através do FTC (primeiro) e da AMT (depois), visou imprimir dinamismo e profissionalismo na prestação do serviço bem como
potenciar o sector privado por se acreditar que tenderá a melhorar a qualidade de serviço.
A primeira cooperativa criada com o apoio do governo e do Município de
Maputo foi a COOTRAC1 na rota Zimpeto–Baixa/Museu, que inicialmente
(em Fevereiro de 2016) recebeu 50 autocarros de 55 assentos. A experiência desta cooperativa estimulou, em 2017, a criação de mais cooperativas em toda região metropolitana até um total de 10.

2.3 A Procura de transportes
O conhecimento sobre as necessidades e comportamento da população
na procura de transporte é uma das grandes lacunas de informação identificadas no sector da mobilidade urbana em Moçambique.
Entre outros dados de base fundamentais mais recentes, existem os que
se referem aos anos 2012 e 2013 procedentes dos estudos prévios desenvolvidos pelas consultoras da Cooperação Japonesa (JICA) para fundamentar o Plano Director de Mobilidade e Transportes do Grande Maputo (PD). Um dos estudos corresponde a um inquérito domiciliar realizado para um total de 10.037 famílias de uma amostra aleatoriamente no
Grande Maputo. A partir deste estudo, as seguintes informações básicas
são extrapoladas:
• A taxa de viagem média na AMM é de 1,66 viagens por pessoa /
dia. Mas nas famílias que dizem ter um ou mais carros aquela taxa
aumenta até 2,15 viagens por pessoa / dia (JICA, 2012);
• As análises de Origem/Destino destacam a forte atração que o
Distrito de KaMfumo exerce em relação a qualquer outro destino.
• De um modo geral, na área metropolitana de Maputo no ano
2012, os deslocamentos foram realizados a pé (45,9% 16), seguidos
16 Esta percentagem inclui os deslocamentos de bicicleta, pouco presentes nas áreas urbanas e mais na
zonas rurais dentro da AMM.
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de chapas17 (32,9%) e autocarros das empresas públicas (EMTPM,
ETM, ETB) (9,2%). A utilização do carro e táxi correspondeu a 10,2%,
e os outros meios (comboio, barco e motorizadas) corresponderam
a 1,9% (JICA, 2012).

Figura 24: Volume de ligações entre os diferentes distritos urbanos e postos
administrativos da AMM. Fonte: JICA, PD

17 No momento da pesquisa de JICA as alternativas fundamentais de Transporte Colectivo de Passageiros foram Chapas de 15L e 26L, as Carrinhas de Caixa Aberta, os Autocarros das Empresas Públicas e
os comboios de CFM.
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Figura 25: Repartição Modal. Fonte: JICA, 2014

Figura 26: Motivos de viagem. Fonte: Inquérito JICA,
2014
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Figura 27: Repartição modal por motivo de viagem. Fonte: JICA, 2014

Os dados mais recentes correspondem ao estudo não publicado financiado pelo Fundo dos Transportes e Comunicações (FTC) chamado “Estudo
da procura dos serviços de transporte público de passageiros na área do
Grande Maputo” (Matos, 2017). De um total de 72.000 entrevistas realizadas entre inquéritos domiciliares e entrevistas à saída e/ou entrada das
principais linhas de utilização de Transporte Colectivos de Passageiros
(TCP, inclui Chapas e Autocarros), apuraram-se os seguintes resultados:
• Cerca de 70% das pessoas entrevistadas realizavam viagens diárias;
• Os agregados familiares foram compostos, em média, por 6 pessoas por família;
• De média, 70% dos membros das famílias utilizam os TCP;
• O valor gasto nos TCP era, em média e por família, de cerca de
63,00 MT por dia. As famílias que mais gastam em TCP são as da
zona de Boane, com quase 100 MT por dia e, as que menos gastam
com os TCP são as das zonas de Jardim, Benfica e Patrice Lumumba
com uma média diária de cerca de 47,00 MT.
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Figura 28: Distribuição dos passageiros por tempo que ficam
no destino

Os dados apresentados a seguir são a média dos dados apresentados no
estudo que estão organizados por áreas geográficas ao longo dos 5 primeiros corredores metropolitanos previstos pelo Fundo de Transportes e
Comunicações (FTC).

Figura 29: Distribuição dos modos de transporte rodoviários
utilizados. Fonte: Matos 2017
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Figura 30: Distribuição por Motivos de Viagem. Fonte. Matos 2017

Figura 31: Distribuição dos utentes de TCP por horário de saída de
casa. Fonte. Matos 2017
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Figura 32: Importância das diversas dificuldades sentidas pelos utentes. Fonte: Matos 2017

Figura 33: Zonas organizadas com raios de 3 kms dos principais corredores metropolitanos de 2017
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O gasto em transporte dos passageiros é variável dependendo da distância e número de ligações necessárias para chegar ao destino. O estudo de
Mendonça (2014) conclui que, em Maputo, muitas vezes as pessoas mais
pobres têm que gastar mais de 30% do seu orçamento nos transportes
públicos. Contudo, segundo INE, entre 2008 e 2015 a média do gasto
para o transporte é de 12.5% do orçamento familiar mensal dos agregados baseados no meio urbano do país (INE, 2015). Os custos de transporte constam na terceira divisão de despesas por importância para cada
agregado familiar, depois do conjunto de gastos ligados à habitação
(31%) e à alimentação (20,7%). A população rural destina só 6,5% ao
transporte, enquanto que a maioria de seus limitados recursos são destinados à alimentação (53%) (INE, 2015).

Figura 34: Despesas Mensais Per Capita Por Divisão De Despesa, Segundo Área
De Residência (Em Percentagem). Moçambique, 2008/09 A 2014/15. Fonte: INE,
IOF 2008-2015

O trabalho da finalista em Economia, Anifa Assane, feito no ano 2014 sobre o transporte dos professores da primária na cidade de Maputo identificava, numa amostra de 44 professores, que a metade deles gastavam
entre 300 e 600 MZN mensalmente no Chapa, que significa entre o 11% e
o 22% do salário mínimo da função pública em 2013 (2.699 MZN18).
18 30 MZN per $ em Junho de 2014. A taxa de câmbio do Metical com as moedas estrangeiras de referên -
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Figura 35: Gasto de Transporte dos professores de primária em
Maputo. Fonte: Assane, 2015

Figura 36: Análises de fluxo entre Distritos Urbanos de Maputo. Fonte: INCM,
PDE e AMT, 2020

Dados do censo de 2017 mostram como no país só 4% dos agregados familiares têm um ou mais carros, 8% uma ou mais motorizadas e 29% uma
ou mais bicicletas. A análise dos dados mostra que o carro é mais presencia tem vivido importantes mudanças ao longo da última década.

70

Perfil Urbano de Maputo. Mobilidade, acessibilidade e uso da terra na Área Metropolitana de Maputo

te nas zonas urbanas e no sul do país, enquanto as bicicletas e as motas
são mais comuns nas zonas rurais e particularmente no norte do país.
Cerca de 48% dos agregados familiares moram na Província e Cidade de
Maputo dizem ter um ou mais carros, 3% dos agregados familiares desta
região tem pelo menos uma bicicleta. Ao nível de Cidade e Província de
Maputo, 20% dos agregados familiares dizem ter um ou mais carros, 9%
tem bicicleta/s e 2% motocicleta/s (Censo, 2017).

Figura 37: Agregados Familiares por posse de bens duráveis, segundo área de residência, província e sexo do chefe de agregado. Fonte: Censo 2017 Quadro 60 editado pelo OMT

Figura 38: Distribuição por províncias dos agregados familiares que
dizem ter um ou mais veículos de transporte organizado por tipos (bicicletas, motos e carros). Fonte: Censo 2017 Quadro 60 editado pelo
OMT
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2.4 A Oferta de Transporte
Nesta secção são descritas as diferentes opções de transporte que estão
presentes na AMM na actualidade, tanto públicas ou colectivas como privadas.
Até 2014, os chapas eram responsáveis por cerca de 75% de todas as viagens não caminhadas/pedaladas, enquanto cerca de 17% dessas viagens
eram feitas em autocarros convencionais. A mesma fonte indica que os
carros/táxis foram responsáveis por cerca de 10% dessas viagens. Nos últimos 5 anos, na AMM cresceu o número de alternativas de Transporte
Colectivo de Passageiros (TCP) até configurar o cenário a seguir:
• Rede de transportes semi-colectivos, vulgo Chapas, formada por
viaturas com capacidade de 15 Lugares e 26 Lugares, reconhecidos
internacionalmente como “minibuses” e “middle buses”. Só nas rotas das Cidades de Maputo e Matola circulam 2.435 viaturas
(OMT ,2020).
• Rede Estrutural Metropolitana (REM), coordenada pela AMT, com
7 corredores e 400 autocarros e 15 “viaturas mistas” (viaturas de
transporte de passageiros e carga) e operadas por 10 cooperativas
de transportadores e 5 empresas públicas municipais.
• Rede Pública Ferroviária gerida pela empresa pública Caminhos de
Ferro de Moçambique (CFM);
• Metro-Bus, rede mista rodoviária e ferroviária gerida de forma privada pela empresa Sir Motors, focada nas necessidades e capacidades económicas da classe média.
• Rede de “MyLoves”, formada por pequenas camionetas de caixa
aberta (sem condições de transporte de passageiros e nem licença
municipal para o exercício da actividade), utilizados principalmente
nas rotas dos bairros em expansão, em estradas não pavimentadas
e misturado às vezes com mercadoria. Muitas das vezes servem
como alimentadores dos grandes terminais dos autocarros que entram para as cidades.
Esses meios de transporte utilizam diferentes rotas rodoviárias e ferroviárias com pouca ou nenhuma integração entre elas.
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Não são conhecidos na AMM serviços de Moto-táxi e Bici-táxi mais utilizados em outras províncias do norte do país. Igualmente, não há referências da introdução do aplicativo internacional Uber no país, embora já tenham surgido outros serviços de táxi por aplicativo.

Figura 39: Autocarro, Chapa de 15L e Chapa de 26L na Av. Guerra Popular. Fonte: Mr.. John from Rede Uthende

Figura 40: Distribuição de capacidade entre Chapas e Autocarros da REM. Fonte: Campanha de Contagem de Chapas 2020, OMT-AMT, 2020
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2.4.1 Tarifas
Os preços fundamentais da tarifa de transporte rodoviário de passageiros são determinados pelos Municípios após consultar ou negociar com
os operadores e, no caso de Maputo por seu caráter capital, também com
a AMT e o MTC. Nas rotas mais cumpridas existem diferentes preços segundo a distância entre as paragens de subida e descida até conformar
uma complexa matriz. Esta matriz mantém certa estrutura lógica a partir
das “paragens ou pontos intermédios", sendo aquelas onde se muda de
uma valor de tarifa para outro. A continuação é possível apreciar o exemplo da matriz de preços para a rota de 101-BAIXA-BOANE de 2017-2021.

Figura 41: Matriz de preços da rota 101-BAIXA-BOANE (2017-2021). Fonte: AMT

74

Perfil Urbano de Maputo. Mobilidade, acessibilidade e uso da terra na Área Metropolitana de Maputo

Cada corredor da REM tem a sua própria lógica de preços que não coincide com outros. Antes da implementação do cartão Famba, a AMT realizou um registo de cada uma das matrizes de preços de cada uma das mais
de 90 rotas até encontrar quase 300 combinações de tarifas diferentes.
Numa primeira fase de implementação é respeitada a lógica de preços de
cada um dos corredores, embora o horizonte passe pela harmonização
das tarifas a nível metropolitano em relação às distâncias.
Dentro da cidade de Maputo existem apenas duas categorias de preços
válidos para os transportadores de semi-colectivos e autocarros. Em Janeiro de 2022, o valor mínimo passou de 10 Meticais (0,16 US dólares19)
até 12 Meticais (0,19$) para distâncias inferiores a 9 Km. E de 12 para 15
meticais (0,23$) para resto de distâncias na capital. A nível metropolitano, para percorrer 30 km, as tarifas aumentaram, por exemplo, de 21 Meticais (0,33$) para 24 Meticais (0,38$) no caso de Boane (33 km), e de 25
Meticais (0,39$) para 34 Meticais (0,53$) para Marracuene (30 km).

Figura 42: Cartaz de comunicação da nova tarifa de Janeiro de 2022. Fonte:
AMT
19 Taxa de câmbio de 1 de Janeiro de 2022 de 63.73 Meticais por cada unidade de dólar.
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O preço do Chapa na cidade de Maputo tem subido moderadamente nos
últimos 15 anos. Desde que em 2008 passou de 5 para 7,5 meticais e provocou a primeira grande greve de dois dias e 14 mortos nas ruas, os governos têm sido muito conservadores nesse sentido.
Ao mesmo tempo, nesse mesmo período o metical tem perdido bastante
valor face ao Dólar, moeda de referência nas importações.

Figura 43: Subida do preço da Tarifa Mínima em Maputo (2008-2022). Fonte: OMT

2.4.2 Transportes Semicolectivos ou Chapas
Os Chapas são conhecidos oficialmente como “transporte semicolectivo”
e, com os “MyLoves”, são equiparados, a nível internacional, com a categoria de “paratransit” ou “transporte informal”. São considerados “Chapas” todas as viaturas fechadas de pequena e média capacidade para
transporte de passageiros de operação privada. Estas viaturas atendem a
redes tanto urbanas como interurbanas, inter-provincial ou internacional.
São maioritariamente viaturas importadas e cujas características são alteradas para comportarem assentos e permitirem o transporte de pessoas,
na modalidade de rent-a-car, transportes de passageiros e transporte escolar. A tripulação dos chapas urbanos está composta por um motorista e
um cobrador situado na porta de acesso dos passageiros.

76

Perfil Urbano de Maputo. Mobilidade, acessibilidade e uso da terra na Área Metropolitana de Maputo

As viaturas de menor capacidade são conhecidas como Chapas de 15 L
(15 Lugares); as viaturas de média capacidade são designadas como Chapas de 26L (26 Lugares). Os “chapas” 15L, dado o seu menor tamanho,
são mais rápidos e conseguem realizar mais viagens diárias, porque realizam manobras mais flexíveis (embora muitas vezes ilegais e perigosas), e
facilmente usando vias alternativas, conseguem contornar os picos de
tráfego intenso nas horas de ponta.

Figura 44: Chapa 15L em paragem carregado passageiros, Maputo 2015. Fonte:
Rede Uthende

Figura 45: Chapa de 26L(esquerda) e de 15L (direita)
da Terminal de Museu no 2020. Fonte: OMT

na saída
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O nome original é “Chapa100” e aparece em finais dos anos 80 e princípios dos anos 90 devido a falta de capacidade das empresas públicas de
transporte de atender à procura. O preço do bilhete de passagem, na altura era de 100 MT (hoje equivalente a 1 MT). No início eram maioritariamente informais não tendo registos nos Municípios, situação que foi se
alterando com o decorrer dos tempos. Começaram como carrinhas de caixa aberta que depois foram cobertas de lona ou chapa de zinco e começaram a fazer o transporte de passageiros nas cidades de Maputo e Matola. Um cobrador bate a chaparia do carro para sinalizar ao motorista a paragem e o arranque; o mesmo grita aos potenciais passageiros ao longo
da via anunciando a sua rota/destino e o preço, “cem meticais” da antiga
moeda. Embora não fossem estimulados pelo Governo, dadas as más condições em que sempre operaram, eles foram sempre considerados o “socorro bem-vindo" face à incapacidade da então empresa de transportes
públicos (TPM) atender à crescente procura pelo transporte na cidade de
Maputo e arredores. A liberalização económica iniciada nos anos 90 estimulou o florescimento do empresariado privado nacional. Diante da incapacidade da então empresa de Transportes Públicos de Maputo (TPM) favoreceu-se a emergência de uma classe empresarial de transportes privados, primeiro as carrinhas de caixa aberta e a seguir os minibuses de tipo
fechado de 15 lugares, fora o tradicional táxi. A participação dos privados
no transporte de passageiros foi formalizada pelo Governo através do Diploma Ministerial nº 92/89, de 20 de Setembro de 1989.
A vontade do Governo Municipal actual de Maputo é de eliminar ou limitar ao máximo a presença dos Chapas de 15 Lugares. Desde o ano de
2020, o Departamento Municipal de Transportes de Maputo (DMTT) não
aceita novos licenciamentos de Chapas de 15 Lugares (apenas a renovação), como parte da estratégia para fomentar a proliferação dos Chapas
de 26L por serem mais eficientes. Os Chapas de 26L apresentam custos
elevados de compra e manutenção embora tenham maior capacidade de
transporte de passageiros e de produzir lucros.
Dos dados da última campanha de Contagem (AMT-OMT, 2020), Maputo
tem 37 rotas de Chapas e 963 veículos a funcionar, sendo 88% das viaturas de 15 lugares e 12% são autocarros médios, com cerca de 26 lugares.
A Matola, com uma taxa de população aproximada a de Maputo, tem
1.406 Chapas (96% com 15 lugares) que funcionam em 98 rotas. Enquan78
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to em Maputo a maioria das rotas circula na cidade, na cidade da Matola
44% das suas rotas ligam com a capital. Do total da frota de Chapas de
Maputo e Matola, apenas 71% opera nos dias úteis, 60% aos sábados e
38% aos domingos. Há um total de 11 associações de transportadores de
semi-colectivos em toda a Área Metropolitana de Maputo: 3 em Maputo,
2 na Matola, 1 em Boane e 4 em Marracuene.
Desde o início das primeiras associações de transportadores como ATROMAP (1989) elas tornam-se interlocutores habituais e são consultadas
para tomar decisões importantes dentro do sector. Em diálogo ou negociação entre associações e o Município de Maputo foram introduzidas diversas medidas para regular o sector: padrões no formato das viaturas, o
licenciamento, a consolidação das rotas e os corredores por cores, e a
identificação das viaturas com uma faixa com o nome da rota.

Figura 46: “Chapa 100” em 1990 com as especificações técnicas do Diploma
Ministerial de 92/1989. Fonte: Centro de Formação Fotográfica e Associação Rede Uthende.
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2.4.3 A Carrinha de caixa aberta ou “MyLove”
As Carrinhas Abertas ou vulgarmente chamadas “MyLove” são viaturas de
carga de mercadoria de caixa aberta (geralmente de até 4 ton). Este tipo
de transporte é de facto o “Chapa100” original que tiveram origem nos
anos 80 e 90; foram quase erradicadas nos anos 2000 pelos Chapas de
caixa fechada ou mini-bus até que voltaram a aparecer em 2010 rebatizadas como “MyLove”. O termo surge pelo facto de que, uma vez não tendo
estrutura para o transporte de pessoas, os passageiros se fazem transportar em pé e abraçados (necessariamente) umas às outras, para não
caírem.
Os “MyLoves” têm demonstrado maior capacidade e flexibilidade para
funcionar em bairros de difícil acesso, com baixa densidade de população. Na AMM estas viaturas operam fundamentalmente nas horas de
ponta como alimentadores das grandes paragens e terminais dando acesso a um número muito elevado de cidadãos que vêm de bairros mais remotos e sem infra-estrutura de tráfego de viaturas de transporte público.
Não são legalizadas (licenciadas) por nenhum dos municípios. O Município de Maputo proibiu no ano 2020 totalmente a circulação deste tipo de
viaturas dentro do seu território.

Figura 47: MyLove carregado de pessoas na Terminal de Zimpeto, 2019. Fonte:
OMT
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Figura 48: Mapeamento da rede MyLoves desde Zimpeto, 2018. Fonte: OMT
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Figura 49: Mapa esquemático da REM 2020. Fonte: AMT
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2.4.4 Rede Estrutural Metropolitana (REM)
A REM é fruto de duas importantes acções do Governo de Moçambique:
por um lado o “Plano 1.000 autocarros” de 2016, e a criação, em 2017, da
AMT.

Figura 50: Momento inaugural da abertura da faixa exclusiva temporal
dos transportes públicos na EN1, em Fevereiro de 2016. Fonte: Joaquín
RdT.

Até ao momento, no contexto do “Plano 1 000”, foram entregues à AMM
385 autocarros e 15 viaturas mistas. Todos eles trabalham coordenados
pela AMT em colaboração com os Municípios de Maputo, Matola, Namaacha, Manhiça e Boane e os Distritos de Marracuene, Matuitine e Magude.
A REM abrange 7 corredores e 94 rotas operadas por 5 Empresas Públicas e 10 cooperativas de transportadores transportando cerca de 250 a
300 mil passageiros/dia. Recentemente foram incluídas 19 autocarros de
mais três empresas privadas operando em rotas da REM e que devem ser
integrados no sistema de Famba. Até Agosto de 2020 a distribuição de
autocarros e operadores está feita da forma que aparece na tabela número 3 seguinte.A REM teve a sua origem em 2017 nos planos desenvol83

vidos pelo Fundo de Transportes e Comunicações (FTC) que desenhou 20
rotas em 20 corredores ao longo da AMM para alocar os novos autocarros que iam a ser entregues. A primeira proposta de rotas foi avaliada no
“Estudo da Procura dos Serviços de Transporte Público de Passageiros na
área do grande Maputo” encomendado pela FTC (Matos, 2017). Naquele
estudo avaliaram-se as características e o volume da procura para calcular o número de autocarros a alocar em cada uma das 20 rotas selecionadas pelo FTC. Depois da nomeação dos quadros dirigentes da AMT, em
agosto de 2018, foram actualizadas as rotas da REM nos anos de 2019 e
em 2020. A visão é que a REM ocupe de forma quase exclusiva às vias estruturantes da AMM com serviços de autocarros programados e previsíveis, convertendo os Chapas de 15 Lugares em alimentadores provenientes dos bairros e integrando os Chapas de 26L nas rotas da REM com menos procura (ou em caso que pelas características do percurso sejam inconvenientes para a circulação de autocarros). Além disso, o objectivo é
aumentar os movimentos ao longo da coroa externa da AMM, realizando
ligações ainda não previstas, que atendam aos movimentos da população que não necessitam de chegar aos principais terminais da cidade de
Maputo (Museu e Baixa), bem como deslocações nas próprias fronteiras
municipais.
Em 2019, a AMT participou num projecto com o Município de Maputo e a
empresa João Ferreira Dos Santos (JFS) e o Think & Do Tank Waza 20 para
desenvolver uma viatura de menor capacidade e mais versátil para atender a uma dupla necessidade: o transporte misto de passageiros e mercadoria, e o acesso a bairros sem vias pavimentadas. Estas viaturas designadas por “Viatura mista”, são no total de 15, em fevereiro de 2021. As rotas por onde circulam as viaturas Mistas fazem parte do Corredor 7 da
REM. Este corredor não é conceptualizado a partir de uma área geográfica determinada, os seus percursos estão espalhados nas diversas vias de
difícil acesso, que servem de alimentadoras por toda a AMM, incluído o
Distrito de Matutuine (Reserva especial de Maputo, península de Machangulo), Matola, KaTembe e a Ilha de Kanhaca.

20 O Think and Do Tank WAZA é uma empresa social de proposição de iniciativas que deu origem ao Ob servatório da Mobilidade e Transporte (OMT)
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Figura 51: Viatura mista. Fonte: AMT

Na AMM operam 5 empresas públicas de transporte urbano: a Empresa
Municipal de Transportes Rodoviários de Maputo, E.P (EMTPM, EP), a Empresa de Transporte Públicos da Matola, E.P (ETM), a Empresa Municipal
de Transportes de Boane (EMTB), a Empresa Municipal de Transportes de
Manhiça e a Empresa Municipal de Transportes de Namaacha. Estas três
últimas foram formadas com o apoio da AMT depois da entrega de autocarros para começar a actividade. As empresas públicas de transportes
são reguladas pela lei das empresas públicas (Lei 6/2012, de 8 de Fevereiro) e tuteladas pelos respectivos conselhos municipais e pelo Ministério
dos Transportes e Comunicações, para a área de transporte e comunicações.
Cartão Famba

Bilhete eletrónico para efetuar pagamentos de transporte em autocarros
da REM que inclui o mesmo apoio que o acesso a outros serviços financeiros. Após recarregar o cartão, o passageiro deve validar nas máquinas de
validação instaladas na entrada e saída de cada ônibus da rede. Para
quem não tem ou perdeu o cartão, tem a possibilidade de adquirir um bilhete simples com um código QR para poder validar nos mesmos disposi85

tivos. A consolidação da plataforma pode trazer muito mais possibilidades para o desenvolvimento de um serviço integrado de transporte público na AMM
Foi introduzido em Fevereiro de 2021 e implementado gradualmente em
todos os corredores incluindo as mesmas tarifas oficiais que o pagamento em dinheiro. Logo após consolidar a sua utilização na REM estava previsto estender a sua utilização nos transportes semi-colectivos, Táxis,
Barcos e Comboios.
A bilhética electrónica permite a criação de tarifas baseadas na distância
real da viagem, podendo ser modulada segundo interesses do sistema de
transporte. O cartão Famba permite realizar transacções seguras; evitar a
manipulação de notas e moedas; reduzir a fraude e permitir a incorporação de serviços financeiros. Além disto, a oferta ao cliente de bons sistemas de informação integrados e intermodais, compreendendo os horários, as tarifas, as correspondências e os serviços, melhora a atractividade
dos transportes públicos. Com a bilhética electrónica haverá dados fiáveis que permitirá tomar melhores decisões de modo a tornar e ajustar a
rede metropolitana a maior eficiência.

Figure 52: Cartão Famba
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Figure 53: Validador do cartão Famba
instalado em autocarro
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2.4.5 Rede ferroviária dos CFM
Existe uma rede ferroviária básica de passageiros a nível provincial operada pela Empresa Pública Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM). Os
CFM é uma empresa pública do estado responsável pelas linhas férreas e
portos marítimos de todo o país. A sua linha de negócio principal é o
transporte de mercadorias e realiza o transporte de passageiros por comboio em algumas regiões do país como na AMM. O CFM expressa que o
transporte de passageiros é feito como serviço social e não como fonte
de lucro porque a empresa financia 85% do custo operacional por bilhete
vendido. As tarifas são mais baratas que o transporte rodoviário como
uma tarifa média por passageiro/quilómetro de 0,4 Mt. (CFM, 2019) e bilhetes entre 7 e 31 MT dentro da província de Maputo.
Todas as rotas saem ou chegam a Maputo na Terminal Central de Maputo, localizada na Baixa da cidade (Praça dos Trabalhadores). Daí saem
para as terminais de: Ressano Garcia, Matola Gare, Manhiça, Goba,
Chokwe e Chicualacuala. Em média, saem 5 comboios por dia e chegam
outros 5 comboios por dia.

Figura 54: Mapa da rede de Linha férrea na Província de Maputo e seus terminais utilizados por CFM. Fonte: Elaboração própria
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Figura 55: Mapa esquemático da rede de comboios de Metrobus no 2017. Fonte: Metrobus

2.4.6 Metrobus
Uma das inovações recentes no transporte de massas foi a introdução da
rede Metrobus. Trata-se de uma rede de iniciativa e gestão totalmente
privada gerida pela empresa Sir Motores Lda, que faz uma combinação de
rotas de comboio e autocarro. São, no total, 4 automotoras, 16 carruagens e mais de 300 autocarros de 26 lugares e de 72 lugares que servem
a AMM. A rede está organizada como uma “rede pendular” de entrada e
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saída para o Distrito Kamfumo a partir de vários cantos da AMM com actuação só nas primeiras horas da manhã, para entrada, e no final do dia
para a saída, nas principais estradas na região, e com alguns centros / terminais. Segundo a empresa gestora, em 2018, estes comboios permitiram
o escoamento de cerca de 3.6 milhões de pessoas de Maputo e distritos
vizinhos incluindo Goba, Marracuene, Ressano Garcia e a vila de Manhiça.
Os utentes do Metrobus podem subscrever a 'pacotes' cujos preços variam a depender da frequência de uso e se o utente requer o uso de autocarro de conexão ou simplesmente de comboios.

Figura 56: Comboio de Metrobus no 2019. Fonte: OMT

O serviço é mais caro que o resto dos transportes rodoviários públicos e
colectivos voltado para a classe média. Desde Março de 2022, as tarifas
são de 25 Meticais para as viagens de autocarro e 49 para cada viagem
singular no comboio.
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2.4.7 Serviço de transporte por procura
Na AMM funcionam três categorias de serviço de transporte por procura:
• Táxis tradicionais. São liderados pela Associação de Taxistas e licenciados na Cidade de Maputo com as cores verde e amarelo. Estes mantêm o clássico modelo de negócio de táxi ainda sem taxímetro mas aplicando uma tabela de preços acordada internamente e
negociável com os clientes. Não há dados da percentagem de motoristas que são trabalhadores empregados e aqueles que são também os donos.
• Táxis por aplicativo. Nos últimos 4 anos têm aparecido várias companhias de táxi com aplicativos próprios como o Zip-Taxi,o VivaTaxi. Estes funcionam também através de centrais telefônicas. Os
preços são determinados pelo algoritmo do aplicativo depois do
percurso ser feito. O valor final nos percursos curtos é menor que o
táxi tradicional e muito baixo em relação às das tarifas gerais dos
Txopelas. A empresa Viva-taxi é dono das viaturas e mantêm contrato com os motoristas que trabalham por turnos de 24 horas um
dia sim e outro não.
• Txopelas. Assim é como são chamados os triciclos motorizados de
passageiros ou Tuk-tuk (em Portugal). Foram introduzidos no país
por uma empresa chamada “Txopela” no ano 2010 e ficaram batizados com nome21. A sua presença cresceu muito nos últimos anos e
ocupam cada vez mais esquinas do Distrito de Kampfumo (CDB) disputando a posição no mercado com os taxistas tradicionais. Existe
uma associação de Txopelista que trata de organizar ao sector. Parte do sucesso pode ter que ver com o modelo de acordo entre o
dono e o motorista que depois de 100 receitas semanais fica com o
veículo. Além dos serviços “por procura” alguns chegam a fazer deslocamentos de tipo “commuting” com clientes de maior capacidade
econômica que evitam o carro.

21 “Txopela” significa “viajar pendurado” nas línguas Changana e Ronga, predominantes na região de
Maputo.
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2.4.8 Transporte privado
Este conceito refere-se tanto às viaturas motorizadas como não, os carros, as motos e bicicletas estão incluídos nesta categoria. Na AMM o
transporte privado motorizado é dominado pelo carro, as motos não estão muito representadas. No caso dos transportes privados não motorizados ou activos há só uma pequena representação da bicicleta. A principal fonte para conhecer as características e volume do Parque Automóvel
é o Instituto Nacional de Transportes Rodoviários (INATRO), responsável
pelo registo dos veículos a motor. Os dados de 2017 apontavam para um
parque automóvel com 735.954 viaturas de 4 tipos: ligeiros (64%), pesados (autocarros e camiões, 23%), motorizadas (9%), reboques (3%) e tractores (2%).

Figura 57: Distribuição do parque de automóvel segundo o tipo de
veículos. English Translation: Ligeiros = light; Motos = motorised, Reboques = Trailers, Tractores = Tractors, Pesados = Heavy.
Fonte: INATRO

O INATRO tinha registadas um total de 68.070 motos em todo o país em
2017, enquanto que no Censo do INE do mesmo ano foram 495.942 agregados familiares que respondiam possuir uma ou mais viaturas deste
tipo. A lacuna é provavelmente atribuída ao facto de que as motocicletas
com menos de 50 cilindradas não são registradas pelo INATRO, mas pelos
municípios. Este tipo de motocicleta é o mais utilizado no centro e no
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norte do país.
Por outro lado, o INATRO tinha registado 470.671 viaturas ligeiras em
2017 ao mesmo tempo que no Censo do INE foram 260.593 agregados
familiares em todo o país que reconheciam ter um ou mais viaturas. A diferença poderia ser compreendida por meio de três factores: veículos
que já são sucata mas que o INATRO não retira das estatísticas do parque
de automóvel; o grande número de viaturas pertencentes a instituições
públicas, mesmo que sejam utilizados pessoalmente pelos seus funcionários; e o hábito de ter mais de um carro em famílias com mais possibilidades.
A nível nacional a distribuição é também muito desigual. A Província de
Maputo e a Cidade de Maputo acumulam 79% dos registos de viaturas de
todo o país. Porém há que relativizar este valor porque há uma quantidade de viaturas que entram e são registadas com matrícula de Maputo, enquanto depois vão circular em outras províncias do país. Esta quantidade
ainda não é determinada.

Figura 58: Distribuição do parque automóvel por províncias. Fonte: INATRO

O crescimento do parque tem sido muito acelerado nos últimos 10/12
anos desde que foi aceite e normalizada a importação de viaturas estrangeiras de segunda mão e em paralelo ao crescimento que a macroecono92
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mia do país viveu entre os anos 2008 e 2015.

Figura 59: Evolução do parque automóvel de 1990 até 2017 em Moçambique. Fonte. INATRO

Um estudo sobre Combustíveis e o inventário do Parque automóvel realizado por Matos e Romero (2018) questionou o volume total de viaturas
no país. O estudo revelou que a base de dados do INATRO não retira do
stock os carros que deixam de funcionar a cada ano. Assim, o estudo ajustou os dados de 2017 para 634.194 viaturas distribuídas por tipos da seguinte forma:

Figura 60: Av. 25 de Setembro de Maputo, 2014. Fonte: Joaquin RdT.
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Figura 61: Dados totais do Parque de automóvel de Moçambique corrigidos. Fonte: MATOS-ROMERO, 2018

Não tendo Moçambique uma indústria de produção de viaturas, elas são
importadas. A maioria vem do Japão e da África do Sul. Do total de viaturas em circulação, 67% são de segunda mão e 33% são novos (INATRO). A
idade média das viaturas do parque de automóveis é de 12 anos de antiguidade (Matos e Romero, 2018). A maior parte dos comerciantes de viaturas novas são empresas membros da Associação dos Importadores e
Distribuidores de Automóveis de Moçambique (AIDAM). Os dados que
dispõem identificam que 84% das viaturas que eles importam utilizam
motores a Diesel, 15% Gasolina e só 1% a gás; e três marcas ocupam o
54% daquele mercado de viaturas novas: Toyota (24%), Nissan (16%) e
Ford (14%). Os dados em detalhe das viaturas usadas revelam que mais
dos 90% das viaturas importadas entre 2012 e 2017 foram de marcas japonesas, destacando especialmente a Toyota com 69% do total. Os 50%
vem com motores inferiores a 1.800 Centímetros Cúbicos, típicos turismos de gasolina. Dos mais de 150 modelos diferentes de viaturas importadas de segunda mão entre 2012 e 2017, o modelo mais vendido é o
Toyota Hiace (14.137 unidades, 6,6% do total). Precisamente, o modelo
Hiace é maioritariamente usado pelos Chapas de 15 Lugares.

2.5 Infra-estruturas de rede de Transporte terrestre
A rede de estradas da AMM, apesar de estar num estado consideravelmente desenvolvido em comparação com outras cidades de Moçambique, ainda necessita de investimentos substanciais para suportar o número crescente de carros e viagens na cidade.
Lall et al. (2017) explicam que, embora o governo central tenha mantido
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as estradas primárias num estado funcional, as estradas secundárias e
terciárias carecem de manutenção e reabilitação. O relatório destaca que
apenas um quarto das estradas secundárias e terciárias em geral está em
boas condições; cerca de 65% das estradas secundárias e terciárias em
Maputo são classificadas como irregulares e fracas. As infra-estruturas
rodoviárias são de tipo misto onde otransporte particular, transporte de
mercadoria e transporte colectivos de passageiros partilham as mesmas
faixas e prioridades.
Nos últimos 10 anos foram construídas importantes novas estradas e vias
(Marginal, Circular, Katembe-Ponta d’Douro e continuação da Av. Julius
Nyerere); alargamento da EN4; construção da Ponte de Katembe; e pavimentação um alto número de quilómetros de vias de acesso. Muitas dessas novidades já foram apontadas no Plano Director de 2014.

Figura 62: Rede de estradas proposta pelo Plano Director para o ano
2018. Fonte: JICA 2014
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Figura 63: Mapa de novas infra-estruturas rodoviárias de transporte na AMM
2009-2022. Fonte: TSUM-OMT

Em Fevereiro de 2022 entraram em funcionamento as portagens dos
acessos norte da AMM pela Estrada Circular, pela EN1 entre Marracuene
e Zimpeto e pela Estrada Marginal antes e depois da rotunda de Xiango.
Estes novos serviços fecham o círculo de portagens junto com as portagens da EN4 para Matola e Boane e da Ponte de Katembe. Todos, excepto aquele da EN4 (TRAC) estão concessionados na gestão pela empresa
Rede Viária de Moçambique S.A. (REVIMO). O preço de passagem para viaturas ligeiras é de 40 Meticais, embora 10 Meticais para os Chapas e 35
para os autocarros. No caso da portagem da Ponte de Katembe o preço
ascende a 160 Meticais com descontos para viaturas de transporte colectivos e autocarros.
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Na maioria dos casos, a nova infra-estrutura rodoviária não priorizou o
transporte coletivo/público (por exemplo, faixas exclusivas para autocarros) e as viagens ativas (infra-estrutura segregada para pedestres ou ciclistas). O foco tem sido principalmente melhorar o fluxo de tráfego e
acomodar a demanda pelo uso do carro.
As infra-estruturas dedicadas em exclusivo ao transporte público têm
sido as baías de paragem da Estrada Marginal e circular, os terminais de
Praça Dos Combatentes e de Zimpeto e diversos projectos de instalação
de abrigos de paragens. Neste último caso, destacam-se duas iniciativas
em paralelo: o Manual de Procedimentos Metropolitanos de Instalação
de Paragens22 (ASF, 2018) e os novos abrigos que o Município de Maputo
tem instalado em parceria com a empresa Sprint financiados a partir da
concessão da publicidade incluída neles.
Ainda não há infra-estruturas de transporte próprias para os deslocamentos de bicicleta. Os passeios clássicos do distrito de KaMfumo (CBD) estão maioritariamente degradados e ocupados para o estacionamento de
carros particulares. Esta ocupação tem sido progressiva em paralelo ao
crescimento do parque de automóveis.
Muitas das pavimentações de novas vias incluem a construção de passeios de limitadas dimensões em proporção com o espaço dedicado às faixas de rodagem. Em outros casos, a apressada política de pavimentação
de ruas e avenidas dos bairros em expansão das Cidades de Maputo e
Matola nem sempre inclui o acondicionamento dos passeios para pedestres (Figura 64 e 65).
Assim como o uso commuting da bicicleta, a caminhada funcional também é identificada com baixo status e evitada pelas classes com maior
autoestima social (Massigue, S. A., & Oviedo, D.; 2021).

22 Este documento é um dos productos do projecto de cooperação entre o Município de Maputo, a AMT,
a Área Metropolitana de Barcelona e Arquitectura Sem Fronteiras.
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Figure 64: Rua pavimentada recentemente no bairro de Maxaquene B (Cidade de
Maputo)

Figura 65: Rua do IMAP na Matola. Fonte: Relatório Anual Do Conselho Municipal Da Cidade Da Matola
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2.5.1 Projectos de BRT para Maputo
O Plano Director (JICA, 2014), entre as diferentes sugestões de melhoria
da infra-estrutura, destaca a introdução do BRT e a infra-estrutura derivada, além do reforço dos serviços de comboios.
No referido projecto, aos transportes públicos, identificam-se os principais eixos a serem desenvolvidos: 3 radiais e dois circulares nas figuras 66
e 67.
Em 2014 e 2015 foram desenvolvidas propostas e desenhos para começar o projecto de BRT para o primeiro corredor a partir da Baixa-Museu
até Magoanine, com o financiamento do Governo do Brasil para ser implementado pela Empresa Brasileira Odebrecht. Em 2016, o projecto foi
descontinuado devido à crise econômica em Moçambique e no Brasil.
A partir daquele momento, o planeamento em Maputo virou-se para uma
proposta de BRT “light” com faixas exclusivas para todos os transportes
públicos e colectivos durante todo o dia ou só nas horas de ponta. Em
2016, foi implementada uma primeira experiência neste sentido na EN1 a
partir da Praça de Missão Roque até a Praça 16 de Junho limitando a utilização da faixa esquerda exclusivamente para as viaturas de transporte
público e colectivo entre as 6 e as 8 horas da manhã em sentido de entrada na cidade, e entre as 15h30 e às 19h no sentido saída da cidade. Esta
experiência foi tomada como medida de apoio ao novo plano do Governo
Central e Município de Maputo para o reforço da capacidade da oferta de
transporte e formalização dos operadores de transporte colectivo tradicionais. Contudo, um sistema de faixas exclusivas temporárias sem barreiras físicas que assegurem aquela segregação precisa de um grande esforço diário de “enforcement” que não foi realizado e a medida foi interrompida em 2018.
No ano de 2021, foi introduzida uma nova proposta de BRT dentro de um
pacote maior de reformas institucionais e regulatórias e capacitação com
financiamento do Banco Mundial com resultados progressivos ao longo
de 5 anos de implementação. É um processo longo liderado pelo MTC,
Municípios de Maputo e Matola e a AMT. O estudo prévio sugere um percurso similar ao primeiro indicado pelo Plano Director: a partir da Baixa
até Magoanine com diversas vias alimentadoras não segregadas que con99

tinuam até Albazine, Zimpeto e Matola Gare, pela Circular (Figura 68)

Figura 66: Proposta de Rede de BRT para 2035 segundo P.D. Fonte: JICA, 2014

Figura 67: Corredores-chave para o Desenvolvimento da Rede de
Transporte Público. Fonte: JICA, 2014
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Figura 68: Proposta de layout do futuro percurso do BRT do MTC com financiamento do WB. Fonte: Estudo Prévio de Viabilidade do projecto MUAMM do MTC e
WB.
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2.6 Novas iniciativas tecnológicas aplicadas à mobilidade
Nos últimos anos, diferentes soluções digitais começaram a surgir no
contexto da mobilidade na AMM. Na seção de anexos está uma tabela detalhada de todos aqueles que o projeto conseguiu identificar.
Projeto Mapa Dos Chapas e as Mapatonas
O “Projeto Mapa Dos Chapas”23 foi liderado por várias pessoas e organizações desde 2013. O producto mais emblemático é o Mapa dos Transportes Públicos da Cidade de Maputo (Figura 69 e 70) que foi assumido
pelo Conselho Municipal de Maputo e publicado no ano 2017 (Klopp and
Cavoli, 2017; Klopp and Cavoli, 2019). Além da versão conhecida e presente nos novos abrigos do Município de Maputo e a empresa Sprint de
algumas paradas da cidade, também possui um aspecto digital. Todos os
dados foram coletados com dispositivos digitais de geolocalização, produzindo um mapa SIG completo com rotas e paradas. Toda esta informação foi divulgada através da plataforma OpenStreetMap.org em duas
campanhas do Mapaton realizadas conjuntamente por várias organizações como #MapeandoMeuBairro, OMT, UN Habitat, ASF, AMT, etc. Os
mapas de transporte consistem na inserção dos dados de paragens e percursos no mapa digital OSM após catalogação e rotulagem dos dados
com base nas normas internacionais da plataforma, adaptadas ao contexto moçambicano (Figura 71). Deste esforço dos promotores, a base de
dados georreferenciada de todos os dados de paragens e percursos está
acessível a partir de qualquer navegador de Internet24.

23 https://chapasproject.wordpress.com/
24 https://www.openstreetmap.org/#map=19/-25.96526/32.57548
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Figura 69: Frente do Mapa dos Transportes Públicos da Cidade de Maputo
V.17.08
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Figura 70: Listado das 325 paragens da volta do Mapa dos Transportes Públicos
da Cidade de Maputo V.17.08
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Figura 71: Extracto da representação dos dados georreferenciados através da
camada OPNVKarte da plataforma Open Street Map (direita), além de um exemplo
da catalogação da paragem “Escola” na Avenida FPLM em Maputo (esquerda).

Txapita
Iniciativa moçambicana para desenvolver uma aplicação para smartphone
para localização de autocarros da REM para passageiros e operadores,
apoiados pela AMT.
Metrobus
A rede privada de transporte coletivo liderada pela Sir Motors também
possui diversos elementos digitais para a operação e para oferecer o serviço ao passageiro.
• Geolocalização de todos os veículos para uma gestão eficiente da
frota.
• Bilhete eletrônico através de cartão para efetuar pagamentos em
ônibus e trens após a recarga ou pagamento do pacote de viagem
mensal selecionado. Este cartão torna o serviço o mais próximo de
um MAAS em Moçambique.
Cartão Famba
Ver no capítulo 2.4.4.
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3. Lacunas do conhecimento
Realizar o perfil da cidade ainda é um grande desafio devido a carência
ou desactualização de dados e conhecimento em muitas das áreas do sector. Alguns dos desafios são listados:
1. Ainda está pendente a geo-localização do Censo 2017 por bairros;
2. O Inquérito de mobilidade de agregados familiares da AMM permitirá actualizar o índice de repartição modal e da matriz origemdestino assim como uma caracterização das viagens por motivo, distância e outras variáveis relevantes. Está a ser desenvolvido nestes
momentos pela UEM dentro do projecto PMUS).
3. Ausência de contagem de trânsito de viaturas por tipos nos pontos-chave da cidade e publicação e análises dos dados das diferentes portagens que rodeiam a cidade.
4. Fraco entendimento sobre as dinâmicas de funcionamento e operação dos transportes semi-colectivos e informais e sobre os processos de formalização25. Por exemplo:
a. Número medio de viaturas por dono;
b. Tipo de relacionamento entre os donos e as tripulações;
c. Identificação dos donos dos meios de transporte e sua e sua
adesão às associações de transportadores;
d. Papel das associações na organização da rede de transporte
e diferência entre municípios;
e. Distribuição dos custos de operação;
f. Definição dos Indicadores Chave de Desempenho;
g. Rácios de ocupação;
25 Neste sentido, estão a trabalhar no projecto Transitions do Programa de Pesquisa Aplicada ao Transporte de Alto Volume HVT da UK-AID (“HVT High Volume Transport Applied Research Programme”)
procurando resolver algumas destas lacunas.
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h. Frequências.
5. Ainda não foi feito o mapeamento completo das rotas de Chapas
dos Municípios de Matola e Boane e o distrito de Marracuene.26
6. Falta de mapeamento e entendimento da mobilidade derivada da
actividade da economia informal e de pequena carga.
7. Falta de um inventário actualizado da infra-estruturae novas ruas
pavimentadas nos diferentes municípios e distritos.
8. Ausência de uma estratégia digital da informação e dados relativos aos transportes. Os dados levantados nas pesquisas e mapeamentos devem ser publicados em formatos e padrões digitais abertos para permitir seu fácil acesso. O mesmo acontece nas primeiras
bases de dados de operação das empresas e reguladores que já começaram com a digitalização de seus serviços. Seria muito apropriado adoptar padrões digitais nacionais comuns que permitam uma
adequada ligação entre as diferentes bases de dados, alimentar automaticamente aos serviços de informação para os passageiros e
facilitar o acesso para monitoria e pesquisa.
9. Os estudos e planos de uso da terra são limitados e não atualizados.
10. Carência de estudos e planos para o uso do solo e seu impacto
na mobilidade e acessibilidade na Área Metropolitana de Maputo, e
estudos das reais dinâmicas da população na procura de transporte
e a correlação com os processos de planeamento urbano.
11. O real impacto da Crise do Covid na mobilidade no contexto das
medidas de distanciamento físico aplicadas nos transportes, tanto
nos passageiros como nos transportadores.
12. Crescimento do parque de automóvel da AMM nos últimos dois
anos desde a crise do Covid.
13. Cálculo do volume de viaturas matriculadas na cidade e província de Maputo que circulam nestas províncias de forma habitual.
14. Estudos sobre as dinâmicas de funcionamento, percentagem da
26 AMT com AFD lançou uma chamada para preencher esta lacuna.
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repartição modal e impacto dos transportes escolares e laborais.
15. Volume ideal de viaturas particulares que possa ser absorvido
de forma sustentável e funcional na cidade de Maputo, e a relactiva
percentagem na repartição modal.
16. Impacto e comportamento dos Txopelas e táxis por aplicativo
na mobilidade da AMM.
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4. Desafios
A partir da informação exposta nos capítulos anteriores é preciso identificar os desafios e oportunidades que o contexto oferece na possível transição para implementação de políticas e medidas de Mobilidade Urbana
Sustentável na Área Metropolitana de Maputo.
Para a área metropolitana de Maputo este é um momento crucial de investimento para mudar estruturalmente o actual sistema de transporte
para passar em direcção a um modelo mais sustentável e inclusivo de mobilidade e desenvolvimento urbano. Como é descrito ao longo do documento, isso requer o envolvimento activo e inovador de todas as partes
interessadas, desde os cidadãos, organizações da sociedade civil, instituições públicas nacionais, empresas e municípios. Esse compromisso requer mudanças significativas na capacidade de informar e tomar decisões
e nas formas como os recursos públicos são administrados e priorizados.
A este respeito, novos desenvolvimentos na recolha de dados exactos e
fiáveis, o desenvolvimento de capacidades e a expansão do talento humano no sector dos transportes, bem como o reforço da participação pública, podem contribuir para melhorar a tomada de decisões no que diz
respeito à mobilidade urbana. A tais mudanças políticas devem juntar-se
níveis mais elevados de investimento público e de coordenação trans-sectorial, como elementos indispensáveis no apoio ao processo de transição.
É necessário integrar mais claramente e eficazmente os conceitos de mobilidade e acessibilidade em diferentes domínios de planeamento e regulamentação, não só para os veículos, mas também para questões mais
amplas como a preservação do espaço público e as estratégias para melhorar o desenvolvimento do uso misto do solo e a sua integração entre
os transportes públicos não motorizados.
Este esforço deve visar a abordagem conjunta e gradual dos principais
desafios e constrangimentos enumerados nesta secção final.
Actualmente, Maputo encontra-se numa encruzilhada. Se as tendências
actuais se mantiverem inalteradas, Maputo e a sua Área Metropolitana
tornar-se-ão mais uma capital africana caracterizada por congestionamentos de tráfego persistentes, má qualidade do ar, ruído, ineficiência e
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acesso desigual a oportunidades essenciais para os seus cidadãos, particularmente os dos estratos socioeconómicos mais baixos e os que enfrentam condições de vulnerabilidade. Há um imaginário colectivo sobre
o carro como símbolo de riqueza e status e um desejo generalizado de
adquiri-lo entre a população. Isso contribui para uma percepção generalizada da falta de uma alternativa colectiva aceitável. Paralelamente, muitos decisores percebem a falta de recursos e constrangimentos para aplicar diferentes políticas urbanas, partilhando com a população o imaginário do automóvel como meio de ascensão social e do tão desejado desenvolvimento.
A realidade metropolitana necessita de uma governação efectiva e eficiente em equilíbrio com as competências municipais.
Ao nível administrativo, o desafio talvez mais urgente é estabelecer mecanismos para um planeamento coordenado entre os diferentes municípios e distritos e entre as áreas urbanas e os distritos ‘rurais’ circundantes. As políticas e planos urbanos carecem de perspectiva metropolitana
e isso implica que carecem de uma perspectiva a longo prazo, de coordenação com os planos de mobilidade urbana e um planeamento das áreas
de expansão que seja fundado nas reais dinâmicas de mobilidade e a expansão urbana.
A mobilidade é uma das áreas onde esta conexão intermunicipal e intersectorial é mais visível. O esforço da AMT pela organização de uma rede
de transporte a nível metropolitano converte-se no exercício pioneiro e
impulsor deste novo nível de governança. Paralelamente, aparecem duas
grandes dificuldades: a concorrência pelas competências com os Municípios e o difícil trabalho de organização e formalização dos operadores
tradicionais de transporte.
Existe uma relação de reciprocidade entre a procura de transporte e o
uso do solo. A existência de transporte induz a um aumento da ocupação
do solo e influi no tipo de uso do mesmo. Da mesma forma, mais concentração e diversidade de oportunidades e usos da terra aumentam a atratividade e o valor da terra, o que, por sua vez, puxa o investimento em infraestrutura e a prestação de serviços de transporte (Geurs and Van
Wee, 2004, Mendonça 2014). A carência de estudos e planos para o uso
do solo entre os vários aglomerados urbanos e a falta de uma estratégia
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que integre o desenvolvimento dos diferentes polos da AMM tem um impacto na sustentabilidade do sistema de transporte.
Apesar de o conceito de “acessibilidade” ter crescente relevância na política urbana e de transporte e no discurso em nível global (veja os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU 11.2) e sua adoção pelas
autoridades nacionais e urbanas em todo o mundo, a acessibilidade ainda
desempenha um papel limitado nos investimentos urbanos ou nas decisões políticas no contexto de Maputo. Contudo, o desenvolvimento equilibrado e mais equitativo da região depende exactamente da compreensão e adoção do conceito de acessibilidade por parte dos tomadores de
decisão.
A capacidade de fortalecer todos os factores que compõem a accesibilidade adequada é muitas vezes limitada em contextos de desenvolvimento. No entanto, é possível identificar, concordar, produzir e acompanhar
os indicadores certos para medir a evolução do nível de acessibilidade na
AMM. Por exemplo, indicadores de nível de oferta, como cobertura de rotas e paradas de transporte público, podem dar uma primeira indicação
de comunidades carentes. Os indicadores relativos às capacidades económicas podem sugerir quais áreas e populações estão enfrentando especiais desafios.. Os tempos de caminhada e de espera no transporte público
podem mostrar onde as frequências de serviço são insuficientes para os
níveis de demanda..
As escolhas políticas que as autoridades fizerem determinarão, parcialmente, a trajetória da cidade e se ela está alinhada com os objectivos de
alto nível em direcção à sustentabilidade, como os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável ou o Acordo Clima. A AMM tem a oportunidade
de manter a repartição modal actual (níveis relativamente baixos de uso
de automóveis e alta mobilidade de pedestres) e estabelecer soluções
inovadoras para alcançar padrões de uso da terra e mobilidade sustentável e inclusiva, assim, evitando ser "preso" a uma trajectória de desenvolvimento orientada para o carro - o que pode ser muito difícil e caro de
corrigir em estágios posteriores de desenvolvimento.
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Anexos
Anexo 1: Mapa de Iniciativas e Projectos do Sector da Mobilidade e Planeamento

Figura 72: Extracto do Mapa de Iniciativas e Entidades (MIE)
O Mapa de Iniciativas e Entidades (MIE33)é uma linha de trabalho entre o projecto T-SUM e o
Observatório que procura identificar todos os programas, projectos e propostas, além das
entidades envolvidas de uma forma directa ou indirecta no sector da Mobilidade Sustentável
e o Planeamento Urbano na Área Metropolitana de Maputo.

ACADEMIA. Da academia, podemos encontrar envolvidas em projectos de mobilidade e acessibilidade a.
ISUTC Instituto Superior de Transportes e Comunicações
POLIMI Universidade Politécnica de Milano. Projecto Safari
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ACADEMIA. Da academia, podemos encontrar envolvidas em projectos de mobilidade e acessibilidade a.
UCL University College of London. Projecto T-SUM
UEM Universidade Eduardo Mondlane.

COOPERAÇÃO INTERNACIONAL. A nível internacional, o sector público de desenvolvimento da mobilidade é apoiado pelas seguintes instituições.
AECID Cooperação Espanhola que apoia na capacitação institucional e
medição da qualidade do ar, desde 2020. Projecto co-financiado
também pela União Europeia
AFD Agência Francesa de Cooperação, que está a financiar a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável para a AMM com o
términus em 2022. Este Plano traçará as principais linhas de desenvolvimento da mobilidade sustentável, bem como descreverá a actual situação da procura e disponibilidade de transportes (de todos
modos) na AMM.
AMB Área Metropolitana de Barcelona. Mantêm convénios com AMT,
ASF e o Município de Maputo para desenvolver projectos relacionados com a mobilidade urbana, espaço público e género desde
2018.
ASF Arquitectura Sem Fronteiras. Arquitectura Sem Fronteiras Espanha em projectos junto com a AMT e Municípios de Maputo e Matola financiados pela Área Metropolitana de Barcelona (AMB) desde 2018.
FSD Programa de Inclusão Financeira da Cooperação Británica. Apoia à
AMT para o desenvolvimento do Cartão Famba.
JICA Cooperação Japonesa. (que 2014 elaborou o primeiro grande Master Plan para o desenvolvimento dos transportes, prevendo a introdução da BRT e de um sistema de transporte combinado e integrado nos três municípios (Maputo, Matola e Boane), incluindo parte do Distrito de Marracuene. Este Plano ainda não foi implementado embora esteja em curso trabalhos com equipes multissectoriais a fim de se concluir diferentes projectos, a serem financiados
pelo Banco Mundial.
KOICA Agência Coreana de Desenvolvimento
KOTRA Agência Comercial da Korea
Instituto Global Institute Tony Blair for Institute for Global Change. Assistência
Técnica especializada no Ministério dos Transportes e Comunicações.
UE União Europeia. Financiador do projecto ComSSAIII
UITP-UATP União Internacional de Transporte Público. Parceiro de implemen-
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tação do Banco Mundial para o projecto de apoio institucional desenvolvido no ano 2018 e 2019 pelo Banco.
ONU Habitat Apoia os projectos no âmbito da planificação territorial, mobilidade e espaço público. É um dos implementadores do projecto
ComSSAIII da AECID e UE.
UNICEF Financiando o Projecto de Espaço Públicos para Crianças implementado pelo UN Habitat
WB Banco Mundial. Histórico Apoia vários projectos de desenvolvimento urbano na cidade de Maputo, como seja o ProMaputo. Neste momento apoia ao MTC no futuro projecto de introdução do
BRT.
INSTITUIÇÃO PÚBLICA. Instituições já descritas no capítulo de governação do texto
principal.
ADE Agência de Desenvolvimento Espacial do MTC.
AMT Agência Metropolitana dos Transportes de Maputo
ANAMM Associação Nacional de Municípios de Moçambique
ANE Agência Nacional de Estradas
CMBoane Conselho Municipal de Boane
CMMaputo Conselho Municipal de Maputo
CMMatola Conselho Municipal de Matola
Distrito de Mar- Distrito de Marracuene
racuene
EMME Empresa Municipal de Mobilidade e Estacinamento do Município
de Maputo, responsável de estacionamento e terminais de transportes.
FTC Fundo dos Transportes e Comunicações
INATRO Instituto Nacional de Transporte Rodoviário
MAEFP Ministério de Administração e Função Pública
MIREME Ministério de Recursos Minerais
MITADER Ministério de Terra, Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural
MTC Ministério de Transportes e Comunicações
OPERADORES (I)
AIDAM Associação de Importação e Distribuição Automóvel novos de Moçambique
Autogás Empresa de capital público e privado para a promoção do Gâs
como combustível para transporte em Moçambique.
Kwellaa Aplicativo de partilha de carro e reserva de lugar em Chapa
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MAXCOM Empresa implementadora do cartão Famba.
Sir Motors Empresa responsável do sistema Metrobus e da venda dos autocarros TATA e Yutong que trabalham na REM.
TRAC Empresa que tem a concessão de manutenção da autoestrada que
comunica o corredor regional entre Maputo e Gauteng onde que é
localizado o portagem existente entre Maputo e Matola da EN4.
OPERADORES (II) O sector privado é representado pela FEMATRO (Federação Moçambicana das Associações de Transportadores Rodoviários). Esta congrega várias
associações municipais e regionais de transportadores, nomeadamente:
Maputo
ATROMAP Associação dos Transportadores de Maputo. 685 chapas e 19 rotas
(Contagem 2020).
ATHMAP Associação de Transportadores de Hortaliças e Mariscos de Maputo. 136 chapas e 4 rotas (Contagem 2020).
ASOCTRA Associação Organizadora dos Transportes Semi Colectivos. 142
chapas e 4 rotas (Contagem 2020).
AKT Associação de Katembe de Transportadores. 66 chapas e 10 rotas
(Contagem 2020).
Matola
UNICOTRAMA União das cooperativas de Transportadores da Matola. 630 chapas
e 46 rotas (Contagem 2020).
UTRAMAP União de Transportadores da Matola. 776 chapas e 57 rotas (Contagem 2020).
ATRIMU Associação de Transportadores de Muhalaze
Boane
ASSOTRABO Associação dos Transportadores Rodoviários de Boane. 206 chapas
e 34 rotas (Contagem 2021)
Marracuene
ATBAN Associação dos transportes do bairro Agostinho Neto
ASSOCOTRAMA Associação dos Coordenadores de Transportes da Província de Maputo
COOPTRAMAR Associação de Transportes de Marracuene
ATROMI Associação dos Transportadores de Michafutene
Província
ULTRAMAP União dos transportadores de Maputo. Trabalha na Província de
Maputo, que inclui os operadores dos distritos não abrangidos
pela região metropolitana, como seja Manhiça, Magude, Moamba e
Namaacha, os transportadores estão associados a .
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Para além dos transportes em massas acima indicados, os Táxis e Txopelas também
estão organizados em associações.
SOCIEDADE CIVIL. O sector privado de transportes é monitorado por vários organismos não governamentais nacionais, que promovem a advocacia e assistência de
várias formas. São por exemplo:
AMEND ONG que trabalha no ámbito da Segurançã Rodoviária. Tem o projecto Tribunal Infantil.
AMVIRO Associação de Victimas de Accidentes Rodoviários. AMVIRO, é uma
Organização voluntária sem carácter lucrativo, dotada de personalidade jurídica, com autonomia administrativa-financeira e patrimonial que promove actividades viradas à prevenção, advocacia e mitigação dos efeitos dos acidentes de viação, com estatutos publicados no BR no 34, série iii, de 26 de Agosto de 2009. A AMVIRO
realiza as suas actividades nas áreas de prevenção rodoviária, Mitigação dos efeitos dos acidentes de viação e advocacia em todas as
províncias do país.
AEC Associação de Escolas de Condução
DCU É um projecto sem fins lucrativos com objectivo de criar espaços
de discussão, reflexão e engajamento em relação a cidadania urbana
FMC Federação Mozambicana de Ciclismo
#MMB MapeandoMeuBairro. Associação Mozambicana que tem participado em diversos Mapathon de transporte junto comm UN Habitat,
OMT, AECID, AMT, etc… Membro do grupo Mapa dos Transportes.
MOVECOA Associação de Conductores Profissionais
OMT Observatório da Mobilidade e Transporte. Observatório da Mobilidade e o Transporte de Moçambique. Associação de monitoria e
pesquisa nos diversos sectores do transporte com intensa actividade no ámbito da Mobilidade Urbana. Foi iniciativa do Think-andDoTank WAZA
RUth Rede para Advocacia Social Uthende. Já extinta, foi a primeira Associação da Sociedade Civil Moçambicana dedicada à monitoria da
mobilidade urbana no Grande Maputo com o programa de acesso
justo à cidade e liderou institucionalmente a produção do mapa de
transportes públicos da cidade de Maputo (2013-2017).
WAZA Xitique de Ideias. Think Tank e empresa social criada por professionais nacionais e extrangeiros de diversos sectores, especialmente
ligados à Transporte e Energia (2016-2020). Origem das Associações OMT e Women in Energy.
OUTRAS
JFS Grupo João Ferreira dos Santos. Envolvido no projecto de Viaturas
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Mistas com a AMT e Município de Maputo.
Jornal Transpor- Orgão de comunicação independente do Sector (2020-2021)
te e Tránsito.
Mozambikes. Empresa Social de montagem e venda de bicicletas de Moçambique.
Sprint Empresa de publicidade implementadora do projecto de abrigos
para paragens com o Município de Maputo.
Txapita Aplicativo da AMT para localização dos autocarros da REM.
VOID Empresa de conteúdo tecnológico membro do grupo Mapa dos
Transportes.
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Anexo 2: Distribuição de capacidade entre Chapas e Autocarros da REM.
Tabela 3: Sequência lógica de números até estimar a capacidade total por lugares das frotas de Chapas e
Autocarros juntas para AMM nos dias úteis e a repartição do total entre cada um deles sem ter em conta o
número de viagens diários feitos. Fonte: Campanha de Contagem de Chapas 2020, OMT-AMT, 2020

79.014

2.435

69%

1.680

93%
7%
20
45
75%

2.240
2083
157

Estimativa da capacidade por lugares da soma das frotas de Chapa e
Autocarros nos dias úteis na AMM
CHAPAS
Total de viaturas de
Chapas registradas pelos fiscais na campanha
de contagem 2020
% de viaturas que trabalham por cada DIA ÚTIL
relativamente ao total
da frota
Nº de Chapas de 15L e
26L que trabalham em
média nos dias úteis nas
rotas das cidades de Maputo e Matola
Das Chapas das rotas de
Maputo e Matola são de
15L (Mini bus)
Das Chapas das rotas de
Maputo e Matola são de
26L (middle bus)

AUTOCARROS
384

Nº de Autocarros registrados
na base de dados da AMT que
operam dentro da REM

78%

% de autocarros da REM que
trabalham por cada DIA ÚTIL relativamente ao total da frota.

292

Total de autocarros da REM com
registro na campanha de Contagem de 2020

Lugares reais por chapa
de 15L

100

Lugares reais de média nos diferentes modelos de Autocarros
da REM

Lugares reais por Chapa
de 26L
Estimativa sobre o % da
frota de Chapas da AMM
alocadas nas rotas de
Maputo e Matola
Estimativa da frota total
de Chapas de toda AMM
nos días úties.
Estimativa do número de
Chapas de 15L nos días
úties na AMM
Estimativa do número de
Chapas de 26L nos días
úties na AMM

301

Estimativa do número total de
Autocarros da REM de toda
AMM nos días úties.
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48.899

62%
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Estimativa da capacidade por lugares da frota
total de Chapas da AMM
nos dias úteis
Estimativa do % da capacidade por lugares da
frota total de Chapas da
AMM nos dias úteis relativo à capacidade total
entre Chapas e autocarros da REM.

30.115

Estimativa da capacidade por lugares da frota total de autocarros da REM nos dias úteis

38%

Estimativa do % da capacidade
por lugares da frota total de autocarros da REM nos dias úteis
relativo à capacidade totalentre
Chapas e autocarros da REM.
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Anexo 4: Tabela de operadores da REM
Table 4: Operadores da REM e autocarros. Fonte: AMT-2020
Corredor
principal de
trabalho

Nome do
Operador27

COOTRAC1

3, EN1

Nº de
Nº de
Proprieautocarros Viaturas
dade
entreges
mistas

Nº de
Gestores

Nº rotas em
funcionamento (fev2020)

Privada

78

30

5

COOPTRANS 2, ;MATOLA

Privada

74

34

15

COOPTRAB

1, BOANE

Privada

58

23

13

COOTRALBA 4, BAIXAALBAZINE

Privada

43

21

2

CORALBA

4, BAIXAMAGOANINE

Privada

28

8

8

COOTRAMAR

5, MARRACUENE

Privada

20

-

7

COTRAZIMA 3, BAIXAMAGOANINE

Privada

18

15

2

TTM (*)

4, BAIXAALBAZINE

Privada

15

1

COOPTRAK

6, KATEMBE Privada

12

TRAD TRANS & SERV (*)

Privada

3

COODETRA- 7- Viaturas
MA
Mistas

Privada

2

PFUKA WAN- SATI (*)

Privada

1

COOTRACBOM

Privada

0

7- Viaturas
Mistas

2

1

11

13

1
3

-

5

1
4

4

3

27 COOTRALBA - Cooperativa de transportadores rodoviários de Maputo (Albasine); COOTRAZIMA - Cooperativa dos transportadores rodoviários de Zimpeto-Malhazine; COOPTRAB - Cooperativa de transportadores do Corredor 2-Boane; CORALBA, LDA - Cooperativa de transportadores rodoviários do corredor do Albasine; COOTRAC 1, LDA - Cooperativa de transportadores do Corredor 1; COTRAMAR, LDA
- Cooperativa Transportadores do distrito de Marracuene; EMTPM - Empresa Municipal de Transportes Rodoviários de Maputo; COOPTRAK, LDA - Cooperativa de transportadores de KaTembe; EMT BOANE - Empresa Municipal de Transporte Rodoviário de Boane; ETM - Empresa Municipal de Transportes Públicos da Matola; COOPTRANS (consórcio) – cooperativa de transportadores da Matola; COODETRAMA - Cooperativa de Transportadores do distrito de Matuitune; EMTN - Empresa Municipal de
Transportes da Namaacha; EMTM- Empresa Municipal de Transporte da Manhiça; COOTRACBOM - Cooperativa dos transportadores rodoviários do corredor de Boquisso, Michafutene e Muhalaze
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Corredor
principal de
trabalho

Nome do
Operador

Nº de
Nº de
Proprieautocarros Viaturas
dade
entreges
mistas

Nº rotas em
funcionamento (fev2020)

EMTPM (Ma- puto)

Pública

46

ETM (Matola) 2, ;MATOLA

Pública

18

1

ETM BOANE 1, BOANE

Pública

4

1

8

EMTM (Manhica)

5, MARRACUENE

Pública

3

1

2

EMTN (Namaacha)

1, BOANE

Pública

2

1

1

425

3

Nº de
Gestores

13

1

150

(*) Outras Empresas privadas com autocarros próprios for a do “Plano 1000”
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Anexo 5: Evolução do parque automóvel de 1990 até 2017
em Moçambique

Tabela 5: Evolução do parque automóvel de 1990 até 2017 em Moçambique. Fonte. INATRO
Registo de novos

Parque

Taxa de

automóvel

Automóvel

Crescimento

1990

4.039

52.239

1991

4.230

55.669

7%

1992

5.627

60.496

9%

1993

6.133

65.829

9%

1994

5.857

70.886

8%

1995

8.492

78.578

11%

1996

8.144

85.922

9%

1997

9.295

94.417

10%

1998

8.369

102.786

9%

1999

18.125

120.911

18%

2000

9.476

130.387

8%

2001

9.098

139.485

7%

2002

15.559

155.044

11%

2003

9.531

164.575

6%

2004

20.817

185.392

13%

2005

22.111

207.449

12%

2006

27.206

234.709

13%

2007

23.971

258.680

10%

2008

31.927

290.607

12%

2009

44.570

335.117

15%

2010

38.819

373.996

12%

2011

45.285

419.281

12%

2012

54.456

473.737

13%

2013

61.643

542.336

14%

2014

69.599

602.800

11%

2015

58.555

661.355

10%

2016

37.459

698.814

6%

2017

37.090

735.954

5%

Ano
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Anexo 6: O marco legal do sector da mobilidade
O quadro legal e regulamentar para o sector de transportes públicos de
passageiros evoluiu de forma dispersa e desordenada, em parte procurando acompanhar as dinâmicas do crescimento da procura pelos transportes públicos. A tabela a seguir ilustra esta evolução:
Tabela 6: Normas legais ligadas à Transporte e Mobilidade em Moçambique. Fonte: Machanguana, 2020

Norma

Objectivo

Decreto nº.46323/65, de 03
de Maio

Regula o licenciamento de viaturas de aluguer com ou sem condutor, mais conhecido por “Rent-a-car”;

Decreto nº. 24/89, de 8 de
Agosto

Aprova o Regulamento de Transporte em
Automóveis

Decreto nº.15/96, de 21 de
Maio

Aprova a revisão do Regulamento de Transporte em Automóveis

Portaria nº. 54/71

actualiza a Portaria nº. 378/70, de 28 de Julho que aprova o licenciamento de viaturas de aluguer com ou sem condutor, mais conhecido
por “Rent-a-car”;

Diploma Ministerial nº.
92/89, de 20 de Setembro

Introduz o Transporte Semi Colectivo de passageiros vulgo “Chapa
100”;

Diploma Ministerial
nº.16/94, de 2 de Março

Introduz a emissão de “permit’s

Diploma Ministerial nº.
35/05, de 26 de Janeiro

Introduz a revisão de multas do Regulamento de Transporte em Automóveis;

Despacho Ministerial de 15
de Março de 2001

Introduz a interdição de circulação nocturna de transporte interurbano de passageiros.

Resolução n.º 15/AM/2009,
de Dezembro,

Postura de Transporte Colectivo Urbano de Passageiros aprovada

Resolução n.º 79/AM/2017,
de 23 de Agosto

Aprova a revisão da Postura de Transporte Colectivo Urbano de passageiros.

Decreto n.º 11/2009, de 29
de Agosto

Aprova o novo Regulamento de Transportes em Automóveis

Decreto n.º 38/2010, de 15
de Setembro

Cria o Fundo de Desenvolvimento de Transportes e Comunicações

Resolução da Assembleia
Municipal de Maputo, de 17
de Março de 2011

Cria a Empresa Municipal de Transportes Rodoviários de Passageiros (EMTPM, EP)

Resolução n.º 56/2011, de 27 Cria a Empresa Municipal de Transportes Públicos da Matola (ETM)
de Julho
Resolução n.º 85/AMVB/
2017, de 03 de Novembro

Cria a Empresa de Transportes Públicos de Boane

Decreto n.º 85/2017, de 29
de Dezembro

Cria a Agência Metropolitana de Transportes de Maputo.
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Anexo 7: Identificação e características dos aplicativos ligados à Mobilidade na AMM
A tabela abaixo ilustra algumas das mais recentes inovações tecnológicas
aplicadas à área de transporte e mobilidade na AMM.
Aplicativos

Descrição

Usuários

Uso

Viva Táxi
(desde
2018)

É um aplicativo de serviço Classe méde táxi que permite ao
dia
usuário requisitar e localizar o táxi em tempo real e
possui frota própria.

Zip-Taxi
(desde
2018)

É um aplicativo de serviço
de táxi que permitia ao
usuário requisitar e localizar o táxi em tempo real.
O Zip taxi não tinha uma
frota própria.
Operavam com proprietários de táxi e viaturas que
tivessem acesso a um
smartphone, semelhante
ao modelo adoptado pelo
Uber.

Classe mé- Aplicativo
dia

É uma Empresa de Tecnologia de serviços de partilha de viagem, Táxi e aluguer de carro
através de um aplicativo
que conecta motoristas de
viaturas particulares a pas-

Residentes
nos bairros
fora do
centro da
cidade de
Maputo
que tem o

Kwellaa
(desde
2019)

Requisição feita por aplicativo ou central
de atendimento;

Vantagens

Observações

Possui taxímetro e
preço definido por
Km;
(129mt/
2km)

Também tem o
serviço Viva Bus
que é destinado
a turismo, mas
ainda não está
no aplicativo, as
O aplicativo
reservas ainda
possui carteira
são feitas apepermitindo
Localiza- nas pela central
que os usuári- ção em
de atendimento,
os façam os pa- tempo
mas pretendem
gamentos direal da vi- disponibilizar
recto do apliatura com esse serviço
cativo, mas
estimati- para o aplicatitambém pova de
vo.
dem fazer o
tempo
Opera a tempo
pagamento via
inteiro
móvel (Mpesa,
conta móvel
ou qualquer
serviço bancário pelo celular)
Preço por
km definido por
Km
(49mt/
km)

Já não está a
operar.
É uma empresa
internacional
que começou a
operar em Moçambique em Janeiro de 2018 e
parou nos finais
do mesmo ano.

Localização em
tempo
real da viatura com Operava a temestimati- po inteiro
va de
tempo

Aplicativo.
O aplicativo
possui carteira,
e os pagamentos são feitos
apenas através
da carteira do

Maior certeza de
aceder ao
transporte na hora
pretendida e de

Opera somente
nos dias laborais
e nos horários
de chegada e
partida aos postos de trabalho
ou escola (hora
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Aplicativos

Descrição
sageiros que viajam na
mesma direcção.

Usuários
seu commuting ligado ao
centro da
cidade de
Maputo

Uso
aplicativo.

Vantagens

Observações

forma
de ponta)
confortável.

Mbora lá O “Mbora lá” era um bilhe- Utentes de Bilhética elec- Controle Parou de funcioda receita nar em 2016.
(2012-13) te recarregável da EMTPM autocarros trónica

Moogle
(black
Taxi) (desde 2020)

MetroBUS

Txapita
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que permitia que as pesso- da EMTPM
as efectuassem as viagens
passando o cartão numa
máquina disponível no interior dos autocarros.

pelo operador

É um aplicativo de serviços Classe mé- Aplicativo
de entrega que inclui ser- dia
viço de táxi, permitindo ao
usuário requisitar e localizar o táxi em tempo real e
opera por contrato com
frotas.

Localização em
tempo
real da viatura com
estimativa de
tempo

É um sistema integrado de
transportes ferroviário e
rodoviário que opera na
região metropolitana de
Maputo.

Classe média ou funcionários
(públicos e
privados
que as suas
empresas
pagam
pelo serviço de
transporte) residente fora
do centro
da cidade
de Maputo
que tem o
seu commuting ligado ao
centro da
cidade de
Maputo

Bilhética electrónica

Conforto,
certeza
no acesso
Com opções de ao transbilhetes para
porte e
viagens indivi- horários
duais ou um bi- fixos de
lhete mensal. partida e
chegada
ao destino.

É um aplicativo de localização em tempo real de
transporte público (autocarros)

Usuários
Aplicativo
de transporte público (autocarros)

Neste momento
operam apenas
com a Frota da
Sir Motors (black
taxi)
Opera a tempo
inteiro

É uma parceria
público-privado.
Opera somente
nos dias laborais
e nos horários
de chegada e
partida aos postos de trabalho
ou escola (hora
de ponta)

Localiza- Parceria públicoção real
privado
do autocarro;
Redução
do tempo
de espera
nas para-
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Aplicativos

Descrição

Usuários

Uso

Vantagens

Observações

gens.

ClickTUk

É um aplicativo de requisi- classe méção de txoplea por via de dia
aplicativo.

Aplicativo

Localização em
tempo
real de
txopela

Em fase experimental

Goow

É um aplicativo de requisi- classe méção de txoplea por via de dia
aplicativo.
Que permite localizar o
txopela em tempo real

Aplicativo

Localiza- Em fase experição em
mental
tempo
real de
txopela
com a estimativa
de tempo

Famba

É um bilhete electrónico
Utentes de Bilhete elecque permite que o passa- transporte trónico
geiro de transporte públi- colectivo
co na área metropolitana
de Maputo pague ou valide a sua viagem através
do cartão no interior do
transporte.

Controle Parceria públicoda receita privado
pelo operador
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