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1.8.5 Meio 56cio-econ6mico 

1.8.5.1 Metodologia e Procedimentos Praticados 
Durante a realizacao dos estudos foi dada enfase a recolha de informa96es nos distritos de Moatize e Tete, 
na Cidade de Tete e nas localidades e povoados presentes nas areas preliminares de influencia directa e 
indirecta. 

· -Destacam-se nesse conjunto de informa96es os depoimentos colectados junto aos diferentes actores 
sociais locais, a partir dos temas e subtemas abordados no levantamento dos dados estatisticos, revelando 
as perspectivas de quern vive o cotidiano da realidade estudada. 

0 diagn6stico realizado busca focar, portanto, as quest6es mais significativas, considerando a possfvel 
presenca de uma actividade mineira de carvao na regiao, matizados pelas informa96es ja produzidas no 
campo estatistico oficial , bem como pela perspectiva dos actores locais sabre estas mesmas quest6es. 
Buscou-se enraizar, nos territ6rios vividos, os numeros recolhidos nos censos, pianos, projectos e 
documentos produzidos tecnicamente. 

Tendo em vista a perspectiva analitica do diagn6stico s6cio-econ6mico para essa fase de elabora9ao do 
EIA, foi enfatizada a inter-rela9ao entre os dados levantados sobre a realidade estudada e a presenca da 
Central Termica de Moatize. 

As fontes de informa96es utilizadas foram diversificadas, tanto pela natureza da actua9ao das institui96es, 
quanta pela diversidade de concep96es te6ricas dos autores de estudos especificos. Esta diversidade 
justifica-se, tambem, pela amplitude e complexidade tematica ea escassez de estudos especfficos. 

Os dados referentes a Moyambique foram considerados coma referencia para o estabelecimento de uma 
visao mais abrangente, e foram utilizados come base para a compreensao da dinamica entre os processes 
hist6ricos, s6cio-econ6micos e culturais do pals e sua articula9ao com a regiao estudada. 

Respondendo a dimensao do cotidiano, a partir do metodo adotado, procurou-se revelar as especificidades das 
visoes dos diferentes grupos, destacando-se o papel dos padr6es culturais, reforyando-se concomitantemente 
seu caracter agregador e diferenciador. 

Nesse sentido, ganharam relevancia os estudos qualitativos que foram realizados especialmente nos 
recortes territoriais do Ramal Ferroviario e tiveram par base as visltas de reconhecimento as areas, 
realizayao de contactos, de entrevistas semi-estructuradas (individuals) e de reunioes com administradores 
de distritos, pestos administrativos, chefes de povoados, secretaries de bairros e regulos. Tambem foram 
ouvidos 6rgaos governamentais, representantes dos Conselhos Municipais de alguns povoados 
pertencentes ao Distrito de Moatize, vereadores dos municipios e directores provinciais e distritais por 
sectores. Alem disso, foram estabelecidos contactos e entrevistas com representantes de organiza96es 
nao-governamentais (ONG), lideran9as formais e informais e de institui96es que actuam na area de 
desenvolvimento urbane e rural, saude, cultura, assis~encia social e educacao. 

Consideraram-se, coma fonte fundamental de entendimento da realidade, as representa96es que os 
moradores e liderancas tern sobre seu cotidiano. Para isso, tornaram-se importantes, alem das tecnicas 
formais de levantamento de informa96es, abordagens nao convencionais, tais como a convivencia diaria, a 
observa9ao participante e as conversas sobre as questoes do dia-a-dia, as estrategias de sobrevivencia, a 
reiac;ao dos moradores com a vida em sociedade e com a natureza, a hist6ria, os conflitos, as cren9as, o 
valores e os discursos sobre os acontecimentos politicos, entre outros aspectos. Tais abordagens foram 
fundamentais, pois possibilitaram a troca de saberes e de experiencias e a aproxima9ao entre a equipe 
tecnica e a populac;ao. 

No caso da necessidade de estudos de publicos especfficos, foram tambem utilizadas entrevistas em 
profundidade, aplicando um roteiro para cada tema/publico. A tecnica de entrevista em profundidade foi 
selecionada nesse diagn6stico, considerando que para apreender e aprofundar o conhecimento sobre os 
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diversos temas, configurando-se como observa96es qualitativas que, diante do contexto do Pais, onde a 
lingua ea cultura sao tao diversificadas, a tradi9ao oral e responsavel directa pela heran9a cultural. 

Portanto, a apreensao sabre a hist6ria dos povoados e suas tradi96es implicou recorrer a uma heran9a de 
conhecimentos que, ao longo dos tempos, foi transmitida de gera9ao em gera9ao, do mais velho ao mais 
novo, repetindo-se a mesma hist6ria varias e varias vezes para as crianr;:as nao esquecerem e quando 
adultas retransmitirem da mesma forma aos filhos. Dessa forma, procurou-se valorizar a observa9ao da 
tradi9ao oral dos povoados que, atraves de cantos, dan9as, mites, cantos e rituais, transmitem o pr6prio 
conhecimento de gera9ao em gera9ao. 

Para o processo de analise de cada tema e respectivos subtemas, partiu-se das informar;:6es ja colectadas 
para o EPDA da Central Termica de Moatize e daquelas que foram complementadas e ou aprofundadas 
com dados secundarios e validados em campo pelos pesquisadores locais. 

Dessa forma, foram mantidas as informa96es censitarias de abrangencia provincial e distrital que nao 
puderam ser actualizadas ou desagregadas para os niveis de povoados ou bairros. Para alguns dados 
especificos, em particular os relacionados aos temas da dinamica populacional e das actividades 
economicas e produtivas, pela pr6pria natureza, foi possfvel ter acesso somente aos dados territoriais mais 
regionais. 

Com referencia ao processo de pesquisa dos temas e subtemas foram seguidas as directrizes propostas 
nos Termos de Referencia do EIA: 

• Recolhimento de dados secundarios a partir das fontes referendadas e reconhecidas oficialmente, 
sejam: nacionais, provinciais, distritais ou internacionais, e ainda por meio de pianos e projectos 
propostos por institui96es publicas ou privadas, para a area objeto de estudo. 

• Organizar;:ao da recolha de dados primarios qualitativos. 

• Realiza9ao de entrevistas e centactos com tecnicos da administra9ao publica, lideran9as (formais e 
informais), Secretaries de Bairros, Chefes de Pestos Administrativos, representantes de ONG e alguns 
moradores. 

• Observac;:ao participante, visando ao entendimento da realidade cotidiana dos moradores, seus habitos 
e costumes. 

• Validar;:ao de informa96es qualitativas a partir de cantatas locais. 

• Avaliar;:ao e analise do acervo, material recolhido por temas e subtemas para as areas de influencia do 
projecto - nivel de detalhamento, abrangencia, grau de confiabilidade e consistencia, actualiza9ao e 
recortes temporais. 

• Analise das tematicas e subtematicas construidas. 

Os dados secundarios pesquisados sabre cada tema e subtema centraram-se na busca de informa96es 
complementares e ou de profundidade que foram previstos no Termo de Referencia do EIA. Foram 
acrescentadas fontes documentais oficiais mais actualizadas produzidas localmente, coma contagens 
populacionais distritais. 

Foram entrevistadas lideran9as dos bairms/povoados listados a seguir: 

• Bairro 25 de Setembro 
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• Bairro Bagamoio • Povoado de lnhamgoma 

• Bairro Chipanga • Povoado de Madamba 

• Bairro Chitata • Povoado de Malabue 

• Bairro da Liberdade • Povoado de Mameme 

• Bairro Primeiro de Maio • Povoado de Mameme I e II 

• Povado de Mitsanha • Povoado de Manthinthe 

• Povoado de Calambo • Povoado de Matambanhama 

• Povoado de Calambo - Zona Mitacha • Povoado de Minga 

• Povoado de Capanga • Povoado de Mithethe 

• Povoado de Chanchoere • Povoado de Mitsanha 

• Povoado de Chicita ou Km 57 • Povoado de Nhambalualo 

• Povoado de Chinguede • Povoado de Nhansossa 

• Povoado de Chintondo • Povoado de Madamba 

• Povoado de Chissita/Km 57 • Povoado Malabue 

Para a aplicacao das entrevistas em profundidade foram selecionados publicos dentre cada area de 
interesse: profissionais ocupados por setor econ6mico, representantes dos 6rgaos governamentais, 
liderancas informais, representantes de organizacoes nao-governamentais e outros representantes de 
grupos da sociedade civil, quando considerados relevantes sua participacao. 

As entrevistas em profundidade estao relacionadas ao ambito do EIA, para identificacao e interlocucao com 
as partes envolvidas dos territ6rios a serem atingidos directa ou indirectamente pela Central Termica de 
Moatize. 0 cadastramento das instituicoes locais esteve directamente relacionado ao processo de 
participacao publica para identificar e mapear todas as partes interessadas e afectadas. 

As entrevistas foram aplicadas em portugues e, quando necessario, na lingua local (nhungue) e traduzidas 
utilizando-se instrumental apropriado. Em alguns casos, as entrevistas foram gravadas e transcritas. No 
total, foram realizadas 210 entrevistas de profundidade, a partir dos nove temas previstos nos Termos de 
Referencia do EIA mencionados anteriormente, divididas entre liderancas locais e representantes de 
organizacoes locais/regionais conforme apresentado na Tabela 97. 

Tabela 97: Temas e Numeros de Entrevistas Realizadas 

t!rn,~; ; . 
Liderancas locais (bairros e povoados) 

Repf~se-Of~nles de ·orgahizac6es rocais/regionais 

TOTAL 

; ··' 

Fonte: Diagonal, 2006 
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Todas as entrevistas foram processadas e analisadas em conjunto pelos respectivos responsaveis 
tematicos dos estudos de s6cio-economia, os quais buscaram extrair desses depoimentos os aspectos mais 
significativos para enriquecimento das analises e sinteses tematicas. Para tanto, foi realizado um processo 
de construc;:ao coletiva do meio s6cio-econ6mico, partindo-se das analises que cada tema acumulou 
especificamente sobre os territ6rios estudados. 

Nesse processo procurou-se consolidar a elaborac;:ao das descric;:oes dos temas e respectivas sinteses 
tematicas, associando-se as informac;:oes colectadas de dados secundarios e aquelas primarias colectadas, 
envolvendo tanto as entrevistas como tambem as observac;:oes sobre a realidade estudada, numa 
perspectiva de analise territorial. 

0 cruzamento das informac;:oes serviu de guia para sistematizac;:ao das informac;:oes colectadas, bem como 
das observac;:oes dos respectivos pesquisadores tematicos, a partir da realidade de quatro recortes 
territoriais especificos compreendidos pela area de influencia direta do empreendimento. 

A sistematizac;:ao gerou as sinteses tematicas, que uma vez consolidadas, serviram como base para a 
sintese do meio s6cio-econ6mico. Os procedimentos adotados para a sintese foram os seguintes: 

• lntegrac;:ao dos dados e informac;:oes sabre os diferentes temas que caracterizam o meio s6cio
econ6mico nas Areas de lnfluencia Directa e lndirecta; 

• Definic;:ao dos recortes territoriais para analise e sintese do meio soc10-econom1co com base na 
integracao tematica. A definic;:ao de tal recorte territorial seguiu criterios de homogeneidade identificada 
a partir da caracterizac;:ao tematica e mostram as diferentes caracteristicas do meio s6cio-econ6mico 
no qual o empreendimento vai se inserir, sendo definidas: Distrito de Moatize e Cidade de Tete. No 
meio s6cio-econ6mico e importante considerar tambem o contexto da Provlncia, que condiciona as 
Areas de lnfluencia Directa e lndirecta do estudo; 

• Caracterizac;:ao de cada um dos recortes territoriais mencionados acima mantendo a integrac;ao 
tematica dos dados e informac;oes, considerando: 

• 

• 

ldentificac;:ao dos recortes territoriais com base em esquemas cartograficos; 

Descric;:ao dos atributos principais dos recortes territoriais caracterizados pelas fragilidades e 
oportunidades identificadas nas slnteses tematicas; 

• Sintese do diagn6stico s6cio-econ6mico, a partir dos atributos identificados e da analise das relac;oes 
sociais, pollticas e econ6micas vivenciadas nos territ6rios explicitados em cada tema estudado. 

Esse procedimento metodol6gico adotado constituiu-se como elemento analitico fundamental para 
constituic;ao de um diagn6stico s6cio-econ6mico integrado e, ao mesmo tempo, a leitura das especifidades 
das realidades s6cio-territoriais (abrangendo quatro recortes territoriais diferentes da mesma regiao de 
estudo). 

0 desafio de trazer a tona os elementos s6cio-econ6micos a realidade estudada foi poder garantir que suas 
interfaces fossem expressas de forma consistente e nao fragmentada, ou seja, que fosse garantida a 
perspectiva de totalidade mais pr6xima possivel da complexa dinamica dos territ6rios em questao. 

Arrasada 

1.8.5.2 Aspectos Hist6ricos e Culturais 
Entende-se por aspectos hist6ricos os principais marcos do processo de formac;:ao e transformac;ao das rela96es 
econOmicas, politicas e sociais que configuram a sociedade estudada. Os aspectos culturais que incorporam 
tambem esse processo envolvem questoes subjectivas e simb61icas, que passam por normas, valores, linguas e 
outros elementos que caracterizam a diversidade de relac;:oes estabelecidas pela populac;ao no seu cotidiano. 
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1.8.5.2.1 Fundamenta9ao 

0 conjunto de conhecimentos tradicionais, habitos, cren9as, valores, toda a informac;:ao cultural que ao longo da 
hist6ria foi acumulada e transmitida de gerac;:ao em gerac;:ao, atraves da linguagem oral, escrita e/ou gestual e 
corporal sao elementos fundamentais para a descric;:ao e analise do meio ambiente onde sera implantado a 
Central Termica. 

A analise hist6rica e cultural constitui-se a base do estudo, onde as relac;:oes entre a populac;:ao e seus territ6rios 
e temporalidades (as marcas ao longo dos seculos) conformam um perfil caracteristico, que torna possivel 
vislumbrar as primeiras conex6es para a compreensao da dinamica s6cio-econ6mica e cultural que configura a 
realidade onde esta prevista a implanta9ao e operac;:ao do empreendimento. 

Nesse sentido, os dados analisados tratam do processo de forma9ao das sociedades residentes na area de 
influencia directa de instala9ao de uma Central Termica, dando destaque a cidade de Tete e o Posto 
Administrativo de Moatize. Foram destacados os subtemas das linguas utilizadas pelos grupos sociais, alem 
do portugues. Mereceram destaques tambem as diferentes formas de arranjos familiares e societarios, os 
ritos de iniciac;:ao, bem coma as relac;:oes entre a populac;:ao e os caminhos da ferrovia bem como suas 
manifestac;:6es culturais. Tais subtemas tornam-se relevantes, pois apontam para a diversidade cultural ea 
necessidade de estabelecer estrategias diferenciadas de aproximac;:ao para a compreensao do universo 
cultural presente nos territ6rios que serao influenciados pela instala9ao de uma Central Termica. Apesar de 
nao compor nossa area de influencia directa, a Hidroelectrica de Cahora Bassa por constituir-se coma um 
exemplo hist6rico do potencial hidro e energetico do Vale do Zambeze e seus impactos sobre a popula9ao 
local, foi incluida em nosso estudo. 

1.8.5.2.2 Descri9ao do T ema 

1.8.5.2.2.1 Desenvolvimento hist6rico 

0 surgimento das actividades econ6micas de ca9a e pesca associadas a agricultura e ao pastoreio, 
estimula a sedentarizac;:ao das sociedades. Em Mo9ambique, a chegada dos povos que falam o bantu 
ocorreu ha cerca de 1 700 anos, vindos de diferentes regioes do continente africano. 

Sonia Correa e Eduardo Homem (1977), ao tra9arem a hist6ria da ocupa9ao de Mo9ambique, afirmam ser a 
Africa composta por uma multiplicidade de linguas, costumes, tribos, estructuras s6cio-organizativas e 
etnicas. Esta diversidade s6 pode ser apreendida atraves dos estudos migratories de diferentes povos. 
Buscando a raiz da lingua mae da Africa Meridional, os autores assinalam que o processo de diversificac;:ao 
cultural da ocupac;:ao dos Bantu, e a base da mistura etnica-linguistica de Mo9ambique. Todavia, outros 
povos mais antigos tambem compuseram o amalgama cultural de Moc;:ambique1

. 

De facto, os movimentos migrat6rios de ocupa9ao podem ser divididos em tres: os dois primeiros sao 
responsaveis pela fixac;:ao e desenvolvimento dos povos ate o seculo XV e a partir do seculo XVI, com a 
chegada dos europeus e do aumento da demanda de captura de escravos, que obrigou as popula96es a 
fugir para o interior do continente. Os Khoins realizaram seu crescimento demografico do Quenia a 
Tanzania, de Mo9ambique, Rodesia ate a Africa do Sule no extrema sul, os Batwas2 se miscigenaram aos 
Bantus que vieram depois. Seculos depois, lentamente na regiao compreendendo o Vale do Zambeze, a 
simbiose entre os Macua e Chopi deu origem aos Nyungue e, em dire9ao ao sudoeste do continente, 
posteriormente, constituiram o imperio zulu. Entretanto, no caso de ocupac;:ao de Moc;:ambique, em 

1 Correa, Sonia e Homem, Eduardo. Mo~ambique: primeiras machambas. Rio de Janeiro, Margem, 1977. 
2 Os Batwas ocuparam a costa oriental africana (incluindo Africa do Sul e Uganda) e a Africa Ocidental. Suas pinturas 
rupestres fazem parte da pre-historia da Africa Negra. Segundo estudos, seu sistema s6cio-organizativo se baseava na 
igualdade tribal e na propriedade coletiva, vivendo em harmonia com o meio e, elaborando sistemas religiosos onde os 
elementos naturais eram predominantes. Um animal simb61ico (totemismo) realizava o pacto da comunidade com a 
terra. Segundo Correa, S. e Homem, E. este povo influenciou os Bantu e Khoins - que empurraram o povo batwa para 
regioes perifericas - ou ainda, no caso dos Bantu, foi responsavel pela miscigenar;:ao com os "novos donos do territ6rio", 
fornecendo-lhes parte de sua experiencia e incorporando seus mitos e costumes as novas praticas sociais e uma nova 
tecnologia (o ferro) onde o "totemismo ao desaparecer, [escrevem], deu lugar ao cu/to dos ancestrais". Op.cit.: 24. 
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particular, outros povos e etnias configuraram a diversidade cultural da Africa, sendo possivelmente, a 
influencia Bantu (no case de Mo9ambique), o movimento migrat6rio mais recente, permitindo amplo 
intercambio cultural e miscigena9ao de varios povos (de praticas, cren9as e costumes), bem coma, a 
expansao da cultura do ferro. 3 

A descoberta das tecnicas para a produc;:ao de ferro, associadas a sedentarizac;:ao, marcam a expansao 
demografica na hist6ria do pafs. A produc;:ao do ferro tern 
importancia tanto para a consolida9ao da ocupa9ao do 
territ6rio quanta para a dinamizac;:ao do mundo agrario. 

Tambem, entre os seculos XI e XIII, foram encontradas 
evidencias de uma progressiva e lenta fixac;:ao de 
popula96es em terras moc;:ambicanas provenientes 
principalmente do Golfo Persico, um dos principais 
centres de comercio no lndico desde o seculo X. As 
actividades comerciais, as migra96es por mar, os 
casamentos e cantatas entre os grupos locais e os 
recem-chegados arabes que, no Quenia e na Tanzania 
(ao norte de Mo9ambique), deram origem a uma cultura 
costeira 'fortemente arabizada ate o canal de 
Mo9ambique' (penetra9ao do lslao) - a cultura Swahili. 

Segundo Pierre Alexandre (1958), a civilizac;:ao do sul, 
dita Rodesia, nascida na costa do Oceana I ndico, se 
espalhou ate o Atlantico e o berc;:o desta civiliza9ao 
parece ter sido o reino de Monomotapa (mwana mtapa = 

homem das minas). De facto, a actividade mercantil swahili e arabe existe em Mo9ambique desde perfodos 
anteriores ao seculo XI, com o comercio de cobre, ferro e, principalmente, ouro vindo do imperio 
Monomotapa, cuja influencia se estendia ate o Norte de Mo9ambique. O imperio Monomotapa, estendeu 
seu domfnio na regiao do Zimbabwe (englobando a zona de Manique) a oeste de Mo9ambique (Tete) ate 
meados do seculo XV. Segundo varies estudos, a antiga civiliza9ao foi fundamental para formac;:ao da 
cultura africana, nao somente por seu domfnio do ferro, da metalurgia, ouro e cobre, mas tambem, no que 
se refere as trocas comerciais realizadas com diferentes povos, incluindo os arabes. Com a chegada dos 
portugueses, inicia-se a decadencia deste reino e no final do seculo XVIII, s6 restaria do Monomotapa, um 
agregado de chefes locais conhecidos sob a designa9ao de Shona. 4 

A presen9a portuguesa no territ6rio teve infcio em 1498, na ocasiao da passagem do navegador Vasco da 
Gama para a India. No infcio, os colonizadores mantiveram a sua presen9a regular em alguns enclaves da 
costa marftima e ao longo do vale do rio Zambeze, nas grandes plantac;:oes e minas e nos pontos de 
entrada para o hinterland. 

3 Idem: Idem: 29-34. 
4 Alexandre, Pierre. "L'Afrique noire et Madagascar. Des origines a nos jours". In: Grousset, R. et Leonard, E.G. Dir. Histoire 
universe/le, 3: De la Reforme a nosjours. Paris, Pleiade, 1958. pp.1647-1742. [Encyclopedie de la Pleide, 3]. 
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A fixac;:ao dos portugueses em Moc;ambique 
deu-se pelo litoral, particularmente por Sofala, 
ocupada em 1505, e na llha de Moc;:ambique, 
em 1507. A partir de 1530, os portugueses 
penetram no vale do Zambeze. Tete e Sena sao 
fundadas em 1530. 

Chama a atenc;:ao o caracter met6dico desta 
penetra9ao portuguesa no seculo XVI, 
espalhada por toda Africa. Ap6s a abertura da 
rota das lndias (1498), os portugueses se aliam 
as tribos do interior contra as feitorias 
muc;:ulmanas de comercio, penetrando de Serra 
Leoa a loango, Congo e Angola e ao sul, de 
Monomotapa (actual Africa do Sul e Rodesia) 
por Moc;:ambique ate as costas do Mar 
Vermelho. Entretanto, esta politica foi detida a 
partir da anexac;:ao de Portugal a Espanha 
(1580/1640), quando no fim do periodo, s6 os 
estabelecimentos de Saint-Paul de Loanda e 
Moc;:ambique puderam ser mantidos. 

Rufna da Administra9ao Colonial portuguesa na 
loca/idade de Benga, pr6ximo a Cidade de Tete, do /ado 
oposto do Rio Zambeze ao fundo. 

Fortalezas da llha de Moqambique, Abril de 2006. 

No seculo XVIII, as plantac;:oes de ac;:ucar das Antilhas e a America do Norte aumentaram a demanda por 
escravos. Progressivamente, campanhas de capitalistas holandeses (seculo XVIII) substituem entao, os 
portugueses. Ao longo da guerra de sucessao de Espanha, a Franc;:a adquiriu tambem o privilegio de 
'asiento' de escravos espanhol, intensificando-se as razias que provocaram a verdadeira hemorragia de 
homens das aldeias, negros jovens e sadios. (P.Alexandre, 1958). 

As reia<;;oes sociais passaram a sofrer mudanc;:as com a intensificac;:ao do comercio. A produc;:ao famiiiar de 
oleoginosas (amendoim, coco e gergelim), na faixa costeira de Caba Delgado, Nampula, Quelimane e no 
Vale do Zambeze, e de productos de origem vegetal e animal, deram origem a uma intensa rede de 
comercio entre europeus e asiaticos em contacto permanente com productores e compradores locais, essas 
trocas comerciais deram inicio a desestructurac;:ao do sistema baseado nas chefaturas5 implantadas desde 

5 0 sistema de chefatura se refere a forma de organizac;:ao s6cio-politica de 'regula<;ao territorial', e, sobretudo, de 
estructura<;ao de poder formalmente estabelecido por praticas culturais especificas, onde determinado grupo se une por 
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a intensifica9ao do comercio de escravos. 

A Missao de Sao Jose de Boroma fundada em 1890 ao norte da Cidade 
de Tete, Mart;o de 2006 

As razias e o comercio de escravos ajudaram a formar uma dinastia de senhores de escravos que tiveram 
origem nos reagrupamentos do territ6rio original dos A-Chicunda6

. Durante todo o seculo XVII e parte do 
seculo XIX, o panorama politico e econ6mico do norte de Mo9ambique foi dominado pela captura, 
transporte, comercializac;:ao e exportac;:ao de escravos. 

Ao longo do seculo XIX e inicio do seculo XX, as relac;:oes sociais e de comercio na Africa, irao cada vez 
mais, se articular aos interesses dos mercados internacionais. A exporta9ao de mao-de-obra e os regimes 
extenuantes de trabalho imposto pelas companhias 'estrangeiras' visavam atender a exporta9ao de 
materias-primas para as industrias europeias. 

"A manuten<;ao em Mo<;ambique dos circuitos produtivos camponeses entrava em contradi<;ao com as 
necessidades laborais das companhias, pois que nenhum productor, com a sua terra, a sua casa, os seus 
campos de ca<;a e de pesca, proprietario e senhor do seu espa<;o eco/6gico, reproduzido pelo ideario de 
suas dan<;as, dos seus mitos, de suas regras de alian<;a, casamento e residencia, de sua hist6ria, dos seus 
esquemas de representar;ao cofectiva, dos seus tabus, ritos de inicia<;ao, e do seu universo religioso 
cosmog6nico, nenhum pequeno productor, iria o;erecer-se, generosa e voluntariamente, ao capital" (Serra, 
2000). 

rela<;oes de parentesco ou alian<;a (casamento). No inicio do seculo XVII, havia um grande mimero de reinos ou de 
chefaturas. Em toda a Africa Austral esta estructura politica era semelhante. Um periodo de lutas conhecido como 
mfecane alterou essa estructura dominante ao provocar um intenso deslocamento de populac;oes. 

6 
Povo guerreiro que ocupou a regiao de Tete. 
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Data desta epoca (1908) a implanta9ao do regime de trabalho 'voluntario' imposto pelos portugueses. As 
sociedades tradicionais camponesas, com suas machambas7 e criai;:ao de animais, existentes ate hoje nas 
areas de influencia directa e indirecta consideradas no presente estudo, tern, portanto, rafzes hist6ricas 
seculares. Nesse sentido, a introdu9ao de elementos que possam significar alterai;:oes de Mbitos e 
costumes, ainda no presente, devera ser considerada nas altera9oes das relai;:oes das popula9oes 
envolvidas. 

1.8.5.2.2.2 A Provincia de Tete 

A Provfncia de Tete tern coma capital a hist6rica cidade hom6nima de Tete. A chegada da populai;:ao nestas 
regioes data dos princfpios do seculo XVI. Em meados desse seculo, assinala-se a presen9a de 
missionaries, que acompanharam as expedii;:oes do conquistador portugues Francisco Barreto. No seculo 
XVII, Tete era o centre polarizador do comercio, propiciando sua irradia9ao para o interior. Como centre de 
uma regiao mineira e de actividades ferroviarias, Tete foi um dos mais antigos aglomerados portugueses e 
desempenhou um papel importante desde o infcio da coloniza9ao portuguesa, a partir do seculo XVI. A 
penetra9ao dos colonizadores na area fez-se, essencialmente, atraves do rio Zambeze, a partir de Beira e 
Chinde, primeiramente pela busca do ouro e, mais tarde, pelo comercio de escravos e marfim. 

A etnia Nhungue habita uma area junta a cidade de Tete, nos distritos de Moatize, Changara, Cahora Bassa 
e Magee. Em algumas regioes da Provincia de Tete identificam-se comunidades das etnias Chewa e Sena, 
oriundas dos movimentos de conquista Monomotapa. 

Do seculo XVI ao XIX predominaram os "prazos", antigos arrendamentos de terra, na zona do Vale do 
Zambeze. Os "prazos" eram grandes concessoes de terra que o reino portugues arrendava as familias 
portuguesas ou de origem portuguesa. Nos prazos constituiram-se novos sistemas sociais de produi;:ao, 
financiados pelo capital mercantil por meio dos prazeiros - mercadores, ex-soldados, deserdados, fugitives 
que cumpriam penas de degredo -, da elite dominante e dos exercitos de guerreiros, os "Chicunda". 

Tais concessoes de terra podiam ser transferidas por tres gerai;:oes por intermedio da linhagem da mulher. 
Essa linhagem matrilinear sofreu altera96es ao longo do tempo, apesar de que, em algumas areas (Tete e 
Moatize), o predominio foi e permanece patrilinear. 

No seculo XIX alguns desses prazos eram dominados por senhores da guerra com os seus exercitos de 
guerreiros, os "chicundas", que chegaram a autonomizar-se da autoridade portuguesa e a protagonizar 
rebelioes. Issa levou a instala9ao definitiva do colonialismo portugues com a ocupai;:ao efectiva do territ6rio. 
(Maylyn Newit, 1997). 

No perfodo entre as decadas de 1920 e 1950, em funi;:ao de empreendimentos econ6micos ha indicai;:oes 
de um intenso fluxo migrat6rio no distrito de Tete, tanto de atrai;:ao coma de expulsao de mao-de-obra. 
(Maylyn Newit, 1997). 

7 Machambas - pequenas propriedades rurais onde ocorre o plantio de diferentes productos. e/ou cria~o de animais domesticos. 
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Rufnas de benfeitorias portuguesas na localidade de Benga. 

Durante a guerra anticolonial (1964-1974), a actual Provincia de Tete foi uma das mais atingidas, 
especialmente a partir de 1970, quando a Frelimo (Frente de Libertar;:ao Mor;:ambicana) reabre a frente de 
Tete como forma de contrariar e dispersar a pressao exercida no norte de Moc;ambique pelo exercito 
portugues, atraves da operac;ao N6-G6rdio. Nesse perfodo, muitas pessoas se deslocaram para os parses 
vizinhos, fugindo do recrutamento militar pelo exercito portugues, da concentrar;:ao forc;ada nos aldeamentos 
criados pelo governo colonial e da violencia das acr;:oes repressivas do exercito portugues (Maylyn Newit, 
1997). 

A estrategia do Governo colonial, em concentrar as popular;:oes e as comunidades que antes viviam 
dispersas em aldeamentos, impediu que estas ajudassem os combatentes na luta de libertar;:ao e deu 
origem aos povoados concentrados: os chamados aldeamentos e povoados que hoje compoem as zonas 
rurais da Provfncia e a zona de influencia da linha ferroviaria do Projecto de Carvao Moatize. 

"Fui militante da luta de /ibertar;ao nacional. Quando comer;ou a guerra colonial vivfamos em casas 
dispersas uma das outras. 0 Govemo colonial desconfiava que as popular;oes, vivendo de forma dispersa 
haveriam de ajudar as tropas da fre/imo. Dai obrigou a popular;ao a viver em casas concentradas. Foi assim 
que surgiram os povoados na forma que hoje existem, mas isso nao significa que esta terra nao era 
habitada. Os nossos antepassados ja viviam aquf' (Anciao de Z6bue). 

No periodo p6s-independencia, milhares de residentes dos varies distritos da Provfncia de Tete tiveram que 
se refugiar nos parses vizinhos coma o Zimbabue, Zambia e Malawi durante o conflito armada que se 
seguiu (1980-1992). 0 movimento de regresso desses refugiados mor;:ambicanos comec;a a partir da 
assinatura dos Acordos de Paz firmados em Roma, em 1992. 

1.8.5.2.2.3 A/guns caminhos da moderniza~ao de Mo~ambique 

Em Moc;:ambique os colonizadores portugueses seguiram o modelo de explorar;:ao de outros pafses que 
colonizaram a Africa, desenvolvendo estrategias polfticas, territoriais e econ6micas que permitissem a 
melhor ocupa9ao e explora~ao de suas ccl6nias. lnUmeros projectos mcdernizantes de d!nam!zayao 
econ6mica foram criados, modificando estructuras s6cio-organizativas da popular;:ao afectada por estes 
projectos. Os frutos desse desenvolvimento, eram destinados apenas aos brancos europeus e, sobretudo, a 
partir do regime de Antonio de Oliveira Salazar (1932), foram criados diversos mecanismos legais para o 
aprimoramento das formas de explorar;:ao da col6nia, reforr;:ando a ideologia do Acto Colonial (1889) que via 
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Portugal coma o pa is cuja fun9ao hist6rica era a de ''possuir, civilizar e colonizar dominios ultramarinos e de 
exercer a influencia moral que /hes e adstrita pe/o Padroado do Oriente". 8 

No caso de Mo9ambique, a vincula9ao da economia mo9ambicana as economias internacionais com outros 
paises coma Africa do Sul e Rodesia, fez com que Portugal, sobretudo, nos anos 1960, realizasse obras 
infra-estructurais que amenizassem a crise econ6mica, que afectava o pais desde o final dos anos 1928. 9

. 

O ciclo de explora9ao colonial do regime salazarista nao era exce9ao aos demais sistemas coloniais, 
envolvendo mao-de-obra barata, monop61io da produ9ao (comercio) por companhias portuguesas ou por 
concessoes de companhias estrangeiras, fez com que 800 mil moc;:ambicanos se dedicassem 
exclusivamente a cultura de algodao para exportac;:ao, ja que a pr6pria legislac;:ao da col6nia impedia a 
instala9ao de industrias texteis em Moc;:ambique e uma mesma companhia detinha o monop61io do algodao. 

Deve-se lembrar que as areas de cultivo, na colonia, era uma actividade compuls6ria para as popula96es. 
Embora, no caso do cultivo das culturas de cana-de-a9ucar e caju, a explora9ao de mao-de-obra seguisse o 
mesmo modelo do cultivo de algodao, a ausencia de capital suficiente ou de capitalistas, em Portugal, fez 
com que se criassem areas de companhias concessionarias da lnglaterra, Africa do Sul, Alemanha e 
Franc;:a. 

0 porto de Beira, segunda cidade de Moc;:ambique, assegurava o movimento de mercadorias exportadas e 
importadas pela Rodezia e um sistema ferroviario estava a servi90 de seus portos (Beira e Nacala Porto). 
De facto, as exporta96es mo9ambicanas constitufam a base de sustentac;:ao complementar ao centro 
consumidor da Metr6pole (Portugal). 

Outro factor que contribuiu para o desenvolvimento das "provincias ultramarinas" (Guine, Mo9ambique e 
Angola) foi a migra9ao de milhares de portugueses pobres, sobretudo ap6s a II Guerrra Mundial, aos parses 
de coloniza9ao portuguesa. 

• A Cidade de Tete ea vila de Moatize: a ferrovia ea mina 

A ferrovia modificou positivamente a situa9ao s6cio-econ6mica da popula9ao na sua vasta zona de 
influencia. A Cidade de Tete, a Vila de Moatize, os Postos Administrativos de Kambulatsitsi e de Z6bue e 
tantas outras povoa96es que foram surgindo a medida que o caminho de ferro avanc;:ava para o interior, sao 
exemplos da dinamica econ6mica do pais. 

A primeira grande marca do processo de desenvolvimento do Distrito de Moatize e da Cidade de Tete, 
referem-se a pr6pria explorac;:ao do carvao e a instalac;:ao da ferrovia nesta regiao. Tratar do Distrito de 
Moatize significa considerar sua convivencia hist6rica com o processo minerario e com os caminhos de ferro 
necessaries para o escoamento da produ9ao de carvao e de outros productos relacionados as actividades 
agricolas na Provincia, como o algodao. De facto, a ferrovia facilitou desde a migrac;:ao sazonal ao 
intercambio e comercializa9ao de excedentes agrfcolas, mas tambem, consolidou centros urbanos e criou 
povoados atrafdos pela ferrovia. 

A hist6ria da explora9ao de carvao em Moatize 10 tern inlcio em 1895 quando a Companhia da Zambezia 
concede a Companhia Hulheira do Zambeze o privilegio exclusivo e geral da pesquisa, explorac;:ao, registro 
e lavra das Minas de Hulha. Anos depois, passa a chamar-se Zambeze Mining Company e posteriormente, 
em 1923, alia-se a um grupo belga formando a Societe Miniere et Geologique du Zambeze, grupo 

8 
Correa, Sonia e Homem, Eduardo. Mor;ambique: primeiras machambas. Op.cit. p.144. 

9 E o caso do acordo de 1928, entre Portugal e autoridades sul-africanas, que obrigou 800 mil trabalhadores moc;:ambicanos a 
trabalharem nas minas de ouro sul-africanas. Em 1960, "eram 400 mil os Mor;ambicanos que trabalhavam nas minas su/
africanas, proporcionando 1 200 000 000 de escudos ao govemo colonial". Idem: Idem. p.147. 
10 

Empresa Nacional de Carvao de Moc;;ambique - Carbomoc (Carbomoc E.E) Sector da Cultura - Hist6ria das Minas de 
Moatize. Documento mimeografado, fevereiro, 1983. 

Setembro de 2009 
N°. 12203-8876-5 427 

~lGolder ':zJI Associates 



EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

financiado pela Union Miniere Haut Katanga. 

As informar;:oes hist6ricas disponiveis mostram que a actividade mineira e a ferrovia sao determinantes no 
desenvolvimento desta regiao. Em 1949 e constituida a Central Termica da Companhia Carbonffera. 
lnaugura-se o ramal das estradas de ferro, com entrega das primeiras casas para os trabalhadores 
ferroviarios. E nesse contexto que se forma a Vila de Moatize, alicerr;:ada nas minas e nas estradas de ferro 
e na fabrica de descaror;:amento e prensagem de algodao gerida pela Sociedade Algodoeira de Tete a partir 
de 1953 (MICOA, 2003-1). 

Em Maio de 1948, a Societe Miniere et Geologique du Zambeze cede todas as ar;:oes e direitos a 
Companhia Carbonffera de Mo9ambique-CCM. Nessa epoca, a extrar;:ao media de carvao era de 20 000 
toneladas par mes, mas, destas, apenas 10.000 eram comercializadas, uma vez que a infra-estructura de 
transporte era precaria. Nesta epoca, antes da instala9ao dos caminhos de ferro, o meio de transporte 
utilizado era o fluvial, pelo rio Zambeze, navegavel apenas durante cinco ou seis meses par ano. 0 
escoamento do carvao das minas para as embarcar;:oes era feito par homens que carregavam o producto 
em baldes na caber;:a. 

A partir das entrevistas em profundidade realizadas com as lideranr;:as locais, o passado parece interferir de 
forma positiva com o empreendimento, pois a presenr;:a das actividades mineira e ferroviaria na regiao de 
Moatize e considerada coma um p61o de atracr;:ao de investimentos e desenvolvimento. 

As referencias deixadas pelas empresas mineiras e os Caminhos de Ferro de Mor;:ambique - CFM foram de 
boa reputa9ao, uma vez que respondiam as necessidades sociais da popula9ao em geral. 

"O meu pai era capitao das Minas. Trabalhou na mina de Chipanga 3, 4, 5 e 6. Os relatos que existem sao 
de boas rela<;oes entre a comunidade com as actividades mineiras e os CFM. Estas empresas tinham 
rela<;ao forte com a comunidade. Prestavam assistencia social aos trabalhadores, bem como as 
comunidades ao redor, como fomecer agua canalizada e estender energia para i/umina<;iio publica. Os CFM 
faziam o mesmo. Criavam grupos culturais de recrea<;ao e desportivos. A comunidade tinha nestas duas 
empresas as suas principais fontes de rendimento. A rela<;ao era tao forte que a paralisa<;ao destas 
empresas levou a degrada<;iio moral das familias" (Conselho Municipal da Cidade de Tete). Ate ao 
momenta existem minas com jovens a traba/har. Se reactivaram o projecto Carvao de Moatize havera 
grande aderencia, porque ha fa/ta de emprego, e em 5 ou 1 O anos o visual de Moatize pode mudar para 
melhor" (Conselho Municipal da Cidade de Tete). 

Para alem das fronteiras mo9ambicanas, a ferrovia contribuiu tambem para a dinamiza9ao da economia do 
Malawi. 0 Malawi sempre dependeu dos portos mo9ambicanos de Nacala e Beira (safda para o mar) para 
comercializar com o exterior, cuja liga9ao par linha ferrea ocorreu desde 1971 . 

A desestabiliza9ao politica e econ6mica provocada pelos conflitos armadas, com apoio da Africa do Sul e 
da antiga Rodesia do Sul contribuiu para a inoperacionalidade e ate a desactiva9ao da antiga linha ferrea de 
Sena, repercutindo interna e externamente. Segundo relatos hist6ricos, a tactica adotada pelas fon;:as 
contrarias ao governo central consistia em assaltar vagoes para obter productos, raptarem passageiros para 
depois destruirem as locomotivas e vagoes, alem de colocarem minas antitanque na linha ferrea. Muitos 
trabalhadores e passageiros dos CFM morreram ou ficaram mutilados. 

Em 1982, a economia de Mo9ambique sofreu forte declinio ea Carbomoc suspendeu grande parte dos seus 
pianos de desenvolvimento. Com a paraliza9ao, em 1983, das actividades da ferrovia Beira-Moatize a 
empresa perdeu sua principal rota de escoamento da produc;ao. A mudanr;:a de status da empresa ocorreu 
em 1989, passando de Empresa Estatal (EE) para Empresa Publica (EP) fazendo com que o recolhimento 
de impastos fosse repassado para a Seguranr;:a Social. 

Da mesma forma, a paraliza9ao da ferrovia, que se coligava as ferrovias do Malawi (nas proximidades de 
Mutarara prolongando-se ate a Angonia), considerada entao, o celeiro do Distrito de Tete, (actual Provincia de 
Tete), comprometeu o escoamento da produ9ao agrfcola de varios distritos da Provfncia. Das regioes de 
Ang6nia, Z6bwe e Kambulatsitsi , eram transportados productos agricolas, gado, madeira, assim coma 
funcionava o transporte de passageiros ate o porto da Beira. Com a desactiva9ao da linha ferrea, as 
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localidades destas regioes, sofreram um processo de estagnac;:ao e esvaziamento que perdura ate os dias de 
hoje. 

A cultura do tabaco esta em ascenc;:ao com a instala9ao da Mozambique Leaf Tobacco na cidade de Tete, 
empresa de capital majoritariamente norte-americano, especializada no processamento de tabaco. 

O Ramal Ferroviario Moatize-Kambulatsitsi partira da Vila de Moatize em direcc;:ao a fronteira com o Malawi. 
A Vila do Municipio de Moatize e composta por 6 bairros, nomeadamente Chithatha, Bagamoio, Liberdade, 
1° de Maio, Chipanga e 25 de Setembro. Segundo relatos dos entrevistados, estes bairros existem ha 
muitos anos, sendo que a zona sempre foi habitada pela populac;:ao que vivia em habitac;:oes dispersas, 
feitas de pau-a-pique. As construc;:oes e estructura que hoje a Vila apresenta sao remanescentes das 
actividades das minas de carvao de Moatize. 

0 surgimento dos bairros, bem coma de suas respectivas nomenclaturas acompanharam o processo 
hist6rico e cultural na formac;:ao de suas comunidades, revelados nos depoimentos orais. 

"Antigamente este bairro chamava-se bairro 4. Porque era muito grande passou para Bagamoio. Moatize 
chamava-se Gandifa/ e mudou para o actual name par causa do Rio. Antes dos portugueses chegarem ja 
viviam pessoas aqui na zona, mas nao existia nenhuma casa de cimento, eram todas de pau-a-pique e as 
pessoas viviam dispersas. 0 que atraiu as pessoas para aqui era um riacho de nome T/80 cuja area em 
redor era usado para fazer machambas. Os portugueses fizeram a/deamentos e parce/aram a zona e dai 
comeqaram a surgir as construqoes que vemos agora" (Secretario Adj unto do Bairro, 2006). 

"O bairro 1° de Maio surgiu por causa das minas de Moatize. Antes toda esta area era um terreno vazio e 
pertencia a Carbomoc, por isso estava vedado. As pessoas que vivem aqui, antes viviam numa zona mais 
distante chamada Nhantoto que tambem e name de um riacho. Quando a mina comeqou a produzir muito 
foram contratar mais pessoas e ai foram buscar pessoas de Nhantoto para aqui. A Carbomoc atribuiu 
parce/as para os traba/hadores construfrem as sua casas e assim nasceu o bairro" (Secretario do Bairro, 
2006) . 

Observa-se tambem que os names que designam os povoados encontram-se muitas vezes associados, a 
varios elementos da natureza (parte da cosmovisao africana) coma rios, riachos, mantes, arvores dentre 
outros. 

• A hidroelectrica de Cahora Bassa 

0 projecto da barragem de Cahora Bassa construfda em Outubro de 1969, em cons6rcio com investidores 
europeus e sul-africanos, se instalou a noroeste de Tete, em 1974. 
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Barragem de Cahora Bassa, 
Fonte: Diagonal Urbana, Maio de 2005 

0 projecto de se construir uma hidroelectrica de 2 
075 MW foi firmado durante a era colonial, com o 
objective de exportar energia electrica para a Africa 
do Sul a energia necessaria para activa9ao de seu 
parque industrial e suas minas de carvao e 
diam antes. 

Outro factor que contribuiu para a constru9ao da 
hidroelectrica na regiao de Cahora Bassa se deve a 
sua localiza9ao estrategica: alem de se localizar no 
centre do rio Zambeze, a provfncia possuia 
consideraveis recurses econ6micos e minerais 
(proximidade da cidade de Tete), podendo 
desenvolver uma promissora industria extractiva e 
agropecuaria, alem de ser cortada por importantes 
linhas de comunica9ao (conectando Salisbury
Rodesia a Blantyre-Malawi). 

"O projecto foi feito e or<;ado em 9 bi/hoes de escudos, tendo sido a construgao da hidroelectrica entregue 
ao Zambeze Cons6rcio Hidroelectrico - Zamco - controlado pela companhia sul-africana Anglo American 
Corporation of South Africa e integrado as empresas alemas (AED, AEG-Telefunken, Brown Boveri, 
Hochtief, Siemens e JM Voith), sufga (Brown Boveri de Basel), francesas (Alsthom, CCI, Congelex-Cgee, 
Fougerolle-Limousin), italiana (SAE), sul-africanas (AAC, LTA e Shaft Sinkers) e portuguesas (Sorefame e 
SARL). Vinculado ao contrato com a Zamco, o ministro dos Territ6rios Ultramar assinou um contrato de 
fornecimento de energia com a Electricity Supply Commission da Africa do Sul, materializando assim, a 
pressao deste pais para a construgao de Cahora Bassa". 11 

A partir do projecto de constru9ao da hidroelectrica, a regiao de Songo desenvolveu-se, como "uma col6nia 
dentro da col6nia", expressando a cidade colonial tipica, divida espacialmente segundo divisoes de classe, 
rendimento e ra9a. Segundo estudos sabre o desenvolvimento da regiao o padrao de habita9ao em Songo, 
se dividia entre o bairro dos "doutores estrangeiros ( ... ) que dirigiam a construgao da hidroelectrica", o bairro 
dos portugueses, o bairro dos operarios negros etc.12

. Contudo, o inlcio do conflito pela liberta9ao de 1964, 
e o avan90 da Frente de Liberta9ao Mo9ambicana (FRELIMO) as provfncias o norte, levaram o conflito se 
extender ate a Provincia de Tete, retardando a conclusao da barragem e transformando a regiao de Songo 
numa area literalmente sitiada e segregada. Este ultimo mega empreendimento portugues, tinha que ser 
protegido a qualquer custo e o aparato criado para garantir a seguran9a, literalmente isolou e cercou a 
regiao, criando um cinturao de isolamento (com minas terrestres e soldados) . Operarios rodesianos foram 
contratados (evitando a infiltra9ao das 'for9as inimigas') e uma pollcia especial (criada pela Zamco e polfcia 
civil portuguesa) foi criada. 

11 Correa, Sonia e Homem, Eduardo. Moc;ambique: primeiras machambas. Op.cit. p.329. 
12 Idem. Idem. p. 330. 
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Rede de transmissao de energia de Cahora Bassa: detalhes da subestaqao de Matambo e seu trajecto ate 
Songo. Marqo de 2006. 

Rede de transmissao de energia de Cahora 
Bassa: deta/hes da subestaqao de Matambo 

e seu trajecto ate Songo. Marr;o de 2006. 

Ap6s a vit6ria, o recem instaurado Estado mo9ambicano herdou 
nao apenas a hidroelectrica, mas tambem uma divida referente 
a, mais ou menos, "8 460 mi/hoes de escudos" e um termo de 
compromisso de venda de energia a Africa do Sul. A destrui9ao 
de linhas de transmissao ligando Cahora Bassa a Africa do Sule 
a devasta9ao do pafs com o conflito fez com que, a questao de 
integralidade do direito de posse (concessao) e controle de 
Cahora Bassa, pelo Estado mo9ambicano, se arrastasse por 
anos, num longo e tortuoso processo, que elevou a divida para 
2,3 bilhOes de d61ares norte-americanos e se extendeu ate 2005, 
com a assinatura de um acordo entre Portugal e o Governo de 
Mo9ambique. 13

• Segundo, ainda, acordo firmado entre os dois 
palses, Portugal ira reter 15 % da cota de participa9ao da 
Hidroelectrica de Cahora Bassa (HCB), podendo transferir sua 
cota a Africa do Sul, e Mo9ambique ficara com os 85 % 
restantes. Um ter90 de cada cola tambem podera ser transferido 
ao capital privado. 

Actualmente, somente 5 % da popula9ao mo9ambicana tern 
acesso a efectrlcidade. Segundo dados levantados pela 
organiza9ao de Direitos Humanos e Protec9ao Ambiental 
International Rivers Network, o problema de gera9ao de energia 
hidroelectrica na Africa, incluindo os projectos de expansao e 
reconstru9ao da linha de transmissao ligando Mo9ambique a 
Africa do Sul, consideram apenas a transmissao para areas 
urbanas e areas industriais restringindo o acesso ao 
desenvolvimento de areas rurais e ainda, tern sido vendida a 

paises vizinhos por pre9os abaixo do mercado. 14 

Citando os acordos recentes , de financiamento de projectos infra-estructurais (World Bank, G8 e NEPAD15
) 

para constru9ao de barragens na Africa, incluindo o acordo de financiamento firmado entre Mo9ambique ea 

13 International water power and dam construction. "Terms and conditions of Mozambique strikes deal on Cahora 
Bassa". Wilmington Media, 2006. 
14 Hathaway, Terry and Pottinger, Lori. "Big dams: Bringing poverty not power"./n: Progress Magazine. International 
Rivers Network, 2006. 
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China (21/Abril/2006), para se construir na extensao oposta da barragem de Cahora Bassa (a 70 km}, uma 
nova barragem (Barragem de Mphanda Nkumwa}, a organizac;:ao International Rivers Network, critica este 
acordo, alegando que os impactos ambientais e, sabre a populac;:ao residente (1 400 agricultores serao 
deslocados), podem ser desastrosos. 

Segundo dados fornecidos pelo GPZ (Gabinete do Plano de Desenvolvimento da Regiao Zambeze}, o Vale 
Zambeze e ocupada par 27,7 % da populac;:ao do pais (3 755 milhoes ha}, concentrando a maior reserva de 
agua do subcontinente e as areas mais ferteis do pais. Segundo o GPZ, a barragem de Mpanda Nkumwa 
tera uma capacidade instalada de "1300 MW e potencia maxima de 2000-2400 MW a um custo de 1817 
milhOes de Euros". 16 

No entanto, a regiao que compreende a barragem de Cahora Bassa, contem minerais essenciais ao delta 
do rio Zambeze e ao longo dos anos, inundac;:oes e enchentes tern levado a diminuic;:ao da pesca e das 
areas cultivaveis na regiao. Segundo estudos realizados na regiao do rio Zambeze, a proliferac;:ao de algas 
que "tomou as aguas do Iago de Cahora Bassa" tern ameac;:ado a flora e fauna do Iago, ea construc;:ao de 
uma rede que impede a passagem das algas para os tuneis da barragem, nao tern resolvido o problema de 
acumulo de algas, nem o excesso de oxigenio produzido por elas. Ainda, segundo dados produzidos pela 
organizac;:ao internacional USAID e a Direcc;;ao Nacional de Aguas do Ministerio de Obras Publicas e 
Habitac;;ao, o problema dos fluxos de agua nos afluentes e as chuvas que ocorrem de Fevereiro a Marc;;o nas 
Provlncias de Sofala e Zambezia, tern sido agravadas pela barragem de Cahora Bassa, e em 2001, "cerca 
de 500 000 pessoas foram afectadas pelas cheias e mais de 42 000 hectares de culturas foram destrufdas", 
afectando ainda, Tete, o Distrito de Zumbo, Muturara (Provincia de Manica), entre outros. 

"O reservat6rio de Cahora Bassa esta com 326 metros de altura de agua, apenas a 3 metros abaixo de seu 
nfvel maxima que e de 329 metros e, porque os rios afluentes continuam a ter caudais altos, (. . .), [caso] a 
barragem de Cahora Bassa abra suas comportas, cerca de 98 000 pessoas poderao ser potencialmente 
afectadas pelas cheias". 17 

0 desenvolvimento de projectos hidricos em areas vulneraveis onde a unica fonte de renda se baseia no 
uso tradicional da terra e na utilizac;:ao rudimentar de seus recurses naturais (pesca, extracc;:ao de carvao 
vegetal etc) provoca mudanc;:as significativas nas tradic;:oes e modo de vida de comunidades tradicionais. 
Por um lado, a instalac;;ao de um empreendimento do porte de uma hidroelectrica pode ser benefica, com 
aberturas de via de acesso em areas anteriormente isoladas, permitindo maior mobilidade populacional, 
facilitando a troca de bens e servic;;os com outras comunidades. Por outro lado, segundo estudos 
conduzidos em algumas das principais barragens africanas, a abertura e o contacto com o mundo exterior 
tern levado a perda dos antigos lac;:os de solidariedade e aumentado o conflito e choque cultural com 
populac;;oes estrangeiras. 18

. 

Nesse sentido, Correa, S. e Homem, E. escrevem: 

"Quando os funcionarios encarregados de remover as populagi5es da regiao onde hoje se estende o Iago de 
Cahora Bassa iniciaram seu trabalho, encontraram resistencia por parte do povo. Efes explicavam que a 
agua ia encher toda aquela terra e recebiam como resposta: 'A agua vem e depois vai embora'. 

15 0 NEPAD (New Partnership for Africa's Development) em conjunto com o Banco Mundlal e GB, tern levantado fundos 
para construr;:ao de 13 projectos de barragens, incluindo a barragem de Mphanda Nkuwa (Mor;:ambique), Grand Inga 
(Congo), Adjara!a (Benin) e, Souapiti e Kaleta (Guinea), sem tevar em considera<;ao tecnologias mais modernas de 
gerar;:ao de energia (como vento e energia solar). Empresas chinesas, tambem tern figurado, como um dos grandes 
investidores de hidroelectricas na Africa. O caso da barragern de Merowe (no Sudao) e seu reservat6rio de 174 km e um 
exemplo significativo da forr;:a dessas empresas. 
16 Gabinete do Plano de Desenvolvimento da regiao do Zambeze (GPZ). "O vale do Zambeze". Maputo. CIUEM, 2002. 

11 Direcr;:ao Nacional de Aguas do Ministerio de Obras Publicas e Habitar;:ao (DNA/MOPH). Relat6rio de 2001. 

1a Egre, Dominique e Roquet, Vicent. "Optimizing the role of hydropower to complement water and energy in terms of 
Social Issues". Conferencia Ministerial Africana sobre Energia Hidroelectrica e Desenvolvimento Sustentavel. 6 a 9 de 
marr;:o, 2006. 
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Acostumados desde tempos imemoriais, as cheias provocadas pe/as grandes chuvas, os homens nao 
podiam admitir que daquela vez a agua vinha para ficar". 19 

No caso do projecto de Cahora Bassa, ao desconsiderar as varia96es climaticas e a fragilidade de seu 
ecossistema, afectou o delta do Rio Zambeze, causando longos periodos de seca (pelo desvio e 
assoreamento de trechos do rio), perda da vegetac;ao nativa (causada pelo desmatamente e ocupac,:ao 
desordenada), o que tern prejudicado a agricultura de subsistencia e pesca artesanal de comunidades 
tradicionais, que dependem das margens e leitos do rio. 20 

Para alem do processo de formac,:ao e nomeac,:ao dos territ6rios ocupados, o percurso de crescimento 
demografico, a expansao das localidades e os projectos infra-estructurais e econ6micos de 
desenvolvimento, evidenciam a diversidade da riqueza cultural construida ao longo dos varios periodos 
hist6ricos, onde a marca da resistencia e luta pela liberdade- contribuem para o pr6prio fortalecimento de 
suas raizes culturais, ainda presentes no cotidiano dessas comunidades. Talvez aqui se encontrem alguns 
dos motivos que explicam a permanencia de valores e formas de vivencia ao longo do tempo nessas 
populac;oes: mais do que tradic,:oes, sao forc;as que se renovam na dinamica das rela96es vivenciadas 
cotianamente nestes territ6rios . 

1.8.5.2.2.4 Grupos Linguisticos 

• Grupos Linguisticos em Moc;ambique 

A diversidade linguistica em Moc;ambique e uma das suas pnnc1pais singularidades. Apesar das 
transformac,:oes hist6ricas e culturais sofridas, ao longo do tempo, incluindo o desmantelamento de antigas 
estructuras s6cio-organizativas familiares e de poder tradicionais, nao impediu a permanencia de 
estructuras mais profundas, calcadas na diversidade de praticas e costumes, na cosmovisao africana do 
tempo ciclico e mitico, e na diversidade linguistica de seus povos. 

Apesar das ex-cidades coloniais de Moc,:ambique, reflectirem mudanc;as culturais mais profundas incluindo 
uma maior assimilac,:ao cultural e linguistica as praticas do colonizador - que introduziu valores de 
modernizac;ao e racionalizac;ao tecnica-cientifica, pr6prio as pequenas-burguesias em ascensao das 
cidades, que no caso de Moc;ambique, tornaram o portugues a lingua veicular mais falada, alem de 
refletirem gostos e costumes mais ocidentalizados, nao impediu que transformac;oes estructurais mais 
profundas permanecessem. 

Se analisarmos os dados nacionais referentes a lingua materna mais frequente em Moc;ambique (Tabela 
98) o emakhuwa, aparece como a lingua mais falada por 26,3% da populac;ao. Em segundo lugar esta o 
xichangana, com 11,4%, seguida pelo elomwe, falada por 7,9%. 

19 Correa, Sonia e Homem, Eduardo. Movambique: primeiras machambas. Op.cit. p.334. 

20 O'Leary, Donal T. "Projecto da PM Global Infrastructure Inc de 8/12/2005". In: Conferencia Ministerial Africana sobre 
Energia Hldroeletrica e Desenvolvimento Sustentavel. Africa do Sul, 6-9/03, 2006. Vide ainda: Sasson, Gerrit. 
"Hydropower dams and Fluvial Morphological Impacts". Simp6sio da ONU sabre Energia Hidroelectrica e 
Desenvolvimento sustentavel. Pequim, 27 a 29 de outubro de 2004. 
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Tabela 98: Distribuic;ao Percentual da Populac;ao de 5 anos e mais por Grandes Grupos de ldade 
Segundo Lingua Materna, Moc;ambique, 1997 

Ling~a Materna Total Grupos de idade 

5•19 20-49 50+ 

N (000) 12 536, 8 5680,1 5 430,6 1 426, 1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

Portugues 6,5 8,5 5,5 2,1 

E:makhuwa 26,3 24-,8 28,0 25,6 

Xichangana 11,4 11,8 10,2 14, 1 

Elam we 7;9 r 7,4 8,6 6,8 

Cisena 7,0 6,9 7,2 6,7 

Echuwabo :· 6,;r 6h' 6;6" - 5,9 

Outras linguas mrn;ambicanas 33,0 32,7 32,2 37,5 

G~tras linguas estrangeir:as DA O;~ o,5 ·0;6 

Nenhuma 0, 1 0, 1 0, 1 0,0 

Oestbnhecida • 1,3·,:- ' -. - ~ ' -· >1;s:: 1;2' 0;1 

Fonte: lnstituto Nacional de Estatfstica INE, Censo 1997. 

A Tabela 99, a seguir, mostra a distribui9ao da popula9ao por lingua materna e por lfngua falada com mais 
freqOencia em casa segundo area de residencia. Nas areas rurais, o emakhuwa e a lingua materna 
predominante onde 26,3% da popula9ao. A percentagem de pessoas que tern o portugues coma lingua 
materna ou coma a lingua mais falada em casa e muito pequena: 2,0% e 1,4%, respectivamente. Nas areas 
urbanas, areas com maior concentra9ao de pessoas que tern o portugues coma lingua materna falada ou 
lingua falada, essas percentagens sobem a 17,0% e 26, 1 %, respectivamente. 

Tabela 99: Distribuic;ao Percentual da Populac;ao por Lingua Materna e por Lingua Falada, por Area. 
Moc;ambique, 1997 

'· Ungua M.ra~~rrja · · ' ... ~ ' 
~ --~--

' Lingua..fa_lacfa 

: Tc:>t~I .. wti>ll-'nO:<· ,'• R.ii~I' .• Total · Urbiiho 

N (000) 12 536,8 3 757,7 8779,1 12 536,8 3 757,7 
' Total 100;0 1ocfo · J. tPP,o · -1'oo;n· 100,Q 

Portugues 6,5 17,0 2,0 8,8 26,1 

ErTI_aktiuwa 26;3 1Bi4 .· 29;6 26;1. 1i;6 

Xichangana 11,4 16,8 9,0 11,3 16,6 

EIOrtjwe ' 7,9 3,5_ 9i1 - 7,6 . 2,8 c 

Cisena 7,0 6,3 7,3 6,8 5,6 

Echuwabo 6,3 4,0 ]j'J 5,8 2,5 

Outras linguas mo9ambicanas 33,0 32,0 33,5 32,0 27,5 

Outras Jf nguas estrangeiras 0,4 0,6 0,3 0;3 0,4 

Nenhuma 0, 1 0,1 0, 1 0, 1 0,1 

Desconhecida 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 

Fonte: lnstituto Nacional de Estatistica, INE, Censo 1997. 

Setembro de 2009 
N°. 12203-8876-5 434 

Rural· 

8779,1 

100,b 

1,4 

29,9 

9,0 

9-,7 
7,3 

7, 1 

33,9 

0,3 

0,1 

1,3 

lfJ!tGolder 
\::zfJ Associates 



EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

A Tabela 100, a seguir, mostra que 39,6% da popular;ao de Mor;:ambique sabem falar portugues. A 
percentagem e bastante maior entre os homens do que entre as mulheres (50,4% contra 29,7%, 
respectivamente) . Entre as criarn;:as com idade entre 5 e 9 anos, as proporr;:oes sao muito menores do que 
entre os jovens e adultos, vista que o aprendizado da lfngua portuguesa se da quando a popular;ao ingressa 
no sistema de ensino. Observa-se que entre as pessoas mais idosas as percentagens sao bastante 
baixas,especialmente para as mulheres. 

Tabela 100: Taxas Brutas de Conhecimento da Lingua Portuguesa da Popula~ao por Sexo e Faixa 
Etaria. Mo~ambique, 1997 

ldade 

Total 
~-9·~ 

10-14 

15-19 

20-24 

40-44 
\i$ ~4~ ·· 

50-54 
;5f;~ 59 ,. • 

60-64 

70-74 
7.i§ - ¥9, 
80 e + 

. ~Jb,ana 
Rural 

Sabe falar portugues 
Total · .'' f!iomjlhs 

39,6 50,4 
123 .. Q. ·;z~1 

48,6 52,0 
s2·,p . •621<' ...... ~J .... 

47,6 61,4 

·4'.9,8 .. 6· (©l. 

Mulhe,res 

29,7 

22,3 
44,9 

43i2 
37,2 
3:~3 .. -
32,6 

· 2~ ;9. 

18,5 
:f3!'8 , 

• I r_ 

11 , 1 

9j0 

8,3 

. I?..~ 
6,2 

" .... ,,.,~,.."' ~ A1Q 
4,7 

'64,2 

15,6 

Fonte: Institute Nacional de Estatlstica, INE, Censo 1997. 
Nota: Os calculos excluem os desconhecidos em relac;:ao ao conhecimento da lingua portuguesa. 

• Grupos Lingufsticos na Provfncia de Tete 

A marca da diversidade cultural tambem pode ser verificada no quadro da diversidade lingufstica existente 
no cotidiano da Provfncia de Tete. 

Na Provfncia de Tete, a lingua materna mais falada era o cinyanja (48,4%), seguida do cinyungwe (27,9%) 
e do cisena (11,7%). 0 cinyungwe era a lingua materna adotada por cerca de 30% da popular;ao de Tete. 
Esse grupo concentra-se, principalmente, nos Distritos de Moatize, Changara, Cahora Bassa e Magoe. 
Cerca de 57,2% da popular;:ao urbana tern o ciniyungwe como lingua materna, o que esta relacionado com 
o facto de ser a lingua mais falada na Cidade de Tete. 

Como pode se observar na Tabela 101, a seguir, o nyanja e a lingua materna mais falada nas zonas rurais 
(55 %), em especial nos distritos do norte da provincia, situados na fronteira com o Malawi e Zambia. E o 
caso da Ang6nia, distrito mais populoso da Provfncia de Tete. 0 nhungue e a lingua materna mais falada 
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nas areas urbanas (em especial na Cidade de Tete)21 e nos distritos do sul da provincia, excepto no Distrito 
de mutarara, onde a lingua materna mais falada e sena. 22 

0 termo Nyanja possui varios significados, sendo o mais aceito "Lago", ou uma grande extensao de agua. 
Os Nyanjas representam um grupo matrilinear como os Makhua, Yao e Makonde de origem Bantu. 

Tabela 101: Distribui~ao Percentual da Popula~ao por Lingua Materna e Lingua que Fala Segundo 
Area de Residencia. Provincia de Tete. 1999 

!,Jngua. L!~ng.~~- m.aJerf! _ • Ur:ig.Ma.qµe f~l~ .. 

J;otal. U,rbano . Rlj_ral Total l:Jr:baf")o 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

:1?_0rt_t:J~,0 e:s :16 •0 
I ' 

0'9 'cs ~;6 · 2_0,·1 . ~r 

Cinyanja 48,4 14,0 54,5 48,6 12,9 55,0 

•• • l 

"' 584 ' ~4· 28~0 · 5?-;f 2'2 8· t 1~.!:iU fl9WP .!, , 1 • ' . i" 

Cisena 11,7 6,8 12,6 11 ,5 5,4 12,5 

3 .1 0,3 · 31 ~ 
,; 

Cishona 0,7 1,8 1,6 0,3 1,8 

·~·~ 
' 2~ 1 · .• -

Outras llnguas estrangeiras 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 

.... Q.1. 0,:~ 

Desconhecida 1,5 2,2 1,4 1,6 2,3 1,4 

Fonte: INE, 1999 

A lingua portuguesa e considerada a lingua materna para uma parcela muito baixa da populac;:ao. Esse 
grupo corresponde a apenas 2,8 % da populac;ao da provincia. Situac;ao semelhante acontece a propon;:ao 
dos que falavam portugues, usado por 3,6 % da populac;ao. Note-se, contudo, que o portugues no contexto 
da zona urbana, considerando as pessoas com mais de 5 anos de idade era a lingua materna (13 %) au a 
lingua falada com mais frequencia em casa (20 %). 

0 caso do portugues como lingua materna ou de comunicac;ao domestica esta ligado, muitas vezes, ao 
casamento entre duas pessoas de grupos etno-linguisticos diferentes, em que a lingua portuguesa e 

21 P, Hngua nhung08 fo: fortemente influenciada pe!a Lingua portuguesa, inccrpcrandc diversas pa!avras e expressCes, ao 

mesmo tempo que maneve a estructura do conjunto de lfnguas nigero-congoles oriental africanas: o banto. 

22 
Ao tratar da forma9ao do grupo etnolingOislico Sena, o historiador Eduardo Medeiros observa que a criac;ao das 

identidades etnolingOisticas que se sedimentaram durante o seculo XX., ocorreram no .. . " ( .. )no decorrer da formar;ao, da 
vida e da morte dos prazos na margem Sul do Vale em tomo de Sena que nascerao os actuais Senas e a lfngua cisena. 
Dissemos morte porque foi com a conquista colonial modema e com o fim dos exercitos chicundas e todo o seu seqOito, 
que estes se 'sedentarizaram' e foram transformados em comunidades camponesas no nova contexto da economia 
capita/ista colonial" (Medeiros, 1994). 
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utilizada come a lingua de comunicac;:ao familiar, indicando que os casamentos interetnicos sao uma 
realidade na vida urbana das cidades moc;:ambicanas. Tambem o swahili falado no norte de Moc;:ambique, 
continua a ser uma lingua veicular. 

• Grupos lingi.iisticos no Distrito de Moatize 

Os povos que habitam o distrito sao maioritariamente da etnia Nhungue que se distribuem pelos postos 
administrativos de Moatize-Sede, Kambulatsitsi e Autarquia da Vila de Moatize. Porem, no Posto 
Administrative de Z6bwe, que dista a cerca de 125 km da cidade capital Tete, e habitado, na sua maioria, 
por membros da comunidade da etnia Chewa. A lingua predominante na maioria destes povoados e o 
chinhungue enquanto no Posto Administrative de Z6bwe predomina o chichewa (DIMBA, 2004). Registram
se ainda, a presenc;:a de alguns segmentos da populac;:ao que falam a lingua cisena, na autarquia da Vila de 
Moatize. 

1.8.5.2.2.5 A presen~a da diversidade cultural 

• Formas de organizac;:ao familiar 

Na zona Sul do Distrito de Moatize predomina o 
sistema de organizac;:ao social ou familiar patrilinear e 
se pratica o lobolo onde os familiares do noivo 
pagam uma compensai;:ao financeira a famma da 
noiva para contrair matrim6nio. Paralelamente, ao 
norte do Vale do Zambeze O sistema predominante e 
matrilinear. 

Devemos lembrar que a importancia dos sistemas de 
parentesco nas sociedades africanas, reflecte nao 
somente as formas de organizac;:ao s6cio
organizativas das famrlias alargadas, mas ainda, 
podem ser vistas como estrategias polfticas que 
regulam os mecanismos internos e externos de 
coerc;:ao social por sistemas de aliani;:as - oriundos de 
trocas matrimoniais, que condicionam as rela96es 
sociais com outros grupos, em seu stricto sensu. Agregado familiar da zona rural do Posto 

Administrativo de Moatize, Marr;o de 2006 
George Balandier (1969) ao tratar a questao das 

estructuras de parentesco, demonstra que a significai;:ao politica dos sistemas de parentesco deriva de 
relac;:oes mutuas e refletem os varios modes de conciliai;:ao das divergencias, conflitos e confrontos de 
determinado grupo, onde os sistemas de alianc;:a e organizac;:ao social reflectem directamente, as rela96es 
de poder que com poem a rede de linhagem com um das comunidades tradicionais. 23 

0 homem, nestas regi6es, dedica-se a agricultura, a pesca e a cac;:a desportiva; enquanto a mulher para 
alem de se dedicar a agricultura e a trabalhos domesticos, cuida dos filhos (Dimba, 2004). Os depoimentos 
a seguir expressam a importancia cultural do pagamento do lobolo no sistema familiar das comunidades 
estudadas. 

Apesar do povoado de Mamene nao fazer parte da area de influencia directa do estudo, esse depoimento 
expressa hcibitos e praticas culturais observadas em toda regiao. 

23 Balandier, George. Antropo/ogia Politica. Sao Paulo, Difusao Europeia do Livro, 1969. 
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"Se um homem gostar de uma mu/her contacta-/he e mostra o seu interesse. Depois o homem fa/a com 
seus pais sabre o assunto. Os pais do mor;o e que contactam os familiares da noiva e neste acto sao 
obrigados a /evar uma ma/a de roupa para oferecer a rapariga. E neste acto que os familiares da noiva 
estabelecem o lobolo a pagar caso aceitem as pretenr;oes do rapaz" (Secretario do Povoado Mameme I e 
11). 

"Em caso de separar;ao do casal normalmente nao ha compensar;ao financeira . Issa s6 acontece nos casos 
em que o tempo de casamento foi curio ou quando a mu/her e culpada pelo div6rcio e os filhos do casal 
ficam com o homem. Antigamente, quando a mu/her ficasse viuva substitufam o /ugar do falecido por um 
sobrinho ou irmao do falecido" (Idem). 

Tambem sao significativos os depoimentos referentes ao sistema de parentesco ou ainda, do cerimonial de 
enterro coma expressao das praticas culturais que compoem as comunidades tradicionais: 

"Na zona predominam famllias patrilineares (Tete e Moatize) e em algumas zonas familias matrilineares 
(Angonia, Tsangano, Macanga, Chiuta, Maravia, Zumbo). A Provfncia e habitada por grupos Nhungues, 
Mangones e a/guns Senas. Em tempos atras havia guerras entre diferentes reinos. A/guns grupos 
guerreiros foram expulsos, por meio de derrotas militares das suas zonas de origem como Zimbabue e 
Africa do Sul que, no entanto, tinham um tipo de organizar;ao matrilinear. Durante as migrar;oes, os grupos 
guerreiros instalaram-se em a/gumas regioes da Provfncia de Tete (por exemplo, o Guerreiro Mancome) em 
Angonia e conservaram os seus Mbitos cu/turais e formas de organizar;ao familiar." 

Existem a/guns nativos tradicionais na regiao que realizam a cerim6nia denominada BONA que e uma 
cerim6nia que se rea/iza pe/a passagem dos 30 dias do fa/ecimento de um ente querido e que tern como 
ingredientes comida e bebida a/co6/ica. Quando se trata da morte de um chefe, e no acto desta cerim6nia 
que se esco/he o sucessor. Tambem temos ritos de iniciar;ao masculinos e femininos, ritos de emancipar;ao 
do jovem, etc. "(Vereador de Tete). 

Devemos lembrar que nas comunidades tradicionais "as rela<;oes interiores [ao grupo} sao principalmente 
administrativas e repousam na autoridade" como uma hierarquia que ordena de maneira precisa as relac;oes 
sociais. 24 

Em caso de morte, um novo 'chefe' deve ser evocado, ja que o chefe desempenha o duplo papel de actuar 
tanto no campo religioso (sagrado) como no campo politico-administrative. Essa dupla dimensao (sagrado e 
politico) estructura e e estructurado pelas relac;oes de parentesco que compoem a famflia ampliada, e o 
chefe representa a totalidade viva da ordem c6smica, ou seja, ele e aquele depositario do poder tradicional, 
desempenhando o duplo papel de 'guardiao do sagrado' e 'guardiao da comunidade'. A exemplo de 
Mo9ambique, podemos citar o papel desempenhado pelos regulos. 

A poligamia ainda e praticada por uma parcela significativa da populac;:ao estudada e, em muitos casos, o 
numero de mulheres que um homem possui, expressa sua posi9ao e prestigio social dentro da comunidade. 
Em muitos casos, quando nao aparecem filhos num casamento, o homem tern legitimidade para casar-se 
com uma segunda esposa, mas este facto nao implica no abandono ou div6rcio da mulher. 

Em muitas sociedades onde a forma de organiza9ao social e matrilinear, o acto de casamento nao 
necessariamente implica no pagamento do /obo/o, podendo se realizar um ato simb61ico de casamento, sern 
prejufzo de pagamento de um dfzimo no reconhecimento e na aceitac;:ao do noivo por parte da famflia da 
noiva (denom inado chibatso). Tambem, nos sistemas matrilineares, em caso da dissoluc;:ao do matrim6nio, 
os fi!hos pertencem a mae. bem como os bens materials da fam!lia . 

• Religiosidade e rituais 

24 Idem. Idem. 53-4. 
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Kabengele Muganga (1985) ao estudar as transforma96es ocorridas ao longo do processo de "acu/turaqao" 
e imposi9ao das religi6es cristas as religioes e cren9as africanas - excluindo areas onde a inffuencia cultural 
e relig iosa do isla se fez fortemente presente - especialmente nas cidades das ex-col6nias, nao conseguiu 
soterrar a cren9a religiosa africana mais profunda, baseada nas rela96es familiares e no culto dos 
ancestrais, especialmente nas comunidades rurais, onde a cren9a mais rsrofunda africana se manifesta 
plenamente nos rituais de chuva ou ainda, nos ritos de inicia9ao dos jovens. 5 

Mesmo tomando como exemplo as cidades urbanas da Africa, onde a presen9a dos missionarios se deu 
nas escolas e na difusao das religi6es e cren9as cat61icas e protestantes, fez com que os cultos religiosos 
tradicionais se marginalizassem, em situa96es de crise, a for9a vital dessas tradi96es retorna com todo 
vigor. 

Segundo o Perfil do Oistrito de Moatize (2005) , a religiao predominante e o Siao/Zione, praticada pela 
maioria da popula9ao do Distrito e que e uma seita tradicional. No entanto, foi verificado nas visitas aos 
povoados que a religiao mais referenciada e a crista, com maior destaque para a lgreja cat61ica e algumas 
protestantes como a Presbiteriana, Assembleia de Deus, Velhos Ap6stolos, dentre outras. 

lgreja do bairro de Bagamoio na Vila de Moatize, 
Abril de 2006. 

lgreja do povoado de Chintondo, Marqo de 2006. 

Em paralelo as religioes estabelecidas, os habitantes dos povoados dao extrema importancia as cerim6nias 
tradicionais, que em muitos casos sao realizadas para procurar ajuda junto aos antepassados em 
momentos de crise ou ainda, para protec9ao familiar. Das varias cerim6nias, as mais citadas sao Bona, 
Ndzingo, Malombo, Macancando, Chidzimo, Ntseme, Cachisse. 

A cerim6nia mais citada e a cerim6nia do pedido de chuva, que em alguns casos, e chamado de Ndzingo e 
noutros lugares por Ntseme. Estas cerimonias sao realizadas em lugares especificos, considerados 
sagrados pelas comunidades dos povoados. 

Destacam-se tambem os ritos de inicia9ao, que representam o acto social de aprendizagem tradicional 
praticada mediante cerimoniais secretes e nos ritos de passagem para a vida adulta. Estes rituais, s6 se 
tornam publicos no momenta do seu encerramento. Em geral estes ritos sao realizados nas margens dos rios, 
nas matas, nas florestas, nas lagoas ou nas casas dos mais idosos a das mais idosas. E exigido o isolamento 
dos iniciados. Nestes rituais sao transmitidos de forma oral (por meio das dan9as, musicas, batuques, canticos 
e jogos), os valores, as cren9as, habitos, direitos e deveres dos jovens, rapazes e raparigas na vida em 
sociedade. Trata-se pois, da prepara9ao dos jovens para a vida, significando o ritual de reconhecimento das 
obriga96es sociais do jovem na sociedade. 

25 
Muganda, Kabengele. "Quadro actual das religioes africanas e perspectivas de mudan9as". In: Revista Africa (8) . Sao 

Paulo, FFLCH-USP/CEA, 1985. [Centro de Estudos Africanos). 
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Para o rapaz este rito acontece uma (mica vez, enquanto no caso das moc;:as, elas terao ao longo da vida 
varios ritos de passagem, entre os quais: as ritos de casamento, gravidez, parto. Os iniciandos e as 
iniciadas, no endurecimento das novas exigencias vao arraigando forc;:as e vontade de resistir a todo o 
desafio que lhes e colocado, a ponto de sofrer na came e no espfrito, sem queixarem-se dos exercfcios 
impastos nos ritos. Neste processo vai constituindo-se a forc;:a psicol6gica interna necessaria para enfrentar 
as dificuldades da vida. A iniciac;:ao exige o desenvolvimento da paciencia, da resistencia no caso dos 
rapazes, e da obediencia, da sabedoria e das obrigac;:6es no caso das moc;:as. Trata-se de ritos de 
separac;:ao com as quais os indivfduos abandonam o seu antigo estatuto social e a vida pueril, para 
ingressar no mundo dos adultos. 26 

Observa-se nesses rituais uma estreita ligac;:ao entre o homem e as elementos da natureza (arvores, rios, 
pedras, grutas), as quais se constituem como simbolos diretamente relacionados as crenc;:as sagradas. 

Cada localidade cultua seus pr6prios espiritos. Os chefes das linhagens e as chefes territoriais 'pedem' (em 
rituais celebrados a sombra de arvores, pr6ximo ao mar, cavernas) aos antepassados as chuvas, a saude, 
alem de ajuda para as actividades cotidianas. 

A relac;:ao com os espfritos tambem norteia a crenc;:a do retorno das entidades que se apresentam nas 
formas de animais como forma de obtenc;:ao de poder, forc;:a, que se manifesta em apenas alguns poucos 
habitantes escolhidos. A exemplo podemos citar o caso dos curandeiros como os Ntsato - curandeiro
cobra, que se veste de preto e 'corre' sempre para a agua. Estas manifestac;:6es do espirito-cobra em um 
dos membros da comunidade sao percebidas pelos demais e fazem com que este seja respeitado e lidere 
as cerimonias para "pedir chuva". 

Recorre-se aos curandeiros em momentos de infortunios, buscando soluc;:oes para quest6es de diversas 
naturezas: saude, amor, seca, fome, dinheiro, morte. 

Por ocasiao da morte de alguem, realizam-se cerim6nias funebres nas quais, ainda segundo as 
informac;:6es dos entrevistados, o cadaver e enterrado seguido do cortejo de familiares e amigos. 0 "chefe" 
do cemiterio faz orac;oes aos espiritos e pede permissao para abrir a "porta" desse sftio sagrado. Somente 
ele tern este poder e ninguem entra neste local se ele nao traz a chave (imaginaria), sob o perigo de ser 
atacado por serpentes e abelhas que guardam o local sagrado. 

0 corpo e enterrado em cova comum e coberto com terra. Os familiares cortam parte do pr6prio cabelo, 
demonstrando que perderam alguem da familia. Algumas comunidades choram seus mortos; em outras, 
nao se pode chorar, pois acreditam que as lagrimas e lamentac;:6es atraem para a famflia a doenc;:a daquele 
que morreu. 

Ao setimo dia, ap6s ser novamente aberta a entrada do cemiterio, os familiares levam a "papa", uma 
especie de mingau feito a base de embondo e leite, para alimentar o espirito do falecido. Ap6s um ano faz
se uma festa - o bona, com came de cabrito e bebida bwadwa - oferecida ao espfrito mau, hiena, para que 
nao volte para a fam flia do falecido. 

0 culto aos antepassados e inerente a cultura local. Acredita-se que onde quer que estiverem estarao 
acompanhados pelos espiritos dos seus antepassados para os protegerem, dando-lhes sorte nas 
realizac;:6es cotidianas, ou para lhes punirem, quando nao obedecerem as regras ritualisticas para um 
salutar convivio entre eles e seus antepassados. As regras como as cerim6nias de venerac;:ao, rites de 
iniciac;:ao, ritos de passagem, aplacam a ira dos antepassados e permitem a salutar convivencia entre vivos 
e mortos. 

26 Bonnet, Joao Alberto - Ethos Local e Curriculum Oficial: A Educac,:ao Aut6ctone tradicional e o Ensino Basico em 
Moc,:ambique. PUC , Sao Paulo, 2002. 
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• Presenc;;a das danc;;as 

A cultura constitui para os habitantes destes povoados, um 
mosaico bastante rico em expressao. Neste ambito, destacam
se as danc;;as milenares como o Nhau, Chintale, Mafue e 
Chiwere que socializam em mementos de alegria e tristeza. 

• 

• 

Danc;;a Mafue - e uma darn;:a executada nos momentos 
festivos e nas cerimonias funebres por mulheres e os 
homens limitam-se a tocar instrumentos musicais 
(batuques); 

Danc;;a Nhanga/Ngololombe-Vinda do grupo etnico 
Nhungue, e uma danya funebre e de culto religioso 
tradicional praticada por homens de todas as idades, 
tocando instrumentos musicais de sopro e danyando; 

• Chiwere - e uma danC(a praticada por homens e 
mulheres sem restriyao nos momentos de alegria e e 
originaria da etnia Nhungue. As suas canC(6es 
exprimem as diferentes situac;:oes da vida, quer digam 
respeito aos antepassados, a alegria pelo casamento 
ou, ainda pelo sucesso de uma boa produc;:ao agrlcola; 

Fonte: Diagonal 2006. 

• Nhau - ea danc;:a mais predominante na regiao norte do Vale do Zambeze. E praticada a noite, de 
preferencia nos locais sagrados onde somente os homens podem danc;:ar. Nos cemiterios esta 
danc;:a que se realiza em reunioes e cerimonias, e danyada por homens mascarados com penas de 
aves e outras formas aleg6ricas. As mulheres limitam-se a assistir o espectaculo cantando, 
batendo palmas e fazendo coro, mas nao lhes sao permitidas a dan9a, ja que ela s6 pode ser 
realizada por aqueles que desempenham uma func;:ao social hierarquicamente superior. 

·~ danga Nchitale e uma danga tradicional praticada para receber h6spedes, tendo para o efeito canticos 
pr6prios. Tambem e executada nas cerim6nias funebres que exigem musica pr6pria. A encenagao e 
simples: uma pessoa canta e outras respondem em coro. A pessoa que estiver a cantar esta a fazer o 
N'to/o. No grupo de homens tocam batuques e os restantes do grupo dangam. Jovens e crian9as tambem 
podem dan9ar. Os homens normalmente tocam batuques. Esta e uma danga particular, executada pelo 
grupo." (Secretario de Bairro de Moatize) 

Avila de Moatize alem de configurar um importante p61o atractivo de desenvolvimento da regiao, tambem 
expressa a diversidade cultural que compoe o territ6rio, e que convive com o pr6prio movimento de atrac;:ao 
de mao-de-obra de diferentes grupos etnicos. Algumas dessas manifestay6es foram destacadas pelo 
depoimento de uma Secretaria do Povoado, demonstrando a similaridade com o que ocorre no Distrito de 
Moatize come um todo: 

"A/em destas temos nossas tradi9oes (. . .) as principais manifesta<;oes culturais em termos de dang as sao o 
Njole e o Mafui. Como rituais sagrados ou rituais da nossa cu/tura, temos a cerimonia de Catsiramisimu, que 
e uma cerimonia de pedido de chuva aos antepassados - espiritos. Existe tamMm a cerimonia de Malombo, 
que e feita com a finalidade de resolver os problemas sociaisl familiares. E a cerim6nia de Bona, que retrata 
e traduz respeito aos fa/ecidos." (Secret2ria de Pcvoado) 

" Persiste tambem o "Nhau", que e mais praticado em Ang6nia e Chiuta, onde os dan9arinos poem penas 
de ga/inha. Para a/em destas musicas e dan9as tradicionais, tambem predomina a musica moderna. Em 
termos de rituais sagrados ou cerim6nias, temos o Catchisse - cerimonia que /eva os praticantes a se 
comunicarem com os antepassados quando ha epidemias de doen9as, pragas, fome e outros problemas 
sociais. Quando se faz o langamento de uma pedra para constru9ao de uma grande obra tambem, faz-se o 
Catchisse para abengoar e proteger a obra. Tambem e uma dan9a praticada quando recebem um dirigente 
de alto nivel ou nas cerimonias de mudan<;a de governadores. Estas cerim6nias eram realizadas, nos 

Setembro de 2009 
N°. 12203-8876-5 441 

~Gol4er 
\ZP~ssoctates 



EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

tempos longfnquos, em /ugares pr6prios, e geralmente em casa ou em baixo de grandes arvores." 
(Secretario de Bairro). 

Dessa forma, diagnosticaram-se preponderantemente as manifestac;:6es culturais e suas diferenciac;:6es de 
acordo com as areas estudadas, denotando a riqueza das formas de relac;:oes estabelecidas entre as 
populac;:6es e seus territ6rios de referencia. 

1.8.5.2.3 Sintese Tematica 

Os aspectos hist6ricos e culturais da populac;:ao residente no distrito de Moatize, cidade de Tete, localidades 
e povoados, guardam vinculos com o processo hist6rico recente de Moc;:ambique. Essa articulac;:ao entre os 
acontecimentos hist6ricos e as trajet6rias que configuram os ambitos estructurais e conjunturais, configura a 
riqueza cultural que marca o presente e o cotidiano dessa populac;:ao. 

A regiao de Tete foi uma das mais atingidas nos dez anos de luta anticolonial (1964-1974), provocando o 
exodo e o intercambio cultural e linguistico da populac;:ao moc;:ambicana com paises vizinhos, na ocasiao de 
sua fuga do recrutamento militar obrigat6rio pelo exercito portugues. Mesmo no periodo p6s-independencia, 
milhares de residentes dos varios distritos da Provincia de Tete tiveram que se refugiar nos paises vizinhos 
como o Zimbabwe, Zambia e Malawi durante o conflito armada (1980-1992) . 

Destaca-se tambem na hist6ria da regiao, a presern;a da actividade mineraria desde 1895 com o inicio da 
explorac;:ao industrial de carvao em Moatize. E nesse contexto que vai se formando a Vila de Moatize, 
alicerc;:ada nas minas e nas estradas de ferro e na fabrica de descaroc;:amento e prensagem de algodao, 
constituindo um p61o de atracc;:ao de mao-de-obra que foi favorecendo a imigrac;:ao das populac;:oes vizinhas. 

E em seguida, anos depois, a instalac;:ao da ferrovia para escoamento da produc;:ao agricola e do carvao de 
Moatize. Apesar de nao fazer parte da area de influencia directa de nosso estudo, a hidroelectrica de 
Cahora Bassa, pode ser vista como um exemplo paradigmatico dos empreendimentos realizados no Vale 
do Zambeze e seus impactos ao mode de vida das comunidades rurais. 

A dimensao cultural em Moc;:ambique revela-se coma elemento sensivel a ser considerado, no que se refere 
a inserc;:ao de novas actividades produtivas no territ6rio. A diversidade linguistica e uma das suas principais 
singularidades. 

A riqueza das expressoes culturais se revela tambem na relac;:ao intrinseca entre a populac;:ao e os 
elementos da natureza, configurando a presenc;:a do sagrado no cotidiano de vida: os rituais relacionados as 
necessidades sociais (seca, doenc;:a, fame), os ritos de iniciac;:ao, a relac;:ao com os mortos e antepassados, 
as praticas de curandeirismo, a sacralizac;:ao de elementos da natureza, entre outros. 

Dessa forma, esta diversidade cultural e fundamental para a compreensao e o dimensionamento das 
estrategias de relacionamento junta a estas populac;:oes tradicionais locais. Nesse sentido, podem ser 
identificadas fragilidades e oportunidades nos aspectos hist6ricos e culturais em relac;:ao a presenc;:a do 
empreendimento na sua area de influencia, especificidades da realidade local. 

• Fragilidades 

• 

Fortes vlnculos e sacializa9ao de elementos da natureza. Arvoies especrficas (~~tondo e 
Embondeiro) sao sacralizadas. A comunidade local considera algumas arvores como heranc;:a 
familiar, onde sao realizados cultos e cerim6nias . A interferencia nestes elementos deve levar em 
considerac;:ao o significado que representam para a comunidade e deve ser discutida com as 
autoridades comunitarias e tradicionais. 

A hist6ria de empreendimentos vinculados as actividades mineiras e a outros empreendimentos 
coma ferrovia e hidroelectrica, permitem o reconhecimento das fragilidades e dificuldades 
enfrentadas para o desenvolvimento local de comunidades tradicionais dependentes das 

~:11~· 
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actividades pr6ximas ao empreendimento. (Vila Moatize e Tete). No exemplo da hidroelectrica de 
Cahora Bassa, encontramos algumas dificuldades enfrentadas pela populac;:ao local, incluindo 
problemas climaticos e ambientais que afectam as actividades produtivas e o modo de vida dessas 
comunidades. 

Fortes vinculos com os mortos e antepassados. A interferencia em cemiterios (remoc;6es) 
repercute em crenc;:as e valores de grande significado para a populac;:ao, devendo ser previamente 
discutida a questao com as autoridades comunitarias e tradicionais. 

Populac;:ao historicamente marcada por migrac;:6es conseqOentes de conflitos e guerras, inclusive em 
periodos hist6ricos recentes (1980-1992). 

Com a desativac;:ao da linha ferrea Beira - Moatize, as localidades (rurais) destas regi6es, 
notadamente a sede do Posto Administrativo de Kambulatsitsi, sofreram um processo de estagnac;ao 
e esvaziamento que perdura ate os dias de hoje. 

Baixo indice da populac;:ao que fala portugues, sendo predominante o nhungue, o que representa 
elemento a ser considerado nas estrategias de comunicac;:ao e participac;:ao publica, do pr6prio 
relacionamento entre o empreendimento e a populac;:ao local, na politica de desenvolvimento e 
recursos humanos. 

• Oportunidades 

• 

• 

• 

• 

1.8.5.3 

Hist6ria de trabalho vinculada a actividades mineiras e a outros empreendimentos como ferrovia e 
hidroelectrica, permite o reconhecimento do potencial advindo, para o desenvolvimento local (Vila 
Moatize e Cidade de Tete). 

Visao solidaria sobre o papel da familia. As familias funcionam como base de protec;:ao em situac;:6es de 
abandono de crianc;:as, orfandade, viuvez e doenc;:as. 

Relac;:ao com o territ6rio marcada pelo respeito a natureza e as tradic;:oes familiares e comunitarias . 
Quando um empreendimento e/ou projecto e introduzido respeitando os ritos, passa a ser aceito como 
parte importante para a dinamica cotidiana da populac;:ao, incorporando-se ao territ6rio local. 

Diversidade cultural - a populac;:ao mantem fortes vfnculos com as tradic;:oes, podendo tornar-se 
agentes parceiros no desenvolvimento de acc;:oes educativas, culturais e de comunicac;:ao. 

Dinamica Populacional 
0 diagn6stico da dinamica populacional baseia-se na interpretac;:ao e analise dos dados e informac;:oes 
sobre as caracterfsticas dos grupos que habitam os assentamentos urbanos e rurais localizados nas areas 
relacionadas com os locais de implantac;:ao do empreendimento. Essa caracterizac;:ao destaca a composic;:ao 
populacional segundo localidade de residencia, faixas etarias, sexo, arranjos familiares, processes 
m igrat6rios, entre outros aspectos. 

Os dados para tal caracterizac;:ao sao provenientes do Recenseamento Geral realizado em Moc;:ambique em 
1997, das projec9oes populacionais elaboradas pelo lnstituto Nacional de Estatistica (INE) para 2006 e de 
outros levantamentos primarios mais especificos, realizados nos ultimos anos em algumas localidades, 
incluindo o Recenseameno Geral de 2007 e autalizac;:oes realizadas em 2009 pela Golder. 

1.8.5.3.1 Fundamentac;ao 

A compreensao da dinamica populacional da Provincia de Tete e, em particular, do Distrito de Moatize e de 
fundamental importancia para auxiliar o monitoramento e controle das alterac;:oes que a implantac;:ao da 
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Central Termica podera provocar na economia, sociedade e ambiente da regiao. Tai monitoramento 
subsidiara as directrizes dos pianos de gestao ambiental a serem propostos, assim coma podera ser util ao 
delineamento dos projectos sociais a serem executados. Nesse sentido, o levantamento de informac;:oes 
realizado permite uma caracterizac;:ao mais precisa da dinamica demografica da Provincia de Tete e, com 
destaque para o Distrito de Moatize. 

Vaso Ingles de 1800, Fonte: Solange Macamo 

1.8.5.3.2 Descri9ao do Terna 

1.8.5.3.2.1 Dinamica demografica geral 

• Provincia de Tete 

A analise da populac;:ao, juntamente com as analises dos 
demais temas, contribui para formular e enfrentar 
questoes de modo integrado durante a elaborac;:ao do 
Estudo de lmpacto Ambiental. A aplicac;:ao das 
informac;:oes demograficas levantadas subsidia, 
portanto, as analises em temas tais coma: saude, uso e 
ocupac;:ao do solo, assentamentos rurais/urbanos e infra
estructuras, educac;:ao, estructura ocupacional e 
actividades economicas e produtivas. 

Desse modo, analisar o perfil populacional da Provfncia 
de Tete, do Distrito de Moatize e suas localidades e 
povoados, permite selecionar elementos especificos 
para compreensao de diferentes cenarios da regiao 
estudada inclusive em suas interfaces com os demais 
tern as. 

A populac;:ao da Provincia de Tete era de 1 144 604 habitantes em 1997, correspondendo a 7,5 % dos 15 
278.334 habitantes recenseados no pars (INE, Censo 1997). A populac;:ao da provincia era 
predominantemente rural, com 976 312 pessoas (85,3 %) vivendo em areas rurais e 168 292 pessoas (14,7 
%) em areas urbanas. 

A projecc;:ao populacional do INE para 2006 estima a populac;:ao da provfncia em 1 540 775 pessoas 
supondo, portanto, um crescimento de 34,6 % em 9 anos. Quanta a distribuic;:ao dessa populac;:ao, segundo 
local de residencia, pode-se supor que tenha sofrido poucas alterac;:oes. 

A Tabela 102 apresenta os indicadores demograficos basicos da Provincia de Tete para o ano de 1997, 
bem como as estimativas projectadas para o periodo 2000-2005. 
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Tabela 102: lndicadores Demograficos Basicos, Provincia de Tete, 1997 - 2005 

lndicadores 

Taxa de Crescimento Natural (% a.a.) 

T~a Brutade Natalidade (x10_00) 

Taxa Bruta de Mortalidade (x1000) 

Jaj(~ q&M9(t~Ji913.o~ t11fantit (x1000) 
; · _, .,. ··- . . - . / ; :···-. . - . . . _., . - · - . . 

Esperanc;a de Vida ao Nascer (anos) 

1:997 

2,7 

20,5 

1?7',4 

43,8 

·. f),7~ 

2000-2005 

2,8 

17,3 

11Z,7 

46,6 

7c>·;:; ·•••/; ~}~'.;'. ~. 

Fonte: INE, Censo 1997, (CD-ROM), Projec;:oes anuais da populac;ao par distritos, 1997-2010 1999. 

As taxas de natalidade estimadas para 1997 sao elevadas, acima de 40 nascimentos par mil, resultado de 
um padrao reprodutivo das mulheres acima de 6,7 filhos par mulher. Estee um nivel de fecundidade muito 
comum para a Africa Negra, de populac;oes residindo em zonas rurais, com problemas de acesso a 
metodos anticonceptivos (menos de 10% das mulheres moc;ambicanas), baixa instruc;:ao e elevada 
mortalidade infantil (127 mortes par mil). 

Com tal nivel de mortalidade, que se revela par uma esperanc;a de vida em torno de 43 anos em 1997, as 
familias acabam ajustando-se a um padrao elevado de fecundidade, procurando garantir forc;a de trabalho 
necessaria no campo e a assistencia futura dos pais, quando da impossibilidade dos mesmos continuar 
trabalhando. 

Para o periodo de 1997 a 2005, foi previsto que a mortalidade infantil sofresse queda em cerca de 11,5% 
coma resultado de poss fveis avanc;os em termos de ampliac;ao da oferta de servic;os de Saude Publica e 
investimentos em Abastecimento de Agua e Saneamento Basico nas cidades. A mortalidade por HIV/SIDA, 
doenc;as infecto-parasitarias e a mortalidade materna (por problemas de atendimento pre-natal) nao 
permitiriam, contudo, avanc;os muito significativos da esperanc;:a de vida, projectada em 2006 para apenas 
46 anos. Estimativas das Nac;oes Unidas para Moc;ambique apontam para uma mortalidade materna de 
1000 6bitos para cada 100 mil nascimentos. 

Assim, embora sejam altas as taxas de natalidade, o elevado nfvel de mortalidade acaba par reduzir o 
impeto da taxa de crescimento natural (2,8 % ao ano) , que, de qualquer forma, em termos comparativos, e 
elevada. 

Os dados mais actualizados apontam algumas variac;oes nos indicadores socio-demograficos. A Tabela 
103 apresenta alguns indicadores socio-demograficos para a Provincia de Tete e Moc;ambique. A Provincia 
de Tete mostra uma taxa de esperanc;a de vida maior e uma taxa de mortalidade infantil e geral menor do 
que do Pais. lsto podera ser um sinal da melhoria das condic;oes de vida na Provincia, associadas as 
condic;oes economicas mais favoraveis que se fazem sentir actualmente na Provincia. 
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Tabela 103: lndicadores socio-demograficos basicos para Mo~ambique e para a Provfncia de Tete 

lndlcadores . 

Esperanc;:a de Vida (anos) 

Mortalidade lhfantiJ 
, ·:..-

Taxa bruta de mortalidade par 1 000 

liaxatir~uta Cle·natalldade Ji>0r 1 0©11.l . ··.: ; - . . . 
I • 

45.3 

129;4 

18.2 

42.2 
. y 

Taxa de Fecundidade Global por 1 000 5.6 

Fonte: DEISR (Maio de 2009). 

. Provincia de Tete 

46.6 

112:7 

17.3 

44.9 

6.4 

A taxa bruta de natalidade e a taxa de fecundidade para a Provincia de Tete permanece mais elevada do 
que no resto do Pais. Issa e indicative das mulheres darem a luz mais cedo na Provincia e da forte ligac;:ao 
as praticas tradicionais dos casamentos precoces e da norma social de terem muitos filhos. 

Observa-se que a populac;:ao da Provincia de Tete foi calculada em mais de 1,8 milhoes de pessoas durante 
o Censo de 2007 (consultar a Tabela 104 abaixo), o que representa aproximadamente 9% do total da 
populac;:ao de Moc;:ambique. Houve um aumento substancial da populac;:ao da Provincia desde o censo 
anterior de 1997, que foi atribuido a: 

• 0 regresso dos Moc;:ambicanos que se tinham estabelecido noutros paises durante a guerra; 

• A migrac;:ao para a Provincia de outras partes de Moc;:ambique e de outros paises atribuida ao potencial 
agricola da Provincia; e 

• A migrac;:ao devido a recentes investimentos em sectores tais coma a explorac;:ao mineira. 
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Tabela 104: Numero da Populacao em Mocambique e nas Provincias 

Area Popul~yao Percentagem 

Mo9ambique 20,530,714 100% 

. , ·:.~ Provincia Popyl_atao< , ~ercentl!gem 

Nampula 4,076,642 20% 

Zambezia 3,892,854 19% 

Tete 1,832,339 9% 

Sofala 1,654,163 8% 

C. Delgado 1,632,809 8% 

Manica 1,418,927 7% 

In ham bane 1,267,035 6% 

Maputo Province 1,259,713 6% 

Gaza 1,219,013 6% 

Niassa 1, 178, 117 6% 

Maputo City 1,099,102 5% 

Fonte: Censo de 2007. 

Na Tabela 105, apresentada abaixo, tem-se a popula9ao segundo os distritos da Provincia de Tete, 
utilizando os dados censitarios de 1997 e a sua projec9ao para 2006. Esta compara9ao entre os 
quantitativos populaclonais e taxas de crescimento dos distritos deve ser interpretrada com cautela ja que 
se referem as fontes de dados distintas (uma Contagem Populacional e uma Projecc;ao). Projec96es trazem 
implfcitas hip6teses acerca dos niveis de fecundidade das mulheres, evolu9ao da esperanc;a de vida da 
popula9ao e acerca dos fluxos migrat6rios, variavel esta ainda mais dificil de especular quanta menor a 
unidade geografica em estudo. Ainda assim as projecc;oes permitem ter uma ideia aproximada do 
crescimento populacional da provincia e seus distritos. 
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Tabela 105: Popula9ao segundo Distritos, Provincia de Tete, 1997 

Distritos Popula9ao r"' % do total Ranking 

1997 2006 1997 2006 1997 2006 

Ang6nia 247 999 335 312 3,4 21,60% 21,80% 1 1 

Cahora-Bassa 57 675 75673 3, 1 5,00% 4,90% 7 9 

Changara 119 551 148 419 2,4 10,40% 9,60% 3 3 

Chifunae 48 948 60 716 2,4 4,30% 3,9p% 10 11' 

Chiuta 50 372 87 132 6,3 4,40% 5,70% 9 7 

Giaade --1:1~ i:ete 101. 984 170 04?, . . . - '- ~ s .. ~. 8,90% 11,00°{o 6. . 2 

Macanga 46 515 83 035 6,7 4,10% 5,40% 11 8 

39' 304 , 5t>:.~2,4 N 3 1.0% 12 I 
1~ 

' ~ . 
~ 

•" .,. 
Maravia 53 701 67 061 2,5 4,70% 4,40% 8 10 

1.09' f03 8,00% 
t. 

4 ,6,,: . 
·--. ,..;.·~ .· .. '·.~. 

Mutarara 130 743 137 569 0,6 11,40% 8,90% 2 5 

14.6 ·486 ~1~.o/o' ~ -
I ' . • . 

Zumbo 33 272 48 803 4,3 2,90% 3,20% 13 13 
, 
~3~ l :100.;QO.%~< .. 

Fonte: INE, Censo 1997. (CD-ROM). Proje96es anuais da popula9ao por distritos, 1997-2010. 1999. *re a 
taxa geometrica de crescimento projetada para o perlodo 1997-2006. 

A popula9ao total da Provfncia em 1997 era de 1 145 724 habitantes, sendo a sua projec;:ao para 2006 de 1 
540 774 habitantes. Ang6nia era o distrito mais populoso em 1997 e deve ter mantido essa posic;:ao em 
2006, ja que era bem mais populoso que os demais (representava cerca de 22% da populac;:ao da 
provfncia). 0 Distrito de Zumbo ocupava a ultima posic;:ao quanta ao volume populacional em 1997 (33 272 
habitantes) e assim deve ter permanecido em 2006, com uma populac;:ao de 48 803 pessoas. 

0 Distrito de Moatize era o quarto mais populoso da provfncia em 1997, com 109 103 habitantes e em 2006, 
pelos dados projectados, passou a ser o sexto mais populoso, com 123 597 habitantes. Em relac;:ao ao total 
da populac;:ao da Provincia, o Distrito de Moatize representa cerca de 8% da populac;:ao em 2006. 

0 Distrito da Cidade de Tete passou da posic;:ao de sexto mais populoso em 1997, com 101 984 habitantes, 
para se tornar o segundo mais popuioso segundo as projecc;:6es para 2006, com '170 047 habitantes. 

Dentre as taxas de crescimento expostas na tabela, nota-se que Macanga, Chiuta e Cidade de Tete 
apresentam as maiores taxas do periodo (6,7% , 6,3% e 5,8% a.a. respectivamente), o que demonstra o 
seu grande fmpeto de crescimento populacional. 0 Distrito de Ang6nia, o mais populoso, apresenta uma 
taxa de 3,4% a.a. e Zumbo, o menos populoso, uma taxa de 4,3% a.a. 

0 Distrito de Moatize apresenta uma taxa de crescimento baixa (1,4% a.a.) se comparada com esses 
distritos, sendo que o mesmo acontece com a taxa de crescimento populacional da provfncia. 
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A Figura 115 a seguir representa a densidade populacional dos distritos da Provincia de Tete com base nos 
dados populacionais do Censo de 1997. 

------
l Z.-0 \ 

Densldade Poputaclonal Hab Km2 
0 2.75 to 3,26 
0 3,27 lo 5,20 
0 5.21 lo 6,37 
0 6 ,38 to 12,00 
Ill 12.01 to 20.26 
• 20.27 10 68,73 
• 68.74 to 365.53 

Figura 115: Provfncia de Tete, Densidade Populacional segundo Distritos, 1997. 

Fonte: INE, Censo 1997, (CD-ROM). 1999. 

Na Figura fica evidente a concentrac;:ao da populac;:ao no distrito Cidade de Tete, que e a principal aera 
urbana da Provincia, seguida pelo Distrito de Angonia (o mais populoso), Tsangano, Mutarara, Moatize, 
Changara, Chiuta, Cahora-Bassa, Macanga, Chifunde, Maravia, Magoe e Zumbo (o menos populoso). 

Os dados do censo de 2007 confirmam que os Distritos mais populosos na Provlncia de Tete continuam 
sendo Ang6nia, seguindo-se Mutarara e Moatize (consultar a Tabela 106). A populac;:ao da provlncia de 
Tete e predominantemente rural (mais de 85%), com algumas concentrac;:oes de alta densidade 
populacional encontradas ao redor dos grandes centros urbanos tais como a Cidade de Tete e a Vila de 
Moatize. 
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Tabela 106: Numero da Popula~ao na Provincia de Tete e seus Distritos 

Provfncia Popl:Jlii~ao Percentagem 

Provincia de Tete 1,783,967 100% 

Distritos/Cidade ~ ~ . . F?pf?.~la~~o Percentager:n 

Ang6nia 298,815 17% 

Mutarara 207,010 12% 

Moatize 215,092 12% 

Changara 156,545 9% 

Tsangano 169,392 9% 

Chifunde 100,243 6% 

Chiuta 75,410 4% 

Macanga 110,873 6% 

Cahora Bassa 86,641 5% 

Maravia 82,874 5% 

Magoe 68,852 4% 

Zumbo 56,350 3% 

Cidade de Tete 155,870 9% 

Fonte: Censo de 2007. 

• Distrito da Cidade de Tete 

De acordo com o Recenseamento Geral da Populac;:ao de 2007, a populac;:ao actual da Provlncia de Tete 
esta estimada em 1 832 339 habitantes, o que representa aproximadamente 9% da populac;:ao total de 
Moc;:ambique. A populac;:ao reflecte uma taxa de crescimento de 60% nos ultimas 10 anos, um crescimento 
que foi atribuido aos cidadaos moc;:ambicanos que retornaram do exilio, imigrac;:ao para a provincia de 
outros locais do pais e outros paises devido ao potencial agricola da provincia, e imigrac;:ao devido aos 
recentes investimentos em sectores tais como as minas. 

0 recenseamento de 2007 indicou que a populac;:ao da provincia e predominantemente jovem, tendo 48.2% 
menos de 15 anos de idade, e o menor grupo esta acima da idade de 65 anos. lsto indica uma baixa 
esperanc;:a de vida, a qual esta estimada em 43.8 anos. A alta percentagem de pessoas com idade inferior a 
15 anos indica uma taxa de dependencia de 105,6, o que significa que para cada 100 pessoas 
economicamente activas, existem 105,6 economicamente inactivas, com base no seu grupo etario. 

Aproximadamente 8.5% da populac;:ao da Provincia de Tete habita na Cidade de Tete. Com uma superffcie 
total de 97,285 km 2

, a densidade populacional de Tete e de 18.8 habitantes por km 2
, a qual e uma das 

densidades populacionais mais baixas no pals. 

Pela falta de acesso a dados desagregados provenientes do recenseamento de 2007, na Figura 116 a 
seguir utilizou-se os dados da referida contagem para mostrar a distribuic;:ao da populac;:ao nos bairros da 
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Cidade de Tete. 

Figura 116: Popular;IJo da Cidade de Tete, 2005. 

Fonte: Contagem do Conselho Municipal de Tete 2005. 

Popula<;:ao bairros 
Cidade de Tete 
-10485 

-15470 

-16816 

.. 18872 

.. 19961 

.. 20000 

De acordo com essa Figura, nota-se que os bairros mais populosos da cidade de Tete sao os de Francisco 
Manyanga (com 27 540 habitantes), Samora Machel (20 000 habitantes) Filipe Samuel Magaia (com 19 961 
habitantes) e Mateus Sansao Mutemba (com 18 872 habitantes). 

Deve-se notar que o bairro M'padue (o menos populoso, com 6 888 habitantes) encontra-se em expansao, 
estimulada pela instalaiyao da empresa multinacional Leaf Tobacco em 2005. 

• Distrito de Moatize 

De acordo com o Recenseamento Geralda Populac;ao de 2007, a populayao de Distrito de ~Jloatize estima
se em 215 092 habitantes, o que representa aproximadamente 12% da populaiyao da Provincia de Tete. 
Este numero tern crescido nos ultimas 10 anos com um a taxa anual de crescimento de 6,4%, devido 
principalmente ao potencial agricola do distrito e aos recentes investimentos no sector mineiro. No Distrito 
de Moatize, 37% da populaiyao reside na Vila de Moatize, enquanto 49% vive no Posto Administrative de 
Zobue e os restantes 15% em Kambulatsitsi. As duas aldeias Chipanga e Malabwe localizam-se totalmente 
dentro da zona de exclusao do Complexo Industrial de Moatize, enquanto as aldeias de Mithethe, Chithata e 
Bagamoyo sao parcialmente afectadas. Estas aldeias possuem uma populaiyao de um pouco mais de 5 000 
habitantes (Diagonal Urbana Consultoria Lda., 2006: Plano de Aciyao de Reassentamento) . 
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Os agregados familiares no Distrito de Moatize possuem uma media de 4,3 individuos por agregado, e na 
Cidade de Tete este numero sobe ligeiramente para uma media de 4,5 pessoas por agregado. 

Com uma superficie de 8 879 km 2 (INE, Tete 2000), calcula-se que, actualmente, o Distrito tenha uma 
densidade de populacional de 13,9 hab/km 2

. 

Por falta de disponibilidade de dados detalhados do recenseamento de 2007, a Tabela 107 apresenta a 
distribuic;:ao da populac;:ao segundo os postos administrativos e localidades de residencia em 1997. A 
projecc;:ao populacional feita pelo INE alcanc;:a apenas o nivel de distrito, impossibilitando uma comparac;:ao 
do crescimento populacional das localidades. 

Tabela 107: Popula<;rao Segundo Area de Residencia, Distrito de Moatize, 1997 

Distrito' 

Distrito de Moatize 

Posto Adinililstrativo - ·r-•~ - - ,. .• _=·-~ _,_ . .. ·-

Moatize 

Z6bue 

. liot~ 

Localidade 

Vila de Moatize 

Localidade de Moatize 

Localidade de Benga 

Localidade de Mhpanzo 

Localidade de Msungo 

Total 

Localidade de Z6bue 

Localidade de Caphiridzanue 

Localidade de Nkodeze 

Total 

Fonte: INE, Censo 1997, (CD-ROM), 1999. 

Popl,lhi§.~O 

26 560 

9 793 

5 710 

8 257 

3 444 

53 764 

22 210 

7 810 

11 500 

41 520 

0 Distrito de Moatize engloba 3 Postos Administrativos - Moatize, Kambulatsitsi e Z6bue, sendo o Posto 
Administrativo de Moatize o mais populoso, com um total de 53 764 habitantes, entre populac;:ao urbana e 
rural, o que corresponde praticamente a metade da populac;:ao do distrito em 1997, como se pode verificar 
na Tabela 107. 

0 Posto Administrativo de Moatize e cornposto pelas localidades de Moatize sede, Benga, Npanzu e 
Msungo abrangendo uma populac;:ao rural de 27 204 habitantes, alem da area urbana da Vila de Moatize. 

0 Posto Administrative de Kambulatsitsi compreende as localidades rurais de Kambulatsitsi-sede e 
Mecungas, com um total populacional de 13 819 habitantes em 1997. 0 Distrito de Z6bue, composto pelas 
localidades de Z6bue-sede, de Capiridzanje e de Nkodeze, e mais populoso, com 41 520 habitantes 
levantados pelo Censo de 1997. 
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Conforme ja apresentado, de acordo com o Censo Nacional de 1997 a Vila de Moatize tinha um total de 
26.560 habitantes que representavam 24% da popula9ao do Distrito de Moatize. Observa-se que desde 
1997 houve um aumento significativo da popula9ao na Vila de Moatize. 

A popula9ao actual do Distrito de Moatize, de acordo com os resultados do Censo de 2007, esta calculada 
em pouco mais de 215.000 pessoas (consultar a Tabela 108). 

Embora os desenvolvimentos recentes tenham contribufdo para um aumento do numero de pessoas que 
residem no interior e em torno da Vila de Moatize (os resultados do Censo de 2007 indicam que a 
popula9ao da Vila de Moatize corresponde a cerca de 37% da popula9ao do Distrito de Moatize), calcula-se 
que a maioria da popula9ao do Distrito reside ainda em areas rurais. Alem disso, os resultados do Censo de 
2007 indicam que a area mais povoada no Distrito de Moatize e o Posto Administrative de Zobue que esta 
localizado a uma certa distancia a leste de Moatize. Zobue e uma area tipicamente rural, que actualmente 
tern cerca de 49% da popula9ao do Distrito. 

Tabela 108: Distribuictao da Populactao nos Distritos de Moatize 

Olstritb 
I 'i1j" 

Beliceritagem 
~ :.; - 4f• ~ ~ 

Moatize 215.092 100% 

Posto. Adininl!;tr;:!tivo 
.. j ., ~ ' . 

Zobue 105.145 49% 

Moatize 78.634 37% 

Kambulatsitsi 31.313 15% 

Fonte: Censo de 2007. 

• Popula9ao Urbana: Vila de Moatize 

Conforme apresentado no item anterior, a popula9ao urbana do distrito de Moatize - concentrada na Vila de 
mesmo nome, totalizava 26 560 habitantes em 1997, representando cerca de 24% da popula9ao do distrito. 
A popula9ao rural correspondia, portanto, a 76% da popula9ao do distrito. Nao ha indicios que essa 
distribui9ao tenha se alterado significativamente nos ultimos 1 O anos; pelo contrario, segundo relatos, a 
popula9ao do distrito, que refugiou-se nas areas urbanas durante a guerra civil, teria retornado ao campo 
ap6s o fim das hostilidades. 

A Vila de Moatize e composta por seis bairros: Chithata; Bagamoio; Primeiro de maio; Chipanga; Liberdade; 
25 de setembro. 

0 Plano de Urbaniza9ao da Vila de Moatize, elaborado pelo MICOA em 2003, contou uma popula9ao de 33 
422 pessoas. A contagem realizada em 2005 pelos secretaries de bairros, e fornecida pelo Conselho 
Municipal, indica uma popula9ao total de 38 672 habitantes para a vila, apresentado na Figura 117, a seguir. 
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Figura 117: Comparativo da Popular;ao da Vila de Moatize,por bairros, 2003-2005. 

Fonte: contagem do Conselho Municipal da Vila de Moatize 2005, MICOA, Plano de 
Urbanizac;:ao da Vila de Moatize vol I, 2003. 

A Figura 118 tambem mostra que bairros apresentaram um leve incremento populacional para o periodo, e 
a distribuic;:ao da populac;:ao no territ6rio na contagem do Conselho Municipal da Vila de Moatize para 2005. 
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Popula~~o bairros 
Vila de Moatize 

-1809 

-2772 

-4956 

- 8580 

Figura 118: Popula91io dos Bairros da Vila de Moatize, 200~. 

Fonte: Contagem do Conselho Municipal da Vila de Moatize, 2005. 

0 Bairro de Bagamoio e o mais populoso, com 11 392 habitantes, seguido por 25 de Setembro, com 9 163 
habitantes e Liberdade, com 8 580 habitantes. 0 bairro de 1° de Maio apresenta 5 956 habitantes, seguido 
por Chipanga, com 2 772 habitantes e Chitata, o menos populoso, com 1 809 habitantes. 

• Popula9ao Rural 

A popula9ao rural do Distrito de Moatize totalizava 82.543 pessoas em 1997, cerca de 76% da popula9ao 
total do distrito, coma ja comentado anteriormente. A Tabela 109 traz a distribui9ao dessa popula9ao no 
territ6rio segundo povoados. 
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Moatize 
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Tabela 109: Populayao Rural, AID, P.A. de Moatize, 2005 

Benga 

Capanga 

Chinguede 

Chitondo 

Mitsanha 

Calambo 

Guluare 

Mathinthe 

Minga* 

Povoados 

Nhanssossa 

':': 

Populac;ao 

2 171 

1 269 

547 

8!49 

1 366 

856 

583 

·ge,91 
581 

714 

n.d. 

378 

% 

14,4 

8,4 

3,6 

5,6 

9,0 

57 
< I ., 
3,9 

1.319 , . 
,..,:, 

3,8 

" -3J, 

4,7 

n.d. 

2,5 

'too o· 
·~ . ~ -;t!~\ !{· 

Fonte: Numero de habitantes fornecido pelo Chefe do Posto Administrative de Moatize, contagem realizada 
em Junho/2005 pelos Chefes da localidade e dos Povoados. 

*A popula9ao referente ao povoado de Minga nao se encontra disponivel, pois ha duvidas a respeito desse 
povoado, se ele e um povoado autonomo ou se sua popular;:ao pertence ao povoado de Canchoere. 

A popula9ao rural da AID e bastante dispersa pelo territ6rio e compreende cerca de 15 121 pessoas. Os 
povoados mais populosos sao Benga, com 2 171 habitantes (14,4%), Canchoere, com 2 097 habitantes 
(13,9%), Mboza, com 1 750 habitantes (11,6%). 0 povoado de Mithethe, o mais pr6ximo da localiza9ao 
provavel da Central Termica possui 1 485 habitantes, cerca de 9,8% da popula9ao compreendida pela AID. 

Os povoados na area de estudo estavam localizados no interior do Posto Administrativo da Vila de Moatize 
e apenas dais desses povoados estavam totalmente localizados dentro da zona de exclusao do Complexo 
Industrial de Moatize. Um total de mais de 1.200 propriedades registadas foram afectadas pelo Projecto, 
das quais pouco mais de 1.000 foram submetidas a analise (ver Tabela 110). 
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Tabela 11 O: Povoados directamente afectados pelo Complexo Industrial de Moatize 

AIB,ela 

Chipanga 

Mltheine 

Malabwe 

Bagamoyo 

·~ . :;,, 
lnser!(ao na area CaracterisliCa · . ·~r.Qpr!Qd~g~ 

de Opera!(oes Domin ante ,. R~g!st.a~as· 

Total Peri-urbana 754 

Patcial Rural 344 

Total Rural 61 

Parclal Peti-ur!Jana . 38 . .., 

Parcial Peri-urbana 29 

Fonte: Diagonal Urbana Consultoria Ltda. {Novembro de 2006). 

Agfegados 
F~mjliares 

Sub.(netlQos a 
Estucfos 

683 

281 · 

57 

. 3·3 

25 

'1 . .07-~ 

Para o estudo realizado no contexto do Complexo Industrial de Moatize foram inquiridas as seguintes 
propriedades 

• 22 propriedades comerciais; 

11 15 instituic;oes (8 igrejas, 1 posto medico, 3 estructuras escolares em Mithethe e 3 em Chipanga); 

• 7 propriedades com outras utilizac;oes; e 

• 8 cemiterios. 

Os povoados dentro da area afectada pelo projecto incluiam mais de 5.182 pessoas, o que se traduz em 
cerca de 4,8 pessoas par agregado familiar. A maioria das famflias situava-se em Chipanga {na Vila de 
Moatize) e no povoado rural de Mithethe. 0 numero de pessoas par agregado era menor em Malabwe {3,8 
pessoas por agregado familiar) e maior em Bagamoyo (5, 1 pessoas par agregado familiar). 

Cabe destacar que os povoados que poderiam ser afectados pela Proposta da Central Termica de Moatize 
estao em vias de serem transferidos coma parte do Plano de Acc;ao de Reassentamento do Complexo 
Industrial de Moatize. 

1.8.5.3.2.2 Agregados familiares 

Em 1997, o tamanho media dos agregados familiares residentes no Distrito de Moatize era de 4,3 pessoas, 
ligeiramente superior a cifra media da Provincia de Tete (4,2 pessoas), com pouca diferenc;a entre areas 
urbana e rural. 

Conforme a Tabela 111, o agregado familiar de tipo nuclear com filhos e predominante na Provincia de Tete 
e no Distrito de Moatize (44,4% e 42,3% respectivamente) . Os agregados familiares de tipo alargado 
representam cerca de 20% dos agregados da Provincia e 22% do Distrito de Moatize. Na area urbana da 
provincia os agregados familiares alargados representam cerca de 32%, cifra bem maior que na area rural 
{17, 7). lsto pode estar relacionado ao facto de uma grande propor<;ao de agregados familiares urbanos 
abrigarem outros membros da famflia, provenientes do meio rural, como uma forma destes terem acesso a 
bens e servi<;os existentes na cidade, como aos niveis mais altos do ensino escolar. 
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Tabela 111: Agregados Familia res Segundo Ti po e Area de Residencia, Provincia de Tete e Distrito 
de Moatize, 1997 

Art~· .c;ie Ti po do Agregado ·Familiar 
Rei?ia~nF'~ e Total Unipessoal Monoparental Nu¢1ear 

Dlslrlto 
M~sc1,1lin Femlhino corn: J~'!':. 

O· Ffih~~ Flllfos 

Alargado OLitro 

Total da 268 022 8,6 1,3 17,9 44,4 7,9 19,7 0,2 
Provincia 

Urtlaria 36.222 9,8. 1,6. 13 4 36,5 6,Q 32,3 0,4 . 
' 

Rural 231 800 8 ,5 1,2 18;6 45,7 8,2 17,7 0,2 

25'007· '. :1il,,3 ,, v. ~2;9 ~ 11!,4' .22 3 · .,., 0,3 

Fonte: INE, Censo 1997 (CD-ROM), 1999. 

Vale notar tambem que na Provincia cerca de 19,2% dos agregados familiares sao monoparentais, 
concentrados na zona rural, e na sua maioria, chefiados par mulheres. Tai facto pode estar ligado as taxas 
de emigra9ao masculina nas zonas rurais, e/ou ser um indicio de um elevado numero de maes solteiras. Ha 
indica96es de que essas caracteristicas se reproduzem no Distrito de Moatize. 

Os 1.079 agregados familiares submetidos ao estudo tern uma popula9ao superior a 5.182 que se traduz 
em cerca de 4,8 pessoas par agregado familiar. Em compara9ao, as comunidades afectadas pela Central 
Termica de Benga tinham uma densidade populacional de aproximadamente 4,0, que e ligeiramente inferior 
a das aldeias afectadas pelo Complexo Industrial de Moatize. A combina9ao de famflia nuclear com filhod e 
predominante no Distrito de Moatize, com 42,3% relatando tal estructura. 

1.8.5.3.2.3 Distribuifao por sexo 

Do total da populai;:ao da provincia, em 1997, 548.930 (48%) eram homens e 595.674 (52%), mulheres 
(Tabela 112). No Distrito de Moatize, e em suas localidades, a parcela de homens era tambem menor que a 
de mulheres (a percentagem de homens e, em media, de 48,5%). Esta menor propor9ao de homens no 
distrito pode estar, possivelmente, ligado a emigra9ao masculina para outras regioes de Mo9ambique, coma 
tambem para OS pafses vizinhos. Tambem e passive! que parte desse desequilibrio tenha sido provocado 
pela mortalidade masculina no perfodo do conflito armada, alem de outros riscos a que homens estao 
geralmente sujeitos em fun9ao de sua maior participai;:ao em actividades econ6micas. 
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Tabela 112: Proporyao da Populayao do Distrito de Moatize por Genero, 1997 

Posto de Adrriinistracao/Localidade Ho mens Mui heres 0/o dQ Homehs Total 

P.A. de Moatize 12 992 14 212 47,8 27 204 

Localidade de Moatize-Sede 4 701 5092 48,0 9 793 
. - ' . . .- . . 

Locali9~de de Benga 2-124 2 ~8q 47,7 5 710 

LocaHdade d'e N'panzu 3946 4 311 41,8 8 257 :· '· ,_,.. _ __ ,.;-: · . --- -· - -- -
-· 

LocalTdacie de Ms'urigo 1 
,- : ' r:-;. -~-, :_; '::· - : -- - • : • - " ': " ,-; ' 

621 
" 

1 a2a· 4{:,1 " 3444 

6.758 48,9 

P.A. de Zobue 19 951 

Fonte: INE, Censo 1997, (CD-ROM), 1999. 

De acordo com a Tabela 112, observa-se na Vila de Moatize uma distribui9ao quase paritaria entre os 
sexos. 0 Posto de Administra9ao (P.A.) de Moatize apresenta um fndice de masculinidade de 47,8%, facto 
que pode estar relacionado a migra9ao masculina para os centres urbanos, a procura de trabalho e de 
outras oportunidades para a melhoria das condi96es de vida. 0 mesmo ocorre com os outros P.A. ' s com 
algumas oscila96es dependendo da localidade. 

De acordo com os resultados do Censo de 2007, a maioria (51 %) da popula9ao da Provfncia de Tete 
continua sendo do sexo feminine. Esta tendencia reflete-se tambem no Distrito de Moatize, Cidade de Tete 
e Vila de Moatize, conforme ilustrado na Figura 119. 
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Figura 119: Distribui~!o de Genero. 

Apartir da analise dos dados referentes aos agregados familiares incluidos no estudo para o Complexo 
Industrial de Moatize RAP, observa-se que aproximadamente 51% das pessoas sao do sexo masculine. 
lsso e contradit6rio com o contexto Provincial e Distrital, onde os 51 % da popula9ao sao do sexo feminine. 
lsto podera ser explicado, em grande parte, pelo facto da regiao de Moatize ser uma area hist6rica de 
explorac;ao mineira e do facto das areas de explora9ao mineira terem normalmente trabalhadores 
migrat6rios do sexo masculine. 

1.8.5.3.2.4 Estructura etaria 

Composir;ao populacional rural, P.A. de Moatize, Marr;o de 2006 

• Provincia de Tete 

A piramide etaria da Provfncia em 1997 (Figura 120), era tfpica dos paises com alta taxa de fecundidade e 
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elevada mortalidade infantil. Na Provfncia de Tete a taxa de fecundidade total e de 6,9 filhos por mulher, 
sendo mais elevada para as mulheres residentes no meio rural (7, 1) que para aquelas residentes no meio 
urbano (5,6) (INE, 2003). No que tange a mortalidade, obervando-se a piramide, pode-se notar o rapido 
declinio da populac;;ao para as faixas etarias mais velhas, o que evidencia a mortalidade elevada. Essa 
piramide tambem evidencia a elevada proporc;;ao de pessoas jovens e em idade activa na populac;;ao em 
contraste com a baixa proporc;;ao de velhos nessa populai;:ao. 
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Figura 120: Piramide Etaria - Populai;~o Total, Provfncia de Tete, 1997. 
Fonte: INE, Censo 1997. 

A piramide construfda a partir das projeci;:oes populacionais para 2006 (Figura 121) guarda as mesmas 
caracteristicas da de 1997. Nessa piramide percebe-se um ligeiro recuo da base - relativa a participai;:ao de 
criani;:as de 0 a 4 anos - coma consequencia da diminuii;:ao da fecundidade e uma descontinuidade menos 
acentuada desse grupo em relac;;ao ao imediatamente superior - de 5 a 9 anos - em func;;ao da diminuic;;ao 
esperada da mortalidade infantil. 
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Figura 121: Piramide Populacional - Popula<;lJo Total Projectada para 2006, Provfncia de Tete. 

Fonte: INE, Censo 1997. (CD-ROM). Projec96es anuais da popula9ao par distritos, 1997-2010, 1999. 

• Distrito de Moatize 

0 Distrito de Moatize apresenta uma estructura etaria similar a da provincia, tipica de popula96es 
submetidas a regimes de altas natalidade e mortalidade infantil conforme pode ser vista na Figura 122. 
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Figura 122: Pir!Jmide Populacional - Popula<;t!w Total 1997, Distrito de Moatize. 

Fonte: INE, Censo 1997, (CD-ROM), 1999. 

A Figura 123 apresenta as piramides referentes a popula9ao urbana e rural do Distrito de Moatize em 1997. 
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Popula~ao Urbana Populacao Rural 

Figura 123: Piramide Populacional - Popular;fJo Urbana e Rural 1997, Distrito de Moatize. 

Fonte: INE, Censo 1997, (CD-ROM), 1999. 

Quando se observa a piramide da populac;:ao urbana do Distrito de Moatize (Figura 123) uma caracteristica 
que chama a atenc;:ao e o declinio acentuado do numero de homens das faixas etarias dos 15-19 anos para 
a faixa dos 20-24, 25-29, estabilizando-se na faixa dos 34 ate os 39 anos, para depois sofrer novamente um 
declfnio brusco para a faixa seguinte. Com base no hist6rico da regiao, e possivel afirmar que essa variac;:ao 
e resultante da mortalidade provocada pelo conflito armado, expondo a populac;:ao masculina dessas faixas 
etarias a uma mortalidade maior. Sabe-se que o recrutamento militar era realizado principalmente nas areas 
urbanas, de modo que pode ser explicada, assim, a ocorrencia dessa variac;:ao apenas na piramide da 
populac;:ao urbana de Moatize. Deve-se ressaltar que a populac;:ao urbana do Distrito de Moatize 
corresponde a populac;:ao da Vila de Moatize. 

Quante a piramide da populac;:ao rural (Figura 123), nota-se que ela reproduz, em linhas gerais a dinamida 
populacional da Provincia, com elevadas taxas de mortalidade, com destaque para a mortalidade feminina 
nas faixas dos O aos 9 anos de idade, reduzindo-se a partir daL A mortalidade masculina, por outro lado, e 
elevada ate os 20 anos de idade. Comparando esta piramide com a piramide urbana, nota-se que a 
mortalidade provocada pela guerra incidiu com maior intensidade sobre a populac;:ao masculina urbana. 

Os resultados do Censo de 2007 indicam que as areas administrativas do estudo eram compostas 
essencialmente por uma populac;:ao muito jovem (ver a Figura 124). Esta elevada percentagem de pessoas 
abaixo da faixa etaria de 15 anos traduz-se numa taxa de dependencia bastante elevada. As faixas etarias 
acima dos 50 anos de idade sao muito pequenas e sao indicativas da curta esperanc;:a de vida nas diversas 
areas administrativas. 
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Figura 124: Distribuir;ao por faixa etaria. 

• 65 years and older 

• 50-64 years 

1a 24-49 years 

• 15-24 years 

• 0-14 years 

Aproximadamente 52% da popula9ao da area de estudo tinha menos de 15 anos de idade na altura do 
inquerio. No entanto, e relevante notar que entre 12% a 18% dos indivfduos em Chithatha, Mithethe e 
Malabwe nao sabiam a sua idade na altura do inquerito. Esta e uma tendencia comum nas areas rurais de 
Moc;:ambique, uma vez que muitas pessoas nao tern certidao de nascimento, e o nfvel de analfabetismo e 
muito elevado. 

Dos agregados familiares submetidos ao inquerito no Complexo Industrial de Moatize RAP, 70% tinham 
menos de 30 anos de idade, indicando ser essa uma populac;:ao jovem. 

1.8.5.3.2.5 Fluxos Migrat6rios 

Entre os anos 20 e 50 do seculo XX, registraram-se grandes movimentos migrat6rios no entao Distrito de 
Tete, actual Provfncia de Tete. Esses deslocamentos populacionais deram-se por diferentes razoes: a 
contratac;:ao de grandes quantidades de mao-de-obra para as plantac;:oes de ac;:ucar do baixo Zambeze; 
construc;:ao da linha ferrea Beira-Malawi-Moatize; construc;:ao do ramal ferroviario de Marromeu e da linha 
ferrea Caia-Marromeu; contratac;:ao de mao-de-obra para trabalhar nas minas na Africa do Sul e nas 
propriedades agricolas na Rodesia do Sul (actual Zimbabwe); migrac;:ao para os paises vizinhos para fugir a 
contratac;:ao coercitiva de mao-de-obra para as grandes plantac;:oes, pelo governo colonial (o "trabalho 
forc;:ado" ou "chibalo"). 

Durante a guerra anticolonial (1964-1974), a actual Provincia de Tete foi uma das mais atingidas pelo 
conflito. lsto aconteceu especialmente a partir de 1970, quando a Frelimo reabre a frente de Tete como uma 
forma de contrariar e dispersar a pressao exercida no norte de Moc;:ambique pelo exerciio portugues, 
atraves da operac;:ao N6-G6rdio. Tambem, nesse periodo, muitas pessoas se deslocaram para os paises 
vizinhos atraves dos atuais Postos Administrativos de Kambulatsitsi e Zobue, fugindo do recrutamento 
militar para o exercito portugues, da concentrac;:ao forc;:ada nos aldeamentos criados pelo governo colonial e 
da violencia das ac;:oes repressivas do exercito portugues 

Durante o conflito armada (1980-1992), milhares de residentes dos varios distritos da Provincia de Tete, 
tiveram que se refugiar nos paises vizinhos como o Zimbabwe, Zambia e Malawi. 0 movimento de regresso 
dos refugiados moc;:ambicanos, assentados nos pafses vizinhos, comec;:a a partir da assinatura dos Acordos 
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de Paz firmados em Roma, em 1992. Logo ap6s este Acordo, a populac;;ao moc;;ambicana refugiada no 
Malawi comec;;ou a retornar ao pais tendo como ponto de chegada o Posto Administrative de Zobue, mais 
precisamente na localidade de Kapiridzanje. 

A Tabela 113 relaciona a populac;;ao maior de 5 anos de idade, residente na Provincia de Tete segundo sua 
Provincia de residencia 5 anos antes. Cerca de 379 202 habitantes residiam no estrangeiro em 1992, a sua 
maioria possivelmente composta de refugiados da guerra. 

Tabela 113: Popula~ao Residente de 5 anos ou mais por Provincia de Residencia em 1992, Provincia 
de Tete, 1997 

Provincia de Resid~ncia em 1992 PoP.,1::1 la~~o1· 

468 

3:fq · 
Niassa 

C9bo Delgado 

Nampula 

Zambezia . 

Tete 

Mahica 

Gaza 

Map\:ito 

Maputo Cidade 

Es~.rang~ii-0' 
Desconhecido 

Tdtal 

Fonte: INE, Censo 1997, (CD-ROM), 1999. 

699 

529 018 

5 128 

166 

1 158 

Cerca de 47,2% da populac;;ao total compoe o numero de regressados ao distrito de Moatize, que durante o 
conflito haviam se refugiado nos paises vizinhos (Malawi, Zambia e Zimbabwe). Segundo o levantamento 
realizado em 1996 pelo MSF/DDM, 55% dos agregados familiares entrevistados eram de familias 
regressadas. 

Os Pestos Administrativos com o maior numero de familias regressadas eram Zobue (com 45% de todas as 
familias regressadas) e Kambulatsitsi (30%). A localidade de Kapiridzanje, situada no Posto Administrativo 
de Zobue, apresentava, segundo o mesmo estudo, 24% de todas as familias regressadas em que 80% das 
familias entrevistadas eram refugiadas. Ja no Posto Administrative de Moatize, segundo a pesquisa, nao 
havia familias regressadas. 

A Tabela 114, a seguir, mostra as taxas de imigrac;;ao e emigrac;;ao no periodo de 1992 a 1997 para os 
distritos da Provincia de Tete. 0 processo migrat6rio desse periodo esta fortemente influenciado pelo 
retorno dos migrantes que se refugiaram nos centres urbanos durante o conflito armada. lsso fica evidente 
ao observarmos as elevadas taxas de emigrac;;ao do distrito Cidade de Tete, que representa o maior centro 
urbane da regiao. Por outro lado, os distritos com as maiores taxas de imigrac;;ao foram aqueles que eram 
compostos par uma populac;;ao majoritariamente rural. Esses dados referem-se apenas aos movimentos 
migrat6rios internos, ou seja, nao levam em conta a migrac;;ao internacional. 
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Tabela 114: Taxas de Migrac;ao dos ultimos cinco anos segundo distritos,Provincia de Tete, 1997 

Dlst'rl~o~ 1992•1997 ~ 

Taxa-de Taxa de. Taxa_ fqulda de 
tmigra'c;ao Emigrac;ao MJgrac;ao 

Tsangano 6,9 0,5 6,4 

Chiuta 8,2 1 ,~ 6,3 

Macanga 7,7 2,9 4,8 

Chift.mde 4.,~ 1,'0 
' ..... ~ - .. 
Moatize 5,7 3,7 2,0 

Muta~ara 2 JJ__"li .• 1,0 

Changara 4,6 3,3 1,3 

Q;Q 

Magee 2,6 2,4 0,2 

Z1:1mtio, t;'!4~ 

Angonia 0,9 1,6 -0,8 

Cahora-"Bas"sa ~5·. 
- I> ~~ .i;~ 

Cidade de Tete 1,7 8,9 -7,2 

Fonte: INE, Censo 1997, 1999. 

A Figura 125, a seguir, permite localizar os distritos que mais receberam e que mais perderam popula9ao 
dentro da Provincia de Tete. 
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Figura 125: Taxa Llquida de Migra9l§o segundo Distritos, Provfncia de Tete, 1997. 

Fonte: INE, Censo 1997, (CD-ROM), 1999. 

Observando o mapa, nota-se que Cidade de Tete, foi o distrito de onde mais emigraram pessoas no perfodo 
1992-1997. E provavel que esse movimento migrat6rio esteja ligado ao retorno ao campo daquelas pessoas 
que se refugiaram em areas urbanas durante a guerra civil em busca de maior seguranc;:a. Os distritos de 
Chiuta e Tsangano, por outro lado, apresentam elevadas taxas de imigrac;:ao para o mesmo perfodo, de 
modo que pode-se supor que foram os principais destinos desse movimento migrat6rio de retorno, seguidos 
pelos distritos de Chifunde e Macanga, e em menor grau, pelos distritos de Changara, Moatize e Mutarara. 

A Provincia de Tete faz fronteira com o Malawi, Zambia e Zimbabue, e e caracterizada pela presenc;:a do 
corredor de desenvolvimento, ligando-a aos parses acima indicados, bem como ao Porto da Beira. Esta 
localizac;:ao geografica aumenta a probabilidade de migrac;:ao para a Provincia. Alem disso, actualmente a 
estabilidade econ6mica da Provincia de Tete, realc;:a a sua capacidade de atracc;:ao como destino daqueles 
que procuram emprego e melhores condic;:oes de vida. 

A maioria dos estrangeiros que entram na Provincia sac provenientes do Malawi e do Zimbabue, em 
transito no Pais para chegarem a Africa do Sul em busca de oportunidades de emprego. Tern havido nestes 
ultimas anos, uma elevada incidencia de cidadaos do Zimbabue que entram na Provincia de Tete, em busca 
de emprego e melhores condic;:oes de vida. A actual crise da economia e o contexto social do Zimbabue e 
um factor que provavelmente contribui para o crescimento da populac;:ao da Provincia. 

Os estrangeiros que chegam sao de diferentes nacionalidades, principalmente Portugueses, lndianos, 
Nigerianos, Brasileiros, Australianos, Sul-africanos, do Malawi, Zimbabuanos, Zambianos, Britanicos, 
Chineses, Canadianos, Cubanos, Paquistaneses, Congoleses, Quenianos, Espanhois, ltalianos e 
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Dinamarqueses. A maioria deles sao contratados por empresas estrangeiras e projectos de prestac;ao de 
servic;os ou vem em viagem de neg6cios. Segundo os Servic;os de Migrac;ao (Servic;os Provinciais de 
Migrac;ao -SPM), existem actualmente mais de 800 estrangeiros a residir legalmente na Provlncia de Tete, 
mas calcula-se que muitos mais residem na Provfncia ilegalmente. Os imigrantes ilegais vem geralmente do 
Zimbabue e da Zambia a procura de oportunidades de emprego e de uma maneira geral de melhores 
condic;oes de vida. Muitos outros vem trabalhar para as empresas que operam na Provincia. Apesar de nao 
possuirem uma autorizac;ao de residencia permanente, muitos desses estrangeiros estao a trabalhar para 
essas empresas ha bastante tempo. 

Os movimentos de saida dos cidadaos nacionais ocorrem principalmente entre a populac;ao que vive nas 
zonas fronteiric;as da Provincia, e que se movimentam quase diariamente atraves das fronteiras para os 
paises vizinhos (especialmente o Malawi e a Zambia), com o objectivo de obterem cuidados medicos e 
comercializarem productos alimentares. 

Na area de estudo de Moatize, 85% das familias viveu sempre na regiao, o que pressupoe um grau 
relativamente elevado de estabilidade em comparac;ao com outras areas locais. Quando foi perguntado as 
familias de Moatize o que pensavam sabre um provavel reassentamento, quase 14% disseram que nao 
gostariam de se mudar. lsso era de esperar devido a estabilidade de residencia.0 povoado, oferece aos 
residentes seguranc;a e uma rede social que os moradores conhecem e confiam. 

1.8.5.3.2.6 Sintese Tematica 

Em 2007, a populac;ao da Provincia de Tete era de 1.832.339 habitantes, o que representa 
aproximadamente 9% da populac;ao total de Mo9ambique .. A popula9ao da provincia e predominantemente 
jovem, tendo 48.2% menos de 15 anos de idade, e o menor grupo esta acima da idade de 65 anos. lsto 
indica uma baixa esperan9a de vida, a qual esta estimada em 43.8 anos. A alta percentagem de pessoas 
com idade inferior a 15 anos indica uma taxa de dep1:mdencia de 105,6, o que significa que para cada 100 
pessoas economicamente activas, existem 105,6 economicamente inactivas, com base no seu grupo etario. 

As taxas de natalidade estimadas em 1997 eram elevadas (acima de 40 nascimentos par mil em 1997), 
resultado de um elevado padrao reprodutivo das mulheres, acima de 6,7 filhos por mulher. Estee um nivel 
de fecundidade muito comum para a Africa Negra, de popula96es residindo em zonas rurais, com 
problemas de acesso a metodos anticonceptivos (menos de 10% das mulheres moc;ambicanas), baixa 
instruc;ao e elevada mortalidade infantil (127 mortes por mil). 

Para o periodo de 1997 a 2005, a projec;ao era de que a mortalidade infantil caisse em cerca de 11,5% 
como resultado de possiveis avan9os em termos de ampliac;ao da oferta de servic;os de Saude Publica e 
investimentos em Abastecimento de Agua e Saneame!nto Basico nas cidades. 

De acordo com o Recenseamento Geralda Populac;ao de 2007, a populac;ao do Distrito de Moatize estima
se em 215,092 habitantes, o que representa aproximadamente 12% da populac;ao da Provincia. Este 
numero tern crescido nos ultimas 10 anos com uma taxa anual de crescimento de 6,4%. 

Esse distrito engloba 3 Pastas Administrativos - Moatize, Kambulatsitsi e Z6bue, sendo o Posto 
Administrative de Moatize o mais populoso, com um total de 53.764 habitantes, entre populac;ao urbana e 
rural, o que corresponde praticamente a metade da popula9ao do distrito, em 1997. 

Em 1997, o agregado familiar de tipo nuclear com filhos era predominante na provincia e no Distrito de 
Moatize (44,4% e 42,3% respectivamente). Os agregados familiares de tipo alargado representam cerca de 
20% dos agregados da provincia e 22% dos do Distrito de Moatize. Na area urbana da provfncia os 
agregados familiares alargados representam cerca de 32%, cifra bem maior que na area rural (17,7%). 

Do total da populac;ao da provincia, em 1997, 548.930 (48%) eram homens e 595.674 (52%), mulheres. No 
Distrito de Moatize, e em suas localidades, a parcela de homens e tambem menor que a de mulheres (a 
percentagem de homens e, em media, de 48,5%). Esta menor propor9ao de homens no distrito pode estar, 
possivelmente, ligado a emigrac;ao masculina para outras regioes de Moc;ambique, coma tambem para os 
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paises vizinhos. Tambem e possfvel que parte desse desequilfbrio tenha sido provocado pela mortalidade 
masculina no periodo da guerra civil, alem de outros riscos a que homens estao geralmente sujeitos em 
furn;;ao de sua maior participac;:ao em actividades econ6micas. 

A piramide etaria da Provfncia de Tete e do Distrito de Moatize em 1997, era tipica dos pafses com alta taxa 
de fecundidade e elevada mortalidade infantil. Na Provincia de Tete a taxa de fecundidade total e de 6,9 
filhos por mulher, sendo mais elevada para as mulheres residentes no meio rural (7, 1) que para aquelas 
residentes no meio urbane (5,6) (INE, 2003). Esse tipo de piramide tambem evidencia uma elevada 
proporc;:ao de pessoas jovens e em idade activa na popula9ao em contraste com a baixa proporc;:ao de 
velhos. 

A dinamica migrat6ria da regiao de Tete esta condicionada a sua localizac;ao geografica uma vez que se 
encontra em um corredor de fluxos migrat6rios entre a Zambia, Zimbabue e Malawi de forma directa e, de 
forma indirecta, une a outros mercados da Africa Austral. Ha de salientar, tambem, as influencias que estes 
territ6rios limitrofes inculcaram na actual Provincia de Tete ao longo da hist6ria, transformando a regiao em 
um mosaico de etnias e linguas. 

Ainda em se tratando da dinamica migrat6ria, a provincia e marcada pelo retorno de refugiados 
moc;:ambicanos do periodo da guerra civil, bem como pela migrac;ao sazonal campo-cidade em algumas 
regioes. 

• Fragilidades 

• 

• 

• 

• 

A Provincia de Tete e uma area de forte circula9ao migrat6ria internacional. 

Populac;ao rural sujeita as vicissitudes do clima local, tendo coma conseqOencia a migrac;ao 
sazonal de parte dessa populac;ao. 

A concentra9ao populacional nos centres urbanos e elemento de pressao sobre suas 
infraestructuras. 

0 crescimento populacional elevado tende a esgotar e precarizar a infraestructura local. 

• Oportunidades 

• 

• 

• 

1.8.5.4 

Popula9ao relativamente jovem (alta propon;;ao de jovens no total da popula9ao) . 

A vocac;ao agricola da maioria da populac;:ao pode ser potencializada atraves de programas de 
sustentabilidade desse polo, apoiando a fixac;ao na area cultivada, evitando a intensificac;:ao de fluxos 
migrat6rios para as areas urbanas ea conseqOente pressao sobre a infraestructura urbana. 

Programa de cooperac;:ao entre o Governo de Mo9ambique e o UNFPA (United Nations Population Fund) 
que pretende compatibilizar crescimento populacional e desenvolvimento s6cio-econ6mico de modo a 
proporcionar o desenvolvimento sustentavel. 

Organizagoes Sociais e Aspectos Politico-lnstitucionais 

0 tema de Organiza96es Sociais representa neste documento o entendimento das correlac;oes de forc;:as 
politico-institucionais e organizativas presentes no cotidiano da realidade estudada. lmplica no 
entendimento dos diversos mecanismos de representac;:ao e de participac;ao em que se inserem os 
interesses dos diferentes grupos e segmentos da sociedade civil organizada e autoridades tradicionais. 
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1.8.5.4.1 Fundamentac;ao 

A presern;:a das organiza96es sociais, a actua9ao das lideran9as comunitarias locais, das autoridades 
tradicionais, das liderarn;:as governamentais e nao governamentais somadas as suas inter-rela96es permite 
compreender o funcionamento do sistema de poder local. 0 processo de negocia9ao de interesses, sejam 
eles consensuais ou nao, pressupoe a analise e o entendimento destas rela96es e articula96es entre os 
diferentes atores sociais. 0 conhecimento sabre a presen9a desses diferentes interlocutores e as rela96es 
par eles estabelecidas torna-se de relevancia no processo de analise do contexto s6cio-econ6mico em que 
o empreendimento proposto sera inserido, no sentido de melhor compreender os papeis sociais na 
comunidade. 

Desta forma, e pertinente conhecer as organiza96es sociais actuantes nas areas de influencia da Central 
Termica, a sua articula9ao com o governo bem como a forma de atua9ao das lideran9as tradicionais por 
forma a entender o sistema de funcionamento do poder local. 

A analise do tema teve como base as fichas de cadastramento das ONGs e entidades comunitarias bem 
como entrevistas em profundidade com os regulos e secretaries dos povoados de Canchoeira, Guluali, 
Nhansossa, Mboza, Calambo, Mithethe, Matambanhama, Manthinte, Malabue, Capanga, Benga, Cangale, 
Chintondo, Chinguede, Nhambalualu e Mitsanha, alem do chefe do Posto Administrative de Moatize sede e 
dos secretaries de bairros dos bairros da Vila de Moatize, ou seja, Liberdade, Primeiro de Maio, 25 de 
Setembro, Chithatha, Chipanga e Bagamoio e da Cidade de Tete. 

1.8.5.4.2 Aspectos Polftico-lnstitucionais e Organizativos 

Para compreender rela96es poHtico-institucionais existentes nas comunidades locais, faz-se necessarro 
observar como ocorre o funcionamento da estructura politico-administrativa na qual estao inseridas. Tai 
estructura compreende dimens6es que abrangem desde o pais ate as localidades. 

De acordo com a Constitui9ao de Mo9ambique, o Sistema Politico compreende: Poder Executive, Poder 
Legislativo e Poder Judicial {Tribunais), independentes e soberanos, alem do Conselho Constitucional. 

No Executivo, os niveis hierarquicos sao: 

• A Presidencia da Republica, eleita por sufragio universal directo. 

• Os Governos Provinciais, cujos membros, inclusive o Governador Provincial, sao nomeados pelo 
Presidente da Republica. 

No Legislative, os niveis hierarquicos sao: 

• Assembleia da Republica, constituida por representantes eleitos por voto directo e universal; 

• Assembleia Provincial, 6rgao de representa9ao democratica, eleita por veto directo e universal, no 
entanto nao se encontra instituida. 

No Judicial (Tribunais), a hierarquia esta ainda subdividida em: Tribunal Supremo, Tribunal Administrativo 
(que podem ser especializados) e os Tribunais Judiciais (voltados a justi9a comum, civil e penal), alem dos 
Tribunais Militares. 

0 Ministerio de Administra9ao Estatal e o 6rgao encarregado de representar o Estado, a instru9ao dos 
processos criminais, controla a legalidade e assegura a defesa juridica dos menores, ausentes e incapazes. 
E subordinado ao Procurador-Geral da RepUb!ica. 

Os 6rgaos locais representantes do Estado sao: Provincia, Distrito, Posto Administrativo e Localidade, 
conforme definido pelos artigos 11 a 13 da Lei 8/2003. A Lei n°. 8/2003 (LOLE) estabelece os princfpios e 
normas de organiza9ao, competencias e funcionamento dos 6rgaos do Estado nesses escaloes. Esta lei foi 
criada no contexto do esfor90 de desburocratiza9ao administrativa, visando a "descentraliza9ao e a 
aproxima9ao dos servi9os publicos as popula9oes, de modo a garantir a celeridade e a adequa9ao das 
decisoes as rea/idades /ocais" (Boletim da Republica n° 8/2003). 
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No ambito do processo de descentraliza9ao, o Governo de Moc;ambique, em suas diferentes instancias, 
investe na articula9ao com as "Autoridades Comunitarias" 27, atraves do estabelecimento de um 
mecanismo que possibilita facilitar e ou mesmo salvaguardar condic;6es de efectiva participa9ao na 
administrac;ao publica (Decreto n° 15/ 2000). 

Na direcc;ao de um ordenamento juridico eficiente e adequado as necessidades do pais, e enfatizada, 
ainda, a importancia do Estado em valorizar e adequar os ''Tribunais Comunitarios, " na sua inter-rela9ao 
com os tribunais judiciais, de forma a reconhecer o pluralismo do ordenamento juridico interno (Agenda 
2025:124)28 

Para alem da descentralizac;ao de competencias, a LOLE pretende introduzir nas provincias e distritos uma 
administrac;ao horizontal, que nao seja necessariamente uma replica do modelo existente ao nivel central. 

A Tabela 115 a seguir resume os 6rgaos locais do governo, por organizac;ao territorial. 

Tabela 115: Cargos locais do governo por organiza~ao territorial 

Qrgani:za¢a·e Territorial 

Provincia Governador Provincial 

Director Provincial 

Posto Administrativo Chefe do Posto 

As autarquias locais, representantes do Poder Local, subdividem-se em: Municipios (cidade e vilas) e 
povoac;oes, conforme estabelecido pelo artigo 2 da Lei 2/97. 

Conforme mencionado, os municipios sao 6rgaos autarquicos, que representam o Poder Local criado no 
ambito da Lei n°. 2/97, ratificado pela Constituic;ao de 2004, que estabelece o Quadro Juridico para a 
implementac;ao das Autarquias Locais. 

Os 6rgaos autarquicos tern autonomia politica, administrativa e financeira, conforme a Lei n°. 11/97 que 
estabelece o "Regime Juridico Legal das Finan9as e Patrim6nio das Autarquias''. A relac;ao com os outros 
6rgaos do Estado esta prevista na referida lei, que estabelece o "Regime Juridico da Tutela Administrativa 
do Estado". 

Neste sentido, as autarquias tern como 6rgaos uma Assembleia Municipal, dotada de poderes deliberativos 
e um executivo que responde perante ela, artigo 275 da Constituic;ao da Republ ica de Moc;ambique. 

A assembleia e eleita por sufragio universal, directo, igual, secreto, pessoal e peri6dico na circunscric;ao 

27 Dentro do contexto de diferentes pontos de vista sabre o assunto, o Conselho de Ministros aprovou o Decreto 15/2000, cujo 
conteudo e marcado pelo uso do conceito "Autoridades Comunitarias." Trata-se de pessoas que exercem uma certa fonna de 
autoridade sabre uma deterrninada comunidade cu grupo social tais come chefes tradicionais, secretaries de bairros cu de 
aldeias e outros lideres legitimados come tais (Oecreto 15/2000, de 20 de Junho). 
28 Sabre o processo de legitimayao e reconhecimento das autoridades comunitarias o Ministerio da Administrac;:ao 
Estatal elaborou um documento no qual constam cs aspectos praticos alusivos a implementac;:ao do Decreto 15/2000 de 
20 de Junho, em 23 de Janeiro de 2002. 
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territorial da autarquia, segundo o sistema de representac;ao proporcional. 0 6rgao executive da autarquia e 
dirigido par um Presidente eleito par sufragio universal, directo, igual, secrete, pessoal e peri6dico dos 
cidadaos residentes na respectiva circunscric;ao territorial. 

0 pais e composto par 11 provincias, sendo que uma delas corresponde a Cidade de Maputo, que 
simultaneamente tern o estatuto de autarquia. Cada governo provincial e chefiado par um governador, que e 
nomeado pelo Chefe de Estado e que, segundo a Constituic;ao (artigo no. 141 ), e "o representante do 
governo a nfvel provinciaf'. Os governos provinciais tern uma serie de direcc;oes provinciais consoante aos 
sectores especfficos (educac;ao, agricultura, etc.), assim coma para o piano e financ;as e para a 
coordenac;ao geral (as direcc;oes provinciais de apoio e controlo, DPAC). Estas direcc;6es estao 
politicamente subordinadas aos governadores provinciais, mas tecnica e administrativamente subordinadas 
aos respectivos ministerios ao nivel central. 29 

Esta estructura organizacional e duplicada a nivel distrital. As provincias estao subdivididas em 128 
distritos, cujos governos distritais sao chefiados par administradores nomeados pelos governadores 
provinciais. Os distritos, par sua vez, sao compostos par 393 pestos administrativos (Figura 126). 

· ··..-------. Mlnl~i.r1o 'j -~ 

Govcrnadorc~ Provinc1<:1.s 11 

•• Dir Prov 1 128 
Mlnlstt1r10 2 - - Dir Prov 2 

"" •• Dir Prov 3 393 
..... Dir Prov 4 Dir Dist 1 
· · Dir Prov 5 

Dir Dist 2 

-· Dir Prov n DirDisl3 

DirDisl4 

Dir0isl5 

Dir Dist n 

Figura 126: Estructura politica do Estado. 

As autarquias existem em 33 municipios (cidades e vilas) e constituem-se coma os unicos 6rgaos locais 
directamente eleitos que prestam contas perante as respectivas populac;oes locais, atraves de eleic;oes 
realizadas de cinco em cinco anos (Figura 127). 

29 
Tony Hodges, Roberto Tibana, A Economia Polftica do Or9amento em Mo9ambique, 2005. 
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Prosldente do Conselho Municipal 33 

1.8.5.4.3 Organiza9ao e Funcionamento dos Orgaos Municipais 

• A Cidade de Tete 

A autoridade do Estado, no ambito local, esta representada pelos Orgaos Locais do Estado (OLE) e Orgaos 
Autarquicos (OA) . 

Desde que foi criada a Lei das Autarquias Locais houve duas eleii;:oes para a Presidencia do Conselho 
Municipal e Assembleia Municipal, em 1998 e em 2003. Em ambos os casos, na Cidade de Tete, o 
candidato da Frelimo e o Partido Frelimo sairam vencedores para a Presidencia do Conselho Municipal e 
Assembleia Municipal, respectivamente. 

Na Cidade de Tete encontram-se o Governo Provincial ea Assembleia Municipal e o Conselho Municipal. A 
Assembleia Municipal funciona com 31 membros, distribufdos em duas bancadas: a bancada do Partido 
Frelimo com 23 membros ea bancada do Partido Renamo/Uniao Eleitoral com oito membros. Tern como 
funi;:ao principal a deliberar;:ao e a fiscalizai;:ao das aci;:oes do Conselho Municipal. 0 Conselho Municipal 
realiza anualmente um piano que e submetido a Camara Municipal, para a deliberac;:ao. 

Ocorrem cinco sessoes anuais nos meses de: Fevereiro (com a avaliar;:ao das acr;:oes realizadas no ano 
anterior) Abril, Julho, Setembro e Dezembro (com a avaliac;:ao e deliberac;:ao das actividades para o ano 
seguinte). 

Sao criadas comissoes de trabalho, estando actualmente em funcionamento nove comissoes, 
nomeadamente: 

1. Finanr;:as e Assuntos Econ6micos 

2. Assuntos Jurfdicos e Legalidade 

3. Administrac;:ao Urbana 
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4. Educac;:ao e Saude 

5. Saneamento Basico e Ambiente 

6. Promoc;:ao Social 

7. Cultura, Tempo Livre e Desportos 

8. Abastecimento 

9. lnfra-estructura e Transporte 

• A Vila de Moatize 

0 Posto Administrative de Moatize se constituiu coma municipio e/ou autarquia com a Lei 2/97 de 18 de 
Fevereiro. De acordo com este instrumento legal, o poder local compreende a existencia de autarquias 
locais, que "sao pessoas colectivas pub/icas dotadas de 6rgaos representativos pr6prios que visam a 
persecu9ao dos interesses das popufa9oes respectivas, sem prejuizo dos interesses nacionais e da 
participa9ao do Estado". 

0 Municipio de Moatize contem a sede do Distrito de Moatize, onde estao localizados os servic;:os 
administrativos do distrito em sua quase totalidade. Canta com os seguintes servic;:os publicos: 
Administrac;:ao do Distrito; Conselho Municipal; Direcc;:oes Distritais de Agricultura e Pesca; Educac;:ao; Obras 
Publicas e Habitac;:ao; Cultura, Juventude e Desportos; Sal.Ide; lndustria e Comercio; e Turismo, alem dos 
servic;:os de Polfcia da Republica de Moc;:ambique, Servic;:os de lnteligencia e Seguranc;:a do Estado, Tribunal 
Distrital, Registro Civil e Notariado, Procuradoria da Republica, Administrac;:ao do Parque lmobiliario do 
Estado (APIE), Cadeia e Delegac;:ao da Acc;:ao Social30

. 

Quanta a organizac;:ao e funcionamento dos 6rgaos municipais, destacam-se: 

• A Assembleia Municipal, composta por 13 membros, e regulada par Regulamento lnterno e conta 
com comissoes de trabalho. De acordo com o Regulamento lnterno sao realizadas anualmente 
cinco sessoes ordinarias e duas extraordinarias. 

• 0 Conselho Municipal, 6rgao executivo colegial do Municfpio da Vila de Moatize, e constituido par 
um Presidente eleito directamente e quatro vereadores nomeados pelo Presidente do Conselho. 

• Pastas Administrativos 

0 Distrito de Moatize e composto por tres Postos Administrativos: Karnbulatsitsi, Z6bue e Moatize. 

Alem da Administrac;:ao do Distrito e dos Postos Administrativos, existem, no ambito de cada posto, varias 
localidades. 0 Posto Administrativo de Moatize abrange quatro localidades: a Localidade de Moatize Sede, 
a Localidade de Benga, a Localidade de Msungo e a Localidade de N'panzo. A area de influencia do estudo 
sabre o empreendimento envolve somente alguns povoados das localidades de Moatize sede e de Benga, 
alem dos centros urbanos da Vila de Moatize e Cidade de Tete. 

Nas localidades existem os Chefes de Localidade, que estao directamente ligados as comunidades, quer 
atraves des secretaries, quer atraves de regu!os e seus subordinados. f'.!a lideran9a tradiciona! existe uma 
especie de divisao de trabalho e de func;:oes entre os diferentes lideres das comunidades. Os secretarios 
tern hoje como func;:ao principal a mobilizac;:ao da comunidade para as tarefas sociais e econ6micas. Os 
lideres tradicionais tratam principalmente dos aspectos tradicionais, tais como cerim6nias, ritos e conflitos 
sociais. 

30 MICOA 2003, vol. Ill :48 
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Em rela9ao a esta questao, e importante referir que existem autoridades comunitarias que foram eleitas 
pelas comunidades e vem exercendo as suas fun9oes, articulando-se directamente com a Administra9ao do 
Distrito e estando a ela directamente subordinadas. Em Moatize, ha um Nucleo Distrital de composi9ao 
multi-sectorial, cujo objetivo e coadjuvar o governo do distrito em ac96es de desenvolvimento local, 
articuladas as organiza96es sociais. 

A rela9ao entre a Administra9ao do Distrito e as autoridades tradicionais e positiva e tern contribuido para a 
solu9ao de varios problemas locais, nomeadamente os surgidos devido aos conflitos de terras existentes no 
distrito e outros que caem no ambito das suas competencias, ou seja: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Colabora9ao na manuten9ao da paz e harmonia social; 

Articula9ao com os Tribunais Comunitarios na resolu9ao de conflitos de natureza civil, levando-se 
em conta os usos e costumes locais; 

Mobiliza9ao e organiza9ao das comunidades para constru9ao e manuten9ao de fontes de 
abastecimento de agua e aumento da area de produ9ao; 

Mobiliza9ao das comunidades na manuten9ao das vias de acesso, locais sagrados e constru9ao 
de latrinas melhoradas; 

Educa9ao civica das comunidades sabre o uso sustentavel e gestao de recurses naturais, incluindo 
a preven9ao das queimadas descontroladas e ca9a ilegal; 

Mobiliza9ao e organiza9ao das popula96es prar o pagamento do Impasto de Reconstru9ao 
Nacional (IRN); 

Mobiliza9ao dos pais e encarregados de educa9ao para mandarem os seus filhos a escola, com 
enfase para as meninas; e 

Divulga9ao das leis, delibera9ao dos 6rgaos Locais do estado e outras informa96es uteis a 
comunidade. 

Atraves dos lideres comunitarios, as popula96es tem-se envolvido na busca de solu96es para os problemas 
existentes como o combate a criminalidade, em colabora9ao com a Policia Comunitaria, atraves da 
apreensao e denuncia de delinquentes, no combate ao cultivo, consume e comercializa9ao de suruma 
(cannabis sativa), na abertura de vias de acesso, no fabrico de tijolos no ambito do programa "comida por 
trabalho" e na abertura de po9os comunitarios usando material convencional ou local. As atribui96es 
concedidas a estas autoridades tradicionais envolvem-se directamente com os regulamentos, 
predominantemente referentes a fiscaliza9ao, da Lei de Florestas e Fauna Bravia, Lei 10/99 de 7 de Julho, 
entre outras leis. 

No que concerne as religioes, e pratica corrente que os representantes das hierarquias religiosas se 
envolvam, em coordena9ao com as autoridades distritais, em varias actividades de fndole social. 
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1.8.5.4.4 As Rela96es lnstitucionais 
Locais 

A estructura politica administrativa de Moatize 
difere-se na zona urbana e zona rural. Na zona 
urbana a estructura organizativa compreende os 
secretaries de bairros e seus adjuntos, chefes de 
unidades, chefes de quarteirao, chefes de 1 O 
casas que se subordinam ao Conselho Municipal. 
Na zona rural , os regulos, os secretaries de 
povoado, os chefes de zona e os chefes de 10 
palhotas constituem uma estructura organizativa 
mais complexa, apesar de local, pelo facto de nao 
ter um padrao hierarquico definido. Geralmente, a 
figura do Posto Administrative centraliza e controla 
a acc;:ao destas lideranc;:as. 

• Zona Urbana 

Administra<;ao do Distrito de Moatize, Ju/ho de 2005 

Os secretaries de bairro, os chefes de unidade e os chefes de quarteirao sao eleitos pela populac;:ao acima 
de 18 anos de idade. Os criterios de eleic;:ao destes lideres sao o comportamento e a capacidade de 
lideranc;:a. A eleic;:ao e por votac;:ao onde se fazem representar os membros do conselho municipal. Sao as 
populac;oes que destituem os lideres se estes, ao longo da sua governac;:ao, demonstrarem incapacidade ou 
ma conduta. No processo de escolha do secretario do bairro, segundo o secretario do bairro da Liberdade 
na Vila de Moatize, os representantes do Conselho Municipal escolhem os candidates a secretaries e 
participam da eleic;:ao. 

Os secretaries de bairro servem de elo de ligac;:ao entre a populac;:ao e o conselho municipal. Para o efeito, 
elaboram relat6rios abordando os acontecimentos do bairro nos quais constam, por exemplo, nascimentos, 
mortes, numero de pessoas que pagaram Impasto de Reconstruc;:ao Nacional (IRN), numero de pessoas 
que entraram ou sairam do bairro, etc. Este relat6rio, de acordo com o secretario do bairro Liberdade, e 
elaborado quando acontece alga de relevante no bairro. 

No exercfcio do seu trabalho, o secretario conta com a colaborac;:ao do tribunal comunitario, dos chefes 
da policia comunitaria, chefe de assuntos socials e da celula do partido Frelimo. Essas autoridades 
comunitarias exercem um grande poder de mobiliza9ao e interferem diretamente no processo de tomada de 
decisao nos mais diferentes nfveis, atuando nas areas urbanas e rurais . 

·~ policia comunitaria fem um papel de garantir a seguran<;a do povoado. Para os "assuntos sociais" e 
constituido um tribunal comunitario, com pessoas indicadas pela popula<;ao ou pe/os /!deres. 0 pape/ do grupo 
atuante nos "assuntos sociais" e de resolver os problemas que surgem no povoado (roubos, adulterio, violencia 
domestica, etc.). Para resolu<;ao dos problemas, a pena podera ser determinada em dinheiro ou em trabalho. Se 
o caso for grave, o encaminhamento sera para a po/fcia e tribunal judicial". 31

. 

Os tribunais comunitarios sao compostos par cinco pessoas, geralmente pessoas idosas e capazes de 
resolver os problemas da comunidade. Estas pessoas sao eleitas pela populac;:ao ou pelo lider do primeiro 
escalao, que recebem formac;:ao jurfdica do tribunal judicial distrital. Existe tambem o apoio dos assuntos 
sociais, que se constituem por um grupo de pessoas escolhidas pela populac;:ao para resolver os problemas 
relacionados as zonas e as areas de dez casas. Quando nao conseguem resolver os problemas, 
encaminham aos tribunais comunitarios que se encontram na sede do Posto Administrative e em alguns 
povoados. 

31 Entrevista com chefe de povoado (Mithethe). 
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Cabe aos tribunais comunitarios resolver problemas da comunidade como violencia domestica, ofensas 
morais, roubos, agressao fisica, injurias, adulterios, burlas, problemas relacionados com destruic;:ao de 
machambas pelo gado, etc. 

Para a resoluc;:ao dos problemas, as pessoas envolvidas pagam o impasto de justic;:a destinado a compra de 
material para o tribunal. De acordo com um juiz do tribunal comunitario de Chithatha, o tribunal cobra multas 
em dinheiro aos culpados sendo que uma parte desse dinheiro reverte a favor do tribunal e outra para o 
ofendido. Estes jufzes recebem salario da Direcc;:ao de Financ;:as da Cidade de Tete. 

0 tribunal comunitario aplica penas que consistem em trabalhos comunitarios, limpezas, construc;:ao de 
latrinas, construc;:ao de casas de banho, fabrico de tijolos, etc. Em relac;:ao as indemnizac;:oes, estas sao 
determinadas pelo ofendido. Os elementos do tribunal comunitario receberam formac;:ao juridica do tribunal 
distrital e recebem um salario pago por esta instituic;:ao. 

A policia comunitaria, por sua vez, tern a func;:ao de garantir a ordem e a seguranc;:a do povoado. Para o 
efeito, existem individuos da comunidade com instrumentos locais que garantem a seguranc;:a. No pesto 
administrative de Kambulatsitsi existem 46 comites de policiamento comunitario. 

Para alem destas autoridades, o partido Frelimo faz-se representar, tanto nos bairros como nos povoados, 
por celulas do partido, com a func;:ao de mobilizar a populac;:ao a aderir ao partido, de controlar o 
funcionamento das instituic;:oes governamentais existentes no Posto Administrative e a execuc;:ao do piano 
do governo. Para o efeito, trabalha com o chefe do Posto Administrative e presta contas ao partido de tres 
em tres meses. Nos povoados, a celula do partido procura certificar-se se o lider corresponde aos anseios 
da populac;:ao e, caso contrario, pode exercer pressao para a retirada do !Ider em causa. 

Salienta-se que, embora exista representac;:ao do partido Renamo em alguns povoados, esta presenc;:a nao 
e significativa. 

A Organizac;:ao da Mulher Moc;:ambicana (OMM) e uma organizac;:ao de mulheres do partido Frelimo que tern 
representac;:ao nos povoados com o objective de dar educac;:ao as mulheres para cuidarem dos seus 
maridos e educarem seus filhos, participar da recepc;:ao de dirigentes do partido apresentando cantos e 
danc;:as tfpicas. 

• Zona Rural 

Sede do povoado de Nhambalualu, Man;o de 2006; 
Fonte: Diagonal Urbana 
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Sede do povoado de Chinguede, Mar90 de 2006; 
Fonte: Diagonal Urbana 

Sede do povoado de Chintondo, Mar90 de 2006; 
Fonte: Diagonal Urbana 

Na zona rural, a estructura organizativa compreende os regulos ou rainhas, os secretarios de povoado e 
seus adjuntos, os chefes de zona e os chefes de 10 palhotas. Os regulos ou rainhas sao os lideres do 
primeiro escalao, enquanto que os secretaries de povoados sao lideres de segundo escalao e os chefes de 
zona sao lideres de terceiro escalao. Os lfderes do segundo e do terceiro escaloes subordinam-se ao lider 
do primeiro escalao, que par sua vez, subordina-se ao presidente da localidade. Este ultimo esta 
subordinado ao chefe do posto administrative, que por sua vez, se subordina ao administrador do distrito. 

Em relac;ao a esta questao, e importante referir que existem autoridades comunitarias que surgiram em 
decorrencia da aplicac;ao da LOLE (Lei 8/2003) e que foram eleitas pelas comunidades e vem exercendo as 
suas fun96es, articulando-se diretamente com a Administrac;ao do Distrito e estando a ela directamente 
subordinadas. 

Nas comunidades, os regulados representam actualmente (ap6s a publica9ao da Lei 15/2000) uma 
lideran9a formalizada, embora ainda em moldes pouco definidos, dada a recente promulga9ao da referida 
Lei. Convivem com a estructura oficial os regulos tradicionais, mantendo tradi96es seculares, reconhecidos 
pelas comunidades que lideram. Os regulos ou rainhas sao eleitos pela familia para suceder um familiar na 
chefia do regulado. Para a sua elei9ao sac tomados em conta o seu comportamento moral e a capacidade 
de lideran9a para servir de elo de liga9ao entre a comunidade e as estructuras governamentais bem coma 
assegurar a continuidade da tradi9ao. 

As autoridades comunitarias existem desde o periodo colonial, mas com a independencia nacional estas 
foram destitufdas pelo facto de serem uma organiza9ao administrativa colonial. A partir deste perfodo, o 
partido Frelimo come9a uma serie de restri96es coma, por exemplo, a nao aceita9ao de poligamos coma 
lideres, assim como tambem nao considerava as lideranc;as tradicionais pela via de linhagem. Passam a 
ocupar os cargos de secretaries de povoados e chefes de grupos dinamizadores, os antigos combatentes 
do partido Frelimo. 

Na estructura organizativa dos povoados, os lfderes do primeiro escalao sao eleitos pela familia de modo a 
assegurar a continuidade da tradicao da familia. Estes lfderes tern sob seu controle um conjunto de terras 
herdadas da fam ilia. 

Tratando-se do Distrito de Moatize, existem 468 regulos, dos quais 12 actuam no primeiro escalao da 
estructura de governo, dentre os quais ha quatro mulheres. Os lideres do primeiro escalao sao compostos 
pelos regulos, sendo os lideres do segundo escalao os secretaries de povoados e, os lideres do terceiro 
escalao, os chefes de zona. 

0 regulo/rainha e eleito pela familia na sucessao do regulado. Sao analisados para o cargo o comportamento 
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moral aceitavel para preservar a reputa9ao e o prestigio que a familia tern na comunidade. Conforme 
depoimento de uma rainha32

, seu papel e de "ser mediadora de conflitos, na tomada de decisao (sempre 
Jigados aos costumes da zona), entretanto seu papel fundamental e ser o ·elo entre a comunidade e as 
estructuras governamentais". 0 regulo tambem tern a fun9ao de assegurar a continuidade da tradic;ao. 

O regulo de Calambo foi nomeado coma regulo em 2004 para substituir o pai na lideran9a do regulado. 
Segundo o regulo, foi eleito pela familia "porque dentre os irmaos ser o (mico com bom comportamento e 
capacidade para dirigir o povo ". A linha de sucessao deste regulado e patrilinear, portanto, de acordo com 
o regulo, o seu sucessor sera seu filho e, se nao tiver ou este for menor, o seu sucessor sera o seu irmao 
ou irma. No caso de ser a sua irma a rainha, esta devera ser substitufda pelos filhos de seus irmaos e nao 
pelos seus, como forma de dar continuidade a linhagem. 

Este regulo controla os povoados de Calambo, Mithethe, Guluali e Mathambanhama, onde existem os 
lideres do segundo e terceiro escaloes. 0 lfder do primeiro escalao e intermediario entre o governo e a 
comunidade do regulado. Cabe a ele a tarefa de encaminhar os relat6rios dos povoados ao presidente da 
localidade. 

O regulo de lnhangoma ascendeu ao trono em substituic;ao ao avo paterno. Segundo ele, antes de ser 
regulo era secretario do povoado de lnhangoma e quando comec;aram a legitimar as autoridades 
tradicionais a comunidade o elegeu por ser neto do antigo regulo. Esta escolha teve como criterios o 
comportamento e a capacidade de lideran9a. Fazem parte do regulado as seguintes areas: Canchoeira, 
Mboza, Nhamitsatsa, Kancolole, Nhantamula, Revubue, Tchissalabe, Kacoma, Tchimundo. De acordo com 
o regulo, estas regioes no passado nao eram habitadas pelo facto de existirem animals ferozes. 0 seu avo 
conseguiu com a ajuda dos espiritos, dominar os animais o que permitiu que a regiao fosse habitada, e 
deste modo, foi nomeado regulo pela administrac;ao colonial. 

Este regulo e responsavel dos assuntos sociais e resolve os problemas das comunidades com o apoio de 
alguns anciaes. Para alem destas actividades, o lfder controla a assiduidade dos professores da unica 
escola existente em lnhangoma atraves de um chefe de ligac;ao escola - comunidade. 

Para a eleic;ao dos lideres do primeiro escalao, sao levados em considera9ao o comportamento moral para 
dar continuidade a tradic;ao da familia. Quanta aos do segundo escalao, o criteria de escolha e o 
comportamento, deter nascido na regiao e de ter alguem na famllia que no passado tenha sido secretario 
do povoado. De acordo com o chefe do posto, ate agora os llderes nao recebem nenhum subsldio, mas ja 
existe um documento que autoriza a partir deste ano o pagamento de subsidies aos lideres do primeiro e do 
segundo escal6es. 

32 Regiao de Capanga 
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Secretario do povoado de Nhambalualu, Fonte: 
Diagonal Urbana, Marc;:o de 2006. 

Os secretaries, chef es de zonas e chefes de 10 casas, 
em relac;ao aos povoados, sao eleitos pela comunidade. 
E a populac;ao maior de 18 anos que tern o direito de 
escolher as If deres do segundo e terceiro escalao e e ela 
que as destitui se ao longo do tempo demonstrarem 
incapacidade de liderar au demonstrarem mau 
comportamento perante a populac;:ao. Nao existe um 
mandate fixo para as lfderes, o seu comportamento e a 
capacidade de lideranc;a e que determina. A comunidade 
escolhe de tres a cinco individuos coma candidates que 
sao eleitos par votac;:ao, na qual participam as 
representantes do governo. Os criterios de eleic;ao 
relacionam-se ao comportamento moral, aceitavel e 
capacidade de lideranc;:a. 

"Se os chefes, ao longo de sua chefia, demostrarem mau 
comportamento ou incapacidade de dirigir a popula<;ao, 
estes sao destitufdos pe/a pr6pria popula<;ao que o 
elegeu. Portanto, a dura<;ao do mandato do chefe de 
povoado e seus subordinados nao e fixa, dependendo 
do seu comportamento" 33

. 

Cabe a comunidade destituir as chefes que escolheu se estes demonstrarem comportamento nao 
condizente au incapacidade de lideranc;:a, o que significa que as mandates destes lideres nao sao fixos. No 
entanto, em alguns povoados existem secretaries com mais de 30 anos na chefia. 

Reuniao com llderes de Chinguede, 
Fonte: Diagonal Urbana, Marc;:o de 2006. 

escaiao. 

33 Entrevista com chefe de povoado (Mithethe). 
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Os lfderes do primeiro escalao trabalham com os 
do segundo e terceiro escalao, que sao eleitos 
pela populac;ao. Os lideres do primeiro escalao 
tern como func;:ao mobilizar a populac;:ao para a 
construc;:ao de escolas, hospitais, construc;:ao e 
reabilitac;ao de estradas, mobilizac;:ao da 
populac;:ao para o pagamento do IRN e do impasto 
de bicicletas anualmente. Todos as individuos a 
partir dos 18 anos de idade ate aos 60 anos sac 
obrigados a pagar o IRN. 0 dinheiro deste impasto 
e utilizado para a construc;:ao ou reabilitac;:ao de 
escolas, hospitais, estradas e cinco por cento do 
valor cobrado e direccionado ao pagamento de 
subsidios aos lfderes do primeiro e segundo 
escaloes. 

Pelo facto da figura de secretario de povoado ser 
anterior a de regulo, faz com que nao haja, muitas 
vezes, colaborac;:ao entre os lideres do primeiro e 
do segundo escalao, apesar dos lideres 
reconhecem o regulo como lfder do primeiro 
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Reuniao com /!deres de Chintondo, 
Fonte: Diagonal Urbana, Mar90 de 2006. 

Ainda de acordo com as entrevistas realizadas com os lideres do primeiro e segundo escaloes nos 
povoados de Nhansossa, Canchoeira e lnhangoma, constata-se que estes lideres tambem trabalham em 
parceira com os chefes dos tribunais comunitarios, chefes da policia comunitaria, chefes da celula do 
partido Frelimo e secretaria da OMM. 

A declara9ao do chefe do povoado de Mitsanha, da localidade de Benga, revela que a natureza das 
rela96es entre lideres e comunidade sao boas em areas como agricultura, cobran9a de impastos e 
educa9ao, pois foram eleitos pela comunidade e sua missao e muito mais "de servir do que ser servido", 
esta relac;:ao esta associada a "solidariedade comunitaria e compreensao humana". 

Na resoluc;:ao dos desafios da comunidade, os lfderes mobilizam a popula9ao a participarem da manuten9ao 
de estradas, coberturas de escolas com material local, fomento pecuario, agricultura e pesca. 

Alem das autoridades administrativas (provinciais, distritais e municipais) e comunitarias, existem outros 
agentes que participam das rela96es de poder e de decisao nesse territ6rio, como partidos politicos, 
movimentos sindicais e sociais, associa96es, organiza96es nao-governamentais e entidades comunitarias. 

Para a resoluc;:ao dos problemas das 
comunidades, os secretarios dos povoados alem 
de trabalharem com os lfderes do primeiro ao 
terceiro escalao, colaboram tambem com a OMM, 
os tribunais e a policia comunitaria. A OMM tern a 
responsabilidade de aconselhar as maes a cuidar 
dos filhos e do lar, dar conselhos as mulheres com 
problemas conjugais de modo a evitar os 
div6rcios, coma tambem apresentam cantos e 
dan9as nas cerim6nias de recepc;:ao de dirigentes 
do governo. 
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Reuniao com o secretario do Povoado de Ma/abwe, 
/oca/idade de Moatize sede, Abril de 2006. 
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1.8.5.4 .5 Uso e Aproveitamento da Terra 

Em relac;:ao ao uso e aproveitamento da terra, as licenc;:as de construc;:ao sao passadas pela administrac;:ao 
do Posto Administrativo, mas cabe aos lideres ceder a area para construc;:ao. Existe uma taxa para a licenc;:a 
de construc;:ao que e cobrada aos indivfduos que exploram a terra a menos de cinco anos. Ap6s este 
perfodo nao se cobra esta licenc;:a passando a terra a pertencer, temporariamente, a este indivfduo. Os 
pedidos de explorac;:ao da terra para actividade comercial sao dirigidos a administradora do distrito. 

1.8.5.4.6 Participa9ao Comunitaria 

As lideranc;:as tradicionais tern mobilizado as comunidades com vista a realizar trabalhos em beneffcio as 
comunidades. As comunidades sao mobilizadas a fabricar tijolos, abrir estradas, e outras actividades 
inseridas no projecto Comida pe/o traba/ho. As comunidades trabalham em troca de alimentos doados pelo 
Programa Mundial de Alimentac;:ao (PMA), fazendo com que as comunidades se empenhem cada vez mais. 

Foram cadastradas em Moatize 27 entidades comunitarias, que tambem actuam nas comunidades e fazem 
parte das forc;:as organizativas locais. 

A Tabela 116, a seguir, apresenta as entidades cadastradas. 

Tabela 116: Entidades cadastradas 

Associac;:ao lntegrada de Capanga 

Tribunal Comunitario do Bairro Primeiro de Maio Resoluc;:ao de conflitos sociais 

Tribunal Comunitario do Bairro Liberdade Resoluc;:ao de conflitos sociais 

Conselho do Policiamento Comunitario do 
Bairro Chithatha 

PolLciamento comunitario do Bai~o Bagamoyo 

Policiamento comunitario do Bairro 
Primeiro de Maio 
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Atenuar e inibir os problemas existentes 
no bairro referentes a criminalidade 

Atenuar e inibir os probi~mas existehtes 
no bairro referentes·a criminalidade· 

Atenuar e inibir os problemas existentes 
no bairro referentes a criminalidade 

482 

Justic;:a 

Justic;:a 

Seguranc;:a 

Seguranc;:a 

Segurani;a 

Seguranc;a 

-~~· 

lfA1Golder \Z1 Associates 



EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

Policiainento eomunttario do Bairro Mithethe .,.,, ' "!.~ ~ .. . . 

Sede do Bairro Chithatha 

Sede ao Baifro Bagamoyo 
T • , 'A \ · 

Sede do Bairro da Liberdade 

Sede do Bairro Primeiro de Maio 

Grupo Ndionenimbo (Veja-me tambem) 

Clube de Futebol 

Escola de jogadores de futebol Mano Djo -
Associa9ao 

Atenuat e iriibfr m~ probli;imas exist~ntes 
no bairro refereht es ~ criminalidade --

Orientar a comunidade 

Ajudar a comunidade nos pr'oblemas da 
seda e crimes_ ~ · 

Fazer programas juntos - organiza9ao do 
trabalho 

Atender-e orientar1a comunidade 
- - . I . . . · ·" • • ~ 

Actividade esportiva para a comunidade 

Preparar e formar adolescentes e jovens na 
pratica de futebol e prevenyao ao HN/SIDA 

Fonte: Diagonal, 2006. 

Segurah9a 

Organiza9ao 
comunitaria 

Organizac;ao 
comunitaria 

Organiza9ao 
comunitaria 

Ot!!1?niz(!c;ao 
doml:Jnitarfa· 

Organiza9ao 
comunitaria 

Desporte 

0 Conselho Municipal e o principal canal de encaminhamentos considerando o papel dos respectivos 
secretaries de orientar, organizar e ajudar a popula9ao das "sedes dos bairros" da Vila de Moatize 
(Chithatha, Bagamoyo, Liberdade, 25 de Setembro, Primeiro de Maio e Chipanga) ja citados anteriormente. 

Os secretarios de bairro actuam em diversas areas, como: seguran9a, limpeza, manuten9ao de estradas, 
mulheres gravidas, cria9ao de machambas, vacina9ao, tribunal e obras comunitarias. Suas a96es sao 
realizadas em parceria com associa96es comunitarias, ONGs, escolas, igrejas, posto de saude e bairros 
vizinhos. 

No levantamento realizado, expressam expectativas para o desenvolvimento local voltados principalmente 
para a gera9ao de emprego, apoio aos grupos culturais (dan9as, teatros), aumento de vagas nas escolas, 
fontenarios, alimentos e constru9ao da sede das unidades. 
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1.8.5.4.7 Presenc;a das Organizac;6es Sociais em Tete e Distrito de Moatize 

Vista da Cidade de Tete com destaque para o rio Zambeze, o ediffcio da GPZ, ao centro da Fotografia, ea 
antena de telecomunicar;oes da TOM. Em Tete, capital provincial, situa-se a grande maioria das sedes das 

organizar;oes sociais de destaque. 

A Cidade de Tete e o Distrito de Moatize possuem como principal partido polltico a Frelimo. lsso se percebe pela 
ultima eleic;ao, em que as bancadas nas assembleias municipais da Cidade de Tete e da Vila de Moatize tern a 
maioria deste partido, seguidos pelos membros da Renamo. Na Cidade de Tete, de 31 membros, 23 sao da 
Frelimo; na Vila de Moatize de 13 membros, 10 sao da Frelimo. 

Em relac;ao a organizac;ao sindical, existe em Tete e Moatize a Organizac;ao dos Trabalhadores de 
Mor;ambique (OTM), uma organizac;ao nacional que actua na formar;ao sindlcal. Alem desta central sindical, 
mas ainda relacionado ao trabalho, existe a Associac;ao dos Operadores e Trabalhadores do Sector 
Informal (ASSOTSI) que basicamente actua no apoio s6cio-econ6mico aos desempregados e aos 
trabalhadores informais, buscando um rendimento mrnimo para a sobrevivencia. Tambem se envolvem com 
a sensibilizar;ao dos comerciantes informais sobre a epidemia do HIV/SIDA 

Na Cidade de Tete a Uniao Provincial dos Camponeses de Tete (UPCT) tern como objectivos principais 
facilitar o financiamento, o apoio tecnico e a formar;ao de associar;oes para camponeses. A UPCT assiste 
varias associac;oes e cooperativas em Tete, Moatize no Vale do Rio Nhartanda, em Mpadue e em Degue. 
Contudo, vale ressaltar que as associac;oes sao geralmente fragis, uma vez que muitas vezes sao criadas 
com financiamentos de emergencia e sem base sustentavel. Entre essas organizac;oes citadas, ha parcerias 
nas acc;oes implementadas. A ASSOSTSI, pOi exemplo, tern coma parceiros a Organizac;ao dos 
Trabalhadores de Moc;ambique (OTM), a Central de Mercados lnformais e o Nucleo Provincial de Combate 
ao SIDA, devido a suas ac;oes na sensibilizac;ao da epidemia do HIV. Ja a UPCT, possui parceria com a 
Ajuda Popular da Noruega, Help Age e parceria tecnica com a Direc9ao Provincial de Agricultura. 

Tambem ha pessoas-chave que exercem influencia na comunidade, como os grupos religiosos. Em 
Moatize, foram identificadas 13 organiza96es religiosas, dentre essas uma mu9ulmana, duas cat61icas, uma 
Testemunha de Jeova, uma Assembleia de Deus Internacional e as demais de outras igrejas pentecostais e 
evangelicas. Foram identificadas uma lgreja Cat61ica e uma mul9umana que desenvolvem projectos com a 
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comunidade voltados para gera9ao de renda (cria9ao de machambas e cursos profissionalizantes), 
educa9ao (escolas primarias) e lazer (centro juvenil}. 

Tenda em vista o papel distinto que as organiza96es nao-governamentais e as entidades comunitarias vem 
desenvolvendo na estructura social desses territ6rios, sua participa9ao na dinamica de implementa9ao do 
projecto merece uma analise peculiar, em atem;ao aos seguintes depoimentos: dentre as expectativas 
principais desse grupo sabre a implanta9ao do projecto estao a "cria9ao de postos de trabalho, 
concentra9ao de outros investimentos e o desenvolvimento do distrito. Que a empresa seja parceira para 
travar a propaga9ao do HIV/SIDA, que colabore com as comunidades religiosas no desenvolvimento de 
programas mais abrangentes e que os Caminhos de Ferro de Mo9ambique (CFM) volte a funcionar". Ja os 
principais impactos negativos apontados por essas organiza96es sao: destrui9ao do solo, erosao, polui9ao 
do ar, reassentamento das familias: "com a transferencia, as popula9oes vao deixar para tras seus 
antepassados, que viveram e morreram no povoado" 

1.8.5.4.8 Organiza96es Nao-Governamentais 

Percebe-se em Mo9ambique a presen9a marcante de Organiza96es Nao-Governamentais nacionais e 
internacionais nos mais diferentes territ6rios, com actua9ao voltada especialmente as questoes relativas ao 
campo do combate a pobreza. Destaca a aderencia desse processo com a concep9ao do PARPA34 

- Plano 
de Ac9ao para a Redu9ao da Pobreza Absoluta, cujas metas visam tambem a participa9ao e o dialogo com 
a sociedade civil. Nesse sentido foi criado o Observat6rio da Pobreza, com a inten9ao de se constituir uma 
plataforma para o debate aberto entre o governo e a sociedade civil. 

0 objectivo central desta iniciativa reside na redu9ao da incidencia da pobreza absoluta do nivel de 70% em 
1997 para menos de 60% em 2005, e menos de 50 % ate finais de 2010.35 Com as politicas institufdas, as taxas 
de pobreza decresceram substancialmente no periodo entre 1996-97 e 2002-03. A meta tra9ada pelo PARPA 
de uma incidencia das taxas da pobreza de 60% para 2005 foi alcan9ada na provincia de Tete (Tabela 117). 

34 0 PARPA I e II constituem-se como documentos referenciais de planejamento de Mo{:ambique. O PARPA contem a visao 
estrategica para a reduc;ao da pobreza, os objetivos principais e as airoes-chave que deverao ser prosseguidas, e que 
orientarao a preparac;ao dos or9amentos, programas e politicas de media prazo e anuais do Estado. A elaborac;ao do PARPA 
beneficiou-se de um processo participativo de consultas com segmentos e atores relevantes da Administrac;ao Publica, da 
sociedade civil e de financiadores externos. 0 PARPA identifica seis prioridades estrategicas: educac;ao, saude, agricultura e 
desenvolvimento rural, infra-estructura basica e gestao macroeconomica e financeira. 

35 PARPA 2001-2005. 
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Tabela 117: Medidas de lncidencia e Profundidade da Pobreza - Moc;:ambique, 2004 

Localidade 

Nacion al 

Urbano 

Rural 

Tete 

69,4 

62-0 .·· 
·. • . I ~ : . 

lh~id,:ehcTa qe Po~reza 
. 2~02~03 

54,1 

~t;5 .. 

55,3 

59,~ .. , 

Diferen,9a 

-15,3 

-10,5 

-16,0 

-22;5 

Fonte: Pobreza e Bem-estar em Moc;:ambique, Segunda Avaliac;:ao Nacional, Marc;:o 2004. 

Par outro lado, vale ressaltar que, na perspectiva de consolidac;:ao do processo de paz em Moc;:ambique, 
muitas iniciativas foram desenvolvidas no quadro de uma estructura de colaborac;:ao entre as agencias 
nacionais e internacionais que merecem considerac;:ao. Uma das acc;:oes inseridas nestas iniciativas diz 
respeito ao "Exercfcio de Levantamento Distrita/ para o Desenvolvimento" (ACNUR/PNUD, 1996), que 
representou um esforc;:o de desenhar o perfil de municipios no pais. 

Tenda em vista, ainda, o fortalecimento de acc;:oes em parceria do governo com Organizac;:oes Nao
Governamentais de ambito local, nacional e internacional, merece destaque a criac;:ao do Link Moc;:ambique 
(Forum Moc;:ambicano de ONGs) que, em Marc;:o de 2005, envolveu cerca de 180 organizac;:oes nacionais e 
52 estrangeiras, alem de 12 "lnstituic;:oes Observadoras," com actuac;:ao no pais, perfazendo um total de 244 
organizac;:oes sociais. Dentre estas, 140 estao sediadas na cidade de Maputo, com diferentes tacos de 
actuac;:ao. 36 

Alem destas entidades, ha outras ONGs nao filiadas a Link Moc;:ambique, com tacos de acc;:ao 
diversificados, a exemplo da Organizac;:ao da Juventude Moc;:ambicana (OJM), Organizac;:ao da Mulher 
Moc;:ambicana (OMM) e do "Grupo Juntas pela Cidade", com actuac;:ao em defesa do municipio de Maputo. 
Ressaltam-se, tambem, organizac;:oes socio-profissionais, tais como: de medicos, arquitectos, engenheiros, 
advogados, enfermeiros. Dentre os Sindicados, destacam-se o de Portos e Caminhos de Ferro, 
Organizac;:ao dos Trabalhadores Moc;:ambicanos (OTM), o Sindicato dos Jornalistas e os Sindicatos das 
Industrias Metal-Mecanica e Alimentar, embora com limitada expressao politica, segundo informac;:ao de 
alguns entrevistados. 

A gravidade dos dados apresentados em Moc;:ambique, no que diz respeito a pobreza absoluta, e agravada 
pela necessidade de combate ao HIV/SIDA, tern propulsionado a busca de alternativas, atraves da 
construc;:ao de parcerias com organizac;:oes internacionais, nacionais e locals. 

Foram identificadas 21 organizac;:oes nao governamentais, onde oito actuam directamente no Distrito de Moatize 
e 13 vem atuando tambem em outros distritos da Provincia de Tete (Ang6nia, Changara, Mutarara, Tsangano, 
Chifunde, Chiuta, Zobue, Magee e Macanga), assim coma em outras provincias do pafs (Cabe Delgado, Manica, 
etc.). 

A maioria das organizac;:oes actua em parceria com orgaos do governo, tanto no nivel provincial coma no 
distritai. Para garantir a sustentabilidade das Oiganizac;:oes e dos programas implantados, foi criado o Forum 
Provincial de ONGs de Tete, tendo tambem como objetivo mobilizar varies recurses junta a outros parceiros 
e assessorar grupos na comunidade. Este Forum tambem tern coma expectativa promover o 
desenvolvimento local, capacitando as autoridades locais em aspectos legais para uma governac;:ao 

36 Ressalta-se a Liga Moi;:ambicana dos Direitos Humanos (LMDH) e Direitos Humanos e Desenvolvimento (OHO) com 
funi;:oes direcionadas a questao do poder do Estado (Grabowski, In: Govemo Democratico em Moi;:ambique, 2000:54). 

Setembro de 2009 
N°. 12203-8876-5 486 



EIA-CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 
I 

participativa. No entanto, veem como elementos dificultadores: a ausencia de uma agencia financiadora; 
liderarn;:as politicas problematicas no setor das ONGs; ausencia de dialogo permanente e falta de recursos 
financeiros para atingir objectivos definidos. 

Essas ONGs desenvolvem actividades voltadas a saude, agricultura, assistencia social e situa96es de 
emergencia. 

Apesar do grande numero de ONGs que actuam na area da assistencia social, muitas desenvolvem 
programas voltados a saude, principalmente com acc;oes ligadas a epidemia do HIV/SIDA, facto que se 
repete nas ONGs que atuam nas areas de agricultura e situa96es de emergencia. 

A seguir, e apresentado na Tabela 118, a sfntese das ONGs presentes na regiao, por area de actuac;ao, 
visando explicitar a actuac;ao das ONGs, assim como os principais programas e projectos desenvolvidos e 
os principais parceiros envolvidos. 

Nome 

Medicos Sem 
Fronteiras (MSF) 

Kupulumussana 
(salvar uns aos 
outros) -
Associac;ao de 
Pessoas Vivendo 
com HIV/SIDA 
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Tabela 118: Sintese das ONGs Atuantes por Area 

Objectivo 

Atender as ccmunidades 
nos cuidados da saude 

487 

Programas 

Assistencia domiciliar (lavar 
roupa, limpar casas, dar banhos 
e acompanha-los ao hospital) . 
Campanha de sensibilizac;ao. 

PARCERIAS 

Dir. Prov.Saude, 
Cruz Vermelha, 
Visao Mundial e 
PMA 

australiana, 
Hand Cape 
Internacional, 
Aceagrarios e 
NPCS. 

L!ni~~rsJCia~~ 
Eduardo · 
Mqnd·1~n~. 
M~dicos ~.em· 
Fronteira e. , 
lnstituto de 
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Nome 

Aceagrarios 
(Associac;ao de 
extensionistas 
agrarios) . 

AMO DER. 
Associac;ao 
Moc;ambicana para 
o Desenvolvimento 
Rural. 

Nqin e 

ACOMA 
(Associac;ao Amor 
as Crianc;as 6rfas 
de Mogambique). 

Aldeia de Crianc;as. 
sos· - Internacional 
Tete. 
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AGRICUL TURA 

Objetivo 

Prestar assistencia 
tecnica na area da 
agricultura e contribuir 
em ideias para alfvio da 
pobreza absoluta. 

Financiamento de credito 
a diferentes areas, como 
comercializac;ao agrfcola, 
industria moageira, 
reabilitac;ao de infra
estructura com vista ao 
desenvolvimento rural. 

Program as 

Projecto agropecuario de apoio 
nutricional aos trabalhadores da Atta 
-Seguran~. vitimas de HIV/SIDA 
HIV/SIDA na prestac;ao de 
assistencia aos jovens 6rfaos e 
as familias substitutas. 
Disbibui9E10 de sementes e de 
animais para obten~o de 
rendimentos. 
Ensino das tecnicas de 

Creditos a rede comercial nas 
zonas rurais . 
Creditos a industria rural. 
Creditos a produc;ao agrfcola e 
pecuaria. 
Outros creditos Conforme regras 
da Associac;ao. 

. ASSISTENCIA SOCIAL -.~ _, ' 

Otijectivo' 

Contribuir com a comunidade 
e outras instituic;Oes no 
combate a enfermidades, 
discrimina~o e pobreza, 
atraves da sensibilizayao, 
conselho e treinamento, com 
foco no combate ao 
HIV/SIDA 

Atender crianc;as 6rfas 
nos centres e nas 
comunidades. 
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Program as 

De convivencia "das crianc;as 
com os mais velhos". 

Centro de Juventude em Matundo. 
Constrw;ao de 8 casas na zona 
de Chibonde. 

Medicina 
Tropical da 
Antuerpia. 

PARCERIAS 

Gov. Prov. de 
Tete, D.P. 
Agricultura, 
Empresa 
Mozambique 
Leaf Tobaco, 
Cons6rcio 
Italiano, 
Cooperac;ao 
Austrfaca e 
empresa Alfa. 

Ministerio de 
Agricultura 
lndustria e 
Comercio. 

PMA, Cruz 
Vermelha de 
Moc;ambique. 

Naotem. 

~lGolder \Zi1 Associates 



AJODEMO. 
Associac;:ao dos 
Jovens Deficientes 
de Moc;:ambique. 

AMAP. 
Associac;:ao 
Moc;:ambicana dos , 
Amantes da Paz. 

AMO DEC. 
Associac;:ao 
Moc;:ambicana dos 
desmobilizados de 
Guerra. 

Associac;:ao 
SOTEMAZA
Projecto Mosaico. · 

Conselho Cristao 
de Moc;:ambique. 

Federac;:ao Mundial 
Luterana. 

Help Age. 
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Melhorar a condic;:ao 
social e econ6mica dos 
jovens deficientes. 

Manutenc;:ao da Paz com 
recolhimento de 
armamento. 

Farmar integrac;:ao social 
para uma vida comum . 

Promove e defende o 

Prestar apoio moral as 
comunidades e 
resoluc;:6es de conflitos. 

Programa de profissionalizac;:ao nas 
areas de agricultura, construc;:ao, 
soldadura mecanica. 
Um Jardim lnfantil de Modelo, 
incluindo fabricac;:ao de tijolos. 

Projectos de auto-emprego, em 
estofaria, sapataria, de corte e costura. 
Disseminac;:ao e sensibilizac;:ao 
na Campanha de Combate ao 
HIV/SIDA. 

Projecto Quero Viver I Combate ao 
HIV/SIDA (em avaliac;:8o na CAP) . .. 
Projecto Formac;:ao e 
Capacitm;:ao das animadoras 
das escolinhas (aprovado pela 
embaixada dos Estados Unidos, 
aguardam recuros financeiro). 
Apoio psicossocial nas escolas .. 
Projecto - plantas medicinais erjj -
comunidades onde nao ha · '~ 
pestos de saude. 
Centros abertos para crianc;:a 6rfa. 

Projecto de Abufeira de Cahora 
Bassa e machamba de tabaco. 

Formac;:ao na area de ..•. , 
carpintaria, costura, assistencia · 
social e registro de crianc;:as. 
Enquadramento das crianc;:as 
vulneraveis. 
Construc;:ao de orfanatos. 
Construc;:ao de 
creches,infantarios e escolas. 
Apoio as comunidades , · ;:.. 
especialmente as crianc;:as que 

1
;: : 

vivem com as familias substitutas. 

Supervisao das Cantinas rurais . 
Supervisao do desenvolvimento rural. 
Apoio a distribuic;:ao de 
alimentos para as comunidades 
afectadas pela estiagem . 

Contribuir para o 
desenvolvimento · 
sustentavei dos 
agregados familiares· e 
comunidades em 
Moc;:ambique. 

·· Construc;:ao do posto de Saude. 

Assegurar a inclusao e 
participac;:ao do idoso em 
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Construc;:ao da escola de 
Chicamba. 
Distribuic;:ao de roupa usada e 
material de higiene para 6rfaos 
e crianc;:as vulneraveis. 
Treinamento de activistas de 
HIV/SIDA. 

ldentificac;:ao dos idosos em 
situac;:ao de vulnerabilidade. 

Centro 
Provincial de 
Recursos 
Digitais, NPCS. 

NPCS, 
MO NASO, 
Alianc;:a, F6rum ,. 
Prov. das ON§s. 
de Tete, Hand· ~, 

Cape · , ... .'. 
International~ ,·'\ 
DP MAS. 

Nao indicou. 

PMA, 
lnstituic;:oes 
religiosas, Visao 
Mundial, NPCS. 

PMA, ECRAJ , 
Dir. Prov. 
Saude. 

PMA, Unicef, 
MSF, Uniao 
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Nome 

Cruz Vermelha de 
Mo9ambique. 

EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

ar;;oes de 
desenvolvimento e sua 
prote9ao social. 

Preven9ao de cegueira. Prov. De 
Aquisi9ao de medicamentos. Camponeses. 
Programa Vivendo Juntos -
apoio aos idosos vivendo com 
pessoas vftimas de HIV/SIDA ou 
com crian9as 6rfas de pais 
vftimas de HIV/SIDA. 
Apoio de material escolar, 
uniforme e documenta9ao. 
Fornecimento de alimento as 

Objectivo Program as PARCERIAS 

Socorrer as Apoio em situa9ao de Nao indicou. 
Comunidades que sofram 
qualquer tipo de 
desastre. 

Fonte: Diagonai 2006. 

Verifica-se, atraves da analise dos programas/projectos das organiza96es, que a aten9ao prioritaria a 
tematica da pobreza e, principalmente, do combate ao HIV/SIDA revelam-se como as grandes 
preocupa96es. 

No que se refere aos programas voltados para responder as situa96es de emergencia e a assistencia 
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social, percebe-se uma intervenc;ao voltada ao atendimento de crianc;as 6rfas, cujos pais foram vitimizados 
pelo HIV/SIDA Tambem e importante apontar que das 1 O organizac;oes de assistencia social, 50% 
possuem algum projecto voltado para a profissionalizac;ao e gerac;ao de renda, como as machambas de 
tabaco, fabricac;ao de tijolos e projecto albufeira (peixes) . Ha tambem programas voltados a educac;ao, 
assistencia alimentar, assistencia a idosos, deficientes e mulheres viuvas. 

Ainda nessas organizac;oes, ha diversas campanhas e sensibilizac;oes voltadas a questao da epidemia do 
HIV/SIDA, fortalecendo todo o trabalho institucional realizado pelas organiza96es actuantes na area da 
saude. 

Com referencia as organizac;oes da area da saude, e importante enfatizar o empenho na prevenc;ao do 
contagio do HIV/SIDA, demonstrando atraves de varias ac;oes de sensibilizac;ao, campanhas e capacitac;ao 
de ativistas nas comunidades sobre a questao. Existe tambem o empenho no tratamento das doenc;as em 
geral (malaria, DTSs, diarreias, etc). 

Ainda como forma de alterar os indices de pobreza absoluta a implantac;ao de programas vinculados a area 
da agricultura apontam possibilidades de resultados sustentaveis atraves da formac;ao dos camponeses, em 
novas tecnicas de cultivo e comercializac;ao, assim como o acesso ao credito e o incentivo ao 
associativismo. Para o exito desses programas se faz necessario romper com alguns pontos dificultadores, 
que foram apontados por alguns entrevistados: a populai;ao nao tem na sua cu/tura o empreendedorismo; 
fraco nfvel de desenvolvimento das associai;oes; fa/ta de participa<;ao das comunidades no 
desenvo/vimento, preferindo receber comida a actividades de auto-sustento e as organizai;oes distribuem 
alimentos e nao incentivam a populai;ao a se envolverem em programas de gerai;ao de renda (Caritas). 

Em geral, as experiencias evidenciam, tambem, o estabelecimento de trabalhos em parceria entre o Estado 
e as organiza96es. 

Vale destacar, no ambito do poder publico, o trabalho desenvolvido pelo Institute Nacional de Acc;ao Social 
(INAS) e pela Direcc;ao Provincial e Distrital da Mulher e pela Acc;ao Social da Cidade de Tete e do Distrito 
de Moatize, no sentido de promover programas de assistencia e oportunidades de emprego e gerac;ao de 
rendimentos para as camadas vulneraveis em situac;ao de indigencia ou pobreza absoluta, estabelecendo 
dialogo com as organizac;oes nao governamentais que actuam na area. 

Partindo-se do pressuposto que o somat6rio dos esforc;os para a minimizac;ao da pobreza, aponta-se a 
necessidade de um maier empenho do governo na promoc;ao de encontros entre as organizac;oes actuantes 
nas areas, objetivando maior otimizac;ao dos recurses e oportunizando melhores condic;oes de acesso aos 
projectos, a um maior numero de beneficiados. A construc;ao de alianc;as entre esses diversos atores sociais 
e uma expectativa das organizac;oes. A articulac;ao entre governo e sociedade foi sugerida sob diferentes 
form as: 

• "deveria se unir com as ONGs para definir acc;oes e areas de actuac;ao"; 

• "coordenac;ao das acc;oes por parte das instituic;oes que trabalham nas comunidades para evitar 
multiplicac;ao de esforc;os na regiao"; 

• 

• 
• 

"apoio na gestao das organizac;oes" e "capacitac;ao tecnica-institucional"; 

"alocac;ao de recursos financeiros e humanos"; 

"auscultac;ao da populac;ao sabre as suas necessidades" . 

1.8.5.4.9 Expectativas das ONGs em rela9ao a Explora9ao do Carvao de Moatize 

As grandes expectativas em relac;ao ao Projecto Carvao Moatize e a empresa Vale Moyambique dizem 
respeito "aos investimentos na area social, de saude e de educai;ao que a empresa devera realizar para 
cumprir sua responsabi/idade social". Nestes investimentos, ha sugestoes de varias organizac;oes para a 
construc;ao de pestos de saude, escolas, reforma de hospital, apoio em programas de HIV/SIDA. Estas 
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instituiy6es demonstram dependencia em relayao a financiamentos externos e actuam em alguns casos 
com superposiyao de acy6es para um mesmo foco tematico. 

Alem dessa questao voltada ao investimento da empresa na area social, os entrevistados demonstram 
expectativa em relayao ao empreendimento no que tange a redu9ao da pobreza absoluta atraves da 
gerayao de emprego e do apoio ao desenvolvimento local. Entendem que o crescimento de um ambiente de 
neg6cios sustentaveis, com a vinda de outros investimentos, novas tecnologias de produyao; aumento de 
receita para a provincia; a diminuiyao do nivel de instabilidade financeira da popula(fao; mais transporte 
para deslocamento das pessoas dentro e fora da provfncia; as oportunidades concretas de trabalho para os 
alunos do lnstituto Media de Geologia e Minas de Moatize (IMGM) que terao a possibilidade de ganhar 
experiencia pratica, entre outros. 

Entretanto, as organiza96es tambem citaram impactos negativos com a implantayao do projecto, 
geralmente ligados a questao ambiental ("contaminar;ao do solo e da agua, erosao, poluir;ao do ar pelo p6 
do carvao, aumento de temperatura na regiao'') e de saude ("provocara tosse e outras doenr;as as 
popula<;oes residentes pr6ximas das minas, aumento de pessoas com DSTs, etc."). Tambem enfatizaram a 
necessidade de evitar "desabamentos da mina, evitando o aparecimento de mais crianr;as 6rfas'', bem coma 
a preocupa(fao com a destruii;:ao da infra-estructura e das casas da vila, uma vez que "a empresa se 
instalara onde vivem as pessoas". 

Apesar dos impactos negativos levantados, a maioria das organiza96es tern como expectativa que a 
empresa desenvolva sua actividade na regiao pois possibilitara um maior desenvolvimento local: "A nao 
concretizar;ao do projecto Minas de Moatize, podera trazer decepr;ao para muita gente, considerando que o 
projecto sera uma forr;a motriz para o desenvo/vimento s6cio-econ6mico da regiao". Para refor9ar essas 
expectativas, alguns colocam coma impacto negativo a nao explora9ao das minas e, enfatizam que o 
desenvolvimento sera local, provincial e do pais. 

1.8.5.4.10 Sintese Tematica 

E not6ria a presen9a das organiza96es governamentais e nao-governamentais desde a Cidade de Tete ate 
o Distrito de Moatize, configurando uma actuac;:ao de abrangencia que vai desde o ambito internacional ate 
o local, com focos tematicos os mais diversificados: saude, segurani;:a alimentar, agricultura, assistencia 
social e situa96es de emerg(mcia. 

No desenvolvimento da regiao, a comunidade como um todo actua colectivamente na construi;:ao de 
escolas, infra-estructuras e agricultura, o que demonstra uma grande articulayao solidaria coordenada pelas 
lideran9as locais. 

Todos estes atores citados representam interesses diversos e, ao mesmo tempo, comp6em a dinamica do 
cotidiano desta regiao. 

• Fragilidades 

• 

• 

• 

lndicios de conflitos de interesse, dada a existencia de grande numero de autoridades comunitarias 
e organiza(f6es da sociedade civil legitimadas e/ou legalizadas. Algumas vezes, as autoridades 
comunitarias eleitas nas instancias de governo nao coincidem com as lideran9as tradicionais, o que 
pode provocar dificuldades para negociar conflitos. 

Precariedade de acesso a meios de comunica9ao de massa . 

Dependencia de financiamento externo por parte de ONGs e entidades de base comunitaria . 
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• Oportunidades 

• 

• 

• 

1.8.5.5 

0 PARPA com visao estrategica para a reduc;ao da pobreza, estabelecendo os objetivos principais 
e as ac;oes chave que deverao ser prosseguidas, e que orientarao a preparac;ao dos orc;amentos, 
programas e politicas de media prazo e anuais do Estado. A elaborac;ao do PARPA possibilitou de 
um processo participativo de consultas com segmentos e atores relevantes da Administrac;ao 
Publica, da sociedade civil e de financiadores externos. 0 PARPA identifica seis prioridades 
estrategicas: educac;ao, saude, agricultura e desenvolvimento rural, infra-estructura basica e 
gestao macroecon6mica e financeira. 

O INAS ea Direcc;ao Provincial e Distrital da Mulher e Acc;ao Social da Cidade de Tete e do Distrito 
de Moatize, no ambito do poder public, desenvolvem trabalhos de promoc;ao de programas de 
assistencia e de gerac;ao de empregos e renda para as camadas vulneraveis em situac;ao de 
indigencia e pobreza, estabelecendo dialogo com as organizac;oes nao-governamentais que 
actuam na area. 

A questao das "autoridades locais" merece destaque, uma vez que as caracterfsticas culturais e 
tradicionais tern papel preponderante na organizac;ao dessas comunidades. Ha grande respeito, 
por parte da populac;ao, a estructura hierarquica dessas autoridades, que possuem grande poder 
de mobilizac;ao e de tomada de decisao na resoluc;ao de conflitos. 

Assentamentos Urbanos e Rurais 

1.8.5.5.1 Fundamenta9ao 

Os assentamentos presentes na area prevista para a implantac;ao da Central Termica de Moatize e em suas 
proximidades exercem, apesar da precariedade das condic;oes de vida e dos padroes de ocupac;ao 
territorial, importante func;ao regional coma polos de oferta de servic;os basicos e de algumas oportunidades 
econ6micas. A concentrac;ao populacional nos assentamentos urbanos faz com que os processos s6cio
econ6micos sejam potencializados. Os assentamentos rurais apresentam padrc5es mais dispersos de 
ocupac;ao do territ6rio e, como tal, possuem outro regime econ6mico, basicamente centrado em actividades 
de subsistencia e algumas demandas colectivas. 

1.8.5.5.2 Descri9ao do Terna 

Esta apresentada neste item uma analise da situac;ao actual da infra-estructura e dos assentamentos 
urbanos e rurais implantados na Provfncia de Tete , na Cidade de Tete e no Distrito de Moatize e no 
Municfpio da Vila de Moatize, mais conhecida simplesmente coma Vila de Moatize, no que se refere ao 
sistema viario e transportes, ao sistema de abastecimento de agua, ao sistema de esgotamento sanitario e 
de recolha de resfduos s61idos, ao sistema de energia electrica e ao sistema de comunicac;ao. 

1.8.5.5.2.1 Sistema viario e de transportes 

A rede viaria da Provfncia de Tete cornpreende uma extensao de ceica 3 153 quil6metros, sendo que 
aproximadamente 26,0% apresenta-se pavimentada, 38,0% apresenta-se terraplanada e 33,0% em terra 
natural. 

A rede de rodovias que atravessa o Distrito de Moatize e a Cidade de Tete se constitui na principal 
estructura de circulac;ao de pessoas e mercadorias na regiao, e se destacam pela importancia das 
conexoes (internacionais e nacionais) que fazem e pela consideravel frequencia de vefculos pesados. As 
principais rodovias inter-regionais sao: 
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• A Estrada antiga EN 103, que a partir da Cidade de Tete desenvolve-se no sentido nordeste, atraves 
do Distrito de Moatize, permitindo conexoes com a cidade de Blantyre no Malawi. Pr6ximo a fronteira 
com este pafs, da origem a Estrada EN 223, que atravessa os distritos de Tsangano e Ang6nia no 
sentido norte, oferecendo conexao a capital do Malawi (Lilongwe). 

• A Estrada EN 102, que liga a Cidade de Tete a capital da Provfncia de Manica (Chimoio) ao sul, a 
partir da conexao com a Estrada EN 6. Esta estrada liga-se a capital do Zimbabue (Harare) a oeste, e 
com a Cidade de Beira, capital da Provfncia de Sofala, a leste. Estes ultimas trechos sao designados 
comumente por Corredor da Beira. 

• A Estrada EN 221, que tambem tern origem na Cidade de Tete e parte em direc9ao a capital da 
Zambia, Lusaka, no sentido noroeste, atravessando os distritos de Chiuta e Chifunde. 

0 sistema viario que se origina das estradas mencionadas e denominado secundario, e tern por principal 
fun9ao ligar as sedes dos distritos a estructura principal descrita. Esse sistema secundario configura poucas 
articula96es entre si. As vias convergem para a Cidade de Tete, ocasionando dificuldade de comunica9ao 
directa entre sedes distritais com vias adequadas. 

A provfncia possuia um ramal de linha ferrea, designada Linha de Sena, que ligava a Vila de Moatize ao 
Porto da Beira. Este ramal esta inoperante actualmente. Ha iniciativas de desminagem para a reactiva9ao 
desse ramal que percorria o vale do rio Zambeze ate a Cidade de Caia, sede do distrito de mesmo name da 
Provincia de Sofala, a partir de onde declinava na direc9ao sudoeste ate atingir, par fim, o porto da Cidade 
da Beira, capital daquela provlncia. 

Este percurso, de aproximadamente 587 quil6metros (DPTC, Relat6rio de Actividades de 2005), dos quais 
291 quil6metros estao na Provincia de Tete, teve coma principal fun9ao o escoamento da produ9ao de 
carvao das minas de Moatize ate o Porto da Beira. 

Aquela ferrovia possufa uma bifurca9ao para a Vila Nova de Fronteira em direc9ao ao Malawi. Esta linha era 
de grande importancia para o transporte de mercadorias e para trocas comerciais com o Malawi. 

As estructuras instaladas estao em contfnuo processo de obsolescencia e degrada9ao e o modal encontra-se 
desactivado. 0 actual estado da linha e considerado inoperacional. 

A Vila de Moatize se desenvolve ao longo de dais importantes eixos viarios, quais sejam: 

• A Estrada EN 7, principal liga9ao com Tete e que desempenha fun9ao de conexao as sedes dos 
postos administrativos de Kambulatsisi, Z6bue, com o Distrito de Tsangano e o Malawi; 

• A estrada de ferro, que tern coma ponto de partida a Vila de Moatize, e destine final a cidade da Beira 
na Provfncia de Sofala. 

Da Rodovia EN 7 partem as principais vias de acesso as localidades da Vila de Moatize, denominadas 
"picadas" pelo seu caracter informal, precario e restritivo ao trafego de verculos comuns, ja que atravessam 
frequentemente cursos de agua intermitentes. 

Destaca-se a presen9a do aeroporto de Tete, da empresa publica Aeroportos de Mo9ambique, situado no 
bairro de Chingodzi da Cidade de Tete, que atende aos v6os domesticos e constitui-se em importante 
equipamento para os sectores de transportes e comunica9ao da provincia de Tete. 

A linha fE~rrea, dentro dos limites deste municipio, atravessa os bairros de Bagamoio, 1° de Maio e 
Chipanga, onde se concentravam os trabalhos de explorac;:ao de carvao pe!a Carbomoc (Carvao de 
Mo9ambique). 

De acordo com os dados recolhidos em campo, observa-se uma rede de transporte de passageiros 
("chapa") que funciona com regularidade entre Moatize e Tete e entre Moatize e Z6bue. Na maioria dos 
casos observados, a condu9ao de pessoas e realizada em ca9ambas de caminhonetes ou caminhoes, sem 
condi96es de conforto e seguranc;:a, atraves de percursos longos e precarios. 

Para uma caracteriza9ao adequada da infra-estructura nas areas intra-urbanas da Cidade de Tete e da Vila 
de Moatize foi realizado um trabalho de campo de leitura urbana a partir da identifica9ao de areas 
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homog€meas, considerando como variaveis a infra-estructura implantada, os padroes construtivos 
instalados e o padrao de ocupac;ao do territ6rio, o qual foi georeferenciado permitindo uma analise urbana 
integrada. Nesse sentido, esta apresentado na Figura 128 a situac;ao do sistema viario nas areas urbanas. 
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1.8.5.5.2.2 Sistema de abastecimento de agua 

A agua na Provincia de Tete, e em especial no Distrito de Moatize, tanto para consumo humano como para 
agricultura, e um dos maiores problemas na regiao, pois aproximadamente 96,0% da populac;:ao nao tern 
acesso a rede de abastecimento (PNUD 2000 reiativo ao iNE- Censo 1997). 

Os sistemas de captac;:ao e abastecimento de agua potavel existem geralmente nas sedes distritais da 
provfncia. Na cidade de Tete esse sistema e gerido pela Empresa de Aguas de Tete. E constituido por 
poc;:os artesianos (furos) construfdos no Vale de Nhartanda, no Bairro Sansao, Mutemba e outros nas 
margens do rio Revubue, no Bairro de Matundo. Caracteriza-se, porem, coma deficitario, devido a 
interrupc;:ao constante no fornecimento de agua. 

0 sistema de abastecimento publico de agua da Vila de Moatize esta sendo reabilitado parciafmente e sua 
gestao esta sendo transferida do Conselho Municipal para a Empresa de Aguas de Tete. Com cerca de 907 
consumidores registrados no seu livro de controle (2005), a empresa ainda nao consegue responder a 
demanda par causa da precariedade da infra-estructura, registrando frequentes rupturas. Destes 907 
consumidores, cerca de 690 sao domesticos, 40 sao comerciais, 10 sao do sector de servic;:os e os 
remanescentes representam os fontenarios. O abastecimento de agua da Vila Moatize apresenta problemas 
semelhantes aos da Cidade de Tete, tais como: interrupc;:ao temporaria do fornecimento, poc;:os artesianos 
com pouca vazao de agua, rede de distribuic;:ao somente em parte da vila e inexistente na area rural, 
bombas de recalque mal dimensionadas e energia electrica nao confiavel, falta de reservat6rios de 
distribuic;:ao de agua, adutora mal dimensionada e ausencia de cloro em doses correctas no tratamento da 
agua. Existe a agravante da escassez de agua no periodo da estiagem, entre os meses de Abril e Outubro. 

A Empresa de Agua de Moatize, vocacionada para o fornecimento da agua potavel a Vila de Moatize, tern 
por objectivo produzir mais agua e melhorar sua qualidade de modo a :satisfazer os consumidores e alargar 
a oferta. Funciona com duas sec~:oes, uma comercial e outra administrativa, corn 37 trabalhadores, dos 
quais tres sao tecnicos basicos e um tecnico medio. 

A parte tecnica esta sediada em Tete, enquanto a parte cornercial e adrninistrativa funciona em Moatize. E 
urna empresa nova que herdou a infra-estructura da Carbomoc e os problemas que apresenta resultam do 
estado avanc;:ado de obsolescencia do pr6prio sistema herdado. 

0 trabalho de captac;:ao de agua e realizado a partir do sisterna de Chithatha, que funciona corn quatro 
furos, perfazendo um total de 78 781 rn 3/rnes . A Tabela 119 apresenta a estatistica de produc;:ao de agua, 
em metros cubicos, conforrne dados disponiveis de 2006. 

Abastece a ernpresa CFM com um dep6sito de 1 020 m3
, a Carbomoc com dep6sito 3 700 rn 3

, Chipanga 
com 50 m3 e Chithatha tambem com 50 m3

, onde localiza-se a fonte de captac;:ao. Alem destas instalac;:oes 
existe ainda uma torre com capacidade de 120 m3

• 

0 facturac;:ao e feita a nivel local e o sistema ainda e precario. Os consumidores pagam um taxa fixa de 
80000 MZN/mes. 
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EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

Tabela 119: Estatrstica de Produ~ao de Agua (m3
) 

Agua Produzida 

Agua Oistri~ufda 

Agua Facturada 

Agua Perdida. • 

indiCe Quantidade 

8i ii3 m3 

81 113·m 3 
' ' , ~ . 

64 890 m3 

· . 162·2~jn3 

Fonte: Relat6rio de Fevereiro/2006, Gabinete de Director. Empresa Agua de Tete - Unidade Tecnica de 
Moatize. 

Existem, na Vila de Moatize, tres sistemas de abastecimento de agua sob a gestao do Conselho Municipal, 
da Carbomoc e dos Caminhos de Ferro de Mo9ambique (MICOA 2003-111). 0 Sistema da Carbomoc possui 
cinco po9os de capta9ao no rio Revubue e abastece o bairro 1° de Maio (areas residencial e industrial). 0 
sistema do Conselho Municipal tern dois po9os de capta9ao e abastece os bairros de Bagamoio e 25 de 
Setembro, e os CFM faz a capta9ao superficial e abastece o bairro Bagamoio, o bairro dos trabalhadores da 
CFM e a periferia da vila. 

Nos bairros de Chithatha, Chipanga e Liberdade, a popula9ao consome agua de po9os, tendo dificuldades 
de abastecimento na epoca seca, devido ao nivel do len9ol freatico. 

Alem desses sistemas, ha vinte e seis fontenarios e duas torneiras publicas para abastecimento periurbano, 
conforme a Direc9ao Distrital das Obras Publicas e Habita9ao de Moatize (2005). De acordo com o Plano de 
Urbaniza9ao da Vila de Moatize (MICOA 2003-111), o sistema de capta9ao e composto por sete po9os de 
capta9ao e urn a capta9ao superficial, por meio de bombas electricas e condutos de fibrocimento. 

As mulheres tern a fun9ao de abastecer suas casas com baldes de agua carregados na cabe9a por todo o 
percurso. Nas machambas e em toda a area rural, o abastecimento de agua e feito normalmente pelas 
mulheres, inclusive crian9as e adolescentes, colhidas em po9as de agua acumuladas sob os leitos secos 
dos rios. 

0 processo de saliniza9ao da agua nos po9os e comum. Mesmo assim, a popula9ao utiliza essas fontes 
para consumo. Tanto nas trincheiras abandonadas pela minera9ao, como nos po9os escavados no leito dos 
rios, a agua extraida destina-se a varies usos: cozinhar, beber, banhar-se, lavagem de roupa e utensilios e 
para cria9ao de animais. A diminui9ao da produ9ao de alimentos e o aumento da tome e das doen9as estao 
relacionados a escassez e a qualidade de agua. 

Existem actualmente 150 fontes de agua no Distrito de Moatize, distribuidas pelos tres Postos 
Administrativos, das quais 123 estao em opera9ao e as restantes estao avariadas. A Tabela 120 apresenta 
as fontes de abastecimento de agua na zona rural do Distrito de Moatize, por Posto Administrativo. 
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EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

Tabela 120: Fontes de Abastecimento de Agua na Zona Rural do Distrito de Moatize, por Posto 
Adm in istrativo 

Posto Administrative 

Z6bue 

Kamqulat~isi 

Moatize Sede 

Tot~I 

Op~r~cionais 

56 

24 

43 

1.~3 

N° de Fontes 

Avariadas Total 

15 71 

·- 6 30 

6 49 

27 ' 150 

Fonte: Direcyao Distrital das Obras Publicas e Habitayao de Moatize (2005). 

Para uma caracteriza9ao adequada do sistema de abastecimento de aguas dos povoados e da Vila de 
Moatize localizados na Area de lnfluencia Directa do estudo, foram mapeados e georeferenciados os pontos 
de capta9ao de agua e o sistema de distribui9ao atraves de fontenarios que estao apresentados nas Figuras 
129 e 130, a seguir. 
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1.8.5.5.2.3 Sistema de esgotos e recolha de residuos s61idos 

Segundo informa96es obtidas, o sistema de esgotos e bastante precano e encontra-se num estado 
avan<;:ado de obsolescencia. Apenas na zona urbana e em alguns bairros perifericos existem fossas 
septicas, sendo que uma parte da popula9ao utiliza latrinas tradicionais e um numero reduzido usa latrinas 
melhoradas. 

A pesquisa de dados secundarios realizada para a Vila de Moatize demonstra que a precariedade desses 
sistemas representa um grave problema de saude publica. Somente 34,0% da popula9ao possuem latrina e 
66,0% nao possui (INE - Censo 1997). 

Na Vila de Moatize as condi96es de saneamento tambem sao precarias. Apenas na zona urbana e em 
alguns bairros perifericos existem fossas septicas, sendo que uma parte da popula9ao utiliza latrinas 
tradicionais e um numero reduzido usa latrinas melhoradas (MICOA 2003-111) . Por outro lado, a pratica de 
defecar a ceu aberto e tambem significativa, contribuindo em parte para a prolifera9ao de doenc;as 
patogenicas coma diarreia e o c61era, par exemplo. 

De acordo ainda com o MICOA, o sistema de drenagem da Vila de Moatize, que data dos anos 1960, e 
deficiente, pois nao acompanhou o acrescimo de populac;ao e urbaniza9ao durante este perfodo. 

A drenagem das aguas pluviais ou servidas e feita superficialmente ao longo das estradas e picadas. Nos 
bairros perifericos praticamente nao existem sistemas de drenagem, sendo geralmente construfdas valas 
improvisadas para solucionar problemas pontuais. 

Constatou-se que a gerac;ao de residuos s61idos na Vila de Moatize e pequena (se comparada com a media 
mundial para areas urbanas - 2kg/hab por dia)37

, provavelmente devido aos habitos de consumo. A 
disposi9ao final dos residues s61idos urbanos gerados e de responsabilidade dos moradores, que 
promovem a queima dos mesmos a ceu aberto e/ou o enterramento nos quintais das pr6prias residencias. 

O Conselho Municipal da Vila de Moatize e responsavel pela recolha diaria dos residuos s61idos urbanos na via 
principal, que promove a disposic;ao final dos mesmos numa area localizada no bairro de Bagamoio. Nesta area 
nao foram observados procedimentos adequados de controle ambiental. Na area central da vila, pr6xima as 
sedes administrativas, ha um sistema de varriyao de ruas regular realizado par mulheres. 

A seguir esta apresentada a Figura 131 com a analise urbana par areas homogeneas identificadas da 
situac;ao do abastecimento de agua e de esgotos da Cidade de Tete e da Vila de Moatize. 

37 Fonte:EPA - Environmental Protection Agency (Agencia de Protei;:ao Ambiental - EUA), 2003. 
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1.8.5.5.2.4 Sistema de fornecimento de energia e/ectrica 

0 sistema de fornecimento de energia electrica na Provfncia de Tete envolve a produ9ao e distribui9ao pela 
Electricidade de Mo9ambique, E.P (EDM). 0 fornecimento de energia electrica na provincia e feito pela 
mesma empresa, a partir da linha de Cahora Bassa, atraves da subesta9ao de Matambo. 

Em 2004 a Hidrelectrica de Cahora Bassa (HCB) produziu cerca de 11 559 427 Mwh e em 2005 a produ9ao 
de energia electrica foi de cerca de 13 104 950 Mwh, o que corresponde a, aproximadamente, 13,0% de 
aumento, tendo sido exportados cerca de 10 094 719,6 Mwh e 1 806 051,3 Mwh fornecidos ao pais. 

Na Cidade de Tete e na Vila de Moatize, a empresa EDM tenta melhorar os actuais niveis de tensao e 
transformar o sistema em pre-pago. Somente na Cidade de Tete foram, ate o final de 2005, montados cerca 
de 4 500 contadores. Ainda esta em implanta9ao a montagem de dois postos de transforma9ao, um de 250 
kVA no bairro Chingodzi na Cidade de Tete, e outro de 100 KVA na Vila de Ulongue. 

Na Vila de Moatize ha 1 181 liga96es domesticas e industriais. Com as liga96es da Carbomoc, perfaz um 
total de 1 234 liga96es. 

Algumas sedes distritais estao sendo alimentadas por energia de geradores, sob o comando das 
respectivas Administra96es. Contudo, os geradores apresentam graves problemas de avaria, pois, na sua 
maioria apresentam-se em estado avan9ado de obsolescencia. A Tabela 121 apresenta a situa9ao actual 
dos grupos de geradores. 

Tabela 121: Situacyao Actual dos Grupos de Geradores - Provlncia de T_ete 

1,..ocalizacao C~papj_cjade Gper;lcion_~Jldade lli!'l ~n.u~e~a,o 
do gerador (KVA) ·testaao) 

Changara 75 Razoavel DPRME 

Tsangano 7'5 ·aaz:qay~ I QR.RMiz 

Mararia 75 Razoavel " 2000 89 

Chiuta '"' f5 80..rn. 
Magee 75 Razoavel 2002 36 

zumba 80 80.r:n rl . 

Chifunde 75 Born 2003 27 

~acanga 125 E,!G>m 
... 20©3 100 

mucumbura 80 Born " 2004 40 

Fonte: Direc9ao Provincial de Recurses Minerais e Energia (DPRME), Departamento de Energia, 2006. 

Ha ainda que referir a existencia de postos de abastecimento de combustiveis na cidade de Tete, nos 
cruzamentos de Materna, Chitima, Songo, Moatize, Ang6nia e Changara. Estes postos garantem o 
abastecimento das frotas de viaturas de passageiros e de carga, bem como para outras actividades. 

A Vila de Moatize recebe energia electrica a partir da subesta9ao de Tete, atraves de uma linha aerea de 
33kv (MICOA 2003-111) . Da Central Termica de Moatize partem duas linhas de 6,6 kv, uma transformada 
para 0,55 kv ou 0,4 kv para atender as necessidades de Carbomoc; e outra transformada para 0,4 kv, 
destinada ao consumo domestico e industrial (pedreira). A area da futura concessao, com excep9ao da Vila 
de Moatize, nao e atendida regularmente pelo sistema de energia electrica. 
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A EDM - Zona de Distribui9ao de Moatize - tern cerca 2 700 clientes, dos quais 7 sao considerados grandes 
clientes e pagam directamente na sede, na Cidade de Tete. As institui96es classificadas como grandes 
clientes, sao: Telecomunica96es de Mo9ambique, lnstituto Medio de Geologia e Minas, Carbomoc, Mina de 
Chipanga 11, Bombas de Gasolina Petromoc, Pedreira e Aeroporto de Mo9ambique - Radio Farol que fica 
em Benga. A media de consumo e da ordem de 2 134 kv/h . 

Para um melhor controle dos consumidores dornesticos, estes forarn divididos em duas zonas: 

• Zona 06 - centro da vila de Moatize. 

• Zona 07 - arredores da vila, Chipanga e Pedreira, sendo esta ultima a que concentra maior numero de 
cons um idores. 

lmporta referir que a EDM - Zona de Moatize herdou toda a sua infra-estructura da ernpresa CFM em 1991 . 
Actualmente apresenta problemas resultantes deste legado, uma vez que tern registrado perdas devido a 
desvios de corrente electrica por parte de alguns consumidores. 

A empresa tern enfrentado problemas resultantes de avarias. Somente no ano de 2005 forarn apontadas 
cerca de 20 avarias devido a sobrecarga do sistema, roubo de condutores, queda de postes Ua 
deteriorados) causados por mau tempo e queimadura de ligadores nas protec96es situadas na zona de 
Bamba, na margem esquerda do rio Revubue; e cerca de 2 924 avarias causadas por roubo de condutores 
de cobre, fusfveis aereos, cruzamento de linhas, sobrecarga de linhas devido a menor sec9ao e o seu 
estado avan9ado de obsolescencia. 

Com todos estes problemas, a empresa nao consegue atender a demanda, vista que conta com um numero 
reduzido de trabalhadores (12), o maquinario existente encontra-se em grande parte avariado e nao existem 
acess6rios para a sua repara9ao. Actualmente a empresa nao tern parceria com outra empresa desta area 
e a concretiza9ao de seus projectos de expansao para atendimento adicional de 1.000 clientes ate o final de 
2006, depende do desempenho dos seus trabalhadores. 

A seguir esta apresentada a Figura 132 com a analise urbana par areas homogeneas identificadas da 
situa9ao de energia electrica da Cidade de Tete e da vila de Moatize. 
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1.8.5.5.2.5 Sistema de comunicac;oes 

A infra-estructura de telecomunica96es na Provlncia de Tete tern se beneficiado de melhorias com base nas 
liga96es via satelite e radio UHF, permitindo a liga9ao de todos os distritos da provincia e destes com o 
resto do pafs. Existem ainda redes de telefonia m6vel feitas pelas empresas TOM, MCEL e Vodacom na 
Cidade de Tete e, vilas de Moatize, Ul6ngue, Luenha e Songo, que fazem cobertura em quase toda a 
provfncia, exceptuando-se o Zumbu e Maravia. 

No que se refere a comunica9ao digital, existem na cidade de Tete e Songo, centrais de comunica96es, 
sendo uma via radio e outras de sistema PBX. 

Relativamente aos correios, a rede postal e pouco expressiva, existindo apenas uma esta9ao postal na 
Cidade de Tete e cinco postos postais nas vilas de Moatize, Songo, Mutarara, Furancungo e Ulongue. 

Na Vila de Moatize foi verificada a presen9a de uma central telef6nica, contando no ano de 2003 com 133 
assinantes, 60 caixas interurbanas, 12 cabines publicas e uma rede de tele~cartao. Alem disso, algumas 
institui96es possuem radios transmissores e a vila e servido per uma rede de telefonia celular. Quanto a 
comunica9ao de dados digitais, o servi90 disponfvel de acesso a internet e precario, pois se ap6ia 
majoritariamente no sistema discado de conexao. 

A Cidade de Tete possui um local que oferece o servi90 por cabo, mas esta aquem das necessidades de 
transmissao de dados que o processo de implanta9ao da Central Termica de Moatize exige. 

1.8.5.5.2.6 Padrao de uso e ocupac;iio 

Quante a posse da terra, em Mocambique a terra e toda considerada propriedade do Estado e nae pode ser 
vendida, embora possa ser transferida por heran9a. O Estado atribui direitos aos indivfduos e entidades 
colectivas legais para utilizarem e explorarem a terra e os seus recursos, desde que apresentem um piano 
de explora9ao e que este seja aprovado. As comunidades locais beneficiam de direitos consuetudinarios a 
terra, atraves dos quais a terra e herdada. 

Nas zonas rurais, a aloca9ao de terras as comunidades locais para fins agrfcolas e de habitacao e 
essencialmente realizada atraves de praticas consuetudinarias (ver a Fotografia abaixo). Aos recem
chegados a area, a terra e atribufda atraves da estructura local tradicional de governa9ao, principalmente 
atraves da figura "Cabos de Terra". 
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Um aldeamento tipico situado perto do local da central no aglomerado de Moatize 
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A alocac;ao de terrenos e a autorizac;ao para explorar os recurses naturais para o sector de actividade e da 
responsabilidade da administrac;ao local, em colaborac;ao com os servic;os econ6micos Distritais. 
Dependendo da quantidade de terra solicitada, o sistema de atribuic;ao e concessao de terras e feito pelas 
estructuras provinciais ou centrais. 

Na area de estudo mais de 92% dos agregados familiares tern pequenos terrenos agricolas conhecidos 
localmente par machambas, com uma media de 1,5 machambas par agregado familiar. Das mais de 92% 
das familias com machambas, apenas menos de 12% tinham culturas permanentes (arvores frutiferas) nas 
suas machambas (consultar a Tabela 122). Alem disso, 1.008 agregados familiares que nao vivem dentro 
da area de opera96es tern as suas machambas dentro dessa area - destes, pouco mais de 43% tern mais 
de uma machamba, totalizando 1.527 machambas. A Fotografia abaixo ilustra uma machamba tipica na 
area de estudo. 

Chipanga 

Malabwe 

Bagamoyo 
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Tabela 122: Terrenos na area de estudos 

630 893 626 

55 111 54 

22 25 22 

• ·I 

Fonte: Diagonal Urbana Consultoria Ltda. (Novembro de 2006). 

Um exemplo de terreno agrfcola tfpico "machamba" 
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• Vila de Moatize - Assentamento Urbano 

A Vila de Moatize ficava restrita ao nucleo original planeado ate meados da decada de 1960, quando a 
cidade experimentou um crescimento populacional, com a implantac;:ao da Carbomoc. A configurac;:ao 
urbana actual e o resultado de um crescimento concentrado, baseado na autoconstruc;:ao. 

E composta por seis bairros (Chithatha, 25 de Setembro, Liberdade, Bagamoio, Primeiro de Maio e 
Chipanga) delimitados ao norte pelos rios Moatize e Revubue, e ao sul pelo rio M'pandi. A area apresenta
se predominantemente plana, com pequenas elevac;:oes, sendo que na mais alta situado no bairro 1° de 
Maio, encontra-se um cruzeiro, onde sao feitas peregrinac;:oes em homenagem a Santa Barbara. 

De acordo com informac;:oes obtidas em campo, o bairro de Bagamoio foi construido em razao dos 
caminhos de ferro, e e predominantemente forrnado par pessoas da etnia Sena, oriundas de Beira e de 
Mutarara. Quanta ao bairro 1° de Maio, construido a volta da Carbomoc, foi constituido por pessoas da etnia 
Nhungue. 

0 bairro da Liberdade e formado por imigrantes que chegararn a Moatize a procura de emprego, 
pertencendo principalmente as etnias Nhungue e Nyanja. 0 bairro 25 de Setembro, de construc;:ao mais 
recente, foi constituido depois da paralisac;:ao da linha ferrea, majoritariarnente por pessoas saidas dos 
outros bairros que se aproximaram da sede da Administrac;:ao. Ainda segundo as mesmas fontes, este 
bairro e habitado principalmente par pessoas das etnias Nhungue e Sena. 

Os bairros de Chipanga e Chithatha sao formados por pessoas oriundas das areas rurais, provenientes, os 
primeiros, do antigo povoado de Chipanga, (um povoado que se conurbou com a Vila por causa da area das 
minas}, no periodo entre a independencia e a guerra, atraidas pela pedreira. Nestes dais bairros, a etnia 
predorninante e a Nhungue. 

ldentifica-se a presenc;:a de cinco diferentes arranjos de ocupac;:ao territorial que se caracterizam coma areas 
homogeneas, sabre os quais se estabeleceu a seguinte denominac;:ao: nucleo original, setor periurbano A, 
setor periurbano B, sector Carbomoc e setor de ocupac;:ao dispersa/rural, conforme identificado na Figura 
133 abaixo. 

0 agrupamento de areas homogeneas, a partir de semelhanc;:as morfol6gicas e tipol6gicas, constitui apenas 
um criteria de analise e nao deve ser considerado isoladamente, ja que as questoes espaciais do 
assentarnento conformam um conjunto integrado e interdependente. 
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Vila de Moatize - Setores 

liliilll Nucleo Original 

- Periurbano A 
I J Periurbano B 
r==:J Carbomoc 
~ Rural disperse 

Figura 133: Vila de Moatize - Sectores 

As caracterfsticas de cada uma das cinco areas homogeneas identificadas sao as seguintes: 

a. Nucleo Original 

Trac;ado urbano colonial portugues do inicio do seculo XX com quadras ortogonais, 
ordenadas axialmente, onde estao instalados os pnnc1pais equipamentos 
institucionais da Vila de Moatize (administrac;ao do distrito sede, estac;ao ferroviaria, 
entre outros) e as casas para funcionarios da CFM. Esses edificios possuem um 
padrao construtivo homogeneo, em alvenaria revestida, cobertura de telha ceramica, 
estabelecidos em lotes claramente delimitados, obedecendo a recuos e limites de 
gabarito preestabelecidos. Esta ocupac;ao fica contida nos bairros de Bagamoio e 25 
de Setembro. 

Esses bairros sao atravessados pela Estrada EN 7, o que resulta em um fluxo constante de autom6veis e 
velculos de carga. Em posic;ao paralela um pouco a sul, encontra-se a estac;ao ferroviaria municipal e a 
linha ferrea da CFM, hoje desativada. Quase a totalidade das vias desse recorte territorial e pavimentada, 
sem interrupc;oes ou obstaculos marcantes. 

Com relac;ao a infra-estructura de saneamento basico nao foi verificada estac;ao de tratamento de esgoto. 
Existe uma estac;ao de captac;ao de agua em poc;os as margens do rio Revubue e armazenamento em caixa 
de agua localizada pr6xima ao Quartel (area militar). A drenagem de aguas pluviais e feita superficialmente. 
As ruas sao dotadas de iluminac;ao publica deficitaria e sao freqOentes os pastes sem manutenc;ao 
adequada. 

O sistema de espac;os publicos desse nucleo planeado, alem da rede viaria e dos seus passeios publicos, 
possui uma sequencia de pra~as (conhecidas coma Prac;a do Marco Zero, Prac;a dos Trabalhadores e dos 
Her6is) que configuram um eixo - espac;o simb61ico e de encontro da Vila - a partir do qual se distribuem as 
quadras residenciais. 
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b. Sector Periurbano A (autoconstruc;:ao: consolidac;:ao avanc;:ada) 
... • •••• ·~·- · • • • • ... • .... 

~ • 
•• .. 

~ •••• •• I • •• ••• • • • ••• 
"' 11 1" . I 

Ocupac;:ao organica com casas autoconstrufdas predominantemente em adobe 
(matope}, cobertas com palha ou chapa de zinco, implantadas em talh6es, em geral 
sem demarcac;:oes claras e, quando existentes, parciais, feitas com cercas vivas ou 
pedras. 0 barro, materia prima para a produc;:ao dos elementos estructurais e de 
vedac;:ao dessas construc;:oes, e extraido de pequenas jazigos as margens do rio 
Moatize e queimado em olarias, existentes no bairro da Liberdade. Quando nao sao 
construidas com essa tecnica, as casas sao feitas em pau-a-pique (taipa-de-mao) . 

0 uso do solo e predominantemente habitacional, com caracterfsticas periurbanas, ou seja, de transic;:ao 
entre o meio urbane e o rural. Pode-se notar que ha variac;:oes de densidade populacional dentro desse 
sector, mas apresenta em media 100 hab/ha. Estao presentes diversos equipamentos de uso colectivo 
complementares a func;:ao habitacional, tais como escolas, igrejas, pestos de saude, associac;:oes 
comunitarias, e outros. 

Apesar da feic;:ao rural, sao raras ou inexistentes as hortas junto aos quintais. Ainda assim , as pessoas 
desenvolvem actividades produtivas ligadas ao campo em machambas (fora da mancha urbana), cuja 
produc;:ao muitas vezes e comercializada informalmente. 

0 sistema de acesso a esse setor parte da Estrada N 7, de onde se conectam as principais vias de acesso 
secundario, e as picadas. As vias nao sao pavimentadas, com excec;:ao de duas vias divis6rias entre os 
bairros Liberdade e 25 de Setembro e a via de acesso a Carbomoc. 

Com relac;:ao a infra-estructura de saneamento, nata-se a ausencia de redes oficiais, seja de captac;:aa de 
esgoto, seja de distribuic;:ao de agua e de sistemas de drenagem de aguas pluviais. 0 esgoto em geral e 
lanc;:ado em valas negras e a agua fornecida par fontenarias colectivos. Em alguns trechos desse sector 
verifica-se a existencia de rede de iluminac;:ao publica, porem insuficiente. 

c. Sector Periurbano B (autoconstruc;:ao: processo inicial ou intermediario de consolidac;:ao) 

Apresenta caracterfsticas de uso semelhantes ao sector A, com ocupac;:oes recentes 
e dispersas. As construc;:oes sao feitas em adobe, no entanto, as casas feitas em 
pau-a-pique (taipa de mao) e cobertas com palha indicando um menor grau de 
cansolidac;:ao. 

Apesar de apresentar padroes periurbanos com baixa densidade populacional, par 
estarem afastados do nucleo original mais dense, apresenta alguns equipamentos 
publicos de uso coletivo. A densidade populacional nao ultrapassa 80 hab/ha. 

A infra-estructura de saneamento e praticamente inexistente nessa porc;:ao territorial, ficando restrita a oferta 
de agua por meio de fontenarios. 

d. Sector Carbomoc 
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Trata-se de um conjunto habitacional, com casas padronizadas, construfdas para 
abrigar funcionarios da emprssa Carbomoc. ,b, ocupayac, apesar de ordenada, e 
esparsa. O padraa de construc;:ao e em alvenaria revestida com cobertura em telha 
de fibrocimento. As ruas nao sao pavimentadas. Possui uma area de lazer colectiva 
(campa de futebal) e abriga o Centro de Saude de Moatize. Actualmente as casas 
saa de aluguel e, em geral, apresentam precarias condic;:oes de conservac;:aa. 

Ha uma oferta razoavel de infra-estructura de saneamento nesse sector. 
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e. Sector de Ocupai;ao Dispersa/rural 

Trata-se da por9ao da Vila, na qual, as casas encontram-se mais esparsas a medida que 
se distanciam dos setores autoconstruidos, e se aproximam dos limites externos da Vila. 
Nesse setor tambem foram identificados machambas (dentro do perimetro da Vila de 
Moatize). Par outro !ado, a baixa productividade observada nessas areas agricultaveis 
pode ser atribuida aos periodos de seca (abril a outubro). 

Para uma analise comparada do padrao construtivo intra-urbane da Vila de Moatize 
----"'"----•-- com a Cidade de Tete, a partir das variaveis do estado de conserva9ao, tecnica 
construtiva utilizada, tipo de loteamento e grau de estructura9ao, esta apresentada a seguir na Figura 134. 
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FIGURA 134 

Padroes construtivos 
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Na Vila de Moatize observam-se actividades comerciais formais e, com freqi.iencia, informais. As primeiras 
estao localizadas ao longo da Estrada EN 7 e concentradas no nucleo original planeado. Trata-se de um 
comercio diversificado de mercadorias (mercado, farmacia, lojas de roupas, cal9ados, entre outros), 
configurando uma centralidade linear, que esta atrelada a um intenso fluxo de pedestres nos acostamentos 
da estrada. 

As actividades informais ocorrem em pequenas barracas, onde sao comercializados productos primarios. 
Essa modalidade tambem pode ser observada ao longo da estrada principal, junta ao comercio formal, ou 
disperso ao longo de vias secundarias e em mercados (feiras) como na feira de Bagamoio. 

• Equipamentos Publicos e Culturais 

Os equipamentos de ensino e de saude estao distribuidos de forma homogenea sobre o territ6rio, porem, 
pode-se notar uma maior concentrac;ao no bairro 25 de Setembro. 

ldentificam-se pontos de patrim6nio hist6rico e marcos simb61icos na vila, sendo um dos mais relevantes 
identificados a vala comunitaria, onde estao sepultados os mineiros que morreram em desabamento da 
mina de Chipanga, em 1976-1977 (no local foi erguido um monumento em homenagem aos mineiros 
falecidos). 

As areas institucionais correspondem a area da Carbomoc, patio de manobras da CFM e esta9ao 
ferroviaria, o campo dos ferroviarios, quartel etc. Por ocuparem areas relativamente grandes e oferecerem 
fun96es urbanas diferenciadas, estes equipamentos constituem uma referencia na estructurac;:ao do espac;:o 
urbano. 

• Plano de Urbanizac;:ao do Distrito de Moatize 

0 Plano de Urbaniza9ao do Distrito de Moatize, elaborado pelo Conselho Municipal da Vila e pelo MICOA, 
datado de 9 de Mar90 de 2003, revela-se fundamental para o EIA, por estar inserido na AID da Central 
Termica de Moatize. Apresenta dados importantes para analise, pois pretende a fixac;ao, o desenvolvimento 
e o controle urbano da Vila de Moatize, nao prevendo um possivel cenario do reassentamento de parte da 
vila pelo Projecto Carvao Moatize. 

A partir da implantac;:ao do Projecto Carvao Moatize faz-se necessaria uma compatibiliza9ao do piano com o 
desenvolvimento das actividades previstas pelo empreendimento. 

As areas de ocupac;:ao consolidada inscrevem-se na parte central da Vila de Moatize (zona de cimento) nos 
bairros 25 de Setembro, Bagamoio e 1° de Maio, com uma superficie de 263 hectares, o que representa 8% 
da area total da Vila com maior parcela pertencente a Carbomoc e aos CFM. 

Segundo o piano, este crescimento deve ser equilibrado de maneira a nao criar um exodo de mao-de-obra 
do campo para a area urbana, o que indica a necessidade de realiza9ao de investimentos equilibrados na 
vila e no campo para se evitar exodo rural. A reduc;:ao deste exodo esta intrinsecamente ligada a estrategia 
definida pelo governo de apoio a populac;:ao rural, visando permitir sua fixa9ao nas zonas de origem em 
condi96es economicamente aceitaveis. 

Os programas e projectos que serao desenvoividos peio Gabinete do Piano de Desenvolvimento da Regiao 
da Zambezia - GPZ poderao, de certo modo, contribuir para a estabilizac;:ao da populac;;ao nas zonas rurais. 

De acordo com esta proje9ao haven~ em Moatize cerca de 3 205 novas fam ilias e a vila ira necessitar de, 
aproximadamente, mais 385 hectares para usos residenciais. 

A area industrial e proposta no citado piano no bairro Chithatha, entre o armazem do lnstituto de Cereais de 
Mo9ambique ea area de explora9ao de pedra junta a Estrada EN7. Esse polo tendera a assumir uma forma 
linear para aproveitar a infra-estructura existente. As industrias a serem estabelecidas deverao ser sujeitas 
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a estudos de avaliac;:ao do impacto ambiental e devem garantir que os seus resfduos s61idos, efluentes 
lfquidos e emissoes atmosfericas nao poluam as zonas residenciais previstas no sector norte da Estrada 
EN?. Qualquer acc;:ao de estabelecimento de unidades industriais devera ser coordenada com o sector 
minerario, devido as interferencias com a explorac;:ao subterranea. 

Propoem-se ainda areas para a agricultura, silvicultura e pecuaria devendo-se incentivar o cultivo de 
hortfculas nas varzeas e produc;:ao de animais de pequeno porte para consume local. 

A zona verde que se estende ao longo dos rios Moatize e Revubue deve ser exclusivamente reservada para 
a pratica agricola e, a media prazo, os solos desta area deverao ser submetidos a analises para possiveis 
correic;:oes e possibilitar maior productividade. 

No bairro da liberdade, na area pr6xima da ponte sabre o rio Moatize, onde se desenvolvem actividades de 
extrac;:ao de argila e queima de tijolos, esta prevista a reconversao para espac;:o natural (area verde), 
podendo assim contribuir para a estabilizac;:ao da Estrada EN7 e da ponte. 

Com a reativac;:ao da Linha Sena, novos projectos de desenvolvimento poderao ocorrer na vila (aumento 
significativo da actividade comercial e servic;:os). 

O aterro sanitaria localiza-se em local inadequado, nomeadamente, numa area de ocupac;:ao consolidada no 
bairro Bagamoio. Propoe-se que este aterro sanitario seja relocado para o bairro Chithatha, a cerca de 1 
quil6metro do cemiterio, em direcc;:ao do rio Revubue, adoptando-se praticas ambientalmente correctas para 
se promover o tratamento e a disposic;:ao final de residues s61idos. 

• Povoados -Assentamentos Rurais 

Os assentamentos rurais da area de influencia directa fazem parte das localidades de Moatize Sede e de 
Benga. A localidade de Benga esta em area pr6xima ao leito do rio Zambeze e Revubue, onde se observam 
povoados estabelecidos ao longo do percurso dos rios, em distancias que variam entre 300 a 2 000 metros 
a partir da margem. A localidade Moatize Sede fica no entorno imediato da Vila de Moatize, e e composta 
por nave povoados, porem dentro do limite da AID encontram-se apenas 8, excluindo-se o povoado de 
lnhangoma. 

A rede de circulac;:ao e constituida de estradas nao pavimentadas (picadas), com largura media de 5 a 6 
metros e topografia predominantemente plana. Muitas vezes, o l'.mico acesso as povoac;:oes exige a 
transposic;:ao de rios intermitentes, onde raramente sao encontradas pontes ou pinguelas para que se possa 
realizar a travessia. 

De modo geral, nesses aglomerados, a captac;:ao de agua e realizada atraves de poc;:os com fontenarios, 
instalados pelo governo local. Nao se constatam rede~s oficiais de infra-estructura e os servic;:os publicos de 
manutern;;ao, em geral, ficam restritos a reparos nas vias de acesso. 

As localidades sao caracterizadas par um tipo de ocupac;:ao dispersa e aparentemente espontanea. Nao 
existe a demarcac;:ao de terrenos e as casas sao dispostas de maneira esparsa no terreno. As unidades 
habitacionais sao compostas por duas ou mais edificac;:oes que tern func;:oes especificas coma abrigo, casa 
de banho, dep6sito de sementes e outros productos agricolas e abrigo para animais (galinhas, cabritos e 
porcos) . 

As casas tradicionais, situadas em varias localidades, tern paredes construfdas com esiacas e pedras 
encaixadas entre os troncos e cobertas de colmo. Em outras versoes verifica-se o emprego do barre nas 
paredes. Sao denominadas de casas maticadas, com as paredes de larga espessura e coloridas ao gosto 
de cada habitante ("Olhar Moc;:ambique", 1995), observadas em visitas de campo nos varios povoados. 
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Casa e criar;ao em Mafupayaso 
Fonte Diagonal Urbana, 19/05/2005 

Casa de banho em Capanga 
Fonte Diagonal Urbana, 12/05/2005 

0 tronco da mapira e usado como protecc;:ao para dormida e como sistema de vedac;ao das casas nas 
partes externas. No caso da protec;ao contra insectos e rastejantes, o tronco fino e cortado, tranc;:ado e 
posto sabre a terra antes da esteira. No uso como vedac;:ao sao tranc;:ados e colocados junta as paredes das 
casas. Algumas habitac;:oes mais afastadas do 
centro da comunidade sao cercadas com nhadiz 
(cerca-viva), mas longe de areas produtivas, 
porque esta planta retira da terra a agua 
necessaria ao producto agrfcola, conforme 
observado em Capanga. 

Os celeiros sao cilindricos tendo a base sempre 
acima do solo para a defesa contra parasitas, e 
protegidos com alguns productos extraidos de 
rafzes e de folhas de certas arvores com que 
"tratam" o chao a volta e o pr6prio celeiro para 
que nenhuma praga as ataque. Outra construc;:ao 
observada destina-se a area de secagem dos 
graos, feita com estacas e com base bem acima 
do solo coma forma de protecc;:ao do ataque de 
caprinos, conforme entrevistas realizadas. 

Ce/eiro em Mafupayazo 
Fonte Diagonal Urbana, 19/05/2005 

Em relac;:ao a existencia de equipamentos publicos, as maiores povoac;:oes possuem pequenas escolas e 
postos de atendimento medico que dao assistencia a populac;:ao locale a pessoas vindas das comunidades 
pr6ximas. Em visita de campo identificaram-se, em algumas povoac;:oes, cursos de alfabetizac;:ao para 
adultos. 

1.8.5.5.2.7 Sintese tematica 
As Areas de lnfluencia lndirecta e Directa do empreendimento Central Termica de Moatize circunscrevem 
um territ6rio onde se apresentam padroes diferenciados de concentrac;ao e ocupac;ao. Neste polfgono 
encontram-se tanto a Cidade de Tete, capital da provfncia e sua maior concentrac;:ao, como o Distrito de 
Moatize cuja densidade esta equiparada a media provincial, que e baixa. Alem destes dois locais de maior 
concentrac;ao populacional, a ocupac;ao tende a ser rarefeita no territ6rio em assentamentos rurais em 
pontos dispersos. 
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1.8.5.6 Actividades Econ6micas Produtivas 

1.8.5.6.1 Fundamentac;ao 

A caracteriza9ao das actividades economicas produtivas tern a finalidade de mostrar o panorama das areas 
de influencia, directa e indirecta, da implementa9ao da Central Termica de Moatize. Apresenta o perfil das 
principais actividades desenvolvidas na regiao e o setor energetico, de forma a mostrar o desenvolvimento 
da economia local apartir de seus indlcadores mais recentes. 

A analise da estructura ocupacional tern a finalidade de mostrar o perfil da mao-de-obra disponivel nas 
areas de influencia, direta e indireta, a partir da descri9ao das caracteristicas da popula9ao 
economicamente activa. Relaciona o comportamento da economia local e suas interferencias no processo 
de empregabilidade a partir das caracteristicas de faixa etaria, genera, distribui9ao setorial e tipo de 
remunera9ao. 

O conjunto de dados secundarios advindos de fontes governamentais e institui96es de desenvolvimento 
lnternacionais, juntamente com as informa96es recolhidas em entrevistas locais (dados primarios) e outras 
fontes pertinentes a cada tema, subsidiaram toda a reda9ao a seguir e, a partir da analise destes, fez-se a 
identifica9ao das oportunidades e fragilldades da regiao quanta as actividades produtivas e a estructura 
ocupacional. 

1.8.5.6.2 Descric;ao do T ema 

0 primeiro indicador ilustrativo da actividade econ6mica e o producto interno bruto. Os dados 
disponibilizados pelo INE apresentam os valores agregados para o pals numa serie de 1996 a 2004 
conforme mostra a Tabela 123, a seguir. 

Tabela 123: Producto lnterno Bruto do pais de Mocambique - valores1de1996 a 2004 e variacao 
percentual 

· ~~c:.to~~s. . %- .1999. % .. 1 2000 
Prod.utivos " 

% 

Agricultura, 9.972 .954 10.922.947 9,5 11 .963.601 9,5 12.743.385 6,5 11.071 .325 -13, 1 
Pecuaria e 
Silvicultura 
Agricultura , ~-fr50 , 1s5 9.0ii2.5701 9;6 1_0,9rf 237 ~0.7· 10.679:944. ·~ 11 fl.9118.1541 -1615 

Pecuaria 663.081 785.008 18,4 830.265 5,8 906.410 9,2 938.013 3,5 

2·4 
' < 

1'.15'7'.031 
<. 

1.2'14':77-i' 5;0 

Pe sea 1.310.503 1.337.496 2,1 1.189.740 -11 ,0 1.164.455 -2,1 1.220.626 4,8 

lndQstria.de -:n.57-3 I ~1.1 113.333 20J3 1.05!976 ·--6,p 1691~9 59,6 
• ~"I ,...., ···~·f'~h fl. -E~trcie9ao de 

Minerais.' 

tnduslria 2.832.273 3.731.603 31 ,8 4.270.801 14,4 4.897.189 14,7 5.638.578 15, 1 
Transformadora 

Electricidade e .155.08~ 213.929 37,9 8-10.854 279,0 1.446.043 78,3 1.325.353 -8,3 
Agua 
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Construc,:ao 2.163.418 2.555.828 

Comercio 7.595.649 8.191.029 

Servic,:os de 189.165 233.655 
Reparac,:ao 

Restaurantes e 277.843 376.394 
Hoteis 

Transportes e 2.826 .158 3.314.911 
Comunicac,:oes 

Servic;:os 1;220.972 1.q86.233 
Flnanceirbs 

Aluguel de 878.682 907.526 
lm6veis 

Servic;:os 4:.13!6914 . 4rt ;3 .. 94.7! 
• i 

- Pre.stados a 
Empresas 

Administrac;:ao 860.263 852.272 
Publica e 
Defesa 

Educac;:ao . ·~6o:szs1 . :'!9~".8q8 · 

Saude 130.756 137.424 

0utra's S~Mr;:0:s 1.407:-650 1.~3~k5l1 

Direitos de 684.922 763.966 
lmportat;:ao 

de' ,. ,. f73!M38~ 
Jite(n.1e~ia~o 

fina.nceira. ~ ' 
TOTAL 

Sectore~ 

Produt.ivos 

Agricultura, 
Pecuaria e 
Silvicultura 

Agrtcultura 

Pecuaria 

Silvicultura e 
Explora~ao · 

Florestal 

Pesca 

lndustria de 
Extracc;:ao de 

Minerais 
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. ) 

32.718.598 36.340.646 

2Qo~ · % 

12.247.436 10,6 

10.120:307 13,p 

910.086 -3,0 

1.21:7.043 0;2 

1.227.795 0,6 

187.330 10,8 

18, 1 3.225.860 26,2 3.334.330 

7,8 9.167.076 11,9 9.397.078 

23,5 272 .876 16,8 281 .694 

35,5 368.374 -2, 1 388.212 

17,3 3.473.143 4,8 3.787.194 

29,9 1.~10.440 -17,4 957.466 

3,3 941 .860 3,8 962.484 

o,r 5Q0.446 20,9 522r.6a4 

'! 

-0,9 875.981 2,8 1.034.604 

7,2 5~0.~41 7,4 589,8:11 

5,1 150.499 9,5 176.276 

9,2· 1.685.199 9,7 1.853028 
> 

11,5 875.725 14,6 899.333 

79 :. 
. . (!S4.B0V) "'40,0 

"-

11,1 40.932.044 12,6 44.017.515 

20.02 % 2003 ·% 

13.725.311 12, 1 15.018.568 9,4 

11.469,41'8 13,3 12 .667 .69.1 1QA· 

966.299 6,2 1.034.722 7,1 

1.2f}§J.594 6·,0 1.316'.156 2;1 

1.241 .831 1,1 1.316.684 6,0 

241.116 28,7 300.865 24,8 

518 

3,4 3.769.072 13,0 

2,5_ 9.704.187 3,3 

3,2 286.123 1,6 

5,4 414.678 6,8 

9,0 3.887.275 2,6 

-26,.9 1.730:729 80,8 

2,2 983.326 2,2 

,4,4, 521.71~ -0;?'. 

18,1 1.097 .959 6,1 

eis· I 631.088· .~ 9,7 

17,1 196.919 11,7 

10;'0 2.192 8i G rs,-s 
2,7 968.213 7,7 

7,5 44.872.587 1,9 

2004* o/o 

16.471.320 9,7 

14.073.749 .. 11, 1 

1.047.254 1,2 

t.~50.317 2-~6 -

1.266.713 -3,8 

763:246 153,7 

"'4· · 
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lndustria 7.595.203 34,7 8.259.080 8,7 9.529.458 15,4 10.501.139 10,2 
Transformadora 

Electricidacie e 1.456.353 9,9 1.607.820 10,4 1.495.190 -7,0 Ui16.172 8, 1 
Agua 

Construc;:ao 4.020.651 6,7 4.454.697 10,8 4.760.599 6,9 4.198.177 -11,8 

Comercio 11.478.551 18,3 12.017.376 4,7 12.003.162 -0 ·1 !. 12.611.387 5, 1 

Servic;:os de 291.342 1,8 296 .687 1,8 315.359 6,3 316.281 0,3 
reparac;:ao 

Re_stauratiles·e. 431'.174 4,0 453.313 5,1 492Ag,8; 8,6 538;040 9,3 
hot~l~ 

Transportes e 4.154.328 6,9 4.501.758 8,4 5.159.313 14,6 6.041.981 17,1 
comunicac;:oes 

Seryl~~ c :b1bp~059 21,3 2.430.873, 1·~,8 · . 8;QJ 2 :,~5i;i~O-Q7 · 1,2 
tifoi'nhe1fus 

. , 

989.791 0,7 993 .134 0,3 1.073.246 8,1 1.096.145 2, 1 

1~·,3 599.137 l 3,2 

Administrac;:ao 1.342.785 22,3 1.441 .891 7,4 1.461.025 1,3 1.561 .577 6,9 
publica e defesa 

Eddea~o~ ?r5B.15~ ·1·9,0 · I 193 sbo . 4·,1· 14;1tt ... . .. 
Sau de 214.576 9,0 226.818 5,7 230.562 1,7 248.120 7,6 

p.8 2.4·19.·18~ ' '. i~t;3 "9,f ' .2.64~~8©~ 
.. .,~. 1' 

0.1. 

Direitos de 1.016.841 5,0 1.284.566 26,3 1.696.385 32,1 1.941.570 14,5 
lmportac;:ao 

,, (.f.~93.1706) ' ,fg,7 (2-.095.497-)' 
,.. ~ ;., 

23,7 (2.~46,8~1) .. 2r~ 
'.. 

' . 
50.751.295 13,1 54.892.892 8,2 59.238.239 7,9% 63.677.886 7,5 

Fonte: INE - lndicadores macro-econ6micos (2006) 
Elaborac;:ao: Diagonal Urbana (2006) 

1 a partir da produc;:ao; valores em milh6es de Meticais (mil MZN); Prec;:os Constantes de 1996 

0 crescimento do PIB de Moc;:ambique apresenta o padrao acima de 7% ao longo do periodo, excepto para 
o ano de 2000, que tern uma taxa consideravelmente baixa em relac;:ao aos outros anos (1 ,9%). Os 
principais setores com taxas acima da media anual (excepto 2000) foram agricultura, extracc;:ao mineral e 
transportes. Destaca-se para o anode 1998 o setor energetico e, para 2004, o setor de extracc;:ao mineral. 

Tomando como refer€!ncia o modelo de Solow38
, em que a taxa de crescirnento eccn6mico em estado 

estacionario, por simplificac;:ao, devera ser equivalente a soma da taxa de crescimento populacional e taxa 
de reposi9ao do capital, verifica-se um estado nao estacionario marcante. Esta referencia tern a finalidade 
de co.mparar uma base te6rica aplicada a economia real , entretanto, sem aplicar devidamente dados 
emplricos as variaveis do modelo. 

38 Teoria de Solow (R.M. Solow (1956) "A Contribution to the Theory of Economic Growth" Quarler/y Journal of 
Economics. Vol. 70 (1) pp. 65-94) 
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A taxa de crescimento populacional39 media nos ultimos cinco a nos foi de 1, 8% e de reposic;ao do capital 
nao esta disponivel. Mesmo assim, o facto de haver um padrao de taxa de crescimento do PIS acima de 7% 
demonstra que o pais esta em formac;ao ou expansao das bases produtivas, especialmente para os 
sectores destacados. 

Portanto, depreende-se que Moc;ambique apresenta uma forte tendencia de crescimento econ6mlco 
acelerado com alto investimento, que devera manter-se pelos projectos de desenvolvimento e as metas 
governamentais de investimento em curso para esta decada40

, impactando directamente as actividades 
produtivas, a formac;ao de capital e, ate mesmo, o padrao de crescimento populacional41

. 

1.8.5.6.2.1 Estructura produtiva na Provincia de Tete 

A analise da estructura produtiva abrange a area de influencia da Central Termica de Moatize, considerada 
para a analise do tema como a Provincia de Tete. 

Verifica-se na Tabela 124 a seguir a participac;ao por sectores produtivos do PIS local (Provincia) em 
comparac;ao ao PIS nacional em valores relativos ao total. E importante salientar que estes dados foram 
identificados apenas nesta form a e que nao foi possivel atribuir valores absolutos ao PIS da Provincia. 

39 United Nations Population Fund - UNFPA. 
40 PARPA 2005-2009. 
41 

UNFPA - Programme of Action of International Conference on Population and Development (ICPD) Report (2001) 
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Tabela 124: Participa(fao Relativa no PIB por Sector 1 - Mo(fambique e Provfncia de Tete 

Setores Produtivos 1997 1998 1999 2000 

mz tete mz Tete· Mz tete mz tete 

Agricultura 24,9% 26,5% 24,5% 23,6% 24,3% 25,7% 19,9% 37,3 
% 

Pecuaria 2,2% 5,2% 2,0% 1,6% 2,1% 3,2% 2,1% 3;7% 

Silvicultura e Explora9ao Florestal 3,0% 5,2% 2,7% 5,3% 2,6% 4,1% 2,7% 4,4% 

Pesca 3,7% 1,8% 2,9% 0,9% 2,6% 1,3% 2,7% 1,0% 

lndustria extrativista (mineral) 0,3% 0% 0,3% 0% 0,2% 0,1% 0,4% 0,1% 

lndustria transforr:nadora 10,3% 5,8% 10,4% , s;,:t.ms 11';:,1% 6,4% 12,6% 4,9% 

Electricidade e agua 0,6% 0,3% 2,0% 1,2% 3,3% 1,3% 3,0% 1,1% 

Constrti~ao ·· · 7,o0l 2,9% 7,Q% 1,6~1, ~6%.· 4;1·% 8,4% 3,7% 

Comercio 22,5% 23,5% 22,4% 25,4% 21,3% 24,1% 21,6% 22,1 
% 

Restaurarites e'hoteis 11,Qo/o ' z.~wc1 ,, ,0;97/o ·.1;Q°(ti ~ 0;0°-0 DI~% 0,9% 0;7% ' - _.J_-- --, .-.- ~·- · . .., 
Transportes e comunica96es 9,1% 7,2% 8,5% 7,6% 8,6% 7,4% 8,7% 6,8% 

Se:rvicq~ fin~:r19~ifos, ' ' . ~;41ik ,. 4 ;!4~. "3'2%, .~3~'.' ''2;~% 2a% • 'I r '.c~ 3;9% 2,0% 

Servi9os imobiliarios, alugueres e 3,6% 4,1% 3,4% 3,9% 3,2% 2,9% 3,2% 0,8% 
prestados a empresas 

Servi9os de administra9ao publica 2,3% 2,6% 2,1% 4,3% 2,4% 3,9% 2,4% 3,5% 
e defesa 

$enii~c:is1•de educ'a¢ao 1_.1% 2,2% t ;3f/o '• 2,,41*,. , .. 1;,3%" 2,3o/o 1,4% 2,qo/o 

Servi9os de saude 0,4% 0,6% 0,4% 0,7% 0,4% 0,7% 0,4% 0,5% 

·o .ufros seriii~o:i;:~ ,; - · 64% 8~% - · ' 
. ~ - . ' '· . . 

41,9,'% ...... ,4%" ' I -
4\!·~ · ~:~ ;9% 4,1% ;, 4,9% 

Fontes: INE - lndicadores macro-econ6micos (2006) e PNUD - Relat6rio Nacional de Desenvolvimento 
Humano (1997 a 2000) 

Elabora9ao: Diagonal Urbana (2006) 
1 participa9ao dos setores nos PIBs nacional (mz) e local (Tete). 

A distribui9ao setorial do PIB da Provincia de Tete tern o sector agricola (25%) e de comercio (22%) como 
destaques da actividade produtiva que, somados, representam mais da metade da produ9ao de riquezas 
locais ao longo do periodo. 

Associado ao setor agrlcola, tem-se a importancia da pesca e silvicultura e explora9ao florestal , que 
representam 7% em media da produ9ao local. Estes dois sectores compreendem as actividades realizadas 
complementarmente pelas famflias que trabalham nas machambas {pequenas planta96es de subsistencia 
familiar) e que caracterizam-se pela coleta de lenha da floresta e pela pesca, especialmente na regiao do 
Rio Zambeze. 

Ao sector do comercio associam-se as actividades de restaurantes e hoteis, servi9os financeiros, 
imobiliarios e de empresas e outros servi9os, que representam juntos urn a media de 11 % ao longo do 
periodo. Todos os setores estao diretamente relacionados aos centres urbanos. 

Em suma, o setor agricola e actividades de pesca e silvicultura associadas correspondem a prodw;:ao 
caracteristica da provincia, especialmente das areas rurais, e comercio e servi9os associados formam o 
outro grupo de actividades desenvolvidas na regiao, ligadas as localidades urbanizadas, como a Vila de 
Moatize, ea capital, Cidade de Tete. 
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1.8.5.6.2.2 Estructura empresarial da Provincia de Tete 

A analise da estructura produtiva para a Provfncia de Tete parte dos dados do CEMPRE - Censo de 
Empresas, realizado pelo INE em 2004 . 

0 CEMPRE caracterizou a estructura produtiva para a Provfncia por distrito, abrangendo o numero de 
empresas e o volume de neg6cios em moeda corrente, conforme demonstrado na Tabela 125, abaixo. 

Tabela 125: Numero de empresas e volume de neg6cios por distrito, Provincia de Tete 

Pistritp . Numero de Participa~ao Volume de PaM:lc;:i pa~ao Em US$ 
Empresas Relativa 

. . " .,, .: .. •·'· ·. 1 
Relativa · Neg6'cibs 

Cidade de Tete 388 27,1% 392.578,00 4,8% 17.446.360 

160 11,2% 30 920~00 _ 0,4% 1.374.100 

63 4,4% 91,4% 332.130.077 

97 6•8% 
I '. 

CH io/o 1,771 :309 

21 1,5% 0,1% 540.485 

64 4;5o/o • • . fl,2-% 666.696 
~ . ... 

108 7,6% 0,8% 3.032.753 

31.. 2·;2% . e ~~!Q/o· 21?:826, 

65 4,5% 3.048,00 0,0% 135.455 

221 15 5%: . I 95:,1i?a,o.b. 1 ,2~ 4.229.535 

147 10,3% 0,2% 895.654 

33 2,3.% ··0 2Mi I ·, 
743,:13.4 

32 2,2% 0,0% 97.591 .. 
~· 

Fonte: INE: CEMPRE 2004 e Anuario Estatfstico 2004. 
Elaborac;:ao: Diagonal Urbana (2006) 

1 valores em milhoes de Meticais correntes de 2004 

A Cidade de Tete apresenta o maior numero de empresas, incluindo todos os sectores produtivos 
(agricultura, comercio, servic;:os etc.) e corresponde ao segundo maior volume de neg6cios da provincia, de 
US$17,5 milhoes. Esta area e o maior centre urbano, provide de todas as actividades econ6micas 
associadas especialmente a servic;:os e comercio na regiao central da cidade, em que ha provisao de melhor 
infra-estructura (rede electrica, saneamento, telecomunicac;:oes), e actividades de agricultura e pecuaria nas 
regioes mais perifericas, onde a oferta de infra-estructura e menor42

. 

0 significativo valor do volume de neg6cios no distrito de Cahora-Bassa, da ordem de 7,5 trilhoes de 
meticais (em valor corrente de 2004) cu em US$332 milhOes, e determinado pela caracteristica especifica 
do setor de produc;:ao de energia electrica que la esta localizado. 0 distrito representa 91,4% do volume de 
neg6cios da provincia e apenas 4,4% do numero de empresas. A produc;:ao energetica produzida na regiao 
e exportada para a Africa do Sul e distribufda para outras provfncias de Moc;:ambique. 

42 Os dados sobre provisao de infra-estructura estao apresentados em documentos de georeferenciamento produzidos 
pela Diagonal Urbana em pesquisa de campo 2006. 
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0 resultado desta caracteristica para a Provincia de Tete ea concentrac;:ao da riqueza gerada em um unico 
sector productive de alto valor agregado e, ainda, em um unico distrito. Em seguida, a Cidade de Tete e a 
segunda maior concentrac;:ao de valor agregado (4,8%) e os demais 3,6% do volume produzido estao 
pulverizados nos outros onze distritos. 

E importante salientar que os dados do PIB provincial e mesmo do PIS nacional nao reflectem esta 
produc;:ao porque a metodologia de calculo provavelmente abrange apenas a distribui9ao e nao a gera9ao 
de energia electrica. Logo, o dado do PIB para o sector aparece com valor subestimado. 

Portanto, o grau de concentra9ao de riqueza na regiao esta localizado em Cahora-Bassa, no sector 
energetico e na Cidade de Tete, em diversos sectores relacionados a estructura urbana. 

A estructura de empresas por tamanho para a Provincia de Tete apresenta a seguinte distribui9ao na 
Tabela 126, a seguir. 

Tabela 126: Distribuicao das Empresas por Tamanho1 - Numero de Empresas e Volume de 
Neg6cios2

• 

'F po .: 

Pequena 

.. ea .. 
,. 

11 

. ('. /1;~11 -

Parti9il?,a£ ao: 
~e1af1ya; . 
94,9% 

0,6% 

t()p;;g~f' . 
7.587.058,00 

· ·a.s19.iZa.(00 ,, . 

, f?arfticJp~~a,o 
· · -R'efativa• 

10,7% 

86,0% 

100;0.% 

Fonte: INE: CEMPRE 2004 e Anuario Estatfstico 2004. 

Em US$ 

41 .758.333 

337.172.607 

Elabora9ao: Diagonal Urbana (2006) 
1Nao ha explica9ao metodol6gica do INE quanta ao criteria de definic;:ao de tamanho de empresa (por 

numero de funcionarios, facturac;:ao anual, ou equivalente) 
2 valores em milhOes de Meticais correntes de 2004 

As empresas de pequeno porte sao predominantes na actividade econ6mica da Provfncia, representando 
95% do numero de empresas. No entanto, correspondem a apenas 11 % do volume de neg6cios realizados, 
no montante de US$42 milhoes. 

As empresas de media porte tern participac;:ao inexpressiva tanto no numero de unidades deste porte (4,5%) 
quanto na participac;:ao na gerac;:ao de riquezas (3,3%). No entanto, e a tipologia mais equilibrada quanto a 
proporc;:ao entre a quantidade de unidades e volume de recurses produzidos na regiao. 

Por fim, as empresas de grande porte representam menos de 1% do numero de empresas (0,6%) mas sao 
responsaveis par 86% do volume de neg6cios, ou seja, US$337 milhoes de riqueza gerada. 

Este dado converge com a alta concentrac;:ao verificada quanto ao local e o setor produtivo, o de produc;:ao 
energetica, apontado anteriormente na analise de distribui9ao espacial da produ9ao. 

A descric;:ao das actividades por setor, com destaque para a produ9ao energetica e extrativismo mineral, 
estarao descritas nas pr6ximas sec96es. 0 destaque das actividades de baixo valor agregado e a produc;:ao 
agricola familiar de subsistencia. 
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1.8.5.6.2.3 Actividade agricola, pecuaria e complementares 

A semelhanc;a do resto do Pafs, a actividade agr fcola na Provfncia de Tete e dominada par explora96es 
familiares de pequena escala, essencialmente num regime de baixo rendimento e dependente da chuva, e 
per consequencia das condi96es naturais. No entanto, nos ultimas 5 anos, o sector registou um crescimento 
estavel e representa 25% do PIB da Provfncia de Tete. Embora a actividade agrfcola seja essencialmente 
orientada para a produc;ao de culturas de subsistencia (come milho, sorgo, milheto, feijao, amendoim, 
batata-doce), as culturas de rendimento (em particular, tabaco, algodao e paprica) desempenham um papel 
significativo no perfil agrfcola da Provfncia e nas estrategias de subsistencia da populai;ao local. 

De acordo com os dados do PIB, viu-se que a actividade agrfcola representa mais de 25% da produc;ao 
regional. 

A economia da Provfncia de Tete baseia-se nas produ96es agrfcola famil iar de subsistencia (machambas), 
agropecuaria, de pesca e de extraci;:ao mineral e vegetal espalhadas per todo o territ6rio. 

As produ96es agrfcolas sao voltadas essencialmente para o atendimento local, das comunidades 
assentadas em disperses e pequenos vilarejos, que cultivam productos agrfcolas de subsistencia e mantem 
cria96es de gado sem tecnicas produtivas adequadas de alimentac;ao (ra96es ou plantio de pasta) e de 
reproduc;ao para obtenc;ao de excedente e comercializac;ao regular. 

A seguir, na Tabela 127 mostra-se a produc;ao e valores obtidos na agricultura em 2003, nas pequenas e 
medias planta96es43 da Provfncia. 

43 E relevante observar que o INE nao define o criterio de recorte quanto a pequenas e medias planta96es. 
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Tabela 127: Produc;ao agrfcola em quantidades e valores - Provfncia de Tete e Moc;ambique 

Producto Tete Mo!fambique 

Quant. em valor em %qdd % valor Quant. em valor em %qdd % valor 
toneladas MT mil prod/total prod/total toneladas MT mil prod/total prod/total 

Milho em grao 182.891 314.573 29,5% 22,7% 1 . 17~~792 2.027.522 1_2,8% 8,0% 

Arroz sem 581 3.666 0,1% 0,3% 117.483 704 .898 1,3% 2,8% 
ca sea 

Mapira em 11.902 21.424 1,9% 1,5% 190.820 386.4.11 2 ,1'% 1,5% 
~i: ; . 

9@.9. 
Mexoeira em 9.667 19.237 1,6% 1,4% 21.609 43.002 0,2% 0,2% 
grao 

\mendoim 5.921 38.487 1,0,% 2,8% 87'. :4:6a. 512.096. ·1.~o/cl' 2;0?/o, 
··:to:-- ~ '" ..... ' 

Feijao 9.402 54.626 1,5% 4,0% 40.854 323.155 0,4% 1,3% 
Manteiga em 
grao 

., 
~ 

Feijao Jugo 240 927 0,0% 0,1% 18.491 92.455 0,2% 0,4% 
seco sem 

1.Efo7 ··2.828 . (:),~% ·li),2.% 
"' 

51:.358 ·-128.~95 . Q,9"& o .. s.~ 

132.458 389.427 21,4% 28,2% 6.547.298 19.249.056 71 ,2% 75,8% 
fresca 

B~t<\,W; Clo.ce .. 25.9l68p·· 514.178 : 41,9,,'Y,'o _ ~7,;2% . • I 877:_156'' •' ; 1.6~3,4~_9 9,5% · .. ~· 61,5r&J 

Total 619.804 1.382.858 100,0% 100,0% 9.195.177 25.381.269 100,0% 100,0% 

Fonte: INE: Anuario Estatfstico 2003 - Provfncia de Tete (2004) 

Elabora9ao: Diagonal Urbana (2006) 

Os dados da Tabela 127 se referem as quantidades produzidas e o valor equivalente gerado pela 
comercializa9ao, em valores absolutes e percentuais relatives ao total do pafs e da provfncia. 

A produr;:ao de 2003 teve a batata dace coma principal producto, que representa 42% da quantidade e 37% 
do valor produzido na Provlncia. Observada a media nacional, representa quatro vezes mais a media 
nacional de produr;:ao (42% para 9,5%) e quase seis vezes a participa9ao no valor agregado da produr;:ao 
agrfcola (37% para 6,5%). lsso denota grande concentra9ao no cultivo deste producto no panorama 
nacional. A participai;;ao relativa da Provfncia nesta cultura e de 29,6% na quantidade produzida e 31, 1 % no 
valor comercializado. 

0 segundo producto de maier quantidade e o milho em grao, equivalente a 30% da quantidade produzida e 
23% do valor comercializado. Em compara9ao aos percentuais nacionais, o milho tern mais que o dobro de 
importancia na agricultura regional do que a media do pais. A produr;:ao de milho de Tete representa 15,5% 
da quantidade nacional produzida (182/1 .178 ton .) e contribui proporcionalmente no valor agregado nacional 
deste producto na pauta comercial. 

A mandioca fresca e o terceiro producto ma is produzido na agricultura, com 21 % da quantidade total e 28% 
do valor produzido pela provfncia. Representa 2% da produ9ao nacional, em quantidade e valor agregado. 
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A seguir, na Tabela 128 apresentam-se os valores relatives de participagao das quantidades e valores 
producto em relagao aos valores nacionais, para mostrar a importancia da produgao da provfncia na 
produgao nacional: 

Tabela 128: Participac;ao relativa de Tete na produc;ao nacional e proporc;ao entre quantidade e valor 

Producto quantidade valor 

Milho em grao 15,52% 

Arrez sem casca 0,49% 

Mapira em grao 6,24% 

Mex,peira em g(ao 44,;·74% 
' ~, . J':- .· o; ' 

Amendoim sem casca 6,77% 

t;,eijao Manteiga em grao 23;d~to/o 

Feijao Nhemba em grao 8,53% 

E.~ijap ~ugo seco sem casca .t:ao% 
Feijao Boer em grao 3,13% 

• Marldioca fresca . ,<, :202%.,' . 
.. .!. ~ 

Batata doce 29,61% 

Fonte: INE: Anuario Estatfstico 2003 - Provfncia de Tete (2004) 

Elabora<;ao: Diagonal Urbana (2006) 

15,52% 

0,52% 

5,54% 

44,74% 

7,52% 

1'6,90% 

9,00% 

1,00% 

2,20% 

i;02% 

31,10% 

progorgao 

1,00 

0,95 

1,12 

1,0p 

0,90 

- ~.36 

0,95 

1r. .. 2a 
1,42 

1:00 

0,95 

Quante a produgao nacional, destacam-se as prodw;:oes de mexoeira (45%), batata doce (30%), feijao 
manteiga (23%) e milho (15%) quanta a quantidade. Para alguns productos, a participa9ao das quantidades 
e diferente da participa9ao no valor produzido, o que significa diferentes pre9os entre a provfncia e o pafs. 

Nos casos em que a propor9ao entre quantidade e valor e igual a um, nao ha diferenga de pre9os. Nos 
cases em que a propon;;ao e maier do que um, o pre90 de Tete e menor que o nacional e, nos cases em 
que a propor<;ao e menor, o pre90 regional e maier. A Tabela 129, a seguir, apresenta os pre9os per 
producto (par tonelada) praticados na provincia e o pre90 medic do pafs, ilustrando o mesmo fenomeno: 
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Tabela 129: Variac;ao entre os Valores (MZN) Praticados em Tete e Moc;ambique por Producto 

Milho em grao 

Arroz sem casca 

Mapira em grao 

Mexoeira em grao 

Amendoim sem casca 

F~ijao Manteiga em grao 

Feijao Nhemba em grao 

feijao Jµgo se:co s,iam ca~ca · 

Feijao Boer em grao 

Ma:ndjqc:;a·fres-ca 

Batata doce 

Tete--

1.720 

6.310 
. "';.. 

1.800 

.. 1.~~p -
6.500 

•!NJ'.UL 
-~· ::'~u:\ --o.~ ;· 

4.310 

. . ,'. ;3186© 
· .... ·::"t 

1.760 

2.9~© 

1.980 

, ., -, , , 
~ -· 

Mocambique 

1.720 

6.000 

2.030 

1.990 

5.860 

' 7:91'0 

4.090 

·5.QQQ" 
2.500 

2.~4b' 

1.890 

Fonte: INE: Anuario Estatistico 2003 - Provfncia de Tete (2004) 

Elaborac;ao: Diagonal Urbana (2006) 

Variacao Tete I Mz 

0,00% 

5,17% 

-11,33% 

0,90% 

10,92% 

-26~55% 
~~·:'·,·..:..~· ·;,· ;._:· . 

5,38% 

·. ~2~ 18Q% 

-29,60% 

.. ©,00% 
, i. 

4,76% 

Os prec;os reflectem exactamente a diferenc;a entre a proporc;ao das quantidades produzidas e dos valores 
que cada produc;ao gerou. A batata doce, principal producto da produc;ao agrfcola da provincia (42% em 
quantidade e 37% em valor) teve o prec;o mais caro em Tete do que a media de prec;o nacional em 5%, 
relac;ao tambem reflectida pela proporc;ao entre a quantidade e o valor agregado de 95%, exactos 5% de 
diferenc;a. 

0 milho, que tern destaque na produc;ao da provfncia (30% em quantidade e 23% em valor), apresenta 
equidade entre os prec;os local e nacional, bem como a mandioca fresca, principal producto agricola 
nacional (71 % em quantidade e 75% em valor produzido). 

As produ96es menos relevantes mas com diferenc;as de prec;os importantes sao o feijao b6er, manteiga e 
jugo. Na Cidade de Tete pratica-se prec;os menores em mais de 20% que o prec;o nacional medic. 0 
amendoim sem casca tern prec;o mais alto em 10% que o nacional e o arroz sem casca, 5%. Estes valores 
ilustram factores especificos regionais ou simplesmente por vies sazonal desta amostra, vista que os dados 
sao de uma amostra referente a um ano. 

A Figura 135 apresenta a distribuic;ao espacial de machambas (planta96es familiares) e a presenc;a de 
alguns agentes que passaram a atuar nos povoados mais recentemente. 
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Em 2005, segundo o lnstituto Internacional de lnvestiga9ao de Culturas para os Tr6picos Semi-aridos 
(ICRISAT) ea Dire9ao Provincial de Agricultura de Tete, o comportamento da produ9ao agricola apresenta 
algumas altera96es, tais como o incremento da produ9ao empresarial de tabaco e do algodao. 

Estas produ96es especfficas tern a interferencia de alguns agentes que fomentam o desenvolvimento 
agrario, tais como a empresa DUNAVANT ea Mo9ambique Leaf Tobacco, conforme exposto na Tabela 130 
a seguir. 

Tabela 130: Empresas e institui9oes de desenvolvimento agrario - Provincia de Tete 

·Em pres~ / lnstitu.i9ao 

DUNAVANT 

Mz Leaf Tobacco (ML T) 

Dimon Tabacos de Tete 

.' :,.,. Area5_,de atua9ao 

Produ9ao de algodao 

Produ9ao de tabaco 

Produ9ao de tabaco 

Ang6nia, Macanga, Tsangano, 
Moatize, Chiuta, Maravia e Zumbo 

' Mutarara .... -.- ' :r:~t.-·k~·?.-

Chifunde 

Produ9ao de paprica Angonia, Macanga, Tsangano e 
Moatize 

Fonte: lnstituto internacional de investiga9ao de culturas para os tr6picos semi-aridos - ICRISAT I Direcyao 
Provincial de Agricultura - DPA. Perfil da agricultura local da Provincia de Tete. Tete, 2005. 

A produ9ao do algodao passou a ter incentivo quando da implementa9ao da DUNAVANT e da Algodao do 
Zambeze, que distribuem sementes e incentivam aos agricultores familiares o plantio para a venda de 
algodao. As empresas sao galp6es de estocagem, compram a produ9ao locale revendem o algodao ainda 
bruto. Nao ha manufactura de qualquer natureza neste producto. 
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As empresas do sector de tabaco mantem empresas 
com maquinarios para beneficiar a producao agricola 
de tabaco obtida na regiao. Disponibiliza aos 
plantadores os insumos agricolas, tais coma 
sementes, fertilizantes e pesticidas e dao apoio 
tecnico de plantio. As plantacoes sao exclusivamente 
de rendimento (para comercializacao) e, 
especialmente a Mozambique Leaf Tobacco abrange 
actividades de cunho social coma construc;ao de 
escolas, actividades de reflorestamento e o controle 
de pragas para plantacoes de leguminosas num 
projecto conjunto ao programa Good Practical 
Agriculture da ICRISAT Mozambique44

. 

Empresa Mozambique Leaf Tobacco, na cidade de 
Tete, mar~o de 2006 

0 GPZ tern o objectivo de promover o 
desenvolvimento sustentavel para toda a Provincia 
de Tete a partir das dificuldades identificadas junta a 
comunidade e buscar solucoes para supera-las 
atraves de projectos e cagtacao de recursos junta ao 
governo e outros donors 5 especificos. As principais actividades em andamento do GPZ sao reposicao ou 
construcao de pequenos sistemas de irrigac;ao, fomento pecuario, multiplicac;ao do material vegetativo e 
reflorestamento atraves de viveiros florestais. 

A estac;ao zootecnica de AngOnia e uma instituicao subordinada ao lnstituto de lnvestigac;:ao Agraria de 
Mocambique (llAM), que dedica-se a pesquisa animal voltada a produc;ao pecuaria, tais como alimentac;ao 
do gado, treinamento do gado para tracc;ao animal, transferencia e disseminac;ao de tecnologias para todos 
os distritos da provincia. Tern acc;oes integradas com os Servic;os Provinciais de Extensao Rural e de 
Pecuaria e com ONGs locais, alem do GPZ. 

A Federac;ao Mundial Luterana fornece sementes e outros insumos agricolas, produz poc;os e furos para 
captar agua e constr6i escolas em processo de multirao junta a comunidade e realiza campanhas de 
combate ao HIV/SIDA com formac;ao de agentes multiplicadores, capacitac;ao de costureiras e treinamento 
para parteiras. 

A Cheetah Paprika Moc;ambique fomenta a cultura de paprica e mantem corpo industrial de manufactura da 
colheita em AngOnia. Fornece insumos produtivos e apoio tecnol6gico as familias. A empresa mantem ainda 
uma logistica de captac;ao da colheita em varies pontos pelos povoados e, ap6s, transporta a produc;ao para 
a empresa, beneficia e envia aos parses compradores, tais como Africa do Sul, EUA e Espanha. 

Especlficamente em relacao ao Distrito de Moatize, tem-se que dos 843.000 ha de area territorial abrangida 
pelo Distrito de Moatize, aproximadamente 400.000 tern algum potencial agrfcola, mas apenas 26.000 ha 
(cerca de 3% da area total do Distrito) estao actualmente a ser explorados pelo sector familiar. Dados de 
2005 indicam que o Distrito tern aproximadamente 29.000 terrenos agricolas bem definidos que estao a ser 
explorados pelo sector familiar. Desses terrenos agricolas bem definidos, 36% sao "machambas" 
relativamente pequenas, com uma area inferior a 0,5 ha. 

A agricultura no Distrito e baseada em variedades locais cultivadas num sistema de cooperativa de culturas. 
As culturas mais cultivadas incluem milho, sorgo, milheto, feijao manteiga, feijao boer, amendoim, batata 
doce, batata e mandioca. Aiem disso, cuituras de rendimento como o tabaco, aigodao, gergelim, pinhao 
manso, soja e legumes sao tambem cultivadas, principalmente no norte do Distrito. 

A maioria da agricultura de pequena escala e praticada em condicoes de sequeiro. Uma vez que as chuvas 
sao irregulares e os solos tern uma baixa capacidade de retencao de agua, o risco de perdas e elevado e 

44 Fonte: ICRISAT I DPA. Perfil da agricultura local da Provincia de Tete 2005. 
45 

Provedores de credito internaclonal tals como BID, USAID, Comunidade Europeia. 
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muitas vezes traduz-se em niveis de produc;ao baixos. Alem disso, secas clclicas, pragas e a falta de 
insumos (sementes, pesticidas e fertilizantes) apresentam frequentemente constrangimentos para o pleno 
exito desta actividade. Para neutralizar essas adversidades, a populac;ao local normalmente emprega 
metodos tradicionais de fertilizac;ao do solo, tais coma rotac;oes de pousio e o uso de composto organico 
(como folhas e estrume). 

A produc;ao pecuaria se caracteriza predominantemente pela produc;ao de gado caprino. A seguir, na 
Tabela 131 apresentam-se os valores da produc;ao da provincia e do pais: 

Tabela 131: Prodw;ao pecuaria 2002 e 2003 - Tete e Moi;ambique 

Bovinos 283 794 36% 362 969 37% 

·.·2©'9~" 'A i7A6 .. ·1~% 

Total 1 263 5 732 22% 1 230 5 715 22% 

Fonte: INE. Anuario Estatistico 2003 - Provincia de Tete, 2004 
Elaborac;ao: Diagonal Urbana (2006) 

A produc;ao de gado bovino em Tete foi de 36% do total do pais em 2002 e 37% em 2003, que representa 
uma participa9ao alta (mais de 1/3) e de relevante importancia· economica para a provincia. 

A produ9ao de gado caprino de Tete representa 20% em 2002 e 18% em 2003 da produ9ao nacional, 
destacam-se pelo numero absoluto de animais produzidos mas nao tendo a mesma expressao relativa 
coma o destaque do gado bovino para a provincia em relac;ao ao pais. A queda de productividade de um 
ano para o outro neste producto foi de 13% (980 para 868 cabec;as de gado). 

Gado Bovina nas proximidades do povoado de 
Minga, Marr;o e Abril de 2006. 
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A actividade de pesca, segundo o anuario estatistico 
do INE 2003, provincia de Tete, foi de 14 mil 
toneladas. Em 2003, foi aprovado um projecto de 
investimento em pesca e aquacultura no valor de 
US$432 mil para o sector privado. 

Outras actividades coma silvicultura e uso de 
recursos vegetais tambem complementam a 
actividade agricola desenvolvida pelas familias. lsto 
tern a ver com a recolha de restos de madeira na 
floresta, ap6s o carte ilegal ou que naturalmente se 
soltam das arvores, para a venda na beira de estrada 
como carvao, que caracteriza uma actividade comum 
na regiao. 
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No Distrito de Moatize, a produr;:ao de animais, registra-se com mais frequencia no Posto Administrativo de 
Moatize, em grande parte coma resultado das condir;:oes climaticas desta area (baixa precipitar;:ao que 
contribui para a baixa incidencia de doenr;:as e vegetar;:ao com alto valor nutritivo, embora de baixo volume) . 
Num esforr;:o para compensar a diminuir;:ao do numero de animais resultante da guerra, varias iniciativas de 
apoio ao investimento na criar;:ao de gado estao a ser implementadas. 

Existem actualmente 1.508 productores no Posto Administrativo de Moatize, sendo as principais especies 
gado bovino seguido por cabras e aves (ver a Tabela 132). A maioria desses productores sao operadores 
de pequena escala no sector familiar. 

Gado bovino 

Cabf.as~ ~. 

Aves 

Burros 

Tabela 132: Produ~ao animal no Oist ri to de Moatize 

Moatize 
~ ... :-; .. ;-., 

21,917 

14~©3'4~. 
' 
6,976 

70 

Fonte: DEISR (Maio de 2009) . 

3,011 

l 'l2¥ 
1,476 

7 

.Zobue 

4,062 

2,534 

2,688 

428 

445 

2 

A produr;:ao animal na area de estudo, tambem esta associada ao estatuto social e a acumular;:ao de 
riqueza, onde as familias tendem a investir sempre que ha oportunidade financeira. Com a excepr;:ao de 
aves de capoeira, as familias raramente vendem os seus animais, por os considerarem como uma fonte de 
rendimento a que podem recorrer em momentos de crise. As familias que nao tern meios de produc;:ao 
agricola podem vender os seus animais ou troca-los por productos agricolas. Em alguns casos, o gado e 
tambem usado como meio de transporte (para puxar carror;:as) ou para actividades agricolas (trac;:ao animal 
para arar a terra} , tanto para o uso do proprietario como para alugar e gerar rendimento. 

Embora a maioria das familias possua animais estes sao raramente utilizados na dieta local.O abate para 
fins alimentares e restrito a eventos importantes ou a cerimonias tradicionais. Mesmo nesses casos, os 
caprinos e que sao normalmente abatidos enquanto que o gado bovino e s6 utilizado durante os momentos 
de crise. 

0 principal constrangimento para a produr;:ao de gado esta relacionado com a incidencia de roubos e 
ataques de animais selvagens (principalmente crocodilos e hipop6tamos). Alguns dos inquiridos afirmaram 
que o roubo de gado parece estar a diminuir. Nao esta confirmado se o projecto esta a ter algum impacto 
sabre essa tendencia. 

1.8.5.6.2.4 Actividade comercia/ na Provincia de Tete 

0 comercio representa em media 22% do PIB da provincia de Tete. Este dado demonstra a grande 
importancia deste sector na dinamica econ6mica regional. Os dados da Tabela 133 a seguir mostram a 
distribuic;:ao de estabelecimentos comerciais par distrito. 
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Tabela 133: Rede comercial por distritos - 2002 e 2003 - Provincia de Tete 

Distritos 

Cidade de Tete 

Ang6ni? 

Cahora-Bassa 

Chan~.ara 

Chifunde 

CM_il:l.ta 

Macanga 

M'i!i.g0e• 

Mara via 

• M0au;& , 
Mutarara 

Zumbo 

2002 2003 

N°de %total da N°'de %to~l·da 
estabeleclmentos provfncia estabelecimentos provtncl~ 

106 67,1% 173 73,9% 

10 6,3% 12 5;1% 

8 5,1% 11 4,7% 

6 , 5,1% 9 3/8WQ, 
< -

4 2,5% 4 1,7% 

3 i{l - 1 !~% . 3 . 

2 1,3% 2 0,9% 

~ 1,3% ? 

2 1,3% 2 0,9% 

9:-- .. s,1ro, · ~2-' 

4 2,5% 3 1,3% 

fl<t 

nd nd 1 0,4% 

Fonte: INE. Anuario Estatfstico 2003 - Provincia de Tete. 2004 

Elabora9ao: Diagonal Urbana (2006) 

2002/2003 

Varia~ao no perfodo 

63,2% 

20_,0% 

37,5% 

1·~~§% 

0,0% 

0(©% ' 

0,0% 

0,0% 

-25,0% 

A provincia de Tete registra aumento de 48% no numero de estabalecimentos comerciais, com maior 
expressao para a Cidade de Tete e os distritos de Cahora-Bassa e Moatize. 

A Cidade de Tete concentra mais de 60% do numero de estabelecimentos comerciais da provincia e 
apresentou um crescimento no sector de um ano para o outro de 63% (106 para 173 unidades). Estes 
dados demonstram a alta incidencia da actividade na cidade, traduzida pela natureza urbana de 
concentra9ao de comercio e servi9os, que polariza a regiao e o mercado consumidor. 

Os distritos de Angonia e Moatize sao os segundos a ter maior numero de estabelecimentos comerciais, 
mas com irris6ria participa9ao no total da provfncia (5%) perto da primeira concentra9ao, de mais de 60%. 
Pr6ximo ao mesmo numero, Cahora Bassa e Changara tambem participam com 4,7% e 3,8%, 
respectivamente. 
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Comercio de carvao no povoado de Chissita (Km 
57) ao longo da rodovia EN 7, Abril de 2006. 

1.8.5.6.2.5 Produfiio de energia electrica 

Issa denota um sector localizado quase que 
exclusivamente na Cidade de Tete. No entanto, os 
dados nao captam o fen6meno do comercio 
ambulante que ocorre as margens da rodovia EN7 
(antiga EN103). Mesmo assim, o comercio mantem
se caracteristico das regioes mais urbanizadas. 

A participac;:ao do sector de comercio no PIB de 
Tete e de 22% e, compondo com a informac;:ao de 
participac;:ao par distrito, depreende-se que a Cidade 
de Tete concentra 13,2% do PIB regional total, 
enquanto que o Distrito de Moatize representa 
apenas 1, 1 %, o que denota uma alta concentrac;:ao 
do sector na capital. 

0 consume anual em Moc;:ambique de energia electrica e de 350 MW (excepto consume da Mozal de 900 
MW/ano, utilizado na produc;:ao de alumfnio) e o consume per capita de 78 kWh. Apenas 4,7% da popular;:ao 
nacional tern acesso a energia (200 mil domicilios) e, ainda, metade deste percentual esta concentrado em 
Maputo46

. Este cenario caracteriza um baixo nfvel de consume quando comparado a outros paises 
africanos, sobretudo a Africa do Sul, que tern o maior fndice do continente de 3 745 kWh/ano per capita 
(Tabela 134) . 

.. Intermediate Technology Consultants - ITC (2004). The Mphanda Nkuwa dam project: is it the best option for 
Mozambique's energy needs? Final report forWWF. Junho de 2004. 
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Tabela 134: Dados de consume de energia electrica por provincia do pais 

Gon5umo porempresadj$tribuidora ToiaJ(kW) . 

' ' E[)M*(KW) Dutra§ {kW) 

3.721 1.476 5.197 

4,812 543 5.355 

24.088 800 24.888 

114!3:1 579 1~©~ 

7.527 2.230 9.757 

. •q'.~~-

14.072 3.642 17.714 

A:~pa,, . t152~," 

11.356 457 11.813 

(i) " 

189.843 13.075 202.918 

Fonte: ITC (2004). EdM Annual statistical Yearbook 2002. 
* Electricidade de Moc;:ambique (empresa productora e distribuidora) 

** media nacional ponderada pela populac;OO das provincias. 

% da popula~o 
provincial 
ateridida 

1,4% 

2,5% 

3,1% 

1;5% 

3% 

. 2,6!Yo., . 

4,9% 

~1 o/O'-

3,9% 

4,7%** 

A Provincia de Maputo concentra o maior indice de populac;:ao atendida por energia electrica, ou seja, 21% 
das fam ilias tern acesso. Em contraponto, a Provincia da Zambezia tern apenas 1,5% de sua populac;:ao 
contemplada com esta infra-estructura. Tete, que ea provincia onde a hidroelectrica de Cahora Bassa esta 
em funcionamento, tern apenas 3% da populac;:ao atendida, em que se consome no ano 9,8 mil kWh, dos 
quais 7,5 mil kWh produzidos e distribuidos pela EDM. Na area de estudo apenas 20% das familias 
confirmaram ter acesso a electricidade; estas familias vivem todas nas zonas peri-urbanas da Vila de 
Moatize. Nas aldeias rurais da area de estudo, as familias dependem de lenha e de carvao que recolhem ou 
compram dos vendedores informais, para as suas necessidades energeticas. 

A gerac;:ao (produc;:ao) de energia de Moc;:ambique tern a Hidroelectrica de Cahora Bassa (HCB) coma fonte 
principal, responsavel por 80% da produc;:ao nacional e com capacidade instalada de 2075 MW. A actividade 
produtiva de energia electrica e responsavel pela produc;:ao de 90% da riqueza da Provincia de Tete, que 
corresponde a US$330 milhoes em valores absolutos.A Barragem de Cahora Bassa e o maior projecto 
hidroelectrico da Africa Austral e esta localizada na Provincia de Tete. lnclui uma central electrica com 
turbinas de 5 x 415MW sendo a maior parte da electricidade gerada pelo projecto vendida a vizinha Africa 
do Sul. A Barragem de Cahora Bassa tern um comprimento maximo de 250 km e uma largura maxima de 
cerca de 38 km, inundando uma area de 2.700 km 2 com uma profundidade media de 20,9 m. 

Na Provincia de Tete, a distribuic;:ao energetica e feita pela EDM a partir da linha de Cahora Bassa, atraves 
da subesta9ao de ~~atambo, compreendendo as cidades de Tete, Scngc, Chitima e ~v1caUze . f'.Ja 'Ji!a de 
Moatize as infra-estructuras electricas foram transferidas dos Caminhos de Ferro de Moc;:ambique (CFM) 
para a EDM em 1991 . A electricidade e distribuida para a Vila de Moatize atraves de uma linha de 
transmissao aerea a partir da subestac;:ao localizada na Cidade de Tete. 0 fornecimento de energia para a 
Vila de Moatize e instavel devido ao uso excessivo do sistema, ao roubo de cabos e a perda de postes de 
electricidade, devido as condic;:oes atmosfericas. A instabilidade do fornecimento nao e apenas devida a 
esses factores, mas tambem ao desgaste dos equipamentos existentes ja muito antigos. 
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A Hidrelectrica de Cahora Bassa produz cerca de 2000 MW, que,conforme ja mencionado, sao vendidos 
para a Africa do Sul (1 480 MW), Zimbabwe (400 MW) e Moc;:ambique (120 MW). 

0 uso da energia de Cahora Bassa esta condicionado a rede de transformac;:ao e distribuic;:ao da energia 
electrica da EDM para os polos de desenvolvimento e as zonas rurais. 

Em Tete, o acordo com a Southern African Development Community - SAOC viabilizou o fornecimento de 
energia para as zonas fronteiric;:as, atraves do qual as vilas de Zobue, Ulongue (Angonia) e a localidade de 
Calomue passaram a receber energia electrica do Malawi ea vila fronteiric;:a de Cuchamano do Zimbabwe. 

A EDM tern realizado projectos para o crescimento do sector electrico a partir de acc;:oes de reabilitac;:ao, 
reforc;:o e extensao dos sistemas electricos47

. 

Para a regiao central do pais, onde localiza-se a Provincia de Tete, existem alguns projectos em 
andamento, listados a seguir: 

• Electrificac;:ao de Caia, lnhaminga, lnhamitanga e Murrac;:a; 

• Electrificac;:ao Rural de Namacurra e Macuse; 

• Projecto Electricidade Ill (alguns distritos da Provincia de Tete); 

• lnterligac;:ao do Sistema Centro a 110 KV (Xigodora) com a HCB; 

• lnterligac;:ao da subestac;:ao de Chibata com a linha 22 KV Chimoio-- Chicamba; 

• Reabilitac;:ao dos paineis de comando 6,6 KV da subestac;:ao de Tete; 

• Construc;:ao de 1,2 Km de linha de baixa tensao em Ul6ngue; 

• Montagem de rede de baixa tensao no bairro Centro Hipico e extensao no bairro de Tambara; 

• Extensao da rede de baixa tensao. 

Em nivel internacional, a EDM manteve as ac;:oes e negociac;:oes para a implementac;:ao da interligac;:ao 
Moc;:ambique-Malawi e a expansao da MOTRACO (empresa do mesmo grupo da EDM). A EDM manteve 
ainda a participac;:ao em projectos dos varios comites da Southern African Power Pool - SAPP (Comites 
Executive e de Gestao, de Ambiente e Operac;:ao) e no STEM (Short Term Energy Market). 

Os dados financeiros disponiveis da actividade da EDM sao provenientes do relat6rio anual 200248
. As 

receitas anuais foram de MZN 1, 7 bilh6es (US$73 340), que tiveram um aumento de 32% em relac;:ao ao 
ano anterior devido aos ajustes tarifarios no periodo, caracterizado pelas altas taxas de infla?ao e 
desvalorizac;:ao da moeda. 0 resultado financeiro para o mesmo ano foi de MZN 1,5 milh6es (US$65)4 

. 

1.8.5.6.2.6 Produr;ao mineira 

A actividade de minerac;:ao apresenta grande potencial de desenvolvimento para toda a provincia. Segundo 
a Direc~ao Provincial dos Recursos Minerais e Eneigia, a Pmvincia de Tete e muito rica em caiVao, uranio e 
metais basicos, ainda pouco explorados pela disponibilidade. 

47 EDM (internet): Relat6rio do Conselho de administrac;:ao 2002. 

http:l/www.edm.eo.mz/institucionallrelatorios/2002/producao.php 
48 http://www.edm.eo.mz/institucional/relatorios/2002/financeira.php 
49 Taxa de cambio: US$1 = MT23.180,00. Fonte: INE (2003). Anuario estatlstico de Nampula 2002. 
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Actualmente, estao presentes na regiao treze empresas voltadas a minera9ao, conforme apresentado na 
Tabela 135 a seguir. 

Tabela 135: Produ~ao mineira, por empresa e minerios. Provincia de Tete, 2005 

_Empresas Mineiras 

CETA 

EXP- lera~~o' JY1in~ir~ Mq9 .. 
Vale Zambeze (Gaba) 

S~f!\6 

Vale do Zambeze (Benga) 

F.F.Mineiro 

Vale Zambeze Stok 

Grineker 

Minas de Moatize 

Tipo de Minerio 

lnertes 

Car\tao Mlri~ral 

Carvao Mineral 

,Areia 

Carvao Mineral 

, C'aifv.ae Milileraf ~ 
' . 't! . 

Ouro 

Carvao Mineral 

Areia 

Sa ibro 

Carvao 

Produ~ao I 2005 

3.467,0 m3 

O,Q4 T 

1,00 T 

-&'. QP:1.Jj rn8 

0,5 T 

37.632,50 T 

11 .533,0 m3 

1.7§0 .o'm"· r;...._ . , 

3.417,0T 

Fonte: Relat6rio Anual 2005, dpto dos Recursos Minerais. 

Verifica-se que a maior concentra9ao e de explora9ao do carvao (seis empresas) e, ap6s, de areia. 0 aura, 
que tern valor agregado alto, e representado apenas uma empresa exploradora e que apresentou para 2005 
apenas 2,3 kg de prodLI<;ao. 

A Direc9ao Provincial dos Recursos Minerais e Energia afirmou ainda que, devido a existencia de muitas 
jazigoss em toda a Provincia de Tete, o numero de empresas aumentou e, consequentemente, os pedidos 
de licenciamento tambem, como ilustra a Tabela 136 a seguir. 
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Tabela 136: Concessoes e licen~as de exploracao mineira. Provincia de Tete, 2004-2005 

Titi.Jlo 2Q04 2005 Cre.scimento % 

Concessao mineira 9 7* (45) 

Certificado Mineiro .3 , 3 0 

Lie. Prospec9ao e Pesquisa 20 152 660 

l:iq . . Rec~:>nhecimento· ·2 ~o 400 

Senha Mineira 2 2 0 

Lie: cornercializay-a0 '1 q 20 

Fonte: Relat6rio Anual 2005, Departamento dos Recursos Minerais 

As concessoes mineiras (Figura 136) diminufram de nave para sete, provavelmente por caducidade de 
licen9as que nao foram implementadas no prazo da concessao. Ao contrario deste grupo, muitas licen9as 
de prospec9ao e pesquisa foram conseguidas, indicando o aumento de estudos das areas para averiguar 
se, de facto, as explora96es sao factivies e viaveis economicamente (152 licen9as correspondente a um 
aumento de 220% em rela9ao ao ano anterior). 

A regiao do entorno da Vila de Moatize apresenta uma area demarcada por novas concessoes de 
explora9ao mineira na provfncia, mostrada no mapa de concessoes mineradoras a pagina seguinte. 

As areas terrestres pintadas sao todas objecto de novas concessoes em diversos estagios de neg6cio, 
desde a fase de estudos preliminares de viabilidade ate o infcio de implementa9ao. 

Explorar;ao de carvao na Vila de Moatize, Marc;o 
de 2006. 
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Ressalta-se tambem que as concessoes de explora9ao 
sao para diversos mmenos, que nao estao 
caracterizados neste mapa. 

De qualquer forma, esta configura9ao econ6mica 
significa uma altera9ao estructural na actividade 
econ6mica regional, com demandas especificas de 
infra-estructura, servi9os e mao de obra especializada 
convergentes, que facilitarao as implanta96es de 
actividades extrativistas na regiao. 

Cabe esperar ainda que as areas hoje utilizadas para a 
agricultura de subsistencia passarao a ser areas de 
explora9ao mineral. 
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Figura 136: concess~es mineiras. 

1.8.5.7 Estructura Ocupacional 

1.8.5.7.1 Descric;ao do Terna 

A estructura ocupacional do pafs tern caracterfsticas acentuadas quanta a distribuic;:ao territorial, 
especialmente quanta as areas urbanas e rurais. 

0 lnquerito aos Agregados Familiares sobre o ori;:amento familiar (IAF 2002/3) e uma pesquisa similar a 
Pesquisa do on;amento familiar do lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatrstica - IBGE, mostrando a 
relac;:ao entre o perfil da famflia , da composi9ao da mao de obra, dos rendimentos e dos gastos. Para o 
interesse desta secc;:ao, estes dados sao mais representativos do que os dados do Censo 1997 (INE 1999) 
em fun9ao das analises cruzadas e do perfodo de pesquisa mais recente. 

Foi considerado como fon;:a de trabalho "toda a populac;:ao empregada e desempregada disponivel para 
realizar qualquer actividade econ6mica e e conhecida como populac;:ao economicamente activa (PEA)" e 
como trabalho "toda actividade de sobrevivencia do indivfduo ou do agregado familiar atraves de um 
emprego por conta de outrem, auto-emprego ou trabalho familiar sem remunerac;:ao, excepto o trabalho 
domestico por conta da casa"50

. 

50 INE. /AF 200213- Relat6rio final, pagina 17. Maputo, MZ: Oficinas graficas do INE, 2004. 
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Complementarmente, o IAF considera a populac;ao economicamente inactiva os ocupados com actividades 
caseiras sem produzir rendimentos, estudantes e os que aguardam sem actividade determinada epoca do 
ano para exercer um trabalho especffico (sazonal) . 

1.8.5.7.2 Populac;ao Economicamente Activa - Provfncia de Tete 

A caracterizac;ao da populac;ao economicamente activa (PEA) se da a partir de empregados e nao 
empregados que buscam ocupac;ao na semana de referencia da pesquisa. A faixa etaria determinada coma 
PEA e a idade de 15 ou mais anos sem limite superior fechado. 

Para o pafs, verifica-se que a PEA representa 83% da populac;ao de 15 au mais anos de idade, sendo 
82,7% de homens e 83,4% de mulheres. Nas areas rurais, a PEA e de 90% e nas areas urbanas, 70%. 

Para a Provfncia de Tete, a proporc;ao media da PEA em relac;ao a populac;:ao total e de 89%, superior em 
6% quanta a media nacional de 83%. 

A Tabela 137 a seguir apresenta as dados referentes a populac;:ao total e a PEA para a Provfncia e o pafs, 
par genero, tanto em valores absolutos coma em participac;:ao relativa: 

Tabela 137: Distribuic;ao por genero da populac;ao total e da PEA - Provincia de Tete 

Horn ens 

PEA feminina 

p~~btal'." •• .. ~ ' . 

695.484 

582.971 

· .%~Pr;ovfn&1a -
.r (~t~• ~ \ 

49% 

100% 

46,5% 

Fonte: INE 2004 - IAF 2002/3 Elaborac;:ao: Diagonal Urbana (2006) 

3,4% 

A populac;:ao total da Provincia de Tete tern uma distribuic;:ao par genera quase perfeita, au seja, 49% sao 
homens e 51 % mulheres. Esta proporc;:ao se distancia um pouco quando verifica-se a populac;:ao acima de 
15 anos, considerada a PEA potencial dentro desta mesma regiao. 

A PEA tern participac;ao maior dos homens, de 54%, para a qual observa-se que a PEA masculina da 
Provfncia corresponde a 3,8% da PEA masculina do pals. Tete tern 670 mil homens em idade 
economicamente activa. 

A participac;ao das mulheres na PEA, apesar de menor em 8 pontos percentuais em relac;ao aos homens 
(46% da PEA de Tete), em numeros absolutos conta com 583 mil mulheres. Representam 3,4% do total de 
mulheres em idade de trabalho do pafs . 

0 ;AF apreser.ta a abertuia poi faixa etciiia em nivel nacional, per classes de intervalo a cada cinco ancs, 
com a participac;ao par genera da populac;ao econom icamente activa, na Tabela 138 a seguir. 
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Tabela 138: Distribuic;ao por genero e faixas etarias da pea nacional - participac;ao relativa 1 

lntervalos por faixa etaria 

15-19 

20-24 

25-29 

30,-34 . 

35-39 

40::44 

45-49 

so~~A'·. 

55-59 

6€)£6~ 

65 ou mais 

horriem 

82,7% 

39,6% 

80,6% 

9~;4% 

97,0% 

97t8% 

97,1% 

97?->~o 

98,5% 

~·s-4.% 

89,1% 

PEA 

Fonte: INE 2004 - IAF 2002/3 1 distribui9ao da PEA nacional 

mulher 

58,2% 

82,t% 
90,5% 

9~~0%; •.. 
92,8% 

9,3,1,%' 

94,0% 

,9©i9.o/o.·. 

87,8% 

87,5.% 

77,6% 

A distribui9ao nacional mostra que a PEA masculina, no intervalo de idade entre 30 e 64 anos, participa com 
taxas acima de 95% para todas as classes. Para a popula9ao feminina, esta taxa se apresenta em menor 
propor9ao, de 90%, no intervalo de 25 a 54 anos de idade. 

A PEA masculina tern maior numero de indivfduos a partir dos 30 anos e permanecem com a mesma media 
de participa9ao ate os 64 anos, enquanto que a PEA feminina mantem o maior numero de mulheres activas 
dos 25 aos 54 anos, que significa cinco anos menos de participa9ao em rela9ao aos homens, alem da taxa 
media de participa9ao das mulheres ser 5% menor que a taxa masculina. 

Destaca-se o facto de homens entre 15 e 19 anos participarem em 82% e as mulheres apenas com 58% 
quanto as popula96es desta mesma faixa e genero. No intervalo seguinte, a rela9ao entre os generos se 
inverte, as mulheres do intervalo participam em 82% da popula9ao total feminina desta faixa e os homens 
estao predominante inativos entre os 20 e 24 anos, participando da PEA apenas 40% deles. 

No entanto, para a Provfncia de Tete nao e posslvel assumir estas taxas devido a participa9ao de apenas 
7,7% da provfncia sabre o total nacional. De qualquer forma, estes dados sao a referencia disponfvel para a 
distribui9ao etaria da PEA. 

A PEA da Provincia de Tete se distribui par posi9ao no processo laboral, conforme a classifica9ao do IAF, 
que significa o tipo de empregador, conforme a Tabela 139 a seguir: 
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Tabela 139: Distribui~ao da PEA por posi~ao no processo laboral (tipo de empregador) 

Aparelho do Estado 

Sector Publico 

Sector Privado 

Conta Pr6pri~ 

Pessoa ou agregado familiar 

Cooperativa 

Tete . 

2,8% 

0;8% 

5,0% 

.. 54· ··7.01. 
-. . ... :- ; ~- 7-9-

33,9% 

;~t/4,%': . 
. -

0,0% 

100o/o" 

Fonte: INE 2004- IAF 2002/3 
Elaborac;ao: Diagonal Urbana (2006) 

Media_ Nacioriat 

3,4% 

0,7% 

4,7% 

q1;Qri; 
. '.-·-.-

36,7% 

.. 3i~rr 

0,1% 

1oowo· 

Esta distribuic;ao demonstra mais da metade da PEA trabalhando por conta pr6pria, 55%, e o grupo que 
trabalha na economia familiar em proporc;ao de 34%, somando 89% da PEA nestas duas classes. Este facto 
converge com a caracteristica do sector predominante na economia da provincia, o sector agrfcola familiar 
de subsistencia, que vende alguns especificos productos mas baseia-se em productos para consume 
pr6prio. 

As cooperativas nao foram verificadas em caso algum para esta regiao, o que aponta uma fraca estructura 
de associac;ao dos trabalhadores para obter alternativas contratuais de emprego ou se organizar legalmente 
para a actividade agricola. 

Verificamos na Tabela 140 a distribuic;:ao da PEA por sector produtivo, de forma a conferir seas proporc;oes 
resultantes na distribuic;:ao da posic;ao no processo laboral captam o mesmo fen6meno. 
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Tabela 140: Distribuicao da PEA por sector produtivo - Provincia de Tete e Mocambique 

-Set9res 

Agricultura, Silvicultura e Pesca 

lndustria miheira 

lndustria de Transformac;:ao 

Construc;.ao Civil . 

Transportes 

Comercio e Vendas __ ,, _ _ . ::<- ·'"' " •· . . ,· ' -

Servic;:os 

Eduq"~yao .. 

Sau de 

Aqrn iniS}ra.~ao· 

Total 

Tete 

90,3% 

0,1% 

0,2% 

.. 0,6% 

0,3% 

·3,1iyo 

3,3% 

1,1-% 

0,3% 

~;i°lci. 

100% 

Fonte: INE 2004- IAF 2002/3 

Elaborac;:ao: Diagonal Urbana (2006) 

Media Na~ioriat 

80,5% 

0,5% 

0,8% 

g,1% 

1,0% 

,'71QfYo 
5% 
. o/c 1_;5/ 0. I 

0,5% 

~ , 1o/cf 

100% 

0 sector agricola, de silvicultt.ira e pesca concentra mais de 90% da PEA, que condiz com a caracteristica 
econ6mica da regiao muito acentuada pela agricultura familiar de subsistencia. A media nacional de 80,5% 
significa a presenc;:a de outros sectores, tal qual o comercio, mais desenvolvidos em outras provfncias e na 
capital. A distribuic;:ao do tipo de empregador concentrado em conta pr6pria ou empregado de agregado 
familiar tambem capta a predominancia da agricultura familiar em Tete. 

O sector de servic;:os e o segundo mais importante, com 3,3% e o de comercio e vendas, o terceiro, com 
3, 1%, que somam 6,4% e mantem quase a mesma proporc;:ao de participac;:ao na estructura ocupacional da 
provfncia. 

Para a educac;:ao, o indice de 1, 1 % e pr6ximo a media nacional de 1,5%. Para o sector publico directo 
(0,7%) e a saude (0,3%), os indices sao menores do que os nacionais. Estes tres sectores correspondem 
aos servi9os publicos mais procurados normalmente pela populac;:ao local e que deveria, em tese, ter mais 
pessoas para o atendimento da demanda, considerando que a provincia corresponde a quase 8% da 
populac;:ao nacional. 

Especialmente sobre o sector de transportes (0,3%) e a industria mineira (0, 1 %), verifica-se que o emprego 
regional e muito aquem do nivel nacional para os dois sectores (1 % e 0,5%, respectivamente) . Neste 
sentido, a linha ferrea devera contribuir para o aumento do numero de empregos no sector de transportes e, 
associada a explorac;:ao do carvao, tambem para o sector mineiro. 

0 IAF fornece os dados referentes ao tipo de remunerac;:ao que o trabalhador recebe pela sua actividade. 
Em principio, e surpreendente que esse tipo de variavel possa existir, ou seja, que ainda exista trabalho 
remunerado por outra forma que nao salario ou, pior do que isso, que nao receba remunerac;:ao. A Tabela 
141 rnosira esta d istribui9~0 na provincia e para o pais. 
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Tabela 141: Distribuic;ao por ti po de remunerac;ao - Provincia de Tete e Moc;ambique 

Tipo de remufierag~o 

Salario em dinheiro ou em especie 

Casu~I 

Trabalhador familiar sem remunerac;:ao 

Cqnta prt.flpria 

Total 

Tete 

6,5% 

0,1% 

45,2% 

48,2% 

100% 

Fonte: INE 2004 - IAF 2002/3 

Elaborac;:ao: Diagonal Urbana (2006) 

Media :Nacion al 

11,5% 

1.,9% 

36,0% 

§,9,i;~~ 

100% 

Salario em dinheiro ou especie e o salario pago em dinheiro ou bens e mercadorias ao trabalhador pelo 
empregador. Para esta categoria de remunerac;:ao, estao alocados em Tete apenas 6,5% da populac;:ao 
economicamente activa. Este dado reflecte uma taxa baixa de empregos remunerados se comparada a taxa 
media nacionaf de 11,5%. Estes postos de trabafho estao supostamente associados aos sectores de 
comercio e servic;:os em parte51

, de administrac;:ao (sector publico), saude e educac;:ao. 

Para a remunerac;:ao por conta pr6pria, a proporc;:ao e de 48% da PEA da provincia. Definiu-se esta classe, 
segundo o fNE, como todas as pessoas que exercem sua actividade sem empregados e fica com o todo o 
recebimento do resultado de seu trabafho. Este perfil e caracteristico da agricultura familiar de subsistencia, 
apesar de, por vezes, nao ser efectivamente exercido por apenas um trabafhador mas sim abarcar as 
pessoas do agregado que nao recebem remunerac;:ao. 

0 trabafhador familiar sem remunerac;:ao corresponde aos membros do agregado familiar que cofaboram na 
produc;:ao familiar e nao recebem remunerac;:ao por sua actividade. Para a Provincia de Tete, estes somam 
45% da PEA Este dado converge, mais uma vez, para a caracterizac;:ao da mao de obra focal ser 
predominante na actividade produtiva familiar de subsistencia. 

1.8.5.7.3 Sfntese Tematica 

Moc;:ambique apresenta uma traject6ria de crescimento econ6mico acelerado, com taxas superiores a 7% 
ao ano, sustentado por projectos de desenvolvimento e metas governamentais de investimento em curso 
para esta decada. Estes projectos sao parte do Plano de Acc;:ao para a Reduc;:ao da Pobreza Absoluta -
PARPA 2001-2005, e do segundo volume, mais recente, 2005 - 2009. 

A Provincia de Tete teve, em 2004, uma produc;:ao empresarial de US$ 362 milh6es. 0 sector agricola e as 
actividades de pesca e silvicultura associadas correspondem a produc;:ao caracteristica da provincia, 
especialmente das areas rurais, e comercio e servic;:os associados formam o outro grupo de actividades 
desenvolvidas na regiao, presentes nas localidades urbanizadas, tais como Vila de Moatize e Cidade de 
Tete. 

0 significativo vaJoi do voJume de neg6cios no Distrito de Cahora-Bassa, de US$332 milhOes, e 
determinado pela caracteristica especifica do sector de produc;:ao de energia electrica que la esta localizado. 
0 distrito representa 91 ,4% do volume de neg6cios da provincia e apenas 4,4% do numero de empresas, 
que determina alta concentrac;:ao de mercado e de poder sectorial. A energia electrica produzida na regiao e 
exportada principalmente para a Africa do Sul e distribuida para outras provincias de Moc;:ambique. 

" Os sectores somam 6,4% da absorc;:ao da PEA por sector. 
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0 consumo anual em Moc;:ambique de energia electrica e de 350 MW (excepto consumo da Mozal de 900 
MW/ano) e o consumo per capita de 78 kWh. A produc;:ao energetica concentra-se em 80% na provlncia de 
Tete e o maior In dice de distribuic;:ao por provlncia e de 21 % da populac;:ao em Maputo. A principal em pres a 
productora e distribuidora do pais e a Electricidade de Moc;:ambique (EDM), que teve uma facturac;:ao de 
MZN 1, 7 bilhoes em 2002 e mantem diversos projectos de expansao da actividade voltados ao mercado 
domestico e externo. 

A produc;:ao agricola tern como principais productos comercializados a batata doce, o milho em grao e a 
mandioca fresca. Quanto a produc;:ao nacional, Tete tern destaque nas produc;:oes de mexoeira, batata doce, 
feijao manteiga e milho. Os prec;:os praticados pela provincia tern diferenc;:as quanto a media nacional para 
alguns productas, tais coma a batata dace, 5% mais cara, e o feijao boer, 30% mais barato. 

O algodao e o tabaco passaram a ter destaque nas produc;:oes a partir de 2004, com a implementac;:aa de 
projectos de desenvolvimento agrario promovido por empresas privadas destes sectores. A paprica e outro 
producto que inovou a pauta agrlcola da regiao em func;:ao da instalac;:ao da Cheetah Paprika Moc;:ambique. 

0 GPZ e uma insitituic;:ao que promove programas de desenvolvimento atraves de toda a provincia por 
acc;:oes como reposic;:ao ou construc;:ao de pequenos sistemas de irrigac;:ao, fomento pecuario, multiplicac;:ao 
do material vegetativo e reflorestamento, atraves de viveiros florestais. Outros agentes de desenvolvimento 
tern actuado na provincia com objectives convergentes aos das empresas e do GPZ. 

Os sectores produtivos de pecuaria, pesca, silvicultura e extrativismo vegetal tern papel complementar a 
actividade de agricultura familiar de subsistencia e tambem estao contemplados em projectos de 
desenvolvimento do GPZ. 

A participac;:ao do sector de comercio no PIB da provlncia de Tete e de 22%. A Cidade de Tete concentra 
13,2% do PIB regional, abrange mais de 60% do numero de estabelecimentos comerciais da provlncia e 
apresentou um crescimento no sector de 2002 para 2003 de 63% (106 para 173 unidades). 0 distrito de 
Moatize representa o segundo distrito em numero de estabelecimentos comerciais mas corresponde apenas 
a 5% da actividade comercial da provlncia. lsto aponta a alta concentrac;:ao da actividade na capital 
provincial, traduzida pela natureza urbana de comercio e servic;:os. 

As concessoes de explorac;:ao mineral abarcam diferentes tipos de minerio e redesenham a configurac;:ao 
econ6mica regional. Tornam as demandas especificas de infra-estructura, servic;:os e mao de obra 
especializada convergentes e alteram as areas hoje utilizadas para a agricultura de subsistencia para areas 
de actividade mineira. 

Portanto, a provincia tern a actividade produtiva baseada em agricultura e comercio e e a maior productora 
de energia electrica do pals, com productos significativos na pauta nacional do sector agricola. Conta com 
projectos para o desenvolvirnento sustentado promovidos por empresas privadas, ONGs e governo. 
Compreende o rnercado de energia fortemente concentrado em Cahora Bassa e o mercado de explorac;:ao 
mineral concentrac;:ao na regiao de Moatize. 

A populac;:ao economicamente activa - PEA do pals representa 83% da populac;:ao de 15 ou mais anos de 
idade. Para a populac;:ao masculina, corresponde a 82, 7% e, para a feminina, 83,4%. 

A populac;:ao economicamente activa - PEA da Provlncia de Tete representa 89% do total da populac;:ao 
local, distribuida em 54% de homens e 46% de mulheres em idade activa. 

0 trabaiho por conta pr6pria e o trabaiho junio ao agregado familiar representarn 89% do tipo de emprego 
disponlvel na provlncia. 

Destacam-se os sectores agrlcola, de silvicultura e de pesca como principais setores que absorvem a mao
de-obra local, correspondente a mais de 90%. Os sectores de comercio e servic;:os somam 6,5%. Estes dois 
cortes captam a predominancia da actividade de agricultura familiar de subsistencia na Provlncia de Tete. 

A forma de remunerac;:ao predominante e o ganho do trabalho por conta pr6pria ea nao-remunerac;:ao, que 
significam rendimentos instaveis ou inexistentes para muitos cases, alem da falta de acesso aos beneficios 
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de seguran9a social atribuidos aos empregos formais. Este e mais um indicador da economia de 
subsistencia da regiao. 

• Oportunidades 

• Alta concentra9ao do sector energetico na regiao, com potencial de atendimento a demanda de 
novas neg6cios e projectos de expansao em andamento. 

• Projectos de desenvolvimento em andamento, fortalecendo o potencial agrlcola da provlncia e 
gerando melhores condi96es de vida para as comunidades rurais. 

• Presen9a do capital privado para a produ9ao de novas culturas agrlcolas, diversificando a pauta de 
productos produzidos na regiao e tornando a provincia mais competitiva. 

• Presen9a de ONGs internacionais e do governo, inclusive o GPZ, captando recursos diferentes 
para o desenvolvimento. 

• Concentrai;:ao do sector mineiro fortalecendo as ac96es integradas para o desenvolvimento das 
novas actividades econ6micas afins. 

• A PEA local tern distribuic;;ao similar entre homens e mulheres que oferece flexibilidade para as 
demandas de novas neg6cios quanta ao emprego diverso por genera. 

• A PEA local nao esta alocada em actividades rentaveis, de forma a caracterizar uma demanda 
reprimida por emprego remunerado. 

11 Fragilidades 

• A agricultura ea base da economia local, praticada em maior parte pelas famllias e tern caracter de 
subsistencia. 

• A agricultura comercial e pequena e depende de ai;:oes das empresas, ONGs e governo para se 
desenvolver. 

• 0 comercio esta concentrado na Cidade de Tete e nao atinge as areas de influencia do 
empreendimento da ferrovia. 

• 0 comercio local e praticado junta a rodovia EN?. Comercialilzam m6veis de Madeira, lenha e 
carvao. 

• 0 acesso a energia electrica e restrito a 4, 7% da popula<;:ao e o consumo per capita de 78 kWh/ano 
sao indicadores de baixo desenvolvimento humano. 

• A PEA tern mais de 90% das pessoas trabalhando na agricultura familiar de subsistencia, 
indicando fraco potencial para actividades em outros sectores da economia. 

1.8.5.8 Saude 

1.8.5.8.1 Fundamenta9ao 

0 tema Saude tern centralidade nas politicas publicas de Mo9ambique devido aos desafios colocados pela 
alta carga que as doen9as infecciosas imp6em aos servic;:os de atendimento no pals e pela forma coma 
repercutem na baixa expectativa de vida e perdas consideraveis na productividade nacional. 
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O presente diagn6stico de saude tern o objetivo de fornecer um retrato das condic;oes de saude na area de 
estudo. Esse diagn6stico identifica vulnerabilidades reais ou potenciais na populac;ao ou na regiao, diante 
do facto da implantac;ao e desenvolvimento de uma Central Termica no local. 

Por outro lado, observam-se tambem iniciativas no ambito das politicas publicas que se sinalizam para o 
investimento governamental no enfrentamento desse problema. 

Para tanto, o estudo foca-se nas principais causas de morbidade e mortalidade do local, na relac;ao do 
quadro de saude com a condic;ao de pobreza, na capacidade de cobertura das infra-estructuras, na 
quantidade e nivel de recursos humanos existentes, e na vulnerabilidade as doenc;as transmissiveis e a 
inseguranc;a alimentar. 

Tais informac;oes tern o intuito de subsidiar o EIA com vistas a dimensionar posteriormente os possiveis 
impactos da actividade mineraria nas condic;oes de saude da populac;ao da area de estudo e, 
consequentemente, servir de base para a elaborac;ao de Programas de Gestao Ambiental nesta area. 

1.8.5.8.2 Descric;ao do Terna 

1.8.5.8.2.1 Perfil de saude na regiao do estudo 

O perfil de saude da Provincia de Tete e semelhante ao perfil do pals, por apresentar altos indices de 
doenc;:as transmissfveis, como malaria, HIV/SIDA, doenc;:as diarreicas e doenc;as respirat6rias, alem de 
desnutric;:ao. Os altos indices de internac;ao e mortalidade vinculam-se a situac;ao de pobreza, as alias taxas 
de analfabetismo, as carencias de infra-estructuras e recursos humanos em todos os niveis de atendimento, 
a falta de saneamento basico, a desastres naturais e a crise alimentar. 

A Tabela 142 mostra as altas taxas de mortalidade referentes a Provincia de Tete e que repercutem em 
uma esperanc;:a de vida de 46,6 anos para a populac;ao na regiao. Entretanto, os tres indicadores 
destacados apresentam-se melhores que as medias nacionais. 

Tabela 142: lndicadores de Saude com Base em Projeccoes do INE. Mocambique e Provincia de Tete. 
2000-2005 (MISAU, Perfil Estatistico Sanitario, 2003) 

Esperanc;:a de vida ao nascer 46,6 

tviertallaao.e l~Ja~til C~ 1 ~n~/.1 obo:.nasc: vivas) ' 
.. t:. .. .... -

Taxa bruta de Mortalidade /1000 
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A Provincia de Tete se diferencia das outras provincias pela ocorrencia, ainda que baixa, de cases de peste 
bubonica no distrito de Mutarara, hist6rico de tripanossomiase ea maior incidencia de cases de cegueira no 
pais52 

A localizac;:ao da provincia faz com que os fluxes migrat6rios nacionais e internacionais sejam elevados 
devido a proximidade com tres paises: Malawi, Zambia e Zimbabwe. Outro factor que contribui para esses 
fluxos migrat6rios ea inserc;:ao da provincia num corredor de escoamento comercial a costa leste do pais . 
Este movimento populacional interfere directamente no maior indice de doenc;:as sexualmente 
transmissiveis na regiao, particularmente o HIV/SIDA As areas fronteiric;:as dos paises vizinhos apresentam 
perfil epidemiol6gico semelhante ao da Provincia de Tete. 

Entre Moc;:ambique e os paises vizinhos nao ha controle de epidemias nas fronteiras, alem de existirem 
fronteiras nao oficiais. 0 que ha sao "contactos de boa vizinhan9a". (Departamento de Epidemiologia, DPS 
Tete, 2006) . 

As doenc;:as de origem animal sao mais bem controladas nas fronteiras. Tai fiscaliza9ao esta sob a gestao 
dos Servic;:os de Veterinaria nas fronteiras e aeroportos. Em algumas fronteiras, e feito o controle de 
alimentos por profissionais do CHAEM (Centro de Higiene Ambiental e Exam es Medicos). 

A vacina de febre amarela e uma exigencia obrigat6ria para pessoas provenientes de varios paises, mas 
principalmente de Brasil, Angola e f ndia. E indicada tambem vacina antitetanica (para gestantes, com intuito 
de protege-las em caso de partos fora do hospital). No que diz respeito aos imigrantes vindos de paises 
com surtos de doenc;:as que nao possuem vacinas, adota-se regime de quarentena em parceria com os 
profissionais clinicos. 

A necessidade de isolamento e exames de acordo com o pais de origem e calculada de acordo com o 
periodo de incubac;:ao da doern;:a (CHAEM). 

As condi96es acima referidas fazem com que a area de estudo esteja extremamente vulneravel as 
mudanc;:as demograficas e epidemiol6gicas. 

1.8.5.8.2.2 Mortalidade 

• Principais causas de mortalidade 

0 perfil de mortalidade da Provincia de Tete parece seguir o padrao do pais. No entanto, os dados a cerca 
das causas de morte s6 foram obtidos no ambito da provincia, atraves do Hospital Provincial de Tete (HPT). 

Em Moc;:ambique e na Provincia de Tete prevalecem doenc;:as infecciosas como principais causas de morte, 
o que retrata directamente as precarias condic;:oes de vida e de saude. 

Em 2005, a SIDA foi a principal causa de 6bito no HPT, seguido de malaria, broncopneumonia, anemia e 
tuberculose, conforme Tabela 143 a seguir. Ressalte-se que a malaria foi, de forma acentuada, a principal 
causa de internac;:ao e que provavelmente os casos de anemias estao relacionados aos casos de malaria. 
Ap6s malaria, SIDA e pneumonias, doen9as coma diarreia e desnutric;:ao ganham peso coma causas de 
mortalidade infantil. (Relat6rio Anual HPT, 2005). 

52 Nao ha ate o memento registro oficial desta informa<;ao, mas esta referencia foi apontada por todos os gestores da 
area de saude entrevistados. 
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Tabela 143 Principais Morbidades e Mortalidades no Hospital Provincial de Tete, 2005 

Diagn6stico No. de casos No. de 6bitos Taxa de letalidade 

1 Malaria 3277 172 5,25 

2 SIDA 871 475 54,54 

3 BPN 654 62 9,48 

4 Tuberculose 299 17 5,69 

5 Anemia 225 19 8,44 

6 'f ol1fbs es outros 686 1eA1 

Total 6012 858 14,27 

Fonte: Relat6rio Anual HPT, 2005. 

• Mortalidade lnfantil 

0 coeficiente de mortalidade infantil53 e tradicionalmente um dos indicadores mais adequados para avaliar o 
nivel de desenvolvimento s6cio-econ6mico e o estado de saude da popula9ao. Este e um dos maiores 
problemas sociais do pais que demanda programas e politicas publicas especificas (INE Mo9ambique, 
lnquerito Demografico e de Saude 2003, junho de 2005). 

Dados do lnquerito Demografico e de Saude mostram que, em 2003, a mortalidade infantil na Provfncia de 
Tete foi de 125 por mil nascidos vivas, um pouco abaixo da media nacional, mas ambas extremamente 
elevada. Em outras palavras, 12% das crian9as nascidas vivas nao atingem um ano de vida. Nestas 
condi96es tanto a mortalidade neonatal quanto a mortalidade p6s-neonatal sao elevadas. 

0 mesmo inquerito aponta para situa9ao igualmente preocupante em rela9ao a mortalidade p6s-infantil e 
infanto-juvenll. As taxas de 92 por mil para mortalidade p6s-infantil e 206 por mil para mortalidade infanto
juvenil sao tambem extremamente elevadas, sendo estes 6bitos atribuidos principalmente a malaria, SIDA, 
diarreia, pneumonia e desnutri9ao (Tabela 144). 

Tabela 144: Taxas de mortalidade neonatal, p6s neonatal, infantil,p6s-infantil e infanto-juvenil. Provincia 
de Tete, 2003 

hidicadores 

Mortalidade Neonatal 

Mo~r.t&lid ·~ae P.6s-rieonatal 

Mortalidade lnfantil 

· M¢1:talidade P6s~ I nfantll 

Mortalidade lnfanto-Juvenil 

Ta a· (~J mil nv) 

42 

83 
\. 

125 

206 

Fonte: INE Mo9ambique, lnquerito Demografico e de Saude 2003, junho de 2005. 

53 Mortalidade lnfantil (ate 1 anode idade), P6s-lnfantil (1 a menos que 5 anos) e na lnfancia (combinar;:ao das duas taxas). 
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A mortalidade infantil, alem de influenciar directamente a esperan9a de vida ao nascer, tambem apresenta 
varia96es de acordo com a area de residencia. A diferen9a entre as taxas das zonas urbanas e rurais 
relaciona-se a desigualdade quanta ao acesso aos servi9os de saude e as condi96es de vida dos 
agregados nessas areas. Em 1997, por exemplo, a mortalidade infantil nas zonas rurais da Provincia de 
Tete era de 131,8/1000, enquanto na zona urbana era de cerca de 98,7/1000. A mesma situa9ao se 
observa na mortalidade p6s-infantil na Figura 137 a seguir. 

Figura 137: Mortalidade infantial, p6s-infantil e na inffmcia por ~rea de residfmcia, Provfncia de Tete. 1997 

1.8.5.8.2.3 Doen~as transmissiveis 

• Doen9as Associadas ao Comportamento Humana 

As Doern;as Transmissfveis Sexualmente (DTS) apresentam indices de prevalencia altos e crescentes na 
regiao. No entanto, e importante sinalizar que muitos casos nao eram anteriormente registrados. Assim, 
segundo os gestores de saude da provincia, parte desse crescimento e atribuido aos investimentos em 
melhorias do treinamento dos profissionais para diagnosticar e notificar tais agravos, assim coma no 
desenvolvimento de actividades de consciencializa9ao aos usuarios para buscar atendimento adequado. 

a. DTS - Doen<;as Transmissfveis Sexualmente 
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Apesar de existirem poucas infomac;oes disponiveis sabre as DTS, ha evidencias de aumento na ocorrencia 
dessas doenc;as (Tabela 145). 

No Distrito Moatize, entre 2003 e 2004, o numero de casos de DTS aumentou de 4832 para 5297. As 
actividades de educac;ao para controle das DTS sao actualmente desenvolvidas em conjunto com as 
actividades do Programa de Combate a SIDA, em razao da intima relac;:ao entre as doenc;:as. Encontra-se 
bem documentado que as DTS, especialmente as ulcerativas, aumentam substancialmente o risco de 
infecc;ao pelo HIV. 

Tabela 145: Porcentagem de mulheres diagnosticadas em consultas, com sintomas de DTS (Leucorreia, 
Olceras e Corrimentos), por local de residencia. Provincia de Tete. 2005 

Moatize 

Provlncia de Tete 

b. HIV/SIDA 

'.fo Mu h~res gpm sin! !'>mas de £?TS 

Fonte: DCS - Relat6rio 2005. 

66,1% 

-68,2<Y<> ; 

61,0% 

Moc;ambique e um dos paises de alta prevalencia de HIV/SIDA. De acordo com estimativas da 
UNAIDS/Organizac;ao Mundial da Saude, para o ano de 2003, o numero de pessoas vivendo com HIV/SIDA 
encontra-se entre 980 000 e 1 700 000, representando aproximadamente 12 a 16% da populac;ao adulta 
infectada no pals. A principal forma de transmissao sao as relac;oes heterossexuais54

. 

Na Provincia de Tete, durante o periodo de 2000 a 2003, os casos de SIDA quase duplicaram, aumentando 
de 544 para 1 176. Nos ultimas tres anos, a SIDA tern sido a principal causa de morte no Hospital Provincial 
de Tete (HPT). 

A doenc;a tern impacto directo na populac;ao economicamente activa e apresenta reflexos em todos os 
nlveis de produc;:ao coma assinalado pelo lnstituto Nacional de Seguranc;:a Social de Tete (INSS) "as causas 
ma is frequentes para solicitar o subsidio de doen9a sao tuberculose ou HIV/SIDA". 

Segundo dados de Vigilancia Epidemiol6gica do HIV - Ronda 2004, a taxa de prevalencia de HIV 
considerada actualmente para a Provincia de Tete e 16,6%. 

Sao apresentados, a seguir, nas Tabelas 146, 147 e 148, alguns dados relativos a epidemia de HIV/SIDA 
na area de estudo. 

54 
UNAIDS/WHO. Mozambique. Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections, 2004 

Update 
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Tabela 146: Exames positivos para o HIV. Distrito de Moatize e Cidade de Tete. 2001a2005 

Locali?ai;;ao 2001 2002 2003 2004 2005 

Testados HN+ Testados H_N+ Testados HN+ Testados HN+ Testados HN+ 

Moatize 205 61 332 81 304 106 191 31 313 38 

Cida<:lede· 1 296 148 1 501 165 1 870 164 1 386 106 2 576 93 
Tete 

Fonte: Nucleo Provincial de Combate ao SIDA Tete, 2006. 

Tabela 147: Numero de casos e 6bitos por HIV/SIDA. Distrito de Moatize e Cidade de Tete. 2001 a 
2005 

e~sos 

Moatize 21 10 164 36 134 58 102 61 252 71 

Fonte: Nucleo Provincial de Combate ao SIDA Tete, 2006. 

Tabela 148: Prevalencia de HIV/SIDA. Provincia de Tete. 1998 a 2004 

Prevalencia de HIV/SIDA na Provinica de Tete 19,7% 17,7% 14,7% 16,6% 

Fonte: Nucleo Provincial de Combate ao HIV/SIDA 

Considerando os dados apresentados nas Tabelas, as soroprevalencias entre pessoas testadas foram 
substancialmente mais altas em Moatize (aproximadamente 30%, 24%, 35%, 16% e 12%, respectivamente, 
para a serie 2001-2005), do que na Cidade de Tete (11 %, 11 %, 9%, 8% e 4%). Para ambos os locais, as 
prevalencias sao menores nos dois ultimos anos. 

Quando se observam os dados relativos a casos e 6bitos, ocorre o inverso. A partir dos dados apresentados 
na Tabela 146, foram calculados os coeficientes de incidencia/100 000 habitantes para as duas cidades. Os 
coeficientes sao maiores na Cidade de Tete (variando entre 196,9/100 000 em 2001 e 278,13 em 2005) do 
que em Moatize (cujos coeficientes variaram entre 17,5i100 000 em 2001e58,17/100 000 em 2005). 

Ressaltando-se as limita96es dos dados, a discordancia entre as prevalencias de infec9ao e de casos, 
evento tardio na evolw;;ao da infec9ao pelo HIV/SIDA, poderia indicar qual seria a tendencia da epidemia no 
futuro. Ainda destacando que sao dados parciais, a regiao apresenta prevalencias de infeci;;ao bem mais 
altas do que a media estimada para o pais como um todo, correspondendo ao limite superior das 
estimativas que apontam para 16% da populai;;ao adulta infectada pelo HIV. 
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Estudos sentinela sao realizados com grupos populacionais especificos, e utilizados para estimar a 
prevalencia populacional em grupos especialmente vulneraveis. As prevalencias encontradas entre 
mulheres gravidas sao utilizadas para estimar a prevalencia na populac;:ao geral. Os estudos sentinela 
realizados na Provfncia de Tete entre gravidas encontraram prevalencias de 23,24% em 1996. No mesmo 
ano, a taxa de prevalencia para as profissionais do sexo foi de 37,95% e 28,2% em 1999. 

De um modo geral, os dados sugerem que esteja havendo uma diminuic;:ao nas taxas de infecc;:ao. O 
observado aumento no numero de cases pode refletir a melhoria do diagn6stico e uma maier sobrevivencia 
do pequeno percentual que consegue ser beneficiado com Tratamento Anti-Retroviral - T ARV. 0 tratamento 
deve estar promovendo impacto na diminuic;:ao do numero de 6bitos. Alem disso, o treinamento dos 
profissionais e disponibilidade de medicamentos para melhor gestao das infecc;:6es oportunistas certamente 
tern impacto sabre a mortalidade. Estimativas da UNAIDS indicam que cerca de 190 000 pessoas teria 
indicac;:ao de tratamento no pais. 

Os esforc;:os de prevenc;:ao desenvolvidos pelos Gabinetes de Aconselhamento e Testagem Voluntaria 
(GATV), devem contribuir para uma reduc;:ao de novas infecc;:6es a medic e longo prazo. 

• A Resposta a Epidemia de SIDA 

0 Governo do pafs, em parceria com inumeras organizac;:6es governamentais, bilaterais, multilaterais e nao
governamentais (UNAIDS/WHO, Centers for Disease Control and Prevention, Medicos sem Fronteiras, 
dentre outros) tern se comprometido com o combate a epidemia, no que conta com suporte financeiro 
advindo de inumeras organizac;:oes, incluindo o Banco Mundial, o Fundo Global para AIDS, TB e Malaria e o 
US Emergency Fund for AIDS Re/ief(PEPFAR). 

Segundo relat6rio da UNAIDS, parece ser consensual entre os varies actores envolvidos, a avaliac;:ao da 
assistencia a saude no nivel provincial como extremante fragil. Esta em curse um esforc;:o substancial para 
descentralizar as acc;:6es e recurses do Ministerio da Saude para as provfncias55

. 

Os Hospitais de Dia (HOD) concentram o atendimento cHnico aos doentes soropositivos, desde o controle 
de infectados assintomaticos, ate o TARV (tratamento anti-retroviral), passando pelo tratamento das 
infecc;:oes oportunistas. Na Provincia de Tete as acc;:oes localizam-se no Hospital Provincial na Cidade de 
Tete, no Centro de Saude de Moatize e no Centro de Saude de Angonia. 

0 TARV foi introduzido em 2003 com financiamento da ONG Medicos Sem Fronteiras de Luxemburgo. Em 
Moatize este programa teve inicio em 2004. Actualmente, depende do On;:amento Geral do Estado e e 
administrado no HOD de Angonia (93 pacientes), HOD Moatize (327 pacientes) e HOD do Hospital 
Provincial de Tete (1 .297 pacientes), perfazendo um total de 1 717 pacientes assistidos. 

No Centro de Saude (CS) de Moatize-Sede, assim como no CS de Z6bue, realizam-se testes de HIV e ha 
um GATv56 em cada unidade. 0 CS de Z6bue tambem funciona como Posto Sentinela. A Cidade de Tete 
possui 4 GA TV's (Centres de Saude N° 1, 2, 3 e 4). 

A ONG Medicos Sem Fronteiras desenvolve tambem o programa "Corredor de Esperanc;:a", que funciona 
em uma clinica nocturna na zona da Vila de Moatize. Esse programa tern como objective sensibilizar os 
caminhoneiros e as trabalhadoras do sexo a respeito da prevenc;:ao do HIV/SIDA. 

No ambito da coordena9ao de projectos nesta area, Tete conta com um Nucleo Provincial de Combate ao 
SIDA (NPCS) que foi criado dentro das acc;:oes do governo Moc;:ambicano para o combate ao SIDA, por 

55 
Uniting the World Against AIDS. Mozambique. UNAIDS. www.unaids.org/en/Regions_ Countries/Countries/mozambique.asp 

56 
0 Gabinete de Aconselhamento e Testagem Voluntaria (GATV), conta com conselheiros treinados que prestam 

servic;:os de aconselhamento pre e p6s-teste, testagem confidencial e anonima do HIV, assistencia na interpretac;:ao dos 
resultados e apoio sobre como lidar com a pressao psicol6gica e emocional (Alguns Servic;:os do HIV/SIDA existentes 
em Moc;:ambique, MISAU I UNSIDA, 2004) 
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meio do CNCS (Conselho Nacional de Combate ao Sida) . 0 NPCS nao implementa projectos, somente 
coordena e financia . Ate o momenta, 400 organiza96es locais receberam financiamentos para projectos de 
sensibiliza9ao, de desenvolvimento e apoio aos idosos, viuvas e crian9as 6rfas. 0 NPCS tern parcerias 
principlamente com a World Vision, Medicos sem Fronteiras e Funda9ao Luterana . 

. s;:·· . 

Ha ainda nos dois locais de estudo, organizai;;oes locais de pessoas vivendo com HIV/SIDA (PHVS), que 
desenvolvem a advocacia e o desenvolvimento comunitario, coma a Xinguirizano na Cidade de Tete e a 
Kopomuzane em Moatize. 

• Caracterizai;;ao da vulnerabilidade populacional ao HIV/SIDA 

A proximidade da provfncia com parses de alta prevalencia da doeni;;a (Malawi, Zambia e Zimbabue) e a 
existencia de um corredor rodoviario Cuchamano- Z6bue, ramificando-se em Matema-Cassacatiza e 
Mussacama-Calomue, ~ue une aqueles paises, torna a provincia bastante vulneravef a propagac;ao da 
epidemia de HIV/SIDA. 7

. 0 fluxo de caminhoneiros, comerciantes, refugiados ou turistas e intenso na 
regiao e estimula a existencia do mercado do sexo. 

A Figura 138 a seguir, referente ao percentual da populac;ao com HIV na provincia de Tete em 2002, 
destaca os tres distritos com as maiores taxas de prevalencia na provincia, dentre eles Moatize e Cidade de 
Tete. 

§·~...::::.:--L.lrMl. Dtt ..... 
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Figura 138: Percentua! de Popu!ai:;ao com HIV. Provincia de Tete. 2002. 

57 
MISAU (DNS, DPS Tete e INS) e DANIDA, Mo\:ambique, Respostas dos Agregados Familiares Face ao HIV/SIDA, 

Um Estudo Base, Provincia de Tete, Magoe, Cidade de Tete, Ang6nia, maio de 2004. 
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Factores culturais e de organizacao social tambem podem estar relacionados com as caracteristicas de 
transmissao das doen9as sexualmente transmissiveis. No padrao de organiza9ao social vigente, o grupo 
etnolinguistico dos Chewas, que predominam no Posto Administrativo (PA) de Z6bue, sao os (micas 
matrilineares. Todos os outros grupos (Nhungues, Ndaus e Senas) sao patrilineares e os homens praticam 
a poligamia, que contribui para aumentar a auto-estima, mas tambem tern o objectivo de ampliar a mao de 
obra familiar. Estes ultimos sao predominantes no PA de Moatize Sede e Kambulatsitsi (Direc9ao Distrital de 
Agricultura de Moatize, 2005). 

Segundo entrevistas realizadas, nem todos os povoados contam com ac96es educativas ou de prevencao 
da doen9a. Em certas localidades do Distrito de Moatize, as informa96es que a popula9ao tern sobre a SIDA 
foram obtidas por meio de programas de radio e reuni6es com a comunidade. Devido a falta de informagao, 
em alguns lugares acredita-se ainda que o preservativo seja um meio de transmissao da doen9a. 

Em entrevistas realizadas com algumas curandeiras dos povoados do Distrito de Moatize, afirmaram estar 
sensibilizadas sobre o risco de transmissao da SIDA, atraves do uso comum de instrumentos perfuro
cortantes . De maneira geral, afirmaram ainda que "a pratica do uso de laminas individuais tem sido feita ha 
muito tempo"58 

. 

1.8.5.8.2.4 Doenfas associadas as condif6es sanitarias precarias 

• Diarreia e C61era 

As diarreias sao doen9as frequentes nas areas de estudo, com importante impacto tanto em termos de 
morbidade, quanto de mortalidade. Apresentam sazonalidade com maiores incidencias no periodo de 
chuvas (Dezembro e Mar90), embora ocorram de forma importante o ano to~o. 

Em entrevistas com moradores dos povoados da area de estudo, afirmou-se que depois da malaria, as 
diarreias sac as doen9as que mais ocorrem e configuram-se como uma das maiores preocupa96es com a 
saude da popula9ao59

. No Centro de Saude de Benga, os casos de diarreia sao os que apresentam mais 
registros, principalmente de criancas. 

Os dados na Tabela 149 demonstram a importancia do elevado numero de cases. Parece haver, contudo, 
uma tendencia de diminui9ao no numero de 6bitos nos ultimas anos. 

Ressalte-se que a Cidade de Tete apresenta as maiores incidencias de diarreia, sendo que o maier numero 
de ocorrencias localizam-se nos bairros Samora Machel; Mateus Sansao Mutemba e Francisco Manyanga 
que apresentam precariedades na infra-estructura e servi9os de saneamento basico (Direc9ao de Saude da 
Cidade de Tete, 2006). 

58 Entrevistas com as curandeiras do Povoado de Capanga, do Povoado de Mitsanhe, do Povoado de Nhambalualu. 
59 

Povoados de Chidengue, Chitondo, Mitsanhe, Nhambalualu, Benga, Capanga, Calambo. 
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Tabela 149: Numero de casos e 6bitos de diarreias nos ultimos 5 anos. Distrito de Moatize e Cidade 
de Tete. 2001 a 2005 

Anos 

Localizacao 2001 2002 2003 2004 .2005 

c~sos 6bifos ca sos 6bitos casos 6bitos casos 6bitos casos 6bitos 

Distrito de 5939 22 6495 20 5832 6 6297 4 6047 4 
Moatize 

Cidaae;de 1238©' · 18 1'2598 37 10295 . 20 ~~,io 9 10045 4 
J - . . • .r 

Provincia de 138.429 54 41.494 68 41 .817 44 44.529 27 47.485 29 
Tete 

Fonte: Direc9ao Provincial de Saude de Tete. 

No que diz respeito a c61era, em 2004 os 9 casos sem 6bito ocorridos na Provincia aconteceram 
isoladamente na Cidade de Tete. Apesar de em 2003 nao ter havido nenhuma notifica9ao, em 2002 
ocorreram 440 casos de c61era em Moatize e 1 309 na Cidade de Tete (Tabela 150). 

Tabela 150: Numero de casos e 6bitos de c61era nos ultimos 5 anos. Distrito de Moatize e Cidade de 
Tete e Provincia de Tete. 2001 a 2005 

Distrito de 37 2 440 7 0 0 0 0 

•327'1< ~ 5 ~'3,Q~. . 10 . 'q 10 ~ P· '0 
I 

Provincia de 688 9 3828 46 0 0 9 0 0 0 
Tete 

Fonte: Direc9ao Provincial de Saude de Tete. 

A maior parte da popula9ao nao tern fonte de agua e, portanto, utiliza a agua do rio para consume. Apesar 
das a96es dos Agentes Polivalentes Elementares de Saude - APES e funcionarios do servi90 publico 
voltadas para esclarecer a popula9ao sabre a importancia da fervura da agua, percebe-se resistencias 
quanta a esta conduta. A agua e usualmente consumida sem nenhum tratamento. 

Nas regioes onde e comum o fecalismo a ceu aberto, sao realizadas ac96es de consciencializa9ao, 
educa9ao e comunica9ao - iEC. Porem, verifica-se resistencia da popular;ao em alguns povoados para a 
constru9ao de latrinas. "O povoado de Capanga, por exemplo, beneficiou-se de /atrinas no ambito do 
Projecto de Latrinas Melhoradas, mas referiram ter preferencia para utilizar o mato". Da mesma forma foi 
mencionado no povoado de Nhambalualu: "nao e pratica das pessoas o uso de latrinas porque o mato e 
vasto". Nota-se tambem certas resistencias na Cidade de Tete para a constru9ao de latrinas: "ha o 
agravante do solo ser rochoso e mais dificil de cavar os buracos" (DPS de Tete, 2006). 
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• Tuberculose 

A tuberculose e um dos principais problemas de saude publica de Moc;:ambique, sendo considerada uma 
das prioridades tanto pelo Ministerio da Saude - MISAU, quanta para a Organizac;:ao Mundial de Saude -
OMS. Segundo dados da OMS, Moc;:ambique esta entre os vinte pafses com maior indice de tuberculose do 
mundo . 

Em 2004, o pafs apresentava uma incidencia de 460 casos por 100 mil habitantes e uma mortalidade de 
129 pessoas em cada 100 mil habitantes. A estimativa e de um aumento na incidencia de 2,6% ao ano. 

Grande parte desta situac;:ao e explicada pela associac;:ao da tuberculose com a epidemia de SIDA Estima
se, tambem, que 49% dos doentes adultos sao tambem portadores do HIV/SIDA 

Um outro aspecto agravante da situac;:ao epidemio16gica da tuberculose no pafs e o crescimento de bacilos 
m ultiresistentes. 

O relat6rio da 55a sessao do Comite Regional da OMS, ocorrida em 2005 em Maputo, aponta como 
problemas no controle da tuberculose a dificuldade de acesso aos servic;:os de Tratamento Sob Observac;:ao 
Directa - DOTS, as reduzidas taxas de detecc;:ao de casos e de sucesso no tratamento, a dupla epidemia 
Tuberculose e HIV e os limitados recursos humanos e financeiros. 

Os dados do MISAU apontam uma incidencia de 100 por 100 mil habitantes em 2005 na provfncia de Tete, 
263 casos em 100 mil habitantes no distrito de Moatize e alarmantes 498 casos por 100 mil habitantes na 
Cidade de Tete. 

Alem da rela9ao ja apontada com o HIV, esta alta incidencia e mortalidade regionais sao agravadas pela 
desnutri9ao, pelas precarias condic;:6es de moradia e pelas precarias condic;:6es de trabalho60

. 

Segundo avaliac;:ao da Dire9ao do Distrito de Saude de Moatize, ha um aumento no numero de casos de 
tuberculose diagnosticados laboratorialmente. 0 Relat6rio Anual da Direc;:ao de Saude da Cidade de Tete de 
2005 sugere ainda que casos novas de tuberculose extrapulmonar e recafdas tendem a aumentar em razao 
da epidemia de HIV. 

• lnfecc;:oes Respirat6rias 

Os dados de interna9ao e de 6bitos no HPT, ja apresentado no perfil de mortalidade acima, demonstram a 
importancia das doen9as respirat6rias na regiao da Provfncia de Tete e no pais coma um todo. Pneumonia 
e tuberculose figuram entre as cinco primeiras causas de internac;:ao e mortalidade. 

As pneumonias sao a terceira causa de internac;:ao em adultos e a segunda em crianc;:as. Apenas a malaria 
supera essas doenc;:as respirat6rias em numero de internac;:6es na Clfnica lnfantil. Baixo peso ao nascer, 
desnutri9ao, anemia e aglomera9ao intradomiciliar sao condic;:oes que aumentam o risco de ocorrencia e de 
mortalidade por pneumonia, 0 acesso ao hospital ea antibioticoterapia sao fundamentais para a diminuic;:ao 
da letalidade da doenc;:a. 

Nao foram encontrados dados sabre asma, enfisema e pneumoconioses. Cabe, no entanto, ressaltar alguns 
aspectos a respeito das pneumoconioses. 

Estima-se para pafses menos desenvolvidos, onde sao precarias as condic;;oes de trabalho com exposic;:oes 
pouco controladas, a prevalencia de silicose (pneumoconiose mais comumente envolvida em actividades de 
extracc;:ao mineral) em 20% nos trabalhadores. Trata-se de uma doenc;:a irreversfvel e nao possivel de tratar, 
podendo cursar graves transtornos para a saude do trabalhador, assim como resultar em um serio impacto 

60 
Ambientes fechados aumentam o risco de transmissao e ha associac;:ao ja bem estabelecida de tuberculose e 

pneumoconioses. 
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s6cio-econ6mico. Visando solucionar este problema, a OMS e OIT lanc;:aram um programa conjunto de 
erradicac;:ao da silicose no anode 1995. (Algranti, E., Fundacentro, Brasil). 

A silicose predispoe o organismo a uma serie de co-morbidades, pulmonares e extrapulmonares, coma a 
tuberculose, o enfisema, a limitac;:ao cr6nica ao fluxo aereo, as doenc;:as auto-imunes e o cancro. 0 
diagn6stico e baseado fundamentalmente na hist6ria ocupacional e raio-X que requer equipamento 
adequado e treinamento especifico para leitura radiol6gica. Provas de func;:ao pulmonar sao necessarias 
para avaliac;:ao e controle do paciente. 

Dessa forma, a inexistencia de dados progressos e a baixa qualidade e capacidade do servic;:o de raio-X do 
HPT nao permitem uma conclusao a respeito da situac;:ao epidem iol6gica da silicose ou outra 
pneumoconiose na Provfncia de Tete. 

• Meningite 

As meningites tern importante relevancia em termos de morbimortalidade, principalmente nos pafses em 
desenvolvimento, estando particularmente associadas a precarias condic;:oes de vida. 

No mundo, estima-se que ocorram anualmente mais de 1 milhao de casos e 200 mil 6bitos relacionados as 
meningites bacterianas (OMS). Especificamente as meningites bacterianas apresentam alta incidencia nos 
primeiros dais anos de vida. 

Na Provincia de Tete, as meningites figuram entre as 10 primeiras causas de internac;:ao, tanto em crianc;:a, 
quanta em adulto, com importante letalidade. 

A Tabela 151 a seguir apresenta os casos da doenc;:a registrados na area de estudo. A tendencia de 
aumento desses casos e complexa pois pode estar associada a simples melhora no registro dos casos. 

Os dados de internac;:ao do HPT revelam letalidades muito altas, 35 a 60%, o que pode reflectir 
directamente uma dificuldade de acesso a diagn6stico e tratamento adequados (Relat6rio Anual HPT, 
2005). 

Tabela 151: Casos de Meningite no Distrito de Moatize, Cidade de Tete e Provincia de Tete. 2001 a 
2005 

l:.ocal · 2.001· 2002 ,.200~ '20.05 · 

Moatize 0 0 0 1 1 

Ciaade _d(fliete 11 12• , 5; ~5 . 42 

Provincia de Tete 11 12 7 41 52 

Fonte: Departamento de Epidemiologia da DDS de Tete, 2006. 

• Lepra 

A lepra e endemica em Moc;:ambique. 0 pais apresenta uma das mais altas taxas de lepra do mundo e e o 
segundo pafs mais endemico de Africa, com uma taxa de prevalencia de 3,4 casos por 10 mil habitantes 
(OMS, 2004) . 

A lepra e transmitida atraves de espirros e tosse durante contactos frequentes e pr6ximos com pessoas 
infectadas. A evoluc;:ao pode ser progressiva e causar danos permanentes, se nao for tratada a tempo. 
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Esta doen9a consta como uma das prioridades nacionais em saude publica, sendo objecto de programa de 
controle especlfico, baseado principalmente na detec9ao e tratamento de casos atraves da Terapia Multi
Medicamentosa - MDT, embora segundo avalia9ao da pr6pria OMS este programa ainda conta com 
importantes fragilidades. (2004 National Program Manager's Meeting Report. OMS, 2004) 

Os dados da Tabela 152 revelam uma taxa de prevalencia para a provincia de Tete igual a 0,7 caso por 10 
mil habitantes em 2005, menor que a media nacional. A tendencia de aumento de 2003 para 2005 parece 
reflectir, sobretudo, uma melhora da detec9ao dos casos de lepra. 

No distrito de Moatize a situa9ao e semelhante a da provincia, com taxas de prevalencia um pouco maiores 
segundo a Direc9ao dos Servi9os Distritais de Saude de Moatize (1,7 por 10 mil habitantes em 2005). 

Tabela 152: Dados sobre Lepra. Provincia de Tete. 2003 a 2005 

Casos Novos 48 60 

Prevalencia 59 80 

Fonte: DPS Relatorios anuais de 2003, 2004, 2005. 

• Doen9as lmunopreveniveis 

200_5 

78 

110 

Em Mo9ambique fazem parte do programa ampliado de imuniza<;:<fo as vacinas contra tuberculose, 
poliomielite (oral), sarampo, difteria, tetano e pertussis (vacina DPT) e hepatite B. Nao estao incluidas as 
vacina contra Haemofilus influenzae e rubeola. 

0 programa vem se consolidando a partir da decada de 90. Nao ha relate de casos de poliomielite desde 
2001. Casos e 6bitos de sarampo e pertussis (tosse convulsa ou coqueluche) tern diminuido, ocorrendo, no 
entanto, epidemias. Tetano apresenta tambem uma diminui9ao do numero de casos tanto do tetano 
acidental, quanto do tetano neonatal. 

As coberturas no nivel regional e local (Provincia de Tete e Distrito de Moatize) sao, no entanto, de dificil 
avalia9ao face as dificuldades na estimativa da popula9ao e de registo do numero de doses. Essas 
dificuldades aparecem em registros inconsistentes que indicam coberturas acima dos 100%. (MISAU, 
Departamento de Planifica9ao e Coopera9ao, 2006). 

Os dados encontrados para algumas das doen9as que fazem parte do programa de imuniza9ao para a 
provincia permitem ter uma ideia da situa9ao dessas doen9as na area de estudo. 

0 controle da poliomielite exige que, mesmo sem casos novos diagnosticados, sejam mantidas as 
coberturas vacinais e sejam investigados casos suspeitos de Paraiisia Fiacida Aguda - PFA. Os casos de 
PFA descritos abaixo demonstram o funcionamento do programa e da vigilancia epidemiol6gica (Tabela 
153). 
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Tabela 153 Casos de PFA em Moatize, Cidade de Tete e Provincia de Tete, 2001a2005 

Ca~os .de PFA 
· Loct.lizagao 

2001 2002 200~ 2004· 2005 

Moatize 0 0 5 2 1 

Cidade deTete 0 1 4 2 0 

Provincia de Tete 1 2 19 11 16 

Fonte: Departamento de Epidemiologia da DDS de Tete, 2006. 

Ja o sarampo na Provincia de Tete parece seguir o mesmo padrao do resto do pais, com coberturas 
vacinais que ainda permitem a ocorrencia de epidemias, e que demandam a incorporac;:ao de estrategias 
como a vacinac;:ao de menores de 15 anos. 

Na Tabela 154 e possivel verificar a ocorrencia de uma epidemia em 2002 e 2003 nas areas de estudo. 

Tabela 154: Casos de sarampo em Moatize, Cidade de Tete e Provincia de Tete, 2001a2005 

Moatize 0 764 870 10 0 

.. ·o·. .:'>--· !: > 18"3'1 0 ..... 
Provincia de Tete 333 5155 3757 133 3 

Fonte: Departamento de Epidemiologia da DDS de Tete, 2006 

A Provincia de Tete tern apresentado, nos ultimas cinco anos, poucos casos de tetano neonatal. Em 2005 
houve apenas um caso em Chiuta e um em Mutarara. Em 2004, dois em Mutarara e em 2003, um em 
Macanga. No Distrito de Moatize, dados de 2001 a 2005 nao apresentam nenhum registro da doenc;:a neste 
periodo. 0 controle do tetano neonatal esta directamente relacionado a melhora da cobertura de pre-natal. 

Entre 2000 e 2003 nao foram relatados casos de tosse convulsa segundo o "Perfil Estatistico Sanitario" da 
Provincia de Tete (MISAU, 2004). 

• Zoonoses 

A peste ea raiva humana sao ainda zoonoses relevantes em Moc;:ambique. 0 pais e considerado ainda pela 
OMS uma area com ocorrencia de casos de peste, onde e passive! a transmissao silvestre. Segundo dados 
da DPS, o ultimo registro de peste na provincia foi em 2001, com 16 casos em Mutarara. Desde entao, ate o 
momenta nao houve registro de nenhum nova caso na area de estudo. 

A peste bub6nica e considerada doenc;:a tfpica de Mutarara (distrito a sudeste de Moatize, na regiao do rio 
Chiri, fronteira com Malawi). Segundo informac;:oes da DDS de Tete, a populac;:ao deste distrito tern o habito 
de se alimentar de ratazanas do mato, o que poderia proporcionar o contacto humane com as pulgas 
transmissoras da doenc;:a. 
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A raiva humana, por sua vez, vem apresentando um numero maior de casos na Provfncia e na Cidade de 
Tete durante o perfodo de 2001 a 2005. Neste mesmo perfodo, foram registrados apenas tres casos no 
Distrito de Moatize, conforme pode ser observado na Tabela 155 a seguir. 

Segundo dados do MISAU, entre 2000 e 2003 aconteceram apenas dais 6bitos por raiva humana em toda a 
Provincia de Tete. (Perfil Estatlstico Sanitario, MISAU, 2003). 

Tabela 155: Casos de raiva. Provincia de Tete, Distrito de Moatize e Cidade de Tete., 2001 a 2005 

2001 2qo2 2.00~ 2004 2005 

Moatize 0 3 0 0 0 

Cfd~~' ~~ T~!~; ; 113 \4~'/'~ 46.'' .. . · 24' 38· •.':• -_ ... · . : ·' c,~. 
.. 

T . -,:..:..{ ~ -- • 

Provfncia de Tete 114 36 47 27 43 

Fonte: Departamento de Epidemiologia da DDS de Tete, 2006 

1.8.5.8.2.5 Vectores 

• Malaria 

Em Mo9ambique, a malaria e a principal causa de problemas de saude, sendo responsavel por 40% de 
todas consultas externas. Em algumas enfermarias de pediatria, ate 60% dos doentes internados sao 
admitidos com resultado da malaria severa. 

A malaria e tambem a principal causa de mortalidade nos hospitais em Mo9ambique, sendo responsavel por 
quase 30% de todos os 6bitos registrados61

. 

A verdadeira escala de perda econ6mica atribufda a malaria em Mocambique nao e bem conhecida. 
Contudo, a doenca contribui para perdas de produ9ao industrial, altas taxas de absentefsmos e perdas de 
producao na agricultura, a principal actividade econ6mica do pals (Roll Back Malaria Strategic Plan, 2002). 

Segundo o Departamento de Malaria da DPS de Tete, Moatize e um dos quatro distritos com maior 
incidencia da doenca na provfncia. Alguns gestores de Unidades Sanitarias - US mencionaram que um dos 
motivos dos altos indices de mortalidade por malaria na regiao se deve ao facto de muitos doentes ja 
chegarem as US em estado grave. "As pessoas passam primeiro pelo curandeiro, por acharem que a causa 
da doenr;a e feitir;o" (Departamento de Malaria da DPS de Tete) . 

Quanta a predominancia do plasm6dio, segundo os gestores, observa-se semelhan9a com as taxas 
nacionais onde aproximadamente 90% das infec96es sao por Plasm6dio falcfiarum, enquanto o P. malariae 
e P.ovale sao responsaveis por 9.1 % e 0.9% das infec96es, respectivamente 2

• 

Todas as Unidades Sanitarias - U.S com laborat6rio fazem o diagn6stico da malaria. Porem, como a maioria 
das US nae possui !aborat6rio, o dlagn6stico da malaria e feito por exame clinico. Das 11 US em 
funcionamento em Moatize, s6 o CS Moatize-Sede tern laborat6rio para diagn6stico de malaria. No povoado 
de Benga, o APES diz que "consegue identificar o paciente com malaria atraves dos sintomas: febre, tosse, 
olhos vermelhos, dores de caber;a e fa/ta de a petite". 

61 Ministry of Health, Mozambique Roll Back Malaria Strategic Plan 2003-2006, November 2002 
62 Ministry of Health, Mo:zambigue Roll Back Malaria Strategic Plan 2003-2006, November 2002 
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Na Cidade de Tete, das 9 US locais, o HPT e mais 5 CS fazem o teste para diagnosticar a malaria. Ha 
medicamento suficiente em todas as US, porem somente o Hospital Provincial de Tete - HPT, Hospital Rural 
de Ang6nia, de Cahora Bassa, Mutarara e Centro de Saude de Moatize, podem internar doentes padecendo 
de malaria. 

Os unicos estudos identificados sabre vetores da malaria na regiao em questao, apresentam pesquisas do 
vetor que envolveram a Provincia de Tete e o Distrito de Moatize, nas quais foram identificados: Anopheles 
arabiensis, Anopheles gambiae e Anopheles funestus (Cuamba, 2003) e Anopheles arabiensis e Anopheles 
quadriannulatus (Casim iro, 2003). 

Como medida de preven<;ao, algumas pessoas tern acesso as redes mosquiteiras, vendidas a prec;os 
reduzidos em algumas US. As pessoas que nao possuem a rede, fumigam as suas residencias com fezes 
de bois ou "Catandabudu" (name de uma planta). 

Visando a diminuic;ao da popula9ao de mosquitos, a DPS realiza campanha de pulverizac;ao nos bairros da 
Vila de Moatize, Cahora Bassa, Cidade de Tete e Vila Songo, mas nao abrange todos distritos. 

• Tripanossom iase 

A doenc;a do sono ou Tripanossomiase63 e endemica em Moc;ambique, embora esteja confinada nas 
provincias de Tete, Niassa, Nampula e Caba Delgado. Nestas duas ultimas localidades nao ha nenhuma 
notificac;ao ha mais de 1 O anos. 

0 primeiro caso da doenc;a do sono em Moc;ambique foi diagnosticado na Provincia de Tete em 1909. 
Estudos de percurso, durac;ao e permanencia , levam a crer que os primeiros quatro casos da doenc;a foram 
casos importados da Zambia e Malawi (Dgedge e Arroz, 1995). 

Moatize e um dos distritos endemicos para a Tripanossomiase, alem dos distritos de Chifunde, Chiuta, 
Macanga, Magoe, Mutarara e Zumbo. Quanta a Moatize, a proveniencia dos casos e das areas de M'gunda, 
Mawiriwiri Katabua, Mawiras, Duembe e regioes pr6ximas de Matenje e Kambulatsitsi. 

Par ser uma doen<;a rural, a Cidade de Tete e excluida da area endemica. Entretanto, devido aos fluxos 
populacionais, consideram que os residentes da cidade nao estao livres da infecc;ao. 

A Tabela 156 a seguir apresenta a relac_;:ao dos casos diagnosticados da doenc;a na provincia de 1909 a 
2005, onde os distritos de Macanga, Moatize e Zumbo contribuiram com epidemias em alguns perfodos. 

63 A tripanossomiase e causada por um parasita Trypanossoma que em Mo9ambique e da especie rhodeziense. Os 
vectores dos Trypanossomas que afectam o homem sao moscas do genero Glossina ou tambem chamada de tse-tse. 
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Tabela 156: Casos de Tripanossomiase na Provincia de Tete de 1980 a 2005 

Ano 1980 1981 1982 19.83 19Q4 1.985 1986 1987 1988 1989 

Ca sos 100 85 108 83 18 18 0 35 12 12 

Ano 1990 1991 19.92 1993 19!J4 1995 1996 1997 1998 1999 

Casas 2 5 19 9 17 14 4 4 2 

Ano 2000 2001 2002 2P03 200~ 2095 

Casas 0 0 1 0 0 0 

Fonte: Direcc;:ao Provincial de Saude de Tete, 2006. 

0 ultimo caso da doenc;:a registrado foi em 2002, no distrito de Chifunde. A Direcc;:aa Provincial de Saude -
DPS de Tete afirma que nao foi encontrada nos ultimas anos nenhuma lamina positiva para a doenc;:a e 
nenhuma especie da mosca atraves de prospecc;:oes peri6dicas. Por outro lado, pessoas entrevistadas nos 
povoados afirmaram que a mosca ainda existe nas areas de estudo. lsso foi foi observado em pesquisa de 
campo para a elaborac;:ao do diagn6stico do meio bi6tico. A mesma pesquisa identificou na area de estudo a 
presenc;:a de um dos reservat6rios da doenc;:a (Sy/vicapra grimmia). 

O numero de laminas colhidas e suspeitas para o diagn6stico da doenc;:a do sano nos sete distritos 
endemicos da provfncia, de 2002 a 2005, segue listada na Tabela 157 a seguir. Do total, 50% das laminas 
foram provenientes de Moatize. 

Tabela 157: Numero de laminas colhidas na Provincia de Tete. 2002 a 2005 

Numero de laminas 

~ 2.0,03 

6409 

-. 2p(i4 

15 455 

Fonte: Direcc;:ao Provincial de Saude de Tete, 2006. 

12 287 

No ano 2005, houve um registro da doenc;:a em Maputo, de um paciente proveniente da Provincia de 
Niassa, demostrando que ainda ha registros da doenc;:a no pals. 

De maneira geral, os gestores entrevistados nao acreditam na inexistencia de cases da doenc;:a na 
Provincia de Tete. Ha a hip6tese de nao haver acesso aos cases nas zonas rurais e duvidas quanta a 
qualidade dos diagn6sticos que chegam as US. 

Outro factor que gera duvidas sabre a "nao existencia da doenc;:a" e que, par ser uma doenc;:a tipicamente 
africana, esta rodeada por muitos mites. "Ha uma tendencia de se esconder os doentes por relacionar a 
doenc;a, principalmente em fase de comprometimento neuro/6gico, a feitic;os" 64

. 

Alem disso, a dificuldade de acesso a servic;:os de saude faz com que os doentes muitas vezes procurem 
atendimento ate em outro pais, par exemplo, Zambia. Desta forma, acredita-se que pode haver cases que 
fogem aos registros nacionais. Actualmente, nao ha busca ativa da doern;a, mas seu registro deve constar 
do Boletim de Epidemiol6gico Semanal de notificac;:ao. 

64 Entrevista com o tecnico de Tripanossomiase do HPT (fevereiro de 2006) . 
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Aparentemente, a tripanossomiase esta sendo controlada. Entretanto, as caracteristicas da doenc;a, a 
presen9a do vector na area e o possfvel sub-registro exigem que os esfor9os com vistas a investiga9ao da 
doenc;a e seu controle sejam ainda intensificados. 

1.8.5.8.2.6 

Em entrevistas com representantes da Direcc;ao Provincial de Saude de Tete, Direc9ao Distrital de Saude 
de Moatize e Ministerio da Saude de Moc;ambique, verificou-se que nao ha registros de doencas nao 
transmissiveis nas areas de estudo em nenhum nfvel do Sistema. 

Nesses 6rgaos nao constam registros das seguintes doenc;as: pneumoconiose, asma, hepatite, difteria, 
bilharziase (ou esquistossomose), leishmaniose, leptospirose e febre amarela . .. 
Da mesma forma, nao foram encontrados registros regulares sobre intoxicac;ao. 

A filariase e considerada endemica no pais pela OMS. No entanto, s6 foi encontrado um registro de 1998 
para a Provincia de Tete, durante um Mapeamento Epidemiol6gico Rapido da Oncocercose, onde foram 
detectados 21 casos de filarfase distribufdos nos distritos de Moatize, Chifunde, Macanga e Mutarara. 

Para oncocercose, s6 ha informa96es de 2001, quando foi realizado Mapeamento Epidemiol6gico Rapido 
da Oncocercose para verifica9ao de n6dulos de oncocercose palpaveis em homens. Segundo este estudo, 
foi encontrado em Tete apenas um caso. Ha informac;ao de que ha focos da doen9a na Provfncia da 
Zambezia, mas nao ha nenhum dado mais actual registrado para as areas de estudo. 

No caso da dengue, verifica-se que apesar de existir o vetor (mosquito Aedes aegypt1) no pafs, nao ha 
registros da doenc;a nos ultimas anos. S6 ha dados de um surto de dengue em 1984 e 1985, na Cidade de 
Pemba, na Provfncia de Cabo Delgado. 

• Desnutric;ao 

0 Distrito Moatize e a Cidade de Tete sao zonas vulneraveis a fome e ma nutric;ao, mesmo nas epocas 
chuvosas (Dezembro a Mar90), devido ao facto da regiao apresentar baixa precipita9ao e baixa produ9ao 
agricola (DP Agricultura de Tete, 2006). 

Nas areas de estudo, a dieta alimentar das popula96es e praticamente baseada em cereais (farinha de 
milho, mapira ou mexoeira) acompanhados de verduras (quiabo, feijoes) peixe e ratazanas (Direc9ao 
Distrital de Agricultura - DDA de Moatize, 2005). A agricultura e a base da sobrevivencia das comunidades 
mas esta, por sua vez, depende das condic;oes naturais do meio. Os desastres naturais tambem afectam a 
area de estudo, sendo possfvel caracterizar certas zonas por mais suscetfveis a seca ou a inunda96es. 

Apresenta-se abaixo a classificac;ao das zonas do Distrito de Moatize, na percepc;ao da ODA: 

ZONA A - Essa zona abrange os PA de Moatize-sede e Kambulatsitsi e caracteriza-se pela ocorrencia da 
seca e da estiagem, principlamente nas localidades de Moatiz.e-sede, Benga, Nsungo e Mpanzu (Posto de 
Moatize-sede), Necungas e Kambulatsitsi - sede (Posto de Kambulatsitsi). Como estrategias adoptam o 
cultivo de variedades do ciclo curto e tambem de praticas de cultura tolerantes a seca (batata doce e 
mandioca). 

ZONA B - Essa zona abrange o PA de Z6bue e caracteriza-se pela ocorrencia de pequenas inundac;oes 
durante o perfodo chuvoso, principalmente nos povoados de Samoa e na localidade de Ncondedzi. 

Algumas areas ao sul, que se situam nas baixas dos rios Zambeze, Rovubue e Ncondedzi, tambem sao 
propensas a inunda9ao, coma: Nsungo, Benga e Ncondedzi. 

No que diz respeito a Cidade de Tete, as areas com problemas ciclicos de estiagem/seca, segundo o INGC, 
sao Degue, Matundo e M'Padue. Devido a localiza9ao geografica ao longo do rio Zambeze, suas areas 
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perifericas tern sido alvo de inunda96es principlamente no Vale do Nhartanda, nos bairros de Matundo, 
Samora Machel e Degue. 

Devido a localizac;ao sujeita a ocorrencias de secas e inunda96es que prejudicam a produc;ao de alimentos, 
somadas as vulnerabilidades s6cio-econ6micas da Eopulac;ao, Moatize e um dos 7 distritos da provincia que 
se encontra em situac;ao de inseguranc;a alimentar 5

, alem de Zumbo, Changara, Cahora-Bassa, Mutarara, 
Chiuta e Magoe (Departamento de Nutric;ao da DPS de Tete, 2006) . 0 espa90 de tempo mais critico e 
normalmente o periodo de Outubro a Dezembro e na regiao sul do Distrito de Moatize. Entretanto, as 
regioes ao norte tambem correm o risco de perderem suas machambas com as inunda96es e da mesma 
forma, ter carencia de alimentos. 

Em situac;ao de crise, de maneira geral, a populac;ao recorre a tuberculos, sementes, frutas selvagens, e 
vendem lenha, carvao e gado caprino para comprar alimentos (a exemplo de Chitondo, Chindegue, 
Nhambalualu). 

A ma nutric;ao e percebida na periferia de Moatize e Cidade de Tete afectando principalmente as crianc;as 
(DPS Tete) Em relac;ao a deficiencia nutricional, segundo a DDS de Moatize, destacam-se tres bairros: 
Kambulatsitsi Sede, Samoa (PA de Z6bue) e Liberdade. 

A taxa de crescimento insuficiente, relacionada as tabelas de desnutric;ao cronica, esta associada a ma 
nutric;ao e doenc;as. Nos ultimas tres anos, para os distritos da area de estudo, estas taxas sao mostradas 
na Tabela 158 a seguir. 

Tabela 158: Criancas com mau crescimento. Provincia de Tete, Distrito de Moatize e Cidade de Tete. 
2005 

~aatize 

Cidade de Tete 

F-?rovl r:icia de. -rete 

%·Crian~as 'c'oro, nia.u «::resclmento s 3-
'" f , T. - :\ l 

Local 2003 2004 

20 .. 
3,9 

Fonte: MISAU, Departamento de Planificac;:ao e Cooperac;:ao, 2006. 

2005 

2,8 

Dados do HP de Tete a respeito dos casos e 6bitos relacionados a ma nutric;ao sao apresentados nas 
Tabelas 159 e 160 a seguir. 

65 
Os criterios usados para a identificac;ao e avaliac;ao da seguranc;a alimentar dos locais criticos sao: disponibilidade de 

alimentos e o acesso aos alimentos. 
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Tabela 159 lnternamentos por manutrii;ao e anemia na Pediatria do Hospital Provincial de Tete. 2001 
a 2005 

No. lnternamentos Pediatria HPT 

Causa 2001 2002 2003 2004 2005 

Casos Obitos Casos Obitos Casos Obitos Casos Obitos Casqs 6bitos 

Ma 171 51 36 5 84 17 105 27 63 20 
nutric;:ao 

Anemia 70 18 38 7. 105 22 66 21 Hj' 3 -
Fonte: MISAU, 2006. 

Tabela 160: lnternamentos por anemia na Clinica Medica do Hospital Provincial de Tete. 2001 a 2005 

Anemia 70 14 21 6 43 82 14 13 1 

Fonte: MISAU, 2006. 

A DPS considera que, de maneira geral, o estado nutricional da populac;:ao tern melhorado devido as 
actividades de ONGs em parceria com o Governo, voltadas para educac;:ao nutricional e monitoramento da 
situac;:ao nutricional nos distritos. 

• Mitigac;:ao da inseguranc;:a alimentar 

a) Acc;:oes desenvolvidas pelo INGC (lnstituto Nacional de Gestao de C;:)lamidades) 

0 INGC coordena acc;:6es e mobiliza recu1sos juni.u a parceiros como PMA (Programa Mundial de 
Alimentac;:ao) e World Vision. Desenvolve acc;:oes de distribuic;:ao de alimentos (arroz, feijao), dando 
prioridade as crianc;:as, 6rfaos e idosos e doentes. Distribui bombas pedestais para rega, e sementes de 
horticulas que beneficiam anualmente uma media de 43.000 pessoas. 

b) Acc;:oes desenvolvidas pelo Departamento de Servic;:os Provinciais de Agricultura da Direcc;:ao Provincial 
da Agricultura 

Constru9ao de represas, concessao de bombas pedestais , distribuic;:ao de sementes de hortfcolas 
melhoradas e resistentes a seca e distribuic;:ao de milho para consumo (programa realizado em parceria 
com a PMA). 
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1.8.5.8.2.7 Causas externas 

• Acidentes de Viac;ao 

Os dados sabre causas externas sao provenientes dos registros da polfcia. Nao foram obtidos dados a 
partir de atestados de 6bito ou estatistica vital. 

Com base nestes dados os acidentes de transito parecem ser a causa externa mais frequente. Os dados da 
Tabela 161 a seguir apresentam os acidentes de transito para a Provfncia de Tete. 

Tabela 161: Acidentes de via~ao na Provincia de Tete, Cidade de Tete e Moatize de 2003 a 2005 

Dados da Provincia de Tete 

Feridos Ligeiros 

Cidade, d,~ ;r:etjj 

Moatize 

Despistamentos 

Choque'entre Ga'fros ' 

309 

68 

96 

68 

107 75 

253 241 

68 72 

93 107 

67 

Fonte: Cheng, Jose Lufs; citando o Relat6rio sabre o Balanc;o Anual de Actividades do Comando Provincial 
da Policia; 2004 e 2005. 

• Acidentes de Trabalho 

Segundo dados da DPS de Tete, em 2003 ocorreram 12 acidentes de trabalho na provfncia e em 2004, 
foram seis acidentes trabalhistas. Em 2004 foram acidentes ligeiros e envolveram as empresas de Minas de 
Chipanga 11 Ltda, Moc;ambique Leaf Tabaco, Pedreira da Ceta e Fabrica de Univendas. 

Em 2005, o CHAEM registrou 159 acidentes de trabalho na empresa Moc;ambique Leaf Tabaco, sendo 
todos cases ligeiros. Neste perfodo, nao se registrou nenhum acidente de trabalho em Moatize. 
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• Agress6es 

Os dados dos registros policiais parecem indicar uma taxa de homicfdio de 2,8 6bitos por 100 mil habitantes 
na provfncia de Tete. Mais uma vez, torna-se complicada uma analise com base em indicadores para os 
quais nao se tern uma avalia9ao de sua qualidade. De qualquer modo, chama a atern;:ao a importancia das 
viola96es no conjunto de crimes contra a pessoa, conforme mostrado na Tabela 162 a seguir. 

Tabela 162: Agressoes/Crimes contra pessoa. Provfncia de Tete. 2003 a 2005 

Numero de ,registros 

2003 2094· ~005: . 
" 

Homicidios 55 75 43 

24~ - ~~-& -2?3: 

Viola96es 41 36 50 

Fonte: Cheng, Jose Luis; citando o Relat6rio sobre o Balanc;o Anual de Actividades do Comando Provincial 
da Policia; 2004 e 2005. 

1.8.5.8.2.8 Saude materno-infanti/ (SM/) 

• Baixo Peso 

Os casos de crianc;as nascidas com baixo peso (abaixo de 2,5 kg) relacionam-se com a condi9ao de 
alimentac;ao, saude materna e acompanhamento adequado de pre-natal. A precariedade nesses aspectos 
constitui uma das principais causas de mortalidade infantil (Tabela 163). 

Na Cidade de Tete as principais doen9as maternas sao: anemia, malaria, tuberculose e SIDA 
(Departamento de Nutric;ao, DPS Tete). 

Em 2003, a proporc;ao de baixo peso ao nascer para o pais era de 11 % e 9% na Provfncia de Tete segundo 
dados do "Perfil Estatistico Sanitario" (MISAU, 2004). 0 baixo peso ao nascer obteve a taxa de 8,3% em 
2004 na provfncia, atingindo numeros inferiores em Moatize, que apresentou a taxa de 7% em 2003 e 6,9% 
em 2004. 

Nos casos das crianc;as com baixo peso a nascenc;a, a DPS preconiza a introduc;ao do aleitamento artificial 
e no caso da ma nutric;ao o programa desenvolvido e a educac;ao nutricional das maes, tanto nas US, como 
na comunidade. 

Tabela 163: Rela9ao das Taxas de Baixo Peso ao Nascer. Distrito de Moatize, Cidade de Tete e 
Provincia de Tete. 2001 a 2005 

Distrito 

Moatize 

Cidade de Tete 
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10,3 

.s/q'. 

2002 

8,1 

15,4 

Fonte: DPS Tete, 2006 

568 

.2003 2Q04: 

7,0 6,9 

11,5 9;2 

2Q05 

7,1 

6,3 

~· 
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Os dados mostrados na Tabela 163, demonstram clara tendencia de queda nas taxas de baixo peso ao 
nascer tanto na cidade de Tete, quanta no distrito de Moatize. Fica evidente a sensivel melhora desta 
situa9ao na Cidade de Tete. 

• Mortalidade Materna 

No Distrito de Moatize, em 2003, a cobertura de partos institucionais foi quase total , caindo para 88,9% em 
2004, mas permaneceu significativamente superior a media provincial de Tete (48,8%) . 

Concomitantemente, ha uma tendencia de diminui9ao tanto da mortalidade materna, quanta da nati
mortalidade na Provincia de Tete conforme mostra a Tabela 164 a seguir. 

Tabela 164: Saude Materna. Provincia de Tete. 2003 a 2004 

Maternldade. . 
: ·~qo3 20QA 

Partos 30054 32091 

Nadbs.' viVJ s 
• .. ~ ' • £.; 

2l'f809.- 3'1"8@} 

Nados mortos 951 641 624 

~ '44" ,- sa.-
Taxa de Mortalidade materna 0,15 0,12 0, 1 

Fonte: DPS Relatorios anuais de 2003, 2004, 2005. 

Foram registradas 44 mortes maternas em 2003. Em 2004 houve redu9ao para 38 mortes e em 2005 esse 
numero reduziu para 32 mortes. 

Conforme estudo de entrevistas na provincia, os constrangimentos mencionados incluem a falta de infra
estructuras e escassez de pessoal, material e medicamentos, o que faz com que a popula9ao nao tenha um 
acesso suficiente aos servi9os de saude materno-infantil (MISAU e DANIDA, 2004). 

Entretanto, embora haja ainda series problernas em relac;:ao a assistencia ao parto, parece haver uma 
evolu9ao favoravel na regiao. 

• Sfntese do Perfil epidemiol6gico do Distrito de Moatize em 2007 

Fazendo-se uma sintese dos dados ja apresentados, tem-se que o perfil epidemiol6gico do Distrito de 
Moatize, e dominado pela malaria, HIV I SIDA, pneumonia, anemia, desnutric;:ao, tuberculose (TB associada 
ao HIV I SIDA) e diarreia (ver a Figura 139). Embora a malaria apresente o maior numero de casos, tern a 
menor taxa de mortalidade (5,2%). A prevalencia de HIV I SIDA e elevada, cerca de 13%, o que pode ser 
atribufdo ao facto do Distrito estar localizado junta de um dos principais corredores de transporte do Pais, 
ligando o Malawi, Zambia, Zimbabue e Mo9ambique. 0 HIV I SIDA tern a maior taxa de mortalidade 
(39,5%), seguido pela desnutri9ao (35,3%) e diarreia (17,2%). A maioria dos casos de diarreia esta 
associada ao consume de agua contaminada. 
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Figura 139: Perfil epidemio/6gico do Distrito de Moatize em 2007. 

A prevalencia de doenc;;as sexualmente transmissfveis e uma preocupac;;ao crescente no Distrito de Moatize, 
com 61 % das mulheres a serem diagnosticadas com uma DST, na Provlncia de Tete, em 2005. Actividades 
educativas estao a ser desenvolvidas juntamente com as do HIV I SIDA. Outras doenc;;as importantes sao a 
meningite, com 52 casos notificados em 2005 na Provlncia de Tete, em comparac;;ao com 11 casos em 
2001, e a lepra, com 78 casos novos notificados em 2005 na Provlncia, contra 48 em 2003. 7% dos 
indivfduos inquiridos durante o RAP do Complexo Industrial de Moatize indicaram que tinham algum tipo de 
deficiencia. Nao foi identificada nenhuma doenc;;a cr6nica, mas foram identificdos alguns problemas de 
saude persistentes, sem gravidade. 

1.8.5.8.2.9 Sistema formal de saude - rede sanitaria e recursos humanos 

Os recursos de saude existentes na provfncia envolvem 7,4% de camas, 8,2% das Unidades Sanitarias, 
9,7% dos trabalhadores (embora de niveis basico e elementar) e 11-12% de viaturas e geladeiras (Perfil 
Estatfstico Sanitario, MISAU, 2000-2003). 

• A Rede Hospitalar 

A rede hospitalar da Provfncia de Tete e composta por um Hospital Provincial66
, que serve de referencia 

para a rede, e tres Hospitais Rurais67 localizados nos distritos de Angonia, Cahora Bassa e Mutarara. 

66 Hospital Provincial: Unidade Sanitaria semelhante ao Hospital Rural mas alem deter uma maior capacidade de 
internamento e maternidade de 200-400 camas, o internamento inclui tambem a Ortopedia, Traumatologia, Oftalmologia 
e Reanimar;:ao. E Centro de referencia para Centros de Saude e Hospitais Rurais. Geralmente localiza-se na capital 
provincial. 

67 Hospital Rural ou Central: Unidade Sanitaria semelhante ao CS I, mas alem deter um maior capacidade de 
internamento e maternidade de 90 a 200 camas, tern uma unidade de Rx, bloco operat6rio, Banco de sangue, Medicina 
Fisica e Reabilitar;:ao e o internamento esta estructurado em Cirurgia, Ginecologia/Obstetricia, Medicina e Pediatria . 
Geralmente, a area de captar;:ao e regional (engloba mais de um distrito) e localiza-se na sede do distrito com melhor 
acesso. 
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O Hospital Provincial de Tete (HPT) possui 280 camas de internacao atendendo as areas de clinica geral, 
cirurgia, obstetrfcia e pediatria e oftalmologia, alem de uma maternidade com mais 42 camas. 

Possui um pequeno Banco de Socorros e um sector de internacao clinica com Unidades de lnternacao 
Feminina (55 camas) e Masculina (43 camas). A taxa de ocupacao anual destas unidades e de cerca de 
80%, no entanto na estacao das chuvas e frequente a superlotacao (Brandao, 2006). 

Ha uma Enfermaria lntensiva e uma Enfermaria de lsolamento para pacientes com patologias respirat6rias 
de alto contagio (a exemplo da tuberculose). A Unidade de lnternacao Cirurgica disponibiliza 34 camas para 
pacientes submetidos a procedimentos traumatol6gicos (com Sala Cirurgica e o Centro de Materiais 
Esterilizadosea na mesma area) e 53 camas para tratamento p6s-operat6rio da cirurgia geral. 

0 HPT realiza procedimentos cirurgicos electives e de emergencia. As equipes cirurgicas sao compostas 
por um profissional medico em cada area, um anestesista (medico ou tecnico de medicina) e um 
instrumentador. No case de traumatologia e cirurgia geral, os procedimentos cirurgicos sao de media 
complexidade e os casos mais complexos sao encaminhados para o Hospital Geralda Beira. 

A maternidade possui 42 camas e tende a concentrar cesareas e partos de alto risco realizados par 
obstetra, particularmente, depois de 2004 quando os partos normais realizados por enfermeiras foram 
ampliados para a rede basica. Ha uma unidade de internacao pediatrica com 67 camas, assistidas por dais 
medicos pediatras, e com uma pequena enfermaria de cuidados intensivos. 

A gestao de resfduos, o suporte de energia (um gerador) e o sistema de transporte sao precarios, nao 
atendendo a necessidades do hospital. 0 servico de radiologia possui dois aparelhos de raio-X insuficientes 
para a demanda da rede (Brandao, 2005). 

0 laborat6rio do hospital tambem e referencia para a rede basica e realiza exames nas areas de 
Hematologia, Bioqufmica e Microbiologia. Possui um Banco de Sangue em funcionamento 24 horas e um 
pequeno Centro de Reabilita9ao (fisioterapia) de referencia para a rede. 

Considerando-se um padrao satisfat6rio de 1 cama para cada mil habitantes (OMS), a Cidade de Tete 
aparentemente apresenta boa taxa de cobertura conforme a Tabela 165 a seguir. Entretanto, e preciso 
considerar que para a Cidade de Tete, 280 camas sao do HPT que atende outros distritos da provincia, 
tornando o numero de leitos insuficientes para a totalidade da demanda. 

68 0 Centro de Materiais Esterilizados dispoe de 3 autoclaves e 1 estufa que esteriliza os materiais utilizados no HPT 
alem daqueles utilizados nas Unidades Basicas de Saude do distrito. 
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Tabela 165: Rede Hospitalar. Provincia de Tete. 2005 

Unidade Sanitaria 

Hospital Provincial 

Ho_spit~I Rur~J -~P~ntr_ais (nfvel II) 

N° de camas (excepto maternidade)M 

HabI~~nt~J'i>p-(¢ii(:ria 

Popula9ao 

78 

1 57.7 

122.998 

Fonte: Relat6rio Provincial 2004 

Ci.~~~~de 
· Tete 

1 

·::.·, .. 
290* 

, - , : :;R.~~"' 
162.149 

Provincia de 
Tete 

1* 

3 

862** 

t 74Q,2 

1.500.055 

*Obs.: considerando apenas os 280 leitos hospitalares seria uma relac;:ao de 579 hab/leito. 
**Obs.: inclui leitos hospitalares e leitos dos CS. 

Pode-se concluir que, na provmc1a de Tete, a rede hospitalar e restrita, atendendo apenas media 
complexidade, apresentando ainda problemas de infra-estructura e funcionamento. Para os atendimentos 
de alta complexidade e necessario recorrer a hospitais de outras provfncias. 

• Rede Basica 

A Rede Basica nos focos de estudo caracteriza
se por 10 Centres de Saude (CS) em Moatize 
(porem s6 9 em funcionamento) e 2 Postos de 
Saude (PS) e, no case da Cidade de Tete, ha 8 
Centros de Saude (CS). Estas Unidades recebem 
classificac;:oes de acordo com a capacidade de 
resolutividade e nfvel de profissionais 
responsaveis (Tabela 166). 

0 Centro de Saude Moatize, conforme Figura ao 
lado, e um CS tipo I 69

, localizado na zona urbana 
do Distrito de Moatize, com o serv!yo local mais 
e::.pecializado que atende pacientes oriundos de 
todas as comunidades da regiao. Realiza 
atendimento ambulatorial, de pronto-atendimento 
(Banco de Socorros) e internac;:oes em 53 camas 
de clinica medica e ped iatrica. 0 CS Moatize 
possui Banco de Sangue, laborat6rio (o unico do 
distrito), servic;:o de fisioterapia e cozinha. 

I -· 

Centro de Saude Moatize 

0 relat6rio de Brandao, 2006, aponta problemas importantes nos sectores de lavanderia, gestao de 
resfduos e transporte, alem do CSM nao possuir gerador e estar com problemas de abastecimento de agua. 

0 Centro de Saude de Moatize nao possui atendimento obstetrico, todos os partos do distrito ocorrem na 
Maternidade local, Centros de Saude Rurais ou no Hospital Provincial de Tete. A rnaternidade de Moatize 
situa-se na zona urbana de Bagamoio e conta com 2 salas de parto e 14 camas de internac;:ao. 

69 
A denominayao actual e Centro de Saude tipo I (com internamento) e Centro de Saude tipo II (sem internamento). A 

denominac;ao de Posto de Saude ainda e usada para unidades que sao atendidas por pessoal de nfvel elementar. 
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Maternidade do bairro de Bagamoio, Vila de 
Moatize, Abril de 2006. 

As parteiras se destacam, dado o grande deficit de 
leitos de maternidades na provincia, no Distrito de 
Moatize e na Cidade de Tete. Muitas vezes, esse 
deficit e agravado pelas longas distancias a serem 
percorridas desde os povoados para acessar os 
servic;:os de saude. 

Alem do CS de Moatize, outros dais CS possuem 
leitos de internac;:ao, que parecem funcionar como 
retaguarda para os respectivos atendimentos 
ambulatoriais e pronto-atendimentos (banco de 
socorros) e para a rede mais basica. As unidades de 
Mecungas e Capiridzange, no Posto Administrative 
de Kambulatsitsi, sao ainda Postos de Saude. 

Em relac;:ao a Cidade de Tete, cinco CS possuem 
laborat6rios para realizac;:ao no geral de analises de 
urina, fezes, velocidade de sedimentac;:ao, alem de 
diagn6stico de malaria e sifilis. 

0 deslocamento dos doentes das Unidades Sanitarias dentro do sistema de referencia se da de forma 
precaria. No exemplo do Posto de Primeiros Socorros de Mitsanha, os doentes que necessitam de um 
atendimento mais especializado sao transferidos para o Posto de Saude de Benga ou para o Centro de 
Saude de Moatize. 0 transporte e feito por 
bicicleta, carroc;:a alugada ou atraves de uma 
maca carregada por quatro pessoas. 0 hospital 
mais pr6ximo esta a 4 horas a pe e 3 horas de 
bicicleta estando com o doente (Secretario 
Povoado de Mitsanha). 

0 povoado de Capanga nao tern US (Unidade 
Sanitaria) e a populac;:ao procura assistencia no 
CS de Benga que dista 2 horas ou no CS de 
Matundo que dista 3 horas a pe. 
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Tabela 166: Rede Basica de Saude. Provincia de Tete, 2004 

Unidade Sanitaria Moatize . Oidade de Tete Provfncia de 
Tete 

Centro de Saude {I, II e Ill) 2 8 66 

P.psto de saµae 9 0 31 

Habitante por Unidade Primaria 11 .182 20.268 15.464 

P0p'1.ila~0· 122 998, 
' .• 

1Q2.149 1.~00 . 055 
' ' 

Fonte: Dados populacionais da DPS Tete e apresenta9ao das US (Brandao, 2005) . 

Considerando uma rela9ao padrao de 20.000 habitantes por unidade70
, os indicadores da Tabela 166 

apontam para uma rede basica com razoavel cobertura para a Cidade de Tete, para o Distrito de Moatize e 
para a Provincia de Tete. Entretanto, deve-se levar em considera9ao as seguintes adversidades: apenas 2 
medicos em Moatize e 2 na Cidade de Tete; alguns CS nao possuem abastecimento de agua e energia; 
longas distancias percorridas pela popula9ao ate chegar a uma US; capacidade resolutiva dos CS que tern 
predominancia por serem tipo II. 

A rede de saude no Distrito de Moatize e composta por 12 unidades de saude, 11 das quais sao Centros de 
Saude e uma um Posto de Saude. Oito dos actuais Centres de Saude sao Centros de Saude nivel II (que 
contam com pelo menos dois enfermeiros, que fornecem servi9os basicos de saude e assistencia a 
maternidade) -ver Tabela 167 abaixo. 

70 
Padrao brasileiro baseado em recomendai;:oes da OPAS (MS, Brasil, 1990). 
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Tabela 167: Rede de Saude do Distrito de Moatize 

Rede ~e Saude Publica 

Centro de Sa4de) Cent_ro de Saud~ II 

1 

Posto de ~aude 

Posto Administrativo de Moatize C'entro de $aude I C~ntro d-e S!lude II Posto de Saude 

Localidade de Benga 1 

Localidade de Mpanzo 

Localidade de Moatize 1 

Localidade de Msungo 

Posto Administratl:v.o de Kambulatsitsi 
1
f'l : •' .. - I . ' rf ~ , • ,_... - -

tro .Cf.~ Saij~~ lJ Postp ~e, S~9de 

Localidade de Kambulatsitsi 1 

Localidade de Necungas 1 

Localidade de Mameme 1 

Localidade de Samoa 1 

Localidade de Capiridzanje 1 

Localidade de Nkondezi 1 

Localidade de Zobue 1 

Fonte: DEISR (Maio de 2009). 

Vale ressaltar que um significativo suporte a rede basica de servi9os, no que diz respeito a capacita9ao de 
profissionais e aprimoramento de infra-estructuras, e dado par ONGs que trabalham em associa9ao ao 
sistema de saude formal na area de estudo. 

• Recurses Humanos 

De um modo geral ha deficit importante no numero de medicos na cidade de Tete, mesmo considerando os 
medicos do HPT, no Distrito de Moatize e na Provincia de Tete coma um todo. A Tabela 168 a seguir 
mostra a dimensao desse deficit no aito numero de habitantes para cada medico. 

Setembro de 2009 
N°. 12203-8876-5 575 

JGi\; Golder \:tJ/ Associates 



EIA - CENTRAL TERMICA DE MOATIZE 

Tabela 168: Recurses Humanos em Saude. Provincia de Tete, Cidade de Tete e Distrito de Moatize, 
2004 

Unidade Sariitaria ~Q~tize- Cidade de Tete Provincia de 
Tete 

Medicos* 2 17 31 

Haqitfinte por medico 6149~ 9 562 48 402 

Hab.ff ecnico** 1 685 623 1 707 

122 998 
' ·! 

162 1_;49, 1' 50d 0.55 

• Obs. : estimativas. 

- Obs. : Nivel tecnico profissional do nrvel basico e elementar. 

0 numero de habitantes para cada tecnico e mais favoravel. Dado o deficit de medicos, boa parte das 
acc;:oes curativas e realizada por esses profissionais tecnicos. 

Com relac;:ao a formac;;ao de recurses humanos, existe o Centro de Formac;:ao Profissional de Saude de Tete 
que oferecem os seguintes cursos de nivel basico: Agentes de Laborat6rio, Agentes de Farmacia, Agentes 
de Medicina, Enfermeiros Basicos e Enfermeiros Basicos do Servic;:o Materno-infantil. Em nivel medio sao 
formados Tecnicos Farmaceuticos. O Centro de Formac;ao de Te.te assiste aproximadamente 200 jovens. 
Em 2004 formou 89 novos profissionais de saude nos cursos de SMI (Saude Materno-lnfantil), Enfermagem 
basica e Farmacia (Brandao, 2006) . 

• Distribuic;;ao de Medicamentos 

A rede de atenc;;ao a saude distribui e comercializa medicamentos basicos dispensados pelo Ministerio da 
Saude, com valores subsidiados pelo govemo central. 

0 HPT possui um posto para venda de medicamentos a comunidade onde sao comercializadas as 
medicac;;oes basicas. Os valores subsidiados dos medicamentos tornam-se dess;:i forma mais acessiveis a 
populac;:ao. 

Alem do HPT, a Cidade de Tete possui cinco farmacias no comercio civil. Todas as farmacias do municipio 
sao coordenadas por tecnicos farmaceuticos e somente uma e supervisionada por um farmaceutico 
graduado. 

A farmacia do Centro de Saude de Moatize recebe os remedies da Direcc;;ao Distrital de Saude e os distribui 
entre as diversas Unidades Sanitarias do distrito alem de abastecer o Centro de Saude e possuir um posto 
para venda de medicamentos a comunidade. Ha no distrito alem desta, uma farmacia do CS dos Caminhos 
de Ferro e uma outra comercial, todas coordenadas por tecnicos em farmacia (Brandao, 2005). 

1.8.5.8.2.10 Sistema semiformal e informal de saude 

0 sistema semiformal e informal complementam a cobertura do sistema de saude e representam 
significativa porc;;ao da assistencia a saude nas comunidades da area de estudo. 

0 Sistema Semiforma! de Saude e representado pelas parteiras e pelos Agentes Polivalentes Elementares 
de Saude (APES), profissionais que sao identificados nos pr6prios povoados e que recebem treinamentos 
por parte do Governo. Em 2006, trabalham 11 APES nos povoados de Moatize. Apesar de todos os 
prob!emas inerentes a capacitac;;ao, supervisao e ava!iac;:ao de servic;:os, os APES chegam a ser a unica 
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presta9ao de cuidados de saude em regioes mais remotas e de pouca densidade populacional (PESS 
2001). 

Em Moatize, as parteiras tradicionais sao em numero de 33, trabalham em coordena9ao com a DDS e a 
DPS e participam de reunioes anuais para actualizarem as situa96es de trabalho e receberem refor90 
tecnico. E reconhecida a importancia das parteiras nos povoados: "sem o servir;o destas profissionais 
haveria muitas mortes na comunidade"71

. Como incentive, a comunidade paga um valor simb61ico de 
gratifica9ao pelo trabalho prestado. 

0 servi90 das parteiras tradicionals de maneira geral e solicitado nas areas mais distantes das US, onde as 
pessoas necessitam caminhar longas distancias ou algumas horas ate um CS. Alem deste factor, algumas 
US nao possuem o servii;o de parto, como no caso do CS de Cunga e Kapiridzange. 0 trabalho de parceria 
formal/semiformal se da por exemplo no CS de Benga, onde as parteiras tradicionais da localidade sao 
frequentemente solicitadas a darem apoio no CS. 

Mesmo assim, ha povoados onde nao existem parteiras, como o caso de Capanga que, quando necessitam 
deste servi90, "as pessoas ajudam-se mutuamente e recorrem as mu/heres idosas". 

A Medicina Tradicional, ou Sistema Informal de Saude, e representada pelos medicos tradicionais OU 

curandeiros . A Associa9ao dos Medicos Tradicionais de Moc;ambique (AMETRAMO) promove o 
reconhecimento dos curandeiros nas comunidades e povoados vizinhos. Os membros da associa9ao 
trabalham com valores fixos para consultas e os tratamentos variam consoante a dimensao da doen9a. Em 
todos os povoados entrevistados do Distrito de Moatize, os (as) curandeiros (as) declararam ser integrantes 
da AMETRAMO. 

Foi mencionado que a maier parte dos doentes recorrem as US depois de consultarem os curandeiros, facto 
que se relaciona a cren9a da populac;ao em que muitas doen9as sao causadas por feiti9aria12

· 

Principalmente nas zonas rurais, normalmente, os pacientes dirigem-se as US em caso de um quadro grave 
da doen9a ou depois de tentativas que nao obtiveram sucesso com a medicina tradicional. 

Os esfor9os do Sistema Nacional de Saude sao feitos para incentivar que os curandeiros enviem o paciente 
a US antes de atingir um estagio avan9ado da doen9a. 

Como un1a rlas praticas, o curandeirismo faz uso de instrumentais perfuro-cortantes que "preparam a pele" 
para a aplicai;:ao dos prcductos medicinais. Nos utlimos anos o governo mo9ambicano tern buscado 
esclarecer a estes profissionais o risco destas praticas transmitirem doeni;:as entre os membros da 
com unidade. 

Alem destas praticas, alguns habitos culturais sac colocados como potenciais na transmissao de doeni;:as 
entre a popula9ao. Entre os povoados de Moatize, oi; mais citados foram o ritual de morte73

, as tatuagens e 
outros que possam envolver cortes ou perfurac;oes· As tatuagens sao consideradas pratica comum em 
Moatize e realizadas com o prop6sito de "vacina". 

Para a Directora do Hospital Provincial, o que mais preocupa e o tratamento tradicional feito as crianc;as que 
tern levado a intoxica9ao. Dentre os tratamentos infantis, a principal doenc;a mencionada pelos curandeiros 
como demanda de assistencia nas comunidades foi a "Ntswoma" - "fragilidade do tecto da caber;a da 
crianr;a acompanhada de diarreias". Alem desta, outras doeni;:as comuns nos tratamentos tradicionais que 
tern como causa o feiti90 sao: tosse, infertilidade e Ndzuni (ataque), dentre outras (curandeiras dos 
Povoados de Capanga, Mitsanha e Nhambalualu)· As doenc;as com comprometimento mental estao 

71 
Entrevista com a Directora Distrital de Saude de Moatize. 

72 "Feitic;aria e o desempenho consciente de um ato tecnicamente possivel, que tern a consequencia imaginaria de 
trazer o mal a uma vftima. A feiti9aria e, assim, o offcio da magia negra; pode ser aprendida por qualquer um". 
(Benedicto Silva, Dicionario de Ciencias Socias, Fundac;ao GetulioVargas, Rio de Janeiro, 1986). 
73 0 Ritual de Morte ou Nptta Nkufa, consiste no fato da viuva ter relac;Oes sexuais com o cunhado, ap6s a morte do marido. 
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comumente vinculadas a causa por feiti90 e, segundo uma curandeira, "o tratamento s6 e passive/ se a 
doen<;a nao for productolresultado da ac9ao da pr6pria vitima"74

. 

Em caso de tentativas fracassadas recomendam que levem a crian9a ao hospital mais pr6ximo. Segundo as 
parteiras entrevistadas, se o parto for complicado transferem a parturiente de maca para a US mais 
pr6xima. Caso nao haja urgencia, elas recorrem aos curandeiros para auxiliarem a ter sucesso no parto. 

No hospital, alguns doentes tern frequentemente dado continuidade a administra9ao dos medicamentos 
tradicionais, o que dificulta o trabalho do pessoal da saude (DDS Tete). 

0 processo de recolha de raizes ou animais considerados medicamentos naturais se da nas matas 
pr6ximas e e feito "de acordo com a orienta9ao dos espiritos". 

• Principais Programas e Ac96es na area de Saude 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Realiza9ao em todas as Unidades Sanitarias de suplementa9ao alimentar com iodo e vitamina A, a 
fim de reduzir os impactos negativos provocados pela deficiencia desses micronutrientes. 

Programa de Suplementa9ao Nutricional (CSB) nos distritos: distribui9ao para as Unidades de 
Saude de uma formula terapeutica (pasta de amendoim enriquecida com micronutrientes para 
crian9as com desnutri9ao grave). As 630,80 toneladas de CSB distribuidas beneficiaram, em 2004, 
70.883 usuarios. 

Educa9ao em Saude Publica: sao realizadas palestras sabre saude geral e ha um programa 
radiof6nico que aborda temas sobre DTS/HIV/SIDA e c61era. 

Actividades de Cuidados Domiciliarios (CD) para o HIV/SIDA: atendimentos prestados na casa das 
pessoas vivendo com HIV/SIDA e suas famllias, que incluem ac96es de educa9ao, preven9ao e 
aconselhamento, avaliac;ao e cuidado dos sintomas, aderencia ao medicamento e um sistema de 
referencia com o SNS. Sao desenvolvidas por ONGs que actuam nas prov!ncias em coordenac;ao 
com a DPS. Na Cidade de Tete, as actividades de CD sao coordenadas por ONGs (Visao Mundial 
Internacional e Medicos Sem Fronteiras Luxemburgo) em parceria com a DPS. 

Programa de Preven9ao da Malaria: pulveriza9ao intradomiciliaria em alguns distritos, incluindo o 
de Moatize e Cidade de Tete; distribui9ao de rede mosquiteira a pre9os simb61icos em todas as 
Unidades Sanitarias com maternidades. 

Clora9ao das aguas dos po9os na provincia . 

Programas de preven9ao ao HIV/SIDA: Educa9ao, combate ao estigma, preven9ao da transmissao 
vertical. 

1.8.5.8.3 Sfntese Tematica 

A condi9ao de saudf'! d::i popula9ao da area de estudo apresenta altos indices de doenc;as transmissiveis 
com destt=i~Lit! para malaria, HIV/SIDA, doen9as diarreicas e respirat6rias, alem de desnutric;ao. 

Particuiarmente malaria e HIV/SIDA, apresentaram incidencias progressivas nos u!timos cinco anos, apesar 
dos programas de controle destas doenc;as serem desenvolvidos pelo sector publico e nao-governamental. 
Desta forma, configuram-se como os principais desafios dos servi9os de saude na area de estudo. 

74 Segundo ela "algumas pessoas procuram um certo tratamento para enriquecer e, quando este fa/ha, ficam loucos". 
Entrevista com a curandeira do Povoado de Nhambalualu. 
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Relacionadas principalmente a estas cinco morbidades, as altas taxas de mortalidade sao decorrentes da 
condic;ao s6cio-econ6mica da populac;ao; precariedade do saneamento basico; dificuldade de acesso as 
Unidades Sanitarias; carencia de infra-estructuras de diagn6stico, biosseguranc;a e equipamentos para 
assistencia de media e alta complexidade; recursos humanos predominantemente tecnicos com deficit de 
profissionais medicos; aspectos culturais que influenciam na busca tardia por assistencia no Sistema Formal 
de Saude. 

Alem da carencia de recursos ffsicos e humanos, no caso de Moatize, a baixa cobertura da rede de saude 
associa-se a deficiente distribuic;ao das US relacionada a baixa densidade demografica. 

Para certas doenc;as, nao se obteve informac;ao confiavel a respeito da inexistencia ou da falta de condic;oes 
para identificac;ao e registro, a exemplo da pneumoconiose, tripanossomiase, esquistossomose, filariase, 
dentre outras citadas. Dados de doenc;as nao-transmissiveis nao foram encontrados relativos a area de 
estudo. 

Consequentemente, um dos reflexos desta situac;:ao e uma esperanc;a de vida de 46 anos na Provincia de 
Tete. 

A vulnerabilidade da populac;:ao as doenc;:as transmissiveis tern importancia ao lado da caracterlstica 
territorial de intenso fluxo migrat6rio nacional e internacional na area de estudo. Apesar da similaridade com 
o perfil de doenc;:as dos paises vizinhos, atenc;:ao deve ser dada a existencia de fronteiras nao-oficiais e da 
porta de entrada de imigrantes de todo o continente africano. 

Por outro lado, o facto do Hospital Provincial de Tete situar-se na area de estudo contribui no suporte mais 
especializado e na perspectiva de desenvolvimento deste sector do sistema de saude na regiao. 

Adicionalmente, o trabalho desenvolvido par ONGs nesta area envolve ac;6es de prevenc;:ao, educac;:ao, 
assistencia, capacitac;ao de profissionais e melhorias em infra-estructuras com alguns resultados 
visivelmente positivos. 

Avanc;os podem ser observados no controle de doenc;as imunopreviniveis, nos indicadores de saude 
materna, e na diminuic;ao de 6bitos par diarreias o que pode estar associado, dentre outros factores, a 
actuac;:ao dos APES e parteiras tradicionais nos povoados mais isolados. 

• Fragilidades 

• Altos indices de morbidade e mortalidade vinculadas principalmente a malaria, ao HIV/SIDA e a 
tuberculose. 

• Elevadas incidencias e mortalidades por doenc;as respirat6rias vinculadas as condic;oes de vida e as 
dificuldades no diagn6stico e tratamento. 

• Elevados indices de doenc;as diarreicas vinculadas as condic;oes precarias de moradia, de 
saneamento e consumo de agua. 

• Quadro de inseguranc;:a alimentar em alguns focos da area de estudo, condic;ao esta relacionada 
basicamente ao nivel de pobreza local e as caracteristicas naturais do meio (susceptibilidade a 
seca e inundac;oes). 

• Sistema de saude insuficiente quanta a cobertura e capacidade resolutiva em func;ao de problemas 
de infra-estructuras e deficit de profissionais medicos. 

• Quest6es culturais tradicionais que dificultam a actuac;ao da medicina cientifica. 

• Risco da existencia de endemias mal identificadas ou ate entao nao identificadas por falta de 
pesquisas e recursos . 
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• Risco de epidemias decorrentes a condi96es favoraveis para prolifera9ao de vectores, introdu9ao 
de agentes infecciosos no meio e aumento do numero da popula9ao susceptfvel (por exemplo 
diante de uma intensifica9ao de um fluxo migrat6rio) associado ao facto de uma fragilidade no 
sistema de controle de fronteiras. 

• Ausencia ate o momento nos registos nacionais de doen9as de causas externas . 

• Oportunidades 

• Presenc;:a do Hospital Provincial de Tete na Cidade de Tete. 

• Evoluc;:ao positiva de indicadores associados as ac96es preventivas e curativas demonstrando um 
avan90 destas ay6es que pode estar vinculado, dentre outros factores, a estrategia de amplia9ao 
do acesso ao Sistema de Saude atraves da capacitac;:ao de APES e parteiras tradicionais. 

• Coberturas vacinais com resultados progressives apesar de ainda estarem aquem de uma situa9ao 
satisfat6ria. 

• Presenc;:a de ONGs com investimentos em Programas de Saude na reg1ao nas areas de 
prevenc;:ao, tratamento, educac;ao, capacitac;ao de profissionais e reabilitac;:ao de infra-estructuras. 

1. 8. 5. 9 Educagao 

1.8.5.9.1 Fundamentac;ao 

A realidade educacional em Tete e suas mais diferentes expressoes nos territ6rios urbanos e rurais e um 
ponto de partida para a compreensao das perspectivas futuras de suas populac;oes, por tratar-se de politica 
publica central na medida do desenvolvimento humano. 

Conhecer o perfil educacional das populai;:oes onde o empreendimento sera implementado torna-se 
fundamental para o delineamento de estrategias voltadas para processos de capacitac;ao da mao-de-obra e 
de responsabilidade social da empresa nesse campo de atuac;ao. Sabe-se que o perfil educacional e um 
dos indk:adcrcs ~iidls SC:1~ <;i;;&is a medida do chamado "capitai human0" de uma i:;ociedade. 

Portanto, analisar o tema da educac;ao nos territories relacionados ao empreendimento significa identificar 
as vetores s6cio-econ6micos e culturais que contribuem para o desenvolvimento do perfil educacional da 
populac;ao. Tai identificac;ao de vetores interdependentes a educac;:ao prove insumos para as acc;oes para o 
desenvolvimento social e cultural. 
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1.8.5.9.2 Descrir;ao do Terna 

1.8.5.9.2.1 Aspectos gerais 

A educac;:ao ocupa um lugar central em processos de desenvolvimento econ6mico e social. No caso de 

Sa/a de au/a da esco/a primaria de Chintondo, margo 
de 2006. 

Moc;:ambique, no pr6prio PARPA, a educac;:ao e 
colocada como elemento fundamental no campo 
das pollticas publicas, na perspectiva de ser factor 
de impacto na redistribuic;:ao da riqueza, 
fomentando "o desenvolvimento da capacidade 
humana, um activo fundamental em todas as 
esferas da vida da sociedade, com procura 
"ilimitada" par parte de indivlduos e instituic;:oes 
publicas e privadas75

" . 

0 percurso hist6rico de Moc;:ambique apresenta 
desafios na area da educac;:ao, tendo em vista nao 
somente os desnfveis da educac;:ao formal, coma 
tambem a riqueza multicultural a ser preservada, 
com diferenc;:as de costumes, tradic;:oes e 
linguagens. 

Em 1964. 1rnc10 da luta armada pela 
independencia, o l11clice de analfabetismo - nao 
saber ler e escrever o portugues - sra estimado 
em 99,6%. Havia dois tipos de escola: escolas 

oficiais - somente na area urbana e frequentada por uma minoria composta par filhos dos colonizadores - e 
escolas missionarias - nas zonas rurais para os filhos de camponeses. 

lmediatamente ap6s a independencia, em 1975, o I Seminario Nacional de Educac;:ao (Beira, Janeiro de 
1975), promulgou os primeiros programas de ensino da 1a a 11a classes, introduzindo as disciplinas de 
Educac;:ao Polltica, Hist6ria, Geografia e Actividades Culturais e Produtivas, com o objectivo de articular a 
teoria e pratica dos processos produtivos 76

. 

Ainda em 1975, foram realizados outros seminaries para promover a nacionalizac;:ao e uniformizac;:ao do 
sistema t;;\; ;:;;;siiiv. :=:::~ 19?6 foi criada a Direcc;:ao Nacional de Alfabetizac;:ao e Educac;:ao de Adultos. 

Segundo Irene Loewenstein77
, a parlli deste data (rn7'3), hci.ive grande mobilizac;:ao da populac;:ao para 

alfabetizar o pais, sob o lema "quern sabe, ensina; quern nao sabe, aprende". Nao havia um metodo ou uma 
linha de ensino e nenhum estudo comparativo de estructura linguistica entre o portugues e os troncos das 
varias linguas nacionais. 0 portugues foi introduzido como primeira lingua e, para a produc;:ao de seu 
primeiro livro de alfabetizac;:ao, nao houve participac;:ao da populac;:ao quanto ao pensamento sabre coma 
alfabetizar, que material produzir, que lingua ou Hnguas utilizar coma papel de multiplicadores. 

75 
lncluem-se famflias, empresas, associa{:oes, institui{:oes religiosas, ONGs, clubes, etc. PARPA, 2001 :42 

76 
Capace, J6 Ant6nio (2001 ). 0 resgate <b saberdas oomundades kxais para a melhoria da qualidade de ensino em ciendas naturais, prirneiro 

grau do nfvel primario, em Ma;ambique. Tese de Doulorado em Educac;OO. sao Paulo: Pontifida Universidade CalOfica de sao Pauk:>. 
77 

Loewenstein, Irene, Africa Atual" tres hist6rias, v8rias questoes, 1988 - Editora Nova. Irene Loewenstein, brasileira, soci61oga e p6s
graduada em Educai;:ao para aduftos, trabalhou como cooperadora junto a Republica Popular de Moc;ambique, de 1976 a 1984. 
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Esco/a Primaria Comp/eta (EPC) da Vila de Moatize, inaugurada em 2004, Abril de 2006. 

Em 1979, foi suspenso temporariamente o Ensino Medio e seus alunos foram convocados pelo governo a 
assumir o papel de educadores no Ensino Primario. 

0 portugues assumia, entao, o papel de ser a lfngua de unidade nacional e ferramenta para a busca mais rapida 
do desenvolvimento do pafs. Nas cidades havia um crescimento da importancia oficial do portugues, embora, 
entre si, as pessoas continuassem a usar sua lingua original. Na area rural nao havia razoes para usar o 
portugues pois, o desenvolvimento das forc;:as produtivas no campo nao exigia a sua utilizac;:ao. 

Ainda segundo a autora Irene Loewenstein , quanto mais se adentrava para <? interior e as areas rurais, 
maior era a resistencia quanto ao aprendizado do portugues, acarretando evasoes tanto de alunos quanto 
de docentes (voluntaries logo ap6s a lndependencia). O processo de alfabetizac;:ao nao conseguiu , neste 
tempo, ganhar a aderencia porque estava sendo pensado isoladamente e nao integrado a perspectiva mais 
global de transformac;:ao e desenvolvimento. 

De 1981 a 1992, todo o sistema educacional ficou seriamente comprometido em consequencia dos conflitos 
internos. 

Ap6s o Acordo de Paz, em 1992, houve todo um esforc;:o de reconstruc;:ao de escolas e a retomada da 
percepc;:ao de "educac;:ao para todos", mas ainda convivendo com problemas, principalmente nas zonas 
rurais - alunos terminam a 53 serie com problemas de alfabetizac;:ao (Capace, 2001). 

0 sistema educacional foi, a partir de 1992, assim desenhado (Tabela 169). 
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Primario -'-1° G 

Primario - 2° G 

Tabela 169: Sistema de Ensino 

Educai;ao de Adultos - Sector Laboral 

Secundario -:-. 1° Cic[o,. · . ·.·. 
!'( No ... ) - i'1 r. ·. ' .>~- ;' .. '. 

Etisino :SeGcindario ·Tecnico Profissior:ial 
Fofrna~~0 qe Professores . · 

Secundario - 2° Cicio 
Ensino Medio Tecnico Profissional 
Formai;ao de Professores 

1 a a 58 Classe 
6a a 7a Classe 

88 a 10 9 Classe 

11 8 e 12a Classe 

Uriiversitai:io · ··• A depender do curso 

Fonte: SNE - Sistema Nacional de Ensino, 1985:41 e adaptado a Lei no. 6/92. 

A realidade actual apresenta um quadro de evolui;ao positiva nos indices de alfabetizai;ao mas ainda 
convive com elevadas taxas de analfabetismo, notadamente na area rural e entre a popula9ao feminina . 

Actualiza9oes feitas pela Golder, indicam que a taxa de analfabetismo total na Provincia de Tete esta ainda 
acima de 60% na Provfncia de Tete conforme apresentado na Tabela 170. 

Tabela 170: Taxa de analfabetismo na Provincia de Tete 

Taxa bruta de analfabetismo 

Populai;ao Feminina 

67% 

81% 

Fonte: DEISR (Maio de 2009). 

72% 

•GOPir 

86% 

36% 

2~~ 
51% 

Os dados da Figura 140 a seguir mostram que existe uma variai;ao da taxa segundo sexo para o ano de 
2000. 
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