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O processo de investigação
socio-económica
Esta secção do estudo do Espaço do Lar aborda as características sociais e económicas dos agregados familiares entrevistados no decurso
do estudo Físico e do estudo Socio-económico.
O objectivo principal do estudo físico e socioeconómico foi investigar o
modo como as pessoas desenvolvem fisicamente o seu espaço do lar relacionando este processo com factores económicos e sociais – incluindo
nesta análise comparações com dois estudos anteriores realizados há
cerca de 10 anos (em 2000) e de 20 anos (em 1990). De forma a realizar
esta análise longitudinal os instrumentos desta nova pesquisa necessitavam de ser, na medida do possível, consistentes com os dois estudos
anteriores, embora pudessem incluir aspectos que nesses estudos não
foram abordados.
O estudo de 1990 baseou-se em pesquisas quantitativas realizadas através de um questionário fechado. Este processo revelou um conjunto de
fragilidades e tal como no estudo de 2000 optou-se por métodos qualitativos e realizaram-se entrevistas semi-estruturadas. Em 2010 a opção
foi continuar a utilizar métodos de pesquisa qualitativos e o mesmo tipo
de entrevistas. Utilizando-se esta metodologia a pobreza e a riqueza dos
agregados familiares foram medidas em função de todo um conjunto de
recursos, onde se incluíram, para alem dos recursos monetários, os recursos humanos, sociais, físicos e legais. Esta perspectiva permitiu alargar os conceitos de pobreza e riqueza pois substituíram-se as medidas
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8. O apoio social e as redes sociais existentes dentro do bairro, incluindo as formadas por parentes pertencentes à mesma família foram
analisados. Igualmente se deu atenção às relações com instituições

Foi elaborada uma lista de 11 temas considerados como importantes

religiosas e procurou-se saber a quem recorriam os entrevistados

para a compreensão das condições de vida nas regiões peri-urbanas de

quando necessitavam de ajuda.

Maputo. Os dados recolhidos constituem o material de base deste estudo

9. Facilidades legais e a eventual relação com a administração local,

socio-económico. Estes 11 temas orientaram a estruturação dos guiões

bem como as aspirações relativas aos serviços prestados pelo go

de entrevista que foram concebidos de forma a garantir que se obtinha

verno no bairro, foram igualmente tratadas. Foi abordada a questão

toda a informação pretendida, e são os seguintes:

da participação do agregado familiar (se votou ou não) nas últimas
eleições

1. Identificação do membro da família entrevistado por género, idade e
nível de escolaridade.

10. A centralidade da questão da terra neste estudo levou a que se colocassem questões relativas ao sentido de segurança sobre a proprie-

2. Visão geral e composição dos agregados familiares, a sua dimen-

dade dos talhões. Quem reclama a propriedade do talhão? Quando

são e estrutura em termos de idade e género. Foram ainda tratadas

e como foi adquirido o talhão, quem esteve envolvido no processo

questões relacionadas com o tipo de casamento. Também foi con-

e que tipo de documentação possui o dono do talhão? Em caso de

templada informação relativa à existência de eventuais arrendatários

possíveis conflitos sobre a propriedade do talhão e/ou definições de

ou outros, a viver no talhão e não pertencendo à família.

limites ao nível dos vizinhos, quem intervém e dá ajuda? A questão

3. Lugar de origem. No caso de terem imigrado para Maputo, quando e

da terra e da herança foi analisada. Foram examinadas questões

donde vieram? Não sendo originários de Maputo, que laços mantin-

relativas à eventual venda dos talhões. Finalmente os inquiridos re-

ham com o lugar de origem? E quantos residentes vivem no talhão

sponderam a perguntas sobre possuírem ou desejarem possuir um

desde a infância?

talhão adicional noutro local.

4. Situação ao nível dos tipos de trabalho e de emprego que ocorriam

11. Foram tratadas questões relativas ao bem-estar e às aspirações em

no agregado familiar e aspectos relacionados com recursos económi-

termos de futuro, e estas questões foram relacionadas com melho-

cos. Qual a principal fonte de rendimento e que outras estratégias

rias na casa/talhão já realizadas e planos de melhorias futuras. Final-

de sobrevivência foram encontradas? Se havia uma eventual ma

mente, foram estudadas questões relacionadas com a vida do bairro

chamba e se esta contribuí para rendimentos ou só produtos para

em geral, em termos do que foi melhorado, do que ainda precisa de

uso doméstico? Analisaram-se as relações com instituições financei-

ser feito e quem, eventualmente, os inquiridos pensam que deveria

ras formais (créditos/poupanças) e grupos informais de poupança.

ser responsável por essas intervenções.

5. Procurou-se saber qual o número de dependentes nos agregados
familiares, bem como o número de filhos menores de 15 anos e a sua

As entrevistas foram estruturadas em torno destes temas e realizadas

frequência escolar.

em Novembro e Dezembro de 2009 e Fevereiro de 2010.

6. Os recursos físicos em termos de água e de saneamento e do tipo de
energia doméstica utilizada foram igualmente analisados. Os aspec-

Foram observados físicamente 102 casos. Todavia apenas se possuem

tos relacionados com o tipo e a qualidade das habitações, a definição

dados socio-económicos sobre 97 casos, já que nos restantes cinco ca-

do talhão e as actividades económicas aí realizadas foram posteri-

sos os moradores estavam, por diversas razões, ausentes na altura da

ormente comparados com a análise realizada ao nível do ambiente

investigação.

construído.
7. O tipo de equipamento social disponível em termos de escolas e
unidades de saúde, bem como as opções de transporte no bairro foi
analisado com especial atenção. Também se trataram as respostas
dos entrevistados relativamente às facilidades comerciais em termos
de mercados e lojas no bairro. Foi analisado o grau de segurança, a
presença de polícia e a iluminação pública.
4
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gado. Algumas entrevistas foram feitas com homens que eram filhos do
chefe do agregado e, em poucos casos, com o sobrinho, pai ou primo.
Entre os agregados chefiados por homens, 44 por cento estavam na ca
tegoria dos “muito pobres” ou “pobres”, enquanto 23 por cento eram “ricos” ou “muito ricos” e 33 por cento remediados.

Género e idade do
entrevistado
Aproximadamente, em 75 por cento da amostra os chefes dos agregados
familiares eram homens e nos restantes 25 por cento eram as mulheres
que eram as chefes de família.
Em 47 por cento dos casos os inquiridos eram homens, sendo que 57 por
cento destes eram também os chefes do agregado familiar. Em 55 por
cento dos casos as entrevistas foram feitas com mulheres e destas, 24
por cento eram as chefes do agregado familiar.
A maior representação de mulheres entrevistadas relativamente ao
número de agregados onde de facto eram mulheres as chefes de família,
explica-se pelo facto de o trabalho de campo ter sido feito durante o dia,
altura em que normalmente só estão mulheres em casa.

Entre os agregados chefiados por mulheres, 55 por cento estavam na
categoria dos “muito pobres” e “pobres”, enquanto 20 por cento eram
“ricos” ou “muito ricos” e 25 por cento “remediados”.
Estes números reflectem que há mais agregados chefiados por mulheres
entre os mais pobres e menos agregados chefiados por mulheres no
grupo dos mais ricos, mas essa diferença é pouco significativa, sugerindo
que as mulheres em geral, como chefes de agregado familiar, conseguem desenvolver estratégias de vida que são semelhantes, em termos
dos resultados ás estratégias desenvolvidas por muitos dos homens.

Os inquiridos tinham uma idade média de 37 anos, havendo uma grande
variação idades, já que alguns eram jovens enquanto outros eram muito
mais velhos. De facto, os homens que em princípio estão na idade de
trabalhar, encontravam-se ao serviço na altura das entrevistas. Como
a esperança de vida em Moçambique é de 48 anos, aqui a média das
entrevistas é bastante nivelada e aceitável para a dispersão da idade dos
inquiridos.
Os entrevistados que não eram chefes do agregado eram geralmente a
mulher deste ou, em alguns casos, a mãe ou a filha do chefe do agre-
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Níveis de escolidade do

Composição do agregado

entrevistado

familiar

O nível de escolaridade entre os inquiridos mostrou grande variação,

Em relação aos agregados familiares a investigação aplicou as seguintes

desde oito casos que não frequentaram a escola até dez casos com edu-

definições:

cação superior.
•
Aproximadamente 9 por cento eram analfabetos e nunca foram à escola,
11 por cento tinham até três anos de escolaridade, e outros 32 por cento

cos na amostra.
•

tinham até seis anos de frequência da escola primária. Outros 20 por
cento tinham um máximo de nove anos de escolaridade, 13 por cento

Agregado monoparental (um chefe de família com filhos ou outros
familiares dependentes) – muito poucos na amostra.

•

frequentaram o ensino secundário até a um máximo de doze anos, 10 por
cento frequentaram a universidade e 5 por cento frequentaram o ensino

Agregado de pessoa singular (uma pessoa vivendo só) – muito pou-

Família nuclear (casal com ou sem filhos) – bem representado na
amostra .

•

técnico-profissional.

Família nuclear com algumas extensões (horizontal e vertical) – isto
é, algumas extensões de membros próximos da família que são dependentes, por exemplo um pai ou mãe idosos, sobrinhos e sobrin-

Estes dados sugerem que os agregados da amostra se incluíam num
processo muito dramático de transição social onde alguns residentes
eram analfabetos (oito) enquanto outros estavam na universidade (dez).

has jovens – muito comum na amostra .
•

Agregado familiar alargado – isto é, um agregado familiar que incluí
outros parentes para além dos membros da família nuclear (pais, filhos e extensões) - por exemplo o irmão/irmã do dono de casa (ou da

O pequeno número a frequentar o ensino técnico-profissional sugere que

mulher, mais os respectivos dependentes). Este tipo de agregados

este nível de instrução não parece ser uma opção para muitos dos jov-

familiares tem uma representação significativa na amostra deste es-

ens.

tudo, embora menor do que aquela verificada nos estudos de 1990 e
2000. Os casamentos polígamos foram sempre considerados como

O nível de escolaridade era assim relativamente baixo, com a maioria

agregados familiares alargados.

não tendo mais de 4-6 anos de frequência de escola primária. Esta conclusão está de acordo com os dados do censo de 2007 onde o nível de

As famílias nucleares são a estrutura de agregado mais comum, repre-

ensino concluído era identificado.

sentando 55 por cento dos casos, seguindo-se os agregados familiares
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alargados com 30 por cento. As famílias monoparentais são na maioria
dos casos chefiadas por mulheres. Poligamia é rara mas ainda existente.
Os segmentos mais pobres da amostra eram, em muitos casos, casais
não formalmente casados vivendo com os seus filhos como família, embora alguns tenham concluído parcialmente o processo tradicional do
lobolo. Algumas destas famílias só tinham feito a cerimónia de apresentação mútua às respectivas famílias. Na categoria dos “muito pobres”, 40
por cento viviam como família monoparental, sendo na maioria chefiadas
pela mãe. Dentro das famílias mais ricas 80 por cento tinham concluído
o processo do lobolo a que juntaram o casamento civil, além de muitos que também terem realizado o casamento religioso na igreja a que
pertenciam. Um processo de casamento completo é um acontecimento
dispendioso e por isso os pobres só o celebram parcialmente. Além disso, muitos de entre os “pobres” e “muito pobres” viviam como mães/pais
solteiros porque foram abandonados pelos companheiros, ou porque são
divorciados ou viúvos.
No segmento com o estatuto económico mais baixo, a “união de facto” é
o tipo de união mais frequente. Há uma nítida tendência seguida pelos
segmentos mais ricos que incluí o lobolo completo, a cerimónia religiosa
e a cerimónia civil e para os menos ricos a união de facto e cerimónia de
apresentação à família.

Tamanho do agregado
familiar
A investigação do Espaço do Lar constatou que em média residiam seis
pessoas no talhão, existindo uma diferença significativa entre o número
de residentes no talhão de acordo com as cinco categorias de estatuto
económico.
Dentro dos grupos “ricos” o número mais baixo encontrado foi de quatro
pessoas. O número mais alto de pessoas vivendo no talhão foi encontrado na categoria de rendimento médio com sete pessoas.
As famílias “muito pobres” e “pobres” incluíam como ocupantes do talhão
um número ligeiramente mais pequeno, respectivamente de cinco e seis
pessoas. Estes indicadores sugerem que os segmentos mais ricos têm
agregados mais pequenos (famílias nucleares) indicando a penetração
neste estrato social de modelos de estilo de vida familiar mais modernos,
com planeamento familiar.
O grupo económico médio parece ter mais capacidade para absorver
membros adicionais da família como sugerem os números que demonstram que é nestes agregados que se encontra a média mais alta (7, 2) de
pessoas a viver no talhão.

10

11

Espaço do Lar - Sumário Executivo

Estudo Socio-Económico - Jørgen Eskemose Andersen

Arrendamento
O arrendamento foi um fenómeno relativamente raro, apenas com sete
casos na amostra e a maioria foram registados nos grupos da categoria
dos “pobres” ou “remediados” e em casas situados relativamente perto
da cidade.
O estudo demonstra que os inquilinos da amostra são sempre famílias
nucleares excepto num caso em que quatro homens solteiros alugaram
um quarto. Noutro caso, cinco agregados compostos por um total de
treze pessoas alugaram uma dependência e parte da casa principal onde
vive também o dono da casa.
Donos ausentes não foram observados em nenhum caso da amostra do
estudo do Espaço do Lar, pelo que em todos os casos os donos coabitavam com os inquilinos no talhão. Contudo alguns inquiridos exprimiram
o desejo de arrendar quartos, indicando que este mercado de arrendamento está a emergir nas áreas peri-urbanas como forma de obter fontes
adicionais de rendimento.
Num caso, tendo o dono do talhão falecido, este ficou à responsabilidade
da filha adulta que passou a viver lá e tem agora a intenção de construir
no terreno outra casa para alugar. Isto sugere que alugar propriedade
sem viver no local pode tornar-se mais comum no futuro, na medida em
que a pressão sobre a habitação, em muitas cidades Sub-Sarianas é
uma questão relevante que oferece a muitos que procuram casa uma
alternativa à propriedade e ao alojamento em casa de familiares. Além
disso, aos proprietários de casa oferece uma alternativa de fonte de
rendimento adicional. Em muitas cidades africanas, alugar o espaço de
12
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Lugar de origem

habitação é um importante negócio com donos bastantes ricos que não
vivem no local e oferecem quartos degradados para alugar (um exemplo

A maioria dos inquiridos eram imigrantes na cidade (59%) enquanto 41

disso é Kibera em Nairobi). No entanto este estudo só apresenta dois

eram originários da província ou do município de Maputo. À medida que

casos de donos ausentes e muito poucos casos de quartos alugados. Por

a presente geração de migrantes envelhece, o crescimento da cidade é

conseguinte, o arrendamento nas região peri-urbana de Maputo ainda

feito sobretudo com base no crescimento natural. Esta conclusão sugere

não se transformou num verdadeiro negócio.
Inhambane:

Other Provinces:

12%

que o crescimento de Maputo é hoje em dia, em grande parte, originado
dentro da própria população de Maputo e, ao contrário do que é crença
comum, só numa pequena proporção é devido à migração rural e peri-

15%

urbana.
Gaza:

32%

A maioria dos imigrantes veio em busca de trabalho ou como refugiaMaputo Province:

13%

do durante a guerra que terminou em 1992, sendo a maioria deles das
províncias do sul, sobretudo de Gaza e Inhambane. A maioria considera
Maputo como “a sua cidade”, embora as ligações ao seu lugar de origem

Maputo Municipality:

28%

ainda mantenham alguma importância. Todavia essas ligações à zona
rural de origem deixaram de implicar visitas regulares porque o transporte é considerado dispendioso. O estudo demonstra, de modo geral,
que os laços com o interior rural são agora mais fracos do que eram antigamente. Tal foi igualmente afectado pela guerra e pela deslocação das
pessoas das suas terras de origem natal, onde agora “não ficou ninguém
para visitar”.
Contudo aproximadamente 8 por cento residiam nos talhões actuais
desde há muito tempo, pois sempre ali viveram e/ou já aí nasceram. Os
antigos residentes pertenciam em geral aos grupos de médio ou baixo
rendimento. Alguns destes antigos residentes possuíram há anos atrás
talhões maiores que foram eventualmente subdivididos e vendidos ou
cedidos a membros da família.

14

15

Espaço do Lar - Sumário Executivo

Estudo Socio-Económico - Jørgen Eskemose Andersen

decorativo. Empregado(s)domésticos(s). Pelo menos um membro do
agregado com educação superior.
•

Muito rico: Casa grande tipo vivenda. Muros altos à volta do talhão
com dispositivos de segurança e guardas. Cozinha completamente
equipada e duas casas de banho dentro de casa. Outra casa de
banho exterior. Um ou dois carros na garagem. Jardim decorativo.
Dependência para empregados. Pelo menos um membro da família
com educação terciária.

Recursos económicos
O estudo definiu 5 categorias económicas que vão desde muito pobre a
pobre, remediado, rico e muito rico. As categorias são assim definidas:
•

Muito pobre: Famílias praticamente sem nenhuns bens e a viver em
casas pequenas e mal construidas. Muito pouco mobiliário e tendo
uma latrina simples como instalação sanitária. Cozinha no exterior,
a carvão. Sem televisão. Sem fonte de rendimento regular. Com 0-5
anos de escolaridade.
A disposição destes grupos económicos dentro da amostra do Espaço do

•

Pobre: Casa pequena em mau estado de conservação. Pouco mo-

Lar é a seguinte:

biliário. Instaslação sanitaria, latrina simples ou melhorada. Cozinha

•

no exterrior, a carvão. Algumas vezes frigorífico e TV. Um membro

•

Muito pobre		

23%

da família com escolaridade até 7 anos.

•

Pobre		

24%

•

Remediado		

33%

•

Rico		

15%

•

Muito rico		

5%

Remediado: Casa de tamanho médio em relativo estado de conservação. Instalação sanitária interior ou em anexo separado e/ou
latrina simples adicional. Cozinha exterior e interior. Rendimento regular (formal e/ou informal). Espaço reservado a sala com TV e frig-

Aproximadamente (47%) são pobre (23%+24%) e 33% eram considera-

orífico. Um membro do agregado com até 12 anos de escolaridade.

dos remediados, isto é, com um estatuto económico médio. Os segmen-

Empregado doméstico.

tos mais abastados nas áreas peri-urbanas de Maputo nesta amostra
eram 20% (15%+5). Estes números reflectem em geral o nível de po-

•

16

Rico: Casa grande. Muros altos a delimitar o talhão. Cozinha e in-

breza nas áreas urbanas de Moçambique tal como estão identificadas

stalação sanitária dentro da casa. Muitas vezes mais uma outra fora

em outros estudos por exemplo: “Poverty and Wellbeing in Mozambique:

de casa. Maioria das divisões com ar condicionado. Dois ou mais

Third National Poverty Assesment, Ministry of Planning and Develop-

membros do agregado com emprego. Com carro próprio. Jardim

ment, Mozambique, September 2010”.
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Emprego
Entre os agregados inquiridos, 60% tinham pelo menos um membro da
família ocupado no sector informal, enquanto 40% tinham uma ocupação
formal de qualquer natureza baseada num contrato ou acordo escrito.
O sector informal cobria uma vasta gama de actividades desde construção civil, serviços de carpintaria e serralharia, venda informal de bens
de uso doméstico e no sector do transporte.
•

26% trabalham como artesãos, maioritariamente como trabalhadores
informais

•

31% está num emprego formal (na função pública ou empresas privadas)

•

20% vendedores informais

•

3% trabalham em segurança, uns em regime formal outros informal

•

20% têm “outro” tipo de actividades informais sobretudo pequeno
comércio, serviço doméstico ou produção de hortícolas numa zona

No caso de mulheres ganhando a vida no sector informal, a maioria vendia vegetais e alimentação ou bens domésticos. No caso dos homens, as
actividades informais eram essencialmente construção civil, serviços de
segurança e venda de roupa em segunda mão.
O trabalho formal entra maioritariamente no sector da função pública ou
no sector privado como empregado no comércio, indústrias e serviços

18
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de segurança. Contudo, muitos homens também trabalhavam informalmente como guardas de segurança.
Nos agregados familiares mais abastados, 80% dos membros tinham
empregos formais, enquanto para os agregados pobres e mais pobres
cerca de 82% estavam no emprego informal.
Dos agregados chefiados por mulheres, 74% das mulheres estavam
ocupadas no sector informal, enquanto nos agregados chefiados por homens, a proporção dos ocupados no sector informal, era de 56%.
No caso dos agregados com membros a trabalhar na África do Sul foi
difícil averiguar se estes estavam ligados ao sector formal ou informal
já que o número dos homens contratados antigamente nas minas caiu
drasticamente.

Machamba
Nos agregados familias entrevistados 36% tinham uma machamba numa
designada zona verde ou em outro local que não era o talhão onde viviam.
É significativo que havia mais agregados situados na categoria dos baixos rendimentos que tinham uma machamba – assim, 14% dos muito pobres e 22% dos pobres respectivamente, tinha uma machamba.
Além disso, 13% do grupo remediado também estava na “posse” de uma
machamba. Em contrapartida, nos segmentos mais altos a norma era
não produzir numa machamba, registando-se apenas muito poucos possuidores de machamba.
Entre os 75% dos agregados com machamba, os produtos eram em primeiro lugar para consumo doméstico ou para vender a partir do talhão
como actividade de pequeno comércio.
Contudo 25% dos agregados com uma machamba suplementavam regularmente a economia do agregado vendendo os seus produtos no mercado. Para estes 25% dos agregados do espaço do lar que possuiam terra
de machamba, esta ocupação representava uma importante actividade
económica.
Havia mais agregados chefiados por homens do que agregados chefiados por mulheres, a explorar uma machamba. Além disso poucos agregados chefiados por mulheres adicionavam um suplemento ao rendimen-
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to familiar vendendo produtos da machamba e daí que estes agregados
produziaqm essencialmente para autoconsumo.
Entre os agregados possuindo machamba, cerca de 46% possuiam ainda
uma horta no seu talhão produzindo apenas para consumno da família.
Um número relativamente significativo de agregados dentro dos segmentos mais pobres tinha uma regular contribuição da produção da machamba para o consumo alimentar da família e algum rendimento adicional.
Isto foi observado em 30% entre os muito pobres e 36% entre os pobres que tinham na machamba um meio de expandir os seus magros
rendimentos. Em muitos casos esta contribuição monetária vinha de uma
modesta venda nas bancas em frente do talhão.

Dívidas e Poupanças
Registou-se que 32% estavam em posição de poupar algum dinheiro
enquanto os restantes 68% não estavam a poupar regularmente, sob
nenhuma forma, e viviam portanto numa economia de dia a dia. Isto
demonstra que a pobreza é generalizada e é a realidade para muitos
residentes da Maputo peri-urbana. No entanto, quando se correlacionam
os agregados no estudo que não têm poupanças, verifica-se que alguns
destes têm ainda casas bastante consolidadas. A pobreza é portanto
relativa e não está directamente relacionada com “posse”s monetárias já
que muitos investem continuamente nas suas casas.
Entre os muitos pobres e os pobres, respectivamente 18% e 43% poupavam através de grupos de poupança e muitos poucos tinham contas
Dentro do grupo económico remediado, só 10% dos agregados possuin-

bancárias. O grupo médio mostrava um significativo número (75%) com

do uma machamba se envolvia em actividade comercial com a produção

capacidade de poupar algum dinheiro, e disperso muito uniformemente

agrícola contribuindo para o sustento do agregado familir.

por bancos e Xitique. Entre os pobres,17%, e entre os remediados, 22%,
registou-se que estavam a investir em materiais de construção armaze-

Ninguém dentro do grupo dos ricos se baseava em produção de uma ma-

nados no talhão, indicando a vontade de investir no desenvolvimento da

chamba para contribuir para o consumo doméstico. Todo os agregados

casa e do talhão.

mais abastados estavam portanto completamente integrados na economia monetária moderna. Contudo, uns poucos agregados familiars mais

Os números sobre poupanças sugerem que todos os abastados na

ricos ainda continuavam envolvidos na produção da machamba como

amostra tinham poupanças e contas bancárias, enquanto os pobres mos-

actividade económica adicional do agregado familiar.

travam menor capacidade de poupar dinheiro e a maioria não tinham
uma conta bancária. Grupos de poupança eram basicamente o mecan-

Cerca de 20% da amostra tinha pequenas criações de animais no seu

ismo através do qual as pessoas de baixo rendimento procuram investir

talhão. Na maioria dos casos eram galinhas e patos e em menos casos,
porcos. Este tipo de alimentação produzida dentro dos espaços do lar
individuais era, em todos os casos, apenas para autoconsumo.
22
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quando têm algum dinheiro extra, sendo as mulheres mais activas do que
os homens nestes grupos de poupança.
Apenas 17% nos cinco grupos económicos responderam ter dívidas. As
dívidas dividiam-se entre dívidas ao banco e agências de micro-crédito
como as mais comuns, enquanto as dívidas a amigos e intermediários
comerciais eram muito limitadas e uniformemente distribuidas. Entre os
pobres e muito pobres havia menor grau de endividamento (18%) e havia
só um com dívidas à banca. No grupo médio cerca de 22% tinham dívidas, quer a um banco quer a uma agência de micro-crédito, enquanto nas
categorias dos abastados na maioria dos casos eram dívidas à banca.

Dependentes
A maior parte dos agregados abrangidos pelo estudo tinha dependentes
a viverem com eles num número em média de 3,6 dependentes por agregado familiar. Isto não variava muito de acordo com o estatuto económico.
Setenta por cento dos agregados familiares tinham adultos a viver nele
como dependentes, com um valor médio de 2,3 por agregado, enquanto
87% tinham crianças a viver com eles como dependentes, com um valor
médio de 2,2 crianças por agregado.
De acordo com o recenseamento de 2007, o número de crianças apreOs números sobre dívidas sugerem um baixo nível geral de endivida-

sentava um valor médio de 1,8 em Maputo, reflectindo que os agregados

mento com uma indicação de que os segmentos de rendimento mais alto

na cidade de cimento têm em geral menos filhos que os agregados nos

tinham significativamente mais dívidas em instituições formais de crédito,

bairros periféricos. Em Copenhaga, na Dinamarca, o valor médio é de 0,3

enquanto as pessoas de baixo rendimento, só raramente tinha dívidas e

crianças por agregado.

quando as tinha eram no sector informal da economia.
A relação entre o número de crianças por agregado e o estatuto económico indicaram que os agregados muito pobres tinham 2,1 crianças por
agregado, os pobres tinham 2,4, o grupo dos remediados tinha 2,5 crianças, os ricos tinham 1,7 crianças e os muito ricos tinham 1,6 crianças
por agregado a viver com eles. Isto realça que os agregados de baixo
rendimento tinham em geral um racio de crianças dependentes, por agregado, mais alto. Esta conclusão está em linha com o que muitos estudos
nos paises em desenvolvimento demonstraram, nomeadamente que o
tamanho das famílias diminui com a melhoria económica na família.
Na altura da entrevista, na categoria económica dos pobres, 84% estavam na educação primária, 12% na secundária, 2% no ensino técnico24
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profissional, e apenas 1% na universidade. Para o grupo dos remediados, 50% estavam na escolar primária, 47% na rescola secundária e 2%
na universidade. Entre os segmentos mais abastados 38% estavam na
escola primária, 39% na secundária, 14% na universidade e finalmente,
cerca de 9% em outros tipos de formação.

Fonecimento de serviços
Nos casos estudados muitos tinham abastecimento de água nos seus
talhões (60%), sendo 14% abastecidos por uma fonte pública de água.
Nenhum talhão tinha serviço de esgotos e 33% tinham uma latrina simples enquanto 28% tinham instalado uma latrina melhorada. Uma instaEmbora outros factores possam ter alguma influência sobre o nível de

lação sanitaria tipo WC com fossa séptica, registou-se em 26% dos ca-

educação, o estatuto económico do agregado tem obviamente uma nítida

sos.

correlação com o nível de escolaridade. Isto é particularmente evidente
quando se olha para os que estudam na universidade, onde todos os par-

Nos casos do estudo havia 75% com instalação eléctrica. Contudo, con-

ticipantes neste estudo vieram de agregados remediados, ricos e muito

exão eléctrica não implica necessariamente abastecimento regular de

ricos.

energia eléctrica, já que bastantes consumidores muito pobres e pobres
ficavam muitas vezes privados dela por dificuldades de pagamento das
facturas.
No que respeita ao combustível doméstico, todos os agregados usavam
por vezes carvão e os pobres cozinhavam regularmente com carvão. Todos os agregados abastados variavam entre o uso do gás, a electricidade
e de vez em quando carvão, para cozinhar.
O nível de fornecimento de serviços registados no levantamento de 2010
representa grande mudança em relação aos estudos de 1990 e 2000,
onde muitos dependiam de poços e não tinham elctricidade. Além disso,
a maioria cozinhava a lenha e carvão.

26

27

Espaço do Lar - Sumário Executivo

Estudo Socio-Económico - Jørgen Eskemose Andersen

Infraestrutura social
Foi considerada a proximidades de escolas primárias e secundárias nos
agregados entrevistados e registou-se que 82% dos inquiridos vivia a
menos de 15 minutos de distância a pé de uma escola primária e 61%
vivia a menos de 15 minutos a pé de uma escola secundária.
Em termos de instituções de saúde, cerca de 33% disse viver a menos
de 15 minutos de distância a pé de uma unidade de saúde. Outros 33%
viviam a 15-30 minutos de distância de uma clínica, e os restantes 33%
indicaram que viviam longe de uma unidade de saúde.
Facilidades de mercado e transporte, de acordo com os inquiridos, eram
de acesso fácil e a cobertura era muito boa. No entanto muitos dos inquiridos afirmaram que o transporte era caro e de difícil acesso por causa
das aglomerações de passageiros e da congestão do tráfico, considerados um problema sério.
A maioria dos inquiridos declarou sentir-se seguro no seu bairro e que a
segurança era boa no que se referia aos 60 % que vivima em áreas com
iluminação nas ruas. Mas cerca de 40% não estavam satisfeitos com a
situação de segurança no seu bairro devido a má iluminação pública e
limitado patrulhamento pela polícia.
As questões de segurança não tinham sido cobertas pelos estudos anteriores e portanto não é possível fazer uma correlação, mas este parece
ser um novo fenómeno decorrente do processo de urbanização.
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Recursos sociais

Recursos legais

Entre os inquiridos, 63% declararam ter família e parentes a viverem per-

A maioria dos inquiridos conhecia o chefe do quarteirão, enquanto só

to ou na vizinhança. Envolvimento com organizações cívicas ou CBO’s

38% conhecia o Secretário do Bairro. Todos execepto um inquirido votou

não era vulgar dentro da amostra do espaço do lar, onde apenas um

nas últimas eleições nacionais, indicando um grande fé na democracia

caso foi declarado como activo em organizações cívicas, o que reflecte

política. Contudo, simultaneamente, 24% expressou que “o governo não

participação e comprometimento em assuntos de desenvolvimento local

faz nada” e “não vale a pena estar à espera do governo” quando se trata

limitado.

de melhorar as condições de vida no bairro.

A família, vizinhos, amigos e igreja, foram mencionados como factores

Foram 30% os que disseram esperar que o governo providencie melho-

importantes quando foi preciso apoio. Porém quando foi perguntado aos

rias no abastecimento de água e no parcelamento de terrenos. E 34%

inquiridos a quem recorriam em caso de problema grave, 82% respond-

dos inquiridos acreditava que era obrigação do governo ajudar na criação

eram ser a família. Houve uma proporção muito grande, 26%, que indi-

de empregos, havendo 41% dos inquiridos que esperava que o governo

cou não ter ninguém a quem recorrer em caso de dificuldades.

desse “outras” coisas como pagar as propinas escolares. Estes dados
mostram uma forte crença e dependência no governo como único prove-

Em 71% dos agregados no estudo do Espaço do Lar houve pelo menos

dor de bens públicos.

um e frequentemente mais, membros pertencentes a congregações religiosas e 24% destes foram registados como activos na igreja, participando
regularmente no culto. Contudo a pertença a uma igreja desempenhou
um papel significativo papel como recurso social como é demonstrado
pelo estudo etnográfico.

30

31

Espaço do Lar - Sumário Executivo

Estudo Socio-Económico - Jørgen Eskemose Andersen

Acesso à terra
Em 75% dos casos foi afirmado que se considerava que o chefe do agregado tem o direito de uso do talhão. Outros 10% afirmaram que os direitos de uso eram partilhados entre o chefe do agregado e parte da
família. Nos casos restantes (15%), os direitos de uso pertenciam a outro
membro da família. Isto indica que o chefe do agregado era considerado
o actor central relativamente a todas as questões de terra e que a família
alargada desempenhava papel secundário.
Trinta e dois por cento dos inquiridos tinham-se mudado para o seu talhão entre 2000 e 2010. Outros 32% mudaram-se entre 1990 e 2000 e
os restantes 36% já viviam noi talhão antes de 1990 (metade destes declararam já viver lá antes de 1980). Houve casos (7%) de alguns que
sempre viveram no talhão. Isto demonstra o enorme afluxo para os talhões do espaço do lar já que aproximadamente dois terços mudaram-se
para os seus actuais talhões nas passadas duas décadas.
A grande maioria declarou que quando se mudaram para o talhão onde
viviam agora, este era mato ou machamba. Isto significa que todos estes
novos residentes tinham construido as suas casas a partir de nada. E
sugere que um mercado de casas foi arduamente estabelecido já que a
maioria só comprou a terra e não uma casa. Todavia o estudo revela que
isto está em processo de transição já que alguns agregados no estudo
tinham comprado a sua casa.
Há uma muito nítida indicação de um mercado emergente de terra tal
como sublinhava o estudo de 2000. O presente estudo indica assim que
esta primeira ou segunda geração de ocupantes está cada vez mais a
32
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subdividir e vender as suas terrenos. Nalguns exemplos este processo

indicando talvez que assuntos de terra eram assuntos de família e com-

resultou em talhões muito pequenos já que o vendedor do talhão estava

ercializar terra da família estava fora de questão. Uma percentagem de

desejodo de maximizar o lucro potencial, por exemplo no caso 104.

36% dos agregados tinha um terreno de machamba adicional. Só um
número muito limitado de agregados tinha outro talhão para construção

Mais de metade dos inquiridos (58%) compraram o seu talhão. Em 18%

de casas

dos casos foi-lhes atribuido por uma autoridade. E em 10% a terra foi cedida dentro da família. Isto contradiz o sistema formal de “posse” de terra
em Moçambique segundo o qual toda a terra pertence ao Estado, apenas
podendo ser vendidos no mercado os investimentos feitos nesse terreno.
Entre os inquiridos, 75% afirmam ter alguma forma de documentação
sobre propriedade do talhão. Destes, 36% indicaram ter uma declaração
assinada pelo Secretário do Bairro ou o Chefe de Quarteirão, confirmando o seu estatuto de residente na área e a casa específica. Outros 22%
indicaram ter uma declaração das autoridades testemunhando um acordo entre comprador e vendedor e 20% afirmaram ter o documento do direito de uso e aproveitamento da terra conhecido por DUAT. Finalmente,
outros 11% afirmaram ter uma declaração de ocupação e um processo
de aquisição do DUAT em andamento. Isto sugere uma situação muito
fluida relativamente às percepções sobre a lei da terra e documentação
e muitas interpretações sobre o que esta realidade implica. Apesar disto

Todavia, o facto de mais de um terço ter um terreno para machamba

havia um alto sentido de segurança de “posse” e foram registados muito

além do sítio para habitação é um número significativamente elevado

poucos conflitos relacionados com terra no estudo tendo 75% afirmado

indicando que terra na Maputo peri-urbana era anteriormente facilmente

sentir um elevado sentido de segurança de “posse”.

acessivel, mesmo para pessoas de baixo rendimento. Uma vez que a
terra é agora cada vez mais uma mercadoria de alto preço, os segmentos

Apenas se registou um baixo sentido de segurança de “posse” em 10%

mais pobres eventualmente passarão a serem excluidos de ser donos de

da amostra, enquanto 9% não considerou que a questão fosse um prob-

terra na zonas peri-urbana.

lema. Possíveis problemas com direitos sobre a terra ou disputas com
demarcações foram resolvidas localmente sem intervenção de instituições legais mais altas. Estas conclusões sobre “posse” da terra são
significativas e muito singulares num contexto urbano africano onde a
maioria dos residentes são inquilinos ou residentes informais com limitado sentido de segurança de “posse”.
Apenas em 5 casos foi declarada a existência de problemas com os seus
direitos de propriedade ou disputas de demarcação, embora três deles já
estivessem resolvidos a nivel da comunidade sem ter envolvido nenhuma
instituição a nível mais alto.
Em 70% dos casos os inquiridos declararam pretender que os seus filhos
herdassem o talhão e em 3% que outro membro da família o herdasse,
enquanto 19% ainda não tinha planos para o talhão no futuro. Para alguns dos inquiridos esta questão aparentemente era sem importância,
34
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Aspirações e bem-estar
Em 24% dos casos os inquiridos exprimiram os desejo de adicionar mais
quartos à sua casa actual enquanto 29% queria construir um muro à volta
da casa. Finalmente 22% queria acabar a casa e 20% tinha planos para
melhorar a água e o saneamento. Isto demonstra um forte interesse em
consolidar cada vez mais as suas casas e assim as casas são gradualmente transformadas em lares com tudo o que isso implica em termos de
orgulho e investimento.
Em resposta às melhorias desejadas no bairro, 22% dos agregados
mencionaram abastecimento de água, 20% melhor segurança e finalmente 19% expressaram preocupação relativa a estradas e drenagem.
Questões remanescentes para melhoria do bairro estavam relacionadas
com clínicas, melhor transporte, gestão do lixo e locais de lazer.
11% dos inquiridos indicaram que nada tinha sido feito para melhorar a
infraestrutura ou outras questões pertinentes em termos de melhoria do
bairro. Embora isso signifique que muitos estão longe de estar satisfeitos com a actuação do governo, a maioria ainda mostra que deposita
expectativas no governo para providenciar os serviços e infraestruturas
necessárias.
Para além disso, a questão da segurança foi claramente expressa por
muitos como uma área de preocupação.
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membros e entre os “pobres” a média é de seis membros. Quase todos
os agregados familiares têm dependentes a viver com eles, numa média
de aproximadamente quatro dependentes por agregado.
O estatuto económico tem uma influência significativa sobre o nível educacional como o demonstra o facto de todos aqueles que frequentam a
universidade pertencerem a agregados familiares “remediados” e “ricos”.
Foram registados poucos casos de arrendamento de espaços para ha
bitação, e em todos estes o dono vivia no mesmo talhão. Nos estudos
anteriores não se registaram casos de arrendamento de espaços habitacionais.

Conclusão

A maioria dos inquiridos eram imigrantes, mas actualmente o crescimen-

O estudo demonstra que tem havido uma crescente consolidação ao

do crescimento urbano.

to da população de Maputo deve-se ao crescimento natural. A migração
campo-cidade está em declínio e deixou de ser a maior fonte de origem

nível das habitações relativamente aos estudos anteriores de 1990 e
2000. Todas as áreas analisadas tinham anteriormente características

Aproximadamente metade dos inquiridos tinha completado uma parte do

mais rurais e actualmente as construções são edificadas com materiais

ensino primário, um quarto tinha completado totalmente ou parcialmente

permanentes.

o ensino secundário e 15 por cento frequentavam a universidade e outros
tipos de formação. O elevado número daqueles que têm os diferentes

Em termos da composição dos agregados, a pesquisa demonstrou que

níveis de escolaridade incompletos sugere a existência de elevadas tax-

estes são maioritariamente formados por famílias nucleares seguindo-

as de abandono escolar. Finalmente nove por cento não tinha nenhuma

se os formados por famílias alargadas. Os dados não indicam que haja

escolaridade sugerindo a existência de enormes disparidades no acesso

uma forte correlação entre a composição dos agregados familiares e os

à educação.

estatutos económicos.
Dentro dos segmentos mais pobres, 82 por cento tinham um emprego
Aproximadamente metade dos agregados familiares estudados no âm-

no sector informal, enquanto 80 por cento daqueles que se incluíram nos

bito do projecto Espaço do Lar foi classificada como “pobre”, enquanto

grupos mais ricos estavam empregados no sector formal. Tal distribuição

um terço foram considerados “remediados” e 20 por cento classificados

revela uma significativa mudança em relação aos estudos anteriores

como “ricos”. De um modo geral isto reflecte os níveis de pobreza nas

onde quase todos os membros dos agregados familiares desenvolviam

áreas urbanas de Moçambique tal como foram identificados noutros es-

actividades económicas no sector informal.

tudos e revela importantes alterações relativamente aos dois estudos anteriores onde a maioria dos agregados familiares foi considerado “muito

Aproximadamente um terço dos casos revelaram possuir poupanças

pobre”.

em bancos e alguns tinham dívidas, mas apenas um pequeno número
do grupo de baixo rendimento referiu que estava endividado. Nenhum

O tamanho dos agregados familiares tem vindo a diminuir desde o estudo

dos “pobres” tinha conta bancária. Porém 75 por cento dos “remedia-

de 2000 e, em 2010 a média dos residentes era de aproximadamente

dos” afirmou que conseguia poupar dinheiro, quer em bancos, quer no

seis pessoas por talhão. Há diferenças significativas entre os cinco gru-

através dos grupos de Xitique. Frequentemente, dentro dos segmentos

pos económicos ao nível do número de residentes por talhão. Na ca
tegoria “ricos” a média de residentes é de menos de cinco membros por
talhão, enquanto no grupo dos “remediados” a média excede os sete
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“remediado” e “mais pobre” as poupanças traduziam-se em materiais de
construção que estavam armazenados.
Aproximadamente um terço tinha uma machamba e a maioria dos que
tinham machamba estava no grupo dos de mais baixo rendimento. No
entanto, apenas para um quarto destes últimos a produção da machamba era considerada uma actividade económica importante, sugerindo que
as actividade agrícolas desempenham actualmente um papel secundário
no sustento dos agregados familiares peri-urbanos.
Muitos dos agregados familiares tinham pessoas de família que residiam
na vizinhança e uma maioria declarou sentir-se segura nos seus bairros.
Mas cerca de 40 por cento declararam que não se sentiam satisfeitos
com a situação de segurança no seu bairro queixando-se de má iluminação nas ruas e da fraca presença da polícia.
A penas uma minoria dos membros dos agregados familiares estudados
pelo projecto Espaço do Lar tinha uma participação activa em organizações cívicas. A maioria dos inquiridos conhecia o chefe de quarteirão,
mas apenas 38 por cento conhecia o secretário do bairro. Todos dos

omeSpacemaputo

inquiridos votaram nas últimas eleições nacionais demonstrando, neste
aspecto, uma elevada participação cívica. Todavia, 24 por cento expressaram espontaneamente a sua desilusão face ao governo.
Havia, em geral, um elevado sentimento de segurança a respeito da “posse” da terra e poucos conflitos relacionados com terras. Só 10 por cento
da amostra referiu ter “baixos” sentimentos de segurança de “posse”,
enquanto nove por cento não considerou a segurança da sua propriedade como um problema. Esta é uma conclusão importante e singular
no contexto urbano africano, onde as pessoas de mais baixo rendimento
em muitos casos vivem como inquilinos em situações deficeis e insegura.

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 Inovação (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 Chipenembe.
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 disponibilizaram 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,
logotipo e capa: Silje Sollien
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