
Vl.3 MEIO SOCIOECONOMICO 

0 capitulo referente ao meio socioeconomico deve canter analises tematicas 
especificas 1, bem como adotar metodos especificos de coleta, interpretac;ao e 
sistematizac;ao das informac;oes. Quanta ao conteudo especifico, o presente 
diagn6stico aborda os seguintes temas: 

• Aspectos hist6ricos e culturais. 

: Dinamica pcpu!acicnal. 

• Organizac;oes sociais. 

• Assentamentos urbanos e rurais e infra-estructura. 

• Actividades econ6micas e produtivas e estructura ocupaciona~. 

• Saude. 

• Educac;ao. 

• Patrim6nio hist6rico, arqueol6gico, cultural e paisagistico. 

Na sequencia, apresenta-se a metodologia e os procedimentos praticados. 

3.1 METODOLOGIA E PROCEDIMENTOS PRATICADOS 

No caso da Socioeconomia, foram adotados para a elabora9ao de todos os temas a 
mesma metodologia de abordagem, bem como seus respectivos procedimentos de 
coleta e analise das informac;oes. 

Dessa forma, a metodologia ora apresentada refere-se a abordagem adotada para a 
constru9ao de cada um dos temas, tendo em vista que demandam os mesmos 
procedimentos tecnicos de pesquisa. Tai fato permitiu que se utilizassem, inclusive, 
instrumentais semelhantes nas diferentes abordagens tematicas, distinguindo-se, 
apenas, os conteudos especificos a cada tema. 

3. 1. 1 METODOLOG/A 

Durante a realiza9ao dos estudos foi dada enfase a coleta de informa96es no Distrito 
de Moatize, na Cidade de Tete, e nas localidades e povoados presentes nas areas 
preliminares de influencia directa e indirecta, estabelecidas no capitulo Ill . 

Destacam-se nesse conjunto de informac;oes os depoimentos coletados junta aos 
diferentes atores 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 questoes mais significativas, 
considerando a possivel presen9a de uma actividade mineraria de carvao na regiao, 
matizados pelas informa96es ja produzidas no campo estatistico oficial, bem coma pela 
perspectiva dos atores locais sabre estas mesmas questoes. Buscou-se enraizar, nos 
territ6rios vividos, os numeros coletados nos censos, pianos, projectos e documentos 
produzidos tecnicamente. 

1 Observa-se que o ordenamento dos temas nao segue rigorosamente o TR apresentado no EPDA, mas que todos 
aqueles previstos foram contemplados. 
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Tai enraizamento partiu do princfpio de que, do ponto de vista de um metodo especffico 
para a realiza9ao de um diagn6stico socioeconomico, este deve ser compreendido como 
um instrumento que expresse a realidade na sua dinamica, dando voz nao somente 
aqueles que traduzem as condi96es de vida de uma sociedade em dados estatisticos, mas ( 
tambem aqueles que nela vive e tern o que dizer sabre si mesmos. 

Tenda em vista a perspectiva analitica do diagn6stico socioeconomico para essa fase 
de elabora9ao do EIA, foi enfatizada a inter-rela9ao entre os dados levantados sobre a 
realidade estudada e a presen9a da Mina de Carvao Moatize. 

As fontes de informa96es utilizadas foram diversificadas, tanto pela natureza da 
atua9ao das institui96es, quanta pela diversidade de concep96es te6ricas dos autores 
de estudos especificos. Esta diversidade justifica-se, tambem, pela amplitude e 
complexidade tematica e a escassez de estudos especificos, como, por exemplo, 
estudos relativos aos fluxos migrat6rios na regiao de Tete. 

Os dados referentes a Mo9ambique foram considerados como referencia para o 
estabelecimento de uma visao mais abrangente, e foram utilizados como base para a 
compreensao da dinamica entre os processos hist6ricos, socioeconomicos e culturais 
do pais 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 padroes 
culturais, refor9ando-se concomitantemente seu carater agregador e diferenciador. 

Nesse sentido, ganharam relevancia os estudos qualitativos que foram realizados 
especialmente nos recortes territoriais da Mina (Moatize/Tete) e tiveram por base as 
visitas de reconhecimento as areas, realiza.<;ao de contatos, de entrevistas semi
estructuradas (individuais) e de reunioes com administradores de distritos, postos 
administrativos, chefes de povoados, secretarios de bairros, regulos, 6rgaos 
governamentais, representantes dos Conselhos Municipais de Tete e Moatize, 
vereadores dos municipios e diretores provinciais e distritais por setores de atua9ao. 
T ambem foram estabelecidos contatos e entrevistas com representantes de 
Organiza96es Nao-Governamentais (ONG), lideran9as formais e informais e de 
institui96es que atuam na area de desenvolvimento urbano e rural, saude, cultura, 
servi9os sociais e educa9ao. 

Consideraram-se, como fonte fundamental de entendimento da realidade, as 
representa96es que os moradores e lideran9as tern sobre seu cotidiano. Para isso, 

( 

tornaram-se importantes, alem das tecnicas formais de levantamento de informa96es, ( 
abordagens nae convencionais, tais coma a convivencia diaria, a observa9ao 
participante e as conversas sabre as questoes do dia-a-dia, as estrategias de 
sobrevivencia, a rela9ao dos moradores com a vida em sociedade e com a natureza, a 
hist6ria, os conflitos, as cren9as, os 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 popula9ao. 

Ressalte-se que todos os encaminhamentos metodol6gicos utilizados visaram garantir 
o respeito as normas, padroes e habitos locais, o que facilitou a conquista da confiam;a 
e a compreensao do processo em andamento, pelas comunidades estudadas. 

Considerando-se o metodo adotado, pode-se delinear dais processos integrados que 
foram desenvolvidos na constrw;ao do presente diagn6stico socioeconomico: 

• Pesquisa dos temas e subtemas; 

• Analise e sistematiza9ao dos temas. 
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No caso da necessidade de estudos de publicos especificos, 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 diversos temas, configurando-se 
como observa96es qualitativas que, diante do contexto do Pais, onde a lingua e a 
cultura sao tao diversificadas, a tradi9ao oral e responsavel directa pela heran9a 
cultural. 

Portanto, a apreensao sobre a hist6ria dos povoados e suas tradi96es implicou recorrer 
a uma heran9a de conhecimentos que, ao iongo 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 crian9as 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, mitos, 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 
infomia96es ja coletadas para o EPDA da Mina de Carvao Moatize e daquelas que foram 
complementadas e au 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 atualizadas ou desagregadas para as nfveis de povoados 
ou bairros. Para alguns dados especfficos, em particular as 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. 

3. 1.2 PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS 

Com referencia ao processo de pesquisa dos temas e subtemas foram seguidas as 
diretrizes propostas no Termo de Referencia do EIA: 

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

• Organiza9ao da recolha de dados primaries qualitativos; 

• Realiza9ao de entrevistas e cantatas com tecnicos da administra9ao publica, 
lideram;as (formais e informais), Secretarios de Bairros, Chefes de Postos 
Administrativos, representantes de ONG e alguns moradores; 

• Observa9ao participante, visando ao entendimento da realidade cotidiana dos 
moradores, seus habitos e costumes; 

• Valida9ao de informa96es qualitativas a partir de contatos locais; 

• Avalia9ao e analise do acervo, material recolhido por temas e subtemas para as 
areas de influencia do projecto - nfvel de detalhamento, abrangencia, grau de 
confiabilidade e consistencia, atualiza9ao e recortes temporais; 

• Analise das tematicas e subtematicas construfdas. 

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 
atualizadas produzidas localmente, como contagens populacionais distritais. 
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Percebeu-se que, no ambito distrital, especialmente para quest6es relacionadas a saude e 
educa9ao, foi passive! atualizar parte das informa96es censitarias (Censo de 1997) e de 
levantamentos de notifica96es de casos epidemiol6gicos e de matriculas escolares. 

Dessa forma, foram utilizadas fontes secundarias, tendo coma referencia principal o 
pr6prio lnstituto Nacional de Estatistica - INE, com seus dados estatisticos 
demograficos e par agregado familiar baseados no Censo de 1997. Par outro lado, 
ainda que alguns dados populacionais pudessem ser atualizados, tal fato nao ocorreu 
em todas as situa96es. Ou seja, de maneira geral, as informa96es normalmente de 
ambito provincial e distrital mantiveram-se na base do Censo de 1997. 

Para a pesquisa de campo foram contratados pesquisadores especializados que, 
designados par temas especificos, coletaram informa96es seguindo roteiros 
preestabelecidos, conforme apresentado no Anexo Vl.3.1.1. Nesse processo foram 
contactados os seguintes interlocutores locais, envolvendo a cidade de Tete, o Distrito de 
Moatize, a Vila de Moatize e os povoados: 

• Diretores e tecnicos das dire96es provincial, distrital e municipal; 

• Lideran9as (formais e informais);; 

• Secretarios de Bairros e Regulos; 

• Administrador de Distrito; 

• Presidente de Conselho Municipal; 

• Tecnicos do Gabinete de Projecto de Desenvolvimento do Vale do Zambeze; 

• Organiza96es Nao-Governamentais; 

• Chefes de Pastas Administrativos e Chefes de povoados; 

• Empresas Publicas e privadas; 

• Vereadores de Conselhos Municipais; 

• Representantes de organiza96es sociais, associa<;Qes de comercio e industria e 
sindicatos; 

• Medicos, enfermeiros, curandeiros, parteiras, professores e diretores de escola 
(primaria, secundaria e de nivel profissionalizante, universidade). 

Foram entrevistadas lideran9as de todos os povoados listados a seguir: 

• Povoado de Nhambalualu • Povoado de Benga 

• Povoado de Calambo • Povoado de Nhanssossa 

• Povoado de Chinguede • Provoado de Mbozo 

• Povoado de Chintondo • Provoado de Mapabue 

• Povoado de Mitsanha • Provoado de Manthinthe 

• Povoado de Capanga • Povoado de Guluali 

• Povoado de Mithethe • Povoado de Matambanhama 
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Para a aplica9ao das entrevistas em profundidade foram selecionados publicos dentre 
cada area de interesse: profissionais ocupados par setor economico, representantes 
dos 6rgaos governamentais, lideran9as informais, representantes de organiza96es nao
governamentais e outros representantes de grupos da sociedade civil, quando 
considerados relevantes sua participa9ao. 

As entrevistas em profundidade estao relacionadas ao escopo do EIA, para identifica<;ao e 
interlocu<;ao com "stakeholders" dos territ6rios a serem atingidos directa ou indirectamente 
pela Mina de CaNao Moatize. 0 cadastramento das institui96es locais esteve directamente 
reiacionado ao processo de participa9ao pubiica para identificar e mapear todas as partes 
interessadas e afetadas. Foi acompanhado pelos coordenadores tematicos, efetuando
se a obseNa9ao participante nos territ6rios, envolvendo dais procedimentos basicos: 

• Observa~ao Sistematica: planejada e estructurada nas visitas realizadas pela 
equipe de forma a nivelar a obseNa9ao "o que observar" e "coma obseNar". Para 
tanto, foram construf dos roteiros de obseNa9ao abrangendo algumas das tematicas 
abordadas neste estudo. Ainda nesta etapa, foram realizados registos fotograficos 
que muitas vezes conferem valida9ao da obseNa9ao registrada. 

• Observa~ao Assistematica: de carater nao estructurada, realizadas atraves de 
obseNa96es de fenomenos ocorridos nas rela96es sociais cotidianas de cada 
popula9ao visitada, da participa9ao em eventos peculiares desse cotidiano, coma: 
festas, jogos de futebol, cerimonias de chuva, cultos religiosos, reunioes 
comunitarias, aulas de alfabetiza9ao de adultos. 

As entrevistas foram aplicadas em portugues e, quando necessario, na If ngua local 
(nhungue) e traduzidas utilizando-se instrumental apropriado. Em alguns casos, as 
entrevistas foram gravadas e transcritas. No total, foram realizadas 125 entrevistas de 
profundidade, envolvendo os nove temas previstos no Termo de Referencia do EIA 
mencionados anteriormente, conforme apresentado na Tabela Vl.3.1.1. 

Tabela Vl.3.1.1: Temas e Numeros de Entrevistas Realizadas 

Terna I 
Numero de 
Entrevistas 

Aspectos Hist6ricos Culturais e Patrimonio hist6rico, arqueol6gico, cultural e paisagfstico 8 

Sau de 25 

Educai;ao 9 

Organizai;oes Sociais 37 

Dinamica Populacional 11 

Assentamentos Urbanos e Rurais 16 

Actividades Economicas e Produtivas e Estructura Ocupacional 19 

TOTAL 125 

Fonte: Diagonal 2006 

Todas as entrevistas foram processadas e analisadas em conjunto pelos respectivos 
responsaveis tematicos dos estudos de socioeconomia, os quais buscaram extrair 
desses depoimentos os aspectos mais significativos para enriquecimento das analises 
e sf nteses tematicas. Para tanto, foi realizado um processo de constru9ao coletiva do 
meio socioeconom1co, partindo-se das analises que cada tema acumulou 
especificamente sabre os territ6rios estudados. 
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Nesse processo procurou-se consolidar a elaborac;ao das descric;oes dos temas e 
respectivas sinteses tematicas, associando-se as informac;oes coletadas de dados 
secundarios e aquelas primarias coletadas, envolvendo tanto as entrevistas como tambem ( 
as observac;oes sobre a realidade estudada, numa perspectiva de analise territorial. 

O cruzamento das informacoes serviu de guia para sistematizac;ao das informac;oes 
coletadas, bem como das observacoes dos respectivos pesquisadores tematicos, a 
partir da realidade de quatro recortes territoriais especfficos compreendidos pela area 
de influencia directa do empreendimento. 

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

• lntegrac;ao dos dados e informac;oes sobre os diferentes temas que caracterizam o 
meio socioeconomico nas Areas de lnfluencia Directa e lndirecta mencionado 
anteriormente; 

• Definic;ao dos recortes territoriais para analise e sintese do meio socioeconomico 
com base na integrac;ao tematica. A definic;ao de tais recortes territoriais seguiu 
criterios de homogeneidade identificada a partir da caracterizac;ao tematica e 
mostram os diferentes atributos do meio socioeconomico: Provincia de Tete; Cidade ( 
de Tete; Vila Moatize;Zona Rural; 

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

- ldentificacao dos recortes territoriais com base em esquemas cartograficos; 

- Descric;ao dos atributos principais dos recortes territoriais caracterizados pelas 
fragilidades e oportunidades identificadas nas sinteses tematicas. 

• Sintese do diagn6stico socioeconomico, a partir dos atributos identificados e da 
analise das relac;oes sociais, politicas e economicas vivenciadas nos territ6rios 
explicitados em cada tema estudado. 

Esse procedimento metodol6gico adotado constituiu-se como elemento analitico 
fundamental para constituic;ao de um Diagn6stico Socioeconomico integrado e, ao 
mesmo tempo, a leitura das especifidades das realidades socioterritoriais (abrangendo 
quatro recortes territoriais diferentes da mesma regiao de estudo). 

0 desafio de trazer a tona OS elementos socioeconomicos a realidade estudada foj ( 
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. 
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3.2 ASPECTOS HISTORICOS E CUL TU RAIS 

Entende-se por aspectos hist6ricos os principais marcos do processo de forma<;;ao e 
transforma9ao das rela96es economicas, politicas e sociais que configuram a sociedade 
estudada. Os aspectos culturais que incorporam tambem esse processo envolvem questoes 
subjetivas e simb61icas, que passam par normas, valores, linguas e outros elementos que 
caracterizam a diversidade de rela96es estabelecidas pela popula<;;ao no seu cotidiano. 

3.2.1 FUNDAMENTACAO 

A analise hist6rica e cultural constitui-se na base do estudo, onde as rela96es entre a 
popula9ao e seus territ6rios (desde a Provincia de Tete ate a Vila de Moatize e 
povoados) e temporalidades (as marcas ao longo dos seculos) conformam um perfil 
caracteristico, que torna possivel vislumbrar as primeiras conex6es para compreender 
a dinamica socioeconomica e cultural que configura a realidade onde esta prevista a 
instala9ao, opera9ao e desactiva9ao do Complexo Industrial de Moatize . 

Nesse sentido, os dados analisados tratam do processo de forma9ao das sociedades 
residentes na Provincia de Tete e da Vila 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, bem como suas 
manifesta96es culturais. Tais subtemas tornam-se relevantes, pois apontam para a 
diversidade cultural e necessidade de estrategias diferenciadas de aproxima9ao para a 
compreensao do universo cultural presente nos territ6rios em torno da mina. 

3.2.2 DESCRl<;AO DO TEMA 

3.2.2. 1 Um O/har na Hist6ria 

0 surgimento das actividades economicas de ca9a e pesca, associadas a agricultura e 
ao pastoreio, estimula a sedentariza9ao 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. A descoberta das tecnicas para o fabrico do ferro, 
associadas a sedentariza9ao, marca a expansao demografica na hist6ria do pais. 0 
fabrico do ferro tern importancia tanto para a consolida9ao da ocupa9ao do territ6rio 
quanta para a dinamiza9ao da economia. 

A actividade mercantil swahilf e arabe existe em Moyambique desde periodos anteriores ao 
seculo XI, com o comercio de cobre, ferro e, principalmente, aura vindo do imperio Monomotapa. 

A presen<;:a portuguesa no territ6rio teve inicio em 1498, na ocasiao da passagem do 
navegador Vasco da Gama para a fndia. No inicio, os colonizadores mantiveram a sua 
presen<;:a regular em alguns enclaves da costa maritima e ao longo do vale do rio 
Zambeze, nas grandes planta96es e minas e nos pontos de entrada para o interior. 

2 Swahili - Entre os seculos IX e XIII encontram-se evidencias de uma progressiva e lenta fixa~o de popula0es em terras 
mo<;ambicanas provenientes principalmente do Golfo Persico, o qual era um dos principais centros de comercio no lndico no 
seculo X. As actividades comerciais, as migra0es por mar, os casamentos e contatos de outro tipo entre os grupos locais e 
os recem-chegados arabes que, no Quenia e na Tanzania (ao norte de Mo<;ambique), deram origem a uma cultura costeira -
a cultura Swahili -, que estimulou em Mo<;ambique o aparecimento de nudeos lingOisticos diversos. 
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A fixac;ao dos portugueses em Moc;ambique deu-se pelo litoral particularmente por 
Sofala, em 1505, e na llha de Moc;ambique, em 1507. A partir de 1530, os portugueses 
decidem penetrar no vale do Zambeze. Tete e Sena sao fundadas em 1530. Neste 
perfodo, a presenc;a portuguesa no pals era muito fragil, facilitando a incursao de ( 
outros pafses, como a lnglaterra ea Alemanha. 

No infcio do seculo XVII, havia um grande numero de reinos ou de chefaturas. Em toda a Africa 
Austral esta estrutura polftica era semelhante. Um perf odo de lutas conhecido coma mfecane 
alterou essa estrutura dominante ao provocar um intenso deslocamento de populac;Qes. 

As relac;oes sociais passam a sofrer mudanc;as com a intensificac;ao do comercio. A 
produc;ao familiar de oleoginosas (amendoim, coco e gergelim), na faixa costeira de 
Cabo Delgado, Nampula, Quelimane e no Vale do Zambeze, e de produtos de origem 
vegetal e animal, deu origem a uma rede de comercio europeu e asiatico de contato 
permanente com produtores e compradores africanos. Essas trocas comerciais deram 
infcio a desestruturac;ao do sistema baseado nas chefaturas. 

Estas mudanc;as nas relac;oes sociais foram intensificadas com o infcio da escravatura 
em todo o continente. 0 comercio de escravos marcou sobremaneira a hist6ria de todo 
continente africano. Em Moc;ambique, na segunda metade do seculo XVIII, o comercio 
de escravos ultrapassou o do ouro e de marfim. Orientou-se, numa primeira fase, para 
as colonias francesas e, posteriormente, para o mercado da America do Sul (Brasil), 
onde assegurou oferta de mao-de-obra para as plantac;oes de ac;ucar, cafe, cacau e 
algodao. Na America do Norte e America Central, essa mao-de-obra escrava africana 
foi empregada nas minas de ouro e diamantes. 

Esse tipo de comercio ajudou a formar uma dinastia de senhores de escravos. Areas 
de antigos Prazos3 foram ocupadas e milhares de A-Chicunda4 foram reagrupados em 
troca de tecidos, bebidas e armas de fogo. Durante todo o seculo XIX, o panorama 
polftico e economico do norte de Moc;ambique foi dominado pela captura, transporte, 
comercializac;ao e exportac;ao de escravos. 

"A cac;a ao escravo teve importantes repercussoes no paf s. A ma is importante 
consistiu, naturalmente, no fato de se retirar as sociedades a sua mais importante forc;a 
energetica. Em sociedades onde o nfvel das forc;as produtivas e baixo, a escravatura 
traz (e trouxe) conseqOencias por vezes irreparaveis ... " (Serra, 2000). 

As relac;oes sociais, os ciclos economicos e de comercio que ocorreram na Africa 
estavam directamente articulados e vinculados aos interesses dos mercados 
internacionais. A exportac;ao de mao-de-obra escrava e os regimes extenuantes de ( 
trabalho nas companhias de comercio visavam atender a exportac;ao de materia-prima 
para as industrias europeias. 

"A manutenc;ao em Moc;ambique dos circuitos produtivos camponeses entrava em 
contradic;ao com as necessidades laborais das companhias, pois que nenhum produtor, 
com a sua terra, a sua casa, os seus campos de cac;a e de pesca, proprietario e senhor 
do seu espac;o ecol6gico, reproduzido pelo ideario de suas danc;as, dos seus mitos, de 
suas regras de alianc;a, casamento e residencia, de sua hist6ria, dos seus esquemas 
de representac;ao coletiva, dos seus tabus, ritos de iniciac;ao, e do seu universo 
religioso cosmogonico, nenhum pequeno produtor, iria oferecer-se, generosa e 
voluntariamente, ao capital" (Serra, 2000). 

3 Prazos - eram grandes concessoes de terra que o reino portugues arrendava as familias portuguesas e de origem 
portuguesa, concessoes essas que podiam ser passadas por tres gera\:6es atraves da mulher. 

4 Pavo guerreiro que ocupou a regiao de Tete. 
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As sociedades tradicionais camponesas, com suas machambas5 e criac;ao de animais 
existentes ate hoje nas areas de influencia directa e indirecta consideradas no presente 
estudo, tern raizes e hist6ria seculares. Vale destacar que a introdugao de elementos que 
possam significar altera96es de habitos e costumes devera ser considerada nas rela¢es 
estabelecidas com as popula¢es envolvidas. 

3.2.2.2 A Provincia de Tete 

A area prevista para a imp!antagao e operagao do Complexo !ndustria! de Moatize esta 
situada na Regiao Centro-Oeste do pais, entre as fronteiras do Malawi e do Zimbabue, a 
uma distancia aproximada de 180 quil6metros a sudeste da barragem de Cahora Bassa. 
A area de concessao da mina, com cerca de 250 km2

, esta localizada no Distrito de 
Moatize, na Provincia de Tete, conforme ja delineado na delimita9ao das areas 
preliminares de influencia do empreendimento. 

O rio Zambeze, principal corpo hfdrico do pais e um dos mais significativos mananciais do 
continente africano, localiza-se a apreximadamente 10 quil6metres a oeste da area de 
concessao. Nesta regiao e comum a identificac;ao de vestigios dos diversos periodos da 
explorac;ao carbonifera, como antigas minas e trechos dos caminhos de ferro outrera utilizados. 

A Provincia de Tete tern coma capital a hist6rica cidade hom6nima. A chegada da populac;ao 
nestas regioes data dos principios do seculo XVI. Em meados desse seculo, assinala-se a 
presenc;a de missionarios que acompanharam as expedi¢es de Francisco Barreto. No seculo 
XVII, Tete era o centre polarizador do comercio, propiciando sua irradiac;ao para o interior. Como 
centre de uma regiao mineira, a cidade de Tete foi um dos mais antigos aglomerados 
portugueses em terras do interior da Africa. 

A etnia Nhungues habita uma area junta a cidade de Tete, nos distritos de Moatize, 
Changara, Cahora Bassa e Magoe. Em algumas regioes da Provincia de Tete identificam
se comunidades das etnias Chewa e Sena oriundas dos movimentos migrat6rios. 

Tete desemp~nhou um papel importante desde o inicio da colonizagao portuguesa, a 
partir do seculo XVI. A penetragao desses colonizadores na area fez-se, essencialmente, 
atraves do rio Zambeze, a partir de Beira e Chinde. Os portugueses estavam em busca 
do ouro do reino de Monomotapa e, mais tarde, estabeleceram o comercio do marfim. 

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

Tais concessoes de terra podiam ser transferidas por tres gera96es por intermedio da 
mulher. Essa linhagem matrilinear sofreu altera96es ao longo do tempo, e em algumas 
areas o predominio foi e permanece patrilinear, coma em Tete e Moatize. 

No seculo XIX, alguns desses prazos eram dominados par 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 ocupa9ao efetiva do territ6rio (Maylyn Newit, 1997). 

5 Machambas - sao pequenas propriedades rurais onde ocorre o plantio de diferentes produtos, e em algumas se 
faz a cria~ao de pequenas especies de animais. 
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Ha indicac;oes de um intenso fluxo migrat6rio no distrito de Tete, tanto de atrac;ao como 
de expulsao de mao-de-obra, no periodo entre as decadas de 20 e 50 do seculo XX, 
em func;ao de empreendimentos econ6micos (Maylyn Newit, 1997). 

Durante a guerra anticolonial (1964-1974), a atual Provincia de Tete foi uma das mais 
atingidas. lsto aconteceu especialmente a partir de 1970, quando a Frelimo 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. Tambem, nesse periodo, muitas 
pessoas se deslocaram para os paises vizinhos, fugindo do recrutamento militar pelo 
exercito portugues, da concentrac;ao forc;ada nos aldeamentos criados pelo governo 
colonial e da violencia das ac;oes repressivas do exercito portugues (Maylyn Newit, 1997). 

No peri odo p6s-independencia, milhares de residentes dos varios distritos da Provincia 
de Tete tiveram que se refugiar nos paises vizinhos como o Zimbabue, Zambia e 
Malawi durante o conflito armada que se seguiu (1980-1992). 0 movimento de 
regresso desses refugiados moc;ambicanos comec;a a partir da assinatura dos Acordos 
de Paz firmados em Roma, em 1992. 

Desde entao Mo9ambique inaugura um novo peri ado hist6rico, um processo de 
reconstruc;ao, com bases democraticas. Configura-se hoje no cenario de Africa Austral 
como um pais que busca a superac;ao de seus indices economicos e sociais, 
enfrentando o caminho do chamado desenvolvimento sustentavel. ( 

3.2.2.3 A Minerat;ao e a Vila de Moatize 

A primeira grande marca do processo de desenvolvimento da Vila de Moatize refere-se 
a pr6pria explorac;ao do carvao. Tratar da Vila de Moatize significa considerar sua 
convivencia hist6rica com o processo minerario. 

A hist6ria6 da explorac;ao de carvao em Moatize tern inicio em 1895, quando a 
Companhia da Zambezia concede a Companhia Hulheira do Zambeze o privilegio 
exclusive e geral da pesquisa, explorac;ao, registo 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 
financiado pela Union Miniere Haut Katanga. 

As informac;oes hist6ricas disponiveis mostram que a actividade mineira e determinante 
no desenvolvimento desta regiao. Em 1949 e constituida a Central Eletrica da Companhia 
Carbonifera e inaugurado o ramal das estradas de ferro, com entrega das primeiras casas ( 
para o pessoal ferroviario. 

E nesse contexto que se forma a Vila de Moatize, alicerc;ada nas minas e nas estradas 
de ferro e na fabrica de descaroc;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 a<;Qes e 
direitos a Companhia Carbonifera de Moc;ambique-CCM. Nessa epoca, a extrac;ao media de 
carvao era de 20.000 toneladas por mes, mas, destas, apenas 10.000 eram comercializadas, 
uma vez que a infra-estrutura de transporte era precaria. 0 meio de transporte utilizado era o 
fluvial, pelo rio Zambeze, navegavel apenas durante cinco ou seis meses por ano. 

0 escoamento do carvao das minas para as embarcac;oes era feito por homens que 
carregavam o produto em baldes na cabe9a. 

6 Empresa Nacional de Carvao de Mo~ambique - CARBOMOC (CARBOMOC E.E) Sector da Cultura - Hist6ria das 
Minas de Moatize. Documento mimeografado, fevereiro, 1983. 
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0 sistema de explorac;ao era rudimentar, par meio de poc;os perfurados, com elevadores 
manuais utilizados para o transporte dos trabalhadores para o fundo das minas. Os 
equipamentos individuais de protec;ao nao existiam, o sistema de seguranc;a dos 
trabalhadores era precario e nao se seguiam os regulamentos intemacionais. Existia muita 
poeira no interior das minas e nao havia o procedimento de rega<;ao I irrigac;ao das paredes. 

Entre 1976 e 1977, ocorrem dais acidentes graves que mataram dezenas de 
trabalhadores. Em 1976, aconteceu o acidente de Chipanga VIII, onde morreram 
trabalhadores de um turno inteiro, cerca de 200 mineiros. Em agosto de 1977, ocorre a 
expiosao da mina de Chipanga iii. 

Apesar das advertencias feitas pelo Estado a CCM, o funcionamento da mina 
continuava sem obedecer as regras de seguranc;a, com agravamento das condic;6es de 
trabalho dos mineiros no interior das minas e niveis perigosos de gas e p6 em 
suspensao no ar. E neste contexto que ocorre o grave acidente que provocou a morte 
de 63 trabalhadores e a consequente paralisac;ao da explorac;ao do carvao em 
Chipanga Ill. Os trabalhadores da mina reagiram ao acidente e houve tumulto, 
provocando a morte de sete portugueses e belgas. 

A partir das entrevistas em profundidade realizadas com as lideranc;as locais, apesar da 
marca dos acidentes a presenc;a da actividade mineira na regiao de Moatize e vista de fonna 
positiva e considerada coma um p61o de atra<;ao de investimentos e desenvolvimento. 

As referencias deixadas pelas empresas mineiras e os Caminhos de Ferro de 
Moc;ambique - CFM foram de boa reputac;ao, uma vez que respondiam as 
necessidades sociais da populac;ao em geral. 

Par outro lado, a mem6ria falada sabre os acidentes da Mina de Chipanga indica a 
importancia destes para a hist6ria de Moatize, denotando uma mistura de um passado 
marcado pela perda das vidas dos trabalhadores e dos beneficios sociais vinculados a 
actividade mineira da epoca. 

"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 fornecer agua canalizada e estender energia para iluminar;ao pub/ica. Os CFM 
faziam o mesmo. Criavam grupos culturais de recrear;ao e desportivos. A comunidade 
tinha nestas duas empresas as suas principais fontes de rendimento. A relar;ao era tao 
forte que a para/isar;ao destas empresas levou a degradagao moral das familias." 
(Conselho Municipal da Cidade de Tete) 

"A/guns acidentes foram tragicos para os soterrados (Mineiros) coma para o corpo 
Directivo. Os sucessivos acidentes levaram os trabalhadores a desconfiarem que os 
tecnicos estavam a negligenciar o trabalho das Minas. Esta desconfian<;a levantou 
tumultos que vitimou o Engenheiro Gera/ Sousa Comte. Penso que estes acidentes nao 
terao nenhum desdobr:amento com o projecto carvao de Moatize, porque depois dos 
acidentes as Minas voltaram a funcionar e os jovens voltaram a traba/har 18. Ate ao 
momento existem minas com jovens a trabalhar. Se reactivarem o projecto Carvao de 
Moatize havera grande aderencia, porque ha fa/ta de emprego, e em 5 ou 10 anos o 
visual de Moatize pode mudar para melhor'' (Conselho Municipal da Cidade de Tete). 
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':4 actividade carbonffera bem como os CFM prestam grandes servir;os sociais as 
comunidades. Nos locais onde estao enterrados os mineiros foram erguidos 
monumentos, como o que esta /oca/izado pr6ximo ao riacho junto ao acampamento da 
Carbomoc, onde existe uma va/a comum. Tern um monumento em forma de maquete 
de um mineiro. A popular;ao tern um sentimento de respeito e considerar;ao com estes 
sf tios. Em tempos, quando as minas estavam a funcionar faziam-se cu/tos em mem6ria 
das vftimas nestes sftios". (Conselho Municipal da Cidade de Tete). · 

Ap6s o grave acidente ocorrido em Chipanga Ill, o Estado passa a intervir 
sistematicamente, trazendo novas tecnologias, equipamentos de seguran9a, formando 
uma nova equipe tecnica para dirigir o reinfcio dos trabalhos e a recupera9ao da mina 
sinistrada. No entanto, a Companhia Carbonffera de Mo9ambique manifesta 
constantemente dificuldades em empreender as medidas tecnicas de seguran9a 
necessarias a actividade explorat6ria de carvao. 

Neste sentido, em consonancia com os objetivos e metas do Ill Congresso da Frente de 
Libertayao de Moyambique - Frelimo, e ao abrigo do Artiga 45° da Constituiyao, sao declarados 
nacionalizados e de propriedade do Estado todos os bens, ay6es, tftulos, partes sociais, direitos 
e interesses de qualquer natureza, que constituem o Patrimonio da Companhia Carbonffera de 
Moyambique - Carbomoc. A partir deste momenta e constitufda a Carbomoc, E.E. 

A partir de 1982, em razao da eclosao do conflito armada, a economia de Mo9ambique 
sofreu forte declf nio e a Carbomoc suspendeu grande parte dos seus pianos de 
desenvolvimento. Em 1983, com a paralisa9ao das actividades da ferrovia Beira
Moatize, a empresa perdeu sua principal rota de escoamento da produ9ao, reduzindo 
drasticamente as actividades. 

Ao longo da hist6ria local, a actividade mineraria constituiu-se como principal factor de 
crescimento e desenvolvimento da regiao de Moatize e da Provfncia de Tete. 

3.2.2.4 Grupos Lingiiisticos 

Grupos lingOisticos em Mo~ambique 

A diversidade lingOfstica em Mo9ambique e uma das suas principais singularidades. 
Conforme apresentado na Tabela Vl.3.2.1 a seguir, a Hngua materna mais freqOente 
em Mo9ambique e o emakhuwa, usada por 26.3% da popula9ao. Em segundo lugar 
esta o xichangana, usada por 11.4%, e em terceiro o elomwe, usada por 7.9%. 

Tabela Vl.3.2.1: Distribui~ao percentual da popula~ao de 5 anos e mais por 
grandes grupos de idade segundo lingua materna, Mo~ambique, 1997 

Portugues 6.5 8.5 5.5 2.1 

Emakhuwa 26.3 24.8 28.0 25,6 

Xichangana 11.4 11.8 10.2 14.1 

Elomwe 7.9 7.4 8.6 6.8 

Cisena 7.0 6.9 7.2 6.7 

Echuwabo 6.3 6.1 6.6 5.9 
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Tabela Vl.3.2.1: Distribuicao percentual da populacao de 5 anos e mais por 
grandes grupos de idade segundo lingua materna, Mocambique, 1997 
(continuacao) 

Lingua Materna Total 
Grupos de idade 

Outras lfnguas mor;:ambicanas 33.0 32.7 32.2 37.5 

Outras linguas estrangeiras 0.4 0.3 0.5 0.6 

Nenhuma 0.1 0.1 0.1 0.0 

Desconhecida 1.3 1.5 1.2 0.7 

Fonte: lnstituto Nacional de Estatistica /NE, Censo 1997. 

A Tabela Vl.3.2.2, a seguir, mostra a distribui9ao da popula9ao par lingua materna e par 
lingua falada com mais freqOencia em casa segundo area de residencia. Nas areas 
rurais, as linguas nacionais sao quase completamente predominantes. 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, essas 
percentagens sobem a 17.0% e 26.1 %, respectivamente. Assim, a maioria das pessoas 
que tern a lingua portuguesa coma materna residem nas areas urbanas do pals. 

Tabela Vl.3.2.2: Distribuicao percentual da populacao por lingua materna e por 
lingua falada, por area. Mocambique, 1997 

100,6 

Portugues 6.5 17.0 2.0 8.8 26.1 1.4 

Emakhuwa 26.3 18.4 29.6 26.1 17.0 29.9 

Xichangana 11.4 16.8 9.0 11.3 16.6 9.0 

Elomwe 7.9 3.5 9.7 7.6 2.8 9.7 

Ci sen a 7.0 6.3 7.3 6.8 5.6 7.3 

Echuwabo 6.3 4.0 7.3 5.8 2.5 7.1 

Outras linguas mor;:ambicanas 33.0 32.0 33.5 32.0 27.5 33.9 

Outras lfnguas estrangeiras 0.4 0.6 0.3 0.3 0.4 0.3 

Nenhuma 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

Oesconhecida 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 

Fonte: lnstituto Nacional de Estatistica, /NE, Censo 1997. 
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A Tabela Vl.3.2.3, a seguir, mostra que 39.6% de populac;ao de Moc;ambique sabe falar 
portugues. A percentagem e bastante maior entre os homens do que entre as mulheres 
(50.4% contra 29.7%, respectivamente). Entre as crianc;as com idade entre 5 e 9 anos, 
as proporc;oes sao muito menores do que entre os jovens e pessoas de meia-idade. 
Observa-se que entre as pessoas mais idosas as percentagens sao bastante baixas, 
especialmente para as mulheres. 

Tabela Vl.3.2.3: Taxas brutas de conhecimento da lingua portuguesa da populacao 
por sexo e faixa etaria. Mocambique, 1997 

ldade ~ 
Total 39.6 50.4 29.7 

5-9 23.0 23.7 22.3 

10-14 48.6 52.0 44.9 

15-19 52.5 62.7 43.2 

20-24 47.6 61.4 37.2 

25-29 45.8 62.0 33.3 

30-34 48.4 66.9 32.6 

35-39 43.1 65.0 23.9 ·- - - - . . - - -

40-44 37.7 59.2 18.5 

45-49 31.8 51.6 13.8 

50-54 27.0 45.8 11.1 

55-"59 24.1 40.2 9.0 

60-64 22.0 37.1 8.3 

65-69 17.5 29.7 6.3 

70-74 1·5:8 26.0 6.2 

75-79 13.2 21.8 4.9 

80 e + 11.3 18.7 4.7 

Urbana 72.4 80.7 64.2 

Rural 25.4 36.6 15.6 

Fonte: lnstituto Nacional de Estatistica, /NE, Censo 1997. 

Nota: Os calculos excluem os desconhecidos em relar;ao ao conhecimento da lingua portuguesa. 

Grupos Lingiiisticos na Provincia de Tete 

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

01111 Rio Doce Mo~ambique 
Uma Empresa CVRD 

Vl.3-14 

( 

( 



Segundo os dados apurados pelo Censo 97, os principais grupos etnolingUisticos sao o 
CiNyanja (Nyanja), CiNyunguwe (ou NhungOe) e CiSena (Sena). Enquanto o Nyanja e 
a lingua materna mais falada nas zonas rurais, em especial nos distritos ao norte da 
provfncia, o NhungOe e a lingua materna mais falada nas areas urbanas (em especial 
na Cidade de Tete)7 e nos distritos do sul da Provfncia, exceto no distrito de Mutarara, 
onde a lingua materna mais falada e Sena.8 

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 Vl.3.2.4: Distribuicao percentual da populacao por lingua materna e lingua 
que fala segundo area de residencia. Provincia de Tete (1999) 

Lingua ~ 
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Portugues 2.8 13.0 0.9 3.6 20.1 0.7 

Cinyanja 48.4 14.0 54.5 48.6 12.9 55.0 

Ciniyungwe 27.9 58.4 22.4 28.0 57.2 22.8 

Cisena 11.7 6.8 12.6 11.5 5.4 12.5 

Echuwabo 2.8 1.0 3.1 2.6 0.3 3.1 

Cishona 1.6 0.7 1.8 1.6 0.3 1.8 

Outras llnguas mo~ambicanas 2.8 3.6 2.7 2.1 1.1 2.3 

Outras llnguas estrangeiras 0.4 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4 

Nenhuma 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 

Desconhecida 1.5 2.2 1.4 1.6 2.3 1.4 

Fonte: /NE, 1999 

Na Provfncia de Tete, a lfngua materna mais falada era o Cinyanja (48,4%), seguida do 
Cinyungwe (27,9%) e do Cisena (11,7%). 0 Cinyungwe era a lingua materna para 
cerca de 30% da popula9ao de Tete. Esse grupo concentra-se, principalmente, nos 
Distritos de Moatize, Changara, Cahora Bassa e Magoe. Cerca de 58% da popula9ao 
urbana tern o Ciniyungwe coma If ngua materna, o que esta relacionado com o fato de 
ser a lingua mais falada na Cidade de Tete. 

0 Cinyanja ea Hngua mais falada na Provfncia de Tete e usada par 48,4% os moradores. 
Nas zonas rurais, essa lingua e usada por 55% da popula9ao rural. E a If ngua mais falada 
nos distritos da zona norte da Provincia, situados na fronteira com o Malawi e Zambia, 
como e o caso da Angonia, distrito mais populoso da Provincia de Tete. 

7 A lingua nhungOe foi fortemente influenciada pela portuguesa, incorporando diversas das suas palavras e expressoes, 
mas, ao mesmo tempo, mantem a estrutura do conjunto de linguas nigero-congoles oriental africanas: o banto. 

8 Quanta a fonnacao do grupo etnolingOistico Sena, e interessante notar as palavras do historiador Eduardo Medeiros, 
que tambem podem ser aplicadas a cria~ao das identidades etnolingOisticas que se sedimentaram durante o seculo 
XX: "Sera, no entanto, no decorrer da formac;fio, da vida e da morte dos prazos na margem Sul do Vale em tomo de 
Sena que nascerfio os actuais Senas e a lingua ci-Sena. Dissemos morte porque foi com a conquista colonial modema 
e com o fim dos exercitos chicundas e todo o seu sequito, que estes se 'sedentarizaram' e foram transformados em 
comunidades camponesas no novo contexto da economia capitalista colonial" (Medeiros, 1994). 
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A lingua portuguesa e a lingua materna para uma proporc;ao muito baixa da populac;ao. 
Esse grupo corresponde a apenas 2,8% da populac;ao da provincia. Situac;ao 
semelhante acontece relativamente a proporc;ao que falava portugues, usado por 3,6% (. 
da populac;ao. Note-se, contudo, que o portugues era a lingua materna ou a lingua 
falada com mais freqOencia em casa para 13 e 20, 1 % das pessoas com mais de 5 
anos de idade residentes na zona urbana, respectivamente. 

0 caso do portugues como lingua materna ou de comunicac;ao domestica esta ligado, 
muitas vezes, ao casamento entre duas pessoas de grupos etnolingOisticos diferentes, 
em que a lingua portuguesa e utilizada coma a lingua de comunicac;ao familiar, 
indicando que os casamentos interetnicos sao uma realidade na vida urbana das 
cidades moc;ambicanas. 

Grupos linguisticos no Distrito de Moatize 

Os habitantes desta zona sao majoritariamente da etnia NhungOe, que se encontram 
principalmente na sede do distrito, embora tambem tenham algumas ramificac;6es 
em Kambulatsitsi e Z6bwe. 

Porem, no Posto Administrativo de Z6bwe, que dista cerca de 125 quilometros da 
cidade capital Tete, encontra-se majoritariamente os Nyanjas, como tambem alguns ( 
membros da comunidade da etnia Chewa. A lingua predominante na maioria destes 
povoados e o CiNyunguwe, enquanto no Posto Administrativo de Z6bwe predomina o 
CiNyanja, alem do Chichewa. 

3.2.2.5 A presen~a da diversidade cultural 

A diversidade cultural expressa no cotidiano das comunidades representa fonte de 
riqueza e potencial humane, em que costumes significam algo mais que tradic;6es; 
tornam-se o pr6prio sentido de vida e de viver das populac;6es, fazem parte do cotidiano 
e da dinamica dos pr6prios territ6rios. 0 lugar exerce func;ao objetiva/subjetiva, 
configurando o territ6rio como o pr6prio ator e nao necessariamente palco ou cenario 
onde as tramas da vida acontecem. 

Dessa forma, os vinculos sociais estabelecem-se a partir do territ6rio. Observa-se uma 
estreita ligac;ao entre o homem e os elementos da natureza (arvores, rios, pedras, grutas), 
os quais se constituem como simbolos directamente relacionados as crenc;as sagradas 
referendadas em diferentes rituais. Cada localidade cultua seus pr6prios espiritos. ( 

Os chefes das linhagens e OS 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 espiritos tambem norteia a crenc;a no retorno de entidades em formas 
de animais que se manifestam em alguns habitantes escolhidos. 

Assim nascem curandeiros como o 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, percebidas pelos demais, fazem com que seja respeitado e 
lidere as cerimonias para "pedir chuva". 
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Outras manifesta96es dos espf ritos fazem nascer outros curandeiros que, de acordo 
com o animal que representam, assumem um grau de respeito e hierarquia, coma a 
hiena (curandeiro ruim), o leopardo e o leao, considerado o lider dos curandeiros. 
Portanto, comunidades com varios curandeiros, conforme as manifesta96es que os 
es pf ritos fazem para que estes sejam reconhecidos par seus habitantes. Mas todos tern 
um papel importante de aconselhamento e cura. 

Recorre-se aos curandeiros em mementos de infortunios, buscando-se solu96es para 
quest6es de diversas naturezas: saude, amor, seca, fame, dinheiro, morte. 

Evidencia-se a for9a da feiti9aria, embora expressa de forma cuidadosa (ate pela 
cren9a na amea9a que ela representa). Foram registrados depoimentos de lideran<;as e 
autoridades tradicionais que exemplificam esse contexto, aludindo: ao risco de o 
homem ingerir alimentos oferecidos par uma mulher daquela cidade, ao medo de ser 
par ela enfeiti9ado; ao medo de represalias decorrentes de sentimentos de inveja, 
podendo acarretar perdas financeiras, a morte de familiares, entre outros. 

Dentre OS depoimentos coletados junta a popula9ao, destacou-se 0 papel da danr;a no 
universo cultural de Tete, presente nao apenas em mementos festivos ou de lazer, mas 
tambem nas diferentes cerim6nias, como as de motivo funebre ou de rituais sagrados. 
As dan9as mais conhecidas sao: Goteca, Ndjole, Mafui, Kunzu, Kamomaka bodzi, 
Chiwere, Chifumbudzili. 

Par ocasiao da morte de alguem, realizam-se cerimonias funebres nas quais, ainda 
segundo as informa96es dos entrevistados, o cadaver 
e enterrado seguido do cortejo de familiares e amigos. 
0 "chefe" do cemiterio faz ora96es aos espiritos e 
pede permissao para abrir a "porta" desse sitio 
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 este 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. Em 
algumas comunidades choram seus mortos; em 
outras, nao se pode chorar, pois acreditam que as 
lagrimas e lamenta96es atraem para a famflia a 
doen<;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, Foto V.3.1.1. Curandeiro. 

para alimentar o espfrito do falecido. Ap6s um ano faz- Fonte: Diagonal 2006. 

se uma festa - o bona, com came de cabrito e bebida bwadwa - oferecida ao espfrito 
mau, hiena, para que nao volte para a familia do falecido. 

Em algumas comunidades aos domingos ha uma cerimonia para abrir o cemiterio e 
toda a comunidade leva agua e flares as sepulturas. 

"As manifestar;oes cu/turais sao varias. Em termos de danr;as, temos a danr;a Mafui 
que s6 e danr;ada par senhoras; o Nondjeque e danr;ado par homens e mu/heres; 
Nkatakata, que e dan9ada quando as pessoas estao embriagadas de bebidas 
tradicionais (danr;a-se em ambientes de satisfar;ao). 
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A dam;a Mafui elou Mafue tambem e dan9ada em cenmomas de tristeza coma o 
"BONA" cerimonia de falecimento. Persiste tambem o "Nhau", que e mais praticado em 
Ang6nia e Chiuta, onde os dan9arinos poem penas de galinha. Para a/em destas 
musicas e dam;as tradicionais, tambem predomina a musica moderna. Em termos de 
rituais sagrados ou cerimonias, temos o Catchisse - cerimonia que /eva os praticantes a 
se comunicarem com os antepassados quando ha epidemias de doen9as, pragas, 
fame e outros problemas sociais. 

Quando se faz o lan9amento de uma pedra para constru9ao de uma grande obra 
tambem, faz-se o Catchisse para abem;oar e proteger a obra. Tambem e uma dan9a 
praticada quando recebem um dirigente de alto nf vel ou nas cerimonias de mudan9a de 
govemadores. Estas cerimonias eram realizadas, nos tempos longf nquos, em /ugares 
pr6prios, e geralmente em casa ou em baixo de grandes arvores." (Secretario de Bairro). 

"O grupo N'Chintane e um grupo cultural de dam;a tradicional, sediado no bairro 
Matundo, e composto maioritariamente por mu/heres. Em Matundo, existem varias 
dan9as: Mafue, Gule, Nchda, Ndjle, Mafuena, Nkizo, Nchitale. 

A dan9a Nchitale e uma dan9a tradicional praticada para receber h6spedes, tendo para 
o efeito canticos pr6prios. Tambem e executada nas cerimonias funebres que exigem 
musica pr6pria. A encena9ao e simples: uma pessoa canta e outras respondem em 
coro. A pessoa que estiver a cantar esta a fazer o N'tolo. No grupo de homens tocam 
batuques e os restantes do grupo dan9am. Javens e crian9as tambem podem dan9ar. 
Os homens normalmente tocam batuques. Esta e uma dan9a particular, executada pelo 
grupo." (Secretario de Bairro) 

No que se refere as religioes professadas, predominam no pais a crista cat61ica, 
luterana, protestante, seguida das evangelicas e de cultos tradicionais (Zione, Gule), 
hindus e mulc;umanas. 

Com o hist6rico de p61o atrativo de desenvolvimento da regiao, a Vila de Moatize tambem 
se compoe coma um territ6rio que convive com a diversidade cultural, pelo pr6prio 
movimento de atrac;ao de mao-de-obra de diferentes grupos etnicos. Algumas dessas 
manifestac;oes foram destacadas pelo depoimento de uma Secretaria do Povoado, 
demonstrando a similaridade com o que ocorre no distrito de Moatize coma um todo: 

"No nosso povoado predominam 3 religioes: cat6/ica, pentecostal e ve/hos ap6stolos. 
As religioes nao dificultam, mas, sim, podem facilitar a vinda de novos projectos, 
porque conseguem mobilizar as pessoas. A /greja quer o bem, e os projectos sao para 
o bem das popula9oes." 

"A/em destas temos nossas tradigoes (. .. ) as principais manifestagoes culturais em 
termos de dan9as 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 - espf ritos. Existe tambem a cerimonia de Malombo, que e feita com 
a finalidade de resolver os problemas sociaisl familiares. E a cerimonia de Bona, que 
retrata e traduz respeito aos falecidos." (Secretaria de Povoado) 

Apesar de existirem diferenc;as nos sistemas de organizac;ao e parentesco, a tradic;ao 
da estrutura familiar e majoritariamente patrilinear (mecanismos de transmissao de 
direitos de heranc;a e sucessao e tomadas de decisao exercidos pelos homens). 
Verificam-se excec;oes em algumas provincias do norte (Caba Delgado, Niassa e 
Nampula), bem coma na Provincia de Tete, no Distrito de Angonia, onde predomina 
estrutura matrilinear. 
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A referencia de familia e, na maioria das localidades, o grupo composto por mae, pai, 
filhos, genros e netos. lmportante registrar que, na area rural, o numero de filhas esta 
relacionado ao prestlgio do pai, uma vez que quanta maior o numero de mulheres 
maior a for9a de trabalho. Cabe a mulher a administra9ao do cotidiano domestico 
familiar e ao homem as decisoes de natureza mais ampla e publica. 

Na zona Sul do Distrito de Moatize e em Nhalcune e Mchenga-Changara predomina o 
sistema patrilinear e se pratica o Lobolo9

, enquanto em Z6bwe-Sede o sistema 
predominante e matrilinear. 0 homem, nestas regioes, dedica-se a agricultura, a pesca 
e a ca9a; enquanio a muiher, aiem de se dedicar a agricuitura e a trabaihos 
domesticos, cuida dos filhos (DIMBA, 2004). 

"Na zona predominam famflias patrilineares (Tete e Moatize) e em algumas zonas 
famflias matrilineares (Ang6nia, 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 coma 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 Ang6nia e conservaram os seus habitos culturais e 
formas de organizar;ao familiar. 

Existem a/guns nativos tradicionais na regiao que realizam a cerimonia denominada BONA 
que e uma cerimonia que se rea/iza pela passagem dos 30 dias do falecimento de um ente 
querido e que tern como ingredientes comida e bebida alco6/ica. Quando se trata da morte 
de um chefe, e no acto desta cerimonia que se escolhe o sucessor. Tambem temos ritos de 
iniciar;ao masculinos e femininos, ritos de emancipar;ao do jovem, etc." (Vereador de Tete) 

Dessa forma, diagnosticaram-se preponderantemente as manifesta96es culturais e 
suas diferencia96es de acordo com as areas estudadas, denotando a riqueza da 
diversidade de formas de rela96es que se estabelecem entre as popula96es e seus 
territ6rios de referencia. 

3.2.3 SINTESE TEMA TICA 

Os aspectos hist6ricos e culturais da popula9ao residente no distrito de Moatize, cidade 
de Tete, localidades e povoados, guardam vfnculos com o processo hist6rico recente 
de Mo9ambique. Essa articula9ao entre os acontecimentos e trajet6rias que percorrem 
os ambitos estruturais e conjunturais configura as pr6prias marcas presentes no 
cotidiano dessa popula9ao. 

A regiao de Tete foi uma das mais atingidas nos dez anos de luta anticolonial (1964-1974), 
provocando o exodo da popula9ao para pafses vizinhos que fugia do recrutamento militar 
pelo exercito portugues. Mesmo no perf odo p6s-independencia, milhares de residentes 
dos varios distritos da Provfncia de Tete tiveram que se refugiar nos pafses vizinhos coma 
o Zimbabue, Zambia e Malawi durante o conflito armada (1980-1992). 

9 Lobolo: em algumas localidades o casamento e acertado quando a menina ainda e pequena e o noivo come~a a 
pagar o dote ao pai. Este dote e conhecido como Lobolo, quer dizer que o noivo deve pagar dinheiro ou oferecer 
bens de valor aos pais da mo~a com quern quer casar. Historicamente, o dote tern um valor singelo e simboliza as 
mais antigas tradi~oes. 
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Destaca-se tambem na hist6ria da regiao a presen9a da actividade mineraria desde 
1895 com o inicio da explora9ao de carvao em Moatize. E nesse contexto que vai se 
formando a Vila de Moatize, alicer9ada nas minas e nas estradas de ferro e na fabrica 
de descaro9amento e prensagem de algodao, constituindo todo este conjunto, de certa ( 
forma, um p61o de atra9ao de mao-de-obra que foi favorecendo a imigra9ao das 
popula96es vizinhas. lncluem-se nesse contexto hist6rico os graves acidentes 
ocorridos nas minas em 1976 (Chipanga VIII) e 1977 (Chipanga Ill). 

Por outro lado, a mem6ria falada de lideran9as locais revela a importancia da presern;a 
da actividade mineraria para a hist6ria de Moatize, denotando um passado marcado 
nao tao-somente pelos acidentes ocorridos, mas tambem pelas possibilidades de 
gera9ao de emprego e renda e, especialmente, pelos beneff cios sociais vinculados a 
essa actividade na epoca. 

A dimensao cultural em Mo9ambique, advinda do pr6prio processo de forma9ao 
hist6rica das suas comunidades, revela-se coma elemento sensivel a ser considerado 
quando da insen;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 rela9ao intrinseca entre a 
popula9ao e os elementos da natureza, configurando a presen9a do sagrado no 
cotidiano de vida: os rituais relacionados as necessidades sociais (seca, doen9a, 
fame), a rela9ao com os mortos e antepassados, as praticas de curandeirismo, a 
sacraliza9ao de elementos da natureza, entre outros. 

Dessa forma, esta diversidade cultural representa questao central para compreensao e 
dimensionamento das estrategias de relacionamento junto a estas popula96es. Nesse 
sentido, podem ser identificadas fragilidades e oportunidades nos aspectos hist6ricos e 
culturais em rela9ao a presen9a do empreendimento na sua area de influencia. Vale 
destacar que os pontos elencados s6 sao identificados como fragilidades na sua 
rela9ao com o empreendimento, pois em si mesmos sao elementos importantes, 
significativos e intrinsecos a realidade local. 

Fragilidades 

• Fortes vinculos e sacraliza9ao de elementos da natureza. Arvores especificas 
(Ntondo e Embondeiro) sao sacralizadas. A comunidade local considera algumas 
arvores como heran9a familiar, onde sao realizados cultos e cerimonias. A 
interferencia nestes elementos deve levar em considera9ao o significado que 
representam para a comunidade e deve ser discutida com as autoridades 
comunitarias e tradicionais; 

• Fortes vfnculos com os mortos e antepassados. A interferencia em cemiterios 
(remo96es) repercute em cren9as e valores de grande significado para a popula9ao, 
devendo ser discutida a questao com as autoridades comunitarias e tradicionais. 

• Popula9ao historicamente marcada par migra96es consequentes de conflitos e 
guerras, inclusive em perfodos hist6ricos recentes (1980-1992); 

• Ocorrencias de graves acidentes em serie relacionados a actividades minerarias 
nos anos 70, culminando com a explosao da mina em Chipanga Ill, ocasionados 
pela precariedade do sistema de seguran9a; 
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• Baixo indice da populai;ao que fala portugues, sendo predominante o nhungue, o 
que representa elemento a ser considerado nas estrategias de comunica9ao e 
participa9ao publica, do pr6prio relacionamento entre o empreendimento e a 
popula9ao local, na politica de desenvolvimento e recursos humanos. 

Oportunidades 

• Hist6ria de trabalho vinculada a actividades mineranas e o reconhecimento do 
potenciai, daf advindo, para o desenvolvimento iocai (Viia Moatize); 

• Visao solidaria sobre o papel da familia. As familias funcionam como base de 
prote9ao em situa96es de abandono de criani;as, orfandade, viuvez e doeni;as; 

• Rela9ao com o territ6rio marcada pelo respeito a natureza e as tradi96es familiares 
e comunitarias. Quando um empreendimento e/ou projecto e introduzido 
respeitando os ritos de passagem, passa a ser aceito como parte importante para 
a dinamica cotidiana da popula9ao, incorporando-se ao territ6rio local; 

• Diversidade cultural - a popula9ao mantem fortes vinculos com as tradi96es, podendo 
tornar-se agentes parceiros no desenvolvimento de a96es educativas, culturais e de 
comunica9ao. 
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3.3 DINAMICA POPULACIONAL 

0 diagn6stico da dinamica populacional baseia-se na interpretac;ao e analise dos dados 
e informac;oes, primarios e secundarios, sabre as caracteristicas 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 faixas etarias, arranjos familiares, processos migrat6rios, genera, 
entre outros aspectos. 

3.3.1 FUNDAMENTACAO 

A compreensao da dinamica populacional da Provincia de Tete e, em particular, do Distrito 
de Moatize e de fundamental importancia para auxiliar a monitoriza9ao e controle das 
altera96es que a implanta9ao da mina podera provocar na economia, sociedade e meio 
ambiente da regiao. Tai monitoramento subsidiara as diretrizes dos pianos de gestao 
ambiental a serem propostos, assim como podera ser util ao delineamento dos projectos 
sociais a serem executados. Nesse sentido, o levantamento de informa9oes realizado 
permite uma caracterizac;ao mais precisa da dinamica demografica da Provincia de Tete e, 
em especial, das Areas de lnfluencia do empreendimento. 

A analise da populac;ao, juntamente com as analises dos demais temas, contribui para ( 
formular e enfrentar questoes de modo integrado durante a elabora9ao do Estudo de 
lmpacto Ambiental. A aplica9ao das informa9oes demograficas levantadas subsidia, 
portanto, as analises em temas tais como: saude, uso e ocupac;ao do solo, 
assentamentos rurais/urbanos e infraestructuras, educac;ao, estructura ocupacional e 
actividadess economicas e produtivas. 

Desse modo, analisar o perfil populacional da Provincia de Tete, particularmente 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 temas. 

3.3.2 DESCRICAO DO TEMA 

3.3.2. 1 Distribui~ao espacial da popula~ao 

Provincia de Tete 

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 em 1997 (INE, Censo 
1997.). A populac;ao da provincia era predominantemente rural com 85,3% (976.312 
pessoas) vivendo em areas rurais e apenas 14,7% (168.292 pessoas) vivendo em 
areas urbanas. A proje9ao populacional do INE para 2006 estima a populac;ao da 
provincia 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, contudo, nao ha dados disponiveis para 
corroborar essa afirmac;ao. 

Os distritos mais populosos da Provincia de Tete segundo o Censo de 1997 Sao 
apresentados de forma organizada e hierarquizada na Tabela Vl.3.3.1 a seguir eram 
respectivamente: 
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Tabela Vl.3.3.1: Tete: Populacao da Provincia segundo Distritos, 1997 

Distrito Populacao 

Angonia 247.999 

Mutarara 130.743 

Changara 119.551 

Moatize 109.103 

Tsangano 106.557 

Cidade de Tete i01 .984 

Cahora-Bassa 57.675 

Maravia 53.701 

Chiuta 50.372 

Chifunde 48.948 

Macanga 46.515 

Magoe 39.304 

Zumbo 33.272 

Total 1.145.724 

Fonte: /NE, Censo 1997. 

Dessa forma os distritos de Moatize e Cidade de Tete eram, respectivamente, o 4° e o 
6° mais populosos da provf ncia. 

A Figura Vl.3.3.1 a seguir representa a densidade populacional dos distritos da 
Provfncia de Tete reproduzindo a mesma distribui9ao da tabela anterior. No entanto 
serve para ressaltar o potencial concentrador de popula9ao da Cidade de Tete, o maior 
centro urbano da provincia. 

Figura Vl.3.3.1: Provincia de Tete, Densidade Populacional segundo Distritos, 
1997 

Densldade Populsdonal Hab. Km2 
0 2,75 to 3,26 
f;;l 3,27 to 5,20 
Ii 5,21 to 6,37 
Ill 6,38 to 12.00 
• 12,01 to 20,26 
• 20,27 to 68, 73 
• 68,74 to 365,53 
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Esse potencial concentrador pode ser observado quando se comparam o crescimento 
populacional dos distritos exposto no Grafico Vl.3.3.1. das proje96es populacionais 
para os distritos no perf odo 2000-2010 e o Grafico Vl.3.3.1, que demonstra o aumento 
da densidade populacional para os distritos no perfodo 1997-2006. ( 

Grafico Vl.3.3.1: Popula~ao Projetada por Distritos da Provincia de Tete, 2000-201 O 

( 

Fonte: /NE, Projer;oes Anuais da Popular;ao por Distritos (1997 - 2010), 2004. 

( 

( 
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Grafico Vl.3.3.2: Densidade Populacional por Distritos da Provincia de Tete, 1997-2006 

Fonte: Proje9oes Anuais da Popula9ao por Distritos (1997 - 2010), 2004. 

0 Grafico Vl.3.3.2 tambem demonstra o ritmo de crescimento da densidade e a 
capacidade de atra9ao populacional da Cidade de Tete. Pode-se dizer que alem das 
elevadas taxas de crescimento vegetativo a migra9ao tenha desempenhado um papel 
importante para o crescimento populacional do distrito Cidade de Tete parse tratar do 
maior centro urbano da regiao. 

Distrito da Cidade de Tete 

A Cidade de Tete, de acordo com o Censo de 1997, tinha 101.984 habitantes, 
representando 9% da popula9ao da provincia. Segundo proje96es calculadas para 2006, 
a cidade de Tete contaria com 170.047 habitantes, sendo 82.494 homens e 87.553 
mulheres (Proje96es do Censo de 1997). Por outro lado, os dados populacionais atuais 
fornecidos pelos secretarios dos bairros da cidade de Tete, os quais realizam 
contagens populacionais nas suas areas de atuac;ao em 2005, revelam que atualmente 
a cidade conta com 146.058 habitantes. Diante da dificuldade de avaliai;;ao da 
confiabilidade dessa contagem se opta em utilizar a proje9ao do censo de 1997. 

Pela inexistencia de dados desagregados provenientes da projei;;ao do censo de 1997, 
na Figura Vl.3 .3.2 a seguir se utilizou os dados da referida contagem para mostrar a 
distribuic;ao da populai;;ao nos bairros da cidade de Tete. 
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Figura Vl.3.3.2: Popula~ao da Cidade de Tete 

Fonte: contagem do Conselho Municipal de Tete 2005 
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De acordo com a Figura Vl.3.3.2 apresentada anteriormente, nota-se que os bairros 
mais populosos da cidade de Tete sao os de Francisco Manyanga (com 27.540 
habitantes), Filipe Samuel Magaia (com 19.961 habitantes) e Mateus Sansao Mutemba 
(com 18.872 habitantes). 0 bairro M'padue e o menos populoso (com 6.888 habitantes) 
e encontra-se em expansao, estimulada pela instala9ao da Empresa multinacional Leaf 
Tobacco em 2005. 

Distrito de Moatize 

0 Distrito de Moatize, onde se situa a area de concessao do empreendimento, 
apresentava, segundo os dados do Censo de 1997, uma popula9ao total de 109.103 
habitantes e uma densidade populacional de 12,3 hab/km2

. Este total populacional 
representava 10% da popula9ao total da Provincia de Tete em 1997. Segundo 
proje96es para 2006, a popula9ao do distrito e estimada em-123.597 habitantes, com 
59.960 homens e 63.637 mulheres (Proje96es do Censo de 1997). No Distrito de 
Moatize a populayao urbana representa 24% ea rural 76% da popula9ao total. Com uma 
superficie de 8.879 km2 (INE, Tete 2000), calcula-se que, atualmente, o Distrito tenha 
uma densidade de populacional de 13,9 hab/km2

. 
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Grafico Vl.3.3.3: Crescimento da Populacao da Cidade de Tete e Distrito de Moatize, 
1997 -2010. 
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Fonte: Proje<;oes Anuais da Popula<;ao por Distritos (1997 - 2010), 2004. 
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O Grafico Vl.3.3.3. apresenta a populac;ao do censo de 1997 para os Distritos da 
cidade de Tete e de Moatize e a projegao para 2006 e 2010, evidenciando uma maior 
taxa de crescimento da cidade de Tete em relac;ao ao Distrito de Moatize. Vale 
ressaltar que a populac;ao do Distrito da cidade de Tete e totalmente urbana, sendo a 
do Distrito de Moatize predominantemente rural. 

0 Distrito de Moatize engloba 3 Postos Administrativos - Moatize, Kambulatsitsi e 
Z6bue, sendo o Posto Administrativo de Moatize (regiao onde se localiza a area de 
concessao da mina ea area de influencia directa do presente estudo) 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 (Censo de 1997). 

0 Posto Administrativo de Moatize e composto 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 Administrativo de Kambulatsitsi pelas 
localidades de Kambulatsitsi sede e Mecungas com uma populac;ao rural de 13.819 
habitantes, e ainda o de Z6bue composto pelas localidades de Z6bue sede, de 
Capiridzanje e de Nkodeze com uma populac;ao de 41.520 habitantes, segundo os 
dados do censo de 1997. 

Populacao urbana Vila de Moatize 

A populac;ao urbana corresponde aquela que ocupa a area atual do Municipio 
(Autarquia) da Vila de Moatize. Perfazendo um total de 26.560 habitantes, segundo o 
Censo de 1997, representa 24% da populac;ao do Distrito de Moatize. 
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A Vila de Moatize e composta par seis bairros: Chithata; Bagamoio; Primeiro de maio; 
Chipanga; Liberdade; 25 de setembro. 

0 Plano de urbanizac;ao da Vila de Moatize, elaborado pelo MICOA em 2003, contou ( 
uma populac;ao de 33.422 pessoas. A contagem realizada em 2005 pelos secretarios 
de bairros, e fornecida pelo Conselho Municipal, indica uma populac;ao total de 38.672 
habitantes para a vila, apresentado no Grafico Vl.3.3.4. a seguir: 

Grafico Vl.3.3.4: Comparativo da Popula~ao da Vila de Moatize, por bairros, 2003-2005 

Fonte: contagem do Conse/ho Municipal da Vila de Moatize 2005, MICOA, Plano de Urbaniza<;Bo da Vila de 
Moatize vol/, 2003. 

Os bairros apresentam um leve incremento populacional para o periodo. A Figura 
Vl.3.3.3 a seguir mostra a distribuic;ao da populac;ao no territ6rio na contagem do 
Conselho Municipal da Vila de Moatize para 2005. 
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Figura Vl.3.3.3: Populac;ao dos bairros da Vila de Moatize 

Fonte: contagem do Conse/ho Municipal da Vila de Moatize 2005 
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O Posto Administrativo de Moatize comporta uma area rural que se distribui por 4 
localidades, com os seguintes numeros de agregados familiares: a Localidade de Moatize 
Sede, com 2.328 agregados; a Localidade de Benga, com 1.512 agregados; a Localidade 
de Msungo, abrangendo 843 agregados; e, a Localidade de N'panzu, com 1930 
agregados familiares; totalizando 6.613 agregados familiares, segundo o Censo 1997. 

A Area de lnfluencia Directa do empreendimento no meio socioeconomico, conforme 
descrito no capftulo IV, abrange parte das Localidades de Moatize Sede e Benga. 

Com base em dados fornecidos pelo Posto Administrativo de Moatize, da contagem 
realizada em junho de 2005 pelos chefes de localidades e de povoados, a popula9ao 
residente na area rural da AID esta estimada nas Tabelas Vl.3 .3.2 e Vl.3.3.3 
apresentados a seguir. 
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Tabela Vl.3.3.2: Popula~ao dos povoados da localidade de Moatize-Sede que 
compoem a AID, 2005 

I I 

Numero de 
Localidade/ Povoado Zona Habitantes 

(junho 2005) 

6.216 
_583 

. BalamtDm sede· 

Mpadu~ 
'w<.Jl 
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1; -· 
'+, ; M b©z:a s_ede 

... ,: M boza Ntacha 

" ~10 
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·- -)' 
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.. ;;;:· ;~l" : , li~·· - 1· ,~ -1"' _ &s:w1aali:~s-etje· - - '· 

1~·'.1~::·~f;:~:;;~~~;;;:::~:-. -'. -:~;J:=L': :ee~~e~~~* ~~-~-- .,. ~"'"'_""" ___ , ____ -~.=1 
'7''·· ,,_,,,_ .-,t··~··· -~·. ·1; :. -~·. ·---: ~Gala~1re · .,..._ · 

• 'r 
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f'
'1 

• r 

-~ _, 

' ~ 

·-

r·f.".ta" l.:..m·,-' 1:< - ~~ ·m· -er---""' IVf. A;QJ 1:1:a l'.l a_ _ 

·~ - .. ;·. 
',,._ 

-"·'T ~ '• - . --- ' 

1·4_8§ 
Mithethe··_secle --

475 

'tvfa'tani0anharna:.s:eae 

3718 

"Nharnssossa s·ede 

Nhanssossa ·chinguedede 

tilhanssossa Nhadalama 

Fonte: Numero de habitantes fomecido pe/o Chefe do Posto Administrativo de Moatize, contagem realizada 
em junho/2005 pelos chefes de povoado e localidade. 

*Povoados inseridos na area de concessao. 
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Tabela Vl.3.3.3: Populac;ao dos povoados da localidade de Benga que compoem a 
AID, 2005 

Localidade/Povoado Zona 

Localidade de Benga 

Povoado de Benga 

Benga-sede 

Cangale 

Chitambo 

Povoado de Capanga 

Gulu* 

Zinda 

Luani 

Mphala 

Nhanganjo 

Povoado de Nhambatualu 

Nhambalualu sede 

Can cope 

Povoado de Mltsanha 

Mitsanha .. sede 

Nha~arn0no 

Povoado de Chinguede 

Chinguede sede 

Ntsenga 

Soalbo 

Povoado de Chintondo 

Numero de 
Habitantes (junho 

2005) 

7058 

2171 

1949 

119 

103 

141 

478 

263 

122 

265 

85,6 

257 

599 

547 

849 

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

*Povoados inseridos na area de concessao 

Com base nos dados apresentados anteriormente a popula9ao estimada para as areas 
de influencia directa e indirecta - AID e All, conforme defini96es expostas no capitulo 
IV, pode ser observada na Tabela Vl.3.3.4 a seguir. Os dados de 2005 referem-se a 
fontes do Conselho Municipal de Moatize/Plano de Urbaniza9ao e de proje9ao do INE 
para popula9ao por distritos (1997-2010). 
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Tabela Vl.3.3.4: Total de Popula~ao - Areas de lnfluencia Directa e lndirecta do 
Meio Socioeconomico 

POPULA<;Ao Area de lnfluencia Directa (habitantes) 

Populac;ao Urbana Vila de Moatize 

Populac;ao Rural da AID do Posto Admiriistrativo de 
Moatize 

Populac;ao da Cidade de Tete 

2005-2006 

38.672(a) 

13.334(b) 

170.047(c) 

POPULA<;AO Area de lnfluencia lndirecta (habitantes) I 293.644 

Popula~o total do Distrito de Moatize 123.597(C) 

Populac;ao da Cidade de Tete 170.047(c) 

Fontes: (a) Numero de habitantes fornecido pelo Conselho Municipal da Vila de Moatize (ano
base). (b) Numero de habitantes fornecido pelo pesto administrative sede Moatize (ano-base 
2005). (c) , Projecoes Anuais da Populacao por Distritos (1997 - 2010), INE 2004. 

3.3.2.2 Perfil Sociodemografico 

Estructura Etaria 

Provincia de Tete 

A piramide etaria da Provlncia, em 1997, e tlpica dos palses com alta taxa de 
fecundidade e elevada mortalidade infantil. De fato, obervando a piramide, pode-se 
notar o rapido decllnio da populac;ao para as faixas etarias mais velhas. 

Grafico Vl.3.3.5: Piramide Etaria - Popula~ao Total, Provincia de Tete, 1997 
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Fonte: /NE, Censo 1997. 
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A piramide construida a partir das projec;oes populacionais para 2006 guarda as 
mesmas caracterfsticas da de 1997, o que indica que a dinamica demografica local 
alterou-se pouco. 

Grafico Vl.3.3.6: Piramide Populacional - Popula~ao Total Projetada para 2006, 
Provincia de Tete 
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Fonte: /NE, Proje9oes Populacionais, 2004. 

Ambas piramides possuem um formate tipico de paises onde o crescimento 
populacional e elevado. 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). 

A analise da estructura etaria da populac;ao do Municipio de Moatize indica a 
predominancia da populac;ao jovem e um baixo percentual de pessoas com 65 ou mais 
de idade. Ambos os aspectos sao semelhantes a distribuic;ao da populac;ao para a 
Provincia de Tete conforme a piramide correspondente. 

A composic;ao da populac;ao do meio rural das localidades que compoem a area de 
influencia do estudo, assemelha-se a estructura etaria da Provincia de Tete e Municipio 
de Moatize. Destacando-se tambem, uma proporc;ao baixa de idosos. 

Por Genero 

Do total da populac;ao da provincia, em 1997, 548.930 eram homens e 595.674, mulheres. 
Na Provincia de Tete, a proporc;ao de mulheres (52%) e maier que a dos homens (48%), 
em especial nas zonas rurais. Nas zonas urbanas, praticamente nao existem diferenc;as. 
As mesmas proporc;oes sao observadas tambem para a Cidade de Tete e o Distrito de 
Moatize (INE, Censo de 1997). 0 que pode ser apreciado na Tabela Vl.3.3.5, a seguir. 
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Tabela Vl.3.3.5: Popula~ao residente do Distrito de Moatize por sexo e por n°. de 
agregados, 1997 

I I 
o;. d N°. de 

Total Homens Mulheres H 0 e agregados 
omens f .1• am11ares 

Distrito de Moatize 109.103 52.901 56.202 48,5 24.379 

Municf pio de Moatize (popula<;ao urbana) 2<D.560 13.200 13.360 49,7 4.746 

Popula9ao rural 82.543 39.701 42.842 48,1 19.633 

Localidade de Moatize Sede 9.793 4.701 5.092 48,0 2.328 

Localidade de Benga 5.710 2.724 2.986 47,7 1.512 

Localidade de N'panzu 8.257 3.946 4.311 47,8 1.930 

Localidade de Msungo 3.444 1.621 1.823 47,1 843 

Localidade de Z6bue Sede 22.210 10.772 11 .438 48,5 5.214 

Localiaaae de Capiric:izanje 7.'810 3.659 4.15l 46,9 1.887 

Localidade de Nkodeze 11.500 5.520 5.980 48,0 2.743 

Fonte: /NE, Censo 1997, 1999. 

O baixo ind ice de "masculinizagao" (numero de homens em cada 100 mulheres) na 
provincia poderia ser explicado pela emigragao masculina para outras provincias de 
Mogambique, coma tambem para os paises vizinhos, enquanto a paridade observada 
nas zonas urbanas poderia ser atribuida a migragao masculina para os centros urbanos 
a procura de trabalho e de outras oportunidades para a melhoria das condigoes de vida. 

Agregado Familiar9 

Quanta ao Agregado Familiar (AF), segundo o Censo 97, o tamanho media dos AF 
residentes na Provincia de Tete era de 4,2 pessoas/AF. Na Cidade de Tete, o tamanho 
media do agregado familiar era de 4,5/AF, numero maior do que a media da Provincia 
e das zonas rurais, uma vez que nas zonas urbanas v~rifica-se uma tendencia para o 
acumulo de um maior numero de familiares num mesmo agregado. Este aspecto esta 
possivelmente ligado ao acesso aos bens e servigos disponiveis na cidade, assim 
como a maior disponibilidade de emprego formal e informal. 

9 Agregado Familiar e todo grupo de pessoas ligadas ou nao por lac;os de parentesco, que vivem na mesma 
habitac;ao e compartilham as despesas da casa. Nas habitac;oes onde havia dependencias ou quartos ocupados 
pelos empregados domesticos com suas familias ou alugados a outra familia, estes grupos foram considerados 
como agregados independentes 
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0 numero media de pessoas por agregado familiar no Distrito de Moatize era de 
4,3/AF, ligeiramente superior a media de 4,2 pessoas que se observa para toda a 
Provincia e para a area rural. 

0 agregado familiar de tipo nuclear e predominante na Provincia (52,3%), na maior 
parte dos casos com filhos (44,4%). Cerca de 20% e do tipo alargado, sendo a 
proporcao maior nas zonas urbanas (32,3%) do que nas zonas rurais (17,7%), o que 
esta relacionado ao fato de uma maior proporc;ao de agregados familiares urbanos 
abrigar outros membros da familia, como uma forma destes terem acesso a estructura 
de oportunidades da cidade, como por exempio, uma maior oferta educacionai. 

Deve-se notar tambem que cerca de 19% dos agregados familiares sao monoparentais, dos 
quais 17,9% femininos. Este fato pode estar ligado as taxas de emigrayao masculina nas 
zonas rurais, e nas zonas urbanas, pode estar relacionado com a maior densificayao e 
complexidade das rela96es entre os dois sexos no ambiente urbano onde surgem mais 
casos de maes solteiras e de abandono do lar. 

Tabela Vl.3.3.6: Ti po de Agregados Familiares 10 
- Provincia de Tete, conforme 

Area de Residencia, 1997 

Tipo de agregado familiar I Urbano(%) I Rural(%) I Total(%) 
~,"::, '·., ,: ,-i- r-r-··r: f·/i -; >\-'t\t~~y-:.:.:;};,:;:;.~;:;:_:~·:.,'.Vi,'.~·f;$::.;:.:. -.-,:;.i .::---,--l·" ·~·~:.::::. ")f· '(\;:-{\;,;:.;h:~:'.@~~;,:J~ 
·~~· •. :~ t ... ':1·. ··'. ·:· \:: 1i~ .. ·)·:~:;:-2..J~ .. ~ j!tJJ::~~L~.:·:·:.>.:_:..~~,, ·.·~~ .... ·;.l-~ Js_~·t-_. _ _, !~ ~Z~i;-.. ~-:-..~~·._ .. :~~:~~:~ '?~ > ~~ 

Unipessoal 9,8 8,5 8,6 

Mono parental 15, 1 19,8 19,2 

Masculino 1,6 1,2 1,3 

Feminino 13,4 18,6 17,9 

Nuclear 42,5 53,8 52,3 

Com filhos 36,5 45,7 44,4 

Sem filhos 6,0 8,2 7,9 

Alargado 32,3 17,7 19,7 

Outros 0,4 0,2 0,2 

Fonte: /NE, Censo 1997, 1999. 

Vale destacar que 89.526 AF de um total de 268.022 sao dirigidos por mulheres, o que 
representa uma proporc;ao de 33,4%. Nao se observam diferencas importantes nos AF 
dirigidos por mulheres conforme a area de residencia, Cidade de Tete ou Distrito de 
Moatize. Por outro lado, de um modo geral, observa-se que a maior parte dos AFs 
femininos e formada por viuvas, solteiras e separada/divorciadas. 

1° Classifica~ao dos Agregados Familiares: Unipessoal, constitufdo por apenas uma pessoa; Monoparental 
masculino, constituido pelo pai e um ou mais filhos; Monoparental feminino, constituido pela mae e um ou mais 
filhos; Nuclear com filhos, constituido por um casal e um ou mais filhos; Nuclear sem filhos, constitufdo 
unicamente por um casal; Alargado, constituido por uma familia nuclear ou monoparental com ou sem filhos e um 
ou mais parentes. Outro, os agregados familiares com qualquer composigao diferente das anteriores 
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Tabela Vl.3.3.7: Chefes dos Agregados Familiares por Sexo, Area de Residencia e 
Estado Civil, Provincia Tete, Cidade de Tete e Distrito de Moatize, 1997 

Area de 

I TOTAL Residencia, 
Distrito e Sexo 

TOTAL 268.022 13.519 -56.270 153~583 14.666 28.653 1.331 

Ho mens 178.496 4.839 49.201 119.365 2.002 2.707 382 

Mui heres 89.526 8.680 7.069 34.218 12.664 25.946 949 

URBANA 36.222 3.287 6.519 20.974 1.781 3.383 278 

Ho mens 24.394 1.711 5,651 16.248 338 347 99 

Mulheres 11.828 1.576 868 4.726 1.443 3.036 179 

RURAL 231.800 10.232 49.751 132.609 12.885 25.270 1.053 

Homens 154.102 3.128 43.550 103.117 1.664 2.360 283 

Mulheres 77.698 7.104 6.201 29.492 11.221 22.910 770 

Cidade de Tete 21.994 2.149 2.799 13.704 1.053 2.080 209 

Ho mens 14.616 1.160 2.440 10.516 215 217 68 

Mulher;es 7.378 989 359· 3.188 838 1.863 141 

Distrito de Moatize 2s~oo1 1'.780 4.630 14.766 1.139 ' 2.519 173 

Hornens 16.614 733 4.017 11.36.6 166 264 68 

Mulheres _Jt_393 1.047 613 3.400 973 2.255 105 -- - --- - - - -- . 
Fonte: /NE, Censo 1997, 1999. 

No que diz respeito ao AF dirigidos par mulheres, devem ser levados em consideragao 
os seguintes aspectos: 

• A importancia da viuvez e a da separagao como factores explicativos; 

• A constatagao de que cerca de 10% dos casos sao de mu I heres solteiras; 

• A maior parte dos casos de AF dirigidos por mulheres cujo estado civil e de Uniao 
Marital, localiza-se na zona rural, o que pode referir-se aos AF em que o homem vai 
trabalhar na cidade e a mulher permanece com o restante da famflia na zona rural. 

3.3.2.3 Fluxos Migrat6rios 

A migragao e um importante elemento para se compreender as mudangas na 
estructura de uma populagao, pois afeta directamente as suas caracteristicas. Essa 
transformagao ocorre principalmente por se tratar de um fen6meno seletivo em termos 
populacionais, ou seja, pessoas com determinadas caracteristicas em um dado 
contexto tendem a se deslocar mais do que outras pessoas que nao possuem essas 
mesmas caracteristicas. 

11 O Estado Civil foi agrupado da seguinte forma:Solteiro, pessoas de qualquer sexo, com 12 ou mais anos de 
idade e que nao seja, nem nunca tenha sido, casada pelo registo civil, igreja ou tradicionalmente; Casado, pessoa 
que esta unida pelo casamento civil ou religioso; Uniao Marital, pessoa que leva uma vida conjugal segundo os 
costumes locais, quer dizer, nao casou pelo registo civil nem pela lgreja; Separado/Divorciado, pessoa que esta 
separada ou divorciada do conjuge, quer pela lei ou nao. Se a pessoa casou novamente, considera-se casada. 
Viuvo, pessoa que foi casada e cujo c6njuge faleceu. Se a pessoa casou novamente, considera-se casada. 
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Essa seletividade migrat6ria pode ocorrer segundo diversos factores, coma sexo, 
idade, qualificac;ao profissional, etc. Alem disso, a migrac;ao e dentre as tres 
componentes da dinamica demografica (as outras duas sao mortalidade e fecundidade) 
a que e mais susceptivel as mudanc;as sociais podendo transformar rapidamente as 
caracteristicas de uma populac;ao. 

Desse modo, a sua considerac;ao e necessaria nos distritos de Moatize e da Cidade de 
Tete, em especial na area de influencia directa da mina, levando em conta que esse 
empreendimento pode se constituir em um elemento de atrac;ao populacional para o 
territ6rio em que o mesmo se iocaiiza. 

Entre as decadas de 20 e 50 do seculo XX, registraram-se grandes movimentos 
migratories no Distrito da Cidade de Tete, devido 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, do ramal 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 (atual Zimbabue); 

• Migrac;ao para os pai ses vizinhos para fugir a contratac;ao coerciva de mao-de-obra 
para as grandes plantac;oes, pelo governo colonial (o "trabalho forc;ado" ou 
"chibalo") . 

Segundo o Censo de 1997, cerca de 380.000 habitantes residiam no estrangeiro em 
1992, podendo deduzir-se que se tratava de populac;ao refugiada da guerra residente 
nos paises vizinhos e que ainda nao havia regressado ao pais. Em 1996, esta situac;ao 
ja estava relativamente normalizada, pois apenas 19.606 habitantes residiam no 
estrangeiro naquela data (INE, 1999). 

A Tabela Vl.3.3.8, 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 
centros urbanos durante a guerra civil. Issa fica evidente ao observarmos as elevadas 
taxas de emigrac;ao dos distritos da Cidade de Tete e Moatize, os principais centros 
urbanos da regiao. Par outro lado, os distritos com as maiores taxas de imigrac;ao 
foram aqueles que comportam a maior parte da populac;ao rural da provincia. Esses 
dados referem-se aos movimentos migrat6rios internos, ou seja, nao levam em conta a 
migrac;ao internacional. 

Tabela Vl.3.3.8: Taxas de Migra~ao no periodo 1992-1997, segundo distritos, 
Provincia de Tete 

Cidade de Tete 1,7 8,9 -7,2 
An onia 0,9 1,6 -0,8 
Cohora-Bassa 2,5 3,3 -0,8 
Chan ara 4,6 3,3 1,3 
Chifunde 4,9 1,0 3,9 
Chiuta 8,2 1,9 6,3 

7,7 2,9 4,8 
2,6 2,4 0,2 

Maravia 2,7 2,2 0,5 

01111 Rio Doce Mocambique 
Uma Empresa CVRD 

Vl.3-37 



Tabela Vl.3.3.8: Taxas de Migra~ao no periodo 1992-1997, segundo distritos, 
Provincia de Tete (continua~ao) 

lmigrac;ao 
Moatize 5,7 3,7 2,0 
Mutarara 2,7 1,0 1,7 
Tsan ano 6,9 0;5 6,4 
Zumbo 0,8 1,4 -0,6 

Fonte: /NE, Censo 1997. 

Devido a sua localiza9ao geografica, a Provincia de Tete constitui area de forte 
circula9ao migrat6ria internacional, convertida em centro de convergencia para 
emigrantes de paises como Malawi, Zambia e Zimbabue. Estes paises fazem fronteira 
com a provincia de Tete. 

Segundo o Chefe do Departamento do Movimento Migrat6rio da Cidade de Tete, os 
Malawianos entram pela fronteira de Z6bwe, usando a Provincia e Cidade de Tete 
como corredor de passagem, e saem pela fronteira de Kutxamane para Zimbabue e, 
dai,dirigem-se a Africa do Sul. 

Por outro lado, devido a situa9ao economica do Zimbabue, tem-se verificado uma 
grande afluencia de Zimbabueanos a. Provincia e Cidade de Tete, a procura de 
produtos de primeira necessidade como o milho, feijao e o peixe (peixe "pende" 
pescado no Rio Zambeze). Estes tern permanecido em Tete, periodos medias que 
variam entre 7 a 15 dias. Outro grupo, sem qualifica9ao profissional, busca melhores 
condi9oes financeiras e de vida, frisando o contato hist6rico que estas duas regioes 
mantem. A localidade de Benga tern, em sua origem, essa ligagao com o assentamento de 
migrantes, tendo influenciado na consolidayao da cria9ao de gado bovino na regiao. 

A fronteira da Zambia e mais usada pelos refugiados provenientes do Burundi, Congo 
Democratico, Rwanda, Somalia e Eti6pia. Estes, quando chegam a Tete sao 
submetidos a processo de averigua9ao e aqueles considerados de "conduta duvidosa" 
sao devolvidos aos paises de origem, e os considerados de "boa conduta" sao 
encaminhados ao Centro de Refugiados de Nampula. 

Tabela Vl.3.3.9: Registo do Movimento Migrat6rio, janeiro a dezembro de 2005 

I Numero 

Nacionais Entrados 69.943 

Nacionais Saidos 42.413 

Estrangeiros Entrados 411.384 

Estrangeiros Saidos 417.527 

Total 941.267 

Fonte: Chefe do Deparlamento do Movimento Migrat6rio da Cidade de Tete, Sr. Jaime Vieira de 
Sousa, citando o Relat6rio Anual dos Serviqos Provinciais de Migraqao, Tete, 2006. 
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Ao observar-se a relac;ao entre o numero de cidadaos moc;ambicanos que entra e sai 
pelas fronteiras internacionais do Distrito de Tete, ha um saldo positivo de 27.530 
pessoas, o que pode significar que ainda ha retorno de refugiados do periodo do 
conflito civil. No que diz respeito a relac;ao de entrada e saida de estrangeiros ha um 
saldo negativo de 6.143 pessoas, constituindo um fluxo de retorno de estrangeiros aos 
seus paises de origem. 
O numero de cidadaos estrangeiros que residiam na provincia de Tete ate o dia 31 de 
dezembro de 2005 era de 925, discriminados nas tabelas abaixo par distrito e 
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de imigrantes. 

Tabela Vl.3.3.10: Registo do Numero de Estrangeiros Residentes na Provincia de 
Tete, por distrito, 2005 

Distrito I No. de estrangeiros 

Tete 430 

Songo 345 
Angonia 82 
Moatize 43 

Macanga 8 

Chifunde 8 
Tsangano 7 

Changara 1 

Zumbo 1 
Total 925 

Fonte: Chefe do Departamento de Passaportes e Estrangeiros, Sr. Calisto Agostinho, citando o 
Relat6rio Anual dos Servi<;os Provinciais de Migra<;ao, Tete, 2006. 

Tabela Vl.3.3.11: Registo do Numero de Estrangeiros Residentes na Provincia de 
Tete, por nacionalidade, 2005 

Nacionalidade I Numero 

Portuguesa 395 

Zimbabueana 146 

Sul Africana 43 

Paquistanesa 32 

Brasileira 26 

Americana 25 

Indiana 22 

Malawiana 21 

ltaliana 20 

Total 925 

Fonte: Chefe do Departamento de Passaportes e Estrangeiros, Sr. Calisto Agostinho, citando 
o Relat6rio Anual dos Servi<;os Provinciais de Migra<;ao, Tete, 2006. 

As lnstituic;oes e Empresas que empregam o maior numero de estrangeiros residentes 
na Provincia de Tete sao, segundo o Relat6rio Anual dos Servic;os Provinciais de 
Migrac;ao de Provfncia de Tete em 2005, par ordem de importancia: 
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1. HCB (Hidroelectrica de Cahora Bassa); 

2. Diocese; 

3. CISTEMO; 

4. Dire9ao Provincial de Saude; 

5. Dire9ao Provincial de Educa9ao; 

6. Medicos Sem Fronteiras; 

7. Mozambique Leaf Tobacco; 

8. Empresas Pesqueiras. 

Ja a migra9ao interna expressa a rela9ao da popula9ao face as condi96es de vida do 
pals, sobretudo a sua rela9ao com as desigualdades dentro do territ6rio em termos da 
distribui9ao das oportunidades de trabalho, educa9ao, e outros beneficios e servi9os 
considerados essenciais. No caso da Provlncia de Tete, a maior parte dos imigrantes 
provem das provlncias vizinhas de Manica e Sofala, assim como da Provlncia da 
Zambezia conforme ilustra a tabela a seguir. 

Tabela Vl.3.3.12: Local de residencia dos habitantes da Provincia de Tete, 1996- ( · 
1992, Censo 97 

Provincia de Residencia ~ 
Zorrta Norte 3.7'85 1.461 

Manica .e Sofala 7.822 3.500 

Z0na Sul 2:125; 826 

EstFangeiro 379.202 19..605 

Total 392.934 25.392 

Fonte: /NE, Censo 1997, 1999. 

De um modo geral, e posslvel afirmar que as imigra¢es para o Distrito de Moatize tiveram a sua 
origem nas estradas de ferro e nas minas. Assim, supOe-se que a movimenta980 das popula¢es, 
desde Malawi, da Ang6nia e de Mutarara, teve como principal causa a procura de emprego. ( · 

A este respeito, veja-se, por exemplo, o depoimento de um morador, oriundo da 
Ang6nia, tendo chegado a Moatize em 1958 (Arquivo Museol6gico Distrital, 1983): 

"Na Ang6nia havia recrutadores de trabalhadores para Vila Pery, Buzi, Marromeu, Beira e Moatize". 

Existe tambem um fenomeno migrat6rio que merece alguma aten9ao, referente a 
movimenta9ao das popula96es no perlodo da guerra. Esta movimenta9ao foi, por um 
lado, caracterizada pelo exodo rural em direc9ao a Vila de Moatize, tanto no interior do 
distrito, como a partir de outros distritos vizinhos (come e o caso de Changara· e 
Mutarara) e, por outro, uma emigra9ao das popula96es da zona urbana para outras 
regioes onde os problemas de guerra eram menores, como o Malawi. 

Destaca-se ainda outra direc9ao deste movimento migrat6rio, ja no sentido de volta as 
origens no perlodo p6s-guerra. 

Os fluxes migrat6rios decorrentes do conflito armado e da crise economica nos palses 
vizinhos estao ilustrados na Figura de Fluxes Migrat6rios, apresentada a seguir. 
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FIGURA Vl.3.3.4: 

FLUX OS MIGRA TO RIOS 
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3.3.3 Sintese Tematica 

A dinamica populacional da regiao de Tete esta condicionada a sua localizac;ao 
geografica uma vez que se encontra em um corredor de fluxes 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 atual Provincia de Tete ao longo da Hist6ria, 
transformando a regiao em um mosaico de etnias e linguas. 

De acordo com as estimativas, a Area de lnfluencia Directa para o meio 
socioeconomico (utilizando coma base a populac;ao urbana da Vila de Moatize, a 
populac;ao rural dos povoados das localidades de Moatize sede e de Benga, alem da 
Cidade de Tete) abrangeria um total de 222.053 habitantes, considerando-se os dados 
oficiais de projec;ao e os dados das contagens efetuadas nas areas urbanas mais 
recentemente pelos secretaries de bairro. 

A Area de lnfluencia lndirecta para o meio socioeconomico, que engloba a popula9ao total 
do Distrito de Moatize e da Cidade de Tete, seria formada par um total de 293.644 
habitantes, considerando, da mesma forma, os dados oficiais de projec;ao populacional e os 
dados da contagem realizada mais recentemente. 

A caracteristica predominante da Area de lnfluencia Directa e lndirecta e uma grande 
concentrac;ao de popula9ao urbana, diferentemente da caracteristica da Provincia de Tete 
onde a predominancia e de populac;ao rural (Figura Vl.3.3.5). 

Em termos de dinamica demografica, a provi ncia apresenta uma populac;ao 
relativamente jovem (predominancia dos grupos etarios jovens na populac;ao) e um 
elevado crescimento populacional. 

Outro aspecto relevante e que uma expressiva parcela da popula9ao rural realiza 
movimentos migrat6rios sazonais. Essas migra96es sazonais explicam-se pela busca 
de areas ferteis para a agricultura de subsistencia e para pasto. Contudo, essa 
popula9ao retorna aos seus locais de origem ap6s o periodo de safra. Issa explicaria a 
flutuac;ao da populac;ao economicamente ativa, sobretudo masculina, verificada nos 
povoados rurais visitados. 

Em razao da importancia do tema, a monitorizac;ao do elemento populacional atraves 
de seus indicadores sociais basicos, em nivel local, mostra-se essencial para o 
delineamento, implanta9ao e execu9ao dos Pianos de Gestao Ambiental a serem 
propostos pelo Estudo de lmpacto Ambiental. 0 entendimento da dinamica s6cio
demografica mostra-se coma instrumento de controle e mitigac;ao de eventuais 
impactos que a implanta9ao da mina podera causar, balizando futures investimentos 
nas populac;oes circunvizinhas ao empreendimento. 

Fragilidades: 

• A provincia de Tete e uma area de forte circulac;ao migrat6ria internacional; 

• Popula9ao rural sujeita as vicissitudes do clima local, tendo coma consequencia a 
migra9ao sazonal de parte dessa populac;ao; 

• A concentra9ao populacional nos centres urbanos e elemento de pressao sabre 
suas infraestructuras; 

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

• Popula9ao relativamente jovem (alta propor9ao de jovens no total da popula9ao); 

• A voca9ao agricola da maioria da popula9ao pode ser potencializada atraves de 
programas de sustentabilidade desse polo, apoiando a fixa9ao na area cultivada, 
evitando a intensifica9ao de fluxos migrat6rios para as areas urbanas e a 
conseqOente pressao sobre a infraestructura urbana; 

• Programa de coopera9ao 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. 
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FIGURA Vl.3.3.5: 

DISTRIBUICAO DA POPULACAO NA AID 
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3.4 0RGANIZACOES SOCIAIS 

0 tema de Organiza96es Sociais representa neste documento o entendimento das 
correla96es de fori;as polftico-institucionais e organizativas presentes no cotidiano da 
realidade estudada. lmplica entendimento dos diversos mecanismos de representai;ao e 
de participai;ao em que se inserem os interesses dos diferentes grupos e segmentos da 
sociedade civil organizada e autoridades tradicionais. 

3.4.1 FUNDAMENTA{:AO 

A preseni;a das organiza96es sociais, a atuai;ao das liderani;as comunitarias locais, das 
autoridades tradicionais, das liderani;as governamentais e nao governamentais somadas 
as suas interela96es permite compreender o funcionamento do sistema de poder local. 0 
processo de negociai;ao de interesses, sejam eles consensuais ou conflitivos, pressupoe a 
analise e o entendimento destas rela96es e articula96es entre os diferentes atores sociais. 
0 conhecimento sabre a preseni;a desses diferentes interlocutores e as rela96es par eles 
estabelecidas torna-se de relevancia no processo de analise do contexto socioeconomico 
em que o empreendimento proposto sera inserido, no sentido de melhor compreender os 
papeis sociais na comunidade. 

Desta forma, e pertinente considerar a necessidade de conhecer as organiza96es sociais e 
os principais canais de articulai;ao existentes, bem coma os mecanismos de participai;ao, 
coma condii;ao para entendimento da complexidade de sua rede de rela96es. 

3.4.2 DESCRl{:AO DO TEMA 

3.4.2. 1 Aspectos Politico-lnstitucionais e Organizativos 

Para compreender rela96es poHtico-intitucionais existentes nas comunidades locais, 
faz-se necessario observar coma se da o funcionamento da estrutura politico
administrativa na qual estao inseridas. Tai estrutura compreende dimensoes que 
abrangem desde o pals ate as localidades. 

A Nova Constituii;ao da Republica de Moi;ambique, promulgada em 16 de novembro de 
2004, estabelece que 0 Estado moi;ambicano e independente, Soberano, de justii;a 
social e plural na expressao e na organizai;ao politica, garantindo as liberdades 
democraticas e os direitos fundamentais do homem. Estes direitos sao interpretados e 
integrados de acordo com a Declarai;ao Universal dos Direitos do Homem e a Carta 
Africana dos Direitos do Homem e dos Povos 

Do ponto de vista economico e social, a Constituii;ao determina que a Republica se 
assenta na valorizai;ao do trabalho, nas fori;as de mercado e na iniciativa dos agentes 
economicos. Reconhece e garante o uso do solo adequado e se ap6ia na coexistencia 
entre os setores publico, privado, cooperativo e social. Afirma que e publica a utilizai;ao 
dos recursos naturais situados no solo e no subsolo nas aguas interiores, no mar 
territorial, na plataforma continental e na zona economica exclusiva e que o Estado 
exerce o papel regulador e promotor do desenvolvimento economico e social. 
Estabelece, ainda, que sao de propriedade do Estado a terra, as zonas de protei;ao a 
natureza, o patrimonio arqueol6gico, o espa90 aereo, a zona maritima, as estradas e 
linhas ferreas, as jazidas minerais, o potencial hidraulico e o energetico. 

Ainda de acordo com a Constituii;ao, o Sistema Politico compreende: Poder Executivo, 
Poder Legislativo e Poder Judicial (Tribunais), independentes e soberanos, alem do 
Conselho Constitucional. 
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No Executivo, os niveis hierarquicos sao: 

• A Presidencia da Republica, eleita por sufragio universal direto; 

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

No Legislativo, os niveis hierarquicos sao: 

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

• Assembleia Provincial, 6rgao de representa9ao democratica, eleita por voto direto 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 justic;a comum, civil e penal), alem dos Tribunais Militares. 

O Ministerio Publico e o 6rgao encarregado de representar o Estado, a instru9ao dos 
processos criminais, controlar a legalidade e assegurar a defesa juridica dos menores, 
ausentes e incapazes. E subordinado ao Procurador-Geral da Republica. 

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 principios e normas de organizac;ao, competencias 
e funcionamento dos 6rgaos do Estado nesses escaloes. Esta lei foi criada no contexto 
do esfor90 de desburocratizacao administrativa, visando a "descentraliza9ao e a 
aproxima9ao dos servi9os publicos as popula96es, de modo a garantir a celeridade e a 
adequac;ao das decisoes as realidades locais" (BR n° 8/2003). 

Para alem da descentraliza9ao de competencias, a LOLE pretende introduzir nas 
provincias e distritos uma administragao horizontal, que nao seja necessariamente uma 
replica do modelo existente ao nivel central. 

A Tabela Vl.3.4.1 a seguir resume os 6rgaos locais do governo, por organiza<;ao territorial: 

Tabela Vl.3.4.1: Cargos Locais do Governo por Organiza~ao Territorial 
Organiza~ao Territorial I Principais Cargos 

Governador Provincial 
Provfncia 

Diretor Provincial 

Administrador Distrital 
Distrito 

Diretores de Servi~os 

Posto Administrative Chefe do Posto 

Localidade Chefe/Secretario da Localidade 

As autarquias locais, representantes do Poder Local, se subdividem em: Municipios 
(cidade e vilas) e povoa96es, 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 Constitui9ao de 2004, que 
estabelece o Quadro Juridico para a lmplementagao das Autarquias Locais. 
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Os 6rgaos autarquicos tern autonomia politica, administrativa e financeira, conforme a 
Lei n°. 11 /97 que estabelece o "Regime Jurldico Legal das Finan9as e Patrimonio das 
Autarquias". A rela9ao com os outros 6rgaos do Estado esta prevista na referida lei, 
que estabelece o "Regime Jurldico 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 
Constitui9ao da Republica de Mo9ambique. 

A assembleia e eleita por sufragio universal, direto, igual, secreto, pessoal e peri6dico na 
circunscri9ao territorial da autarquia, segundo o sistema de representa9ao proporcional. 

0 6rgao executivo da autarquia e dirigido por um Presidente eleito por sufragio 
universal, direto, igual, secreto, pessoal e peri6dico dos cidadaos residentes na 
respectiva circunscri9ao territorial. 

0 pals e composto por 11 provlncias, sendo que uma delas corresponde a cidade de 
Maputo, que simultaneamente tern o estatuto de autarquia. 

Cada governo provincial e chefiado por um governador, que e nomeado pelo Chefe de 
Estado e que, segundo a Constituigao (artigo no. 141), e "o representante do govemo a nivel 
provinciaf'. Os governos provinciais tern uma serie de dire96es provinciais consoante aos 
setores especificos (educagao, agricultura, etc.), assim como para o piano e finani;as e para 
a coordena9ao geral (as dire96es provinciais de apoio e controle, DPAC). Estas dire96es 
estao politicamente subordinadas aos govemadores provinciais, mas tecnica e 
administrativamente subordinadas aos respectivos ministerios ao nlvel central.13 

Esta estrutura organizacional e duplicada no nlvel distrital. As provlncias estao 
subdivididas em 128 distritos, cujos governos distritais sao chefiados por 
administradores nomeados pelos governadores provinciais. Os distritos, por sua vez, 
sao compostos por 393 postos administrativos. 

13 Tony Hodges, Roberto Tibana, A Economia Polftica do Or1;amento em Mogambique, 2005. 
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As autarquias existem em 33 munic1p1os (cidades e vilas). Estas autarquias sao os 
(micas 6rgaos locais directamente eleitos que prestam contas perante as respectivas 
popula96es locais, atraves de elei96es realizadas de cinco em cinco anos. 

ESTRUTURA POLiTICA DAS AUT ARQUIAS LOCAIS 
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3.4.2.2 Provincia e Cidade de Tete 

A autoridade do Estado, no ambito local, esta representada pelos Orgaos Locais do 
Estado (OLE) e 6rgaos Autarquicos (OA) . 

Desde que foi criada a Lei das Autarquias Locais houve duas eleic;oes para a Presidencia 
do Conselho Municipal e Assembleia Municipal, em 1998 e em 2003. Em ambos as 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. 

Organiza~ao e Funcionamento dos 6rgaos Municipais 

Na cidade de Tete encontram-se o Governo Provincial e as seguintes Orgaos Municipais, 
Assembleia Municipal e Conselho Municipal. 

As primeiras eleic;oes para as autarquias realizaram-se em 1998 e as ultimas eleic;oes 
se realizaram em 2003. 

A Assembleia Municipal funciona com 31 membros, distribuidos em duas bancadas: 
Bancada do Partido Frelimo com 23 membros; Bancada do Partido Renamo/Uniao 
Eleitoral com 08 membros.Tem coma func;ao principal a deliberac;ao e a fiscalizac;ao 
das acc;oes do Conselho Municipal. 

0 Conselho Municipal realiza anualmente um Plano que e submetido a Camara 
Municipal, para a deliberac;ao. 

Ocorr'em 05 sessoes anuais nos meses de: fevereiro (com avaliac;ao das acc;oes 
realizadas no ano anterior) abril, julho, setembro e dezembro (com avaliac;ao e 
deliberac;ao das actividades para o ano seguinte). 

Sao criadas comissoes de trabalho, estando atualmente em funcionamento 9 
comissoes, a saber: 

1. Financ;as e Assuntos Economicos; 

2. Assuntos Juridicos e Legalidade; 

3. Administrac;ao Urbana; 

4. Educac;ao e Saude; 

5. Saneamento Basico e Meio Ambiente 

6. Promoc;ao Social; 

7. Cultura, Tempo Livre e Desportos; 

8. Abastecimento; 

9. lnfra-estrutura e Transporte de Transito. 
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No ambito do processo de descentraliza9ao, o governo de Mo~mbique, em suas diferentes 
instancias, investe na articula980 com as "Autoridades Comunitarias"14, atraves do 
estabelecimento de mecanismo que possibilita facilitar e ou mesmo salvaguardar condic;oes 
de efetiva participac;ao na administra980 publica (Decreto n° 15/ 2000 de junho). 

Na direcc;ao de um ordenamento juridico eficiente e adequado as necessidades do 
pafs, e enfatizada, ainda, a importancia de o Estado valorizar e adequar os "Tribunais 
Comunitarios," na sua inter-relac;ao com os tribunais judiciais, de forma a reconhecer o 
pluralismo do ordenamento jurldico interno (Agenda 2025:124).1s 

No Distrito de Moatize ha tres Postos Administrativos: Moatize, Kambulatsitsi e Z6bue, 
cuja descric;ao sera detalhada cartograficamente no tema assentamentos rurais e 
urbanos. 0 Posto Administrativo de Moatize se constituiu co mo municf pio 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 coletivas 
publicas dotadas de 6rgaos representativos pr6prios que visam a persecuc;ao dos 
interesses das populac;oes respectivas, sem prejuizo dos interesses nacionais e da 
participac;ao do Estado". 

0 Municipio de Moatize contem a sede do Distrito de Moatize, onde estao localizados 
os servi9os administrativos do distrito na sua quase totalidade. Conta com os seguintes 
servi9os publicos: Administra<;ao do Distrito, Conselho Municipal, Dire96es Distritais de 
Agricultura e Pesca, Educac;ao, Obras Publicas e Habitac;ao, Cultura, Juventude e 
Desportos, Saude, Delegac;ao do Comercio lndustria e Turismo, alem dos servic;os de 
Policia da Republica de Moc;ambique, SISE, Tribunal Distrital, Registo Civil e Notariado, 
Procuradoria da Republica, APIE, Cadeia e Delegac;ao da acc;ao Social (MICOA 2003, 
vol. Ill :48). 

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

• Assembleia Municipal, composta por 13 membros. E regulada por Regimento 
lnterno e conta com comiss6es de trabalho. De acordo com o Regimento lnterno 
sao realizadas anualmente 5 sess6es ordinarias e 2 extraordinarias. 

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

Alem da Administrac;ao do Distrito e dos Postos Administrativos, existem, no ambito de 
cada posto, varias localidades. 

0 Posto Administrativo de Moatize abrange 4 localidades: a Localidade de Moatize Sede, 
a Localidade de Benga, a Localidade de Msungo e a Localidade de N'panzo. Nestas 
existem os Chefes de Localidade, que estao directamente ligados as comunidades, quer 
atraves dos secretarios, quer atraves de regulos e seus subordinados. 

14 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 
forma de autoridade sobre uma determinada comunidade ou grupo social tais coma chefes tradicionais, secretarios de bairros 
ou de aldeias e outros lideres legitimados como tais (Regulamento no Decreto 15/2000, de 20 de junho). 

15 Sabre o processo de legitimac;:ao e reconhecimento das autoridades comunitarias o Ministerio da Administrac;:ao 
Estatal elaborou um documento no qual constam os aspectos praticos alusivos a implementac;:ao do Decreto 
15/2000 de 20 de junho, em 23 de janeiro de 2002. 
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Em rela~o a esta questao, e importante referir que existem autoridades comunitarias que 
foram eleitas pelas comunidades e vem exercendo as suas funyaes, articulando-se 
directamente com a Administra~o do Distrito e estando a ela directamente subordinadas. Em 
Moatize, ha um Nucleo Distrital de composi~o multisetorial, cujo objetivo e coadjuvar o 
govemo do distrito em a1;6es de desenvolvimento local, articuladas as Organiza96es Sociais. 

As rela~oes institucionais locais 

Nas comunidades os iegulados representam atualmente (ap6s a publica9ao da Lei 
15/2000) uma liderarn;a formalizada, embora ainda em moldes pouco definidos, dada a 
ainda recente promulga9ao da referida Lei. Convivem com a estrutura oficial os regulos 
tradicionais, mantendo tradi96es seculares, reconhecidos pelas comunidades que lideram. 

Essas autoridades comunitarias exercem um grande poder de mobiliza9ao e interferem 
directamente no processo de tomada de decisao nos mais diferentes niveis, atuando 
nas areas urbanas e rurais. 

Na estrutura organizacional do povoado existem 3 escaloes de lideran9as: o lider do 
primeiro escalao e o regulo/rainha; o lider do segundo escalao e o secretario de 
povoado e os lideres do terceiro escalao sao os chefes de zona. As lideran9as estao 
vinculadas ao chefe do posto administrativo. 

Em se tratando do distrito de Moatize, existem 468 lideran9as, das quais 12 atuam no 
primeiro escalao da estrutura de governo, sendo 4 delas mulheres. 

O regulo/rainha sao eleitos pela familia na sucessao do regulado. Sao analisados para o 
cargo o comportamento moral aceitavel para preservar a reputa9ao e o prestfgio que a 
familia tern na comunidade. Conforme depoimento de uma rainha 16

, seu papel e de "ser 
mediadora de conflitos, na tomada de decisao (sempre ligados aos costumes da zona), 
entretanto seu papel fundamental e ser o elo entre a comunidade e as estruturas 
govemamentais". 0 regulo tambem tern a fun<;ao de assegurar a continuidade da tradi9ao. 

Quanto aos chefes de povoado, chefes de zona e de unidade, sao eleitos pela comunidade e 
'1em como criterio de escolha o comportamento. Se os chefes, ao longo de sua chefia, 
demostrarem mau comportamento ou incapacidade de dirigir a populagao, estes sao destituidos 
pela pr6pria popula<;ao que o elegeu. Portanto, a duragao do mandato do chefe de povoado e 
seus subordinados nao e fixa, dependendo do seu comportamento"17

. 

Conforme o mesmo chefe de povoado, alem dos chefes de primeiro, segundo e terceiro 
escalao, existem os chefes de policia comunitaria e o chefe de assuntos sociais. 

''.A policia comunitaria tem um papel de garantir a seguran<;a do povoado. Para os 
"assuntos sociais" e constituido um tribunal comunitario, com pessoas indicadas pe/a 
popu/agao ou pe/os lideres. 0 papel do grupo atuante nos "assuntos sociais" e de 
resolver os problemas que surgem no povoado (roubos, adulterio, violencia domestica, 
etc.). Para resolugao dos problemas, a pena podera ser determinada em dinheiro ou em 
trabalho. Se o caso for grave, o encaminhamento sera para a policia e tribunal judicial". 

16 Regiao de Capanga 

17 Entrevista com chefe de povoado (Mithethe). 

Vl.3-52 ()1111 Rio Doce Mo~ambique 
Uma Empresa CVRD 



A declarayao do chefe do povoado de Mitsanha revela que a natureza das rela¢es entre 
lideres e comunidade sao boas em areas coma agricultura, cobran9<1 de impastos e educayao, 
pois foram eleitos pela comunidade e sua missao e muito mais "de servir do que ser servido': ( 
esta relayao esta associada a "solidariedade comunitaria e compreensao humana". 

Na resoluc;ao dos desafios da comunidade, os lideres mobilizam a populac;ao a 
participarem da manutenc;ao de estradas, coberturas de escolas com material local, 
fomento pecuario, agricultura e pesca. 

Foram realizadas entrevistas com chefes dos povoados na area de influencia directa do 
estudo, os quais ao serem questionados sabre os provaveis impactos negativos que o 
projecto do Carvao Moatize possa trazer nao identificaram nenhum tipo de impacto. Os 
chefes dos povoados de Calambo e Capanga apontaram como expectativa do Projecto 
a reduc;ao substancial da pobreza absoluta, uma vez que acredita que o 
empreendimento trara novos investimentos, alem de reduzir o indice de desemprego. 

Alem das autoridades administrativas (provinciais, distritais e municipais) e 
comunitarias, existem outros agentes que participam das relac;oes de poder e de 
decisao nesse territ6rio, come partidos politicos, movimentos sindicais e sociais, 
associac;oes, organizac;oes nao-governamentais e entidades comunitarias. 

A cidade de Tete e o Distrito de Moatize possuem como principal partido polftico a 
Frelimo (Frente de Libertac;ao de Moc;ambique). 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 (Resistencia 
Nacional de Moc;ambique). Na Cidade de Tete, de 31 membros, 23 sao da Frelimo; na 
Vila de Moatize de 13 membros, 10 sao da Frelimo. 

Em relayao a organizayao sindical, existe em Tete e Moatize a Organizayao dos 
Trabalhadores de Moc;ambique (OTM), uma organizayao nacional que atua na formayao 
sindical. Alem desta central sindical, mas ainda relacionado ao trabalho, existe a Associayao 
dos Operadores e Trabalhadores do Setor Informal (ASSOTSI) que basicamente atua no 
apoio socioeconomico aos desempregados e aos trabalhadores informais, buscando um 
rendimento minima para a sobrevivencia. Tambem se envolvem com a sensibilizayao dos 
comerciantes informais sabre a epidemia do HIV/SIDA. 

Na Cidade de Tete a Uniao Provincial dos Camponeses de Tete (UPCT) tern como 
objetivos principais facilitar o financiamento, o apoio tecnico e a formac;ao de 
associa96es para camponeses. A UPCT assiste em Moatize 7 associac;oes. Em Tete, 
ap6ia 7 cooperativas no Vale do Rio Nhartanda, 1 associac;ao em Mpadue e 5 
associac;oes em Degue. Vale ressaltar a preocupac;ao do entrevistado desta 
organizac;ao no que se refere a fragilidade das associac;oes, uma vez que "sao criadas 
em periodo de emergencia e quando o financiamento ou programa termina etas 
desaparecem". Demonstra-se assim um problema vivenciado em termos de 
sustentabilidade do investimento e das ac96es implementadas. 

Entre essas organiza96es citadas, ha parcerias nas ac96es implementadas. A 
ASSOSTSI, por 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 ac96es 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 Direcc;ao Provincial de Agricultura. 
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Sobre a expectativa destas organiza96es em rela9ao a implanta9ao do Projecto Carvao 
Moatize, duas citaram que aguardam que este projecto torne-se realidade, enfatizando 
que os impactos negativos dependerao do EIA (Estudo do lmpacto Ambiental). Uma 
das organiza96es, a UPCT nao quis se pronunciar a respeito dos impactos e 
expectativas em rela9ao ao projecto. 

Tambem ha pessoas-chave que exercem influencia na comunidade, coma 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 
comunidade voltados para gera9ao de renda (criai;ao de machambas e cursos 
profissionalizantes), educa9ao (escolas primarias) e lazer (centro juvenil). 

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

Organiza~oes Nao-Governamentais 

Percebe-se em Moi;ambique a presenya marcante de Organiza9oes Nao-Governamentais 
nacionais e internacionais nos mais diferentes territ6rios, com atua9ao voltada 
especialmente as questoes relativas ao campo do combate a pobreza. 

Destaca a aderencia desse processo com a concepi;ao do PARPA18 
- Plano de Ac;::ao para 

a Reduc;::ao da Pobreza Absoluta, cujas metas visam tambem a participai;ao e o dialogo 
com a sociedade civil. Nesse sentido foi criado o Observat6rio da Pobreza, com a intenc;::ao 
de se constituir uma plataforma para o debate aberto entre o governo e a sociedade civil. 
0 objetivo central desta iniciativa reside na reduc;::ao da incidencia da pobreza absoluta do 
nivel de 70% em 1997 para menos de 60% em 2005, e menos de 50 % ate finais de 
2010.19 Com as politicas institufdas, as taxas de pobreza decresceram substancialmente 
no periodo entre 1996-97 e 2002-03. A meta trac;::ada pelo PARPA de uma incidencia das 
taxas da pobreza de 60% para 2005 foi alcan9ada na provfncia de Tete. 

18 O PARPA t e It constituem-se como documentos referenciais de planifica~o de Mor;ambique. 0 PARPA contem a 
visao estrategica para a redu~o da pobreza, os objetivos principais e as aq:Oes-chave que deverao ser prosseguidas, e 
que orientarao a prepara~o dos orr;amentos, programas e poHticas de medio prazo e anuais do Estado. A elabora~o do 
PARPA beneficiou-se de um processo participativo de consultas com segmentos e atores relevantes da Administra~o 
Publica, da sociedade civil e de financiadores extemos. 0 PARPA identifica seis prioridades estrategicas: educa~o. 
saude, agricultura e desenvotvimento rural, infra-estrutura basica e gestao macroeconomica e financeira. 

19 PARPA 2001-2005. 
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Tabela Vl.3.4.2: Medidas de lncidencia e Profundidade da Pobreza - Mocambique, 2004 

,Urbam<i> 6~.0 S:.1\.5 •11©·5 

Rural 7-1:3 . 55:3 -1°€hO· 

Tete 82.3 SQ.8 ·-22.5 

Fonte: Pobreza e Bem-estar em Mogambique, Segunda Avaliagao Nacional, margo 2004 

Por outro lado, vale ressaltar que, na perspectiva de consolidacao do processo de paz 
em Moc;ambique, muitas iniciativas foram desenvolvidas no quadro de uma estrutura de 
colaboracao interagencias nacionais e internacionais que merecem considerac;ao. Uma 
das accoes inseridas nestas iniciativas diz respeito ao "Exercicio de Levantamento 
Distrital para o Desenvolvimento" (ACNUR/PNUD, 1996), que representou um esforco 
de desenhar o perfil de municipios no pais. 

T endo em vista, ainda, o fortalecimento de ac;oes em parceria do governo com 
Organiza96es Nao-Governamentais de ambito local, nacional e internacional, merece 
destaque a criacao do Link Mocambique (Forum Moc;ambicano de ONGs) que em 
marco de 2005 envolveu cerca de 180 organiza96es nacionais e 52 estrangeiras, alem 
de 12 "lnstituicoes Observadoras," com atua9ao no pais, perfazendo um total de 244 
organiza96es sociais. Dentre estas, 140 estao sediadas na cidade de Maputo, com 
diferentes focos de atuac;ao. 20 

Alem destas entidades, ha outras ONGs nao filiadas a Link Mo9ambique, com focos de 
ac;ao diversificados, a exemplo da Organizac;ao da Juventude Moc;ambicana (OJM), 
Organiza9ao da Mulher Mo9ambicana (OMM) e do "Grupo Juntas pela Cidade", com 
atua9ao em defesa do municipio de Maputo. 

Ressaltam-se, tambem, organizac;oes s6cio-profissionais, tais coma: de medicos, 
arquitetos, engenheiros, advogados, enfermeiros. Dentre as Sindicados, destacam-se o 
de Portos e Caminhos de Ferro, Organizai;ao dos Trabalhadores Moc;ambicanos 
(OTM), o Sindicato dos Jornalistas e as Sindicatos das Industrias Metal-Mecanica e 
Alimentar, embora com limitada expressao polltica, segundo informai;ao de alguns 
entrevistados. 

Presenca das organizacoes sociais em Tete e Distrito de Moatize 

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 locais. 

20 Ressalta-se a Liga Mor;ambicana dos Direitos Humanos (LMOH) e Oireitos Humanos e Oesenvolvimento (OHO) com 
fun¢es direcionadas a questao do poder do Estado (Grabowski, In: Govemo Democratico em Mor;ambique, 2000:54). 
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Foram identicadas (ate a presente data) 21 organizac;oes nao governamentais, onde 
8 atuam directamente no Distrito de Moatize e 13 vem atuando tambem em outros 
distritos da Provfncia de Tete (Angonia, Changara, Mutarara, Tsangano, Chifunde, 
Chiuta, Z6bue, Magoe e Macanga), assim coma em outras provfncias do pafs (Caba 
Z6bue Delgado, Manica, etc.). 

A maioria das organizac;oes atua em parceria com 6rgaos do governo, tanto no nivel 
provincial coma no distrital. Para garantir a sustentabilidade das organizac;oes e dos 
programas implantados, foi criado o Forum Provincial de ONGs de Tete, tendo tambem 
coma objetivo mobilizar varios recursos 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 
participativa. No entanto, veem coma elementos dificultadores: a ausencia de uma 
agencia financiadora; lideranc;as politicas problematicas no setor das ONGs; ausencia 
de dialogo permanente e falta de recursos financeiros para atingir objetivos definidos. 

Essas ONGs desenvolvem actividades voltadas a saude (5), agricultura (3), assistencia 
social (10) e situac;oes de emergencia (3). 

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

A seguir e apresentado no Quadro Vl.3.4.1, par area de atuac;ao, visando explicitar a 
atuac;ao das ONGs, assim coma os principais programas e projectos desenvolvidos e 
os principais parceiros envolvidos. 

Quadro Vl.3.4.1: Sintese das ONGs atuantes por area 

Saude 

Aumentar a c;::a_paeidade de 
lnstituto Tropical de diagn6stico clinieo e. 

Atendimento medico no hospital Univ_ersidade de 
Medicina da ihvestigacao na area do provincial de Tete. Guenth, MSF, Dir. 
Antuerpia. HIV/SIDA, malaria e Prov. Saude. 

tuberculose. 

Campanhas de sensibiliza~o sobre 
HIV/SIDA, apoio nutt:icional aos 
doentes, consulta e tratamentos das Dir. Prov. Saude, 

Medicos Sem Atender as comunidades DTS, capacitacao das comunidades Cruz Vermelha, 
Fronteiras (MSF). nos cuidados da saude. (curandeiros, ativistas d~ bairros, Visao Mundial e 

populacao em geral) para a PMA. 
prevencao do HIV/SIDA, teatro 
interativo, prevencao vertical. 

Apoiar seus membros e os Campanhas de sensibilizacao no 
Alliance 

Associa<;ao que precisam de ajuda Hospital Dia, Centro de Saude e 
Internacional, portadores de HIV/SIDA, e reuniao com popular,:80. 

Chigarizana. as crian<;as 6rfas cujos pais Encaminhamentos dos 6rfaos a 
MSF, IBIS, Unicef, 

morreram de HIV/SIDA. escola, tratamento medico etc. 
Dir. Prov. Saude. 

Kupulumussana Combater o estigma e a Assistencia domiciliar (lavar roupa, Visao Mundial, 
{salvar uns aos discriminacao dos limoar casas, dar banhos e PMA,AGX 

21 Todas as informai;:oes desse quadro respeitam a ordem estabelecida pelo entrevistado a qual encontra-se 
registrada na Ficha de Cadastramento das lnstitui<;6es Locais e entrevistas em profundidade. 
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Sau de 

outros) -Associayao portadores de HIV/SIDA. 
de Pessoas Vivendo 
com HIV/SIDA. 

Universidade de 
Guenth. 

Agricultura 

Aceagrarios 
(Associayao de 
extensionistas 
agrarios). 

ADIPSA - Apoio ao 
Desenvolvimento de 
l_niciativas prbiadas 
no Setor Agricola. 

AM ODER. 

Associa9ao 
Moyambicana para o 
Desenvolvimento 
Rural. 

Assistencia Social 

ACOMA (Associayao 
Amor as Crianyas 
6rfas de 
Moyambique). 

Formar os recursos 
humanos na area da saude 
reprodutiva. 

Prestar assistencia tecnica 
na area da agriculture e 
contribuir em ideias para 
alivio da pobreza absoluta. 

Facilitar o desenvolvimento 
do setor agrfcola, assistindo 
de modo a incrementar a 
produyao comercial· 

Financiamento de credito a 
diferentes areas, como 
comercializayao agricola, 
industria moageira, 
reabilitayao de infta
estrutura com vista ao 
desenvolvimento rural. 

Contribuir com a 
comunidade e outras 
institui96es no co.mbate a 
enfermidades, discriminayao 
e po.breza, atraves da 
sensibilizayao, conselho e 
treinamento, com foco no 
combate ao HIV/SIDA. 

acompanha-los ao hospital). 
Campanha de sensibilizayao. 

Rede integrada de combate ao 
HIV/SIDA. 

Projecto agropecuario de apoio 
nutricional aos trabalhadores da Alfa -
Seguranya, vitimas de HIV/SIDA. 

HIV/SIDA na prestayao de 
assistencia aos jovens 6rfaos e as 
famflias substitutes. 

Distribuiyao de sementes e de animais 
para obtenyao de rendimentos. 

Ensino das tecnicas de produyao e 
gestao de neg6cios. 

Formayao de camponeses natecnica 
de multiplicayao de plantas frutiferas e o 
processo de comercializayao. 
Farmacias comunitarias. 

Capacitayao das associa¢es. 

Facilitayao no acesso ao credito. 

Financiamento de visitas de trocas de 
experiencias e de mioeo projectos. 
Realiza~o de seminaries e wor:f<shqp; 

Creditos a rede comercial nas 
zonas rurais. 

Creditos a industria n..lraL 

Creditos a produ9ao agrfcola e 
pecuaria. 

Outros creditos conforme regras da 
Associa9ao. 

De convivencia "das crian9as com 
os mais velhos". 

australiana, Hand 
Cape Internacional, 
Aceagrarios e 
NPCS. 

Universidade 
Eduardo Mondlane, 
MedicosSem 
Fronteira e lnstiMo 
de Medicina Tropical 
da Antuerpia. 

Gov. Prov. de 
Tete, D.P. 
Agricultura, 
Empresa 
Mozambique Leaf 
Tobaco, Cons6rcio 
Italiano, 
Cooperayao 
Austriaca e 
empresa Alfa. 

Programas do 
Governo. 

Ministerio de 
Agriculture 
lndustria e 
Comercio. 

PMA, Cruz·.·-~ 
Vermelha de 
Moyambique. 
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Assistencia Social 

Centro de Juventude em Matundo. 

Construc;:ao de 8 casas na zona de 

Aldeia de Crianc;:as. 
Chibonde. 

SOS - Internacional 
Atender crianyas 6rfas nos Programa de profissionalizac;:ao nas Nao tern. 

Tete. 
centros e nas comunidades. areas de agricultura, construyao, 

soldadura mecanica. 

Um Jardim lnfantil de Modelo, 
incluindo fabricayao de tijolos. 

AJODEMO. 
Melhorar a condic;:ao social e 

Projectos de auto-emprego, em 
Centro Provincial 

Associac;:ao dos econ6mica dos jovens 
estofaria, sapataria, de corte e costura. 

de Recursos 
Jovens Deficientes de deficientes. Disseminayao e sensibilizac;:ao na Digitais, NPCS. 
Moyambique. Campanha de Combate ao HIV/SIDA. 

Projecto Quero Viver I Combate ao 
HIV/SIDA (em avaliac;:ao na CAP). 

Projecto Formayao e Capacitayao 
das animadoras das escolinhas NPCS, MONASO, 

AMAP. (aprovado pela embaixada dos Aliam; a, Forum 
Associayao Manutenoao da Paz com Estados Unidos, aguardam recuros Prov. das ONGs 
Mooambicana dos recolhimento de armamento. financeiro). de Tete, Hand 
Amantes da Paz. Apoio psicossocial nas escolas. Cape International 

Projecto - plantas medidnais em eDPMAS. 
comunidades onde nao M pestos de 
saUde. 
Centros abertos para crianya 6rfa. 

-
AMODEC. 

Assoda~o Formar integrayao social Projecto de Abufeira de Cahora 
M~ados para uma vida comum. Bassa e machamba de tabaco. Nao indicou. 
desmobllizaClos de 
Guerra. 

Formaoao na area de carpintaria, 
costura, assistencia social e registo 
de crianyas. 

Promove e defende o 
Enquadramento das crianyas 

lgreja Menonita, 
Associaoao vulneraveis. 

SOTEMAZA-
desenvolvimento econ6mico 

Construc;:ao de orfanatos. Casa mundo da 
social e cultural da regiao Alemanha, PMA, Projecto Mosaico. 
central do pals. Construyao de creches,infantarios e DP MAS. 

escolas. 

Apoio as comunidades 
especialmente as crianyas que 
vivem com as familias substitutas. 

Supervisao das Cantinas rurais. 

Prestar apoio moral as Supervisao do desenvolvimento 
PMA, lnstituic;:oes Conselho Cristao de rural. 

Moc;:ambique. 
comunidades e resoluc;:oes 

Apoio a distribuioao de alimentos 
religiosas, Visao 

de conflitos. Mundial, NPCS. 
para as comunidades afetadas pela 
estiagem. 

Construoao da pasta de Saude. 

Contribuir para o Construc;:ao da escola de Chicamba. 

Federac;:ao Mundial 
desenvolvimento Distribuic;:ao de roupa usada e PMA, ECRAT, Dir. 

Luterana. 
sustentavel dos agregados material de higiene para 6rfaos e Prov. Saude. 
familiares e comunidades crianc;:as vulneraveis. 
em Moc;:ambique. Treinamento de ativistas de 

HIV/SIDA. 
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Assistencia Social 

Help Age. 

Ministerio Missao de 
Jesus - Associacao. 

Assegurar a inclusao e 
participacao do idoso em 
acoes de desenvolvimento e 
sua protecao social. 

Ajudar a comunidade na 
questao de sofrimento em 
rela<;:ao a saude. 

Ajudar criancas 6rfas. 

Situa~oes de Emergencia 

Caritas Diocesana de 
Prestar Apoio as 

Mocambique. 
Comunidades em situa<;:ao 
de emergencia. 

Cruz Vermelha de 
Socorrer as Cornunidades 

Mocambique. 
que sofram qualquer tipo de 
desastre. 

Programa Mundial de Responder a situacoes de 
Alimentacao - PMA. ernergencia. 

Fonte: Diagonal 2006. 

ldentificai;:Bo dos idosos em 
situacao de vulnerabilidade. 

Prevencao de cegueira. 

Aquisi<;:ao de medicamentos. 

Programa Vivendo Juntas - apoio 
aos idosos vivendo com pessoas 
vitimas de HIV/SIDA OU com 
criancas 6rfas de pais vitimas de 
HIV/SIDA. 

Apoio de material escolar, uniforme 
e documeRtacao. · 
Fornecimento de alimento as 
criancas. 

Projecto Centro Aberto (reforco 
escolar, artesanato e jogos com 
criancas). 
Alfaiataria para maes viuvas. 

FCimento ,pecuario. 

Repovoamento de E:inimais, 
sobretudo gadG bovino. 

Campanhas de sensibiliza<;:ao do 
HIVJSIDA. 

Apoio em sit\Jayao de emergencia; 

Programa de unifica~o familiar. 
Assisteacia social a populacao 
vulneravel. 
Apoio aos doentes de HIV/SIDA 

Programa de rede de seguranca 
comunltaria, escolas·domicilios. 

Prograrna de atendimento as 
criancas 6rfas e vulneraveis e 
mulheres gravidas. 

--

PMA, Unicef, 
MSF, Uniao Prov. 
De Camponeses. 

PMA, Alianca 
Internacional, Dir. 
Dist. Saude e da 
Mulher e A·.;;ao 
Social, Conselho 
Municipal ,. o 
Nf>OS," MO NASO. 

.Caritas lnglesa, 
Vls'&o Mundial e 
Gaverno do 
Distrito. 

Nao indicou. 

Federacrao Mundial 
·. Luterana, Visao 
Mundial, Help Age, 
Cruz Verme!ha, 
SOS Internacional, 
FML-redede 
seguranca 
comunitaria, Dir. 
Prov. de Agria.iltura 
eDPMAS. 

Verifica-se, atraves da analise dos programas/projectos das organizac;oes, que a 
atenc;ao prioritaria a tematica da pobreza e, principalmente, do combate ao HIV/SIDA 
revelam-se como as grandes preocupac;oes. 

No que se refere a programas voltados para responder as situac;oes de emergencia e a 
assistencia social, percebe-se uma intervenc;ao voltada ao atendimento de crianc;as 
6rfas, cujos pais foram vitimizados pelo HIV/SIDA. 
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Tambem e importante apontar que das 1 O organizac;oes de assistencia social, 50% 
possuem algum projecto voltado para a profissionatizac;ao e gerac;ao de renda, coma 
as machambas de tabaco, fabricac;ao de tijolos e projecto abufeira (peixes). Ha tambem 
programas voltados a educac;ao, assistencia atimentar, 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 organizac;oes atuantes 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 acc;oes de 
sensibilizac;ao, campanhas e capacitac;ao de ativistas nas comunidades sabre a 
questao. Existe tambem o empenho no tratamento das doenc;as em geral (malaria, 
DTSs, diarreias, etc.). 

Ainda coma forma de alterar os indices de pobreza absoluta a implantac;ao de 
programas vinculados a area da agricuttura apontam possibilidades de resultados 
sustentaveis atraves da formac;ao dos camponeses, em novas tecnicas de cultivo e 
comercializac;ao, assim coma 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 par atguns entrevistados: a popula9ao nao tem na sua cultura o 
empreendedorismo; fraco nfvel de desenvolvimento das associagoes; fa/ta de 
participa9ao das comunidades no desenvolvimento, preferindo receber comida a 
actividades de auto-sustento e as organiza9oes distribuem alimentos e nao incentivam a 
popula9ao a se envolverem em programas de gera9ao de renda (Caritas). 

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

Vale destacar, no ambito do poder publico, o trabalho desenvotvido pelo INAS (Institute 
Nacional de Ac;ao Social) e pela Direc<;ao Provincial e Distritat da Muther 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 
vutneraveis em situac;ao de indigencia ou pobreza absoluta, estabelecendo dialogo com as 
organizac;oes nao governamentais que atuam na area. 

Partindo-se do pressuposto que o somat6rio dos esforc;os para a minimiza<;ao da pobreza, 
aponta-se a necessidade de um maior empenho do govemo na promo<;ao de encontros entre 
as organizac;Qes atuantes nas areas, objetivando maior otimiza<;ao dos recurses e 
oportunizando melhores condic;Qes de acesso aos projectos, a um maier numero de 
beneficiados. A constru<;ao de alianc;as entre esses diversos atores sociais e uma expectativa 
das organizac;Qes. A articula<;ao entre govemo e sociedade foi sugerida sob diferentes formas: 

- "deveria se unir com as ONGs para definir a9oes e areas de atua9ao"; 

- "coordena9ao das acgoes por parte das institui9oes que trabalham nas comunidades 
para evitar multiplicagao de esforgos na regiao"; 

- "apoio na gestao das organiza9oes" e "capacita9ao tecnica-institucional"; 

- "aloca9ao de recursos financeiros e humanos"; 

- "ausculta9ao da popula9ao sabre as suas necessidades". 
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Expectativas das ONGs em relacao a exploracao do carvio de Moatize 

As grandes expectativas em rela9ao ao Projecto Carvao Moatize e a empresa Rio Doce 
Mo9ambique dizem respeito "aos investimentos na area social, de saude e de ( 
educar;ao que a empresa devera realizar para cumprir sua responsabilidade social". 
Nestes investimentos, ha sugestoes de varias organiza96es para a constru9ao de 
postos de saude, escolas, reforma de hospital, apoio em programas de HIV/SIDA 
Estas institui96es demonstram dependencia em rela9ao a financiamentos externos e 
atuam em alguns casos com superposi9ao de a96es para um mesmo foco tematico. 

Alem dessa questao voltada ao investimento da empresa na area social, os 
entrevistados demonstram expectativa em rela9ao ao empreendimento no que tange a 
redu9ao da pobreza absoluta atraves da gera9ao 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 produ9ao; 
aumento de receita para a provincia; a diminui9ao do nivel de instabilidade financeira da 
popula9ao; mais transporte para deslocamento das pessoas dentro e fora da provincia; 
as oportunidades concretas de trabalho para os alunos do lnstituto Media de Geologia e 
Minas de Moatize (IMGM) terao a chance deter experiencia pratica", entre outros. 

Entretanto, as organiza96es tambem citaram impactos negativos com a implanta9ao do 
projecto, geralmente ligados a questao ambiental ("contamina9ao do solo e da agua, 
erosao, polui9ao do ar pelo p6 do carvao, aumento de temperatura na regiao") e de 
saude ("provocara tosse e outras doen9as as popula96es residentes pr6ximas das 
minas, aumento de pessoas com DSTs, etc."). Tambem enfatizaram a necessidade de 
evitar "desabamentos da mina, evitando o aparecimento de mais crian9as 6rfas", bem 
como a preocupa9ao com a destrui9ao .da infra-estrutura 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 concretiza9ao do projecto Minas de Moatize, 
podera trazer decep9ao para muita gente, considerando que o projecto sera uma for9a 
motriz para o desenvolvimento socio economico da regiao". Para refor9ar essas 
expectativas, alguns colocam como impacto negativo a nao explora9ao das minas e, 
enfatizam que 0 desenvolvimento sera local, provincial e do pais. 

Entidades com Acoes de Base Comunitaria 

Foram cadastradas em Moatize 27 entidades comunitarias, que tambem atuam nas 
comunidades e fazem parte das for9as organizativas locais. 

0 Quadro Vl.3.4.2 a seguir apresenta as entidades cadastradas ate a presente data. 
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Quadro Vl.3.4.2: Entidades cadastradas 

Nome Objetivo 
I 

Area de 
atua~ao 

Associa9ao lntegrada de Capanga 
Apoiar associadas que nao tenham 

Agricultura 
terra para a pratica da agricultura 

Radio-Escola Sao Jose Batista 
lnformar a popula9ao sabre a "palavra Comunica9ao I 
de Deus", desportos e diversao juvenil Religiosa 

Tribunal Comunitario do Bairro de Debater problemas da comunidade e 
Justi9a Chithatha respectivos encaminhamentos 

Tribunal Comunitario do Bairro Chipanga Resolu9ao de conflitos sociais Justi9a 

Tribunal Comunitario do Bairro Primeiro 
Resolu9ao de conflitos sociais Justi9a de Maio 

Tribunal Comunitario do Bairro Bagamoyo Resolu9ao de conflitos sociais Justiga 

Tribunal Comunitario do Bairro Liberdade Resolu9ao de conflitos sociais Justiga 

Tribunal Comunitario do Bairro 25 de 
Resolu9ao de conflitos sociais Justi9a setembro 

Conselho do Policiamento Comunitario do 
Atenuar e inibir os problemas 

Bairro Chithatha 
existentes no bairro referentes a Seguranga 
criminalidade 

Policiamento comunitario do Bairro de 
Atenuar e inibir os problemas 

Chipanga 
existentes no bairro referentes a Seguran9a 
criminalidade 

Policiamento comunitario do Bairro 
Atenuar e inibir os problemas 

Liberdade 
existentes no bairro referentes a Seguranga 
criminalidade 

Policiamento comunitario do Bairro 
Atenuar e inibir os problemas 

Bagamoyo 
existentes no bairro referentes a Seguranga 
criminalidade 

Policiamento comunitario do Bairro 
Atenuar e inibir os problemas 

Primeiro de Maio 
existentes no bairro referentes a Seguranga 
criminalidade 

Policiamento comunitario do Bairro 
Atenuar e inibir os problemas 

Mithethe 
existentes no bairro referentes a Seguran9a 
criminalidade 

Sede do Bairro Chithatha Orientar a comunidade 
Organizagao 
comunitaria 

Sede do Bairro Bagamoyo 
Ajudar a comunidade nos problemas Organizagao 
da seda e crimes comunitaria 

Sede do Bairro da Liberdade 
Fazer programas juntas - organizagao Organiza9ao 
do trabalho comunitaria 

Sede do Bairro 25 de setembro Atender e orientar a comunidade 
Organizagao 
comunitaria 

Atendimento a populagao do bairro e 
Organizagao 

Sede do Bairro Primeiro de Maio encaminhamento das preocupa96es 
ao Conselho Municipal comunitaria 

Secretaria do Bairro Chipanga Resolver os problemas dos moradores 
Organizagao 
comunitaria 
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Quadro Vl.3.4.2: Entidades cadastradas (continua~ao) 

Nome Objetivo 
Area de 
atua9ao 

Grupo Ndionenimbo (Veja-me tambem) 
Apresentar actividades da comunidade 

Cultura 
atraves do car:ito e dan9a 

Atendimento a crian9as 
Escola Paroquial Sao Joao Batista desfavorecidas e oferecimento de Educar;:ao 

vagas no ensino basico 

Organiza9ao da Mulher Mo9a.mbicana - Mobiliza9ao e participa9ao da mulher 
Mobiliza9ao 

Chipanga em actividades sociais 

Organiza9ao da Mulher Mo9ambicana - Minimizar os problemas do lar- Violencia 
Liberdade conflitos entre marido e mulher domestic.a 

Clube C!ie Futebol 
Actividade esportiva para a 

Es po rte 
comunidade 

Clube Ferroviario de Mo9ambique 
Cessao de campo de futebol para 

Es po rte 
times 

Escola de jogadores de futebol Mano Djo -
Preparar e formar adolescentes e jovens 
na praticade ft;Jtebol e prevenyao ao Es po rte 

Associayao HIV/StDA 

Fonte: Diagonal 2006. 

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 secretaries de bairro atuam em diversas areas, como: seguran9a, limpeza, 
manuten9ao de estradas, mulheres gravidas, cria9ao de machambas, vacina9ao, 
tribunal e obras comunitarias. Suas ac96es 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. 

3.4.3 SiNTESE TEMA TICA 

E not6ria a presenc;a das organizac;oes governamentais e nao-governamentais desde a 
Cidade de Tete ate o Distrito de Moatize, configurando uma atuac;ao de abrangencia que 
vai desde o ambito internacional ate o local, com focos tematicos os mais diversificados: 
saude, seguran9a alimentar, agricultura, assistencia social e situac;oes de emergencia. 

No desenvolvimento da regiao, a comunidade como um todo atua coletivamente na 
constru9ao de escolas, infra-estruturas e agricultura, o que demonstra uma grande 
articulac;ao solidaria coordenada pelas lideranc;as locais. 

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

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

• Precariedade de acesso a meios de comunicacao de massa; 

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

Oportunidades 

• 0 PARPA com visao estrategica para a redu9ao da pobreza, estabelecendo os 
objetivos principais e as ac96es chave que deverao ser prosseguidas, e que 
orientarao a preparacao dos or9amentos, programas e politicas de medio prazo e 
anuais do Estado. A elabora9ao do PARPA possibilitou de um processo 
participativo de consultas com segmentos e atores relevantes da Administracao 
Publica, da sociedade civil e de financiadores externos. 0 PARPA identifica seis 
prioridades estrategicas: educacao, saude, agricultura e desenvolvimento rural, 
infra-estrutura basica e gestao macroeconomica e financeira; 

• O INAS (lnstituto Nacional de Acao Social) e a Direc9ao Provincial e Distrital da 
Mulher e Agao Social da Cidade de Tete e do Distrito de Moatize no ambito do 
poder publico desenvolvem trabalhos de promo9ao de programas de assistencia e 
de gera9ao de empregos e renda para as camadas vulneraveis em situa9ao de 
indigencia e pobreza, estabelecendo dialogo com as organiza96es nao
governamentais que atuam na area; 

• A questao das "autoridades locais" merece destaque, uma vez que as 
caracteristicas culturais e tradicionais tern papel preponderante na organiza9ao 
dessas comunidades. Ha grande respeito, por parte da populacao, a estrutura 
hierarquica dessas autoridades, que possuem grande poder de mobiliza9ao e de 
tomada de decisao na resolu9ao de conflitos. 
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3.5 ASSENTAMENTOS URBANOS E RURAIS E INFRA-ESTRUCTURA 

A caracterizac;ao dos assentamentos urbanos e rurais da regiao estudada compreende 
o recolhimento e sistematizac;ao de dados e informac;oes tecnicas e subsequente 
abordagem analitica da estructura, da forma, da paisagem urbana e rural e seus 
conteudos socioeconomicos, com vistas a reconhecer, contextualizar e caracterizar as 
condic;oes e problemas presentes, assim como identificar as 16gicas e as 
potencialidades de transformac;ao. 

3.5.1 FUNDAMENTA<;AO 

Os assentamentos presentes na area prevista para a implantac;ao do Complexo 
Industrial 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 
como polos de oferta de servic;os basicos e de algumas oportunidades economicas. A 
concentrac;ao populacional nos assentamentos urbanos faz com que os processos 
socioeconomicos sejam potencializados. Os assentamentos rurais apresentam padroes 
mais dispersos de ocupac;ao do territ6rio e, coma tal, possuem outro regime 
economico, basicamente centrado em actividades de subsistencia e algumas 
demandas coletivas. ( 

3.5.2 DESCRl<;AO DO TEMA 

Esta apresentada neste item uma analise da situac;ao atual da infra-estructura 
implantada na Provincia de Tete, na Cidade de Tete e no Distrito de Moatize e na 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 coleta de residues 
s61idos, ao sistema de energia eletrica e ao sistema de comunicac;ao. 

3.5.2.1 Sistema Viario e Transportes 

A rede viaria da Provincia de Tete compreende uma extensao de cerca 3.153 
quilometros, 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 ea 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 veiculos pesados. Dentre estas se destacam: 

• 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 ao limite com este pals, da origem a Estrada EN 223, 
que atravessa os distritos de Tsangano e Angonia no sentido norte, oferecendo 
conexao a capital do Malawi (Lilongwe); 

• A Estrada EN 102, que liga a Cidade de Tete a capital da Provincia 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 Provincia 
de Sofala, a leste. Estes ultimas trechos sao designados comumente por Corredor 
da Beira; 
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• A Estrada EN 221, que tambem tern origem na Cidade de Tete e parte em direcyao a capital 
da zambia, Lusaka, no sentido noroeste, atravessando os distritos de Chiuta e Chifunde. 

O sistema viario que se origina das estradas mencionadas e denominado secundario, e 
tern por principal func;ao conectar as sedes dos distritos a estructura principal descrita. 
Configura um sistema com poucas articulac;oes entre si e convergente a Cidade de 
Tete, ocasionando dificuldade de comunicac;ao directa entre sedes distritais por vias 
com infra-estructura adequada. 

A provfncia possui um ramal de linha ferrea, designada Linha de Sena, que liga a Vila de 
Moatize ao Porto da Beira. Esta percorre o vale do rio Zambeze ate a cidade de Caia, 
sede do distrito de mesmo nome da provincia de Sofala, a partir de onde declina na 
direcc;ao sudoeste ate atingir, por fim, o porto da Cidade da Beira, capital daquela 
provfncia. 

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

Em virtude do declfnio desta actividade, as estructuras instaladas estao em continua 
processo de obsolescencia e degradac;ao e o modal encontra-se desativado. 0 atual 
estado da linha e considerado inoperacional. Contudo, o Governo ja iniciou os 
trabalhos de desminagem e a sua reabilitac;ao. 

Por sua vez o ramal bifurca para a Vila Nova de Fronteira em direcc;ao ao Malawi. Esta 
linha e de grande importancia para o transporte de mercadorias e para a exportac;ao 
destas para o Malawi. 

A Vila de Moatize se desenvolve ao longo de dois importantes eixos viarios, quais 
sejam: a Estrada EN 7, principal ligac;ao com Tete e que desempenha func;ao de 
conexao as sedes dos postos administrativos de Kambulatsisi, Z6bue, com o Distrito de 
Tsangano e o Malawi, e a estrada de ferro, que tern como ponto de partida Moatize, e 
destino final a cidade da Beira na Provf ncia de Sofala. 

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

Destaca-se a presenc;a do aeroporto de Tete, da empresa publica Aeroportos de 
Moc;ambique, situado no bairro de Chingodzi da Cidade de Tete, que atende aos v6os 
domesticos e constitui-se como um importante vef culo para os setores de transportes e 
comunicac;ao da provfncia de Tete. 

A linha ferrea, 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 pela 
Carbomoc (Carvao de Moc;ambique). 

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 conduc;ao de pessoas e 
realizada em cac;ambas de caminhonetes ou caminhoes, sem condic;oes de conforto e 
seguranc;a por percursos longos e precarios. 

Para uma caracterizac;ao 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 identificac;ao de areas homogeneas, 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. 
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Nesse sentido, esta apresentado a seguir a Figura Vl.3.5.1 que sintetiza a situa9ao do 
sistema viario nas areas urbanas. 
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FIGURA Vl.3.5.1: 

MAPA DO SISTEMA VIARIO 
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3.5.2.2 Sistema de Abastecimento de Agua 
A agua na Provincia de Tete, e em especial no Distrito de Moatize, tanto para consumo 
humano coma 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 relativo ao INE - Censo 1997). 

Os sistemas de captagao e abastecimento de agua potavel existem geralmente nas sedes 
distritais da provincia. Na Cidade de Tete esse Sistema e gerido pela Empresa de Aguas de 
Tete. E constituido por poc;os artesianos (furos) construidos no Vale de Nhartanda, no Bairro 
Sansao, Mutemba e outros nas margens do rio Revubue, no Bairro de Matundo. Caracteriza
se porem, como deficitario, devido a interrupgao constante no fornecimento de agua. 

O sistema de abastecimento publico de agua da Vila de Moatize esta sendo reabilitado 
parcialmente e sua gestao esta sendo tranferida do Conselho Municipal para a 
Empresa de Aguas de Tete. 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 eletrica nao confiavel, falta de 
reservat6rios de distribuic;ao de agua, adutora mal dimensionada e ausencia de cloro 
em doses corretas no tratamento da agua. Existe a agravante da escassez de agua no 
periodo da estiagem, entre os meses de abril e outubro. 

A Empresa Agua de Moatize, vocacionada para o fornecimento da agua potavel a Vila 
de Moatize, tern par objetivo produzir mais agua e melhorar sua qualidade de modo a 
satisfazer os consumidores e alargar o sistema. Funciona com duas sec;oes, uma 
comercial e outra administrativa, com 37 trabalhadores, dos quais tres sao tecnicos 
basicos e um tecnico media. 

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

0 trabalho de captac;ao de agua e realizado a partir do Sistema de Chithatha, que 
funciona com quatro furos, perfazendo um total de 78.781 m3/mes. 

Abastece a empresa CFM com um dep6sito de 1.020 m3
, a Carbomoc com dep6sito 

3.700 m3
, Chipanga com 50 m3 e Chithatha, onde se localiza a fonte de captac;ao, com 

50 m3
. Alem destes, existe ainda nas instalac;oes onde funciona esta empresa, uma 

torre com capacidade de 120 m3
. 

Com cerca de 907 consumidores registrados no seu livro de controle (2005), a empresa 
ainda nao consegue responder a demanda por causa da precariedade da infra
estructura, registrando freqOentes rupturas. Destes 907 consumidores, cerca de 690 
sao domesticos, 40 sao comerciais, 1 O sao do setor de servic;os e os remanescentes 
representam os fontenarios. 

O faturamento e feito em nivel local e o sistema ainda e precario. Os consumidores 
pagam um taxa fixa de 80.000 mt/mes. No entanto, existe um projecto para que, a 
partir do mes de maio, o faturamento seja realizado pela Empresa Aguas de Tete, pois 
sera montado um sistema de contadores para melhorar a gestao da agua pela 
empresa. 
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Tabela Vl.3.5.1: Estatistica de Producao de Agua (m3
) 

·A:gu'a "IDistriot4fda _. .... ' 

A_gu_a.:Fc;;itu ra:da 

Fonte: Relat6rio de Fevereiro'2006, Gabinete de Diretor. 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 - empresa Carvao de Mo9ambique e dos CFM -
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 dais po9os de capta9ao e abastece os 
bairros de Bagamoio e 25 de Setembro, e o 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 para abastecimento periurbano vinte e seis fontenarios 
(chafarizes) e duas torneiras publicas, 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 capta<;:ao e uma 
capta9ao superficial, por meio de bombas eletricas e condutos de fibrocimento. 

A agua em Moatize desempenha tambem um papel relacionado a cultura e ao genera. 
As mulheres tern a func;ao de abastecer suas casas com baldes de agua, carregados 
na cabei;a 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. 

O processo de saliniza9ao da agua ·nos po9os e com um, no entanto, a popula9ao 
utiliza-a para consumo. Tanto nas trincheiras abandonadas pela minera9ao, como nos 
po9os escavados no leito dos rios, a agua extraida destina-se a varios usos: cozinhar, 
beber, banhar-se, lavagem de roupa e utensflios e para cria9ao de animais como, 
porcos, cabritos e gado bovino. A diminui9ao da produc;ao de alimentos e o aumento da 
fome e das doen9as estao relacionados a escassez de agua. 

Alem disso, o ciclo de doen9as de veicula9ao hfdrica se da em geral, pela ausencia de 
procedimentos adequados na capta9ao, no acondicionamento e na reserva9ao de agua. 

A Tabela Vl.3.5.2 aponta o abastecimento de agua na Vila de Moatize. 

Tabela Vl.3.5.2: Abastecimento de Agua na Vila de Moatize 

Fornecedor I Fornecimento domiciliario I Fontenario 

CARBO MOC 382 0 

Conselho Municipal 180 14 

CFM 200 4 

Total 762 18 

Fonte: MICOA, Plano de Urbanizac;ao da Vila de Moatize, vol.Ill, 2003. 

01111 Rio Doce Mo~ambique 
Uma Empresa CVRD 

Vl.3-70 



No que diz respeito ao abastecimento de agua da area rural do Distrito de Moatize, 
existem atualmente 150 fontes de agua distribuidas pelos tres Postos Administrativos, 
das quais 123 estao em opera9ao e as restantes avariadas. A Tabela Vl.3.5.3 
apresenta as fontes de abastecimento de agua na zona rural do Distrito de Moatize, por 
Posto Administrativo. 

Tabela Vl.3.5.3: Fontes de Abastecimento de Agua na Zona Rural do Distrito de 
Moatize, por Posto Administrativo 

Posto Administrativio I~ 
Z6bue 56 15 71 

Kambulatsisi 24 6 30 

Moatize Sede 43 6 49 

Total 123 27 150 

Fonte: Direcc;ao Distrital das Obras Publicas e Habitac;ao 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 Vl.3.5.2 e 
Vl.3.5.3 a seguir. 
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FIGURA Vl.3.5.2: 

MAPA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS 
POVOADOS 
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FIGURA Vl.3.5.3: 

MAPA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA 
DE MOATIZE 
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3.5.2.3 Sistema de Esgotamento Sanitario e Coleta de Residuos S6/idos 

Segundo informar;oes obtidas, o sistema de esgotamento sanitario e bastante precario 
e encontra-se num estado avan9ado 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). 

No Municipio 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). Par outro lado, a pratica de defecar a ceu aberto e 
tambem significativa, contribuindo em parte para a prolifera9ao de doen9as 
patogenicas coma diarreia e o c61era, por exemplo. 

De acordo ainda com o MICOA, o sistema de drenagem, que data dos anos 1960, e 
deficiente, pois nao acompanhou o acrescimo de popula9ao e urbanizar;ao 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 gera<;:ao de resfduos s61idos e pequena (se comparada com a 
media mundial para areas urbanas - 2kg/hab por dia)22

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

0 Conselho Municipal e res pons ave I pela coleta diaria dos re sf duos s61idos urbanos na 
via principal, que promove a disposi9ao 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 varri9ao de ruas regular realizado par mulheres. 

A seguir esta apresentado a Figura Vl.3.5.4 com a analise urbana por areas 
homogeneas identificadas da situa9ao do abastecimento de agua e do esgotamento 
sanitario da cidade de Tete e da vila de Moatize. 

22 Fonte:EPA- Environmental Protection Agency (Agencia de Prote~o Ambiental - EUA), 2003. 
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FIGURA Vl.3.5.4: 

MAPA DO ABASTECIMENTO DE AGUA E 
ESGOTAMENTO SANITARIO DA CIDADE DE 

TETE E DA VILA DE MOATIZE 
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3.5.2.4 Sistema de Energia Eletrica 

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

Em 2004 a Hidreletrica de Cahora Bassa (HCB) produziu cerca de 11.559.427 Mwh e 
em 2005 a produ9ao de energia eletrica 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. 

Nas cidades de Tete e Moatize, a empresa EDM vem buscando melhorar os atuais 
niveis de tensao e transformar o sistema em pre-pagos. Somente na cidade de Tete 
foram, ate o final de 2005, montados cerca de 4500 contadores. Ainda esta em 
implanta9ao a montagem de dais pastas de transforma9ao, um de 250 kVA no bairro 
Chingodzi na cidade de Tete, e outro de 100 KVA na vila de Ulongue. 

Algumas sedes distritais estao sendo alimentadas por energia de geradores, sob o 
comando das respectivas Administra9oes. Contudo, os geradores apresentam graves 
problemas de avaria pois, na sua maioria apresentam-se em estado avan9ado de 
obsolescencia. A Tabela Vl.3.5.4 apresenta a situa<;ao atual dos grupos de geradores. 

Tabela Vl.3.5.4: Situa~ao Atual dos Grupos de Geradores - Provincia de Tete 

Localizacao I Capacidade I Operacionalidade I M 1 - I 
do gerador (KVA) (Estado) anu enc;ao 

Anode 
lnstalac;ao 

I N'de 
Consumidores 

Changara 75 Razoavel DPRME 1999 80 

Tsangano 75 Razoavel DPRME 1999 28 

Mararia 75 Razoavel II 2000 89 

Chiuta 75 Born " 2001 33 

Magee 75 Razoavel " 2002 36 

Zumbo 80 Born II 2003 30 

Chifunde 75 Born " 2003 27 

Macanga 125 Born " 2003 100 

mucumbura 80 Born II 2004 40 

Fonte: Direcc;ao Provincial de Recursos Minerais e Energia (OPRME), Oepartamento de Energia, 2006. 

Ha ainda que referir a existencia de postos de abastecimento de combustfveis na 
cidade de Tete, nos cruzamentos de Materna •. Chitima, Songo,· Moatize, Angonia e 
Changara. Estes pastas garantem o abastedmento das · frotas de viaturas de 
passageiros e de carga, bem coma para outras actividades". 
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0 Municipio Vila de Moatize recebe energia eletrica 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 6,6kv, uma transformada para 0,55kv au 0,4kv para atender as 
necessidades de Carbomoc; e outra transformada para 0,4kv, destinada ao consumo 
domestico e industrial (pedreira). A area da futura concessao, com exce9ao da Vila de 
Moatize, nao e atendida regularmente pelo sistema de energia eletrica. 

A EDM - Zona de Distribui9ao de Moatize- tern cerca 2700 clientes, dos quais 7 sao 
considerados grandes clientes e pagam directamente na Sede (Cidade de Tete). As 
instituic;oes classiticadas coma grandes clientes, sao: Telecomunica96es de Moc;ambique, 
lnstituto Media de Geologia e Minas, Carbomoc, Mina de Chipanga 11, Bambas de Gasolina 
Petromoc, Pedreira e Aeroporto de Moc;ambique - Radio Farol que fica em Benga. A media 
de consumo e da ordem de 2.134 kv/h . 

Para um melhor controle dos consumidores domesticos, estes foram divididos em duas 
duas zonas: 

• Zona 06 - centre da vila de Moatize; 

• Zona 07 - arredores da vila , Chipanga e Pedreira, sendo esta u!tima a que concentra 
maior numero de consumidores. 

lmporta referir que a EDM - Zona de Moatize herdou toda a sua infra-estructura da empresa 
CFM em 1991. Atuaimente apresenta problemas resultantes deste legado, uma vez que tern 
registado perdas devido a desvios de corrente eletrica par parte de alguns consumidores. 

A empresa tern enfrentado problemas resultantes de avarias. Somente no ano de 2005 
foram apontadas cerca de 20 avarias devido a sobrecarga do sistema, roubo de condutores, 
queda de pastes Ua deteriorados) causados por mau tempo e queimadura de LINKES nas 
protegoes situadas na zona de Bamba, na margem esquerda do rio Revubue; e cerca de 
2.924 avarias causadas por roubo de condutores de cobre, fusiveis aereos, cruzamento de 
linhas, sobrecarga de linhas devido a menor secc;ao e o seu estado avanc;ado de 
obsolescencia. 

Com todos estes problemas, a empresa nao consegue atender a demanda, vista que 
conta com um numero reduzido de trabalhadores (12) , 0 maquinario existente 
encontra-se em grande parte avariado e nao existem acess6rios para a sua repara9ao. 
Atualmente a empresa nao tern parceria com outra empresa desta area e a 
concretiza9ao de seus projectos de expansao para atendimento adiciona! de 1.000 
clientes ate o final de 2006, depende do desempenho dos seus trabalhadores. 

Esta linha de energia abastece a vila para consumo domestico (1181 liga96es) e ipdustrial, 
alem de abastecer a Carbomoc, perfazendo um total de 1234 ligac;oes. Esta previsto pela 
EDM (Electricidade de Mogambique, E.P) o melhoramento da rede ate a Cidade de Tete, 
sendo necessaria a apresenta9ao, por parte da RDMZ, da sua demanda de energia para as 
futuras actividades de explorac;ao da mina, visando compatibilizar as suas necessidades 
com os pianos de fornecimento da Companhia para o Distrito de Moatize. 

A seguir esta apresentada a Figura Vl.3. 5.5 com a analise urbana por areas. hornogenea;; 
identificadas da situa9ao de energia eletrica da cidade de Tete e da viia pe IVloatize. · 
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FIGURA Vl.3.5.5: 

MAPA DE ENERGIA ELETRICA DA CIDADE DE 
TETE E DA VILA DE MOATIZE 
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3.5.2.5 Sistema de Comunica~ao 

A infra-estructura de telecomunica96es tern se beneficiado de melhorias com base nas 
liga96es via satelite e radio UHF, permitindo a liga<;ao de todos os distritos da provfncia e 
destes com o resto do pafs. Existem ainda redes de telefonia m6vel feitas pelas empresas 
TOM, MCEI e Vodacom na cidade de Tete e, vilas de Moatize, Ul6ngue, Luenha e Songo, 
que fazem cobertura em quase toda a provf ncia, excetuando-se o Zurn bu e Maravia. 

No que 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. 

No Munidpio de Moatize foi constatada a presen9a de uma central telefOnica, contando 
no ano de 2003 com cento e 33 assinantes, 60 caixas interurbanas, 12 cabines 
publicas e uma rede de tele-cartao. Alem disso, algumas institui96es possuem radios 
transmissores e o municipio e servido por 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 do Complexo Industrial de Moatize exige. 

3.5.2.6 Padrao de Uso e Ocupa~ao 

Vila de Moatize - Assentamento Urbano 

A Vila de Moatize ficava restrita ao nucleo original planejado ate meados da decada de 
1960, quando a cidade experimentou um crescimento populacional, com a implanta9ao 
da Carbomoc. A configura9ao urbana atual e o resultado de um crescimento 
concentrado, baseado na autoconstru9ao. 

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 
eleva96es, sendo que na ma is alta situ ado no bairro 1° de Maio, encontra-se um 
cruzeiro, onde sao feitas peregrina96es em homenagem a Santa Barbara. 

De acordo com informa96es obtidas em campo, o bairro de Bagamoio foi construido 
em razao dos caminhos de ferro, e e predominantemente formado por pessoas da etnia 
Sena, oriundas de Beira e de Mutarara. Quanto ao bairro 1° de Maio, construf do a volta 
da Carbomoc, foi constitufdo por pessoas da etnia NhungOe. 

0 bairro da Liberdade e formado por imigrantes que chegaram a Moatize a procura de 
emprego, pertencendo principalmente as etnias NhOngue e Nyanja. 0 bairro 25 de 
Setembro, de constru9ao mais recente, foi constitufdo depois da paralisa9ao da linha 
ferrea, majoritariamente por pessoas saidas dos outros bairros que se aproximaram da 
sede da Administra9ao. Ainda segundo as mesmas fontes, este bairro e habitado 
principalmente par pessoas das etnias NhOngue e Sena. 

Os bairros de Chipanga e Chithatha sao formados par pessoas oriundas das areas 
rurais, provenientes, os primeiros, do antigo povoado de Chipanga, (um povoado que 
se confundiu com a Vila por causa da area das minas), no perfodo entre a 
independencia e a guerra, atraidas pela pedreira. Nestes dois bairros, a etnia 
predominante ea NhungOe. 
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ldentifica-se a presen9a de cinco diferentes arranjos de ocupa9ao territorial que se 
caracterizam coma areas homogeneas, sabre os quais se estabeleceu a seguinte 
denominac;ao: nucleo original, setor periurbano A. setor periurbano B, setor Carbomoc 
e setor de ocupa9ao dispersa/rural, conforme identificado na Figura Vl.3.5.6 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 assentamento conformam um conjunto 
integrado e interdependente. 

Figura Vl.3.5.6: Vila de Moatize - Setores 

tf'1110 Nuc leo Original 

~ PeriurbanoA 
C:::·:'~l Periurbano B 

C~:::~:i Carbomoc 

c==:::-_::-: Rural ctisperso 

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

a. Nucleo Original 

Tra9ado urbano colonial portugues do infcio do seculo XX com quadras 
ortogonais, ordenadas axialmente, onde estao instalados os principais 
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 103, o que resulta em um fluxo 
constante de autom6veis e vef culos de carga. Em posi9ao paralela um pouco a sul, 
encontra-se a esta9ao ferroviaria municipal e a linha ferrea da CFM, hoje desativada. 
Quase a totalidade das vias desse recorte territorial e pavimentada , sem interrup96es 
ou obstaculos marcantes. 

Com rela9ao a infra-estructura de saneamento basico nao foi verificada esta9ao de 
tratamento de esgoto, Existe uma esta9ao de capta9ao de agua em poc;os as margens 
do rio Revubue e armazenamento em caixa-d'agua localizada pr6xima ao Quartel (area 
militar). A drenagem de aguas pluviais e feita superficialmente. As ruas sao dotadas de 
ilumina9ao publica deficitaria e sao frequentes os pastes sem manuten9ao adequada. 
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O sistema de espac;os publicos desse nucleo planejado, alem da rede viaria e dos seus 
passeios publicos, possui uma sequencia de prac;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. 

b. Setor Periurbano A (autoconstruc;ao: consolidac;ao avanc;ada) 

Ocupayao organica com casas autoconstruidas predominantemente em 
adobe (matope), cobertas com palha ou chapa de zinco, implantadas em 
lotes (talhoes) em geral sem demarcac;oes claras e, quando existentes, 
parciais, feitas com cercas vivas ou pedras. 0 barro, materia prima para 
a produyao dos elementos estructurais e de vedac;ao dessas 
construc;oes, e extraido de pequenas jazidas 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 caracteristicas periurbanas, au 
seja, de transic;ao entre o meio urbano e o rural. Pode-se notar que ha variac;oes de 
densidade populacional dentro desse setor, mas apresenta em media 100 hab/ha. Estao 
presentes diversos equipamentos de uso coletivo complementares a func;ao habitacional, 
tais coma escolas, igrejas, postos de saude, associac;oes comunitarias, e outros. 

Apesar da feic;ao rural, sao raras ou inexistentes as hortas junta 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 103, 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, nota-se a ausencia de redes oficiais, 
seja de captac;ao de esgoto, seja de distribuic;ao de agua e de sistemas de drenagem 
de aguas pluviais. O esgoto em geral e lanc;ado em valas negras e a agua fornecida 
por fontenarios coletivos. Em alguns trechos desse setor verifica-se a existencia de 
rede de iluminac;ao publica, porem insuficiente. 

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

Apresenta caracteristicas de uso semelhantes ao setor 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 consolidac;ao. 

Apesar de apresentar padroes periurbanos com baixa densidade populacional, par 
estarem afastados do nucleo original mais denso, 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 par meio de fontenarios. 
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d. Setor Carbomoc 

Trata-se de um conjunto habitacional, com casas padronizadas, 
construidas para abrigar funcionarios da empresa Carbomoc. A 
ocupa9ao, apesar de ordenada, e esparsa. 0 padrao de constru9ao e 
em alvenaria revestida com cobertura em telha de fibrocimento. As 
ruas nao sao pavimentadas. Possui uma area de lazer coletiva ( campo 
de futebol) e abriga o Centro de Saude de Moatize. Atualmente as 

casas sao de aluguel e, em geral, apresentam precarias condi96es de conserva9ao. 

e. Setor de Ocupa~ao Dispersa/rural 

Trata-se dae 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 lado, a baixa produtividade 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 estructu ra9ao, estao apresentados, a 
seguir, nas Figuras Vl.3 .5.7 e Vl.3.5.8. 
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FIGURA Vl.3.5. 7: 

MAPA DO PADRAO CONSTRUTIVO DA CIDADE 
DE TETE E MOA TIZE 
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FIGURA Vl.3.5.8: 

MAPA DO "MACHAMBAS" - USO E OCUPACAO 
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Pontos de Comercio 

Na Vila de Moatize observam-se actividades comerc1a1s formais e, com frequencia, 
informais. As primeiras estao localizadas ao longo da Estrada EN 103 e concentradas no 
nucleo original planejado. Trata-se de um comercio diversificado de mercadorias (mercado, 
farmacia, lojas de roupas, calyados, 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 
produtos primarios. Essa modalidade tambem pode ser observada ao longo da Estrada 
principal, junta ao comercio formal , ou disperse 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 distribufdos de forma homogenea sobre 
o territ6rio, porem, pode-se notar uma maior concentra9ao no bairro 25 de Setembro. 

ldentificam-se pontos de patrimonio 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 1976-77 (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 estructura9ao do espa90 urbano. 

Plano de Urbanizac;ao de Moatize 

0 Plano de Urbaniza9ao de Moatize, elaborado pelo Conselho Municipal da Vila e pelo 
MICOA, datado de 09 de mar90 de 2003, revela-se fundamental para o EIA, por estar 
inserido na AID do Projecto Carvao Moatize. Apresenta dados importantes para analise, pois 
pretende a fixa<;ao, o desenvolvimento e o controle urbano da Vila de Moatize, nao prevendo 
um possfvel cenario do reassentamento de parte da vila pelo Projecto Carvao Moatize. 

A partir da implanta9ao do Projecto Carvao Moatize faz-se necessaria uma 
compatibiliza9ao do Plano com o desenvolvimento das actividades previstas pelo 
empreendimento. 

0 Plano de Urbaniza<;ao de Moatize apresenta ainda uma proje9ao de incremento 
populacional para os pr6ximos 10 anos de cerca de 18.436 habitantes em rela<;ao aos 
numeros do Censo de 1997 (27.299 habitantes), podendo chegar em 2012 com uma 
popula9ao estimada da ordem de 45. 735 habitantes, cenario esse que devera ser reavaliado 
considerando-se a instala9ao do empreendimento. 

As areas de ocupa9ao consolidada inscrevem-se na parte central da vila (zona de 
cimento) nos bairros 25 de Setembro, Bagamoio e 1° de Maio, com uma superffcie de 263 
hectares, o que representa 8% da area total do municfpio com maior parcela pertencente a 
Carbomoc e a 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 
realizac;ao de investimentos equilibrados na vila e no campo para se evitar exodo rural. 
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A redu9ao deste exodo esta intrinsecamente ligada a estrategia definida pelo governo de 
apoio a popula9ao rural, visando permitir sua fixa9ao nas zonas de origem em condi<fC)es 
economicamente aceitaveis. 

Os programas e projectos que serao desenvolvidos pelo Gabinete do Plano de 
Desenvolvimento da Regiao da Zambezia - GPZ poderao, de certo modo, contribuir para a 
estabiliza9ao da popula9ao nas zonas rurais. 

De acordo com esta proje9ao havera em Moatize cerca de 3205 novas familias ea 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 e a area de explora9ao de pedra junto 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 a estudos de 
avalia9ao do impacto ambiental e devem garantir que os seus residuos s61idos, 
efluentes liquidos e emiss6es atmosfericas nao poluam as zonas residenciais previstas 
no setor norte da Estrada EN7. Qualquer agao de estabelecimento de unidades 
industriais devera ser coordenada com o setor minerario, devido as interferencias com 
a explora9ao subterranea. 

Prop6em-se ainda areas para a agricultura, silvicultura e pecuaria devendo-se 
incentivar o cultivo de horticulas nas varzeas e produ9ao 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 medio prazo, os solos desta area deverao ser 
submetidos a analises para possiveis corre96es e possibilitar maior produtividade. 

No bairro da Liberdade, na area pr6xima da ponte sobre o rio Moatize, onde se 
desenvolvem actividades de extra9ao de argila e queima de tijolos, esta prevista a 
reconversao para espa90 natural (area verde), podendo assim contribuir para a 
estabiliza9ao da Estrada EN7 e da ponte. 

Com a reativa9ao da Linha Sena, novos projectos de desenvolvimento poderao ocorrer 
na vila (aumento significativo da actividade comercial e servi9os). 

Outro aspecto a considerar, diz respeito ao aterro sanitario, que se localiza em local 
inadequado, em area de ocupa9ao consolidada no bairro Bagamoio. Propoe-se que 
este aterro sanitario seja remanejado para o bairro Chithatha, a cerca de 1 quil6metro 
do cemiterio, em direc9ao do rio Revubue, adotando-se praticas ambientalmente 
corretas para se promover o tratamento e a disposi9ao 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 
nove povoados. 

A rede de circula9ao e constituida de estradas nao pavimentadas (picadas) , com 
largura media de 5 a 6 metros e topografia predominantemente plana. Muitas vezes, o 
t.'.mico acesso as povoa9oes exige a transposi9ao de rios intermitentes, onde raramente 
sao encontradas pontes ou pinguelas para que se possa realizar a travessia. 
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De modo geral, nesses aglomerados, a capta9ao de agua e realizada atraves de po9os 
com fontenarios, instalados pelo governo local. Nao se constatam redes oficiais de 
infra-estructura e os servi9os publicos de manuten9ao, em geral, ficam restritos a 
reparos nas vias de acesso. 

As nuclea96es sao caracterizadas por um tipo de ocupa9ao dispersa e aparentemente 
espontanea. Nao existe a demarca9ao de lotes e as casas sao dispostas de maneira 
esparsa no terreno. As unidades habitacionais sao compostas por duas ou mais 
edifica96es que tern fun96es especificas como abrigo, casa de banho, dep6sito de 
sementes e outros produtos agrfcolas e abrigo para animais (galinhas, cabritos e porcos). 

Quanta aos aspectos construtivos, as casas tradicionais situadas em varias localidades 
tern paredes construfdas com estacas e pedras encaixadas entre os troncos 
(reminiscencia dos antigos zimbabues) e cobertas de colmo. Em outras versoes 
verifica-se o emprego do barro nas paredes. Sao denominadas de casas maticadas, 
com as paredes de larga espessura e coloridas ao gosto de cada habitante ("Olhar 
Mo9ambique", 1995), observadas em visitas de campo nos lvarios povoados. 

Foto: Casa e criar;ao em Mafupayaso 
Fonte Diagonal Urbana, 1910512005 

Foto: Casa de banho em Capanga 
Fonte Diagonal Urbana, 1210512005 

0 tronco da mapira e usado como prote9ao para dormida e como sistema de veda<;ao das 
casas nas partes externas. No caso da prote9ao contra insetos e rastejantes, o tronco fino e 
cortado, tran9ado e posto sobre a terra antes da esteira. No uso coma veda<;ao sao 
tranc;;ados e colocados junta as paredes das 
casas. Algumas habita96es 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 necessana ao produto agricola, 
conforme observado em Capanga. 

Os celeiros sao cilindricos tendo a base 
sempre acima do solo para a defesa contra 
parasitas, e protegidos com alguns 
produtos extraidos de raizes e de folhas de 
certas arvores com que "tratam" o chao a 
volta e o pr6prio celeiro para que nenhuma 
praga as ataque. 
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Foto: Celeiro em Mafupayazo 
Fonte Diagonal Urbana, 1910512005 
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Outra constru9ao observada destina-se a area de secagem dos graos, feita com 
estacas e com base bem acima do solo coma forma de prote9ao do ataque de 
caprinos, conforme entrevistas realizadas . 

Em rela9ao a existencia de equipamentos publicos, as maiores povoa9oes possuem 
pequenas escolas e pestos de atendimento medico que dao assistencia a popula~o 
local ea pessoas vindas das comunidades pr6ximas. Em visita de campo identificaram
se, em algumas povoa¢es, curses de alfabetiza~o para adultos. 

A sobrevivencia dos assentamentos rurais esta vinculada as actividades de cultivo de 
subsistencia nas machambas as quais podem ser identificadas no mapa V.3.4.1. que 
apresenta as mesmas na area de concessao. 

Para caracteriza9ao de cada povoado pertencente a Area de lnfluencia Directa em estudo 
estao apresentados no Anexo V.3.5.1 quadros com sua composi9ao, sistema viario e de 
transportes, uso e ocupa9ao do solo, actividades recreativas/ desportivas, saneamento, 
resfduos s61idos, equipamentos, fontes de energia, estructura fundiaria e areas de 
expansao, permitindo uma visao detalhada desses assentamentos rurais. 

3.5.3 SiNTESE TEMATICA 

As Areas de lnfluencia lndirecta e Directa do empreendimento Carvao Moatize 
circunscreve um territ6rio onde se apresentam padroes diferenciados de concentra~o 
e ocupa9ao. Neste poligono encontram-se tanto a Cidade de Tete, capital da provfncia 
e sua maier concentra9ao, coma o Distrito de Moatize cuja densidade esta equiparada 
a media provincial, que e baixa. Alem destes dais locais de maior concentra~o 
populacional, a ocupa9ao tende a ser rarefeita no territ6rio em assentamentos rurais 
em pontos disperses. 0 quadro Vl.3.5.1, abaixo, apresenta uma leitura das tres 
categorias de assentamentos urbanos e rurais no territ6rio, que se configuram em 
recortes territoriais, quanta a localiza9ao e articula9ao espacial, a fun9ao e a qualidade 
de vida nos mesmos. 
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Quadro Vl.3.5.1: Assentamentos Urbanos e Rurais 

Fun¢o 

. !dad~ nodal no centro 
e pm,a red,e por ~r:ide fll.Ji ': el'itre,urban_o secundario ·para onde 
p'ara ··0nde •converg~. ~ ·if:l®r't~tqda a rede de acessos dos 

· ranee parte da · 0~o~dq,s da ~re<! de ihfl~encia. 
' . l'Q~uY&o :~a prol(ineia· i~cia . Cumpre; mantidas as . 

onto de pasi>agem de · e,vidas propor¢es, com estes .. -~ povoad_os rura1s sao o nucleo de 
·etas oomerciais ss~ntamei:it0.s um ·papel semelhante um~ e~tructura de uso agropastoril do 
·nternacionats; runciona o representado pela Cidade de Tete el'if~t6no ; onde as func;:oes habitar e 
' 'md.entr.ep0st0 e eentro . m relayao a provincia. Supre-os has »LJltl":.ar ~~tao intrir,isecamente 
e>abastecimento; neq:lssjqades de servic;:os publicos e e~a.<>1?nad~s e se mesclam no espac;:o. 

· .li.~ntra.~61% dos bastecimerato. i:em 12 Nesse sent1do, sao monofuncionais-e 
. stabelecimentos stllbelecimentos de comercio re.almemte· outras actividades nao se 

· mereials. da pr0vlncia: . :areji.st1=1, . 7 de comercio atacadista e · .. xpress~rn esp_adalmente. Nao 
5 estabelooimento:s de ind~ tres de prestac;:a.o de servic;:os. ossuem comercio ou servic;:os de 
·.niercio,atacadista; 17'8' o longo da Rodovia desenvolve-se .ualquer natureza. Alem disso, nao 
e.eomercio 1iar'ejista; 71 . : r:§lnde' actividade de comercio edi~~ qu~lquer actividade 

l'!f0$tad.ores de servl9o's·e informal, por onde escoa parte do dmm1strat1va de .ca.rater local. 
· in~ mer~dos · xcedehte rural. Sedia escolas de maioria conta com urn a escola 
~n_fo~ais._ Cenia-~m eQUndo grau e posto de saude que primaria bastante rudimentar. Nao sao 
nst1tu1~s bancanas. . Je~dem. tambem a populac;:a.o de seliVidos por transporte coletivo. 
Oof,loen~ra.to~b Q aparato 0dcis os povoados do distrito. 

~'.lll~.i~~r:aU~o ~statal da .. E!clla.a administragao publica de 
pro.vr~aa : Se~1a .·0 Aivel dlstrital e municipal. 
Hosp>1tal P(ovmct1al. · · 
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Quadro Vl.3.5.1. Assentamentos Urbanos e Rurais (continua~ao) 

J Cidade de Tete J Vila Moatize I Assentamentos Rurais 

Ha duas-:areas, send© 
uma a· central .q'u·e
pres'entam melhor 

situayao de .infra
Stft:Jctura, euja 

populayao tern acesso 
rede de agua, fossas • . H . ' 

epticas, ener~ia Uma pequena fra9ao do .nucleo 
· letrica, iluminayao t:Jrbano, <i:!Ue G?rre~ponde a ar;a . . 
publica parcial, . e~tral (aprox1maaamente 7,0 Yo), N_?s povoados, o hab1tar e o .cult1var 
renagem precaria, UJa populayao tern acess.o a nao ~e reve:stem das comod1dades 
dificaqoes em rede de agua, fo~sas sept.1cas, usua1s da v1da moderna. 
lvenaria·de boas rena@em e pavimentar;ao, rede s recursos necessarios a ambos 
ondi<;i>es de letri~ e ~luminc;i~o p~blica ao.extraldos directamente da 
onseivacao e (aproxtmadamente 2·0 *' da natureza e utilizados com o 

loteamento definido. populayao). oncurso de tecnicas rudimentares. 
Ur:na segunda fracao ja agua e retirada dos rios e 

maior extensao . presenta depreciacao do padra qOlferos sem nenhum tratamento. 
ualidade de erritorial apresenta . e serviQOs numa maior s fontes de energia sao o caivao e 

ida uma ·depredayao do ncentra~o populacional: lenha e nao ha energia eletrica. 
padrao de acesso aos latrinas substituem as fossas 
ervi((os e a infra- epticas; a rede de Detritos e dejetos retornam a 
structura, com . bastecimento·de agua atende natureza. 
dificai;:oes em arcialmente, observam-se abundancia maior ou menor df\s 
lvenaria precaria e ontanarios para atender a recurses naturais como a agua, <i 

radicional, cor:n omunidade; nao ha isponibilidade de grandes espa(..;os 
loteamento em pavimentayao dos acessos e a as liga9oes com os centros 
esagregacao ou sem renagem e feita atraves de urbanos sao factores que regem 
efiniyao de lotes, oom alas; nao ha iluminayao publica. hoje.o fragil equiHbri? da qualidade 
tendimento parcial Esse setor representa 49,0% da e v1da de seus hab1tantes. 

pela rede de energia rea urbana e nele residem 
letrica , pela 1,0% da populayao da vila. 

iluminacao publica, 
pela rede de agua 
(fontenarios), com uso 
e latrinas e sem 
istema de drenagem. 

Fragilidades 

• Os recursos hidricos, como bens essenciais a vida coletiva, nao possuem gestao 
social e publica adequada para a sua sustentabilidade. Na Vila de Moatize apenas 
5% da popula9ao e abastecida directamente por agua potavel. Na cidade de Tete 
apenas 35% dos domicilios dispoe de fossas septicas; 

• Os assentamentos rurais sao bastante rudimentares, tanto no que concerne aos 
tradicionais sistemas de infra-estructura e de suas constru96es; 

• As fun96es tradicionais de comercio e presta9ao de servi9os nao tern grande 
expressao urbana. Tanto os recursos energeticos quanta os de abastecimento para 
a subsistencia sao extraidos directamente na natureza; 

• Ainda que se caracterizem como assentamentos urbanos por sua estructura 
morfol6gico-tipol6gica e pela diversifica9ao de fun96es, a cidade de Tete ea Vila de 
Moatize apresentam infra-estructura precaria para as necessidades locais; 
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• Ha uma interdependencia entre os povoados rurais e as sedes polarizadoras urbanas 
(Tete e Vila de Moatize) do ponto de vista comercial e produtivo. Possfveis interferencias 
nessa "rede de coopera~o" podem acarretar em desequilfbrios socioeconomicos. 

Oportunidades 

• A existencia de aglomerados urbanos e rurais e em si uma oportunidade para 
potencializar a oferta de servi9os, equipamentos e infra-estructura de uso coletivo; 

• 0 Plano de Urbaniza9ao de Vila Moatize constitui forma de conhecimento 
sistematizada sabre a cidade favorecendo a planifica9ao urbano e regional, em 
especial, no caso do estabelecimento de diretrizes voltadas ao controle do exodo rural; 

• A articula9ao da cidade de Tete com as rotas comerciais provinciais, nacionais e 
internacionais propicia interconexoes extra-locais. 
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3.6 ACTIVIDADES ECONOMICAS PRODUTIVAS E ESTRUCTURA 0CUPACIONAL 

As actividades economicas produtivas sao aquelas que se revertem em riqueza, 
caracterizadas por empregar mao de obra e produzir bens e servi9os, voltadas a 
atender as necessidades (demandas) locais e externas, efetivadas nos mercados 
formal e informal, registradas nas contas nacionais como produto interno bruto - PIB. E 
o indicador de crescimento economico quando medido ao longo do tempo e avaliado 
em termos comparatives. 

A estructura ocupacional e caracterizada pela mao de obra disponivel, composta pela 
popula9ao economicamente ativa (PEA). 0 estudo da estructura ocupacional prove o 
periil desta popula9ao que norteia os recursos humanos disponiveis junto com outros 
insumos produtivos, em locais e instantes especificos de observa9ao. Tambem mede 
emprego e desemprego, determinando o comportamento do mercado de trabalho. 

3. 6. 1 FUNDAMENTA<;Ao 

A caracteriza9ao das actividades economicas produtivas e da estructura ocupacional 
tern a finalidade de mostrar um panorama das regi6es de influencia directa e indirecta 
do empreendimento para antecipar as possiveis mudan9as que o projecto possa gerar 
na sua dinamica. 

Da mesma fomia a identifica9ao de tendencias na actividade produtiva permite valo1ar 
aquelas que convergem para potencializar as oportunidades de desenvolvimento do 
projecto. 

3. 6.2 DESCRl<;AO DO TEMA 

3.6.2.1 Estructura produtiva na Provincia de Tete 

A analise da estructura produtiva para a Provincia de Tete, parte dos dados do 
CEMPRE - Censo de Empresas, realizado pelo Institute Nacional de Estatfsticas de 
Mozambique - INE em 2004. 

0 CEMPRE caracterizou a estructura produtiva para a Provincia de Tete por distrito, 
abrangendo o numero de empresas e o volume de neg6cios em moeda corrente, 
conforme demonstrado na Tabela Vl.3.6.1: 

Tabela Vl.3.6.1: Numero de empresas e volume de neg6cios por Distrito, 
Provincia de Tete 

Distrito I 
Numero de 

I 
Participacao 

I 
Volume de 

I 
Participacao 

Empresas Relativa Neg6cios 
. 

Relativa 
- -

Cidade de Tete 388 27,1% 392.578,00 4,8% 

Angonia 160 11,2% 30.920,00 0,4% 

Cahora-Bassa 63 4,4% 7.473.591,00 91,4% 

Changara 97 6,8% 39.858,00 0,5% 

Chifunde 21 1,5% 12.162,00 0,1% 

Chiuta 64 4,5% 15.002,00 0,2% 
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Tabela Vl.3.6.1: Numero de empresas e volume de neg6cios por Distrito, 
Provincia de Tete (continua~ao) 

Distrito 

Fonte: CEMPRE 2004. 

Numero de 
Em pres as 

Elaborar;ao: Diagonal Urbana (2006) . 

Participa~ao Volume de 
Relativa Neg6cios • 

7,6% 

. 2,2% 

4,5% 

1'0,3.% 

2,2% 

1 Ol>l/fcl 8.~:714,436,00 

Participa~ao 
Relativa 

* valores em mi/hoes de Meticais correntes de 2004. 

A Cidade de Tete apresenta o maior numero de empresas, incluindo todos os setores 
produtivos (agricultura, comercio, servic;;os etc.) e corresponde ao segundo maier 
volume de neg6cios da Provf ncia. Esta area e o maior centro urbano, provido de todas 
as actividades economicas associadas especialmente a servic;;os e comercio na regiao 
central da cidade, em que ha provisao de melhor infra-estructura (rede eletrica, 
saneamento, telecomunica96es), e actividades de agricultura e pecuaria nas regi6es 
mais perifericas, onde a oferta de infra-estructura e menor17

. 

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), e determinado pela caracterfstica 
especffica do setor de produc;;ao de energia eletrica que la esta localizado. 0 distrito 
representa 91,4% do volume de neg6cios da provfncia 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. 

0 resultado desta caracterfstica para a Provfncia de Tete e a concentrac;;ao da riqueza 
gerada em um unico setor produtivo 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 
doze distritos. 

Portanto, o grau de concentrac;;ao de riqueza na regiao esta localizado em Cahora
Bassa, no setor energetico e na Cidade de Tete, em diversos setores relacionados a 
estructura urbana. 

A estructura de empresas por tamanho para a Provfncia de Tete apresenta a 
seguinte distribuigao : 

17 Os dados sabre provisao de infra-estrutura estao apresentados em documentos de georeferenciamento 
produzidos pela Diagonal Urbana em pesquisa de campo 2006. 
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Tabela Vl.3.6.2: Distribui~ao das empresas por tamanho - numero de empresas e 
volume de neg6cios. Provincia de Tete. 20041 

r I Numero de I Participacao I Volume de I Participacao 
ipo Empresas Relativa Neg6cios * Relativa 

Pequena 1842 94.~% 939.646,00 10,7% 

Media 88 4,5"°lo 293.080,00 3,3% 

Grande 1.1 0,6% 7.587.058,00 86,0% 

100 0% 
'.!1 

.. ! 

Fonte: CEMPRE 2004 

Elabora9ao: Diagonal Urbana (2006) 

• valores em mi/hoes de Meticais correntes de 2004 

As empresas de pequeno porte sao predominantes na actividade econom1ca da 
Provincia, representando 95% do numero de empresas. No entanto, correspondem a 
apenas 11 % do volume de neg6cios realizados. 

As empresas de media porte tern participa9ao inexpressiva tanto no numero de 
unidades deste porte (4,5%), quanta na participa9ao na gera9ao de riquezas (3,3%). 
No entanto, e a tipologia mais equilibrada quanta a propor9ao 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, pala 
riqueza gerada. 

Este dado converge com a alta concentra9ao verificada quanta ao local e o setor 
produtivo, ode produ9ao energetica, apontado anteriormente na analise de distribuiyao 
espacial da produ9ao. 

A descri9ao das actividades par setor, com destaque para a produ9ao energetica e 
extrativismo mineral, estarao descritas nas pr6ximas se96es. 0 destaque das 
actividades de baixo valor agregado e a produ9ao agricola familiar de subsistencia 
apresentada a seguir. 

3.6.2.2 Actividades produtivas de baixo valor agregado 

A economia da Provincia de Tete baseia-se nas prodU<;oes agricola-familiar de 
subsistencia (machambas), agropecuaria, de pesca e de extrativismo mineral e vegetal 
espalhadas por todo o territ6rio. 

Na Cidade de Tete e na Vila de Moatize encontram-se actividades comerciais e de 
presta9ao de servi9os caracterf sticos de centres urbanos. 

Estas produ96es sao voltadas essencialmente para o atendimento local, das 
comunidades assentadas em dispersos e pequenos vilarejos, que cultivam produtos 
agricolas de subsistencia e mantem cria96es de gado sem tecnicas produtivas 
adequadas de alimenta9ao (ra96es ou plantio de pasta) e de reprodU<;ao para obten9ao 
de excedente e comercializa9ao regular. 
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De acordo com a Campanha Agricola de 2001-2002, pode-se observar um aumento 
substancial da produc;ao familiar, assim coma a importancia das culturas do milho e da 
mapira no autoconsu·ma e na comercializac;ao dos excedentes 18

. A cultura do feijao, alem do 
autoconsumo, tern uma importancia significativa na medida em que, para muitas familias, 
ela e uma cultura de rendimento produzida para o mercado domestico e do Malawi. 

Os dados ma is recentes da Cam pan ha Agrf cola de 2003-2004 mos tram ainda um 
aumento da produc;ao da cultura de algodao para exportac;ao, assim coma um aumento 
na produc;ao de tabaco para a agroindustria, ambos dentro do setor familiar. A 
produc;ao do milho, assim coma da batata reno, encontram-se divididas entre os 
setores familiar e empresarial, enquanto outras culturas tradicionais do setor familiar, 
coma a mapira, mexoeira, batata-doce e amendoim, mantem estavel sua produc;ao. 

As maiores taxas de crescimento entre 2002 e 2004, dentre as culturas de rendimento, 
sao apresentadas pela cultura do algodao (90%), do tabaco (27%) e da paprica (44%), 
assim coma o infcio da cultura da soja com a produc;ao de 209 toneladas. 

No que concerne a campanha agrfcola 2004/2005 quanta as culturas de rendimento 
nota-se um aumento de 16% para algodao, uma reduc;ao para as produ96es de tabaco, 
na ordem dos 4,8%, e da paprica com um decrescimo de 31 %. 

A produc;ao pecuaria da Provfncia de Tete, predominantemente de gado bovino (abrange 
cerca de 25% dos efetivos do pals, segundo dados do INE, de 2003), as demais 
produc;oes compreendem cria96es de suf no e caprino, notadamente no setor familiar. 

Segundo o relat6rio anual 2005 do Departamento de Pecuaria, a comercializa9ao do 
gado e feita atraves de vendedores ambulantes, assim coma em feiras informais. Estas 
feiras, algumas delas propostas pela comunidade as autoridades pertinentes, ja 
funcionam coma facilitadoras do processo de comercializac;ao e escoamento da 
produc;ao, sendo utilizado, inclusive, anuncios radiof6nicos. 

A prodw;ao pecuaria registrada e comercializada com outras provf ncias refere-se 
somente aquelas com licenc;as de carnes inspecionadas. As provf ncias de Sofala, 
Maputo, Caba Delgado e de Niassa foram as principais receptoras desta produ~ao 
segundo o Relat6rio Anual do Departamento de Pecuaria. 

A produc;ao pesqueira esta distribuf da em explorac;ao artesanal, direcionada 
predominantemente para a subsistencia e eventual venda do excedente, e na explora<;ao 
da pesca comercial, localizada na Cidade de Tete e na Albufeira de Cahora Bassa. 

Sabre o extrativismo mineral e vegetal, a Lei de Terras regulamenta a actividade nas 
Areas de Manejo Comunitario, onde o Estado concede a uma comunidade residente, 
numa determinada area, o direito de gestao dos recursos florestais e faunfsticos ali 
existentes. 

Na Provfncia de Tete, o Projecto Tchuma Chato de Gestao Comunitaria de Recursos 
Florestais e Faunfsticos foi criado para efetuar a gestao desses recursos numa area 
que abrange as distritos de Magoe, Cahora Bassa e Changara. Segundo o Diretor 
Provincial do Turismo, preve-se a expansao desse projecto para Maravia, Chifunde, 
Moatize, Chiuta e Zumbo. 

18 MADER DINA/Direci;:ao Provincial de Agricultura de Tete. 

()1111 Rio Doce Moc;ambique 
Uma Empresa CVRD 

Vl.3-95 



A explorac;ao florestal na Provlncia de Tete baseia-se no regime de licenc;as simples 
para a subsistencia de alguns madeireiros com pouco poder economico. A produ~o 
industrial da madeira registra somente a presenc;a da MANOR - Madeiras do Norte que 
possui licen9a de explora9ao e da UNIVENDAS que alimenta sua industria com 
madeira comprada. 

As areas de actividade de reflorestamento envolveram entre 2003 e 2004 um programa 
em conjunto com a DDADR, GPZ e Mozambique Leaf Tabaco nos distritos da Ang6nia, 
Maravia e Changara. 

No que concerne ao programa de reflorestamento, o Diretor Provincial da Agricultura 
salientou veementemente, em entrevista realizada pela equipe, que "o programa de 
reflorestamento baixou muito, sendo que ha fa/ta de projectos de grande investimentos 
que ocupem grandes areas para o seu desbravamento. Havia uma expectativa de 
incremento positivo da actividade, mas o ano passado somente abrangeu-se 25 
hectares". 

Quanta as actividades ligadas ao turismo, registra-se a existencia de uma fazenda de 
Bravio no distrito de Maravia, da Empresa Cahora Bassa Safaria Ltda., com sede em 
Chimoio, alem de outras fazendas em processo de formac;ao. 

Sabre a actividade de comercio fora dos centros urbanos, e predominante na area rural 
a actividade informal, que desempenha um importante papel na aquisi9ao e 
comercializa9ao dos excedentes da produ9ao das familias camponesas (comercio 
distrital, interdistrital e mesmo entre as provfncias). 

3.6.2.3 Prodw;ao energetica 

Conforme apresentado, a actividade produtiva de energia eletrica e responsavel pela 
prodLI!;ao de 91,4% da riqueza da Provlncia de Tete. 

A produ9ao e o fornecimento de energia eletrica da Provincia sao realizados pela 
empresa Electricidade de Mo9ambique, E.P. (EDM) que caracteriza-se par participa~o 
do governo e de capital privado. 

Em especial a distribui9ao energetica e feita a partir da linha de Cahora Bassa, atraves da 
subesta9ao de Matambo, compreendendo as cidades de Tete, Songo, Chitima ate Moatize. 

A Hidrelectrica de Cahora Bassa produz cerca de 2000 MW, que sao vendidos para a 
Africa do Sul (1.480 MW), Zimbabwe (400 MW) e Mo9ambique (120 MW). 

0 uso da energia de Cahora Bassa esta condicionado a rede de transforma~ao e 
distribui9ao da energia eletrica nos polos de desenvolvimento e nas zonas rurais. 1 

No ambito do acordo com SADC20
, que proporcionou a possibilidade de parceria para o 

fornecimento de energia nas zonas fronteiri9as entre os paises vizinhos, as vilas de 
Z6bue, Ulongue (Angonia) e a localidade de Calomue recebem energia electrica do 
Malawi e a Vila fronteiric;a de Cuchamano, recebe energia do Zimbabwe. 

19 MADER DINA/Direcc,;ao Provincial de Agricultura de Tete. 
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Atualmente, a empresa EDM esta aprimorando os atuais nfveis de tensao, 
transformando os sistemas existentes em pre-pagos. Na Cidade de Tete, ate finais de 
2005, foram montados cerca de 4.500 contadores. A montagem de dais postos de 
transforma9ao, um de 250 KVA no bairro Chingodzi na cidade de Tete e outra de 100 
KVA na vila de Ulongue estao em curso. 

Algumas sedes distritais estao sendo alimentadas por energia de geradores, geridos pelas 
respectivas Administra96es. Contudo, os geradores apresentam graves problemas de 
avaria pois, em sua maioria, encontram-se em um estado avan9ado de obsolencia. 

De forma abrangente, este setor tern grande capacidade potencial de gerar mais 
energia e atender a demanda reprimida e potencial, coma sera o caso do 
empreendimento da Mina de Moatize. A demanda local e internacional de energia 
eletrica da regiao e factor absorvido pela empresa EDM, de tal sorte a ampliar a 
produ9ao e distribuic;ao instaladas. 

3.6.2.4 Prodm;ao mineradora 

A actividade extrativista de recursos minerais apresenta grande potencial de 
aprofundamento para toda a provfncia. Segundo a Dire9ao Provincial dos Recursos 
Minerais e Energia, a Provfncia de Tete e muito rica em carvao, uranio e metais 
basicos, ainda pouco explorados pela disponibilidade. 

Atualmente, estao presentes na regiao treze empresas voltadas ao extrativismo, 
conforme apresentado na Tabela Vl.3.6.3 a seguir: 

Tabela Vl.3.6.3: Producao mineira, por empresa e minerios. Provincia de Tete, 2005. 

Empresas Mineiras I Tipo de Minerio I Produ~ao I 2005 

~&TA l~~r:tes 3.4e·7,(i)., m3 - ~· 
- . . ' 

Explorai;ao Mineira Moi;ambique car.va:o ,Milileral 0,.04 T_ 
' . ,- - ~ •.· 

·carya~ Mirieral 
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Vale Zambeze (Gaba) r:;:,;- 1JJO T J ~-.,. . ..-: 

,,, Sarne-: ·~ AreJa 8.66rl\16.m 3
'· 

'-!-

v .. , •. 

Vale do Zambeze (Benga) Carva.o, Mirjeral o,:5T 

- ~"" ., ·' .. .. ·.~ ~ 

Ga a wt' · ·1 
1 ~:t-~~ -, ,. 

O\{R.q,,- ~·- ·-· ~:.,_ 
. ., 

'· 
. rv o 1neria 14:3"~0 T _. ,,, ~·. ' 

"' .. Fi'.:fv'llme!fe 
~~ .. 

Ou~0 2.~83 .7'.0'Q, 
' " ' 

~ 

Ch.:>)ler M09,afi'Ji~iqwe. Grat'llt.O azl!il 262,,5,(i) r:n~ 

Vale Zambeze Stok Carv~o Mineral 37r..0~2 ; so T 

Milamor Dwri:tolif:iete 1:5,0 T 
.-

Gillf:l~ket Areia 1' i .63_3~0 m'3 

GNh.e~e,r. S.aibm 1.75.0,1Qm 3 

Minas.de MeaJlze Carvao 3-.417';0 T 

Fonte: Relat6rio Anual 2005, departamento dos Recursos Minerais. 

Verifica-se que a maior concentrac;ao e de explorac;ao do carvao (seis empresas) e, em 
segundo, de areia. 0 ouro, que tern valor agregado alto, e representado apenas uma 
empresa exploradora e que apresentou para 2005, apenas 2,3 kg de produc;ao. 
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A Dire9ao Provincial dos Recurses Minerais e Energia afirmou ainda que devido a 
existencia de muitas jazidas em toda a Provincia de Tete, o numero de empresas 
aumentou e conseqOentemente o pedido para o seu licenciamento tambem, coma 
ilustra a Tabela Vl.3.6.4, a seguir. 

Tabela Vl.3.6.4: Concessoes e Licenciamentos Mineiros. Provincia de Tete, 2004-2005 

Titulo I 2004 2005 I Crescirnento % 

Concessao mineira 9 7 (45) 

Certificado Mineiro 3 3 0 

Lie. Prospec~o e Pesquisa 20 152 660 

Lie. Reconhecimento 2 10 400 

Senha Mineira 2 2 0 

Lie. eomercializacao 10 12 20 

Fonte: Relat6rio Anual 2005, Departamento dos Recursos Minerais 

0 Ministerio de Recurses Minerais e Energia - MIREME, apresenta para o ano de 
2005, um mapa da regiao do entorno da Vila de Moatize que contem a demarca9ao de 
novas concess6es de explora9ao mineral na Provincia, mostrado na Figura Vl.3.6. i , a 
seguir: 

Figura Vl.3.6.1: Mapa de Cadastro Mineiro - Entorno da Vila de Moatize 

t -

Escala: 1 !269.231 
Datum; Tete 

Fonte: MIREME 2005. 

Repliblica de M~mblqil• - Mlnhilerlo dos Recunoo Mlnerab t Energlll 
Direc~11o· Natioalil .d• Mfaos - Cadastro Mlneiro 

Esbo~o 'f'.<1pogrAflco 
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As areas terrestres pintadas em tom mais claro sao todas objeto de novas concess6es 
em diversos estagios de neg6cio, desde a fase de estudos preliminares de viabilidade 
ate o inicio de implementa9ao. 

Ressalta-se tambem que as concessoes de explora9ao sao para diversos minerios, 
que nao estao caracterizados neste mapa. 

De qualquer forma, esta configura9ao economica significa uma altera9ao estructural na 
actividade economica regional, com demandas especificas de infra-estructura, services 
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 
podem passar a ser areas de extrativismo mineral. 

3.6.2.5 Principais relat;6es comerciais da Provincia de Tete 

A agricultura da Provincia de Tete e caracterizada pela produ9ao de culturas 
alimentares para auto-consumo e venda dos excedentes, e a produ9ao de culturas de 
rendimento para comercializa9ao no mercado. 

0 primeiro levantamento sobre as rela96es economicas interprovinciais e mesmo 
interdistritais, alem daquela voltada ao mercado externo, remete, em um primeiro 
momento, ao Projecto de Desenvolvimento do Corredor Nacala e, mais recentemente, 
a recem criada Companhia de Desenvolvimento do Norte (CON). 

0 Corredor Nacala - Beira envolvia a liga~o do Porto da Beira ao Zimbabwe, Malawi e 
Zambia atraves do sistema rodoviario que atravessa as Provincias de Sofala, Manica e Tete. 

Atraves destas rodovias circulava carga para estes paises, por meio de postos 
alfandegarios localizados na Provincia de Tete, tornando as receitas alfandegarias e 
taxas rodoviarias uma contribui9ao importante para a economia da provincia. No inicio 
da decada de 1980, cerca de 95% do comercio do Malawi era distribuido atraves dos 
portos de Beira e de Nacala. No entanto, com o principio do conflito armado em 
Mo9ambique, a rota de Beira foi fechada em 1983 e a rota de Nacala em 1984. 

0 conflito armada condicionou, ate os dias de hoje, o sistema de transporte destes paises, 
mantendo os altos custos de transporte e refreando o desenvolvimento da regiao. 
Atualmente existe uma grande 
informalidade de comercio entre a Zambia, 
o Malawi e Mo9ambique, confinado 
basicamente aos artigos de alimenta9ao. 

Por outro lado, as oportunidades que o 
Corredor Nacala proporcionaria as 
liga96es comerciais de Mo9ambique com 
o Zimbabwe e Africa do Sul, atraves da 
Provincia de Tete, indicam forte factor de 
desenvolvimento para a regiao, alem do 
fluxo ja existente de mercadorias vindas 
de outras areas e que escoam pela 
Provincia em direi;ao, principalmente, a 
Durban e Johannesburgo. 

Foto: Hidroeletrica de Cahora-Bassa, Songo. 
Fonte: Diagonal Urbana, marr;;o de 2006. 
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3.6.2.6 Estructura ocupaciona/ 

A estructura ocupacional da Provincia de Tete foi estudada a partir dos dados 
disponiveis do II Recenseamento Geral de Popula9ao e Habita9ao - llRGPH ou, por 
simplifica9ao, Censo 1997, realizado pelo Institute Nacional de Estatfsticas - INE neste 
ano e compilado, analisado e finalizado para publica9ao em 1999. 

Para o INE, a PEA corresponde ao conjunto de pessoas em idade de trabalhar (15 ou 
mais anos de idade, seguindo padroes internacionais), de ambos os sexos, que 
constituem a mao de obra disponivel para a produ9ao de bens e servi9os. Dito por 
outras palavras, a PEA compreende as pessoas que trabalham (ocupadas) e as que 
procuram ativamente um trabalho (desocupadas) na semana da pesquisa, incluindo 
aquelas que o fazem pela primeira vez21

. 

A popula9ao rural da Provincia de Tete representava, em 1997, 85% da popula9ao total 
local, totalizando 976 mil pessoas. Desta popula9ao, pouco mais da metade tinha 15 ou 
mais anos de idade, de acordo com a piramide populacional da regiao22

, formando a 
popula9ao economicamente ativa potencial de aproximadamente 500 mil pessoas. A 
Tabela Vl.3.6.5 a seguir mostra os dados referentes a area rural, com a distribui9ao por 
genero da PEA: 

Tabela Vl.3.6.5: Distribuic;ao por genera da PEA e inativos na area rural da 
Provincia de Tete em 1997 

Condicao de actividade 
e inactividade 

Popula9ao total 

Popula9ao de 15 ou mais anos 

PEA 

lnativos 

Desconhecidos 

Fonte: /NE 1999 - Censo 1997. 

Elabora<;ao: Diagonal Urbana (2006) . 

I 
Homens 

I 
465.157 100% 

238.626 51,3% 

182.549 76,5% 

49.395 20,7% 

6.443 2,7% 

Mulheres 
I 

Total I % Medla 

511.155 100% 976.312 100% 

262.223 51,3% 500.848 51,3% 

187.751 71,6% 369.626 73,8% 

69.489 26,5% 119.703 23,9% 

4.982 1,9% 11 .520 2,3% 

A PEA efetiva, ou seja, pessoas que estavam na semana de referencia ocupadas ou 
buscando emprego, representava 74% da popula9ao de 15 ou mais anos, 
correspondente a 370 mil pessoas. 

A distribui9ao par genero mostra que a PEA masculina era de 183 mil homens e a 
feminina, 188 mil mulheres, que respectivamente correspondiam a 76,5% e 71,6% da 
popula9ao de idade igual ou maior que 15 anos. 

Os inativos, ou seja, PEA potencial menos a PEA efetiva, na media representavam 
24% da popula9ao em idade de 15 ou mais anos, predominantemente entre as 
mulheres (26,5%) em rela9ao a participa9ao masculina (20,7%). 

21 Nota metodol6gica do Censo 1999 (II Recenseamento Geral de Populac;:ao e Habitac;:ao - llRGPH) - pagina da 
internet www.ine.gov.mz. 

22 Ver capitulo de dinamica populacional. 
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Este evento tern a influencia da actividade econom1ca de agricultura familiar de 
subsistencia que emprega as mulheres (com ou sem remunera9ao) enquanto os homens 
buscam outras oportunidades ou trabalham em actividades sazonais e informais. 

Em determinadas localidades, de acordo com as entrevistas realizadas pela equipe de 
campo, foi verificada a presen9a de 6rfaos em diversas popula96es campesinas que 
dependem da mao de obra de subsistencia das mulheres, o que significa outro factor 
de influencia no maior fndice de inactividade feminine. 

0 comportamento da PEA na area urbana difere da PEA rural, conforme apresentado 
na Tabela Vl.3.6.6 a seguir: 

Tabela Vl.3.6.6: Distribuic;ao por genera da PEA e inativos na area urbana da 
Provincia de Tete em 1997. 

Fonte: /NE 1999 - Censo 1997. 

Elaborai;ao: Diagonal Urbana (2006). 

4.1·89'. 5',0% 

A popula9ao urbana representava 15% da popula9ao total da Provfncia, totalizando 168 
mil pessoas, das quais 86 mil na idade de 15 ou mais anos de idade (p6pula9ao 
economicamente ativa potencial). A PEA urbana representava 38% da popula9ao, 
totalizando 64 mil pessoas. 

A distribui9ao por genera mostra que a PEA masculina era de 40 mil homens e a 
feminina, 24 mil mulheres, que respectivamente correspondiam a 47,7% e 28,8% da 
popula9ao de idade igual ou maior que 15 anos. 

Os inativos representavam 57% da popula9ao, predominantemente entre as mulheres 
(68%) em rela9ao a participa9ao masculina (47%). 

Observa-se que a PEA masculina e predominante na regiao urbana, representando 
praticamente 2/3 da mao de obra ativa. 

Os inativos eram predominantes, especialmente entre as mulheres, quase 70%, mas 
nao ha indicatives dos motivos desta distribui9ao para a epoca, nem tampouco nas 
atuais pesquisas de campo realizadas. 
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Tabela Vl.3.6.7: Condi~o da PEA por genero na area rural da Provincia de Tete em 1997 

PEA I Homens I Mulheres I Total 

Trabalhou 15"8.270 86;7% 168.037 8.9 5% 
I 326.010 88,2% 

Nao trabalhou mas tern emprego 5.111 2,8% 4.131 2,2% 9.241 2,5% 

Ajudou farniliares 16.977 9,3% 15.396 8,2% 32.157 8,7% 

Procurava Novo Emprego 365 0,2% 19 0;0% 370 0,1% 

Procura Emprego Pela 1a Vez 1.825 1,0.% 0,5% 

Fonte: /NE 1999 - Censo 1997. 

Elaboragao: Diagonal Urbana (2006) . 

Considerando que o grupo que trabalhou e o que nao trabalhou mas tern emprego 
correspondem a POC, 90% da popula9ao rural estava ocupada na epoca do Censo. 
Esta media nao apresentou varia9ao entre os homens e as mulheres de forma 
significativa, tra9ando 0 perfil equilibrado entre OS generos quanto a 
empregabilidade no meio rural. A POC masculina abrangeu 163 mil homens e a 
feminina, 172 mil mulheres. 

Os demais subgrupos representam a mao de obra desempregada, ou seja, mesmo 
considerando que o trabalho junta ao agregado muitas vezes contribui para a prodw;ao 
e, par conseguinte, para a renda familiar, nao esta caracterizado coma trabalho 
remunerado ou nao, deixando aberto um vies para tal enquadramento como populayao 
ocupada. Desta forma, o desemprego era de 10% da popula9ao economicamente ativa 
na area rural. 

A popula9ao que buscava emprego pela primeira vez ou um nova emprego, teve baixa 
participa9ao media, de 0,6%. Este dado tende a demonstrar baixa necessidade de 
complementa9ao da actividade econ6mica no agregado por pessoas que nao estao 
usualmente na PEA por motivos como desemprego do chefe de familia ou eventos que 
demandam gastos extraordinaries. 

Os dados para a area urbana estao apresentados na Tabela Vl.3.6.8, a seguir: 

Tabela Vl.3.6.8: Condi~o da PEA por genero na area urbana da Provincia de Tete em 1997 

PEA 

Trabalhou 

Nao trabalhou, mas tern Emprego 

Ajudou familiares 

Procurava Novo Ernprego 

Procura Emprego Pela 1 a Vez 

i'Totat' 

Fonte: /NE 1999 - Censo 1997. 

Elaboragao: Diagonal Urbana (2006) . 

I Homens 

35.125 87,9% 

1.638 4,1% 

1.678 4,2% 

200 0,5% 

1.319 3,3% 

39.960 1'00% 

Vl.3-102 

I Mulheres I Total 

22.102 90,8% 57.216 89,0% 

487 2,0% 2.057 3,2% 

1.509 6,2% 3.150 4,9% 

73 0,3% 257 0,4% 

170 0,7% 1.543 2,4% 
' 

24.3~1 ' 100% 64.288 10·0·0~ 
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Para a area urbana, os numeros sao similares aos da area rural, mantendo a media de 
ocupa9ao um pouco superior de 92% e de desemprego em 8%. Entre os homens e as 
mulheres, a media se repete quase que exatamente. 

A popula9ao urbana apresentou um perfil diferenciado quanta a PEA masculina que 
busca o primeiro emprego, de 3,3%, que significa um segundo membro do agregado em 
busca de emprego associado, por vezes, a falta de emprego para o chefe de famflia. 

Para complementar esta analise, seriam necessarios dados mais detalhados quanta 
aos setores de emprego, escolaridade, mobilidade entre distritos, pastas 
administrativos etc., que nao foram contemplados na metodologia do Censo. 

3.6.3 SiNTESE TEMATICA 

A Provincia de Tete apresenta alto grau de concentra9ao na produ9ao de riquezas 
(91 %) localizada na regiao de Cahora-Bassa, especificamente pelo setor energetico. 0 
segundo maier p61o produtivo e a Cidade de Tete (5%), relacionado a diversos setores 
economicos ligados a estructura urbana. 

A actividade produtiva de baixo valor agregado predominante em toda a provincia e a 
agricultura familiar de subsistencia, com eventual venda de excedentes nos mercados 
informais e ao longo das principais estradas. 

A extra9ao de recursos vegetais, especialmente coleta de madeira nao cultivada, 
ocorre em diversas areas rurais, sendo um dos principais produtos de comercio 
informal, complementar a subsistencia. 

A actividade de extra9ao mineral em escala industrial apresenta um crescimento 
recente de concess6es que mudarao o cenario da economia local atual, especialmente 
no entorno da Vila de Moatize. 

0 comercio e servi9os instalados na Provincia se concentram especialmente na Cidade 
de Tete e, em muito menor escala, na Vila de Moatize. 0 padrao de consumo destes 
setores se da em estructuras urbanas. Apesar da actividade comercial na maioria do 
territ6rio ser informal, nao ha demanda caracteristica nas areas rurais. 

0 Corredor Nacala representa um forte factor de desenvolvimento para a regiao combinado 
aos demais neg6cios potenciais observados pelo mapa de concess6es, significando um 
incentivo ao incremento das liga96es comerciais de Mogambique com os paises vizinhos. 

A popula9ao economicamente ativa compreende 75% da popula9ao de idade igual ou 
superior a 15 anos. A concentra9ao da PEA se da no meio rural, conforme o cenario 
populacional do pais (85% de pop. rural em 1997). 

0 emprego mantem medias similares para as areas rural e urbana, de 90% da PEA e o 
indice de popula9ao inativa em idade economicamente ativa e mais relevante no caso 
das mulheres em area urbana (68%). 

Fragilidades 

• Agricultura familiar de subsistencia predominante na provrnc1a e actividade 
agropecuaria sem condi96es de crescimento produtivo no curto ou media prazo 
devido ao emprego de tecnicas rudimentares, acarretando encarecimento do 
abastecimento com frete e inflacionando os prei;os dos produtos primarios locais 
por choque de demanda; 
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• Ausencia de setor produtivo secundario, acarretando os mesmos efeitos quanto a 
necessidade de abastecimento nos curto e media prazos; 

• Popula9ao economicamente ativa rural, com caracteristicas associadas a actividade 
de agricultura predominante de baixa qualifica9ao; 

• Necessidade de cria9ao de infra-estructura habitacional, de comercio e servi9os, 
incluindo aparatos de saude e educa9ao, para o atendimento de novas familias de 
mao de obra qualificada, trazidas de outras centralidades ou de estrangeiros; 

• Comercio e servi9os concentrados na Cidade de Tete, potencializando a 
concentra9ao populacional e o crescimento urbano desordenado, causando piora 
das condi96es de abastecimento de produtos e de infra-estructura, alem de 
decorrentes problemas sociais; 

• Presen9a de concessionarias concorrentes com demandas de insumos produtivos e 
de contrata9ao de mao de obra especffica escassos na regiao. 

Oportunidades 

• Alta concentra9ao setorial na gera9ao de riqueza da provincia por um setor 
correlate a actividade mineraria (setor energetico), proporcionando condi96es 
favoraveis ao desenvolvimento regional; 

• Presen9a de uma das principais vias de acesso aos paises vizinhos, que serve P.os 
produtores locais e de outras provincias, amplamente conhecida, facilitandc1 o 
abastecimento local para momentos de altera96es da demanda e o escoamento da 
produ9ao; 

• Presen9a de outras concessionarias nao concorrentes, extrativistas de outros 
minerios, com interesses e demandas produtivas convergentes (ganhos produtivos 
de escala); 

• Mudan9a no perfil da actividade produtiva da regiao de baixo valor agregado 
(agricultura de subsistencia) para actividade produtiva de alto valor agregado, 
atraindo outros neg6cios acess6rios a actividade mineraria. 
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3.7 SAUDE 

A Saude, neste contexto, consiste na abordagem da situa<;ao de saude da popula<;ao 
estudada e na capacidade de atendimento as demandas atraves dos recursos 
atualmente existentes. 

3. 7.1 FUNDAMENTACAO 

0 tema Saude tern centralidade nas polfticas publicas de Mrn;ambique devido aos 
desafios colocados pela alta carga que as doen9as infecciosas impoem aos servi9os de 
atendimento no pais e pela forma como repercutem na baixa expectativa de vida e 
perdas consideraveis na produtividade nacional. 

0 presente diagn6stico de saude tern o objetivo de fornecer um retrato das condi~es 
de saude na area de estudo. Esse diagn6stico identifica vulnerabilidades reais ou 
potenciais na popula9ao ou na regiao, diante do fato da implanta9ao e desenvolvimento 
de uma actividade mineraria no local. 

Por outro lado, observam-se tambem iniciativas no ambito das polfticas 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 rela<;ao do quadro de saude com a condi9ao de pobreza, na capacidade de 
cobertura das infra-estructuras, na quantidade e nivel de recursos humanos existentes, 
e na vulnerabilidade as doen9as transmissiveis e a inseguran9a alimentar. 

Tais informa96es tern o intuito de subsidiar o EIA com vistas a dimensionar 
posteriormente os possiveis impactos da actividade mineraria nas condi96es de saude 
da popula9ao da area de estudo e, consequentemente, servir de base para a 
elabora9ao de Programas de Gestao Ambiental nesta area. 

3. 7.2 DESCRl{:AO DO TEMA
22 

3.7.2.1 Perlil de Saude na Regiao do Estudo 

0 perfil de saude da Provincia de Tete e semelhante ao perfil do pais, por apresentar 
altos indices de doen<;as transmissiveis, como malaria, HIV/SIDA, doen9as diarreicas e 
doenc;as respirat6rias, alem de desnutri9ao. Os altos indices de internai;ao e 
mortalidade vinculam-se a situa9ao de pobreza, as altas 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 Vl.3.7.1 a seguir mostra as altas taxas de mortalidade referentes a provincia de Tete 
e que repercutem em uma esperanya de vida de 46,6 anos para a populayao na regiao. 
Entretanto, os tres indicadores destacados apresentam-se melhores que as medias nacionais. 

22 As informai;6es que constam neste diagn6stico de Saude foram provenientes de fontes secundarias oficiais 
(dados do MISAU, DPS, DDS, OMS, ONU, UNAIDS); entrevistas em profundidade nos tres niveis de poder e nos 
povoados da area de estudo; visita e descrii;ao da rede hospitalar e rede basica existente na area de estudo. 
Para os dados do total de popula9ao, utilizou-se a estimativa populacional para o ano de 2005 mencionada pela 
Direci;ao Provincial de Saude (DPS) de Tete, de forma a padronizar o caculo de indicadores de saude, a saber: 
Popula9ao de Moatize em 2005: 122.998 habitantes; Populai;ao da Cidade de Tete em 2005: 162.149 habitantes; 
Popula9ao da Provincia de Tete em 2005: 1.500.055 habitantes 
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Tabela Vl.3.7.1: lndicadores de Saude com base em proje~oes do INE. Mo~ambique 
e Provincia de Tete. 2000-2005 (MISAU, Perfil Estatistico Sanitario, 2003) 

lndicadores 
I 

Provincia I Pais 

Esperan<;a de .vida ao nascet 46,6 45,3 

Mortalidade lnfantil ( <1ano/1000 nasc. vivas). 112,7 129,4 

Taxa bruta de Mortalidade /1000 17,3 18,2 

Fonte: Projer;oes. /NE 2000-2005 

A provincia de Tete se diferencia das outras provincias pela ocorrencia, ainda que 
baixa, de casos de peste bub6nica no distrito de Mutarara, hist6rico de tripanossomiase 
ea maior incidencia de casos de cegueira no pais23

• 

A localizai;ao da Provincia faz com que os fluxos migrat6rios nacionais e internacionais 
sejam elevados devido a proximidade com tres paises: Malawi, Zambia e Zimbabue. 
Outro factor que contribui para esses fluxos migrat6rios e a inser9ao da Provincia em 
um corredor de escoamento comercial a costa leste do pais. Este movimento 
populacional interfere directamente no maior indice de transmissibilidade de doen~s 
sexualmente transmissiveis na regiao, particularmente o HIV/SIDA. 

As areas fronteiri9as dos paises vizinhos apresentam perfil epidemiol6gico semelhante 
ao da provincia de Tete. 

Entre Moi;ambique e os paises vizinhos nao ha controle de epidemi~_s nas fronteims, 
alem de existirem fronteiras nao oficiais. O que ha sao "cantatas de boa vizinhan9a". 
(Departamento de Epidemiologia, DPS Tete, 2006). 

As doen9as de origem animal sao mais bem controladas nas fronteiras. Tai fiscaliza~ao 
esta sob a gestao dos Servi9os de Veterinaria nas fronteiras e aeroportos. Em algumas 
fronteiras, e feito o controle de alimentos por profissionais do CHAEM (Centro de 
Higiene Ambiental e Exames Medicos). 

A vacina de febre amarela e uma exigencia obrigat6ria para pessoas provenientes de varios 
paises, mas principalmente Brasil, Angola e India. 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 doeni;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 incuba9ao da doen9a (CHAEM). 

As condic;:6es acima referidas fazem com que a area de estudo esteja extremamente 
vulneravel as mudanc;:as demograficas e epidemiol6gicas. 

23 Nao ha ate o momenta registo oficial desta informa9ao, mas esta referencia foi apontada par todos os 
gestores da area de saude entrevistados. 
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3. 7.2.2 Perfi/ de 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 a Tabela Vl.3.7.2 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, doenc;as como diarreia e desnutric;ao ganham peso 
como causas de mortalidade infantil. (Relat6rio Anual HPT, 2005). 

Tabela Vl.3.7.2: Principais Morbidades e Mortalidades no Hospital Provincial de Tete, 2005 

6 Todos-.o~ outr.as 16,47 

Tela I 60"12 asa ,•14,27 

Fonte: Relat6rio Anual HPT, 2005. 

Mortalidade lnfantil 

0 coeficiente de mortalidade infantil24 e tradicionalmente um dos indicadores mais 
adequados para avaliar o nivel de desenvolvimento socioecon6mico e o estado de 
saude da populac;ao. Este e um dos maiores problemas sociais do pals que demanda 
programas e politicas publicas especificas (INE Moc;ambique, lnquerito Demografico e 
de Saude 2003, junho de 2005). 

Dados do lnquerito Demogratico e de Saude mostram que em 2003 a mortalidade 
infantil na provincia de Tete foi de 125 por mil nascidos vivos, um pouco abaixo da 
media nacional, mas ambas extremamente elevada. Em outras palavras, 12% das 
crianc;as nascidas vivas nao atingem um ano de vida. Nestas condic;oes tanto a 
mortalidade neonatal quanto a mortalidade pas-neonatal sao elevadas. 

24 
Mortalidade lnfantil (ate 1 anode idade), P6s-lnfantil (1 a menos que 5 anos) e na lntancia (combinai;:ao das duas taxas). 
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O mesmo inquerito, conforme dados da Tabela Vl.3.7.3, aponta para situa~ao 
igualmente preocupante em rela9ao a mortalidade p6s-infantil e infanto-juvenil . 
Taxas de 92 par mil para mortalidade p6s-infantil e 206 par mil para mortalidade 
infanto-juvenil sao tambem extremamente elevadas, sendo estes 6bitos atribuidos 
principalmente a malaria, SIDA, diarreia, pneumonia e desnutri9ao. 

Tabela Vl.3.7.3: Taxas de mortalidade neonatal, p6s neonatal, infantil, p6s-infantil 
e infanto-juvenil. Provincia de Tete, 2003. 

lndicadores 
I 

Taxa (p/ mil nv) 

Mortalidade Neonatal 42' 

Mortalidade P6s-neonatal 83 

Mortalidade lnfantil 125 

Mortalidade P6s-lnfantil 92 

Mortalidade lnfanto-Juvenil 206 

Fonte: /NE Moi;ambique, lnquerito Demografico e de Saude 2003, junho de 2005. 

A mortalidade infantil, alem de influenciar directamente a esperan<;a de vida ao nascer, 
tambem apresenta varia96es de acordo com a area de residencia. A diferen<;a entre as 
taxas das zonas urbanas e rurais relaciona-se a desigualdade quanta ao acesso aos 
servi<;os de saude e as condi96es de vida dos agregados nessas areas. Em 1997, por 
exemplo, a Mortalidade lnfantil nas zonas rurais da provlncia de Tete era de 
131.8/1000, enquanto na zona urbana era de cerca de 98,7/1000. A mesma situa~o 
se observa na Mortalidade P6s-lnfantil no grafico a seguir. 
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Gratico Vl.3.7.1: Mortalidade lnfantial, p6s-infantil e na infancia por area de 
residencia, Provincia de Tete, 1997 

3. 7.2.3 Doen~as Transmissiveis 

Doen~as associadas ao comportamento humano 

As Doen9as 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 como no desenvolvimento de actividades 
de orienta9ao aos usuarios para buscar atendimento adequado. 

DTS - Doencas Transmissiveis Sexualmente 

Apesar de existirem poucas infoma<;oes disponiveis sabre as DTS, ha evidencias de 
aumento na ocorrencia dessas doen<;as. 

No Distrito Moatize, entre 2003 e 2004, o numero de casos de DTS aumentou de 4.832 
para 5.297. As actividades de educa9ao para controle das DTS sao atualmente 
desenvolvidas em conjunto com as actividades do Programa de Combate a SIDA, em 
razao da intima rela9ao entre as doen9as. Encontra-se bem documentado que as DTS, 
especialmente as ulcerativas, aumentam substancialmente o risco de infec9ao pelo HIV. 
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Tabela Vl.3.7.4: Porcentagem de mulheres diagnosticadas em consultas, com 
sintomas de DTS (Leucorreia, ulceras e corrimentos), por local de residencia. 
Provincia de Tete,2005 

Local de Residencia I % Mulheres com sintomas de DTS 

Moatize 66.,1% 
·' 

Cidade de Tete '66,2'% 

ProvlnGia de Tete :61 ,0% 

Fonte: DCS - Relat6rio 2005. 

HIV/SIDA 

Mo9ambique e um dos pafses de alta prevalencia de HIV/SIDA. De acordo com 
estimativas da UNAIDS/Organiza9ao Mundial da Saude, para o anode 2003, o numero 
de pessoas vivendo com HIV/SIDA encontra-se entre 980.000 e 1.700.000, 
representando aproximadamente 12 a 16% da popula9ao adulta infectada no pals. A 
principal forma de transmissao sao as rela96es heterossexuais25

. 

Na Provfncia de Tete, durante o perfodo de 2000 a 2003, os casos de SIDA quase 
duplicaram, aumentando de 544 para 1176. Nos ultimos 3 anos, a SIDA tern sido a 
principal causa de morte no Hospital Provincial de Tete (HPT). 

A doen9a tern impacto direto na popula9ao economicamente ativa e apresenta reflexos 
em todos os niveis de produ9ao coma assinalado pelo lnstituto Nacional de Seguran~ 
Social de Tete (INSS) "as causas mais frequentes para solicitar o subsfdio de doen~a 
sao tuberculose OU HIV/SIDA". 

Segundo dados de Vigilancia Epidemiol6gica do HIV - Ronda 2004, a taxa de 
prevalencia de HIV considerada atualmente para a provfncia de Tete e 16,6%. 

Sao apresentados, a seguir, nas Tabelas Vl.3.7.5, Vl.3.7.6 e Vl.3.7.7, alguns dados relativos a 
epidemia de HIV/SIDA na area de estudo. 

Tabela Vl.3.7.5: Exames positivos para o HIV. Distrito de Moatize e Cidade de Tete. 
2001 a 2005 

Locattzac~o ~ 
Moatize 205 61 332 81 304 106 191 31 313 38 

Cidade de 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. 

25 UNAIDS/WHO. Mozambique. Epidemiological Fact Sheets on HIV/AIDS and Sexually Transmitted Infections, 
2004 Update 
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Tabela Vl.3.7.6: Numero de casos e 6bitos por HIV/SIDA. Distrito de Moatize e 
Cidade de Tete. 2001 a 2005 

Fonte: Nucleo Provincial de Combate ao SIDA Tete, 2006. 

Tabela Vl.3.7.7: Prevalencia de HIV/SIDA. Provincia de Tete (1998 a 2004) 

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 2 
ultimas anos. 

Quando se observam os dados relativos a casos e 6bitos, ocorre o inverso. A partir dos 
dados apresentados na tabela, 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 17,5/100.000 em 2001e59,17/100.000 em 2005). 

Ressaltando-se as limita96es dos dados, a discordancia entre as prevalencias de 
infec9ao e de casos, evento tardio na evolu9ao 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 infec9ao bem mais altas do que a media 
estimada para o paf s coma um todo, correspondendo ao limite superior das estimativas 
que apontam para 16% da popula9ao adulta infectada pelo HIV. 

Estudos sentinela sao realizados com grupos populacionais especfficos, e utilizados 
para estimar a prevalencia populacional em grupos especialmente vulneraveis. As 
prevalencias encontradas entre mulheres gravidas sao utilizadas para estimar a 
prevalencia na popula9ao 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 diminui9ao nas taxas 
de infec9ao. 0 observado aumento no numero de casos pode refletir a melhoria do 
diagn6stico e uma maior sobrevida do pequeno percentual que consegue ser 
beneficiado com Tratamento Anti-Retroviral - TARV. 0 tratamento deve estar 
promovendo impacto na diminui9ao do numero de 6bitos. Alem disso, o treinamento 
dos profissionais e disponibilidade de medicamentos para melhor manejo das infec96es 
oportunistas certamente tern impacto sobre a mortalidade. Estimativas da UNAIDS 
indicam que cerca de 190.000 pessoas teria indicac;ao de tratamento no pafs. 
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Os esforyos de prevern;ao desenvolvidos pelos Gabinetes de Aconselhamento e T estagem 
Voluntaria (GATV), devem contribuir para uma redu9<3o de novas infec¢es a media e longo prazo. 

A Resposta a epidemia de SIDA 

0 governo do pais, em parceria com mumeras organizac;oes 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 Relief (PEPFAR). 

Segundo relat6rio da UNAIDS, parece ser consensual entre os varios atores 
envolvidos, a avaliac;ao da assistencia a saude no nivel provincial coma extremante 
fragil. Esta em curso um esforc;o substancial para descentralizar as ac;oes e recursos 
do Ministerio para as provincias26

. 

Os Hospitais de Dia (HOD) concentram o atendimento clinico aos doentes 
soropositivos, desde o controle de infectados assintomaticos, ate o T ARV (tratamento 
anti-retroviral), passando pelo tratamento das infecc;oes oportunistas. Na provincia de 
Tete as ac;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 teve inicio em 2004. Atualmente, depende do Orc;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 coma no CS de Z6bue, realizam-se 
testes de HIV e ha um GA TV27 em cada unidade. 0 CS de Z6bue tambem funciona coma 
Posto Sentinela. A Cidade de Tete possui 4 GATV's (Centros 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 noturna na zona da Vila de Moatize. Esse 
programa tern coma objetivo sensibilizar os caminhoneiros e as trabalhadoras do sexo 
a respeito da prevenc;ao do HIV/SIDA. 

No ambito da coordenac;ao de projectos nesta area, Tete conta com um Nucleo Provincial 
de Combate ao SIDA (NPCS) que foi criado dentro das ac;oes do governo Moc;ambicano 
para o combate ao SIDA, por meio do CNCS (Conselho Nacional de Combate ao Sida). 0 
NPCS nao implementa projectos, somente coordena e financia. Ate o momenta, 400 
organizac;6es locais receberam financiamentos para projectos de sensibilizac;ao, de 
desenvolvimento e apoio aos idosos, viuvas e crianc;as 6rfas. 0 NPCS tern parcerias 
principlamente com a World Vision, Medicos sem Fronteiras e Fundac;ao Luterana. 

Ha ainda nos dais locais de estudo, organizac;oes locais de pessoas vivendo com 
HIV/SIDA (PHVS), que desenvolvem a advocacia e o desenvolvimento comunitario, 
coma a Xinguirizano na Cidade de Tete ea Kopomuzane em Moatize. 

26 Uniting the World Against AIDS. Mozambique. UNAIDS. 
www.unaids.org/en/Regions_Countries/Countries/mozambique.asp 

27 0 Gabinete de Aconselhamento e Testagem Voluntaria (GATV), conta com conselheiros treinados que prestam 
servi9os de aconselhamento pre e p6s-teste, testagem confidencial e anonima do HIV, assistencia na interpreta!{ao 
dos resultados e apoio sobre como lidar com a pressao psicol6gica e emocional (Alguns Servi9os do HIV/SIDA 
existentes em Mo9ambique , MISAU I UNSIDA, 2004) 
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Elementos para uma caracteriza.:;ao da vulnerabilidade populacional ao HIV/SIDA 

A proximidade da provfncia com paises de alta prevalencia da doenc;a (Malawi, Zambia 
e Zimbabue) ea existencia de um corredor rodoviario Cuchamano- Z6bue, ramificando
se em Matema-Cassacatiza e Mussacama-Calomue, que une aqueles pafses, torna a 
provincia bastante vulneravel a propagac;ao da epidemia de HIV/SIDA.28

. 0 fluxo de 
caminhoneiros, comerciantes, refugiados au turistas e intense na regiao e estimula a 
existencia do mercado do sexo. 

0 mapa a seguir, referente ao percentual da populac;ao com HIV na provfncia de Tete 
em 2002, destaca as tres distritos com as maiores taxas de prevalencia na provincia, 
dentre eles Moatize e Cidade de Tete. 

Figura Vl.3.7.1: Percentual de Popula.:;ao com HIV. Provincia de Tete (2002) 
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Zimbabwe 

Factores culturais e de organizac;ao social tambem podem estar relacionados com as 
caracterf sticas de transmissao das doenc;as sexualmente transmissfveis. No padrao de 
organizac;ao social vigente, o grupo etnolinguistico dos Chewas, que predominam no 
PA de Z6bue, sao OS unicos 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 cumpre com o objetivo de ampliar a mao de obra 
familiar. Estes ultimas sao predominantes no PA de Moatize Sede e Kambulatsitsi 
(Direcc;ao Distrital de Agricultura de Moatize, 2005). 

Segundo entrevistas realizadas, nem todos os povoados contam com ac;6es educativas 
ou de prevenc;ao da doenc;a. Em certas localidades do distrito de Moatize, as 
informac;6es que a populac;ao tern sabre a SIDA foram obtidas por meio de programas 
de radio e reuni6es com a comunidade. Devido a falta de informac;ao, em alguns 
lugares acredita-se ainda que o preservativo seja um meio de transmissao da doenc;a. 

28 MISAU (DNS, DPS Tete e INS) e DANIDA, Mor;;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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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 ainc:la 
que "a pratica do uso de laminas individuais tern sido feita ha muito tempo"29 

. 

3. 7.2.4 Doen~as Associadas as Condi~oes Sanitarias Precarias 

Diarreia e C61era 

As diarreias sao doen9as freqOentes nas areas de estudo, com importante impacto 
tanto em termos de morbidade, quanto de mortalidade. Apresentam sazonalidade com 
maiores incidencias no perfodo de chuvas (dezembro e mar90), embora ocorram de 
forma importante o ano todo. 

Em entrevistas com moradores dos povoados da area de estudo, afirmou-se que 
depois da malaria, as diarreias sao as doen9as que mais ocorrem e configuram-se 
como uma das maiores preocupac;oes com a saude da popula9ao30

. No Centro de 
Saude de Benga, os casos de diarreia sao os que apresentam mais registos, 
principalmente de crianc;as. 

Os dados na Tabela Vl.3.7.8, a seguir, demonstram a importancia do elevado numero 
de casos. Parece haver, contudo, uma tendencia de diminui9ao no numero de 6bitos 
nos ultimos anos. 

Ressalte-se que a Cidade de Tete apresenta as maiores incidencias de diarreia, sendo 
que o maior numero de ocorrencias localizam-se nos bairros Samora Machel; Mateus 
Sansao Mutemba e Francisco Manyanga que apresentam precariedades na infra
estructura e servic;os de saneamento basico (Direc9ao de Saude da Cidade de Tete, 
2006). 

Tabela Vl.3.7.8: Numero de casos e 6bitos de diarreias nos ultimos 5 anos. Distrito 
de Moatize e Cidade de Tete. 2001 a 2005 

5939 22 6495 20 5832 6 6297 4 6047 

Cidade de 12380 18 12598 37 10295 20 9120 9 10045 
Tete 

Provincia 138.429 54 41.494 68 41.817 44 44.529 27 47.485 
de Tete 

Fonte: Oirecr;ao Provincial de Saude de Tete . 

29 Entrevistas com as curandeiras do Povoado de Capanga, do Povoado de Mitsanhe, do Povoado de Nhambalualu. 

30 Povoados de Chidengue, Chitondo, Mitsanhe, Nhambalualu, Benga, Capanga, Calambo. 

4 

4 

29 
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No que diz respeito a c61era, em 2004 os 9 casos sem 6bito ocorridos na Provfncia 
aconteceram isoladamente na Cidade de Tete. Apesar de em 2003 nao ter havido 
nenhuma notificac;ao, em 2002 ocorreram 440 casos de c61era em Moatize e 1309 na 
Cidade de Tete. A provfncia permanece em fase de alerta e desenvolve actividades de 
clorac;ao da agua e de educac;ao para a saude. 

Tabela Vl.3.7.9: 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 

Fonte: Direcr;ao Provincial de Saude de Tete. 

A maior parte da populac;ao nao tern fonte de agua e, portanto, utiliza a agua do rio 
para consume. Apesar das ac;oes dos Agentes Polivalentes Elementares de Saude -
APES e funcionarios do servic;o publico voltadas para esclarecer a populac;ao 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 ac;oes de 
lnformac;ao, Educac;ao e Comunicac;ao - IEC. Porem, verifica-se resistencia da 
populac;ao em alguns povoados para a construc;ao de latrinas. "O povoado de 
Capanga, por exemplo, beneficiou-se de latrinas 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 
construc;ao de latrinas: "ha o agravante do solo ser rochoso e mais dificil de cavar os 
buracos" (DPS de Tete, 2006). 

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 fndice de tuberculose do mundo . 

Em 2004, o paf s apresentava uma incidencia de 460 ca sos 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. 
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Um outro aspecto agravante da situac;ao epidemiol6gica da tuberculose no pais e o 
crescimento de bacilos multiresistentes. 

O relat6rio da 55a sessao do Comite Regional da OMS, ocorrida em 2005 em Maputo, 
aponta coma 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 cases e de sucesso no tratamento, a dupla epidemia Tuberculose e HIV e 
as limitados recurses humanos e financeiros. 

Os dados do MISAU apontam uma incidencia de 100 por 100 mil habitantes em 2005 
na provincia de Tete, 263 casos em 100 mil habitantes no distrito de Moatize e 
alarmantes 498 casos par 100 mil habitantes na Cidade de Tete. 

Alem da relac;ao ja apontada com o HIV, esta alta incidencia e mortalidade regionais 
sao agravadas pela desnutric;ao, pelas precarias condic;6es de moradia e pelas 
precarias condic;6es de trabalho31

. 

Segundo avaliac;ao da Direcc;ao do Distrito de Saude de Moatize, ha um aumento no 
numero de casos de tuberculose diagnosticados laboratorialmente. 0 Relat6rio Anual da 
Direcc;ao de Saude da Cidade de Tete de 2005 sugere ainda que casos novas de 
tuberculose extrapulmonar e recaidas tendem a aumentar em razao da epidemia de HIV. 

lnfecc;oes Respirat6rias 

Os dados de internac;ao e de 6bitos no HPT, ja apresentado no pertil de mortalidade 
acima, demonstram a importancia das doenc;as respirat6rias na regiao da provi ncia 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 
interna96es na Clfnica lnfantil. Baixo peso ao nascer, desnutri9ao, anemia e 
aglomera9ao intradomiciliar sao condi96es que aumentam o risco de ocorrencia e de 
mortalidade par pneumonia. 0 acesso ao hospital e a antibioticoterapia sao 
fundamentais para a diminui9ao da letalidade da doenc;a. 

Nao foram encontrados dados sobre asma, enfisema e pneumoconioses. Cabe, no 
entanto, ressaltar alguns aspectos a respeito das pneumoconioses. 

Estima-se para paises 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 extrac;ao mineral) em 20% nos 
trabalhadores. Trata-se de uma doenc;a irreversivel e nao passive! de tratamento, 
podendo cursar graves transtornos para a saude do trabalhador, assim coma resultar 
em um serio impacto socioecon6mico. Visando solucionar este problema, a OMS e OIT 
lanc;aram um programa conjunto de erradica9ao da silicose no ano de 1995. (Algranti, 
E. , FUNDACENTRO, Brasil). 

31 Ambientes fechados aumentam o risco de transmissao e ha associa~ao ja bem estabelecida de tuberculose e 
pneumoconioses. 
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A silicose predispoe o organismo a uma sene de co-morbidades, pulmonares e 
extrapulmonares, como a tuberculose, o enfisema, a limitac;ao cronica ao fluxo aereo, 
as doenc;as auto-imunes e o cancer. 0 diagn6stico e baseado fundamentalmente na 
hist6ria ocupacional e raio-X que requer aparelho adequado e treinamento especffico 
para leitura radiol6gica. Provas de func;ao pulmonar sao necessarias para avaliac;ao e 
controle do paciente. 

Dessa forma, a inexistencia de dados pregressos e a baixa qualidade e capacidade do 
servic;o de raio-X do HPT nao permitem uma conclusao a respeito da situac;ao 
epidemiol6gica da silicose ou outra pneumoconiose na provfncia de Tete. 

Meningite 

As meningites tern importante relevancia em termos de morbimortalidade, 
principalmente nos paf ses 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 provfncia 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 Vl.3.7.10, 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 registo dos casos. 

Os dados de internac;ao do HPT revelam letalidades muito altas, 35 a 60%, o que pode 
refletir directamente uma dificuldade de acesso a diagn6stico e tratamento adequados 
(Relat6rio Anual HPT, 2005). 

Tabela Vl.3.7.10: Casos de Meningite no distrito de Moatize. Cidade de Tete e 
Provincia de Tete. 2001 a 2005 

Local I 2001 I 2002 I 2003 I 2004 I 2005 

Moat_izet Q 0 0 1 1 
-

11 ~iaaae· de Tete 
- '.!'-.;;._ - • ,_ ' -

·11'1 1~ · . .s 35 ~i 

Pro'Jfrncia,de-Tete 
, 

11 12 7 41 5'2 

Fonte: Deparlamento de Epidemiologia da DDS de Tete, 2006. 

Lepra 

A lepra e endemica em Moc;ambique. 0 pafs 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 freqi.ientes 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 doern;a consta coma uma das prioridades nacionais em saude publica, sendo 
objeto de programa de controle especffico, baseado principalmente na detecc;ao e 
tratamento de casos atraves da Terapia Multi-Medicamentosa - MDT, embora segundo 
avaliac;ao da pr6pria OMS este programa ainda conta com importantes fragilidades. 
(2004 National Program Manager's Meeting Report, OMS, 2004) 

Os dados da tabela abaixo 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 refletir, 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 Vl.3.7.11: Dados sobre Lepra. Provincia de Tete (2003 a 2005) 

Ano I 2003 I 2004 I 2005 

Casos Novos 48 60 78 

Taxa de detec9ao (por 100 mil hab~ ) 3,3 4,1 5, 1 

Prevalencia 59 80 110 

Taxa de prevalencia (par 1 o mil hab.) 0,4 0,5 0,7 

Fonte: DPS Relatorios anuais de 2003, 2004, 2005. 

Doen~as lmunopreveniveis 

Em Mo9ambique fazem parte do programa ampliado de imunizac;ao as vacinas contra 
tuberculose, poliomielite (oral), sarampo, difteria, tetano e pertussis (vacina DPT) e 
hepatite B. Nao estao inclufdas as vacina contra Haemofilus influenzae e rubeola. 

O programa vem se consolidando a partir da decada de 90. Nao ha relato de casos de 
poliomielite desde 2001. Casas e 6bitos de sarampo e pertussis (tosse convulsa ou 
coqueluche) tern diminuido, ocorrendo, no entanto, epidemias. Tetano apresenta 
tambem uma diminuic;ao do numero de casos tanto do tetano acidental, quanta 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 registos inconsistentes 
que indicam coberturas acima dos 100%. (MISAU, Departamento de Planificac;ao e 
Cooperac;;ao, 2006). 

Os dados encontrados para algumas das doen9as que fazem parte do programa de 
imunizac;;ao para a provincia permitem ter uma ideia da situa9ao dessas doenc;;as na 
area de estudo. 

0 controle da poliomielite exige que, mesmo sem casos novas diagnosticados, sejam 
mantidas as coberturas vacinais e sejam investigados casos suspeitos de Paralisia 
Flacida Aguda - PFA. Os casos de PFA descritos abaixo demonstram o funcionamento 
do programa e da vigilancia epidemiol6gica. 
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Tabela Vl.3.7.12: Casos de PFA em Moatize. Cidade de Tete e Provincia de Tete 
(2001 a 2005) 

Fonte: Departamento de Epidemiologia da DDS de Tete, 2006. 

Ja o sarampo na provincia de Tete parece seguir o mesmo padrao do resto do pals, 
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 Vl.3.7.13 a seguir e posslvel verificar a ocorrencia de uma epidemia em 
2002 e 2003 nas areas de estudo. 

Tabela Vl.3.7.13: Casos de sarampo. Moatize, Cidade de Tete e Provincia de Tete, 
2001 a 2005 

Fonte: Departamento de Epidemiologia da DDS de Tete, 2006 

A Provlncia 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 registo 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) 

Zoo noses 

A peste e a 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 
posslvel a transmissao silvestre. Segundo dados da DPS, o ultimo registo de peste na 
proviricia foi em 2001, com 16 casos em Mutarara. Desde entao, ate o momenta nao 
houve registo de nenhum nova caso na area de estudo. 

A peste bubonica e considerada doenc;a tipica de Mutarara (distrito a sudeste de 
Moatize, na regiao do rio Chiri, fronteira com Malawi). Segundo informa96es da DDS de 
Tete, a populac;ao deste Distrito tern o habito de se alimentar de ratazanas do mato, o 
que poderia proporcionar o contato humano com as pulgas transmissoras da doenc;a. 
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A raiva humana, par sua vez, vem apresentando um numero maior de casos na 
provincia e na cidade de Tete durante o periodo de 2001 a 2005. Neste mesmo 
periodo, foram registrados apenas tres casos no distrito de Moatize, conforme pode ser 
observado na tabela a seguir. 

Segundo dados do MISAU, entre 2000 e 2003 aconteceram apenas dais 6bitos por 
raiva humana em toda a provincia de Tete. (Perfil Estatistico Sanitario, MISAU, 2003) 

Tabela Vl.3.7.14: Casos de raiva. Provincia de Tete, Distrito de Moatize e Cidade de 
Tete (2001 a 2005) 

I 2001 I 
Moatize 0 

Cidade de Tete 113 

Provfncia de Tete 114 

Fonte: Departamento de Epidemio/ogia da ODS de Tete, 2006 

3. 7.2.5 Vetores 

Malaria 

2002 

3 

33 

36 

I 2003 I 2004 I 2005 

0 0 0 

46 24 38 

47 27 43 

Em Mo9ambique, a malaria e a principal causa de problemas de saude, sendo 
responsavel par 40% de todas consultas extern as. Em algumas enfermarias de pediatl ia, 
ate 60% dos doentes internados sao admitidos com resultado da malaria severa. 

A malaria e tambem a principal causa de mortalidade nos hospitais em Mo~ambique, 
sendo responsavel por quase 30% de todos os 6bitos registrados32

• 

A verdadeira escala de perda economica atribuida a malaria em Mo9ambique nao e 
bem conhecida. Contudo, a doen9a contribui para perdas de prodw;ao industrial, altas 
taxas de absenteismos e perdas de prodw;ao na agricultura, a principal actividade 
economica do pais (Roll Back Malaria Strategic Plan, 2002). 

Assim coma em todo o pais, a malaria e endemica em Moatize e Cidade de Tete. A 
transmissao se da o ano todo com maior incidencia nos meses de chuva (dezembro a 
mar90). A malaria apresenta taxas elevadas de incidencia, sendo a principal causa de 
internamentos e mortes em Moatize e principal causa de mortalidade infantil no HPT. 

32 Ministry of Health, Mozambique Roll Back Malaria Strategic Plan 2003-2006, November 2002 
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Tabela Vl.3.7.15: Principais Causas de lnternamentos e Obitos. Centro de Saude 
de Moatize (2004)33 

Fonte: Centro de Saude de Moatize, 2006. 

No distrito de Moatize registou-se um aumento no numero de casos de malaria em 
todos os ultimas 5 anos, conforme mostrado na Tabela Vl.3.7.16 a seguir. Porem, 
houve significativa redu9ao no registo de mortes por malaria em 2005, conforme 
mostrado na Tabela Vl.3.7.17 a seguir. A Cidade de Tete apresenta oscila9ao dos 
numeros de casos e 6bitos nos ultimas 5 anos, mas com redu9ao linear da letalidade 
pela doen9a. 

Tabela Vl.3.7.16: Numero de casos e 6bitos de malaria. Distrito de Moatize e 
Cidade de Tete (2001 a 2005) 

65.702_ 396 217 .6§.645' 177 58.8~ 9 14@ 64;~~5Q 

Plrq,~lri.cii:i 2S1 .98B $08 288·.5.3'1 3S~' 3'~3.170 435 ~5p .63b 422 " 35~.389 3~ .de Tete 

Fonte: Direcr;ao Provincial de Saude de Tete, 2006. 

Tabela Vl.3.7.17: Taxa de incidencia de malaria. Distrito de Moatize, Cidade de Tete 
e Provincia de Tete (2001 a 2005) 

Area ~ 
Distrito de Moatize 347 3:9s. 

' 
461 464 472 

Cidade de Tete 484 421 -455 379 401 

Provfncia de Tete 194 208 274 243 238 
Fonte: Direcr;ao Provincial de Saude de Tete, 2006. 

33 Resumas Mensais de lnternamentas para Centros e Pastas de Saude, Centro de Saude de Maatize, Distrito de 
Maatize, janeiro a dezembro de 2004. 
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Segundo o Departamento de Malaria da DPS de Tete, Moatize e um dos 4 distritos com 
maior incidencia da doen9a na provincia. Alguns gestores de Unidades Sanitarias - US 
mencionaram que um dos motivos dos altos indices de mortalidade por malaria na 
regiao se deve ao fato de muitos doentes ja chegarem as US em estado grave. ·As 
pessoas passam primeiro pelo curandeiro, por acharem que a causa da doen<;a e 
feiti90" (Departamento de Malaria da DPS de Tete). 

Quanta a predominancia do plasm6dio, segundo os gestores, observa-se semelha~ 
com as taxas nacionais onde aproximadamente 90% das infec96es sao par Plasm6dio 
falciparum, enquanto o P. malariae e P.ovale sao responsaveis par 9.1 % e 0.9% das 
infec96es, respectivamente34

. 

Todas as Unidades Sanitarias - U.S com laborat6rio fazem o diagn6stico da malaria. 
Porem, como a maioria das US nao possui laborat6rio, o diagn6stico 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, dares de cabe9a e fa/ta de apetite". 

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 quest.ao, 
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 (Casimiro, 2003). 

Como medida de preven9ao, algumas pessoas tern acesso as redes mosquiteiras, 
vendidas a pre9os reduzidos em algumas US. As pessoas que nao possuem a rede, 
fumigam as suas residencias com fezes de bois ou "Catandabudu" (nome de uma planta). 

Visando a diminui9ao da popula9ao de mosquitos, a DPS realiza campanha de 
pulveriza9ao nos bairros da Vila de Moatize, Cahora Bassa, Cidade de Tete e Vila 
Songo, mas nao abrange todos distritos. 

Tripanossomiase 

A doen9a do sono ou Tripanossomiase35 e endemica em Mo9ambique, embora esteja 
confinada nas provincias de Tete, Niassa, Nampula e Cabo Delgado. Nestas duas 
ultimas localidades nao ha nenhuma notifica9ao ha ma is de 1 O anos. 

0 primeiro caso da doern;a do sono em Mo9ambique foi diagnosticado na provincia de Tete 
em 1909. Estudos de percurso, dura9ao e permanencia, levam a crer que os primeiros 4 
casos da doen9a 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. 

34 Ministry of Health, Mozambique Roll Back Malaria Strategic Plan 2003-2006, November 2002 
35 A tripanossomiase e causada por um parasita Trypanossoma que em Moc;:ambique e da especie rhodeziense Os 
vetores dos Trypanossomas que afetam o homem sao moscas do genera G/ossina ou tambem chamada de tse-tse. 

()1111 Rio Doce Mocambique 
Uma Empresa CVRD 

Vl.3-122 



Parser uma doen9Ci rural, a Cidade de Tete e exclufda da area endemica. Entretanto, devido 
aos fluxes populacionais, consideram que os residentes da cidade nao estao livres da infee<;ao. 

A Tabela Vl.3.6.18 a seguir apresenta a relac,;:ao dos casos diagnosticados da doenc,;:a 
na provf ncia de 1909 a 2005, onde os distritos de Macanga, Moatize e Zumbo 
contribuiram com epidemias em alguns perf odos. 

Tabela Vl.3.7.18: Casos de Tripanossomiase na provincia de Tete de 1980 a 2005 

Fonte: Direcc;ao Provincial de SatJde de Tete, 2006. 

0 ultimo caso da doenc,;:a registrado foi em 2002 no distrito de Chifunde. A Direq:ao 
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 
prospec96es peri6dicas. Par 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). 

0 numero de laminas colhidas e suspeitas para o diagn6stico da doenc,;:a do sono nos 
sete distritos endemicos da provfncia, de 2002 a 2005, segue listada na Tabela 
Vl.3.7.19, a seguir. Do total, 50% das laminas foram provenientes de Moatize. 

Tabela Vl.3.6.19: Numero de laminas colhidas na Provincia de Tete. 2002 a 2005 

Fonte: Direcc;ao Provincial de SatJde de Tete, 2006. 

No ano 2005, houve um registo da doenc,;:a em Maputo, de um paciente proveniente da 
provfncia de Niassa, demostrando que ainda ha registos da doenc,;:a no pafs. 

De maneira geral, os gestores entrevistados nao acreditam na inexistencia de casos da 
doenc,;:a na provfncia de Tete. Ha a hip6tese de nao haver acesso aos casos nas zonas 
rurais e duvidas quanto a qualidade dos diagn6sticos que chegam as US. 

Outro factor que gera duvidas sabre a "nao existencia da doenc,;:a" e que, parser uma 
doenc,;:a tipicamente africana, esta rodeada par muitos mitos. "Ha uma tendencia de se 
esconder os doentes par relacionar a doenqa, principalmente em fase de 
comprometimento neuro/6gico, a feitiqos" 36

. 

36 Entrevista com o tecnico de Tripanossomiase do HPT (fevereiro de 2006). 
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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 casos que fogem aos registos nacionais. 
Atualmente, nao ha busca ativa da doenc;a, mas seu registo deve constar do Boletim de 
Epidemiol6gico Semanal de notificac;ao. 

Aparentemente, a tripanossomfase esta sendo controlada. Entretanto, as caracterfsticas 
da doenc;a, a presenc;a do vetor na area e o possivel sub-registo exigem que os esfor~s 
com vistas a investigac;ao da doenc;a e seu controle sejam ainda intensificados. 

3. 7.2.6 Outras Doen~as 

Em entrevistas com representantes da Direcgao Provincial de Saude de Tete, Dir~o 
Distrital de Saude de Moatize e Ministerio da Saude de Moc;ambique, verificou-se que nao ha 
registos de doen~as nao transmissiveis nas areas de estudo em nenhum nfvel do sisterna. 

Nesses 6rgaos nao constam registos das seguintes doen<;as: pneumoconiose, 
asma, hepatite, difteria, bilharziase (ou esquistossomose), leishmaniose, 
leptospirose e febre amarela. 

Da mesma forma, nao foram encontrados registos regulares sabre intoxicac;ao. 

A filariase e considerada endemica no pals pela OMS. No entanto, s6 foi encontrado 
um registo de 1998 para a provlncia de Tete, durante um Mapeamento Epidemiol6gico 
Rapido da Oncocercose, onde foram detectados 21 cases de filarlase 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 verificac;ao de n6dulos de oncocercose 
palpaveis em homens. Segundo este estudo, foi encontrado em Tete apenas 1 caso. 
Ha informac;ao de que ha tacos da doenc;a na Provlncia da Zambezia, mas nao ha 
nenhum dado mais atual registrado para as areas de estudo. 

No caso da dengue, verifica-se que apesar de existir o vetor (mosquito Aedes aegypft) 
no pals, nao ha registos da doenc;a nos ultimas anos. S6 ha dados de um surto de 
dengue em 1984 e 1985 na cidade de Pemba, na provf ncia de Cabe Delgado. 

Desnutri~ao 

O distrito Moatize e a Cidade de Tete sao zonas vulneraveis a tome e ma nutri~o , 
mesmo nas epocas chuvosas (dezembro a mar90), devido ao fate da regiao apresentar 
baixa precipitac;ao e baixa produc;ao agrfcola (DP Agricultura de Tete, 2006). 

Nas areas de estudo, a dieta alimentar das populac;oes e praticamente baseada em 
cereais (farinha de milho, mapira ou mexoeira) acompanhados de verduras (quiabo, 
feijoes) peixe e ratazanas (Direcc;ao Distrital de Agricultura - ODA de Moatize, 2005). A 
agricultura e a base da sobrevivencia das comunidades mas esta, par sua vez, depende 
das condi96es naturais do meio. Os desastres naturais tambem afetam a area de estudo, 
sendo possfvel caracterizar certas zonas por mais suscetfveis a seca ou a inundac;oes. 

Apresenta-se abaixo a classificac;ao das zonas do distrito de Moatize, na percepgao da DOA: 
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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 Moatize
sede, Benga, Nsungo e Mpanzu (Posto de Moatize-sede), Necungas e Kambulatsitsi -
sede (Posto de Kambulatsitsi). Como estrategias adotam o cultivo de variedades do 
ciclo curto e tambem de praticas de cultura tolerantes a seca (batata dace e mandioca). 

ZONA B - Essa zona abrange o PA de Z6bue e caracteriza-se pela ocorrencia de 
pequenas inunda96es durante o perf odo 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 cfclicos de estiagem/seca, 
segundo o INGC, sao Degue, Matundo e M'Padue. Devido a localiza9ao geografica ao 
longo do rio Zambeze, suas areas perifericas tern sido alvo de inunda96es principlamente 
no Vale do Nhartanda, nos Bairros de Matundo, Samora Machel e Degue. 

Devido a localiza9ao sujeita a ocorrencias de secas e inunda96es que prejudicam a 
produ9ao de alimentos, somadas as vulnerabilidades socioeconomicas da popula~o, 
Moatize e um dos 7 distritos da provf ncia que se en contra em situa9ao de inseguran9a 
alimentar 37

, alem de Zumbo, Changara, Cahora-Bassa, Mutarara, Chiuta e Magoe 
(Departamento de Nutri9ao da DPS de Tete, 2006). A maior criticidade normalmente se 
da no perf ado 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 situa9ao 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 nutri9ao e percebida na periferia de Moatize e Cidade de Tete afetando principalmente 
as crian9as (DPS Tete)· Em rela9ao a deficiencia nutricional, segundo a DDS de Moatize, 
destacam-se 3 bairros: Kambulatsitsi Sede, Samoa (PA de Z6bue) e Liberdade. 

A taxa de crescimento insuficiente, relacionada as tabelas de desnutri9ao cronica, esta 
associada a ma nutri9ao e doen9as. Nos ultimas 3 anos, para os distritos da area de 
estudo, estas taxas sao mostradas na Tabela Vl.3.7.20 a seguir. 

Tabela Vl.3.7.20: Criancas com mau crescimento. Provfncia de Tete, Distrito de 
Moatize e Cidade de Tete (2005) 

% Criancas com mau crescimento < 3 

Meatite 3·,3·; 2,0 ' 2,4 

C!dade de Tete. 4,7 ~:(~ 2 , ~ 

Prdvfneia ee Tete 4!7 '3,9' 3,9 

Fonte: MISAU, Oepartamento de Planificar;ao e Cooperar;ao, 2006. 

Dados do HP de Tete a respeito dos casos e 6bitos relacionados a ma nutri9ao sao 
apresentados nas Tabelas Vl.3.7.21 e Vl.3.7.22, a seguir: 

37 Os criterios usados para a identificac;:ao e avaliac;:ao da seguranc;:a alimentar dos locais crfticos sao: 
disponibilidade de alimentos, acesso aos alimentos, utilizac;:ao 
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Tabela Vl.3.7.21: lnternamentos por manutricao e anemia na Pediatria do Hospital 
Provincial de Tete (2001 a 2005) 

Causa 

Ma nutri9ao 171 51 36 5 84 17 105 27 63 20 

Anemia 70 18 38 7 105 22 68 21 19 3 

Fonte: MISAU, 2006. 

Tabela Vl.3.7.22: lnternamentos por anemia na Clinica Medica do Hospital 
Provincial de Tete (2001 a 2005) 

Ca us a 

I 
f-----·---···r 
I 2001 1 
I Cases l Obitos I -Fonte: MISAU, 2006. 

No. lnternamentos Clinica Medica HPT 

Casos20~26bot= re.sos 2~·~blto: 1;.s~1·~bit= i .· C~sos 20056bit,~ 

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. 

Acoes de mitigacao da inseguranca alimentar: 

a) Ac;oes desenvolvidas pelo INGC (Institute Nacional de Gestao de Calamidades)- 0 
INGC coordena a96es e mobiliza recursos junta a parceiros come PMA (Programa 
Mundial de Alimentac;ao) e World Vision. Desenvolve a96es 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) Ac;6es desenvolvidas pelo Departamento de Servic;os Provinciais de Agricultura da 
Direcc;ao Provincial da Agricultura - Construc;ao 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). 

3. 7.2. 7 Causas Externas 

Acidente de transito (ou acidente de viacao) 

Os dados sobre causas externas sao provenientes dos registos da pollcia. Nao foram 
obtidos dados a partir de atestados de 6bito ou estatfstica vital. 

Com base nestes dados os acidentes de transito parecem ser a causa externa mais 
frequente. Os dados da Tabela Vl.3.7.23 a seguir apresentam os acidentes de transito 
para a Provfncia de Tete. 
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Tabela Vl.3.7.23: Acidentes de viar;ao na Provincia de Tete, Cidade de Tete e 
Moatize de 2003 a 2005 

Fonte: Cheng, Jose Luis; citando o Relat6rio sobre o Balanr;o Anual de Actividades do Comando Provincial da 
Policia; 2004 e 2005. 

Acidente de trabalho 

Segundo dados da DPS de Tete, em 2003 ocorreram 12 acidentes de trabalho na 
prov[ ncia e em 2004, foram 6 acidentes trabalhistas. Em 2004 foram acidentes ligeiros 
e envolveram as empresas de Minas de Chipanga 11 Ltda, Mo9ambique Leaf Tabaco, 
Pedreira da Ceta e Fabrica de Univendas. 

Em 2005, o CHAEM registou 159 acidentes de trabalho na empresa Mo9ambique Leaf 
Tabaco, sendo todos casos ligeiros. Neste periodo, nao se registou nenhum acidente 
de trabalho em Moatize. 

Agressoes 

Os dados dos registos 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 Vl.3.7.24 a seguir. 

Tabela Vl.3.7.24: Agressoes/Crimes contra pessoa. Provincia de Tete. 2003 a 2005. 

Crime contra pessoa 
I N~mero de regislos 
-~~ 

Homicfdios 55 75 43 

Ofensas corporais qualificados 241 336 273 

Viola<;:© es 41 36 50 

Fonte: Cheng, Jose Luis, citando o Relat6rio sabre o Ba/am;o Anua/ de Actividades do Comando Provincial da 
Po/icia; 2004 e 2005. 
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3. 7.2.8 Saude Materno-lnfantil (SM/) 

Baixo Peso 

Os casos de crianc;as nascidas com baixo peso (abaixo de 2,5kg) relacionam-se com a 
condi~o de alimentac;ao, saude materna e acompanhamento adequado de pre-natal. A 
precariedade nesses aspectos constitui uma das principais causas de mortalidade infantil. 

Na Cidade de Tete as principais doenc;as 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 pals era de 11 % e 9% na 
provlncia de Tete segundo dados do "Perfil Estatrstico Sanitario" (MISAU, 2004). 0 
baixo peso ao nascer obteve a taxa de 8,3% em 2004 na provlncia, atingindo numeros 
inferiores em Moatize, que apresentou a taxa de 7% em 2003 e 6,9% em 2004. 

Nos casos das criam;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 educar;ao 
nutricional das maes, tanto nas US, como na comunidade. 

Tabela Vl.3.7.25: Rela~ao das taxas de baixo peso ao nascer. Distrito de Moatize, 
Cidade de Tete e Provincia de Tete (2001 a 2005) 

Distrito I 2001 I 2002 2003 I 2004 I 2005 ~ 
Moatize 10,3 8, 1 7,0 6,9 7, 1 

Cidade de Tete s/d 15,4 11 ,5 9,2 6,3 
-

Fonte: DPS Tete, 2006 

Os dados mostrados na Tabela Vl.3.7.25, 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 senslvel melhora desta situac;ao 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 diminuic;ao tanto da mortalidade materna, quanta 
da nati-mortalidade na provlncia de Tete conforme mostra a Tabela Vl.3.7.26 a seguir 

Tabela Vl.3.7.26: Saude materna. Provincia de Tete (2003 a 2004) 

Maternidade 
Actividade -~i--2-oo-4--j-2oos-

Partos 30054 32091 31776 

Nadas vivas 29809 31837 31512 

Nadas martas 951 641 624 

Martes maternas 44 38 32 

Taxa de Martalidade materna 0,15 0,12 0, 1 

Fonte: DPS Relatorios anuais de 2003, 2004, 2005. 
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Foram registradas 44 mortes maternas em 2003. Em 2004 houve redugao para 38 
mortes e em 2005 esse numero reduziu para 32 mortes. 

Conforme estudo de entrevistas na provf ncia, os constrangimentos mencionados 
incluem a falta de infra-estructuras e escassez de pessoal, material e medicamentos, o 
que faz com que a populagao nao tenha um acesso suficiente aos servic;os de saude 
materno-infantil (MISAU e DANIDA, 2004). 

Entretanto, embora haja ainda serios problemas em relac;ao a assistencia ao parto, 
parece haver uma evoluc;ao favoravel na regiao. 

3. 7.2.9 Sistema Formal de Saude - Rede Sanitaria e Recursos Humanos 

A Provfncia de Tete possui 7,7% da populac;ao total geral do pafs. A proporc;ao de 
recursos existentes na provfncia envolve 7,4% de leitos, 8,2% das Unidades Sanitarias, 
9,7% dos trabalhadores (embora de nfveis basico e elementar) e 11-12% de viaturas e 
geladeiras (Perfil Estatrstico Sanitario, MISAU, 2000-2003). 

Rede Hospitalar 

A rede hospitalar da provfncia de Tete e composta por um Hospital Provincial38
, que 

serve de referencia para a rede, e tres Hospitais Rurais39 localizados nos distritos de 
Ang6nia, Cahora Bassa e Mutarara. 

0 Hospital Provincial de Tete (HPT) possui 280 leitos de internagao atendendo as 
areas de clinica geral, cirurgia, obstetrfcia e pediatria e oftalmologia, alem de uma 
maternidade com mais 42 leitos. 

Possui um pequeno Banco de Socorros e um setor de internac;ao clf nica com Unidades 
de lnternac;ao Feminina (55 leitos) e Masculina (43 leitos). A taxa de ocupagao anual 
destas Unidades e de cerca de 80%, no entanto na estac;ao das chuvas e frequente a 
superlotac;ao (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 
lnternac;ao Cirurgica disponibiliza 34 leitos para pacientes submetidos a procedimentos 
traumatol6gicos (com Sala Cirurgica e o Centro de Materiais Esterilizados40 na mesma 
area) e 53 leitos para tratamento p6s-operat6rio da cirurgia geral. 

0 HPT realiza procedimentos cirurgicos eletivos e de emergencia. As equipes 
cirurgicas sao compostas par um profissional medico em cada area, um anestesista 
(medico ou tecnico de medicina) e um instrumentador. No caso de traumatologia e 
cirurgia geral, os procedimentos cirurgicos sao de media complexidade e os casos mais 
complexos sao encaminhados para o Hospital Geral da Beira. 

38 Hospital Provincial: Unidade Sanitaria semelhante ao Hospital Rural mas alem de ter uma maior capacidade de 
internamento e maternidade de 200-400 camas, o internamento inclui tambem a Ortopedia, Traumatologia, 
Oftalmologia e Reanimac;:ao. E Centro de referenda para Centres de Saude e Hospitais Rurais. Geralmente localiza
se na capital provincial. 

39 Hospital Rural ou Central: Unidade Sanitaria semelhante ao CS I, mas alem de ter um maior capacidade de 
internamento e maternidade de 90 a 200 camas, tern uma unidade de Rx, bloco operat6rio, Banco de sangue, 
Medicina Ffsica e Reabilitac;:ao e o internamento esta estructurado em Cirurgia, Ginecologia/Obstetrfcia, Medicina e 
Pediatria. Geralmente, a area de captac;:ao e regional (engloba mais de um distrito) e localiza-se na sede do distrito 
com melhor acesso. 

40 0 Centro de Materiais Esterilizados disp6e 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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A maternidade possui 42 leitos e tende a concentrar cesareas e partos de alto risco 
realizados por obstetra, particularmente, depois de 2004 quando os partos normais 
realizados por enfermeiras foram ampliados para a rede basica. Ha uma unidade de 
internagao pediatrica com 67 leitos, assistidas por dois medicos pediatras, e com uma 
pequena enfermaria de cuidados intensivos. 

A gestao de resf duos, o suporte de energia (um gerador) e o sistema de transporte sao 
precarios, nao atendendo a necessidades do hospital. 0 servigo de radiologia possui 
dois aparelhos de raio-X insuficientes para a demanda da rede (Brandao, 2005). 

0 laborat6rio do hospital tambem e referenda para a rede basica e realiza exames nas 
areas de Hematologia, Bioquf mica e Microbiologia. Possui um Banco de Sangue em 
funcionamento 24 horas e um pequeno Centro de Reabilitagao (fisioterapia) de 
referencia para a rede. 

Considerando-se um padrao satisfat6rio de 1 leito para cada mil habitantes (OMS), a 
Cidade de Tete aparentemente apresenta boa taxa de cobertura conforme a Tabela 
Vl.3.7.27 a seguir. Entretanto, e preciso considerar que para a Cidade de Tete, 280 
leitos sao do HPT que atende outros distritos da provincia, tornando o numero de leitos 
insuficientes para a totalidade da demanda. 

Tabela Vl.3.7.27: Rede hospitalar. Provincia de Tete (2005) 

Unidade Sanitaria I Moatize 
I 

Cidade de 

I 
Provincia de 

Tete Tete 

Hospital Provincial - 1 1* 

Hospital Rural e Centrais (nlvel II) - - 3 

N° de Leitos (exceto maternidade)M 78 290* 862** 

Habitante por leito 1.577 559 1740,2 

Populac;:ao 122.998 162.149 1.500.055 

Fonte: Relat6rio Provincial 2004 
*Obs.: considerando apenas os 280 leitos hospitalares seria uma relar;ao de 579 hab/leito. 
**Obs.: inc/ui leitos hospita/ares e leitos dos CS. 

Pode-se concluir que, na provincia 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 provincias. 

Rede Basica 

A Rede Basica nos focos de estudo 
caracteriza-se por 10 Centros de Saude 
(CS) em Moatize (porem s6 9 em 
funcionamento) e 2 Postos de Sau de 
(PS) e, no caso da Cidade de Tete, ha 8 
Centres de Saude (CS). Estas Unidades 
recebem classificac;oes de acordo com a 
capacidade de resolutividade e nivel de 
profissionais responsaveis. 
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0 Centro de Saude Moatize, confomie Foto Vl.3.6.1. ao lado, e um CS tipo I 41
, localizado na 

zona urbana do distrito de Moatize, com o servi90 local mais especializado que atende 
pacientes oriundos de todas as comunidades da regiao. Realiza atendimento ambulatorial, de 
pronto-atendimento (Banco de Socorros) e intema96es em 53 leitos de clfnica medica e 
pediatrica. 0 CS Moatize possui Banco de Sangue, laborat6rio (o unico do distrito), servi90 de 
fisioterapia e cozinha. 

0 relat6rio de Brandao, 2006, aponta problemas importantes nos setores de lavanderia, 
gestao de resfduos e transporte, alem do CSM nao possuir gerador e estar com 
problemas de abastecimento de agua. 

O 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 maternidade de Moatize situa-se na zona urbana de Bagamoio e 
conta com 2 salas de parto e 14 leitos de interna9ao. 

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 servi9os de saude. 

Alem do CS de Moatize, outros dais CS possuem leitos de interna9ao, que parecem 
funcionar coma retaguarda para os respectivos atendimentos ambulatoriais e pronto
atendimentos (banco de socorros) e para a rede mais basica. As unidades de 
Mecungas e Capiridzange sao ainda Postos de Saude. 

Em rela<;ao a Cidade de Tete, 5 CS possuem laborat6rios para realiza<;ao no geral de analises 
de urina, fezes, velocidade de sedimenta<;ao, alem de diagn6stico de malaria e sffilis. 

O deslocamento dos doentes das Unidades Sanitarias dentro do sistema de referencia se 
da de forma precaria. No exemplo do Posto de Primeiros Socorros de Mitsanhe, os 
doentes que necessitam de um atendimento mais especializado sao transferidos para o 
Centro de Saude de Benga ou Moatize. 0 transporte e feito por bicicleta, carro9a alugada 
ou atraves de uma maca carregada por quatro pessoas. O hospital mais pr6ximo esta a 4 
horas a pe e 3 horas de bicicleta estando com o doente (Secretario Povoado de Mitsanha). 

O povoado de Capanga nao tern US (Unidade Sanitaria) e a popula9ao procura assistencia 
no CS de Benga que dista 2 horas ou no CS de Matundo que dista 3 horas ape. 

Tabela Vl.3.7.28: Rede Basica de Saude. Provfncia de Tete (2004) 

Unidade Sanitaria I Moatize 
I 

Cidade de 

I 
Provincia de 

Tete Tete 

Ce.mtr;o.de,Sau'de ~!. II eUI) :• 2 ·a· :66 

Post01 de saw.<tle 9 0 .31 ·" 

Hal:lita.nte por Unidade Primaria 
.,. 

11 : 1 :~2 . " 20.21;)8 1'!t~~4 

P'epula~c1o f22.998 162.1'49 1.5dQ.©S5. 

Fonte: Dados populacionais da DPS Tete e apresentar;ao das US (Brandao, 2005). 

41 A denominac;ao atual 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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Considerando uma rela<;ao padrao de 20.000 habitantes por unidade42
, os indicadores da tarela 

citada apontam para uma rede basica com razoavel cobertura para a cidade de Tete, para o 
disttito de Moatize e para a provincia de Tete. Entretanto, deve-se levar em considera<;ao 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 popula<;ao ate 
chegar a uma US; capacidade resolutiva dos CS que tern predominancia por serem tipo II. 

Vale ressaltar que um significativo suporte a rede basica de serviyos, no que diz 
respeito a capacitac;ao de profissionais e aprimoramento de infra-estructuras, e dado 
por ONGs que trabalham em associac;ao ao sistema de saude formal na area de 
estudo (ver descric;ao das ONGs no cap. Organizay6es Sociais). 

Recursos Humanos 

De um modo geral ha deficit importante no numero de medicos na cidade de Tete, me5mo 
considerando os medicos do HPT, no distrito de Moatize e na provfncia de Tete como um 
todo. A Tabela Vl.3.7.29 a seguir mostra a dimensao desse deficit no alto numero de 
habitantes para cada medico. 

Tabela Vl.3.7.29: Recursos Humanos em Saude. Provincia de Tete, Cidade de Tete 
e Distrito de Moatize, 2004 

Unidade Sanitaria 
I 

Moatize 
I 

Cidade de 

I 
Provincia de 

Tete Tete 

Medicos* 2 17 31 
·-

Habitante por medico 61,499 9,562 48,402 

Hab.!Tecnico** 1,685 623 1,707 

Populac;:ao 122.998 162.149 1.500.055 

*Obs.: estimativas. 
**Obs.: Nfvel tecnico profissional do nfvel basico e elementar. 

0 numero de habitantes para cada tecnico e mais favoravel. Dado o deficit de medicos, 
boa parte das ac;oes curativas e realizada por esses profissionais tecnicos. 

Com relac;ao a formayao de recurses humanos, existe o Centro de Formac;ao Profissional 
de Saude de Tete que oferecem os seguintes cursos de nfvel basico: Agentes de 
Laborat6rio, Agentes de Farmacia, Agentes de Medicina, Enfermeiros Basicos e 
Enfermeiros Basicos do Servic;o Materno-infantil. Em nfvel media sao formados Tecnicos 
Farmaceuticos. 0 Centro de Formac;ao de Tete assiste aproximadamente 200 jovens. Em 
2004 formou 89 novas profissionais de saude nos curses de SMI (Saude Materno-lnfantil), 
Enfermagem basica e Farmacia (Brandao, 2006). 

Distribui~ao de Medicamentos 

A rede de atern;:ao a saude distribui e comercializa medicamentos basicos dispensados 
pelo Ministerio da Saude com valores subsidiados pelo governo federal. 

42 Padrao brasileiro baseado em recomendar;:oes da OPAS (MS, Brasil, 1990). 
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O HPT possui um posto para venda de medicamentos a comunidade onde sao 
comercializadas as medica96es basicas. Os valores subsidiados dos medicamentos 
tornam-se dessa forma mais acessfveis a popula9ao. 

Alem do HPT, a Cidade de Tete possui 5 farmacias no comercio civil. Todas as 
farmacias do municf pio sao coordenadas por tecnicos farmaceuticos e somente uma e 
supervisionada por um farmaceutico graduado. 

A farmacia do Centro de Saude de Moatize recebe os remedios da Direc9ao 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 CS Caminhos de Ferro e uma 
outra comercial, todas coordenadas por tecnicos em farmacia (Brandao, 2005). 

3.7.2.10 Sistema Semiformal e Informal de Saude 

0 sistema semiformal e informal complementam a cobertura do sistema de saude e 
representam significativa porgao da assistencia a saude nas comunidades da area de estudo. 

0 Sistema Semiformal 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 problemas inerentes 
a capacita9ao, supervisao e avalia9ao de servi9os, os APES chegam a ser a (mica 
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 coordenagao com 
a DDS e a DPS e participam de reunioes anuais para atualizarem as situa96es de trabalho e 
receberem refor90 tecnico. E reconhecida a importancia das parteiras nos povoados: "sem o 
setvi<;o destas profissionais haveria muitas mortes na comunidade'43

. Como incentivo, a 
comunidade paga um valor simb61ico de gratificagao pelo trabalho prestado. 

0 servi90 das parteiras tradicionais 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 servi90 de parto, 
coma 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 doenc;a. Em todos os 
povoados entrevistados do distrito de Moatize, os (as) curandeiros (as) declararam ser 
integrantes da AMETRAMO. 

43 Entrevita com a Diretora Distrital de Saude de Moatize. 
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Foi mencionado que a maior parte dos doentes recorrem as US depois de consultarem 
os curandeiros fato que se relaciona a crenc;a da populac;ao em que muitas doencas 
sao causadas por feiti9aria44

· Principalmente nas zonas rurais, normalmente, os 
pacientes direcionam-se as US em caso de um quadro grave da doenc;a ou depois de 
tentativas que nao obtiveram sucesso com a medicina tradicional. 

Os esforc;os do Sistema Nacional de Saude sao feitos para incentivar que os 
curandeiros enviem o paciente a US antes de atingir um estagio avanc;ado da doenca. 

Como uma das praticas, o curandeirismo faz uso de instrumentais perfuro-cortantes 
que "preparam a pele" para a aplica9ao dos produtos medicinais. Nos utlimos anos o 
governo mo9ambicano tern buscado esclarecer a estes profissionais o risco destas 
praticas transmitirem doenc;as entre os membros da comunidade. 

Alem destas praticas, alguns habitos culturais sao colocados como potenciais na transmissao 
de doenc;as entre a populai;ao. Entre os povoados de Moatize, os mais citados foram o ritual 
de morte45

, as tatuagens e outros que possam envolver cortes ou perfura96es· As tatuagens 
sao consideradas pratica comum em Moatize e realizadas com o prop6sito de "vacina". 

Para a Diretora 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 
doem;:a mencionada pelos curandeiros como demanda de assistencia nas comunidades 
foi a "Ntswoma" - "fragilidade do teto da cabe9a da crian9a acompanhada de diarreias". 
Alem desta, outras doen9as 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 doeni;as com comprometimento mental eslao 
comumente vinculadas a causa por feiti90 e, segundo uma curandeira, "o tratamento s6 e 
passive/sea doen<;a nao for produtolresultado da ac9ao da pr6pria vitima"46

. 

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 administrac;ao dos 
medicamentos tradicionais, o que dificulta o trabalho do pessoal da saude (DDS Tete). 

0 processo de recolha de rafzes ou animais considerados medicamentos naturais se 
da nas matas pr6ximas e e feito "de acordo com a orienta9ao dos espiritos". 

Principais Programas e Ac;oes na area de Saude 

• Realizac;ao em todas as Unidades Sanitarias de suplementac;ao alimentar com iodo 
e vitamina A, a fim de reduzir os impactos negativos provocados pela deficiencia 
desses micronutrientes; 

44 "Feitic;:aria e o desempenho consciente de um ato tecnicamente possfvel, que tern a consequencia imaginaria de 
trazer o mal a uma vftima. A feitic;:aria 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). 

45 0 Ritual de Marte ou Npita Nkufa, consiste no fato da viuva ter relac;:Oes sexuais com o cunhado, ap6s a morte do marido. 

46 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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• Programa de Suplementac;ao Nutricional (CSB) nos distritos: distribuic;ao para as 
Unidades de Saude de uma formula terapeutica (pasta de amendoim enriquecida 
com micronutrientes para criarn;as com desnutri9ao grave). As 630,80 toneladas de 
CSB distribufdas beneficiaram, em 2004, 70.883 usuarios; 

• Educa9ao em Saude Publica: sao realizadas palestras sabre saude geral e ha um 
programa radiofonico que aborda temas sabre 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 famflias, que incluem 
ac;oes de educa9ao, preven9ao e aconselhamento, avalia9ao e cuidado dos 
sintomas, aderencia ao medicamento e um sistema de referencia com o SNS. Sao 
desenvolvidas par ONGs que atuam nas provincias em coordena9ao com a DPS. Na 
cidade de Tete, as actividades de CD sao coordenadas par ON Gs (Visao Mundial 
Internacional e Medicos Sem Fronteiras Luxemburgo) em parceria com a DPS; 

• Programa de Preven9ao da Malaria: pulveriza9ao intradomiciliaria em alguns 
distritos, incluindo ode 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: Educac;ao, combate ao estigma, prevenc;ao 
da transmissao vertical; 

• Tripanossomiase: o Departamento de Epidemiologia, Direcc;ao Cientifica do MISAU, 
referiu que esta em planifica9ao um programa de busca ativa de casos de 
tripanossomfase em Tete e Niassa. Sera realizado em coordenac;ao com a OMS em 
parceria com o Ministerio da Agricultura, departamento de Veterinaria para o 
controle de mosquitos Preve-se o infcio para o mes de abril de 2006 em Tete. Alem 
disso, planeja-se uma aproximac;ao com as regulos para que deem permissao para 
a busca ativa da doen9a nas comunidades. 

Principais parcerias na area de Saude (descritas no tema de Organizac;oes Sociais) 

• Medicos Sem Fronteiras Luxemburgo (MSF), Institute Tropical de Medicina da 
Antuerpia, Universidade de Guenth, Kupulumussana - Associac;ao de Pessoas 
Vivendo com HIV/SIDA, Associac;ao Chigarizana, Aceagrarios (Associac;ao de 
extensionistas agrarios), AJODEMO - Associa9ao dos Javens Deficientes de 
Moc;ambique, Conselho Cristao de Moc;ambique, DANIDA, Federac;ao Mundial 
Luterana, Help Age, Caritas Diocesana de Moc;ambique, Cruz Vermelha de 
Moc;ambique, Programa Mundial de Alimeta9ao - PMA. 

3. 7.3 SINTESE TEMA TICA 

A condic;ao de saude da populac;ao da area de estudo apresenta altos indices de 
doenc;as transmissfveis com destaque para malaria, HIV/SIDA, doenc;as diarreicas e 
respirat6rias, alem de desnutri9ao. 

Particularmente malaria e HIV/SIDA, apresentaram incidencias progressivas nos 
ultimas cinco anos, apesar dos programas de controle destas doenc;as serem 
desenvolvidos pelo setor publico e nao governamental. Desta forma, configuram-se 
coma os principais desafios dos servic;os de saude na area de estudo. 
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Relacionadas principalmente a estas cinco morbidades, as altas taxas de mortalidade 
sao decorrentes da condic;:ao socioeconomica da populac;:ao; precariedade de 
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 fisicos 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 registo, a exemplo da pneumoconiose, 
tripanossomfase, esquistossomose, filarfase, dentre outras citadas. Dados de doen~s 
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 doern;as transmissiveis tern importancia ao lado da 
caracteristica territorial de intenso fluxo migrat6rio nacional e internacional na area de 
estudo. Apesar da similaridade com o perfil de doem;as dos paises vizinhos, aten~o 
deve ser dada a existencia de fronteiras nao-oficiais e da porta de entrada <le 
imigrantes de todo o continente africano. 

Por outro lado, o fato do Hospital Provincial de Tete situar-se na area de estucio 
contribui no suporte mais especializado e na perspectiva de desenvolvimento deste 
setor do sistema de saude na regiao. 

Adicionalmente, o trabalho desenvolvido por ONGs nesta area envolve ac;oes 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 doen<;as imunoprevinfveis, nos 
indicadores de saude materna, e na diminuic;:ao de 6bitos por diarreias o que pode estar 
associado, dentre outros factores, a atuac;:ao dos APES e parteiras tradicionais nos 
povoados mais isolados. 

Fragilidades 

• Altos indices de morbidade e mortalidade vinculadas principalmente a malaria, ao 
HIV/SIDA ea tuberculose; 

• Elevadas incidencias e mortalidades por doern;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; 

• Questoes culturais tradicionais que dificultam a atuac;:ao da medicina cientffica; 
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• Risco da existencia de endemias mal identificadas ou ate entao nao identificadas 
por falta de pesquisas e recursos; 

• Risco de epidemias decorrentes a condi96es favoraveis para prolifera9ao de 
vetores, introdu9ao de agentes infecciosos no meio e aumento do numero da 
popula9ao suscetfvel (por exemplo diante de uma intensifica9ao de um fluxo 
migrat6rio) associado ao fato de uma fragilidade no sistema de controle de 
fronteiras; 

• Ausencia ate o momento nos registos nacionais de doen9as de causas externas. 

Oportunidades 

• Presen9a do Hospital Provincial de Tete na Cidade de Tete; 

• Evolu9ao positiva de indicadores associados as a96es preventivas e curativas 
demonstrando um avan90 destas agoes que pode estar vinculado, dentre outros 
factores, a estrategia de amplia9ao do acesso ao Sistema de Saude atraves da 
capacita9ao de APES e parteiras tradicionais; 

• Coberturas vacinais com resultados progressivos apesar de ainda estarem aquem 
de uma situa9ao satisfat6ria; 

• Presen9a de ONGs com investimentos em Programas de Saude na regiao nas 
areas de preven9ao, tratamento, educa9ao, capacita9ao de profissionais e 
reabilita9ao de infra-estructuras. 
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3.8 EDUCACAO 

A educa9ao apresenta-se como poHtica publica essencial para caracterizar as 
condi96es de vida da popula9ao mo9ambicana. Neste documento entende-se o 
diagn6stico do tema educa9ao como alicerce para a defini9ao de a<;6es futuras que 
possibilite contribuir para o alcance. do desenvolvimento social e que seja compativel 
com as ac96es de erradica9ao da pobreza absoluta empreendidas pelo govemo 
mo9ambicano em conjunto com diferentes for9as organizacionais. 

3.8.1 FUNDAMENTA<;Ao 

A realidade educacional em Tete e suas mais diferentes expressoes nos territ6rios 
intraurbanos e rurais pode representar um ponto de partida para a compreensao das 
perspectivas de futuro de suas popula96es, por tratar-se de polftica publica central na 
medida do desenvolvimento humano. 

Conhecer o perfil educacional das popula96es onde o empreendimento estara se 
inserindo torna-se fundamental para o delineamento de estrategias voltadas para 
processos de capacita9ao da mao-de-obra e de responsabilidade social da empresa 
nesse campo de atua9ao. Sabe-se que o perfil educacional e um dos indicadores mais 
sensiveis a medida do chamado "capital humano" de uma sociedade. 

Portanto, analisar o tema da educa9ao nos territ6rios relacionados ao empreendimento 
significa identificar os vetores socioeconomicos e culturais que contribuem para o 
desenvolvimento do perfil educacional da popula9ao. Tai identifica9ao de vetores 
interdependentes a educa9ao podera permitir nao somente uma inser9ao mais 
consciente e consistente do empreendimento no territ6rio enquanto agente do 
desenvolvimento economico local, mas tambem do desenvolvimento social e cultural. 

3.8.2 DESCRl<;Ao DO TEMA 

3.8.2.1 Um olhar sobre Mo~ambique 

A educa9ao ocupa um lugar central em processos de desenvolvimento economico e 
social. No caso de Mo9ambique, no pr6prio documento PARPA (2001-2005), a 
educa9ao e colocada como elemento fundamental no campo das politicas publicas, na 
perspectiva de ser factor de impacto na redistribui9ao da riqueza, fomentando "o 
desenvolvimento da capacidade humana, um activo fundamental em todas as esferas 
da vida da sociedade, com procura "ilimitada" por parte de indivfduos e institui96es 
publicas e privadas91

" (PARPA, 2001 :42). 

0 percurso hist6rico de Mo9ambique denota os desafios na area da educa9ao, tendo 
em vista nao somente os desniveis da educa9ao formal, como tambem a riqueza 
multicultural a ser preservada, com diferen9as de costumes, tradi96es e linguagens. 

Em 1964, inicio da luta armada pela independencia, o fndice de analfabetismo - nao saber 
ler e escrever o portugues - era estimado em 99,6%. Havia dois tipos de escola: escolas 
oficiais - somente na area urbana e frequentada por uma minoria composta por filhos dos 
colonizadores - e escolas missionarias - nas zonas rurais para os filhos de camponeses. 

91 lncluem-se famflias, empresas, associai;:6es, institui96es religiosas, ONGs, clubes, etc. 
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lmediatamente ap6s a independencia, em 1975, o I Seminario Nacional de Educa~o 
(Beira, janeiro de 1975), promulgou OS primeiros programas de ensino da 1 a a 11a 
classes introduzindo as disciplinas de Educa9ao Polftica, Hist6ria, Geografia e 
Actividades Culturais e Produtivas, com o objetivo de articular a teoria e pratica dos 
processes produtivos92

. 

Ainda em 1975, foram realizados outros seminaries para promover a nacionaliza9ao e 
uniformiza9ao do sistema de ensino. Em 1976 foi criada a Direc9ao Nacional de 
Alfabetizac;ao e Educa9ao de Adultos. 

Segundo Irene Loewenstein, a partir desta data houve grande mobilizac;ao da popula~o 
para alfabetizar o pafs, 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 
lingOfstica entre o portugues e os troncos das varias If nguas nacionais. Ele foi introduzido 
coma sendo a primeira If ngua e para a produc;ao de seu primeiro livro de alfabetiza9ao nao 
houve participa9ao da popula9ao quanta ao pensamento sabre coma alfabetizar, que 
material produzir, que If ngua ou If nguas utilizar coma papel de multiplicadores. 93 

Em 1979 foi suspense, temporariamente, o Ensino Media, 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 lingua de unidade nacional e ferramenta 
para a busca ma is rapid a do desenvolvimento do paf s. Nas cidades ha via um crescimento 
da importancia oficial do portugues, embora, entre si, as pessoas continuassem a se 
comunicar em sua If ngua materna. Na area rural nao havia razoes para usar o portugues, 
pois o desenvolvimento das for9as produtivas no campo nao exigia a sua utilizayao. 

Ainda segundo a autora Irene Loewenstein, quanto mais se adentrava para o interior e 
areas rurais, maior era a resistencia quanta ao aprendizado do portugues, acarretando 
evas6es tanto de alunos quanto de docentes (voluntaries logo ap6s a lndependencia). 
0 processo de alfabetiza9ao nao conseguiu, neste tempo, ganhar a aderencia porque 
estava sendo pensado isoladamente e nao integrado a perspectiva mais global de 
transforma9ao e desenvolvimento. 

De 1981 a 1992, todo o sistema educacional ficou seriamente comprometido em 
conseqOencia 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 5a serie com 
problemas de alfabetizac;ao (Capace, 2001 ). 

0 sistema educacional foi, a partir de 1992, assim desenhado: 

92 Capace, Jo Antonio , Doutorado em Educac;;ao, Pontificia Universidade Cat61ica de Sao Paulo, 2001. 

93 Loewenstein, Irene, Africa Atual: tres hist6rias, varias questoes, 1988 - Editora Nova. 
Irene Loewenstein, brasileira, soci61oga e p6s-graduada em Educac;;ao para adultos, trabalhou como cooperadora 
junta a Republica Popular de Moc;;ambique, de 1976 a 1984. 

()Ill I Rio Doce Moc;ambique 
Uma Empresa CVRD 

Vl.3-139 



Tabela Vl.3.8.1: Sistema de Ensino 

Primario - 1° G 1 a a Sa Classe 

Primario ..... 2° G 
6a a 78 Classe 

Educagao de Adultos - Setor Laboral 

Secundario - 1° Cicio 

Ensino Secundario Tecnico Profissional 88 a 10 8 Classe 

Formagao de Professores 

Secundario - 2° Cicio 

Ensino Medio T ecnico Profissional 11 a e 128 Classe 

Formagao de Professores 

Universitario A depender do curso 

Fonte: SNE - Sistema Nacional de Ensino, 1985:41 e adaptado a Lei no. 6192. 

A realidade atual apresenta um quadro de evoluyao positiva nos f ndices de alfabetiza~o. 
(tendo reduzido em 6,3% no perfodo 1997/2000), mas o pals ainda convive com elevadas 
taxas de analfabetismo, notadamente na area rural e entre a populayao feminina. 

As taxas de analfabetismo par sexo, segundo area de residencia e idade, revelam que 56,7% 
da populayao do pals nao sabe ler nem escrever. Constata-se que a taxa de analfabetismo 
varia com a idade: quanta mais avarn;ada for a faixa etaria, mais elevada ea taxa. lsto revela 
que a oportunidade de frequencia escolar e maior atualmente do que no passado. 

Os dados do quadro mostram que existe uma varia9ao da taxa segundo sexo: os nfveis de 
analfabetismo no sexo feminino sao bastante superiores aos dos homens: 71,2% contra 
40,2%, respectivamente. Esse fenomeno social pode ser explicado, muito provavelmente, 
na prioridade estabelecida pelos progenitores para a educa9ao dos filhos em detrimento 
das filhas, segundo analise elaborada pelo INE (QUIBB, 2000). 

Segundo documento do Plano de Governo para o periodo 2005/200994
, faz parte das 

metas do governo mo9ambicano a redu9ao do analfabetismo. 

94 "Expandir as oportunidades de acesso a uma educa9ao de qualidade e relevante, com eqUidade, a todos os 
niveis do sistema nacional da educa9ao, tendo em conta a redu9ao das disparidades regionais e de genera" 
(Proposta do Programa de Governo 2005/2009, man;:o 2005:13). 

()Ill I Rio Doce Mocambique 
Uma Empresa CVRD 

Vl.3-140 



) 

Grafico Vl.3.8.1: Taxa de analfabetismo - Mocambique - 2000 

Fonte: QUIBB - Questionario de lndicadores Basicos de Bem-Estar, /NE, 2000. 

A distribuicyao da populacyao por nfvel educacional conclufdo indica que os Indices 
atingidos sao muito baixos conforme Graficos Vl.3.8.1 e Vl.3.8.2 . De acordo com os 
dados, pode-se afirmar que a grande maioria da populacyao de Mocyambique, 78,4% em 
1997 passando a 70,6% em 2000, nao tinham nenhum nfvel educacional conclufdo. 
Esta porcentagem e de 40,2% entre os homens e de 71,2% entre as mulheres, de 
acordo com o QUIBB, de 2000. 

No grupo etario acima de 60 anos o percentual chega ate 90,0% entre os homens ea 
98, 1 % entre as mulheres. Embora os jovens ten ham um maier nfvel educacional do 
que as pessoas mais velhas, o percentual tambem pode ser considerado baixo. Assim, 
entre os jovens de 15 a 19 anos de idade 74,2% nao tern nenhum nfvel educacional 
conclufdo. De acordo com o Grafico Vl.3.8.2 , 83,0% da populacyao com mais de 15 
anos de idade da area rural nao tinham nenhum nfvel de ensino conslufdo, enquanto 
45,0% da populac;ao urbana encotnrava-se nessa condicyao. Entre as pessoas com 
alguma instruc;ao, a grande maioria tern apenas o Ensino Primario, nao dando 
continuidade aos estudos. E pequeno o grupo que conseguiu atingir o nfvel superior. A 
area de residencia e um factor predominate para este quadro. Notadamente, as 
pessoas residentes na area rural apresentam nfveis de escolaridade mais baixos em 
relacyao as residentes em area urbana. 
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Grafico Vl.3.8.2: Nivel de Ensino Concluido 

Fonte: QUIBB- Questionario de lndicadores Basicos de Bem-Estar, /NE, 2000-2001. 

A falta de escolas, a dispersao da popula9ao e a pr6pria situa9ao socioeconomica da 
popula9ao rural sao factores que podem ter determinado um limitado acesso a 
educa9ao. 0 tempo gasto pelos alunos no percurso da residencia a escola pode 
tambem ser um desestf mulo a sua inser9ao e continuidade dos estudos. 

Quanta a acessibilidade, segundo o Grafico Vl.3.8.3, a pesquisa do QUIBB mostrou 
que 63, 7% dos agregados familiares estao a 30 minutes de uma escola primaria, e 
apenas 10,5% dos agregados familiares estao a 30 minutes de uma escola secundaria, 
sendo maior o tempo de deslocamento na area rural. 
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Grafico Vl.3.8.3: Acesso a uma escola em ate 30 minutos 

Fonte: QUIBB -Questionano de lndicadores Basicos de Bem-Estar, /NE, 2000-2001. 

A relac;ao entre a educac;ao e pobreza e significativa. Contudo, as diferenc;as entre pobres 
e nao-pobres sao muitas vezes menores que as existentes entre genera e local de 
residencia, sendo, entao, mais penalizadas as mulheres e as zonas rurais. lsto significa 
que uma crianc;a pobre numa zona urbana tern maior probabilidade de freqOentar a escola 
do que uma crianc;:a nao pobre na zona rural. Entretanto, numa zona rural um rapaz pobre 
tern maior probabilidade de freqOentar a escola do que uma moc;:a nao-pobre. 

3.8.2.3 Caracteriza~ao geral do sistema de ensino - Provincia de Tete 

A hist6ria da educac;ao em Tete durante os anos 90 revela um processo de 
recuperac;ao de tres quartos de suas escolas primarias. Ao final da guerra, as poucas 
escolas que restavam estavam concentradas nos arredores das areas urbanas mais 
seguras. Quando o Acordo de Paz de 1992 foi assinado, Tete tinha cerca de 50 mil 
alunos de primeiro grau e par volta de 1.100 professores em 106 escolas, o numero 
mais baixo entre todas as provfncias. No segundo grau, apenas 6.500 alunos 
distribufdos em 7 escolas. 

Nos anos seguintes, atraves de um esfon;o concentrado do Governo Central por via do 
MINED - Ministerio da Educac;ao, bem coma do Governo Provincial, par via da Direcc;:ao 
Provincial de Educac;:ao e Cultura - OPEC e com o apoio de doadores, ONGs e participac;:ao 
das comunidades, especialmente na constrLJ(;ao e manutenc;:ao de Escolas, elevou-se o 
numero de escolas primarias e secundarias. 
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Por volta de 2004, a Provincia de Tete tinha cerca de 842 escolas do EP1, o que denota um 
aumento significativo de escolas se comparado com o ano de 1992. Contudo, o aumento de 
736 no numero de escolas nao foi acompanhado por uma melhoria das infra-estructuras 
fisicas e, o exemplo disso e que das 842 escolas do EP1, cerca de 49% funcionam em 
condic;oes precarias ou ao ar livre, segundo o chefe do departamento de planificac;ao na 
OPEC. Dos restantes 51 %, algumas tern somente salas de aulas, outras tern salas de aulas 
e bloco administrativo e muito poucas tern salas acompanhadas de compartimentos 
administrativos e bloco de residencia para os professores. 

As escolas localizadas nos centros urbanos sao, na sua maioria, de alvenaria (tijolo e bloco), 
mas em termos de equipamentos a situac;ao e deficitaria. Tern deficit de carteiras e os 
quadros-negros estao degradados, sem falar da pr6pria infra-estructura fisica. Os 
compartimentos como bibliotecas, salas de jogo, laborat6rios nao existem em todas as 
escolas, e nas poucas onde podemos encontrar esse tipo de actividade, nao estao equipadas. 

Ja para o meio rural, a situac;ao tende a piorar. A maior parte das escolas e de material local 
(pau-a-pique), com revestimento de barro em algumas como o caso de Matambanhama, 
Nchenga e M'pandue, por exemplo, e cobertura de palha. Essa situac;ao que leva a 
interrupc;oes das aulas sempre que chove. 

No entanto, comec;am a surgir algumas escolas feitas de tijolo queimado construidas com 
o envolvimento das comunidades, como sao os casos das escolas de Mithethe, Calambo 
e um bloco em Matambanhama. Por tanto, assiste-se a uma coexistencia de blocos de 
pau-a-pique e tijolo. 

0 envolvimento do setor privado na area de educac;ao culminou com a abertura de uma 
lnstituic;ao do Ensino Superior na Cidade de Tete: A Escola Superior de Economia e Gestao 
(ESEG), que oferece cursos de Economia, Gestao e Direito. A par da ESEG, foi criada pelo 
Estado uma lnstituic;ao de Ensino Superior Publico: lnstituto Superior Politecnico de 
Geologia e Minas, cujas actividades iniciaram-se em 2006. Por sinal, estas sao as unicas 
instituic;6es de ensino superior a funcionar em toda a Provincia de Tete. 

Em 2005, a Provincia de Tete tinha cerca de 287.680 alunos do primeiro grau, dos 
quais 133.734 eram mulheres e o remanescente homens. Ao nivel do EP2, Tete tinha 
cerca de 31.513 alunos, sendo 11.925 mulheres e 19.588 homens. Ja para o ESG1e2, 
existiam cerca de 15 escolas que albergavam 14.083 alunos, em que 5.097 eram 
mulheres e os restantes 8.986 rapazes95

. 

Ainda em 2005, em 13 Distritos da Provincia, foram cobertos no ambito do levantamento 
estatistico, 166 centros de alfabetizac;ao e educac;ao de adultos (AEA), que lecionam ate ao 
3° ano, com um total de 53.380 educandos, dos quais 30.976 eram mulheres96

. 

Para o do Distrito de Moatize, funcionaram em 2005, 85 escolas do primeiro grau, que 
albergavam um total de 35.278 alunos assistidos por 502 professores que nao cobriam 
as necessidades do Distrito, que demanda 732 professores. No EP2, o Distrito registou 
17 escolas completas com 4.881 alunos matriculados, assistidos por 138 professores. 
Dada a demanda, funcionaram com o curso noturno nos locais onde as condic;oes o 
permitiram. Assim, 4 escolas abrigaram 905 alunos do curso noturno. No ESG1, o 
Distrito tinha 2 escolas registradas (a Escola Her6is Moc;ambicanos e de Z6bue), que 
matricularam 2240 alunos assistidos por 66 professores, sendo 45 professores da Escola 
Her6is Moc;ambicanos e 21 de Z6bue. Neste caso, houve a necessidade de introduzir o 
curso noturno para responder a demanda, onde foram matriculados 935 alunos97

. 

95 Ministerio da Educai;:ao e Cultura (2005); Estatfstica da Educai;:ao "Levantamento Escolar". Maputo. 
96 Idem. 
97 Direci;:ao Distrital de Educai;:ao e Cultura de Moatize (2005); Relat6rio do IV Trimestre. Moatize. 
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No ensino nao formal criado no ambito da alfabetizac;ao e educac;ao de adultos (AEA), 
foram registrados em 2005 81 centros de AEA, com um total de 7129 alfabetizandos e 
educandos do 1° ao 3° ano, dos quais 4158 eram mulheres, correspondentes a 58,3%. 
No 1° ano existiam 3140 alfabetizandos, contra 2652 do 2° ano, e 1337 educandos do 
3° ano. Os alfabetizandos e educandos foram assistidos por 332 alfabetizadores 
voluntarios, dos quais 117 eram mulheres (35%), contratados em 200598

. 

Tabela Vl.3.8.2: Rede de escolas e numero de estudantes inscritos por nivel de 
ensino - Provincia de Tete - 2005 

Fonte: Departamento de Planifica9ao 2005 e DSEM, 2004. 99 

Apesar de uma tendencia de evolw;ao positiva, o Sistema de Educac;ao da Provincia , 
de um modo geral, pode ser caracterizado por: 

• Um desnivel acentuado entre a frequencia do 1° e do 2° grau do Ensino Primario. O 
numero de alunos decresce cerca de nave vezes do EP1 para o EP2, o que 
significa que muitos alunos que terminam o EP1 nao entram no EP2 para concluir o 
nfvel do ensino primario; 

• Uma das causas apontadas para este desnfvel esta directamente relacionada com a 
capacidade das infra-estructuras. 0 MINED tern coma estrategia de educac;ao a 
massificac;ao do ensino basico para todos, e coma tal tern havido um maior investimento 
nas escolas do EP1 , o que ja nao acontece com os outros nfveis de ensino. A 
configurac;ao do numero de escolas toma a forma de uma piramide, onde temos uma 
base muito larga (EP1 ), seguida de um tronco relativamente estreito (EP2) e um topo 
mais estreito ainda. Nesta ordem de ideias, os graduados do EP1 nao conseguem 
continuar com os seus estudos por falta de capacidade ao nivel das infra-estructuras.Por 
outro lado, ao nivel do EP1 o material didatico e de distribuic;ao gratuita e os valores 
de matrfcula sao custeados pelo Estado, situac;ao que ja nao acontece ao nfvel do 
EP2 e subsequentes; 

98 Idem. 
99 DSEM - Direq:ao dos Servi9os de Educa9ao de Moatize, inclui o lnstituto Medio de Geologia e Minas como curso 
profissionalizante , mas este nao e anotado nas estatfsticas fornecidas pelo Departamento de Planifica9ao da 
Direc9ao Provincial. 
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• Uma redu9ao grande na oferta de educa9ao no Ensino Secundario Geral de Nivel 
Basico. Nern todos os distritos tern pelo menos uma Escola Secundaria Geral 
Basica. Os exemplos mais flagrantes sao os Oistritos de Macanga, Zumbo, Chiuta, 
Maravia e Chifunde, que nao tern uma (mica escola do ESG, segundo a Oiretoria 
Provincial de Educa9ao e Cultura - OPEC; 

• Um numero muito reduzido de Escolas Secundarias de Nfvel Media Pre
Universitario e de Escola Tecnicas Profissionais; 

• Um decrescimo na freqOencia do numero de mulheres entre as primeiras classes de 
ensino e as mais adiantadas. 

Segundo relatos colhidos na OPEC e na OSEC, o decrescimo na frequencia do numero 
de mulheres esta relacionado com o custo de vida e factores s6cio-culturais, na medida 
em que nos nfveis acima do EP1, a escolaridade nao e gratuita e o material didatico 
adquire-se mediante compra. Neste ambito, as famflias, pela debilidade econ6mico
financeira, investem nos filhos homens em detrimento das filhas mulheres. 

Por outro lado, a chefia do Oepartamento de Planifica9ao da OPEC frisou que a 
distancia das escolas do EP2 e ESG em rela9ao aos povoados e centros habitacionais, 
principalmente na zona rural, tambem contribui para o decrescimo na freqOencia do 
numero de mulheres, porque os pais temem pela seguran9a das filhas no percurso de 
casa para a escola e vice-versa. 

Persiste, ao nfvel das comunidades, com maior incidencia para o meio rural, a conce~o 
de que a mulher deve ser educada e socializada desde muito cedo para os trabalhos 
domesticos, reservando-se para o homem o trabalho fora do espa90 domestico. 

A questao do casamento e um outro factor a ser considerado. No meio rural, a mull1er 
tern um status social, ou seja, tern maior aceita9ao e considera9ao no seio da 
comunidade em que se encontra inserida no momenta em que se casa e nao pelo fato 
de estudar. Nesse sentido, as mulheres que nao se casam incorrem no risco de serem 
estigmatizadas pela comunidade. Como tal, tern havido muitos casamentos prematuros 
que levam ao abandono da escola par parte das mulheres. 

Segundo a Oirec9ao da Escola Primaria Completa das Oitavadas, os casamentos 
prematures e casos de mulheres gravidas que acabam par abandonar os estudos 
estao relacionados com o factor pobreza. 

"Algumas raparigas vivem muito tempo sozinhas por que os pais ficam na machamba. 
Neste caso, as raparigas passam muitas necessidades e fome e, comp ta/, sao 
facilmente aliciadas acabando por se engravidarem e conseqilentemente desistirem da 
escola, apesar da estrategia adoptada pela educa9ao para solucionar estes casos, que 
e a permanencia da rapariga na escola mesmo gravida". 

A alfabetiza9ao e educac;ao de adultos e outra vertente desta area. A este respeito, existe a 
informa9ao de que em 2004 foram inscritas, do 1° ao 3° ano, 7.551 pessoas do distrito, das 
quais 4.209 mulheres, 55,7%- fndice acima ao verificado no total da provincia (42,2%) 100

. 

lnteressante notar coma as desigualdades de acesso por genera se mostram evidentes na 
trajet6ria das mulheres nos diferentes niveis de ensino, com uma tendencia de queda, desde 
a matrf cul a, desistencia e aprovac;ao. Em 2005, da 1 a a 5a classe o numero de meninas 
matriculadas no distrito de Moatize era 17.076 das quais 15.830 chegaram ao fim do ano e 
14.174 ficaram aprovadas com a percentagem de 83% em rela9ao ao inicio do ano. 

100 Fonte: Departamento de Planificac;:ao 2005 e DSEM, 2004. 
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Da 5a a 7a classe, o numero de meninas matriculadas totalizava 2.822, das quais 2408 
chegaram ao fim do ano, e 2.144 ficaram aprovadas com a percentagem de 89% em 
rela9ao ao infcio do ano. 

Para o caso do ensino geral do 1° ciclo (Ba a 1oa classe) foram matriculadas 1.307, das 
quais, 1228 chegaram ao fim do ano, e destas, 837 ficaram aprovadas com a 
percentagem de apenas 64% em rela9ao ao inf cio do ano. 

3.8.2.4 Nive/ de escolaridade da popula~ao 

A Taxa de Analfabetismo da Provfncia da Tete, segundo o Censo 97, apresenta um 
f ndice de 66,8% de populagao analfabeta com idade superior a 15 a nos. A taxa de 
analfabetismo entre as mulheres e superior, da ordem dos 81,0%, evidenciando 
tambem as desigualdades de genera (INE, 1999). 

Existe tambem uma diferem;a nas taxas entre as areas urbanas e rurais, evidenciando 
tambem a desigualdade no acesso a oportunidades de educagao entre essas duas 
areas. Assim, na area urbana, a taxa de analfabetismo igual a 35,5% e mais baixa que 
a media provincial, enquanto a taxa de analfabetismo da area rural e 0 dobro da area 
urbana correspondente a 72,4%. A taxa de analfabetismo das mulheres e sempre 
maior do que a dos homens, tanto na area urbana (50,5% de mulheres para 19,9% de 
homens) como na area rural (86, 1 % de mulheres para 55,9% de homens). 

Em 2005, a Provfncia de Tete tinha uma taxa total de analfabetismo estimada em 
59,2%. A maior percentagem estava nas mulheres com 76, 1 %. Para o Distrito de 
Moatize, que tinha um total de analfabetismo estimada em 53%. Mais uma vez, a maior 
percentagem era das mulheres com 67, 1 %, segundo a Oiretoria de Planificayao 
Provincial de Educa9ao-OPEC. 

Os altos f ndices de analfabetismo que se verificam na Provf ncia estao directamente 
relacionados com factores hist6ricos e, mais recentemente, com a guerra civil, nas 
explica96es da chefia do Oepartamento de Planificagao da OPEC. 

"No perfodo anterior a independencia havia uma segrega<;ao racial no sistema de ensino. 
Os negros moqambicanos eram exclufdos do sistema de ensino formal e s6 podiam 
estudar no chamado ensino rudimentar que ia ate a 48 classe e era reservado a uma 
pequena minoria. S6 os cidadaos de raga branca tinham acesso ao ensino formal". 

"Com a independencia em 1975, houve um esfor<;o do Govemo para colmatar esta 
situaqao com campanhas de alfabetizaqao macigas que mais uma vez nao surtiram os 
efeitos desejados par causa da eclosao da guerra civil". 

"Os indices de analfabetismo fem relagao com questoes cu/turais. Na zona rural 
persiste a concepr;ao de que o homem deve dedicar o seu tempo com actividades 
produtivas enquanto a mu/her deve se ocupar do far". 

A taxa da alfabetiza9ao varia tambem com a idade, observando-se, em geral, que os 
grupos de idade mais avanc;;ada apresentam indices mais altos de analfabetismo, tanto 
nos homens quanta nas mulheres, bem como nas zonas urbanas e rurais. 

Segundo a OPEC, por meio do departamento de planifica9ao, em 1997, cerca de 84, 1 % da 
popula9ao com idade superior a 15 anos nao havia terminado nenhum nivel de ensino. 0 
grupo que conseguiu tenninar o nfvel de ensino primario e o secundario era muito baixo 
(13,6% e 1,6% respectivamente). Tambem sao not6rias as diferengas entre as zonas 
urbanas e rurais, indicando a posigao desfavoravel das zonas rurais relativamente as 
oportunidades de educagao (INE, 1999). 
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Em termos de escolaridade, a parcela de pessoas de 15 anos ou mais que nao concluiu 
nenhum nivel de ensino ainda e alta, tendo recuado apenas oito pontos percentuais, 
comparado com os dados do Censo de 1997. 

A parcela que concluiu o ensino primario subiu para 21%, em rela9ao a 1997, mas ainda era 
reduzida, ao passo que no nivel do ensino secundario continuava extremamente baixa (3,1%). 

0 nivel de alfabetiza9ao dos habitantes pertencentes ao Posto Administrativo de 
Moatize e alto, comparado com o nivel dos outros dois postos. 

Tabela Vl.3.8.3: Niveis de alfabetiza~ao dos Postos Administrativos 

Posto Administrativo I % da populacao total do Distrito 

Moatize 42,2 

Z6bue 23,5 

Kambulatsitsi 18,3 

Fonte: Diretoria de Ensino Medio - DSEM, 2004. 

Em entrevista com a Diretoria Distrital de Educac;ao, apurou-se que o Posto Administrativo 
de Moatize-sede tern 23 escolas, sendo 2 secundarias, 15 de EP1 e 7 EPC. 

A este respeito e importante destacar que, em 1999, existiam na Vila de Moatize 
sete escolas de ensino primario, duas escolas de ensino secundario geral e uma 
escola de ensino tecnico profissional - o lnstituto Media de Geologia e Minas 
(MICOA 2003-111). Este ultimo se encontra em situac;ao precaria , em relac;ao a infra
estructura e recursos humanos. 

3.8.2.5 Capacita~ao dos Docentes 

A Provincia de Tete apresenta um quadro insuficiente de professores para atender a 
demanda. Para enfrentar esse problema, o governo provincial decidiu recrutar 
professores nao form ados, desde que com nivel de escolaridade ate a 108 Classe. 101 

Deste modo, existem dois grupos de docentes, segundo a Diretora Provincial de 
Educa9ao e Cultura: Os docentes efetivos (que fazem parte do aparelho do Estado) e 
os docentes contratados que lecionam mediante a assinatura de um contrato que 
normalmente tern a durac;ao de um ano. Tanto no primeiro como no segundo grupo, ha 
docentes com forma9ao psicopedag6gica e docentes sem esta formac;ao. Para estes 
ultimas existem programas de capacita9ao/qualifica9ao realizados trimestralmente. 

101 "Perfil da Educac;:ao em Tete" , Ministerio da Educac;:ao, publicado em Moc;:ambique, em 2004. 
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Tabela Vl.3.8.4: Numero de Professores por sexo, nacionalidade e formacio. 
Provincia de Tete 

Fonte: MINED, 2005: Estatistica da Educagao - levantamento escolar. 

Mesmo assim, o numero medio de alunos por classe e por professor e alto no nivel 
Ensino Primario - 46 alunos por turma e 55 alunos por professor. Nos pafses 
desenvolvidos, a media de aluno por professor e de 14,3 e nos pafses em 
desenvolvimento e de 21,7102

. Ao lado das informa96es estatisticas que classificam OS 

nfveis do ensino no pals em cad a Provf ncia, Distrito ou Posto Administrativo de 
Moc;ambique, e possfvel encontrar nos povoados do pafs, como em Tete, variadas 
situa96es de vivencia da educac;ao formal que extrapolam as imagens e formula~oes 
baseadas unicamente no predio escolar, com seus respectivos equipamentos de ensino. 

Geralmente, cada localidade rural possui uma escola de 12
• e 22

• classe, que atende um 
numero grande de crianc;as. Por exemplo, a escola de Mithete com suas 393 crianc;as. 
Ou ainda, a escola de Benga, de ensino fundamental ate a setima serie, de alvenaria, 
com 5 salas de aula e uma sala do diretor, atendendo mais de 700 crian~as, conforme 
mostra as Fotos Vl.3.7.1 e Vl.3.7.2. a seguir. 

Foto Vl.3. 7. 1. Esco/a de Benga. 
FnntA: Di::irtnn::il /Jrh::in::i - 1010512005 

Foto Vl.3. 7.2. Esco/a de Benga. 
Fonte : Diaaonal Urbana - 1010512005. 

102 Dados da edic;:ao de 2002 da pesquisa World Education Indicator (WEI) realizada pela UNESCO e 
pela Organizac;:ao e Desenvolvimento Econ6mico (OCDE). 

Vl.3-149 ()1111 Rio Doce Mocambique 
Uma Empresa CVRD 



Mas tambem e possfvel encontrar uma escola como a de Calambo, que atende 273 crian{:as 
de 1 a a 5a classes, com uma sala de aula construfda de madeira, chao de terra batida, banoos 
com troncos de madeira semelhante as estructuras das paredes. Nesse ambiente, a 
luminosidade vem da luz solar natural proporcionada pela fenda entre um tronco e outro. Em 
outro espac;o construido tem-se a sala do diretor, a sala pedag6gica e a sala dos trabalhos 
dos alunos. 

Para o ano de 2006, segundo levantamento realizado pelas pr6prias escolas locais, o 
quadro geral de algumas destas escolas alterou-se. A escola de Calambo ja possui um 
bloco com tres salas de aulas construf das com tijolo queimado fabricados localmente, o que 
tambem se verifica em Mithethe e Matambanhama. 

Para ilustrac;ao ver a Foto Vl.3.7.3, que 
mostra a escola de Nhamssossa. 

A escola Primaria de Mithethe que funciona 
como ZIP (Zona de lnfluencia Pedag6gica), 
responde par mais tres escolas e apresenta 
334 alunos matriculados, sendo 174 
homens e 160 mulheres, conforme 
apresentado a seguir na Tabela Vl.3.8.5. 

Em Calambo identificou-se um total de 282 
alunos, dos quais 150 sao homens e 132 
mulheres. Em Matambanhama existem 143, 
dos quais 78 sao homens e 65 mulhew.s. 
Por fim, em Cachenga foram identificados 

Foto V/.3. 7.3: Esco/a Nhamssossa- Diagonal Urbana, Um total de 152 alunos, dos quais 88 sao 
2006. homens e os restantes 64 sao mulheres. 

Estes alunos alunos sao assistidos por 19 
professores, dos quais, 7 tern formac;ao psicopedag6gica e 12 nao tern . Nestas escolas 
lecionam ate a 5a classe, com excec;ao da escola de Calambo que ainda nao tern 
nenhuma turma da 5a por ser nova. Para a continuidade dos estudos, os alunos de 
Calambo e Mithete dependem directamente da Vila de Moatize. 

Tabela Vl.3.8.5: Numero de alunos por classe e sexo na ZIP de Mithethte 

Escolas 

Classe Mithethe Matambanhama Calambo Cachenga 

H II M H II M H II M H II M 

1a 58 63 14 16 47 43 25 26 

2a 24 20 12 12 44 38 24 24 

3a 28 36 20 14 21 19 28 13 

4a 22 22 18 18 16 24 11 

5a 42 19 14 15 22 8 

Fonte: Direq;ao da Esco/a de Mithethe e da ZIP, 2006. 

A escola primaria das Oitavadas que tambem funciona como ZIP responde por mais 4 
escolas, conforme indicado na Tabela Vl.3.8.5, a seguir. 
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Tabela Vl.3.8.6: Numero de alunos por classe na ZIP das Oitavadas 

~2.§ 

145 56 :w 10'8 

2.§Q 8© 96. 42 45 

Fonte: Direcr;ao da Esco/a das Oitavadas e da ZIP, 2006. 

A escola Primaria de Mithethe que funciona como ZIP (Zona de lnfluencia Pedag6gica), 

3.8.2.6 Ensino Tecnico Profissional 

Pelo potencial em minerios existentes no solo da Provfncia de Tete, o investimento no 
ensino tecnico-profissional apresenta-se come uma das prioridades na area da educar;ao. 

Como tal, a Provfncia tern no memento 6 escolas do ensino-tecnico profissional, com 
destaque para o Institute Medio de Geologia e Minas (IMGM) localizado no Distrito de 
Moatize. As outras escolas do ensino tecnico sao: Escola Dom Bosco, no bairro 
Materna; Escola Industrial de Matundo; Escola Comercial Martires de Wiriamo. Todas 
localizadas na cidade de Tete; a Escola de Artes e Offcios do Songo localizada, na vila 
com o mesmo nome; Escola Basica e Agraria de Fonte-Boa de Boroma-Changara. A 
par destas escolas, entra em funcionamento em 2006 o Institute Superior Politecnico 
de Geologia e Minas, localizado na cidade de Tete. 

A demanda pelos curses profissionalizantes e alta. Segundo declarar;6es do Chefe do 
Departamento de Planificar;ao da OPEC, as turmas excedem sempre o numero de alunos. 
Os curses disponibilizados sao a eletricidade geral, por influencia da Hidroelectrica de 
Cahora Bassa, contabilidade geral , mecanica de autom6veis, mestre de obras, serralharia 
mecanica, culinaria, corte e costura, geologia e minas, curso agrario e bobinagem. 

De uma maneira geral, os curses mais procurados sao os de contabilidade, eletricidade e 
curso agrario. Em termos de genera, em 2005, o numero de mulheres era inferior ao dos 
homens. De 240 alunos que estavam no nfvel elementar, somente 20 eram mulheres. No 
nfvel basico (comercial e industrial) , o curso de contabilidade tinha um total de 601 
alunos, dos quais 420 eram mulheres, o unico caso em que o numero de mulheres 
supera o dos homens. Ja no ensino industrial volta-se a ter uma grande disparidade de 
genera. Nesse case, existiam 1122 alunos e somente 69 eram mulheres. 

0 Institute Medio de Geologia e Minas - IMGM foi criado em 1988 pelo governo 
mor;ambicano. E a unica instituir;ao do ensino tecnico-profissional a funcionar no 
Distrito de Moatize. Quando da sua fundar;ao, estava sob tutela do Ministerio dos 
Recurses Minerais e Energia. Porem, ap6s o ano 2000, o 6rgao estatal que tutelava o 
IMGM alegou que o seu papel nao era de formar quadros e, portanto , o IMGM passa a 
estar sob algada do MINED, segundo o Diretor Pedag6gico e lnterino do Institute. 

Quando a instituir;ao abriu as portas ao ensino (1988), ministrava apenas um curso: o 
de Geologia, situar;ao que prevaleceu ate 1994. A partir desta data, segundo relates do 
Diretor Pedag6gico e lnterino, o IMGM introduziu o curso de Minas e, ate ao momenta, 
sao os curses oferecidos pela lnstitui9ao. 

()1111 Rio Doce Mo9ambique 
Uma Empresa CVRD 

Vl.3-151 



A questao do genera no IMGM nao foge a regra das demais institui96es do ensino 
tecnico-profissional da Provfncia de Tete e do Pals no geral, caracterizada por uma 
grande disparidade entre o numero de homens e de mulheres, com vantagens para os 
homens. A tftulo de exemplo, segundo o Diretor Pedag6gico do IMGM, de um total de 
171 estudantes matriculados em 2006, apenas 16 sao do sexo feminine. 

Segundo o Diretor, a fraca aderencia de candidatas mulheres esta directamente 
relacionada com a falta de divulga9ao e esclarecimentos junto aos alunos do ensino 
basico e outros grupos. 

3.8.3 SiNTESE TEMATICA 

0 percurso hist6rico de Ma<;ambique denota os desafios na area da educa9ao, tendo 
em vista nao somente os desnfveis da educa9ao formal, como tambem a riqueza 
multicultural a ser preservada, com diferen<;as de costumes, tradic;oes e linguagens. 0 
diagn6stico sobre esse tema revela, nas zonas rurais, cidades e povoados, a baixa 
oferta de vagas e falta de acessibilidade ao ensino formal com reflexes nos graus 
observados de alfabetiza9ao da populac;ao, havendo um desnfvel acentuado entre a 
frequencia do 1° e o 2° grau do Ensino Primario. 

0 numero de alunos decresce em cerca de nove vezes do EP1 para o EP2, o que 
significa que muitos alunos que terminam o EP1 nao entram no EP2 para concluir o nivel 
do ensino primariq. Uma das causas apontadas para este desnfvel esta directamente 
relacionada com a baixa capacidade das infra-estructuras. 0 MINED tern como 
estrategia de educac;ao, a massificac;ao do ensino basico para todos, com maiores 
investimentos nas escolas do EP1. lsso nao acontece nos outros niveis de ensino. 

No entanto, observa-se que pelo potencial em minerios existentes no solo da Provincia 
de Tete, o investimento no ensino tecnico-profissional apresenta-se como uma das 
potencialidades a se destacar na area da educa9ao. 

Fragilidades 

• Oferta de vagas insuficiente no Ensino Secundario Geral de Nivel Basico nos niveis 
distritais; 

• Numero reduzido de Escolas Secundarias de Nfvel Medio Pre-Universitario e de 
Escolas Tecnicas Profissionais, face a demanda existente; 

• lnfra-estructura precaria sob os aspectos quantitativos e qualitativos; 

• Decrescimo na frequencia do numero de mulheres entre as primeiras classes de 
ensino e as mais avan9adas; 

• Alta Taxa de Analfabetismo com um fndice de 66,8% de populac;ao analfabeta com idade 
superior a 15 anos. Na area urbana, a taxa apresentada e de 35,5% de analfabetismo e 
na area rural a taxa de analfabetismo e de 72,4%; 

• 84, 1 % da populac;ao com idade superior a 15 anos sem concluir nenhum nivel de ensino. 
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Oportunidades 

• Existencia na Provincia de Tete de 6 escolas do ensino-tecnico profissional, com 
destaque para o lnstituto Medio de Geologia e Minas (IMGM) localizado no Distrito de 
Moatize. As outras escolas do ensito tecnico sao: Escola Dom Bosco do bairro Materna; 
Escola Industrial de Matundo, Escola Comercial Martires de Wiriamo, todas localizadas 
na cidade de Tete; a Escola de Artes e Oficios do Songo localizada na vila com o 
mesmo nome; Escola Basica e Agraria de Fonte-Boa de Boroma-Changara; 

• Previsao de funcionamento para o ano de 2006 do lnstituto Superior Politecnico de 
Geologia e Mina e da Escola Superior de Economia e Gestao na cidade de Tete. 
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3.9 PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL, ARQUEOLOGICO E PAISAGiSTICO 

0 Terna Patrimonio Hist6rico, Artistico, Cultural, Arqueol6gico, e Paisaglstico, neste 
estudo trata de expressoes concretas do pr6prio processo hist6rico e civilizat6rio da 
popula9ao hoje residente nas areas de estudo e que apresentam significados peculiares 
tambem sob o ponto de vista temporal, envolvendo nao somente o passado, mas 
tambem a perspectiva do futuro. 

3.9.1 FUNDAMENTA<;Ao 

A explora9ao de uma mina de carvao exige um estudo criterioso a respeito da riqueza 
do acervo hist6rico, arqueol6gico e cultural presente nos territ6rios onde se insere, 
como na regiao da Provlncia de Tete, Distrito e Vila de Moatize. Trata-se de verificar o 
acervo guardado, preservado, considerado nao somente atraves do ponto de vista 
formal, mas tambem a partir da valoriza9ao de elementos da natureza tidos como 
sagrados pelas comunidades locais que, desse modo, estabelecem rela96es cotidianas 
especiais no territ6rio. 

Tenda em conta as interferencias territoriais directas de um empreendimento como a 
mina de carvao, ressalta-se o tema coma subsidio essencial para tomadas de decisao 
do empreendedor em rela9ao aos valores culturais presentes. A dimensao temporal do 
empreendimento perpassa tambem o media e longo prazo, o que intensifica sua 
interferencia junta a popula9ao local. Considerar essas dimensoes dos valores culturais 
das comunidades em questao (fisicas, espaciais, temporais, subjetivas) significa operar 
um parametro essencial para compreensao do processo de qualquer interven~o 
socioeconomica que se de junta a este territ6rio. 

3.9.2 DESCRl<;AO DO TEMA 

3.9.2.1 Monumentos e Sitios Hist6ricos e Culturais 

Provincia de Tete 

0 vale do Zambeze e a area adjacente ao mesmo foi alvo de estudos culturais e 
cientificos desde o seculo XVI. Desta importancia cientifica figuram os estudos 
arqueol6gicos que permitiram a identifica9ao por Carl Wiese, em 1907, da Gruta de 
Chifumbaze, na Provincia de Tete. 0 estudo efetuado resultou no estabelecimento do 
quadro cronol6gico definido com base na olaria caracteristica do primeiro milenio AD, 
que passou a ter a designa9ao de "Complexo Chifumbaze" atribuida pelo arque61ogo 
David Phillipson (1977). 

Estes estudos estimularam para as investiga96es que se sucederam ao longo de uma vasta 
area do rio Zambeze e area adjacente no centro do pais (Roza de Oliveira e outros). 

No entanto, a maior parte dos trabalhos de pesquisa no Vale do Zambeze foi possivel dentro 
de opera96es de salvaguarda do patrimonio cultural e cientifico, resultante da constru9ao do 
grande empreendimento de Cahora Bassa (Ramos, 1979 e Meneses, 1999). 
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Os estudos no vale do Zambeze foram tambem incorporados no tema de doutoramento 
de Solange Macamo (Privileged Places in South Central Mozambique ) desde 1995, 
designadamente, no Songo e Degue-Mufa, amuralhado do tipo zimbabwe e antigo 
prazo da Coroa portuguesa, respectivamente, na provfncia de Tete. Estes estudos tern 
intermedio da Universidade Eduardo Mondlane, com apoio da SAREC, Coopera9ao 
Sueca (Macamo e Duarte, 1996). 

Tais estudos permitem destacar o papel dos vestfgios presentes, no sentido de 
entender o processo de contatos estabelecidos atraves do comercio na configura9ao 
do acervo hist6rico, arqueol6gico das comunidades, pelo menos a partir do seculo XV 
em diante. 

lgrejas - Sao pouco conhecidas coma fonte arqueol6gica, embora nas descri96es das 
esta96es de presen9a inicial dos portugueses sejam referidas (Garlake 1963). Sao Jose 
de Boroma na Provfncia de Tete e a igreja mais conhecida e que esta na linha de 
penetra9ao para o interior do planalto de ouro. 

Ceramica - No vale ha uma mudan9a na forma e decora9ao da ceramica local em 
fun9ao do influxo da porcelana. 0 motivo ornamental mais comum sao as bandas 
cruzadas formando uma rede (o tfpico padrao "crosshaching"). Semelhante material foi 
igualmente testemunhado na costa (Dickinson 1971, Liesegang 1972). Maggs (1976) 
diz que este motivo de decora9ao e tfpico dos estabelecimentos iniciais dos 
portugueses. Ha uma mudan9a que se opera tambem na forma da Tradi9ao Zimbabwe 
(ex. o aparecimento de tigelas). 

Porcelana e Mi~angas - Esses itens ilustram melhor as intera96es culturais no vale. Os 
estudiosos discutem influencias (Rita-Ferreira 1990), lntera96es culturais (Pikirayi 1993) 
e "zonas de contato" (Rodrigues 2004). Esta teoria ap6ia tambem a ideia da possfvel 
forma9ao de uma If ngua de contato comercial do tipo crioulo na sociedade do Zambeze. 

Nas proximidades do ano de 1700, houve uma transic;ao nos padroes do fabrico da 
porcelana com a introdu9ao de exemplares ingleses, o que tambem contribuiu para baixar o 
prec;o da porcelana. Os motives mais comuns eram paisagens, cenas de casas e motivos 
florais (Stephens 2003). lsso inclufa jogos de cha e de jantar. 

Em Degue-Mufa, perto da cidade de Tete, ha uma colec;ao com os motives acima descritos. 
Este material representa o perfodo de transic;ao na China da dinastia Ming (Wan-Li) para o 
perfodo Ching ou Quing, entre os seculos XVI e XVII (Ellert 1980). No Zumbo foi 
testemunhada porcelana semelhante par Ramos e Rodrigues (1978). 

As mi9angas contribufram para a diferenciac;ao social, coma aconteceu no Limpopo 
(Wood 2000). No vale foram comumente encontradas as chamadas contas mit1das ou 
de Cambaia (India). Quando os portugueses chegaram, encontraram em circulac;ao 
mic;angas pretas, amarelas, verdes e azuis. Contudo, as pretas e vermelhas eram 
preferidas no reino do Mutapa. E possfvel tra9ar as rotas de comercio porque as 
tabricas antigas de mic;angas eram limitadas. 
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As mic;angas dao uma ideia dos pad roes de povoamento no vale, ate ao perf ado Nguni 
dos meados do seculo XVIII a XIX. Esta ideia e tambem discutfvel (Liesegang com 
pessoal , 2005). As mic;angas ajudam a discutir relac;oes de genero. As mulheres usam 
as mic;angas como ornamento indispensavel (Rita-Ferreira 1982). Sao um artigo de 
distinc;ao para quern as usa e ha tambem a crenc;a de que uma distribuic;ao sabia das 
mic;angas ajuda na estabilidade familiar (Beach 1980). 

Segundo relatos de Virgilio Patissane (2005), as missangas eram, num passado muito 
recente, ao nivel do povoado de Calambo, uma pec;a de ornamentac;ao usada pelas 
mulheres coma forma de ressaltarem a sua femenilidade e beleza. As mulheres 
usavam fios de missangas em volta da cintura o que lhes conferia um status especial. 

A Direcc;ao Provincial de Cultura, Juventude e Desportos da Provfncia de Tete realizou 
o levantamento de localidades consideradas momumentos hist6ricos e objetos de 
interesse hist6rico-cultural para monitorizac;ao por este departamento da Provincia. 
Nesse sentido apresenta-se na Tabela Vl.3.9.1 a seguir a relac;ao dos monumentos e 
sftios hist6ricos identificados na Provfncia de Tete. 

Tabela Vl.3.9.1: Monumentos e Sitios Hist6ricos - Provincia de Tete, 2005 

Monumento e Sitio Hist6rico I Localizacao/Distrito 

18 Bomba de Capta9ao de agua da cidade Cidade de Tete 

A morta sagrada de Sabadar Mutarara 

A origem Bndi Maravia 

Abrigo das Guerras Macombe Changara 

Aguas Quentes Changara 

Aguas termais de Nhayondwe Moatize 

Base 5° Destacamento Nhacamba Changara 

.Base 6° Destacamento Chipembere Changara 

Base 7° Destacamento Nhacamba Changara 

Base 8° destacamento Mphalamabue Changara 

Base Africa Chifunde 

Base Beira Chifunde 

Base Central da Frelimo Changara 

Base central de luta armada Changara 

Base Chiipa Macanga 

Base Chilzidzi Chiuta 

Base Chimuala A+B Maravia 

Base Chipondamoio Changara 

Base da luta armada Chamulaza Maravia 

Base da luta armada Chamurara Maravia 

Base da luta armada de Miphelambue Changara 

Base da luta armada Luzima Maravia 

Base da luta armada Nhaifa Mazoe 

Base de l<assuende Maravia 
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Monumento e Sitio Hist6rico J Localiza~ao/Distrito 

l~reja de Sao Jose de·Boroma-Morara 

lgreja Sao Pedro Miruru 

Lugar hist~rico (Thawe Bo~oma) "Lagoa" Qhang&_ra 

Luta de resistencia Guta Mara'iia 

Luta de resistencia Nhaminiza Changara 

Massacre de Caluwe Maga€! 

M~ssacre de Camponda Mago~ 

Massacre de Dowe Magee 

Massacre ·ae JG'a'.o 

MassCicre de Nfucanji CHifunde 

Massacre de Nhamaipa Magoe 

Massacre de Ntengo Wa Minga MacaAga 

Massacre de Ntuguaniza Maratiia 

Massacre de Pote~pore Magee 

Massacre de Tembue Chifunde 

Massacre de Wiriyami Changara 

Minas de Bronze (Ndande) Moatize 

Minas de Mangondera (Matsatsa) Moatize 

Minas de Pedra (Ndande) Moatize 

Mluma ya Mulungu 

Mnipiti Tsangan0 

Monte Kalipale Tsangano 

Monte Kanungola Cidade de Tete 
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Monumento e Sitio Hist6rico J Localizac;ao/Distrito 

Monte Nansula Tsangano 

Monte Z6bwe Moatize 

Monumento hist6rico da feira Zumbo-Zambia Ang6nia 

Marte Sagrada de Sabadar Maravia 

Ngoma wa Chitsamba (1) Macanga 

Ngoma wa Chitsamba (2) Macanga 

Nhanphanza - (Careca) - (Mphanzo) Moatize 

Nhanthekwe Zumbo 

Pinturas de Mwala Wamphini Chiuta 

Pinturas Rupestres Chitima Cahora Bassa 

Pinturas rupestres de Cachembe Maravia 

Pinturas rupestres de Calawire Chiuta 

Pinturas Rupestres de Cambedza Macanga 

Pinturas Rupestres de Campala Macanga 

Pinturas Rupestres de Campota Chiuta 

Pinturas rupestres de Cazula Chiuta 

Pinturas Rupestres de Chicolone Chifunde 

Pinturas rupestres de Chifumadzi Macanga 

Pinturas Rupestres de Chimwala Macanga 

Pinturas rupestres de Chingo Moatize 

Pinturas Rupestres de Furancungo Macanga 

Pinturas Rupestres de M Wala wa Nyau Angonia 

Pinturas Rupestres de M Wambalume Macanga 

Pinturas Rupestres de Malata Ang6nia 

Pinturas Rupestres de Maungu Macanga 

Pinturas Rupestres de Phazi La Mulmgu Tsangano 

Pinturas rupestres de Samo Macanga 

Pinturas Rupestres de Samo Chiuta 

Pinturas Rupestres M Wala Yoera Ang6nia 

Ponte Metalica dona Anaa Mutarara 

Primeiro combate da Frelimo em Tete Maravia 

Prisao Colonial Maravia 

Rio Nlbudwi Macanga 

Rocha da 1° Sede na Cidade Cidade de Tete 

Rochas da primeira sede de Tete Changara 

Rochas e pisadas de animais Macanga 

Ruina da Adrninistrai;ao Colonial (Benga) Moatize 

Ruinas do centre Pilato Maravia 
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Caf!erca. Bas:sa 

A Cidade de Tete 

A hist6ria da cidade de Tete se confunde com a hist6ria do vale do Zambeze. E uma 
das cidades antigas de Mo9ambique e da Africa Austral. 

A cidade de Tete conhecida por Nhaakolo, ate 1531, ano em que foi elevada 
oficialmente a categoria de Povoa9ao e Feitoria Portuguesa, passou por um processo 
de moderniza9ao nas decadas 60 a 70. 

Na cidade de Tete, pertencente a Area de lnfluencia Directa do empreendimento, como 
apresentado anteriormente foram identificados os seguintes monumentos e sftios 
hist6rios: Fortaleza de Dom Luis, a Fortaleza de Sao Tiago Maier, esta9ao arquiol6gica 
Mufa-Degue, Monte Kanungola, como tambem a Rocha da 1 a sede da cidade e a 1 a bomba 
de capta9ao de agua da cidade. 

Distrito de Moatize 

No Distrito de Moatize, conforme levantamento ja apresentado foram identificados 
como monumentos e sitios hist6ricos: Minas de Bronze (Ndande), Minas de 
Mongondera (Matsatsa), Minas de Pedra (Ndande), aguas termais de Nhayondwe, 
pinturas rupestres de Chingo em Moatize, Monte Z6bwe, Nhanphanza, Samwewa -
Mabvudzi ea Ruina da Administra9ao Colonial (Benga). 

De acordo com estudo realizado na regiao onde se situa o Distrito de Moatize98
, foram 

identificados tambem os seguintes locais sagrados: 

• Monte Nhacuruisse, usado para cerimonias de chuva e tratamento de doen9as 
feitos pelo curandeiro da zona. Ha muita supersti9ao a respeito do Monte e a 
popula9ao local tern medo de se aproximar sem pedir autoriza9ao do curandeiro; 

• Monte Malemba, usado para cerimonias de chuva feitas pelo regulo local. 

0 Servi90 Nacional de Museus e Antiguidades do Sector de Preserva9ao e Valoriza9ao 
Cultural encontra-se na localidade de Chipanga. Em Moatize localizam-se ainda as aguas 
quentes termais de Thenta, pr6ximas ao Rio Moatize. Outrora tinha uma profundidade 
maier, mas, com as secas e assoreamento, o volume de agua diminuiu, bem como a oferta 
de peixes. 

98 lmpacto & Marlin Granite Mor;:. Ltda, Estudo de lmpacto Ambienta/ da Mina de Anortosito, Moatize, Provincia de Tete, 2000. 
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2.9.2.2. Sitios Sagrados 

Cemiterios 

As sepulturas de antepassados sabre campos ou em volta dos mesmos constituem 
uma forma tradicionalmente aceitavel de comprova9ao de propriedade desses campos, 
que se reconhece por meio de uma hist6ria de ocupa9ao familiar dentro de uma area. 

Toda aldeia apresenta um cemiterio tradicional, e este e o local mais sagrado e 
respeitado da area, e a partir do qual as pessoas acreditam que os espiritos dos mortos 
continuam a controlar ativamente os vivos. Praticas relacionadas com sepulturas sao 
consideradas como fonte de prote9ao ancestral e prosperidade da comunidade. 

Foto: Cemiterio - Nhanssossa. Oiaaonal Urbana. 18102106. 

"Existem a/guns sitios sagrados na 
unidade de Canhungue: Nhadzitembe 
e Ntsanha que sao sitios onde 
repousam os espfritos dos 
antepassados. Nestes sftios e proibido 
o carte de ramos de arvores porque e 
neste local onde se realizam 
cerimonias tradicionais. 0 local e 
fortemente povoado pelas arvores. 

Na zona tem cerca de 25 cemiterios 
que nao considerados sitios sagrados. 
Tambem predominam a/guns ritos 
sagrados coma o rito que consiste no 
carte de cabelo realizado par causa de 
infelicidade. Quando morre a/guem ha 
o bater dos batuques para anunciar a 
infelicidade. Em casos de viuvez, a 
mu/her viuva e amarrada durante 7 
dias em uma fo/ha de palmeira. 

T ados respeitam e preservam estes 
sf tios, pois para os mais velhos, estes 
sitios nao podem ser tocados. La estiio 
os espiritos que nos protegem" 
(Vereador de Moatize ). 

"No povoado de Chinguede existem sftios sagrados que n6s fazemos cenmonras 
tradicionais para resolver problemas familiares e pedir chuva" (Secretario de bairro). 

Contudo, quase todos os cemiterios visitados na zona rural ao nivel dos povoados 
apresentam uma caracteristica em comum: localizam-se dentro de matas densas e nao se 
beneficiam de nenhum tipo de cuidado, como limpeza do local e conserva9ao das campas. 
Segundo relates colhidos junta a membros do povoado de Benga-Sede os cemiterios 
localizam-se em matagais porque as pessoas nao tern o habito de visitar as campas dos 
falecidos ap6s o enterro. S6 vao ao cemiterio para realizar cerimonias funebres. 

Este posicionamento tambem foi defendido no povoado de Mamtambanhama pelo 
Nhancuaua (regulo), prontamente coadjuvado pelo chefe dos cemiterios, e ambos 
defenderam que o habito de visitar campas nos cemiterios, tratar da sua limpeza e 
conse r-va r;ao e algo importado da cultura dos colonizadores e de pessoas do meio 
urbane Nas comunidades rurais limitam-se a enterrar os mortos. 
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Tai limite de uso nao e sin6nimo de minimiza9ao do seu valor, pois a comunidade tern 
um grande respeito pelos cemiterios, a ponto de nao ser permitido a entrada nestes 
sem a presen9a do chefe do cemiterio. Segundo o chefe do cemiterio de Calambo, a 
entrada para a visita ou mesmo para a realiza9ao de cerim6nias funebres deve ser 
antecipada por uma pequena reza fora do cemiterio, para informar os espiritos do 
prop6sito da visita ou para pedir permissao de enterrar um falecido. 

Porem, a tome e as condi96es adversas da natureza tern levado a ocupa9ao, em alguns 
casos, de terras dos cemiterios para o plantio de culturas destinadas ao consumo, como 
foi constatado na localidade de Benga-Sede, no cemiterio de Ntchenge. 

"No povoado de Chitundo existem dais sitios sagrados: um cemiterio e um lugar de 
rea/izar;ao de cerimonias tradicionais. 0 cemiterio chama-se Chitondo, e esta 
localizado pr6ximo ao rio Zambeze, depois das machambas (e limitado de um dos 
/ados pela margem do rio Zambeze) . 0 /ugar sagrado esta /ocalizado perlo do cemiterio 
e o principal elemento e uma arvore sagrada de name Ntondo - Pumulo (lugar onde 
descansam os espfritos). Neste local sagrado realizam-se cerimonias tradicionais de 
pedido de chuva aos antepassados. A relar;ao das pessoas com estes patrimonios e de 
respeito e consideragao, desde o tempo dos nossos antepassados. 

"No Distrito de Moatize, existe uma ponte sabre o rio Moatize. Do /ado direito, em 
direcr;ao a Z6bue, situa-se uma montanha denominada Caukhanga onde em redor existe 
um embondeiro. Em tempos passados, este local era usado para pratica de cerimonias 
tradicionais de pedido de chuva onde a popular;ao usava unidades de sementes, farinha, 
bebidas para fazer os rituais. Este local e um sftio sagrado no Distrito. 

Ainda no Distrito de Moatize, no Bairro 11, no rio Moatize existe o sftio que e parle do 
patrimonio chamado de Aguas Termais. E freqilentado s6 por jovens do sexo 
mascu/ino. Outro local considerado patrimonio, esta ao longo do rio Moatize, a subir, 
existe uma zona com pedregulhos junta a linha ferrea, sftio chamado Tetua (queima), 
porque mesmo sem fogo, a agua queima. 

Existe tambem um sitio ao longo da linha ferrea que durante o tempo chuvoso o rio fica 
com uma grande profundidade porque, em tempos passados, a comunidade sepultava 
os seus entes queridos (sepulturas aquaticas). Neste local s6 eram enterrados os 
membros mais influentes da comunidade e guerreiros mais valentes. Era proibido 
nadar neste local porque ocorria uma lenda de que existe uma cobra aquatica no local 
e quern fosse mordido por essa cobra s6 podia sobreviver se praticasse incesto. 

A popular;ao tem uma relar;ao forle com estes sitios. Os nativos procuram sempre 
preservar estes sitios e tradi96es, ha um grande respeito por estes sitios, apesar de os 
mais novas desligarem-se das tradi<;oes e as popular;oes urbanas tambem des/igarem
se desses valores" (Secretario de Bairro). 

0 depoimento acima revela detalhes sabre a rela9ao estabelecida entre os cemiterios e 
outros lugares considerados sagrados e que acompanham a trajet6ria de vida das 
popula96es desses lugares, especialmente no que se refere a morte e os infortunios 
(doenc;a, seca, tristeza). Os cemiterios al9am um significado sacro-espacial, ou seja, 
sua localizac;ao e entorno pr6ximo sao considerados igualmente elementos sagrados. 
Verifica-se, assim, que um deslocamento das sepulturas pode acarretar impactos na 
populac;ao, tais coma: instabilidade social, falta de seguranc;a psicol6gica, 
enfraquecimento na reclamac;ao do direito a terra, aumento de tensao no ambito 
familiar e fragilizac;ao da confianc;a dos habitantes em suas lideranc;as tradicionais e na 
autoridade dos anciaos. 
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Locais Sagrados - Entre Rios e Arvores 

Foto: Rio Moatize - Nhanssossa. 
Diagonal Urbana, 18102106. 

, A rela9ao com o rio e intensa. Suas 
aguas lavam roupas, refrescam 0 

corpo, fornecem o peixe, saciam a sede 
e servem para o preparo dos alimentos, 
umedecem o barro para a constru~o 
das casas, irrigam as machambas, e 
sao palcos para as seculares 
cerimfmias dedicadas aos espiritos e 
aos mementos prazerosos de lazer. As 
aguas dos rios sao OS elementos de 
uniao e reuniao da comunidade. 

"Quanto ao rio, a popula9ao serve-se 
de/e para beber agua, para trabalhos 
domesticos (cozinhar, lavar, tomar 
banho). Fazem pequenas horticolas 
nas zonas baixas, pesca-se e usam a 
lama para fazer masicagem da casa" 
(Secretario de bairro). 

Exemplos de relac;ao entre locais sagrados e elementos da natureza identificados 
nos depoimentos: 

1. Moamba: que se localiza pr6ximo ao rio cujo sf mbolo predominante e um a arvore 
de nome Mpacassa que nao da frutos. Neste local, a popula9ao realiza cerimonias 
sagradas de pedido de chuva onde sao oferecidos amendoim, milho torrado, 
sementes de pepino e melancia; 

2. Chingome: localizado no lado oposto ao rio , numa pequena elevac;ao, onde tambem 
predomina a arvore Mpacassa e fazem cerimf>nias de pedidos de chuva; 

3. Nhamtsato I que e uma rocha onde tambem sao realizadas cerimf>nias de pedido de 
chuva. Ntsato e cobra. Durante as cerimf>nias as vezes aparece uma cobra Oib6ia); 

4. Nhamtsato II tambem e uma rocha com uma fonte de agua no seu interior, que e 
usada pela populac;ao para beber. Nesta fonte habita uma cobra que tern saido no 
ato da cerimf>nia; 

5. Kamulambi: lugar sagrado localizado na mata onde o simbolo sagrado e um 
embondeiro; 

6. Camputchene: lugar sagrado de realiza9ao de cerimonias onde predomina um 
embondeiro como sfmbolo sagrado. 

Cerimonias sao realizadas sob as arvores e nas cavernas, quando sao expressos 
pedidos (de chuva, melhoria de saude, dos neg6cios, resoluc;ao de problemas no lar) 
dirigidos aos espiritos e mediados pelo chefe supremo, o regulo, curandeiro. Para cada 
necessidade ha um tipo especffico de ritual , e cada zona tern seus espfritos pr6prios. 
Na ccasiao das cerim6nias, a depender do ritual, sao oferecidos tabaco, bebidas, 
sementes, comidas e danc;as com coreografias especfficas sao realizadas. 

Dessa forma , as arvores coma elementos do patrim6nio social, paisagistico e cultural 
fazem parte da heranc;a das comunidades. 
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Par isso, as grandes arvores das comunidades nao sao cortadas. Elas tern o sentido de 
acolher, de proteger, de pedir conselho, de confessar seus erros, alem de reunir sob sua 
copa, o povo em suas actividades do cotidiano, conforme relatado pelos moradores das 
localidades visitadas pela equipe. 

"A popular;ao fem uma relar;ao muito 
forle com o rio e as arvores 
(embondeiro). 0 embondeiro tern 
muito peso na sociedade: As folhas 
novas servem para fazer caril, os 
frutos (mbonde) comem-se, servem 
para fermento, papas quando ha 
epidemias de diarreias e v6mitos. As 
fibras da arvore sao usadas para 
construir casas tradicionais. Quando a 
arvore cai, apodrece e no tronco 
aparecem pequenos bichos (animais) 
que sao usados coma a/imento pela 
populac;iio e tambem e neles que 
nasce e cresce o "Boa" (cogume/os). 
"Temos muitas arvores, mas as mais 
imporlantes siio embondeiros, massa
niqueiras e Mitsanha. A massaniqueira 
e respeitada porque da frutos que sao 

Foto: Embondeiro Sagrado - Nhanssossa comestfveis (massanicas) por isso e 
Diagonal Urbana, 18102106 proibido o seu corle. 0 embondeiro 

tambem da frutos (Malambe) mas e 
mais respeitada porque e onde realizamos as cerimonias. Sao arvores sagradas. 
Tambem podemos fazer muita coisa com ele coma, por exemplo, comer as fa/has 
novas ou tirar fibras para fazer coberlura das casas." (Secretario de Bairro). 

Em Nhangombe existe um riacho e um embondeiro que estao }unto a uma arvore 
chamada N'toe/ N'towe, que tern um buraco onde ficam cobras espirituais que nao 
mordem. Estas cobras saem por vezes do esconderijo e ficam penduradas nos ramos 
das arvores. Neste local faziam-se cerim6nias de chuvas e para resolver problemas 
sociais, e por vezes as cerim6nias eram precedidas de chuvas. Sao sftios que nao 
podem ser mexidos" (Secretario de Bairro). 

0 lugar sagrado esta localizado perto do cemiterio e o principal elemento e uma arvore 
sagrada de name Ntondo - Pumulo (lugar onde descansam os espfritos). 

A arvore Ntondo e muito respeitada nas comunidades e o Embondeiro e a marca que 
caracteriza a paisagem do distrito de Moatize. E uma arvore secular, legendaria, que 
aparece intimamente ligada a vida das popula96es das provfncias de Cabo Delgado -
Tete e lnhambane. Sao hist6rias contadas de pais para filhos onde o embondeiro e o 
principal personagem. E uma arvore de grande porte cujo tronco chega a atingir o 
diametro de 8 m e, de acordo com a idade, 6 a 15 m de altura. 0 tronco e coroado por 
ramos extremamente grossos, com escassas folhas, conforme publica9ao "Olhar de 
Mo9ambique". Mas, ha tambem grande variedade de arvores nesta provfncia como: 
mulanguane, ma9aniqueira, tumbuf, goza, chirussa, entre outras, conforme relates dos 
moradores das comunidades de Benga, Capanga, Calambo e Nithete. 

A valoriza9ao e sacraliza9ao de elementos da natureza se expressam de varias 
maneiras no cotidiano. Os anciaos sao considerados os guardi6es deste patrimonio. 

()Ill I Rio Doce Moc;ambique 
Uma Empresa CVRD 

Vl.3-163 



"Sao lugares onde estao as espf rltos dos nossos antepassados e eles e que nos protegem. 
Os simbolos que caracterlzam a nossa historla e cultura sao as arvores, prlncipalmente os 
embondeiros e rio porque fazem parle da nossa vida" (Secretaria do Povoado). 

"A populagao tem uma relagao forte e f ntima com os elementos da natureza. 0 
embondeiro e uma das arvores mais importantes: Aproveitam os frutos para comer, 
para fazer papas e para leite. A semente, depois de mofda serve para tempera, a fibra 
e usada para fazer esteiras e coberturas das casas. Tambem existem embondeiros que 
sao usados para cerimonias tradicionais (ou seja, a sua sombra), e estes sao 
conservados coma locais sagrados" (Secretaria do Povoado). 

Tenda em vista estas relac;oes estabelecidas entre as popula<;6es e locais sagrados 
(incluindo nao somente monumentos, cemiterios, mas tambem algumas grandes 
arvores e rios), percebe-se que sao considerados, nao isoladamente, mas , em alguns 
casos, como uma conjuga<;ao deles em um mesmo espac;:o: o rio e a arvore que 
configuram juntos um local sagrado. 

Tais situac;oes demonstram que o deslocamento de um elemento considerado sagrado 
pode significar na altera<;ao da relac;ao estabelecida daquele elemento com o lugar de 
origem, e assim a possibilidade de sua reinserc;:ao em outro espa<;o pode nao gerar o 
mesmo significado sagrado. No entanto, os membros das comunidades nao negam de 
todo o deslocamento de um elemento considerado sagrado desde que sejam 
considerados os requisitos tradicionais, isto e, a autoriza<;ao previa pela autoridade 
tradiconal (Regulo - Nhancuaua) ea realizac;ao de uma cerim6nia tradicional. 

"Os elementos sagrados, arvores nao tern muita interferencia com o projecto. Podem 
ser deslocados porque os beneficios de um projecto coma este sao maiores que os 
lugares sagrados. N6s fazemos cerim6nias de chuva em lugares sagrados mas mesmo 
assim nao chove e dependemos muito da chuva par causa da agricultura. Com o 
projecto podemos ter outros rendimentos e nao depender muito da agricultura". 
(Secretario do Povoado de Matambanhama). 

Ou s.eja, ha de se considerar os casos de elementos que por si s6 representam o vetor 
de sacralidade e outros casos em que uma determinada conjugac;ao de elementos e 
que configuram a sacralidade. Nesse sentido, ha de se considerar o grau de 
interferencia do empreendimento com essas diferencia<;6es de arranjos do que se 
estabelece coma sagrado ou nao sagrado. Esta em jogo nao somente a presenc;a ou 
ausencia de elementos da natureza, mas essencialmente as relac;:6es estabelecidas 
entre os mesmos e destes com as popula<;6es ao longo do tempo e do territ6rio. 

Pela importancia desses sftios sagrados e do patrim6nio hist6rico-cultural foram 
realizados levantamentos em campo identificando-os e mapeando-os nos assentamento 
rurais da Area de lnfluencia Directa do estudo, a partir das informac;oes coletadas tanto 
no nfvel distrital, dos postos administrativos, dos chefes de povoados, dos secretaries de 
bairros quanta dos regulos. Os pontos do GPS foram registrados depois de algumas 
cerim611ias celebradas pelos regulos e lfderes para autorizac;ao do registo. Esse 
levantamento esta apresentado no Quadro de Caracteriza<;ao do Patrim6nio Cutural dos 
Povoados no Anexo Vl.3.9.1 e no Mapa Patrim6nio Cultural na Figura Vl.3.9.1, napagina 
seguinte: 

Convem salientar a indicac;ao da possfvel presenc;a de geossitios na Area de lnfluencia do 
empreendimento, formac;oes geol6gicas de particular valor cientffico, que compoem o 
patrimonio natural, a qual foi tratada anteriormente no diagn6stico do meio fisico deste estudo. 
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FIGURA Vl.3.9.1: 

MAPA DO PATRIMONIO CULTURAL 
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3.9.2.5 Legisla~ao Especifica sabre o Patrimonio Hist6rico-Cultural de Mo~ambique 

Define-se como Patrimonio Hist6rico e Cultural o conjunto de bens materiais e 
imateriais criados ou integrados pelo povo mo9ambicano ao longo da hist6ria, 
relevantes para a definic;ao da identidade cultural moc;ambicana. 

A classificayao ou anula<;ao de bens de patrimonio cultural compete ao Conselho de Ministros. 

0 uso e explora9ao de bens classificados do patrimonio cultural para fins industriais ou 
comerciais carecem de autorizac;ao expressa do Conselho de Ministros. 

Existe um 6rgao de consulta que se pronuncia sabre as propostas de classificac;ao e 
anula<;ao de bens. Este 6rgao tambem emite recomenda96es aos 6rgaos competentes, 
sobre a prote<;ao, financiamento e utiliza9ao dos bens. Trata-se do Conselho Nacional 
do Patrimonio Cultural. 

0 Conselho Nacional do Patrimonio Cultural foi criado como 6rgao de consulta para 
se pronunciar sabre as propostas de classifica9ao e anula<;ao de bens e emissao de 
recomendac;oes aos 6rgaos competentes, sabre a prote<;ao, financiamento e 
utiliza9ao dos bens. 

A legisla<;ao sabre patrimonio hist6rico-cultural permite o estabelecimento de um 
regime especial para arrendamento de im6veis inventariados, de modo a evitar a sua 
degrada<;ao e contribuir para sua preserva<;ao. Os possuidores de bens classificados 
como patrimonios culturais podem deduzir do impasto valor correspondente a ate 15% 
dos valores das despesas de conserva9ao, recupera<;ao, restaura9ao e valoriza9ao dos 
bens, e dos juros das dividas contraidas para aquisi9ao ou conserva9ao. 

0 Regulamento relativo ao Patrimonio Hist6rico, Cultural e Arqueol6gico dispoe que o autor 
de qualquer descoberta fortuita de elementos arqueol6gicos, deve comunicar com um prazo 
de 48 horas a autoridade local, referida no paragrafo 3° do Artiga 6° da Lei 10/88. 

Caso a descoberta ocorra no decurso de obras que envolvam o uso de meios 
mecanicos ou de quaisquer instrumentos que possam por em perigo a integridade dos 
bens descobertos, os trabalhos devem ser suspensos. 

Compete a Direc9ao Nacional do Patrimonio Cultural designar, num prazo nao superior 
a 30 dias, ap6s receber a notifica<;ao, um inspetor para supervisionar as medidas de 
prote9ao e elaborar um relat6rio, ate no maxima 60 dias ap6s a notifica9ao, com um 
parecer sobre a importancia e teor dos elementos descobertos e proposta de medidas 
mais aconselhaveis. 

Compete ao Ministro da Cultura e Juventude confirmar ou determinar, no prazo de 30 
dias, ap6s receber o relat6rio de inspe9ao, o embargo de obras, referidas no artigo 10, 
para a realizac;ao dos trabalhos de arqueologia de salvaguarda. 

A continuidade das obras realiza-se ap6s a anula9ao da classificac;ao, prevista no 
Artiga 1 da Lei 10/88. 

Todos os projectos que impliquem obras de escavac;ao, remoc;ao ou alagamento de 
terras, ou a remo9ao de objetos submersos ou soterrados, deverao incluir trabalhos de 
prospecc;ao arqueol6gica preliminar e de arqueologia de salvaguarda, na area 
abrangida pelas obras, devendo incluir para tal efeito no respectivo orc;amento uma 
dotac;ao nao inferior a 0,5 % do custo total das obras. 
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3.9.3 Sintese Tematica 

O estudo do patrimonio hist6rico, arqueol6gico e cultural revela a riqueza dos sltios 
presentes em toda a Provlncia de Tete.Tais sltios representam parte do patrimonio 
revelador dos valores culturais da populac;ao em estudo, cujas expressoes ganham 
vida nos diferentes territ6rios por meio das relacoes significativas que sao 
estabelecidas com os pr6prios elementos da natureza. 

Elementos da natureza coma rios e arvores (coma Ntondo e Embondeiro) apresentam 
rela96es directas com o cotidiano das popula96es e tambem sao considerados 
elementos sagrados. 

Da mesma forma, alguns monumentos, sltios, coma os cemiterios apresentam-se coma 
locais sagrados, pois se acredita que as praticas relacionadas com sepulturas 
proporcionam protecao ancestral e contribuem para a prosperidade da comunidade. 

Fragilidades 

• A presen9a de vanos sltios e elementos sagrados na Area de Concessao do 
empreendimento com forte significado cultural para a populac;ao em estudo, onde 
qualquer interferencia pode significar uma alterac;ao nas rela96es tradicionais e que 
dao sentido para perspectiva de vivencia dessas popula96es. 

Oportunidades 

• A flexibilidade para aceitac;ao do deslocamento de um elemento considerado 
sagrado desde que sejam considerados os requisites tradicionais como, par 
exemplo, a autoriza9ao previa pela autoridade tradicional (Regula - Nhancuaua) e a 
realiza9ao de uma cerimonia tradicional. Os locais e elementos sagrados presentes 
nos territ6rios, pela sua pr6pria natureza, sao passiveis de deslocamento, desde 
que respeitados os rituais correspondentes; 

• 0 Patrimonio Cultural apresenta elementos significativos nas estrategias de 
aproximacao, mobilizac;ao, participac;ao e comunicai;ao com as popula96es 
residentes e suas respectivas lideranc;as tradicionais locais; 

• A presenca de valores e sltios do patrimonio hist6rico, arqueol6gico e cultural em 
toda a Provincia de Tete; 

• A Lei de Protec;ao ao Patrimonio Cultural (Lei 10/88 de 22 de dezembro). 
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3.10 SiNTESE DO MEIO SOCIOECONOMICO 

A partir das caracteriza96es e sf nteses tematicas apresentadas e possfvel identificar os 
principais atributos do meio socioecon6mico, caracterizados pelas fragilidades e 
oportunidades identificadas nas analises tematicas em cada recorte territorial. Foram 
definidos coma recortes territoriais a Provfncia de Tete, a Cidade de Tete, a Vila de 
Moatize e a Zona Rural que envolve os assentamentos rurais das Areas de lnfluencia 
Directa e lndirecta do estudo. Vale destacar que no meio socioecon6mico e importante 
considerar a visao do contexto da Provf ncia, regional, que condiciona as areas de estudo. 

Nesse sentido foram destacados os principais atributos do meio socioecon6mico para 
cada recorte territorial identificado os quais estao apresentados a seguir: 

RECORTE TERRITORIAL - PROViNCIA DE TETE 

;-~ ~£j_:~L;:~~~;J~t{):;-~;.~~~~2TJ21~~t~.~------~~~~--1:;:~ :·~:~~~Z;~z= .:~-~=-~-~ ~- -~. -_- --~----- _ 
Alta concentrac;:ao setorial na gera9ao de riqueza da provincia par um setor correlatb a actividad'e , 
mineraria (setor energetico), proporcionando condic;:oes favoraveis ao desenvolvimento regional. 

Presenc;:a de uma rede de vias de acesso que estabelece- liQ.a<;oes com paises vizinhos, que serve aos 
produtores l0cais e de outras provlncias, amplamente c0nhecfda,. facilitando o abastecimento locale 
escoamento da produyao, inclwsive em situac;:oes de var.ia90·es na demanda. ' 

Pre.sen<;:a de outras eoncessionarias nao concorreRtes, extr-ativistas de outr.os miAerri0s, ·eom .. i" 
interesses e demandas produtivas convergentes (ganhos pr0€lt1tiv0s de escala). .. ' 

Ausencia de setor produtivo secundario {industria de transformac;:ao) dificultando o atendimeAto •ae.-
necessidades de abastecimento no curto e media prazo. 

Agricultura familiar de subsistencia predominante e actividade agropecuaria com empreg0· de teer:i ica·s . 
rudimentares. 

.. 
A pmvlneia de Tete e uma area de forte circula<;ao migratoria intemacional. ' ; 

Questoes culturais tradicionais que dificultam a atua9ao da rhe.dicina cientfflca. 

lnfra-estructura de Educac;:ao precaria sob os aspectos quantitativos e qualitativos. 

Alta Taxa de Analfabetismo com um indice de 66,8% de populac;:ao analfabeta com idade superior a 15 • 
anos. Na area urbana, a taxa apresentada e de 35,5 de analfabetismo e na area rural a taxa e de 72,4%. 

Segundo a OPEC par meio do departamento de planificac;:ao, em 1997, cerca de 84, 1 % da populac;:ao 
com idade superior a 15 anos nao havia concluido nenhum nivel de ensino. 

Oferta de vagas insuficiente no Ensino Secundario Geral de Nfvel Basico nos nfveis distritais. 

Numero reduzido de Escolas Secundarias de Nivel Media Pre-Universitario e de Escolas Tecnicas 
Profissionais, face a demanda existente. 

Decrescimo na freqOencia do numero de mulheres entre as primeiras classes de ensino e as mais · 
adiantadas. 

Existencia de 6 escolas do ensino-tecnico profissional com destaque para o lnstituto Media de 
Geologia e Minas (IMGM) localizado no Distrito de Moatize. 

Previsao em 2006 para funcionamento do lnstituto Superior Politecnico de Geofogia e Minas e a 
Escola Superior de Economia e Gestao {ESEG), que leciona cursos de Economia, Gestao e Direito. ' 

Sistema de saude deficiente quanta a cobertura e capacidade resolutiva em fun<;:ao de problema dee: 
infra-estructura e deficit de profissionais medicos. 

Altos Indices de morbidade e mortalidade vinculadas principalmente a malaria, ao HIV/SIDA e a 
tuberculose. 

Elevados indices de doenc;:as diarreicas vinculadas as condic;:oes precarias de moradia, de 
saneamento e consumo de agua. 
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~- . . ) 
·_ Elevadas ·inctdencias e mortalidades p0r doen·ya·s resioirat6rias vinculatf'a·s as condi96es e· as 
'~ificuldades ·no diag~6stico e tr-atamento. -

'A agua na Provlncia d.e. Tet~. tanto para consume hwmano coma para agricultura, e um dos maiqtes 
,t;;prablemas na regiaa, semao o maior, pois ce_~ca ·de.'95;8% da. popula~ao Aao tern 'acesso a· rede qe~ 
: .abastecimento .de agua ~PNUD 2POO relativo a0 INE - Censo 1997), Exists o agrrav'ahte <la esc-assez · 
-.'. de agua n0·per:;fodo d~r estiagem nataral entre abril e outubro. 

· .Atuai;:ao do INAS (Institute Nacional de Ar;ao Social), da Direer;ao Pr<ilvincial e Distrital da Muther e do. 
f 'ARPA (Plano de Ar;ao par:a a Re.du<;ao da Pobr~za Absoluta) no combate a pobreza e getayao de 

y;emprego e renda para a populai;:ao vulneravel. · 

-Apresenta infra.._e_structdra precaria para as necessiaa·aes 1a·cais, send0 cidade · n·9dal no ··eentr61 de 
·µma rede p-or eA<ile flui e para onde con)Jerge grande parte da produ~ao. da -provfncia; po_!lto· de _ 
_ p~ssag~m .de rotas cQm,erciais intetnacionais; funciona coma entrepost0" e. centre de abastecimente; 

_.]s0ncentra 67% des estabelecimentQ$ cotr1erciais da provlncia. 

~- Qoncen~r~9ao populaclonal coma eJemento de pressao sobi:e as - ir:ifra~estructur:as instaladas oom, 
-tendencia de agravamento pelo altq crescimento populacional. 

·"'e ·omarcto e serviyos concentrados na Cidade de Tete, potenciallzando a Gonce,r;itrcii;:~o. popµlaci_or;yaf e 
o ·crescimento urbano desordenad0, agr:avando as condlr;O-es de abastecimento tie f:?Todut0s ,e·a eferrta 

. ae infra-estructura, alem de decorrentes problem~s spciais;. 

,-J;>r~ern_;:a do Hospital Provinolal de Tete. 

t; O sistema d.~ abastecimento publi.co cja Cidacle de Tete-apre_s_ef!t.a preblemas tais .como:.inter.rup&:ab 
.femporaria do fornecimento, pogos artesianos com pouea vazao de agua, rede ae dlstriioui.~~10. 

,_._some~te em .Pa~e da ~idade e inexistente na ~roea rural,_ b~m~a~ de r:e~lque mal di~~lilsidn~das e 
energ1a eletnca 1nsufic1ente, falta· de reservatonos de -d1strtbU1'fao de agua, adut<ilr:a 1nad·equada e 

:,.13usencia de cloro -em d0ses corretas par.a o tratarnento da agua, 

.. Sistema de saude deficiente quanta a c·obertura e capacidade resolutiva em funi;ao de pr!ilblema ele 
.· ihfra-estructura e deficit de profissianais medicos. 
'· 
, Alt0s Indices de morbidade e mortalidade vinculadas principalmente a malaria, ao HIV/SIDA e a 
"· tuberculose como tambem·doen9as diarrelcas e respiratQrias, alem de desnutricao. 

A Vila de Moatjze com 38.672 habitantes (conta§em d_q · C0nseJ~o MunicfJ!lal 2005) esta inte:iram.enfe 
ij:lseriaa ria Area de Cqncessao para exploracao mineral da C\/,RD. 

Apresenta lnfra~estructura precaria para as necessidades locais, sendo um centro urbane secund~rie 
·: para onde concorre. toda a rede de acessos dos povoados da Area de lnflu~nci~ Direeta· - f.1;10, 
__ ;suprindo-os nas necessidades de servir;os· publicos e abasteeime.Ato. 

<Apenas uma pequeha frai;:ao do nueleo urbano que corresponde a area cehtral, - 6,5% do territ¢riQ e 
, 1, 7% de sua populagao - tern acesso a.dequaclo a: rede de agua, fossas septicas, drenagem- e 
! pavimentar;~o ; rede eJetr.iGa e ilUmina(j:ao ·i;>Liblica. 

'O· Sistema de abastecimento publieo de agua da Vila de Moatlze apresellta graves pro~l~m~s: 
.,Jnt~rruR9ao temporaria do fornecimento, poi;o_s arte,sfanos_ com pouca vazao de agu~. red,e. d_e 
. ~-istr-ibutcao S'omente em parte da vila e inexistente na arrea· ·rural, bombas de rec·a1qne. trlal 
: Glimensieriadas e energ ia eletrica pao confiavel, falta de reservat6rios -de dlstrib1:1i9ao de agva, adufora _ 
_ mat dimensionada e ausencia de cloro em doses corretas no tratamento da agua 
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RECORTE TERRITORIAL - VILA MOATIZE 

·"" -
Na maier parcela da vila: latrinas substituem as fossas septicas, a rede de agua atende parcialmente, 
nao ha pavimenta9ao de acessos nem ilumina9ao publica, a drenagem e feita atraves de valas e a 
disposi9ao final dos residuos s61idos gerados e responsabilidade dos pr6prios moradores, por meio de · 
queima ou atraves de soterramento nos quintais das pr6prias residencias. 

Hist6rico de trabalho vinculado a actividades minerarias e o reconhecimento do potencial, dai advindo, 
para o desenvolvimento local. 

Altos indices de morbidade e mortalidade vinculadas principalmente a malaria, ao HIV/SIDA e a 
tuberculose, tambem elevada incidencia de doen9as diarreicas vinculadas as condi96es precarias de 
moradia, de saneamento e consumo de agua, come tambem de doen9as respirat6rias vinculadas a 
essas condi96es e as dificuldades no diagn6stico e no tratamento, alem de desnutri9ao. 

Falta de recursos fisicos e humanos para aten9ao basica a saude. 

lnfra-estructura precaria de educa9ao sob os aspectos qualitativos e quantitativos. 

Treze povoados e zonas das localidades de Moatize sede e de Benga estao contidos na Area de 
Concessao, em um total de trinta e oito inseridos na Area de lnfluencia Directa do estudo envolvendo 
uma popula9ao estimada de 13.334 habitantes (contagem do Posto Administrative de Moatize 2005). 

Os assentamentos rurais sao bastante rudimentares, sendo os povoados o nucleo de uma estructura 
de uso agropastoril onde as fun96es habitar e cultivar estao intrinsecamente relacionadas e se 
mesclam no espa90, nao possuem comercios ou servi9os de qualquer natureza, a maioria tern uma 
escola primaria rudimentar, nao sao servidos por transporte coletivo e nao ha energia eletrica. 

A abundancia maier ou menor dos recurses naturais come a agua, a disponibilidade de grandes 
espa9os e as liga96es com os centros urbanos sao factores que regem hoje o fragil equilibria da 
qualidade de vida de seus habitantes. 

Os recurses necessaries sao extraidos directamente da natureza e utilizados com o concurso de 
tecnicas rudimentares, sendo as fontes de energia utilizadas o carvao e a lenha. 

A agua e retirada dos rios e aqOiferos sem qualquer tratamento, sendo os povoados, em sua grande 
maioria, alinhados a curses de agua ou outras fontes naturais de abastecimento. 

Agricultura familiar de subsistencia predominante na provincia e actividade agropecuaria sem 
condi96es de crescimento produtivo no curto ou media prazo devido ao emprego de tecnicas 
rudimentares. 

Popula9ao rural sujeita as vicissitudes do clima local, tendo como conseqOencia a migra9ao sazonal de 
parte da popula9ao. 

Popula9ao economicamente ativa rural com caracteristicas associadas a actividade de agricultura, 
predominante de baixa ou nenhuma qualifica9ao; 

Alta taxa de analfabetismo na area rural representando o dobro da area urbana, 72,4% (INE 1997). 

A taxa de analfabetismo das mulheres e sempre maior do que a dos homens na area rural (86% de mulheres 
para 56% de homens, INE 1997). 

lntegra9ao territorial precaria tende a limitar ou isolar essas popula9oes rurais. Ha uma 
interdependencia entre povoados e sede polarizadora (Vila de Moatize e Cidade de Tete), 
estabelecendo uma "rede de coopera9ao". 

Altos indices de morbidade e mortalidade vinculadas principalmente a malaria, ao HIV/SIDA e a 
tuberculose, tambem elevada incidencia de doenc;as diarreicas vinculadas as condi96es precarias de 
moradia, de saneamento e consume de agua, coma tambem de doen9as respirat6rias vinculadas a 
essas condi96es e as dificuldades no diagn6stico e no tratamento. 
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A partir da leitura dos atributos principais do meio socioeconom1co numa v1sao 
articulada das rela<;6es sociais, poHticas e economicas nele desenvolvido e possivel 
indicar algumas ideias fon;a do diagn6stico. 

Localiza~ao Estrategica - reg1ao marcada pelo hist6rico de intensos f!uxos 
migrat6rios, presern;a de uma rede de vias de acesso que estabelece liga96es com 
paises vizinhos, que serve aos produtores locais e de outras provf ncias. A cidade de 
Tete e referencia regional na oferta de servi9os e de equipamentos de educa9ao e de 
saude que favorece a convergencia de fluxos migrat6rios consolidando a tendencia de 
crescimento populacional ja verificada. 

Deficit de infra-estructura - A cidade de Tete registra deficits na oferta de infra
estructura social, economica e de servic;os. As tendencias atuais de crescimento 
populacional e de expansao desordenada do nucleo urbano pressionam os sistemas 
existentes e interferem na qualidade de vida e nas condi96es de saude da popula9ao. 
Na vila de Moatize apenas uma pequena fra9ao no nucleo tern infra-estructura 
adequada, sendo a abastecimento de agua um dos seus maiores problemas. ) 

Grave situa~ao de saude - Altos indices de doen9as transmissiveis com destaque 
para a malaria, HIV/SIDA, doenc;as diarreicas e respirat6rias, alem da desnutri9ao, 
decorrentes das condi96es socioeconomicas da popula9ao, precariedade de 
saneamento basico, dificuldade de acesso as Unidades Sanitarias, carencia de infra
estructuras de diagn6stico,biosseguran9a e equipamentos para assistencia de media e 
alta complexidade, recurses humanos predominantemente tecnicos com deficit de 
profissionais medicos,aspectos culturais que influenciam na busca tardia por 
assistencia no sistema formal de Saude. 
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Analfabetismo, popula~ao rural e mu/heres - Altas taxas de analfabetismo e de 
baixa escolaridade - o quadro se expressa de forma marcante na popula<;ao rural e 
nas mulheres, refor9ando o isolamento desses grupos vulneraveis do desenvolvimento 
humano e da autonomia. 

Rela~ao dos povoados com os recursos naturais e com suas referencias 
culturais - a agua como elemento vital para a sobrevivencia da popula~ao, por 
outro lado os fortes vlnculos e a sacralizai;ao dos elementos da natureza como rios, 
arvores, mantes, rochas, entre outros. As referencias culturais da popula9ao estao 
inscritas nos seus pr6prios territ6rios na interagao do habitar, cultivar a terra, cultuar os 
antepassados e elementos da natureza. A preseni;a de varios sltios sagrados na Area 
de Concessao e a possibilidade de deslocamento desde que respeitados os rituais 
correspondentes. 

"Rede de coopera~ao" Povoados e sede urbanas - lnterdependencia dos povoados 
com as sedes urbanas para servii;os basicos, associada aos recurses naturais como a 
agua e a disponibilidade de areas para 0 cultivo de subsistencia regem hoje 0 fragil 
equiHbrio da qualidade de vida dos seus membros. 
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