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Terra e planeamento urbano

O presente estudo intitulado Espaço do Lar baseia-se num trabalho de 
campo efectuado em 2010 e em investigações anteriores realizadas em 
1990 e 2000. As conclusões desses dois últimos estudos e os dados 
empíricos recolhidos em 2010 estabeleceram o contexto para esta in-
vestigação que se debruça sobre 102 casos. A pesquisa abrange assim 
52 talhões estudado anteoriamente (“longitudinais”) e 50 “novos” talhões 
identificados especificamente para este estudo. 
 
Das 26 famílias que foram estudadas em 1990, sete famílias residiam na 
mesma área em 2010. Entre as 26 famílias que viviam nas áreas estuda-
das em 2000, 17 residiam nos mesmos talhões em 2010. 

As principais conclusões destes estudos anteriores relacionam-se com 
problemas de acesso à terra, com o modo como a sua crescente mer-
cantilização interfere nos mecanismos costumeiros de transacção da 
propriedade e nas formas como o mercado tende a gerar deslocações 
das populações com menos recursos financeiros. Este processo foi cla-
ramente identificado no estudo de 2000 e a Investigação Espaço do Lar 
confirma este fenómeno, mesmo tendo em conta que a terra continua a 
ser propriedade do Estado. 

A dimensão de muitos dos talhões estudados em 1990 e 2000 foi reduzi-
da para a actual “dimensão-padrão” de 12, 5 X 25m e portanto, de uma 
forma geral, os talhões actuais são menores do que eram nesses anos. 
Porém, alguns talhões antigos mantiveram a sua área, devido ao facto de 
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este ter sido levado a cabo pelo Governo Central com apoio das Nações 
Unidas. 

A pesquisa do Espaço do Lar demonstrou que, para a larga maioria dos 
102 casos, a posse não é uma questão que preocupe os residentes, 
apesar de muito poucos (se é que alguns) terem títulos de terra e de 
muitos ocuparem talhões à qual não foi atribuído um título de propriedade 
ao abrigo dos actuais regulamentos, isto é, áreas não planeadas e não 
oficialmente planeadas. 

No estudo Espaço do Lar, 75 por cento dos inquiridos referiram que se 
sentiam seguros em termos da sua situação de proprietários dos talhões 
que habitavam e foram registados muito poucos casos de conflito sobre 
direitos de terra. Tal é surpreendente na medida em que a insegurança 
ao nível da propriedade é geralmente referida como impedimento para os 
residentes investirem nas suas casas. 

Esta situação corrobora o facto de actualmente as zonas peri-urbanas de 
Maputo estarem em pleno processo de consolidação, com as famílias a 
realizarem consideráveis investimentos nas suas habitações. Estimou-
se, para os casos da amostra deste estudo, que foram investidos, em 
média, por talhão 15 000 USD na construção das habitações, mas essa 
verba varia entre os 5 000 USD  e os  30 000 USD. Na maioria dos casos 
estes investimentos foram feitos ao longo de muitos anos. 

Em termos dos mecanismos de acesso à terra, 58 por cento dos inquiri-
dos afirmaram ter comprado o seu talhão, 18 por cento referiram que o 

as suas dimensões não estarem claramente definidas e algumas famílias 
aproveitaram-se dessa situação. 

Existem ainda casos em que famílias de maiores recursos conseguiram 
comprar dois ou mais talhões vizinhos de forma a obter áreas maiores 
para edificação das suas casas. 

A investigação Espaço do Lar identificou quarto categorias de acesso à 
terra urbana que reflectem os processos do presente desenvolvimento 
urbano e a natureza e o papel do Estado no planeamento, nomeadamen-
te: a) áreas ‘não planeadas’; b) áreas ‘reordenadas’; c) áreas ‘oficialmen-
te planeadas’ e d) áreas ‘não oficialmente planeadas’(ver explanação 
desta classificação no Relatório de Contexto). Tal como é explicado no 
Relatório de Contexto, a percentagem na cidade de áreas ‘não planea-
das é significativa (40%), seguem-se as áreas ´oficialmente planeadas´ 
(38%), as áreas ‘não oficialmente planeadas’ (14% embora essa propor-
ção seja maior nas áreas fora dos limites da cidade) e finalmente áreas 
‘reordenadas’ (8%). 

A maioria dos casos analisados no projecto Espaço do Lar localizados 
nas áreas oficialmente planeadas, foram estudados anteriormente (de-
signados por longitudinais) nos levantamentos de 1990 ou 2000. Estes 
talhões estão localizados dentro das áreas da cidade onde houve uma 
planificação formalmente reconhecida, com referência cadastral no Con-
celho Municipal e sendo possível aí obter um título oficial de terra, embo-
ra poucos o possuam. 

As áreas não planeadas são aquelas onde não se reconhece nenhuma 
ordem física de uso da terra e onde práticas de planeamento urbano 
formal não foram aplicadas. Esta é a principal categoria de uso da terra 
residencial na região peri-urbana de Maputo. 

A categoria não oficialmente planeada compreende áreas onde pode ser 
verificada uma nítida ordem física no uso da terra, mas onde não há um 
planeamento oficial desenvolvido pelas autoridades da cidade ou do dis-
trito. Isto significa que foi aplicada alguma prática de planeamento mas 
não há registo no município ou nas autoridades distritais de qualquer 
plano.

A categoria de planeamento que designamos por áreas reordenadas co-
bre principalmente as áreas que foram objecto de intervenção através 
do Projecto de Requalificação da Maxaquene nos finais dos anos 70, 
que nunca foi oficialmente aprovado pelo Concelho Municipal, apesar de 
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talhão lhe foi atribuído por algum tipo de autoridade e 10 por cento men-
cionaram que estes foram cedidos dentro da família.

Em 39 por cento dos casos registados os inquiridos referiram que eles 
ou os chefes dos agregados familiares tinham também outro talhão na 
cidade ou na província de Maputo e uma minoria referiu que possuía 
terras noutras províncias. No entanto a maior parte destes talhões eram 
machambas. Esta elevada percentagem prova o que anteriores estudos 

já tinham sublinhado, nomeadamente o fácil acesso à terra nas zonas 
peri-urbanas de Maputo de que, na devida altura, os residentes que ac-
tualmente aí habitam beneficiaram. Muitos irão eventualmente vender 
agora esta terra e, na maioria dos casos, presumivelmente aos preços 
reduzidos que se praticam no mercado informal. 

36 por cento dos agregados familiares da amostra tinham uma macham-
ba nas zonas verdes ou noutro local que não o talhão da habitação. A 
produção desta machamba era, na maioria dos casos (75%), para consu-
mo próprio da família e apenas 25 por cento vendia os produtos agrícolas 
no mercado contribuindo assim para o rendimento familiar. 

Em geral a maioria da população deste estudo não teve acesso à terra 
através dos canais formais – isto é terra “oficialmente planeada” e atri-
buída pelo Município. Todavia, apesar da quase total ausência de posse 
formal e segura da terra, a maioria dos residentes consolidaram fisica-

mente os seus espaços de habitação e isto representa a mais importante 
aplicação das suas poupanças domésticas. 

Hoje em dia é comum comprar e vender terra, apesar de esta continuar 
a ser propriedade do Estado. As pessoas investem em terra e em casas. 
Tal contrasta com informações de estudos anteriores que realçavam o 
papel que as práticas costumeiras de posse de terra desempenhavam 
ao nível da segurança das populações urbanas mais pobres que, através 
destas práticas, adquiriam terrenos a custos muito reduzidos. O presente 
estudo desmontra o crescente processo de mercantilização da terra e as 
dificuldades com que se deparam aqueles que têm menos rendimentos-
de para adquirir terrenos.
 



9

Estudo Físico - Jørgen Eskemose AndersenEspaço do Lar - Sumário Executivo

8

Contexto sócio-económico

O estudo Espaço do Lar distinguiu os agregados familiares em função 
de cinco categorias económicas: muito pobre; pobre; remediado; rico; 
e muito rico. Estas categorias correspondem às que foram utilizadas na 
análise de 2000, embora esse estudo incidisse mais sobre a pobreza do 
que sobre o estatuto económico de forma geral. Por outro lado, o estudo 
de 1990 estava mais centrado nas questões relacionadas com a habi-
tação e as condições de vida incluindo as aspirações e a participação 
local. Todavia, cada um dos casos destes estudos anteriores foi também 
identificado em relação à sua categoria económica e é, portanto, possível 
cruzar alguns desses dados com os obtidos na pesquisa agora realizada. 

Em função das categorias acima mencionadas a distribuição percentual 
dos agregados familiares estudados em 2010 é a seguinte: 

24% - ‘muito pobres’; 
23% - ‘pobres’; 
33% - ‘remediados’;
15% - ‘ricos’; 
  5% - ‘muito ricos’     

Relativamente à estrutura familiar, a grande maioria dos agregados são 
nucleares (55% dos casos) - por vezes incluindo um número reduzido de 
outros parentes - seguem-se os agregados compostos por famílias alar-
gadas (30%). As famílias mono-parentais são mais frequentes nos agre-
gados chefiados por mulheres e verificaram-se alguns casos de poliga-
mia embora em número reduzido.  A média de residentes no talhão é de 
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O Espaço do Lar físico 

– densificação e tamanho dos 

talhões 

Relativamente às características físicas dos talhões, os casos estudados 
demonstram uma variação significativa quer em termos da dimensão, 
quer ao nível da disposição e da forma do espaço. O talhão mais pe-
queno tem 77m2 (Mavalane) enquanto o talhão de maiores dimensões 
tem 5 000m2 (Distrito de Marracuene). Os talhões estudados têm uma 
dimensão média de 360m2.

A dimensão de cada talhão está relacionada com a sua localização ge-
ográfica, sendo os talhões mais pequenos os que estão mais perto do 
centro da cidade. No entanto, a análise demonstrou que a dimensão dos 
talhões não está necessariamente relacionada com o estatuto econó-
mico dos proprietários pois alguns dos agregados considerados como 
‘pobres’ ou ‘muito pobres’ são donos de grandes terrenos. Todavia, a ge-
neralidade desses terrenos localiza-se longe do centro da cidade e fora 
dos limites municipais de Maputo. 

Quando se faz a desagregação dos casos em função das categorias de 
planeamento, constatam-se algumas diferenças. Em todas as áreas do 
estudo os talhões nas áreas ‘não planeadas’ têm um tamanho médio 
de 300m2, enquanto na categoria ‘oficialmente planeadas’ as dimensões 

seis pessoas, com algumas diferenças entre as cinco categorias econó-
micas. Nos agregados familiares incluídos na categoria ‘ricos’ havia em 
média 5 pessoas por talhão; o número médio mais elevado de residentes 
por talhão encontrou-se no grupo dos ‘remediados’ (7). Nos agregados 
familiares ‘muito pobres’ e ‘pobres’ havia uma média de cinco a seis pes-
soas, respectivamente, a viver no talhão. A maioria dos inquiridos eram 
imigrantes (59%) oriundos de regiões fora da área de Maputo, enquanto 
os restantes 41 por cento eram naturais da província de Maputo ou do 
Município de Maputo. A maioria veio à procura de trabalho ou como refu-
giados da guerra que terminou em 1992. A maioria dos imigrantes vieram 
das províncias do sul, nomeadamente de Gaza e de Inhambane. 

Tendo em conta que uma elevada proporção da população da cidade de 
Maputo é jovem  e nasceu na cidade, não se pode afirmar que a maioria 
da população seja ,de facto, imigrante. O sector informal domina a eco-
nomia de Maputo e no estudo do Espaço do Lar constatou-se que 60 por 
cento dos inquiridos estavam inseridos nesse sector, enquanto 40 por 
cento tinham um emprego formal. O sector do trabalho informal cobre 
uma vasta gama de actividades como a construção civil, a carpintaria, a 
serralharia, a reparação de automóveis, a segurança e os serviços do-
mésticos.  

A maioria dos membros dos agregados familiares estudados que se de-
dicavam a actividades geradoras de rendimento no sector informal dedi-
cavam-se ao pequeno comércio, vendendo alimentos e produtos de uso 
doméstico. Porém constataram-se diferenças significativas entre as cin-
co categorias económicas em termos de emprego: 80 por cento dos in-
quiridos ou chefes dos agregados familiares “muito ricos” tinham um em-
prego formal, enquanto apenas uma minoria dos considerados “pobres” 
ou “muito pobres” estavam a trabalhar no sector formal, encontrando-se 
a maioria, (82%) inseridos no sector informal. No entanto, é neste último 
sector informal que muitos dos membros dos agregados familiares inclu-
ídos nas restantes categorias económicas realizam as suas actividades 
geradoras de rendimentos ou produtos. 
 
Verificou-se que uma proporção significativa dos agregados mono-pa-
rentais (geralmente chefiados por mulheres) se incluía na categoria dos 
“muito pobres”.  O estudo longitudinal permitiu detectar uma tendência 
para a redução do número de membros dos agregados familiares e os 
espaços do lar parecem menos superlotados e simultaneamente mais 
consolidados sob o ponto de vista físico. Todavia o número bastante ele-
vado de famílias alargadas revela as dificuldades de acesso à terra e à 
habitação. 
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e as suas dimensões actuais estão, em muitos casos, de acordo com a 
dimensão oficial dos talhões. 

No que se refere à mudança da dimensão dos talhões verificou-se que 
entre o estudo de 2000 e o de 2010 não houve grandes alterações pois a 
maioria tinha dimensões semelhantes nos dois estudos. Em dois casos, 
pertencendo a agregados familiares pobres, o talhão foi subdividido já 
que parte do terreno foi vendida.  

Não se observou nenhuma clara correlação entre estatuto económico e a 
dimensão do talhão, mas o estudo observou tendências de estratificação 
social com os residentes ‘ricos’ a comprarem aos seus vizinhos talhões 
para construírem casas maiores ou investidores a comprarem vários ta-
lhões para subsequente construção de urbanizações do tipo condomínio. 

Relativamente à disposição espacial e aos limites, o formato mais comum 
dos talhões é o rectangular – sendo esta não só a norma para as áreas 
‘planeadas oficiais’ e ‘não oficiais’, mas também para as ‘reordenadas’. 
É também com de acordo com este formato que as pessoas subdividem 
os seus terrenos em áreas ‘não planeadas’ – isto é, nas zonas ocupadas 
anteriormente por propriedades rurais. 

Na delimitação do talhão são utilizados quer sebes de espinhosas, quer 
blocos de cimento ou ambos. O estudo longitudinal mostra uma clara 
transição dos talhões definidos ao acaso em termos de perímetros, para 
talhões bem definidos com muros em blocos de cimento. Os primeiros 
muros que são construídos nos limites do talhão são aqueles que defi-

médias dos talhões são de 360m2 e na categoria ‘reordenadas’ a média 
dos talhões é de 177m2. O tamanho médio dos talhões na categoria ‘não 
oficialmente planeados’, é de 440m2, contudo esta média incluí talhões 
de dimensão muito variada pois alguns situam-se nos limites urbanos e 
ainda não foram subdivididos. Os levantamentos longitudinais indicam 
que os talhões maiores encontrados em áreas ainda com características 
rurais, serão eventualmente subdivididos e vendidos

Estas tendências relativas à dimensão dos talhões reflectem a distribui-
ção geográfica das tipologias de planeamento. Os áreas reordenadas 
concentram-se a 7-9 kms dos limites do centro da cidade e a maior parte 
dos talhões ‘não oficialmente planeados’ situam-se no Distrito de Marra-
cuene, região onde a capacidade das autoridades locais para qualquer 
tipo de planeamento do uso da terra é menos eficiente. Os talhões ‘não 
planeados’ existem em todas as áreas do estudo.

A dimensão do talhão reflecte igualmente as normas vigentes e usadas 
no Plano de Estrutura Urbana, Município de Maputo, 2008. No caso dos 
talhões ‘oficialmente planeados’ e ‘reordenados’, seguem-se as normas 
oficiais com os tamanhos mínimos de 10 X 16m nas áreas ‘reordenadas’, 
e geralmente, de 12, 5 X 25m ou 15 X 30m nas áreas ‘oficialmente plane-
adas’. As variações nas dimensões dos talhões que este estudo registou 
são devidas tanto a deficiências técnicas na altura da demarcação da 
terra, como, em certos casos, ao facto de os ocupantes alargarem clan-
destinamente o seu talhão.

Mais recentemente e com o surgimento de áreas ‘não oficialmente plane-
adas’, a tendência é para que a dimensão dos talhões seja semelhante à 
dos talhões oficialmente planeados (15 X 30m). Porém, são muitas vezes 
ligeiramente mais largos (18m de largura) e com uma profundidade até 
35m, o que significa que os talhões têm aproximadamente 600m2, sen-
do, portanto, um pouco maiores do que a norma oficial dos 450m2.  

O estudo longitudinal demonstra que os talhões se têm tornado mais 
reduzidos ao longo do tempo, reflectindo o processo de densificação em 
curso. O levantamento de 1990 foi exclusivamente em áreas oficialmente 
planeadas, com talhões com a dimensão oficial de 12, 5 X 25m. Todavia, 
a área ocupada em média por um agregado familiar em 1990 era de 
600m2, pois incluía  muitas vezes dois a quatro talhões uma vez que 
estas alocações de terra foram reconhecidas antes dos direitos à terra. 
A maioria destas propriedades de múltiplos talhões foram subdivididas 

Imagen de 1990 estudo.
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alargadas são relativamente grandes e têm necessidade de mais espaço 
habitável. 

O processo de substituição da maioria das antigas casas construídas 
com materiais precários parece ter chegado ao fim, já que as casas em 
estudo foram todas construídas com materiais permanentes. As poucas 
casas de caniço foram construídas sobretudo como estruturas temporá-
rias para aí residirem os guardas que tomam conta dos terrenos. 

A maioria dos casos do estudo Espaço do Lar indica que há uma signi-
ficativa consolidação das construções e que o recurso a materiais per-
manentes é a norma. Simultaneamente, as casas estão em permanente 
processo de renovação e foi possível observar em inúmeros talhões a 
existência de materiais de construção. Esta é uma tendência clara e atra-
vessa todas as categorias de planeamento, no entanto está nitidamente 
ligada ao estatuto económico, já que grande número de agregados fami-
liares ‘pobres’ e ‘muito pobres’ dificilmente consegue investir em melho-
rias da casa que habitam, pois a luta pela sobrevivência diária consome 
todos os seus recursos disponíveis. 

O estudo longitudinal demonstrou que ao longo do tempo os talhões fo-
ram ficando mais pequenos e mais densamente ocupados, com mais 
pessoas partilhando o mesmo espaço. No entanto o estudo não revela 
que essa sobrelotação constitua um problema. 

O arrendamento de espaço de habitação só foi registado em poucos ca-
sos (7). No entanto o estudo dá indícios da emergência de um mercado 
de arrendamento que surge como uma oportunidade para os residentes 
de baixo rendimento completarem os seus magros e instáveis proventos.

 
      

niam as fronteiras relativamente aos talhões vizinhos, enquanto o muro 
para o espaço público (isto é, a estrada) é erguido mais tarde – reflectin-
do questões relacionadas com privacidade dos quintais e medidas desti-
nadas a salvaguardar o terreno contra intrusos. 

O rácio de ocupação dos talhões para os casos deste estudo varia de 
zero a 100 por cento, já que alguns não têm qualquer tipo de construção 
e outros estão totalmente construídos. A maioria dos talhões estudados 
em 2010 tem um rácio de ocupação de menos de 50 por cento. O esta-
tuto económico do agregado familiar residente no talhão tem muita in-
fluência, já que o rácio de ocupação do talhão aumenta com a riqueza. 
Factores socioeconómicos, tais como a dimensão e composição do agre-
gado familiar não parecem ter uma significativa influência sobre o rácio 
de ocupação do talhão – agregados maiores não têm necessariamente 
um rácio de ocupação do talhão mais elevado.

68 por cento dos agregados familiares têm apenas uma construção no 
talhão enquanto 30 por cento têm um anexo adicional com pelo menos 
uma divisão, não considerando as cozinhas e as casas de banho exter-
nas como anexos. A relação entre o tamanho do agregado familiar e a 
dimensão das casas, é pouco significativa. Excepto num caso do estudo 
Espaço do Lar, as casas têm um só piso, embora comecem a apare-
cer, nas mesmas áreas que este estudo cobriu, algumas com dois pisos. 
Quase todos os casos dos estudos anteriores mostram que ocorreu um 
significativo processo de densificação evidenciado tanto nas subdivisões 
e extensões das novas construções como na adição de novas casas. To-
davia, quando estes dados são desagregados de acordo com a categoria 
do planeamento, a diferença é mínima e, de facto, as pessoas têm es-
tado continuamente a construir e a densificar os seus talhões, em todas 
as categorias de planeamento e nas diferentes situações relativamente 
à posse da terra. 

Em toda a amostra do estudo a “casa típica” tem 60m2 e três divisões, in-
cluindo eventuais casas exteriores e anexos mais pequenos. O tamanho 
das casas estava claramente relacionado com a riqueza do agregado 
familiar sendo as casas maiores ocupadas pelos agregados mais ricos.
 
A dimensão do agregado familiar não parece ter uma influência directa no 
tamanho da casa já que algumas famílias ricas eram famílias nucleares 
com poucos membros e tinham casas grandes. Todavia, os agregados 
familiares alargados têm uma maior área construída, já que as famílias 



17

Estudo Físico - Jørgen Eskemose AndersenEspaço do Lar - Sumário Executivo

16

Infraestruturas

A construção de infra-estruturas em termos de água e electricidade exem-
plifica de forma clara as melhorias registadas nas áreas peri-urbanas. 

No levantamento de 2010, 75 por cento de todos os inquiridos tinham 
electricidade no talhão através de um sistema de contadores “pré-pago” 
(Credilec) e mais de metade dos casos examinados tinham água cor-
rente. Em 1990 nenhum dos casos estudados tinha água corrente e em 
2000 só dois tinham água no talhão. Os agregados familiares estudados 
em 2010 e que não tinham água corrente no talhão, compravam-na em 
lojas ou a outros agregados e alguns dos residentes geram rendimentos 
com a venda de água. Todos os antigos fontenários públicos abastecidos 
pelo governo desapareceram da área de estudo. 

O abastecimento de electricidade está generalizado – 74% dos casos 
da amostra têm ligação eléctrica em comparação com apenas 12% em 
1990 e 20% em 2000. Mesmo os 25 por cento dos agregados familiares  
considerados como ‘pobres’ têm acesso a electricidade e água. 

As instalações sanitárias, em 40 por cento dos casos, são simples la-
trinas, enquanto 33 por cento têm latrinas melhoradas e 27 por cento 
possuem, os ‘muito ricos’, possuem WC com fossa séptica.
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Construção do Espaço do Lar

50 por cento dos inquiridos na pesquisa Espaço do Lar informaram que 
se mudaram para o actual talhão entre 1990 e 2010. Isto significa que o 
grande surto da expansão urbana e da densificação ocorreu depois de 
1990 época em que a urbanização ocorreu a um ritmo mais acelerado. 
Sendo este processo o resultado de iniciativas individuais com interferên-
cia limitada por parte do Estado. 

Ao contrário da urbanização que ocorreu no Norte a transformação nas 
regiões rurais à volta de Maputo ocorre previamente às iniciativas for-
mais de planeamento e sem nenhum apoio em termos de edificação de 
infra-estruturas. As estradas de acesso são simples caminhos e a água 
e electricidade só aparecem quando as construções já estão edificadas. 

Em 60 por cento dos casos, os agregados familiares que actualmente 
ocupam os talhões foram os primeiros que aí edificaram construções. A 
maioria relatou que quando adquiriram os terrenos estes estavam deso-
cupados. Tal indica a inexistência de um mercado de casas, embora o 
mercado de terra esteja cada vez mais desenvolvido, como o estudo de 
2000 previu. Simultaneamente, 23 por cento dos inquiridos no projecto 
Espaço do Lar responderam que tinham substituído uma casa precá-
ria por uma casa permanente. Estes processos estão obviamente muito 
mais consolidados agora do que estavam na época dos estudos anterio-
res, mas são ainda totalmente informais com pouco ou nenhum envolvi-
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trução precários serem comuns há vinte anos, tais materiais raramente 
foram observados no levantamento de 2010.

Distinguiram-se três diferentes tipologias de transformação física nome-
adamente: a) alterações e/ou extensões das construções existentes, b) 
construção de um novo edifício adicional, c) uma transformação total com  
a destruição total ou quase total do edifício anterior. As condições socio-
económicas, o género do chefe de família e o tempo de residência no 
talhão, são factores que têm um impacto significativo nestes padrões de 
transformação. 

Os agregados familiares cujas condições económicas melhoraram des-
de 1990 ou 2000, construíram frequentemente novas casas e, em al-
guns casos, ampliaram as casas originais. Nos agregados mais pobres 
a transformação consistiu mais frequentemente numa extensão da casa 
principal. Foi observado que os residentes mais antigos construíram, na 
maioria das vezes, por cima de estruturas já existentes. Pelo contrário, 
frequentemente os novos residentes demoliram as suas casas antigas e 
construíram novas habitações. 

O estudo dá indícios de estratificação social com os mais ricos a comprar 
talhões aos residentes mais pobres, para aí edificarem as suas mansões 
ou, ocasionalmente, para construírem condomínios para venda ou alu-
guer. Estas últimas construções são de dois ou três pisos, introduzindo 
novas tendências no tecido urbano e que anteriormente não eram co-
muns nas áreas peri-urbanas de Maputo mas visíveis noutras cidades da 
África Subsariana. 

O processo de densificação é mais visível nas zonas mais próximas do 
centro da cidade de cimento e por isso a localização constitui um factor 
importante  a ter em consideração em termos da densificação da constru-
ção. Todavia, tal como se constatou nas áreas mais afastadas de Guáva 
e Jafar, também próximo do centro os talhões estão a ser subdivididos 

Calculo do investimento total de 96 dos 102 casos.

casos investi-
mento

média

baixa qualidade 43 221.535 5.152
média qualidade 33 502.725 15.234
alta qualidade 20 637.800 31.890
total 96 1.362.060 14.188

mento do Estado nos processos de transacção das terras (os actores do 
Estado só se envolvem informalmente). 

A construção de um espaço de habitação é um longo processo mas os 
habitantes das áreas peri-urbanas de Maputo investem substancialmente 
nas suas casas. Os blocos de cimento são de longe o material de cons-
trução mais comum, com chapas de zinco como material de cobertura. 
Os acabamentos da casa, isto é, as paredes rebocadas, janelas com 
vidros, portas e o estado geral de manutenção da construção, estão di-
rectamente relacionados com o estatuto económico do agregado. Isto 
constata-se no facto de haver muitas casas inacabadas durante alguns 
períodos de tempo, muitas vezes com as aberturas destinadas a janelas 
bloqueadas com blocos de cimento ou chapa de zinco. 

As casas das áreas peri-urbanas de Maputo são construídas por fases 
que se estendem por muitos anos. Este estudo demonstra nitidamente 
que o processo de construção é significativamente mais lento nos agre-
gados ‘pobres’. No entanto, sem relação com o estatuto económico do 
agregado, as casas foram na maioria dos casos ampliadas e melhoradas 
ao longo do período compreendido no estudo longitudinal. 

Em muitos casos verificou-se a existência de materiais de construção 
armazenados nos talhões indicando a intenção de investir continuamente 
nas casas. Todos os segmentos da sociedade dão prioridade à melhoria 
das suas habitações, independentemente do estatuto da posse da terra 
ou da categoria do planeamento: formal ou informal, planeado ou não 
planeado. 

O levantamento longitudinal documenta o desaparecimento quase com-
pleto das casas precárias típicas do estudo de 1990, mas já desapareci-
das no estudo de 2000. Apesar de o caniço e outros materiais de cons-

Média de investimentos para as diferentes unidades.

USD/unidade sala quarto coz-
inha
int.

coz-
inha 
ext.

cas.  
banho
int.

cas.  
banho
ext.

baixa 2.200 1.200 1.000 400 1.200 245
média 4.400 2.400 2.000 800 1.600 875
alta 8.800 4.800 3.500 1.600 2.800 1.400
dimensão da 
unidade (m2) 22 12 10 8 8 7
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As estruturas que se observam com dois ou três pisos, erigidas em áre-
as localizadas fora da cidade e em áreas ‘não planeadas oficialmente’, 
são um sinal de que a pressão sobre os terrenos bem localizados está 
a mudar para as áreas peri-urbanas. Todavia os indícios de densificação 
de terra urbana estão largamente disseminados, perto da cidade ou mais 
longe dos limites urbanos, e foram observados edifícios de três andares 
em áreas, tanto ‘planeadas’ como ‘não oficialmente planeadas’, bastante 
distantes do centro da cidade.
 

e mesmo nas zonas mais distantes e com ampla disponibilidade de ter-
ra são evidentes os sinais de densificação. Tal pode indicar uma maior 
consciência por parte dos tradicionais “donos” da terra do valor que esta 
tem actualmente no mercado e o facto de estes quererem optimizar o seu 
lucro no processo de venda de talhões.
 

N

ESCA
LA

 : 1:2000

H
O

M
E SPA

CE
Levantam

ento
Case 015

LEG
EN

D
A

EN
Q

U
A

D
RA

M
EN

TO

A
REIA

BLO
CO

Q
Q

U
A

RTO

S
SA

LA

Cz
CO

ZIN
H

A

Ba
CA

SA
 D

E BA
N

H
O

A
LVEN

A
RIA

Á
REA

 D
O

 TA
LH

ÃO
 339 m

2

REV. A

L
LATRIN

A

V
VA

RA
N

D
A

Vd
VEN

D
A

G
RA

D
ES

ESPIN
H

O
SA

CH
A

PA

BLO
CO

 ‐ EM
 CO

N
STRU

CÇ
ÃO

PAVIM
EN

TO

H
O

RTA

CA
N

IÇO

M
afureira

M
angueira

Laranjeira
/Lim

oeiro

A
rvore

Coqueiro

Cp
CA

PO
EIRA

G
G

A
RA

G
EM

A
A

RM
A

ZÉM

F
FO

SSA

T
TO

RN
EIRA

7,490

7,208

3,390

4,101

4,110

3,100

3,200

1,800

26,600

B

Q

Ba + L

Q

S

C Z

T

5 m
0 m

N

H
O

M
E SPA

CE
Levantam

ento

Case 032

LEG
EN

D
A

EN
Q

U
AD

RAM
EN

TO

AREIA

BLO
CO

Q
Q

U
A

RTO

S
SALA

Cz
CO

ZIN
H

A

Ba
CASA D

E BAN
H

O

ALVEN
A

RIA

ÁREA
 D

O
 TA

LH
ÃO

  334 m
2

REV. A

L
LATRIN

A

V
VARAN

D
A

Vd
VEN

D
A

G
RAD

ES

ESPIN
H

O
SA

CH
APA

BLO
CO

 ‐ EM
 CO

N
STRU

CÇ
ÃO

PAVIM
EN

TO

H
O

RTA

CA
N

IÇO

M
afureira

M
angueira

Laranjeira

/Lim
oeiro

Arvore

Coqueiro

Cp
CA

PO
EIRA

G
G

A
RAG

EM

A
ARM

A
ZÉM

F
FO

SSA

T
TO

RN
EIRA

12,97

11,63

2,83
3,15

1,75
3,90

3,35

26,35

5,80

2,95
2,85

7,95
3,41

4,54

4,59

3,35

1,92

2,00
3,35

3,60

5,40

14,50

6,25

9,31
4,21

3,77

1,77
6,41

1,58
2,40

2,40 1,32 1,55
6,60

2,00
2,40

Q

Q

S

Escritorio

Ba

SQ

V Cz

G

V

S
Q

Ba

Cz

Q
5 m

0 m

N

HOME SPACE
Levantamento

Case 098

LEGENDA

ENQUADRAMENTO

AREIA

BLOCO

Q QUARTO

S SALA

Cz COZINHA

Ba CASA DE BANHO

ALVENARIA

ÁREA DO TALHÃO

REV. A

L LATRINA

V VARANDA

Vd
VENDA

GRADES

ESPINHOSA

CHAPA

BLOCO ‐ sem covertura

PAVIMENTO

HORTA

CANIÇO

Mafureira

Mangueira

Laranjeira
/Limoeiro

Arvore

Coqueiro

Cp CAPOEIRA

G GARAGEM

A ARMAZÉM

F FOSSA

T TORNEIRA

15
,0

0

30,10

4,
15

2,
85

2,003,35

4,66

12
,9

5
4,

00
3,

54
1,

60
3,

80

10,00

3,
15

s

Cz

Ba

Q

Q

Q V

5 m0 m

Escala:1/5000

450 m2



25

Estudo Físico - Jørgen Eskemose AndersenEspaço do Lar - Sumário Executivo

24

Caracteríticas arquitectónicas

O estudo revelou um certo número de características arquitectónicas 
como indicadores importantes na construção de casas nas zonas peri 
–urbanas de Maputo. Os pequenos empreendedores do sector da cons-
trução, muitas vezes apenas um mestre e dois trabalhadores, são os 
actores cruciais nesse sector, já que a maioria das casas são erguidas 
sem nenhuma assistência técnica, quer de arquitectos, quer de enge-
nheiros ou outros profissionais “formais” deste ramo. A construção das 
habitações das pessoas de baixo rendimento é por isso realizada por 
construtores informais que aprendem o seu oficio através da experiência 
e que seguem as aspirações do proprietário do talhão. 

O evoluir do processo de construção, em que as maiorias das casas são 
edificadas por fases, divisão a divisão, está a influenciar directamente o 
estilo geral das habitações, já que cada uma destas divisões tem uma co-
bertura com inclinação e daí a expressão local para descrever uma casa 
indicando o número de águas como equivalendo ao número de quartos. 
Como as casas têm normalmente quatro quartos, o resultado são quatro 
inclinações diferentes da cobertura – a chamada casa ‘ventoinha’ - que 
parece ser um estilo bastante característico de Maputo.

O tipo de casa mais comum e encontrado em quase metade da amostra 
tem normalmente dois ou três quartos de dormir e uma sala. Os ‘muito 
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pobres’ têm em geral casas mais pequenas – isto é com duas divisões – 
usadas como espaços multifuncionais.   

O levantamento de 2010 demonstra que o tipo de casa mais disseminado 
tem uma estrutura dividida, tendo a sala funções mais públicas e a outra 
zona onde se situam os quartos de dormir um carácter mais privado. 
Através do estudo longitudinal foi possível demonstrar que as casas mais 
antigas tinham m geralmente uma organização espacial mais igualitária, 
pois as divisões tinham todas o mesmo tamanho qualquer que fosse a 
sua função. Em muitas das casas mais recentes, construídas por novos 
e mais prósperos residentes, os elementos espaciais mais importantes 
são a sala e um quarto principal. Mas o que parece estar a instituir-se 
como norma dentro das famílias com maiores recursos são as cozinhas 
construídas no interior das casas.

Muitas casas tem as aberturas das janelas bloqueadas com chapas de 
zinco ou com blocos de cimento, deixando só uma pequena abertura no 
topo para circulação do ar e entrada de luz. 

73 por cento das casas têm pelo menos uma janela com vidro, 19 por 
cento  têm pelo menos uma janela bloqueada com chapa de zinco e 26 
por cento   têm pelo menos uma janela tapada com blocos de cimento. 
As casas com janelas bloqueadas pertencia sempre as populacões de 
baixa rendimento.

Muitas janelas têm grades e 66 por cento têm-nas em pelo menos uma 
janela. O uso de grades aumenta nitidamente com o estatuto económico, 
pois apenas 33 por cento das casas dos “muito pobres” têm grades. Nos 

agregados familiares “muito ricos” as portas exteriores são também pro-
tegidas por uma segunda porta de aço que abre para o exterior. 

As janelas são feitas em madeira ou prefabricadas em aço com grades 
embutidas. Os construtores de casas compram geralmente portas e jane-
las já feitas nos mercados informais ou os carpinteiros locais produzem-
nas de acordo com o preço, a qualidade e o tamanho acordados. 

Observaram-se muitas janelas completamente cobertas com cortinas ou 
capulanas no interior para evitar o acesso visual do exterior e filtrar a luz 
directa do sol por razões climáticas. 

A influência portuguesa da era colonial continua presente em muitos ti-
pos de casa. As moradias portuguesas construídas em muitas partes de 
Maputo pelos colonos antes da independência e recuperadas de muitas 
formas depois da independência por moçambicanos, influenciam forte-
mente o estilo emergente da construção popular e são referidas por mui-
tos dos inquiridos como sendo as ‘verdadeiras casas’. 

O estudo longitudinal demonstra claramente a transição de um estilo ru-
ral de ocupação do talhão com várias pequenas construções em material 
precário, cada uma com a sua específica função (dormir, cozinhar, arma-
zém, toilete, etc.) para casas construídas em materiais duráveis com a 
maior parte das funções debaixo da mesma cobertura. 

A organização interna dos espaços de habitação está a evoluir gradu-
almente de espaços multi-funcionais para maior número de espaços de 
preferência mono-funcionais em termos de uso diário e de representação 
social. Neste processo, a sala adquire uma grande importância como es-
paço de vistas, substituindo o espaço exterior debaixo de uma árvore ou 
a varanda que desempenhava tradicionalmente esta função. 

Obviamente as pessoas constroem de acordo com a sua capacidade 
financeira mas cada vez mais tentam viver em habitações que correspon-
dem ao que consideram ser a ‘verdadeira casa’. Estas normas e sonhos 
evoluem continuamente e o levantamento de 2010 demonstra que aquilo 
que os estudos anteriores de 1990 e 2000 registaram como norma não 
persiste actualmente como o mais importante ponto de referência. 

O estudo observou assim uma tendência para aspirações individualiza-
das e expressões arquitecturais, especialmente nas novas habitações 
dos agregados familiares “muito ricos”, onde são visíveis planos mais 
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elaborados incluindo formas não rectangulares, estruturas assimétricas e 
pormenores arquitectónicos diferentes, como janelas salientes.  

As anteriores aspirações sobre o que é uma ‘casa própria’ típica e social-
mente representativa, parecem estar em transformação e os residentes 
mais abastados dão o exemplo inspirados nos bairros mais ricos de Ma-
puto e noutros modelos visuais. O envolvimento e o papel dos arquitectos 
nesta evolução não é claro já que muitos dos projectos destas casas 
mais recentes foram, aparentemente, elaborados por desenhadores ou 
outros e não por arquitectos profissionais.  

O modelo da casa tipo ‘ventoinha’ com a varanda fechada na frente, era 
aparentemente uma norma amplamente aceite para uma ‘casa própria’. 
O estudo revela que as novas casas que estão a ser construídas na zona 
peri-urbana de Maputo têm características arquitectónicas próximas do 
tipo da moradia internacional. A casa tipo ‘ventoinha’ representou um mo-
delo flexível adaptado ao incremento por fases e ao qual a maioria dos 
projectos aderiram, mas não parece ser o modelo preferido para os cons-
trutores de classe média e alta nos dias de hoje. 

A varanda da frente tem um importante estatuto como local para encon-
tros semi-públicos. O estudo longitudinal demonstra que alguns dos an-
tigos residentes “muito ricos” aumentaram as suas casas acrescentando 
uma varanda, enquanto alguns residentes “muito pobres” na mesma épo-
ca, exprimem o desejo de introduzir a mesma alteração nas suas casas.  

Enquanto a mudança socioeconómica se reflecte na evolução das tipo-
logias arquitectónicas, a maioria dos construtores das casas das famílias 
“muito pobres” ainda estão a edificar pequenas construções nas regiões 
peri-urbanas de Maputo e acrescentando divisão a divisão. A constru-
ção e edificação das casas nas regiões peri-urbanas de Maputo é assim 
habitualmente um compromisso entre referentes culturais, individuais e 
colectivos, necessidades sociais, e, não menos importante, capacidades 
económicas.

Uso do Espaço do Lar exterior 

Vista do ar, a região peri-urbana de Maputo surge como uma paisagem 
urbana surpreendentemente verde. As árvores são inúmeras e tal facto 
surge reflectido neste estudo pois três quartos dos casos do Espaço do 
Lar têm no seu talhão uma árvore. Em média, a área construída cobre 
30 por cento dos talhões. Enquanto muitos casos do estudo têm quintais 
cobertos por terra, diariamente varrida e limpa, há também vários outros 
casos onde a maior parte do espaço exterior está pavimentado e em al-
guns casos existem jardins decorativos.  

O estudo longitudinal demonstra que a prática de pavimentar os espa-
ços exteriores é um fenómeno recente e na análise verificou-se que tal 
está estreitamente relacionado com o estatuto económico do agregado 
familiar. Alguns inquiridos declararam que pavimentar o quintal é uma 
maneira de combater a erosão. Isto é uma ideia falsa já que quanto mais 
as superfícies estão cobertas mais a água escorre e a erosão se acelera. 

Observou-se que o espaço exterior no talhão usado para fazer macham-
ba tem diminuído, enquanto os jardins decorativos têm aumentado. A cor-
relação entre estatuto económico e hortas, mostra que, em certa medida, 
os agregados ‘muito pobres’ estão a produzir no seu talhão se este tiver 
espaço disponível, enquanto os jardins decorativos só foram encontra-
dos nos agregados familiares ‘muito ricos’. Encontraram-se hortas em 
aproximadamente um terço dos casos embora um outro terço possuísse 
uma machamba nas zonas verdes. Registou-se que o espaço exterior 
do talhão era um “palco” para a vida do dia-a-dia e um espaço para ac-
tividades económicas. As actividades exteriores mais registadas foram 
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cozinhar e lavar e secar roupa. Normalmente as instalações de WC e ba-
nho localizavam-se num sítio resguardado da vista, ao fundo do terreno. 
O uso de casas de banho exteriores não muda necessariamente com o 
aumento das capacidades económicas, pois embora as casas de banho 
internas sejam, na maioria, construídas pelas famílias “muito ricas” estas 
continuam a ter igualmente instalações sanitárias no exterior Isto pode 
estar ligado às tradições de uso e exclusividade de uma possível casa de 
banho dentro de casa muitas vezes ligada ao quarto principal.

Em relação às cozinhas e à localização destas no espaço interior ou 
exterior dos talhões foi possível constatar situações diversas e na maior 
parte dos casos “híbridas”. Ou seja, há cozinhas localizadas simultanea-
mente no exterior e no interior das casas. Muitos inquiridos responderam 
que ocasionalmente cozinhavam fora, mesmo nos casos em que possu-
íam uma cozinha completamente funcional no interior da casa. Em todos 
os agregados familiares cozinha-se a carvão – em alguns casos regu-
larmente, noutros ocasionalmente. Cerca de 85 por cento dos inquiridos 
usam carvão ocasionalmente e outros 23 por cento utilizam a lenha com 
regularidade – estes últimos encontram-se entre os residentes “muito po-
bres” e a maioria reside em locais distantes ainda com características 
rurais. Só nove por cento dos casos da amostra usam electricidade para 
cozinhar enquanto 24 por cento utilizam com regularidade o gás. 

Os espaços exteriores do lar são também aqueles onde ocorrem acti-
vidades de pequeno comércio como venda de mercearias e vegetais 
produzidos no talhão – a situação é mais comum quanto mais perto da 
cidade. Quase 60 por cento dos casos do estudo realizam algum tipo de 
actividade económica no seu talhão. Este tipo de actividades económicas 
encontra-se mais frequentemente nos agregados mais pobres  e normal-
mente  consistem na venda de bens básicos domésticos e vegetais, que 
são colocados numa mesa que é trazida para dentro de casa durante 
a noite. Quiosques muitas vezes construídos como parte integrante do 
muro encontravam-se nos agregados mais abastados. 

Muitas divisões da casa são usadas com flexibilidade e são portanto 
multi-funcionais. Uma sala de estar pode ser usada como cozinha du-
rante o dia, mas também pode servir para dormir ocasionalmente ou re-
gularmente. O estudo longitudinal demonstra que as habitações estão 
num processo de consolidação pois grande parte das funções que eram 
realizadas no espaço exterior estão gradualmente a ser transferidas para 
o interior das casas. No entanto, tal não significa que não continuem 
a realizar-se no exterior  pois é aí continuam a localizar-se cozinhas e 
casas-de-banho.

Na maioria dos casos estudados na pesquisa Espaço do Lar os limites 
do talhão estão bem definidos muitas casas estão especificamente orien-
tadas para as vias públicas (estradas ou ruas). O facto de certos talhões 
serem relativamente pequenos, leva a que as habitações sejam imple-
mentadas muito perto das estradas sem quase espaço nenhum entre 
estas e as casas. 

A densificação e a tendência para limitar o talhão com muros, está criar 
nos bairros ambientes “fechados” que dificultam a visualização das ca-
sas a partir da rua. Isto relaciona-se com questões de segurança e 40 
por cento dos inquiridos exprimiram  preocupações com a situação da 
segurança nos seus bairros. Este fenómeno opõe-se ao desejo de ‘exibir’ 
a casa como símbolo de sucesso sócio-cultural. Nalguns casos o muro 
exterior foi deliberadamente desenhado para permitir alguma visibilidade, 
sendo a parte superior do muro completada com barras de metal. Mas, 
na maioria destes casos, essa visibilidade é  bloqueada com materiais de 
various natureza. 

Desta forma o estudo evidencia uma tendência geral de proteger e escon-
der o Espaço do Lar principalmente por razões de segurança. Enquanto 
a parte do talhão entre a casa e a estrada tem uma função semi-pública, 
por exemplo para receber  visitantes, o quintal atrás da casa tem um ca-
rácter mais privado e é muitas vezes um espaço de trabalho doméstico 
e a área onde se localizam as instalações de banho e as latrinas. Em 
muitos casos as actividades exteriores de cozinha e outras têm lugar no 
quintal tão longe quanto possível das instalações sanitárias. 
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Comentários finais 

É objectivo deste relatório fornecer aos urbanistas, responsáveis políti-
cos e a todos os interessados nos processos de desenvolvimento ur-
bano e habitacional na África Subsariana em geral e particularmente 
em Moçambique, dados empíricos recentes e observações claramente 
demonstradas sobre aquilo que é – e que possivelmente vai continuar a 
ser – um processo de urbanização essencialmente orientado pelas pes-
soas locais. 

Como este estudo documenta, a urbanização, no caso de Maputo, está 
a ser principalmente conduzida pelos seus habitantes com uma limitada 
participação do Estado. Este processo tem obviamente algumas insuf-
iciências e coloca numerosos desafios que importa identificar e resolver 
com clareza. Todavia, este estudo, construído a partir de uma pesquisa 
de base, pretende chamar a atenção para as potencialidades que este 
tipo de desenvolvimento urbano pode ter desde que se erradicam as ób-
vias limitações que necessariamente acarreta.

Como se argumenta de forma mais desenvolvida e completa no Relatório 
de Contexto, o rápido crescimento urbano registado em países africanos 
caracterizados por elevados índices de pobreza, requer um planeamento 
activo com as pessoas e não um planeamento para as pessoas. Este pro-
grama de investigação demonstra que grande parte do desenvolvimento 
urbano de Maputo, na actualidade, é gerido pelos próprios habitantes 
através de processos complexos onde os sistemas formais e informais se 
inter-relacionam, sendo a maior parte do desenvolvimento habitacional 
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executado pelos residentes com pouca ou nenhuma assistência das in-
stituições governamentais e do sector privado formal. 

Espera-se que as conclusões do estudo Espaço do Lar influenciem e 
inspirem as autoridades municipais e os responsáveis pelas políticas ur-
banas, de modo a que estes possam facilitar e orientar as actuais dinâmi-
cas de desenvolvimento urbano, apoiando os esforços que estão a ser 
desenvolvidos pelos habitantes mais pobres e mesmo pela classe média 
(o sector privado formal só serve os grupos de maior rendimento) na con-
strução dos seus lares nas regiões peri-urbanas de Maputo.

omeSpace
maputo

Este documento baseia-se no programa de pesquisa ‘“Compreender o ‘Espaço do Lar’ na 
cidade Africana de Maputo” financiado pelo Conselho Dinamarquês de Pesquisa para Ino-
vação (2009-2011), sob a gestão do Professor Jorgen Eskemose Andersen da Faculdade 
de Arquitectura de Copenhaga. 

O programa tem por base a concepção e investigação do Professor Paul Jenkins da 
Escola do Ambiente Construído, Universidade Heriot-Watt /Faculdade de Arquitectura e de 
Arquitectura Paisagística da Universidade de Edimburgo. 

Este programa de pesquisa foi implementado por uma parceria que reuniu, para além 
das  instituições acima mencionadas (lideradas pelos Professores Andersen e Jenkins), 
o Centro de Estudos Africanos do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa (representada 
pela Doutora Ana Bénard da Costa) e o Centro de Estudos para o Desenvolvimento do 
Habitat da Faculdade de Arquitectura e Planeamento Físico da Universidade Eduardo 
Mondlane, Moçambique (representado por o Prof. Doutor Júlio Carrilho e o Prof. Doutor. 
Carlos Trindade). 

O trabalho de campo foi realizado com a participação de estudantes de arquitectura e 
de antropologia da Universidade Eduardo Mondlane, com a participação fundamental da 
arquitecta Silje Sollienen e dos académicos moçambicanos Adriano Biza e Judite Chipen-
embe. 

O generoso apoio da Faculdade de Arquitectura de Moçambique e do seu Director Prof. 
Doutor Luís Lage, e o tempo que as instituições de Edimburgo e de Lisboa disponibilizar-
am para que os seus investigadores pudessem participar neste projecto, têm sido um dos 
aspectos-chave que tem garantido o sucesso deste programa.

Tradução: Maria de Lourdes Torcato. Layout: Anders Bjerregaard-Andersen. Imagens, 
logo tipo e capa: Silje Sollien

Maputo, Mozambique 2012
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