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RESUMO:  

 

 

O mestrando parte da hipótese da existência de uma relação entre as assimetrias do 

desenvolvimento e as vicissitudes decorrentes do processo de paz em Moçambique (no que se 

refere aos refugiados de guerra e ao crescimento populacional nas áreas circundantes aos 

principais centros urbanos) entre 1992 (aquando da 1ªVaga de refugiados regressados da guerra 

entre Renamo/ Frelimo) e 2004 (após a 2ªVaga migratória dos povos oriundos dos Grandes 

Lagos e dos países vizinhos); é nesse contexto que se propõe como objectivo, e no âmbito dos 

Paradigmas de natureza geográfica, confirmar ou infirmar a existência e o acentuar das 

assimetrias regionais. 

Com a 1ª vaga migratória assistiu-se em termos gerais, sobre todo o território, a uma 

ocupação desordenada do solo na periferia dos centros urbanos e em espaços interstícios; 

aumentou exponencialmente a pressão sobre a utilização dos escassos recursos materiais e 

humanos (públicos e privados). A prioridade política na gestão do processo de paz contribuiu 

para perpetuar o espectro de estagnação económica agravando os níveis de desemprego e de 

incidência de pobreza ao nível nacional. A reacção das populações levou a emergência do 

mercado informal, com o qual se introduziu um novo processo de aprendizagem, a praxe do 

mercado livre, mas por outro lado foram surgindo novos problemas de marginalização. 

A 2ª vaga migratória, com algum grau de previsibilidade, teve também os mesmos efeitos 

da primeira. Todavia, em termos económicos teve a particularidade de exercer um certo efeito 

disciplinador do mercado, na medida em que vieram minorias comerciantes (gente 

empreendedora) da região dos Grandes Lagos, com capacidade financeira e humana para o 

desenvolvimento e expansão de negócios.  

No âmbito dos objectivos da tese discute-se de forma multidisciplinar as assimetrias do 

desenvolvimento ao nível do território, contemporâneas às duas migrações, as similitudes e os 

cenários diferenciados que as várias províncias apresentam. A tese corrobora no sentido de se 

entender, com alguma razoabilidade, se é possível imputar as assimetrias do desenvolvimento 

uma causa única, uma dimensão única e um sentido único. 

 

Palavras-chave: imigrações, assimetrias do desenvolvimento, desenvolvimento económico, 

desenvolvimento regional 
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ABSTRACT:  

 

The graduating researcher starts from the hypothesis of the existent relationship between 

the development unbalances and the constraints coming from the peace-making process in 

Mozambique (in what concerns to both the war refugees and the population growth in the areas 

surrounding the main urban centres) between 1992 (time of the first wave of refugees returned 

from the war between Renamo and Frelimo) and 2004 (after the second migration wave of the 

peoples coming from the Great Lakes region and neighbor countries). This is the context to 

propose as purpose – and in the scope of the geographical paradigms – confirm or infirm the 

existence and the deepening of the regional unbalances. 

With the first migration wave we have observed in the whole territory, in general terms, a 

disordered land occupation in the periphery both of the urban centres and in transitional spaces. 

Besides, the pressure on the use of scarce human and material resources (public and private) has 

grown up exponentially. The political priority in the management of the peace-making process 

has contributed to perpetuate the spectrum of the economic stillness, worsening both the levels of 

unemployment and poverty at the national scale. The reaction of the people has lead to the 

emergence of the informal markets, with which a new learning process was created – the praxis 

of the free market – but at the same time new marginalization problems have been coming up. 

The second migration wave, previsible in some way, had the same effects of the former. 

Still, in economic terms this wave had the particularity of making a certain market disciplining 

effect, in the way that some commerce dealing minorities (enterpreneuring people) had come 

from the Great Lakes region, with human and finantial capacities for the development and 

expansion of businesses. 

In the range of the research purposes the territorial development unbalances are discussed 

in a multidisciplinary way, concerning the time of the two migration waves, the similarities and 

the differentiated features presented by the different provinces. The investigation contributes to 

better understand if it is feasible to impute the development unbalances to a unique cause, a 

singular dimension and a particular direction.  

 

Keywords: in-migrations, development unbalances, economic development, regional 

development. 
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INTRODUÇÃO 
 

       O primeiro capítulo trata de questões metodológicas inerentes ao tema (a explicitação do 

«objecto» de estudo e a justificação do «método» que mais se adapta às vicissitudes da 

investigação). No âmbito dos conceitos, é dada relevância aos conceitos de «totalidade e 

globalidade regionais» (enfatizando o tratamento sistémico do espaço tributário das interacções 

regionais, através do cruzamento de várias abordagens, na busca de um maior conhecimento do 

território); no conceito de «região», far-se-á referência aos conceitos de região e a problemática a 

ela associada (a concepção abstracta e natural, a região enquanto espaço-produto, a investigação 

teórica e a ciência prática, a delimitação das regiões, a região-virtual, a região política e 

ideológica e, finalmente, a perspectiva crítica geográfica). No subcapítulo do «estado da arte na 

ciência regional», abordar-se-á em síntese, a partir do pós- guerra, as preocupações da «ciência 

regional», a génese do planeamento e do ordenamento do território, as «regiões problema», a 

crise epistemológica e a consequente emergência de novos paradigmas, a experiência pós - 

conflito armado e o combate às assimetrias inter-regionais, o reforço do carácter integrativo e de 

síntese da ciência regional. Ainda neste subcapítulo, em secções diferentes, reflectir-se-á sobre as 

várias concepções de desenvolvimento, as tentativas da sua medição, a abordagem normativa, a 

perspectiva territorialista, a abordagem pró-marxista, a info-exclusão, e a tentativa de (re) 

definição do conceito. No contexto da problemática das «assimetrias do desenvolvimento», 

explicitar-se-á metodologia de análise, os conceitos, as causas do problema; os indicadores de 

medição, a investigação sobre os países subdesenvolvidos, o espectro actual e a ameaça futura do 

agravamento das assimetrias de desenvolvimento. No âmbito da teoria da dependência faz-se 

referência ao modelo «Centro e Periferia», a génese da teórica e a sua caracterização 

estruturalista e a perspectiva pró-Marxista. A última secção faz a trajectória do desenvolvimento 

dos países Africanos, ex-ante, condicionados pelo comércio internacional de escravos, pelas 

estruturas económicas e relações de produção coloniais, ex-post, pelo «desire» do processo de 

desenvolvimento pós- independência, pela aprendizagem democrática e pela globalização em 

curso. No segundo capítulo faz-se a abordagem do contexto regional, com ênfase na evolução da 

população, densidade populacional e tipo de povoamento, relação entre o processo de 

urbanização e evolução de variáveis sócio-económicas, relação entre urbanização e imigrações, 

referência às assimetrias do desenvolvimento ao nível sectorial e reflexão em torno de 

indicadores sócio-económicos; ainda neste capítulo, são abordadas questões da macroeconomia e 

os aspectos sócio-políticos, que se julgou serem pertinentes para o entendimento do contexto 

regional. O capítulo três releva a questão regional Moçambicana; faz-se a caracterização 

geográfica, demográfica, social e económica do País; a caracterização das regiões e o debate 

sobre a sua problemática. Por último, faz-se a explanação do planeamento enquanto processo de 

aprendizagem. O capítulo quatro, versa sobre o crescimento urbano em Moçambique e apresenta 

um «Estudo de Caso» sobre as «Imigrações e as Assimetrias do Desenvolvimento no período de 

1992 a 2004». No quinto capítulo avança-se com cenários e desafios que corroboram na busca 
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de alternativas menos espinhosas e mais expeditas para a solução dos problemas que as 

assimetrias regionais apresentam. 

      Ao longo da investigação foram utilizados dados estatísticos de várias fontes nacionais e 

internacionais; a dificuldade na obtenção de dados, sobretudo, para as unidades de análise do 

case studies, obrigou ao cruzamento de dados, ao recurso a inquérito e a testemunhos. Neste 

particular, aplicamos o “critério de conveniência” (FlicK: 2000), retratando apenas algumas 

experiências que julgamos válidas para o efeito. 

 

 

CAPÍTULO 1: Objecto, Metodologia, Conceitos de base, Estado da Arte na Ciência Regional. 

 

1.1. Objecto: 

 

 A preocupação por esta investigação nasce da curiosidade de tentar perceber em que 

medida a Vaga de retornados em Moçambique originou e acentuou as assimetrias do 

desenvolvimento no período 1992–2004. Refiro-me às migrações da guerra “Frelimo/Renamo”, 

após o acordo geral de Paz de 1992 (1ª Vaga Migratória), e as migrações do início deste milénio 

(2ª Vaga Migratória), dos povos oriundos das regiões dos Grandes Lagos e dos seguintes países 

com instabilidade social e política: Burundi, Ruanda, Nigéria, Somália, R.D.Congo, Sudão, 

Uganda, Eritreia, Libéria, Zimbabwe, Angola, Etiópia, Congo Brazaville (ACNUR: 2005)1. 

A partir desta simples curiosidade deparei com algumas constatações: que os dados 

estatísticos (INE: 2005a, pp.14/5; ACNUR: 2005)2, revelavam forte relação entre o crescimento 

populacional no momento da 1ªVaga migratória e o aumento da taxa de urbanização 

(Oppenheimer, Jochen; Raposo, Isabel: 2002)3 nas principais cidades; que se haviam agravado 

os principais indicadores da economia e do desenvolvimento, a saber, decréscimo da taxa do  

PIB, sectorial e regional, aumento acentuado da “divergência” em termos de crescimento do  

PIB entre as regiões de Maputo e resto do país (PARPA: 2001/5; pp. 728/9) 4,  inércia na 

evolução do indicador compósito “IDH” (INE: 2005a; p. 90); que após a 2ªVaga migratória, no 

                                                
1 Centro do “ACNUR” (2005a) - Marratane/ Nampula/ Moçambique; (maior centro de refugiados da África Austral); 
os dados foram –me  cedidos aquando da minha visita ao Centro, em Agosto de 2005.  
2 INE (2005 a ;pp. 14/5)- “ Durante os últimos trinta anos a taxa de crescimento da população, registou um 
comportamento não uniforme: (1975/80: 2.5% para 2.6%); (1980/97: 2.6% para 1.7%); (1997/2005: projecções, 
1.7% para 2.4%)”. Todavia, tudo levava a crer que a única evolução negativa se referia à situação antes dos acordo 
de Paz, em 1992, porque a partir desse momento o país começou a receber em massa retornados dos países vizinhos; 
de qualquer modo, em termos de crescimento, registou-se sempre uma taxa média, acima dos 2%; o termo correcto 
para caracterizar o cenário seria o de “abrandamento” no crescimento, conforme o gráfico (1.1.1.; p. 14, da evolução 
da população). Paralelamente à recolha de dados estatísticos visitei os bairros de Nampula na companhia de Sª. Exª. 
Presidente da Assembleia Municipal de Nampula, o Sr. Absalão, que minuciosa e gentilmente me foi relatando o 
historial recente da formação dos bairros e as  estratégia dos projectos, que têm estado em debate no âmbito da 
futura política de urbanização da cidade.  
3  (Documento: “ A cooperação Direccionada para os grupos vulneráveis no contexto da concentração urbana 
acelerada”- A pobreza em Maputo; esquema 1: estimativas do nível de População Urbana). 
4 O “PARPA” (2001- 2005)- pelo Governo da República de Moçambique; citado no Livro: “EMC”- Ensaios; p. 
728/9. 
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início do milénio, se havia registado em anos seguintes uma aparente melhoria no “IDH” 

coincidindo com a projectada estabilização da taxa média anual de crescimento da população 

(INE: 2005a; p.15), entre 2002/4 5; mais ainda, surgiam concomitantemente sinais de um certo 

depauperar dos direitos humanos e de cidadania, bem como sinais de enfraquecimento do poder 

local6.  

 

A seguir surgiram as interrogações: poderia considerar-se existir um “Potencial Teórico” 

(Lawson: 2000) 7 nas recentes migrações, que constituisse expediente para explicar em termos 

de causalidade as assimetrias do desenvolvimento? Seria razoável, conjecturar (Leibniz: 1993; 

Popper, Karl (1989 a ; p.18) 8  em que medida haveria conexões entre as estratégias do 

planeamento macro–económico e o agravamento dessas assimetrias?  

 

 

1.2.  Metodologia: 

 

  “…não há observação «pura», quer dizer, sem componente teórica…toda a observação 

– em particular toda a observação experimental - é uma interpretação dos factos à luz de uma 

ou outra  teoria” – Karl  R. Popper (1989). 

 

A compreensão dos fenómenos que na realidade envolvem e condicionam a vida humana 

leva muitas vezes o homem a interrogar-se sobre as causas desses fenómenos, que podem derivar 

da própria actividade humana ou provir de causas naturais. Essa interrogação pode levar à 

atitude de investigar querendo saber «qual o problema» e «o que fazer» (Deshaies: 1992). A 

preocupação pela investigação tanto persegue o objectivo de explicar a relação de «causa e 

efeito» acerca de um problema desconhecido, como serve para tornar mais claros os contornos de 

                                                
5 Obs: “aparente”, dado que o IDH incorpora aspectos estruturais que no período em análise registaram alguma 
estagnação, a saber, a taxa de analfabetismo, mortalidade infantil, a esperança de vida à nascença. 
6 Dizia-me um funcionário público em Nampula que o município apenas se contentava com as receitas provenientes 
das taxas municipais da venda de terrenos, porque outras fontes eram bastante exíguas. E que se sentiam a braços 
com apertos orçamentais para responder ao ritmo exponencial das preocupações sociais e económicas das 
populações. “O governo Central devia proporcionar aos municípios outras alternativas de receitas antes de 
monopolizar para si todas as receitas fiscais; por isso, estamos fragilizados financeiramente”. “À excepção das 
cobranças nos mercados municipais e algumas receitas de serviços, turismo e urbanismo, o esforço fiscal distrital é 
quase nulo”- (Ministério da Administração Estatal: 2004; «Perfil do Distrito do Bilene»-Anexo 24. 
7 Na sua investigação sobre a experiência migratória «Campo/cidade», no Quito, Equador, Lawson considera a 
riqueza das respostas dos migrantes um “Potencial Teórico”. Constata que estaria perante um expediente que lhe 
permitiria conexões com análises de índole sociológica e que a contextualização dessa mesma mobilidade 
(migratória) apontava para um discurso referente a um particular “Quadro Político e Económico”. Obviamente que a 
ciência regional sendo uma ciência de síntese vai apropriar-se também dessas conexões. No caso vertente, as duas 
Vagas Migratórias moçambicanas poderão, hipoteticamente, constituir um Potencial Teórico, explicativo das 
assimetrias regionais em termos económicos e sociais. 
8Para Leibniz (1993), não se trata de encontrar “verdades categóricas”, nas quais existem duas ideias, o sujeito e o 
predicado; mas também existe o conhecimento das “verdades hipotéticas”, ou que se podem deduzir a elas, nas 
quais existe ligação entre a proposição antecedente e a proposição consequente, de maneira que podem intervir aí 
mais de duas ideias. “ O conhecimento científico é, por conseguinte, sempre hipotético: é um saber por conjectura” 
(Popper: 1989). 
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um problema já existente, com o propósito de encontrar o caminho mais expedito para a 

mitigação ou solução desse problema (Abreu, Diogo: 2006 a)9. Daí o surgimento do programa 

metodológico (Deshaies: 1992), que pressupõe a constatação do problema (no caso vertente da 

tese, o problema seria «as assimetrias regionais» (Lastra: 1990)10, no contexto do pós – guerra, 

em Moçambique), sua natureza, que seriam de índole económica (pela ausência de convergência 

económica, medida em termos de  PIB regional/ provincial; PNUD: 2001; pp.101/511), de índole 

normativa (Figueiredo: 1982; Colman e Nixon, 1978, incorporando aspectos socio-económicos, 

pela via da análise, por exemplo, do indicador compósito de desenvolvimento humano «IDH» 

(que permite certas conexões com os aspectos estruturais da educação, saúde e da economia dos 

países), e de índole territorial (ou espacial, sobre os diferentes territórios). 

 

 Quanto a delimitação do tempo optou-se pelo intervalo 1992/2004, porque foi nesse 

período que ocorreram as duas imigrações significativas e que se avançou a hipótese dessas 

imigrações terem tido forte relação com o agravamento das assimetrias regionais do 

desenvolvimento. 

A análise incidirá sobre as provinciais do país, acautelando os «critérios de definição do 

urbano» e do problema da delimitação das fronteiras provinciais (Diamande: 1992; p.5) 12. Por 

                                                
9 Nesse sentido, esta investigação teria o propósito de ajudar a explicar um problema e não tanto a descobrir uma 
vacina. 
 
10 “Os problemas da «desigualdade de crescimento, desigualdade de níveis de vida, migrações», têm como objecto 
de análise «o desenvolvimento regional interno e as relações com outras regiões, em termos de rendimento, 
emprego, comércio, etc.», e inserem-se em termos macro, na teoria da economia regional, onde o espaço esta 
implícito na análise” (Lastra: 1990; pp. 29,30). 
 
11 Em relação ao tratamento do PIB, vamos adoptar os princípios e a metodologia proposta pelo relatório do 
“PNUD, 2001”, donde consta que “as contas regionais/ provinciais consistem no registo regionalizado das 
operações sobre os fluxos de bens e serviços que ocorrem entre residentes de uma região/província, e permitem a 
construção de um conjunto de indicadores macro-económicos que facilitam as comparações de estruturas e análises 
evolutivas de diferentes regiões”. Por ramo de actividade (sector),“o VaB, é afectado onde a unidade de produção é 
residente”.  E “ a delimitação da economia regional assenta na perspectiva funcional, isto é, a unidade técnico-
económica de referência é o estabelecimento cuja actividade se desenvolve na região onde se situa ”. “O método” 
(descedente) adoptado procura que as estimativas obtidas sejam a “réplica” das contas nacionais do “INE”. 
12 Segundo Diamande (1992) “até aos anos 80, o crescimento urbano de Moçambique deveu-se sobretudo ao 
desenvolvimento das cidades de Maputo, Beira e Nampula; a partir daquela data, o ritmo de crescimento dos centros 
urbanos mais pequenos tornou-se mais acelerado que o das grandes cidades, embora estas verificassem cada ano, em 
número absoluto, um acréscimo muito superior de pessoas; mas esta constatação tem também a ver com os critérios 
de definição do urbano: o Censo colonial de 1940, considerava apenas as aglomerações de população civilizada, 
europeia e assimilada, das vilas e cidades, com habitações de aspecto durável, prática de comércio e indústria 
intensa; no Censo de 1970, acrescenta-se mais uma condição considerando-se urbanas as populações de Sedes, 
Vilas, Cidades, com mais de 2000 habitantes, sendo as restantes consideradas rurais; em 1979, na 1ª reunião 
nacional das cidades e «bairros comunais», são consideradas urbanas as populações das aglomerações a que se 
atribui o estatuto de cidade, que passaram a ser as 10 capitais provinciais, mais Chokwé e Nacala, excluindo com 
este critério cidades e vilas que anteriormente eram consideradas urbanas; os critérios de delimitação das áreas das 
cidades, incluem limites territoriais fora da zona urbanizada (zona para exploração agro-pecuária, de recreação e 
interesse turístico), mesmo quando pertencentes a outra área administrativa, a ideia era conquistar essas áreas para 
acabar com as desigualdades coloniais; no Censo de 1980, a cidade de Maputo adquire estatuto de província; em 
1987, no quadro da reforma constitucional, 23 centros ascendem ao estatuto de cidade, e 68 a categoria de vila, o 
que só se confirma com a constituição de 1990”. “Os critérios para elevação do estatuto eram: o tamanho, a 
densidade populaciona, a dimensão espacial, o nível das habitações, % de população activa não agrícola, 
concentração de infra–estruturas  económicas e sociais; depois do Acordo Geral de Paz de 1992, a cidade de 
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outro lado, dar-se-á certo ênfase as «regiões fronteira», onde se presume ter havido maior 

propensão em termos de «elasticidade de urbanização» devido aos fluxos migratórios. 

A preocupação pelo método é o de ir em busca da verdade (da verdade Kantiana) “de que 

a verdade é a concordância do conhecimento com o seu objecto; da teoria ou preposição com a 

realidade” (Popper: 1989 a; p.18). 

 Para a tese privilegiar-se-á a via “indutiva” baseada na observação dos factos e dos 

dados estatísticos, que, após devido tratamento, possam permitir certas extrapolações e 

generalizações (Abreu, Diogo: 2005 b; p. 1.4)13. 

Ciente das vicissitudes desta metodologia e da crítica que possa suscitar, espera-se 

todavia, dado que “o aumento do conhecimento depende inteiramente da existência da 

discordância” (R.Popper, Karl: 1996 b; p.56), que a opção seja de todo razoável.  Também se 

espera que o desafio do método seja recorrente e transversal a todo o processo da investigação.  

Finalmente, sendo a Geografia Humana “ciência crítica” que apela para o conhecimento 

científico ao serviço das pessoas, ou seja, à democratização da ciência para o desenvolvimento” 

(André, Isabel: 2005), não seria por demais evidente que os resultados desta investigação 

também se proponham ao desenvolvimento de Moçambique. 

 

1.3. Conceitos de base 

 

1.3.1.  Totalidade e Globalidade Regionais  

 

O objecto de estudo da ciência regional impõe, ex–ante, a assunção duma metodologia 

multidisciplinar (Mauss e Gurvitch: 1984; p.71/2)i assente no entendimento de que o espaço de 

análise é o território, o território aberto às vicissitudes externas. Daí a necessidade de um 

tratamento sistémico dos fenómenos regionais em estudo, o que impõe uma visão prévia em 

termos de totalidade regional (Reigado: 2000; pp. 28; 33)ii. Totalidade das interacções regionais, 

cujos fluxos podem ser captados através da aplicação de modelosiii, tais como os modelos input-

output intersectoriais ou inter-regionais; os “modelos econométricos regionais”, construídos para 

áreas administrativas de planeamento tentando captar as interacções de toda a economia regional 

(Armstrong e Taylor: 2000; p.31) iv; e de técnicas de “análise multidimensional”, mais 

aconselháveis em geografia, para obter resultados das “ relações de interdependência e de 

dependência, existentes entre um conjunto de variáveis”, assim como para obter a “variação 

                                                                                                                                                       
Maputo continuou a crescer não apenas do saldo vegetativo mas também devido as migrações (que tiveram maior 
atracção sobre a população rural), devido aos refugiados moçambicanos regressados de outros países Africanos em 
guerra” e devido também ao elevado nº de  trabalhadores moçambicanos repatriados da ex- República Democrática 
Alemã (cerca de 16000 a partir de 1990, segundo Arnaldo Mendes, representante dos Magermens / RTP- África; 
22.06.06), do Zimbabwe e da África do Sul. Durante uma dezena de anos, 1983 e 1992, houve grandes deslocações 
de população para os centros urbanos. 
 
13 Para Diogo Abreu (2006) in “ Análise de Dados II ”, (em Geografia), trata-se ex-ante proceder a “análise 
exploratória” e ex-post  “análise confirmatória”. 
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espacial ou a estrutura local/ regional das variáveis em análise” (Abreu, Diogo: 2005 b; p. 1.7; 

1.8). 

O estudo da evolução do sistema territorial para fins de planeamento, pressupõe 

considerações da totalidade das “estruturas físicas e funcionais”14. Por outro lado, a abordagem 

sistémica goza de três princípios (Dortier: 2006): a interacção ou interdependência, que apela ao 

conhecimento do «contexto» em que o fenómeno interage; a totalidade, em que o “ todo é 

superior à soma das partes”; a retroacção ou feed-back, em que sendo (B) o efeito e (A) a causa, 

aquele retroage sobre este, resultando numa relação reflexiva, ou seja, numa «causalidade 

circular». Para Santos, Boaventura (2003 a) “sendo local o conhecimento pós-moderno é 

também total; é um conhecimento das possibilidades da acção humana projectada no mundo a 

partir de um espaço-tempo local; o conhecimento avança na medida em que o seu objecto se 

amplia, como a da árvore (…), à busca de novas e mais variadas interfaces”. Equivaleria a dizer 

que o “verdadeiro conhecimento move-se em direcção ao universal” (Habermas: 2004; p. 39).  

Na perspectiva cibernética de Castells (2005 a; p. 498), teríamos a totalidade das 

interdependências entre centros locais e regionais, ligados em rede ao sistema global, pela 

importância dos fluxos que geram em termos de negócios e serviços avançados.  

Com a mundialização do capitalismo moderno, o espaço tornou-se global, pelo novo 

desenho que projecta na paisagem da localização das empresas (Benko: 1996; 42), mas também 

a globalidade advém dos novos problemas ambientais, como os da “Global Change” (Ferreira, 

Brum: 2005 a).  

Interessa, no entanto, para a ciência regional, e de acordo com o objecto de estudo, uma 

metodologia que prossiga uma perspectiva de análise das interdependências regionais, sem 

perder de vista a sua característica integrativa (Abreu, Diogo: 2006 c; p. 6)15, de totalidade e de 

globalidade.  

 

1.3.2. Conceito de Região 

 

As regiões pressupõem uma “determinação espacial prévia”, sendo o espaço uma 

“concepção realista”, uma “realidade absoluta” (kent: 2001a; pp.63/70). Também em Bauchet 

(1955) 16 se comunga da mesma opinião – “a região é um conceito observável”. Todavia, na 

“filosofia crítica Kentiana”, o espaço é originalmente uma intuição, porque a “intuição pura” 

sobrepõe-se às “características realistas” do espaço. Nesse sentido, a região seria, «ipsis verbis 

», uma intuição pura.  

                                                
14 Costa, Eduarda (2005 a; p. 2): in “ Planeamento: Teorias e experiências”; textos seleccionados. A totalidade das 
“estruturas físicas e funcionais”, inclui abordagens e intervenções diferenciadas de elementos físicos, económicos e 
sócio-culturais, agentes e actores, os seus papeis e natureza político – administrativa” 
15 Para Diogo Abreu (2005 c) a mais-valia da geografia, é a sua “ perspectiva integradora, aquilo que algumas 
pessoas chamam a relação entre a sociedade e o território, o ambiente e as estratégias sociais”. 
16 Bauchet (1955): “ Les Tableaux Économiques; Analyse de la Région Lorraine, Paris”. Citado por  Lopes, Simões 
(2001 a : p.31) 
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A reflexão dialéctica do espaço é proposta por Isard (citado por Benko: 1999; p.17), ao 

salientar que o ênfase deve recair sobre “as estruturas e os fluxos do espaço considerado” e não 

sobre o conceito que até é “enganador” ao traduzir uma  “generalização do espírito”. Para a 

escola soviética (Lopes, S: 2001; p.31), “a região é uma entidade construída para fins 

económicos precisos”. Claval (1987; p. 16), na sua abordagem sobre a «nova geografia», a 

região não é uma região natural, é um espaço–produto da transformação do homem, é um 

espaço “percebido, modelado e dominado” ou “simplesmente sonhado”.  

Nos finais do séc. 19, os geógrafos desenvolvem a noção de região e de organização 

territorial; nos anos 50, ganha relevo a investigação teórica e a ciência aplicada, influenciada 

pelo pensamento Keynesiano, que iria facilitar a análise do sistema económico como um todo, 

como uma totalidade (Claval: 1987 a; Gélèdan: 1988; p. 17)v. O Keynesianismo foi útil na 

génese das primeiras formulações macroeconómicas no âmbito do planeamento territorial e 

urbano, face ao “crescimento demográfico e ao crescimento económico do pós–guerra” 

(Benko:1999; p.5;pp.8/9).  

As economias no seu processo de revitalização, iriam precisar de planos como 

instrumentos auxiliares de acção, foi assim na aplicação do histórico Plano Marshall Americano, 

que serviu para coadjuvar a Europa ocidental a submergir dos escombros da guerra e a iniciar o 

processo de esbatimento das assimetrias regionais. Nesse contexto, percebia-se que a região 

passaria a ser um espaço/ problema, (ibidem; p. 17) vi, cujo objecto de análise seriam os 

«problemas sociais», e por outro lado, seria também a “base da dinâmica dos processos 

económicos”; subsidiariamente, enfatizavam-se considerações da geografia das identidades 

ético-culturais, ao contribuirem para a homogeneização e integração regional. 

              No séc XX, o conceito de região sofre gradativamente o “corte epistemológico” (Castro, 

A: 1976; p. 10) vii no contexto das ciências regionais, em busca de identidade própria e de um 

conceito de região que faria a transição do «espaço para o território» viii, dando prevalência a 

interacção (Lopes, R: 2001 ) ix e às sinergias dos actores institucionais do desenvolvimento.  

 

 A abordagem das regiões por conjuntos territoriais (Claval (1987; p.111), reconhece 

várias escalas, primeiro, a “cidade ou localidade”; segundo, a região onde há sobreposição de 

áreas; terceiro, a nação; quarto, o espaço das nações vizinhas.  

Em termos internacionais, é usual considerarem-se blocos económicos regionais: a União 

Europeia, América do Norte, o Japão, os ex–países socialistas e países subdesenvolvidos (Benko: 

1999; p. 152/3). Na perspectiva pró–marxista, teríamos os três primeiros como o “centro” do 

capital, onde se encontram os mais ricos e os mais industrializados, e os restantes seriam a 

“periferia”, os países pobres e dependentes.  

Quanto à delimitação das regiões, há a salientar três critérios: homogeneidade, 

polarização e planeamento. A homogeneidade (Lopes, S: 2001; pp.33/4) impõe que os elementos 

constituintes da região tenham a sua variabilidade confinada a determinado limite do territóriox; 
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que apresentem em média similitude de características e pouca dispersão (Benko: 1999; p.18)17. 

Mais ainda, a homogeneidade é previamente função do atributo e do grau, pelo que, “por 

exemplo, a homogeneidade em termos de «crescimento fisiológico» não implica homogeneidade 

em termos de «movimento migratório»; idem quando se considera a natalidade e a mortalidade 

separadamente” (Lopes, S: ibidem).  

 

          A polarização é a situação em que interessam mais os fluxos e as relações de 

interdependência do que a uniformidade; onde as relações internas são mas intensas do que as 

regiões exteriores a ela. Na região polarizada são mais significativos os fluxos de dependência 

em relação ao centro (Claval: 1987; C.C: 2003) xi.  A “ polarização é suportada pelo papel 

estruturador dos centros urbanos e na interdependência entre estes e o meio rural/envolvente”18. 

Mas a importância do centro depende de “haver ou não clientes que o sustentem na sua 

periferia”, e que hão-de delimitar a sua área de influência (O. Valente: 1996). Para L.Simões 

(2001; p.37), trata-se de uma “noção de dependência” em termos funcionais, de uma 

“perspectiva de hierarquização” em relação a um “centro superior” xii.  

 

O planeamento, faz a síntese dos dois critérios anteriores. É um “critério de 

compromisso” (ibidem), assegura os objectivos de natureza política. A ele se associa a região-

plano (ou programa), cujo objectivo pode ser o de crescimento e/ou desenvolvimento, relevando 

respectivamente, os pólos industriais e a centralidade da oferta de bens e serviços. A região de 

planeamento19 “corresponde a um território sujeito a um mesmo centro de decisão, coincide com 

as divisões administrativas estabelecidas”.  

 

Com o processo de satelização o mundo acedeu à «região virtual» (Castells: 2005a; 

p.499; pp.495/6)xiii, onde “o «espaço dos lugares» passou a ser um «espaço de fluxos» em rede” 

à escala global, permitindo o “pensar global e agir localmente” (Benko:1999), em função das 

capacidades dos agentes do território. 

As regiões, na perspectiva da crítica geográfica, são o palco tributário das interacções 

entre os agentes institucionais em prol do desenvolvimento e do bem-estar das populações. E 

porque finalmente essas interacções são um fenómeno de um processo social, a região será 

certamente um produto total resultante desse processo. 

Finalmente, o conceito de região que prevalece, não obstante a contribuição 

multidisciplinar dos investigadores é o de “região decretada oficialmente ao abrigo das 

                                                
17 Por exemplo, para este conceito de inspiração agrícola, a região do Gurué, na província da Zambézia, seria uma 
região homogénea, tendo em conta que a característica comum nos territórios que circundam aquela cidade são as 
extensas plantações de chá, que se perdem de vista em dezenas de quilómetros; a região do Lago Niassa, encravada 
em zona de montanha, seria também homogénea pelos seus atributos em termos de desenvolvimento; idem para a 
região de Monapo (Nampula), em relação às culturas de algodão e Sisal. 
18 Costa, Eduarda (2005 a): in “ Planeamento: Teorias e experiências”; Textos seleccionados; CEG- FLUL. 
19 Retirado dos textos seleccionados sobre “ Planeamento: Teorias e Experiências”; p. 5; Costa, Eduarda (2005 a) 
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constituições dos países” (Abreu, Diogo: 2006d 20) convenhamos que se trata de uma região 

política, imbuída de certa carga ideológica. E portanto, as regiões que resultam de decisões 

políticas, “constituem criações de esquemas pertinentes, mas parciais, que nos remetem para as 

nossas próprias ideologia (princípio de criação de regiões, segundo Bailly)21. 

 

1.4.  Estado da Arte na Ciência Regional 

 

Numa breve alusão à investigação dos Processos de Desenvolvimento Regional e Local, 

verificamos que o discurso corrente da geografia, no período moderno, assenta numa discussão a 

partir de situações de crises económicas, políticas e sociais (Staszak: 1997)xiv. Foi igualmente no 

contexto das preocupações do pós–guerra, da reestruturação da Europa e da revitalização da 

economia ocidental que ganhou consistência a investigação dos processos de desenvolvimento 

regional (Lopes,S: 2001). Os estados preocupados com o sucesso das suas estratégias políticas 

iriam mostrar maior interesse às questões do planeamento e do ordenamento do território 

(Benko: 1999). Foi assim primeiro na América, com influência dos trabalhos de Patrick 

Geddesxv, que havia criado a “Associação Americana de Planeamento Regional”, em 1923, cujo 

contributo foi importante para o presidente Roosevelt na mitigação dos problemas da grande 

depressão económica americana (Weaver: 1984); e depois na Europa, igualmente um processo 

que envolveu os estados e as universidades.  

Essa investigação, cuja dimensão ganhou novas fronteiras ao manifestar conexões com 

preocupações de índole multidisciplinar referentes a economia, a política, a sociologia, às 

questões demográficas e às do desemprego, inerentes às assimetrias regionais, foi condicionando 

a própria ciência regional, em termos da sua (re) definição epistemológica. 

A preocupação com as assimetrias regionais, levou a França a solucionar o problema do 

congestionamento das actividades económicas em Paris; a mesma consciência emergia em Itália, 

Suíça e Noruega, na busca de soluções para mitigação dos efeitos sociais associados a 

mobilidade de mão-de-obra; idem para os problemas da da Amazónia (Lopes, S: 2001). Estas 

preocupações configuravam a ciência regional, como uma ciência de charneira (Abreu, Diogo: 

2006), com maior predominância em matéria de desenvolvimento e só subsidiariamente em 

matéria de crescimento.  

O pendor pelas questões de desenvolvimento iria implicar, para a ciência regional, uma 

abordagem de índole normativa (qualitativa), relativa à distribuição social do rendimento, à 

educação, à saúde, ambiente, passando a ter definitivamente como «espaço de análise», as 

«regiões – problema», em países industrializados e não industrializados (Benko: 1999). A 

preocupação seria a de entender, no contexto das «regiões - problema», os processos de 

                                                
20 Abreu, Diogo (in “Seminários de Mestrado”, 2006) 
21 citado por Benko, 1999; p.146)”.  
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desenvolvimento, os factores que historicamente o teriam condicionado, e a busca de alternativas 

teóricas e práticas. 

 

 O percurso do desenvolvimento regional, confunde-se em certa medida com a evolução 

e o interesse prático do Planeamento, numa altura em que a teoria neo-clássica foi perdendo 

muita da sua credibilidade internacional na interpretação dos novos problemas regionais 

(Weaver: 1984).  

Numa primeira fase, esse interesse é suscitado concomitantemente pelas preocupações 

organizacionais internasxvi e pelo plano Marshall, de iniciativa Americana, cujo objectivo era o 

de ajudar financeiramente a Europa do pós - guerra a reconstruir as bases estruturais para o 

relançamento do crescimento económico. Era importante para a estabilização da balança de 

pagamento dos EUA que a economia europeia rapidamente se revitalizasse animando os fluxos 

comerciais e de capitais nos mercados mundiais. Mas também a Europa deve tanto ao espírito 

funcionalista de Monet e Schuman (Fontaine: 1998) que cedo foi alimentando os alicerces da 

«supranacionalidade» e da «solidariedade de facto», em tempo de paz; esse espírito serviria de 

expediente para os grandes consensos subsequentes, em torno da supressão das barreiras 

internas e dos constrangimentos do alargamento crescente da Europa. 

A grande revolução institucional, suscitada por questões regionais, foi a 

institucionalização do Estado – Providência, em resposta aos problemas da regulação económica 

fordista (Benko: 1996). 

Em França, as questões regionais suscitaram a emergência de movimentos reformistas, 

constituídos por conselheiros, sindicatos, personalidades qualificadas preferidas do governo e da 

região, com o objectivo de preparar a administrativa pública, para os novos desafios da gestão 

moderna do território (Gravier: 1970).  

Essas reformas impunham um quadro constitucional moderno, mais humanista e não 

elitista; que se pautasse pela praxe democrática da livre escolha. Por isso, a experiência francesa 

foi rica no debate interno e no processo referendário inerente à desconcentração e à 

descentralização da administrativa pública (ibidem). Mas a França, para além de Monet, recebeu 

contributos de Tocqueville (Lopes, Sérgio: 1989) que fascinado pela democracia e pelo sistema 

de descentralização local americano, propunha o mesmo para a França. Tocqueville faz duras 

críticas ao modelo Francês e a discriminação racial e religiosa.  

 

 Processos similares ao Francês, foram decorrendo um pouco por toda a Europa ocidental. 

Mas a abordagem regional foi sendo moldada pela problemática emergente das sucessivas 

crises dos processos de acumulação capitalista e dos respectivos processos de desenvolvimento. 

Ora vejamos: 

 - No ocidente, nos anos 50/60 (dá-se o apogeu do fordismo), as preocupações eram 

inerentes às questões da produção em massa, e aos efeitos espaciais dos problemas económicos e 
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sociais (Benko: 1996). Despertam também as primeiras preocupações com o “dependentismo”, 

relativo aos problemas das desigualdades do subdesenvolvimento. 

- Nos anos 60/70, segundo Weaver (1984), ganha consistência internacional, o discurso 

crítico dos intelectuais do terceiro mundo (Fanon:1961; Rodney: 1972), face as consequências da 

acumulação económica capitalista. Esse movimento crítico, que se foi afirmando 

cientificamente, influenciado a partir de França, pelas ideias Marxistas, do “materialismo - 

histórico” configurava um novo paradigma teórico (the “Radical Regional Science”), com 

preocupação espacial, que passou a constituir o “mainstream dos intelectuais de esquerda” 

(ibidem)xvii.  

 

- Nos anos 70/80, a prosperidade da década precedente resvala numa recessão que parece 

instalar-se definitivamente, como efeito dos dois choques de petróleo (Krugman e Obstfeld: 

2005). As ondas de inflação disseminam sem excepção à escala mundial, os países em 

desenvolvimento (Brasil, México), registam variações de preços na ordem dos 10% ao mês; o 

Chile, 1000%, ao ano, só iria ser ultrapassado pela Bolívia, 35000% ano, em 1985 (Strathern: 

2005). Esta crise é interpretada também no contexto do esgotamento da absorção tecnológica 

(crise fordista, segundo Schumpeter) xviii, donde resultaria um novo paradigma (o pós- fordismo), 

assente na maior flexibilidade produtiva, que favoreceu a institucionalização da economia 

subterrânea; desregulamentou os vínculos laborais; precipitou a mobilidade profissional e 

geográfica; levou a que o 3º mundo aumentasse o trabalho parcial, à precariedade do emprego e 

ao aumento do mercado negro (Benko: 1996)xix. 

 

- Na década de 80, o mundo assistia a confirmação do “ milagre Asiático” (Landes: 2005) 

o Japão e os quatro Tigres (Corteia, Taiwan, Singapura, Hong-Kong) haviam crescido entre 1960 

e 1985 duas vezes mais que o resto do continente, e três vezes mais, que a América Latina. O 

espírito inovador “Schumpeteriano” do leste asiático, associado à comunhão de valores ético-

culturais pró-capitalista (Weber: 2005), tornaram possível e mais expedito o caminho do 

progresso e do bem-estar. Noutro contexto mais sombrio, no ocidente, fracassava a tentativa do 

conluio (do corporativismo) capitalista com os trabalhadores dado que os “choques petrolíferos 

haviam amputado os salários reais” (Benko: 1996; p. 38). O agudizar da crise económica na 

América Latina, no resto da Ásia, e as guerras em África, faz despertar o mundo para os 

problemas das migrações em massa xx, internas e internacionais, e para o seu impacto regional e 

Local (sobretudo as transformações urbanas, nas regiões receptoras); a geografia vai abordar 

estas questões no âmbito das dinâmicas migratórias no contexto do (sub)desenvolvimento. O 

discurso com a tónica na “justiça espacial, as desigualdades no acesso aos recursos e aos 

equipamentos” (Claval: 1987), como a causa das migrações no 3º mundo, vai ganhando maior 

consenso ao nível das organizações mundiais. A concentração tida como uma propriedade da 

população europeia (Retaillé: 1997) vai no 3º mundo, assumir proporções alarmantes em virtude 

das migrações campo – cidade. A investigação empírica constata que essa concentração é 
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antípoda do caso europeu, em que a concentração é associada à génese do desenvolvimento 

industrial, às virtudes funcionais da cidade compacta (Salgueiro, T: 2006), ao “seu potencial 

competitivo face aos outros pontos do território nacional” e às possibilidades de existência de 

economias de escala e de gama (Gaspar, Jorge: 2006; anexo 39). Todavia, em Bombaim, no 

México, em Buenos Aires, no Rio de Janeiro, e na maior parte das cidades capitais africanas, a 

concentração não só agudizou a pobreza e a «guetização», como esteve sempre associada à 

recessão económica. Fazendo a ponte para a reflexão sociológica, a investigação empírica 

também constata que as migrações traduziam um conjunto de ambivalências (Lawson: 2000) do 

migrante, cuja experiência constituiria um “potencial teórico”, com conexões ao contexto 

económico, político e social, respectivos.     

- Nos anos 90, assistiu-se à polivalência produtiva, proporcionada pelas novas 

tecnologias de informação e de gestão, ao mesmo tempo que a a cegueira pelo crescimento 

económico fazia catapultar problemas relativos ao ambiente e à globalização; o globalismo, iria 

aconselhar a busca de novos objectos e métodos, para contornar as ambivalências na distinção 

entre o espaço «nacional e internacional», «local e global» (Benko: 1996) xxi. 

Os geógrafos passam também a preocupar-se com as “dinâmicas territoriais” (Gilly e 

Wallet: 2001; pp. 554/6; p.567), relativas às “formas de proximidade e de governação local”. 

Crescia o interesse em investigar a relação dialéctica da governação local versus regulação 

global: as diversas formas de coordenação territorial a nível local e global; os mecanismos de 

sua evolução no tempo e espaço; a interacção entre os diversos actores e as formas de 

mediação. Esta abordagem passa a ser uma via de participação e de iniciativas locais, em prol do 

esbatimento das desigualdades inter- regionais. Segundo Benko (1996; p.57; p.62), no caso 

italiano, o desenvolvimento endógeno do “triangulo industrial «Milão- Turim – Génova», nos 

finais de 1980,  em que a trilogia “concorrência- emulação- cooperação” e a reciprocidade 

sistémica, funcionaram, constituiu uma estratégia ganhadoraxxii.  

 

Os factores endógenos passariam primariamente a ser determinantes na avaliação dos 

resultados da governação local (Putnam: 1992), foi o que tentou provar o estudo “ Corte del 

Conti”, em Itália, ao procurar estudar a actividade governativa local, região a região, através da 

evolução da variedade de programas e serviços, desde a existência de serviços de planeamento 

urbano, passando pelos serviços de tratamento do lixo, sistema de esgotos, biblioteca, sistema de 

abastecimento de água e cantinas escolares. O estudo permitiu o levantamento das assimetrias 

existentes e a avaliação performativa dos programas e serviços, entre as regiões.  

 Em Portugal, os projectos da “Agenda 21” e de “Rede Social” teriam como propósito 

criar maior envolvimento, «empowerment», dos actores sociais, no processo de 

desenvolvimento; as Redes Sociais, através do “CLAS”22, onde estariam todas as instituições do 

conselho, incluindo juntas de Freguesia e as Comissões Sociais de Freguesia, também foi um 
                                                
22 “CLAS”, cujas letras significam: Conselho Local e Acção Social. “ A ideia seria envolver as pessoas; o 
desenvolvimento na sua essência é pessoal; cada pessoa é que se (des)envolve de forma interactiva, com a família e 
com o território ( Moreno, Luís: 2005).  
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mecanismo concebido para perseguir resultados de uma boa Governação Local (Moreno, Luís: 

2005).” Todavia, dadas as especificidades internas, manteve-se alguma inércia quanto a relação 

entre a Rede Social e Economia; por outro lado, foi visível o esbatimento das assimetrias 

referentes às distâncias físicas, graças ao enorme investimento viário e rodoviário e ao recurso à 

rede digital (ibidem). 

No Nordeste Brasileiro, nos anos 90, as experiências com cooperativas de trabalho 

permitiram criar atractivos ao investimento industrial, na área do calçado e de confecções (Lima, 

Jacob: 2005; p.91/ 110); por exemplo, no estado do Ceará, onde abundava mão- de- obra sem 

alternativas de emprego, a iniciativa tornou esses “lugares” “atractivos a novos investimentos 

(incluindo-os nos fluxos da economia global)” ; e “em tese, esperava-se que trariam efeitos no 

sentido da igualdade inter-regional”. O modelo local, do Ceará, obedeceu à seguinte estratégia 

política: “renúncia fiscal; infra-estrutura industrial com fornecimento de energia eléctrica, 

estradas, modernização de portos e aeroportos; selecção de sectores industriais de utilização de 

trabalho intensivo; financiamento da formação profissional de trabalhadores; utilização de 

cooperativas de trabalho, como artifício para redução de custos com a mão- de- obra”. No 

Ceará, o problema do combate às assimetrias económicas e à pobreza, passaria, em síntese, pela 

utilização da mão-de-obra abundante e barata na região, como o principal elemento estratégico (a 

mais- valia), no incentivo ao investimento. 

No Bangladesh, Yunus Muhammad (2002), conhecido por “banqueiro do povo”, 

preocupado com as assimetrias do desenvolvimento do seu país, optou por um projecto de 

criação de um “Banco da Aldeia”, em resposta ao espectro de fome e miséria na cidade de Daca. 

Foi um processo sinuoso, dada a inexistência de instituições de apoio a iniciativa, e aos 

constrangimentos culturais, em torno dos conceito tradicionais de empréstimo e de usura; tudo 

tinha que ser bem formulado, e a informação partilhada, de forma a proporcionar maior 

envolvimento das pessoas. “Inicialmente foi um processo individual, de empréstimo de 27 

dolares a 40 pessoas, em 1976; em 1998, a fasquia era de 2300 milhões de dólares, para 2,3 

milhões de famílias”.  Muhammad foi o percursor do “Microcrédito”, no Banco “Grameen”, de 

que foi fundador, em 1983. O sucesso dessa iniciativa que retirou milhões de famílias da 

pobreza, despertou as Organizações Internacionais, nomeadamente a ONU, para o apoio a 

iniciativas semelhantes,  no resto do mundo, sobretudo no desenvolvimento do meio rural.  

 

A experiência pós- conflito, de alguns territórios (Cambodja, Palestina, Timor-Leste, 

Ruanda),  em relação a resolução das assimetrias do desenvolvimento, demonstra que o mesmo 

tem dependido da concretização das promessas de financiamento de projectos,  por parte de 

doadores (Elias, L: 2006), e da maneira como são conjugados os interesses entre os países 

doadores e os países receptores. Em geral as propostas de financiamento são remetidas à 

aprovação dos doadores internacionais (como sucedeu com a reforma do sistema judicial e de 

auxílio dos refugiados no Ruanda; a reconstrução dos territórios da Palestina e do Cambodja; a 

reconstrução das casas destruídas no Kosovo). O atraso ou o não cumprimento dos 
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financiamentos tem criado certa crispação nas instituições nacionais, receosas do agravamento 

das desigualdades sociais e do eclipsar de conflitos entre os vários grupos de interesses 

instalados.  

Este cenário sucedia independentemente de haver ou não «planeamento» e de se 

pretender cumprir um determinado plano. Aliás, os planeamentos de médio e longo prazos têm 

sido preteridos pelas situações de emergência na solução das carências locais, mesmo sendo o 

planeamento de médio e longo prazo a melhor forma de resolver o problema dos países pobres 

(Costa, Eduarda: 2005). Corroboram também da mesma ideia o Sudanês Zacarias Obaiyo e 

Fátima Keseru (2006; ACNUR: 2006; anexo 45), que explicam os problemas do pós-conflito e 

do assentamento dos 30 mil refugiados, na fronteira entre o Chade e o Sudão; 2,5 milhões de 

pessoas tinham sido forçadas a sair de suas casas, o que gerou uma pressão enorme sobre os 

recursos (água e lenha), nas zonas de acomodação; dizia Obaiyo, “já que o problema está para 

durar, o planeamento de longo prazo será a solução, daí que estejamos já a criar, por exemplo, 30 

mil viveiros de árvores por família”, dado o uso excessivo de lenha pelas populações. 

Em síntese, a investigação e a abordagem do “Desenvolvimento Regional”, neoclássica 

(quantitativista e etnocêntrica), foi moldando o seu objecto e o seu  método, por imperativo dos 

novos problemas emergentes; os problemas sociais e territoriais, resultantes das políticas 

públicas, foram exigindo não só uma avaliação quantitativa como qualitativa. Daí a necessidade 

crescente da multidisciplinaridade e do recurso a complementaridade entre a abordagem 

Regional e Local, ou seja, entre o funcionalismo e o territorialismo; numa perspectiva cada vez 

mais integrada (Abreu, Diogo: 2005 c). 

Urge dizer, no entanto, que a dificuldade em definir o estado da Arte da ciência 

Regional, decorre do facto de não se tratar de uma ciência em estado estacionário, numa 

situação de «status quo». A presença de uma ciência regional, moderna e de síntese, preocupada 

com as dinâmicas da totalidade das interacções regionais e dos seus efeitos em termos 

territoriais, impõe aliás, uma reflexão dialéctica e não o recurso a um discurso meramente 

especulativo. 

 

1.4.1. O Desenvolvimento23 e os problemas em torno do Conceito 

 

        O desenvolvimento é processo de aperfeiçoamento de valores desejáveis24 pela sociedade; 

valores que encerram uma certa subjectividade; constitui um estádio social de mudanças; 

pressupõe critérios para a sua definição e medição (Colman e Nixon:1978). 

Como forma de simplificação tem-se traduzido a ideia de desenvolvimento através de 

modelos dinâmicos sequenciais (Clark: 1951; Rostow: 1963)25, modelos convergentes (de 

                                                
23 Lopes, Simões (2001: p.9): “todo o desenvolvimento tem de ser desenvolvimento regional”. 
24 Esses valores seriam os sufragados em eleições; nos países de regime democrático, as eleições funcionam como 
uma espécie de contrato social,  onde o partido ganhador vê legitimado o seu programa de governo (que se entende 
resultar da vontade geral, Rousseau- 1989); pressupõe-se então que esse programa consubstancia os tais «valores 
desejáveis» de que o processo de desenvolvimento persegue. 
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equilíbrio neoclássico), modelos divergentes (modelo Kaldor, na versão de Richarson; Costa: 

2005), pólos de crescimento e modelos de dependência «centro–periferia».  

Outra questão que historicamente tem colocado aceso debate é a de saber qual o caminho 

a seguir: crescimento e depois desenvolvimento; um caminho com complementaridades entre 

ambos; ou uma via mais radical, de «anti-crescimento» (Beckerman: 2000). Mais ainda, se o 

desenvolvimento haveria de ser sustentável e participativo.  

Em relação à primeira questão, por muito tempo se supôs que o desenvolvimento seria 

função do crescimento, foi assim com os modelos neoclássicos e com o pensamento neoliberal, 

em que a ênfase recaía sobre os factores de crescimento renegando para o segundo plano os 

aspectos de índole normativa, relativos ao bem-estar humano. Defendia-se que com o 

crescimento do produto, o sistema induziria por arrastamento melhorias nos factores de bem-

estar. Todavia, a evidência em vários países, no pós–guerra, veio a demonstrar uma perspectiva 

diferente. No terceiro mundo, os países registavam taxas de crescimento significativas, mas nem 

por isso as condições de sobrevivência melhoravam.  

As Nações Unidas incorporavam o  PIB no modelo do “IDH”, para classificar os países 

em escalões de desenvolvimento (a saber: escalão elevado, para IDH entre 0,801 e 0,963; médio, 

para IDH entre 0,505 e 0,799; e Baixo, para IDH entre 0,281 e 0,499; Relatório do IDH: 2005; 

pp. 219/222). Dos três índices que compõem o IDH (IEVA; IE; IPiB), o  PIB, sendo o mais 

conjuntural, o seu aumento isolado, a taxas elevadíssimas (como acontece em determinados 

países exportadores de petróleo), podia permitir que se ascendesse a um escalão superir, sem que 

se tivessem registado melhorias significativas nos restantes índices (PNUD: 2001).  

Os defensores do anti–crescimento (Amin: 2005 a ; p. 32; Beckerman: 2000),  

“reivindicam o abandono da tónica no crescimento do  PIB”. Amin critica a lógica do 

crescimento e os métodos utilizados pelas Nações Unidas para classificar os países 

subdesenvolvidos; refere que a pobreza, por exemplo, é sempre apresentada como um facto 

avaliado empiricamente26, e que ignorava os mecanismos o geravam. 

Para Beckerman (2000; pp. 123/4), em vez do  PIB, o esforço deve estar concentrado “na 

meta do desenvolvimento sustentável”. A justificação desta reivindicação deriva do gasto 

exacerbado de recursos não renováveis e da emissão sem limites de CO2, resíduos, e também de 

uma certa crítica radical a sociedade de consumo. O autor questiona o realismo da relação 

“níveis de rendimento e bem-estar”, dado que o conceito de bem-estar encerra alguma 

subjectividade. Por outro lado, embora houvesse situações em que o “crescimento económico 

fosse acompanhado pela deterioração da qualidade de vida de alguns grupos da sociedade, nada 

provava que o bem-estar global tivesse decaído ou mesmo subido de maneira mais lenta que o  

                                                                                                                                                       
25 Lark,Colin (1951):  “ The condition of economc  progress”; London, Macmillin; Rostow  W.W. ( 1963): “ Les 
Étapes de la  Croissance économique”; Paris, Seuil; citado por Benko (in “economia, espaço e globalização- na 
aurora do século XXI”; 1996; p. 54. 
26 Costa, Eduarda (“Práticas de desenvolvimento Regional e Local”; 2005) abordando a coesão social na Europa, 
referia-se ao indicador “ % de população que vive abaixo do limiar de pobreza» dizendo:  “reflecte o emprego e o 
grau de transferência do sistema social- considera-se pobreza quando o rendimento do agregado familiar é inferior a 
50% da média do país/ região”. 
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PIB” (ibidem). Haveria também aspectos da vida, não incorporados no  PIB, que podiam ter 

melhorado: “ o amor pelo próximo, a alegria de viver, a felicidade das reuniões familiares, o 

prazer de respirar o ar límpido matutino ou de observar pássaros” (ibidem).  

 Schumacher (1985) apela para uma “sociedade de aprendizagem”, que busca soluções 

para um “estado de vida para durar”, e para o efeito, seriam necessários novos métodos de 

produção que garantissem uma “tecnologia de rosto humano” (ou seja: que dê ao homem prazer 

de trabalhar; que seja o esteio da aprendizagem de uma vida em paz com o próximo, mas 

também amiga da natureza); significa uma tecnologia que não induza ao esgotamento 

desenfreado dos combustíveis fósseis. Mas a ideia de “tecnologia de rosto humano” corrobora de 

certo modo com a perspectiva de investimento em capital humano de Amartya Sem (Strathern: 

2005; p. 176), em que “ a verdadeira direcção do crescimento económico é o desenvolvimento 

das capacidades humanas”.  

 

Quanto a ser desenvolvimento participativo e sustentável, uns defendem, ex-ante, a 

produção e sobrevivência das populações e, ex-post, a interrogação sobre se o desenvolvimento 

deve ser sustentável e/ou participativo (Abreu, Diogo: 2005; Reigado: 2006) xxiii. Noutra 

perspectiva não muito diferente desta (Lawson: 2000), “a narrativa da cidadania e da nação 

deve anteceder a do desenvolvimento”. Quanto ao  desenvolvimento sustentável, o que estaria em 

causa seria a perspectiva territorialista (Reigado: 2006: pp.181/3) que apelaria à existência de 

planos administrativos mais descentralizados ao nível das regiões e dos poderes locais, 

propiciando maior subsidiariedade e unidade na diversidade xxiv.  O desenvolvimento 

participativo é o que reclamaria maior envolvência da praxe emancipatória nas soluções dos 

problemas do terrritório (Abreu, D: 2006 a; Mazula, B: 1995). 

O previlégio do PIB como medida de desenvolvimento surge por razões operacionais, o 

seu emprego para os países pobres tem ficado aquém das expectativas; pois o PIB não incorpora 

a produção agrícola familiar, os rendimentos do emprego doméstico, a actividade informal e 

exige um sistema contabilístico apurado (Colman e Nixon:1978). O ideal seria “ analisar o 

rendimento e a riqueza de cada cidadão do mundo”, só que, dado a exiguidade de informação, a 

prática tem sido o uso de medidas agregadas (Pimenta, C: 2004). 

 Tratam-se de realidades diferentes quando a variação do PIB se refere a custos de 

factores e quando se refere a preços correntes do mercado (Morse: 2004). Mais ainda,  quando 

se fala de PIB regional (por exemplo, no caso Moçambicano, para o cálculo do IDH 2001) 

impunha-se que se soubesse se havia derivado da aplicação do método ascendente (ou seja, do 

somatório de valores da actividade económica local), ou se, pelo contrário, havia derivado do 

método descendente, a partir da desagregação do agregado nacional (PNUD: 2001)27.  

As dificuldades dos indicadores quantitativos também incluem a taxa de câmbios. O 

indicador “taxa de câmbios” (Colman e Nixon: 1978) merece reservas sobretudo em países onde 

                                                
27 PNUD (2001): “Relatório Nacional do Desenvolvimento Humano”; p.102. Referindo-se a metodologia utilizada 
para os últimos relatórios do IDH, Moçambicano. 
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o mercado monetário e financeiro é gerido, grosso modo, a partir de fora do sistema, ou seja, a 

partir do sistema informal. Nestes casos o indicador diz pouco, em alternativa e para efeitos 

comparativos aconselha-se (Morse: 2004) o uso do conceito de “PPC” (paridade dos poderes de 

compra), que “faz referência ao cabaz de bens que uma moeda é capaz de proporcionar ao seu 

detentor”. 

 Em alternativa, Colman e Nixon (1978), propõem o uso de números índices (aglutinando 

toda a informação de várias componentes numa única unidade) e indicadores centrais de 

desenvolvimento socioeconómicos xxv anteriormente adoptados pelas Nações Unidas. Mais tarde, 

os relatórios das Nações Unidas passaram a adoptar outra metodologia nomeadamente com a 

introdução do «IDH» sujeitando-o a melhorias sucessivas, como no caso Moçambicano 

(Francisco, A: 2006) xxvi, onde se deu maior tratamento à questão da igualdade do género 

(PNUD: 2001)28.  

 

Associado ao debate sobre o conceito de desenvolvimento, surge também, de forma 

peculiar, o «princípio de subsidiariedade», de Tomás de Aquino (Moreno, Luís: 2005), em que 

uma actividade deve ser realizada onde for mais eficaz, podendo ser ao nível da família, da 

autarquia (dimensão vertical) ou entre subsidiariedade «público e privado» (dimensão 

horizontal).  

Os países desenvolvidos sugerem também outros indicadores de desenvolvimento, que 

passa por considerar, por exemplo: o número de associações sociais, profissionais, ambientais e 

territoriais; nº de pessoas por associação, nº de activos, nº de sindicatos, etc, a ideia é tecer uma 

rede social de actores e de instituições mediadoras (Colman e Nixon: 1978)xxvii. Outro critério 

seria o da “a realização do potencial da personalidade humana” (ibidem). 

 

           O que merece realce é a definição à partida do critério que identifica a ideia de 

desenvolvimento, e o caminho inerente a esse desenvolvimento, que há-de ser função das 

convicções e dos objectivos em causa para médio e longo prazos. Nesse sentido Samuelson 

(2005; p. 580/1), propõe para o processo de desenvolvimento dos países de baixo rendimento a 

verificação de quatro critérios, que incidem sobre os recursos humanos (controlo do crescimento 

demográfico: sob pena de se cair nas amarras do espectro Malthusiano; investimento em capital 

humano: saúde e de nutrição; ensino, formação profissional); aproveitamento dos recursos 

naturais (uso agrícola da terra arável; sua conservação e fertilização apropriada; uso da riqueza 

natural como o petróleo e minérios, para a expansão industrial); formação de capital (sacrificar o 

consumo, acumular capital para construção de auto-estradas, sistemas de comunicação, 

computadores, centrais eléctricas, que condicionam estrutura produtiva; o Estado deve tomar 

                                                
28 Por exemplo, o relatório do PNUD-Moçambique (2001), assume como tema a “igualdade de géneros” e 
considera-o como um dos maiores desafios ao desenvolvimento dos países em vias de desenvolvimento; a “divisão 
do trabalho baseada no género e as desigualdades daí advenientes tendiam a desacelerar o desenvolvimento, o 
crescimento económico e a redução da pobreza”; daí os “baixos níveis de desenvolvimento humano” e a importância 
que o tratamento desta questão merece no “combate à pobreza”. 
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iniciativa para os grandes projectos de infra-estruturas, quando são mais onorosos à iniciativa 

privada); progresso tecnológico e inovações (usufruir do desenvolvimento tecnológico dos 

países mais desenvolvidos; incentivar a inovação, a emergência de proprietários e gestores, que a 

correr riscos, na criação de novas empresas e de novas formas de negócio). Mais ainda, segundo 

Samuelson (2005), é preciso sair do ciclo vicioso da pobreza (poupança e investimento reduzidos 

> ritmo fraco de acumulação de capital > produtividade reduzida > rendimentos médios baixos > 

poupança e investimento reduzido), para o  círculo  virtuoso (de maior desenvolvimento 

económico e de bem-estar). 

Para a escola Marxista, o desenvolvimento estaria inserido no contexto da luta de classes; 

o desenvolvimento das sociedades que resultaria da acumulação e expansão capitalista seria o 

produto da exploração dos pobres pelos ricos (Amin: 2005) xxviii. 

 Outra perspectiva de análise (Castells: 2005), considera um país desenvolvido quando se 

pertence aos “pólos interdependentes dentro do novo mosaico espacial da inovação à escala 

global”. E o reverso, segundo o mesmo autor, seria dado pelo conceito de «info-exclusão» dos 

grupos ou países fora do sistema de comunicação em rede que as novas tecnologias de 

informação «satelizadas» permitiriam”.  

Para a União Europeia, o desenvolvimento é um processo que passa pela convergência 

económica, social e territorial entre os países da União29.  

Redefinindo o conceito (Abreu, Diogo: 2006 d), o desenvolvimento é um «comboio» em 

andamento (processo dinâmico), com certo rumo (objectivos), um desafio recorrente para o 

homem (processo de aprendizagem), que o persegue desde a sua existência à face da terra 

(processo histórico), onde perante as vicissitudes da sua sobrevivência fez descobertas e 

inovações (revoluções industriais e tecnológicas), que lhe permitiram sonhar e melhorar 

substancialmente a (sua) qualidade de vida. Todavia, esse «comboio» tem humanamente 

decepcionado a muitos povos, sobretudo aos povos do sul, que por razões diversas (assimetrias), 

não chegaram a tempo à estação ou não puderam usufruir do bilhete de viagem.  

É nesta perspectiva de luta contra o tempo, “num mundo desigual” (PNUD: 2005)30, 

insensível ao acentuar das assimetrias regionais norte/sul, de extrema pobreza e dependência, de 

vicissitudes internas (sociais, económicas e políticas), emperrando processos de mudança, que 

faria todo sentido para a ciência regional, enquanto ciência de síntese, situar o «substracto» da 

(re)definição do desenvolvimento.   

 

                                                
29 Costa, Eduarda (2005): “ Práticas de desenvolvimento Regional e Local”. 
30 PNUD(2005): “Relatório do Desenvolvimento Humano 2005- Cooperação Internacional Numa Encruzilhada: 
Ajuda, Comércio e Segurança Num Mundo Desigual”: o título é bastante sugestivo, apela exactamente para aquilo 
que tem sido a maior hipocrisia dos governos ocidentais, que se haviam proposto a desembolsar 1% dos seus 
orçamentos para ajudar no combate à pobreza humana no mundo. Na realidade só alguns países nórdicos tem 
cumprido tal promessa. Este recente relatório apresenta números, factos e comparações criteriosas sobre o comboio 
e as as assimetrias do desenvolvimento, que tem tornado o mundo cada vez  mais “desigual”.   
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1.4.2. As Assimetrias do Desenvolvimento  

 

As assimetrias do desenvolvimento referem-se à problemática das «desigualdades 

estruturais e institucionais», intra e inter - regionais em determinado país, entre regiões de países 

diferentes, ou numa perspectiva mais lata entre várias regiões do mundo, num determinado 

período de tempo. Também é utilizada a “expressão disparidades regionais, para designar as 

desigualdades regionais de bem-estar ou de desenvolvimento entre regiões” (Polèse: 1998; 

p.163).  

Parte-se do pressuposto que “cada território se apresenta com estruturas e características 

díspares, em função do seu legado histórico, político, geográfico e humano” (Fernandez: 1993), e 

que as desigualdades territoriais condicionam o processo de prosperidade das respectivas 

regiões. 

Outra questão de âmbito metodológico, que importa sublinhar à partida (Polèse: 1998), é 

a não confusão entre as “desigualdades ao nível de bem-estar ou no nível de rendimento real, 

dos particulares ou das famílias”, e as “ desigualdades na repartição espacial das actividades 

económicas e das populações”. No primeiro caso, estaríamos no âmbito do que é trivial em 

termos de expectativa em qualquer programa de governo; no segundo caso, tratar-se-ia de um 

certo irrealismo, dado que não seria possível almejar “estruturas económicas iguais”(ibidem). 

Não era crível nessa perspectiva, desejar o mesmo para as populações do Lago-Niassa e da 

cidade de Maputo; para as populações do Huambo e de Luanda; ou o mesmo em relação ao Alto-

Douro português e a região de Lisboa. 

 As desigualdades podem ser de índole económica, social e cultural, e têm sido em geral 

mais gritantes nos países em vias de desenvolvimento (na Ásia, África e na América Latina).  

Na Europa, o problema das assimetrias do desenvolvimento, começa a ter maior interesse 

no período do pós–guerra, relacionado com o crescimento desigual das várias regiões, sobretudo 

na periferia, dos países ausentes do Plano Marshall. Com o processo de integração europeia, 

foram postos em prática instrumentos de compensação às regiões menos desenvolvidas, no 

sentido destas fazerem face à concorrência comunitária (Costa, Eduarda: 2005)31. O mecanismo 

passava, por exemplo, pela concessão de subsídios e incentivos aos agricultores, para que a sua 

estrutura de custos se adaptasse ao novo regime concorrencial tornando os seus produtos mais 

competitivos.  

Na Alemanha, depois da queda do muro de Berlim, o governo de Kohol, exerceu uma 

política de discriminação positiva, interna, dotando a zona leste de um pacote de fundos, para a 

revitalização dos sectores produtivos, que iriam proporcionar maior competitividade a economia 

da região32.  

                                                
31 Costa, Eduarda (“ Práticas de desenvolvimento Regional e Local”; 2005) 
32 Aquando da minha visita à Potsdam, Berlim, nos meados da década de 90, o ritmo de trabalho na reconstrução de 
infraestruturas e reabilitação de edifícios era frenético; Berlim preparava-se para ser novamente a capital da 
Alemanha, a rivalidade e as divergências estruturais com Bona eram nítidas; até os trabalhadores do Leste do país 
eram considerados preguiçosos em comparação aos da parte ocidental, observava um representante das autoridades 
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           No plano social, as assimetrias regionais, têm levado à emigração das populações. As 

imigrações recentes na Europa têm contribuído para o crescendo dos níveis de crescimento 

económico e de progresso de várias regiões; “ o tráfico de imigrantes clandestinos, responsável 

pelo sucesso das economias clandestinas, em alguns estados europeus, constitui cerca de 25% do 

PNB, que se tem alimentado de mão-de-obra barata” (Miguel e Silva: 2005; anexo 36).   

Em África o «gap» entre regiões (devido ao desemprego, ao baixo PIB pc, à fraca 

longevidade, à precariedade no ensino e cultura), tem sido compensado com terríveis migrações” 

(Rolim, Cássio: 2002). Num cenário de concorrência, essas migrações, em princípio, 

provocariam a redução dos salários no mercado da região ou país acolhedor, pelo que podia 

parecer algo paradoxal, em relação aos objectivos de quem emigra, a menos que o diferencial de 

salário (entre origem e destino do emigrante), fosse compensador. Todavia, no caso africano, não 

tem sido somente as condições económicas o factor explicativo das migrações, há variadíssimas 

razões para os diferentes cenários migratórios do continente.  

       O Dualismo atroz, que caracteriza as assimetrias regionais em África, tem aconselhado uma 

abordagem no âmbito dos modelos de dependência «centro-Periferia»; no pressuposto de que o 

espectro das assimetrias em África, teriam como causa principal a dependência externa 

(financeira e económica). Mas, de forma complementar, não se dispensa a análise do 

desempenho económico e social do governo dos países.      

 Os fluxos migratórios também potenciam assimetrias regionais. Valente de Oliveira 

(1996; p.85) refere-se aos “fluxos migratórios” que podem gerar assimetrias regionais, ao se 

“desertificar certas zonas e congestionar outras; desguarnecer territórios que deviam ser 

conservados para fins ecológicos e de património; e ao permitirem diferenciação de 

desenvolvimento, que gere descontentamentos e adquire expressão política”. Por outro lado, 

quanto à diferenciação de desenvolvimento, temos exemplos de quanto foi determinante a 

participação elevada de imigrantes, “quase 60% da população, nos casos de Andorra, Macau, 

Guam, Santa Sé, Mónaco, Qatar e Emirados Árabes” (Miguel e Silva: 2005; anexo 36)33.   

A investigação migratória (Ayadalot: 1985; pp.198/9) considera que os neoclássicos vêm 

as migrações sob ponto de vista positivo, onde o factor trabalho é pressuposto ser homogéneo 

independentemente da sua localização espacial, o que garante o automatismo do equilíbrio; 

todavia, a investigação pró-marxista é mais crítica, considera que a função maximizadora e 

expansionista capitalista dita a mobilidade da mão-de-obra e a localização estratégica das 

empresas. “A mobilidade optimizadora, torna-se o elemento - chave da nova ortodoxia 

capitalista” ( Benko: 1996; p.22).   

 

                                                                                                                                                       
Locais; mas as autoridades e o país inteiro apostaram  num  plano de esbatimento dessas assimetrias e, em menos de 
dez anos, Berlim é tão moderna quanto Bona, tornando-se num exemplo épico para a Europa.   
33 Estes autores referem que se estima (em termos globais)  que “ os imigrantes enviam cerca de 200 mil milhões de 
euros para os seus países de origem, e contribuem com mais de 1,67 mil milhões  de euros para os estados onde 
vivem”.  
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Para a análise da dimensão das assimetrias, podemos recorrer ao critério económico, 

usando o  PIB, a PPC, a taxa de Câmbio, indicadores de competitividade e concorrência, e/ou 

outros indicadores construídos para o efeito. Por exemplo, a comparação relativa do  PIB 

regional per capita, entre duas regiões, poderá indicar–nos, o sentido das assimetrias em termos 

de taxas de crescimento (Bujarati: 1995 xxix; Costa, José: 1994/5xxx), e  complementarmente 

através da análise de fluxos,  podemos constatar se existe ou não tendência para a polarização 

(Lopes, Simão: 2001xxxi;  CC: 2003 34).   

Outra via de análise das assimetrias é através de critérios de índole normativa associando 

indicadores institucionais, por exemplo, o IDH xxxii (o indicador mais referenciado pelas Nações 

Unidas, e que tem servido de medida de comparação aproximada das assimetrias nas áreas da 

saúde, educação e economia, entre os vários países à escala mundial), com outros critérios 

complementares, que se referem aos direitos de cidadania (o acesso à justiça, à cultura, à 

informação, à participação democrática), a protecção do meio ambiente. Nos direitos de 

cidadania inclui-se também o respeito pelas minorias étnicas e a questão do género.  

Polèse (1998; p.163), no seu estudo sobre economia urbana e regional, propõe para a 

identificação das assimetrias regionais, o uso de indicadores qualitativos (referentes ao bem-

estar) e de indicadores quantitativos (de desempenho económico), e dá exemplos dos respectivos 

indicadores (taxa de escolarização, número de camas de hospital por 1000 habitantes, taxa de 

mortalidade infantil, taxa de desemprego, grau de poluição, custo de vida, etc.).  

Outra via de análise das assimetrias regionais é proposta por Fernandez (1993; p. 70), 

através do estudo dos desequilíbrios demográficos (dado que só “ há regiões porque há 

homens”). O autor analisa a “desigualdade populacional, a partir da distribuição da população, 

da sua mobilidade natural, do seu desfasamento migratório e de certas características, que 

traduzem em concreto certas situações socioeconómicas”. No seu estudo para a população 

espanhola, verifica grandes disfuncionalidades inter-regionais. Encontra explicações que 

tendencialmente o levam a concluir que “a génese e volume dos desequilíbrios demográficos, 

não foram induzidos por movimentos migratórios naturais, mas sim pelo intenso e prolongado 

processo migratórioxxxiii, a partir dos anos 50, relacionados tal como hoje com crises 

económicas”. O autor, constata que as regiões menos densificadas, eram aquelas que 

apresentavam maiores problemas em termos de “ infra - estruturas de comunicação e transporte, 

condicionalismos naturais, baixa produtividade, baixo rendimento; eram localizações periféricas 

distantes dos centros de decisão, mais identificadas com o sector agrário, e reuniam um conjunto 

de factores que potenciavam a emigração”. Pelo contrário, as regiões mais densificadas, 

correspondiam a áreas com “melhores infra-estruturas que possibilitavam a localização de 

actividades industriais e terciárias, tinham maior produtividade, maior rendimento, só que 

                                                
34 (CC: 2003) “Agenda 2025- Visão e Estratégias da Nação” (p. 48) por exemplo: “o  PIB per capita, no ano 2000 
(cidade de Maputo) foi de aproximadamente US$ 1200,00 e o resto do país US$ 250,00; pode indicar-nos que há 
uma assimetria de crescimento associada a um fenómeno de polarização”, ou seja, a actividade económica que mais 
contribui para a riqueza nacional está concentrada em Maputo-cidade, e que o resto do país  é que tem de convergir. 
Por outro lado, no mesmo documento, também se reconhece a polarização de Maputo face a África do Sul. O que 
poderia ser possível testar através da análise de fluxos. 
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estavam sujeitas a congestionamento de tráfego e maior corte no campo social”. Constata 

também que a imigração de baixa qualificação havia contribuído para a diminuição dos índices 

de produtividade. Fernandez sugere outras formas de desigualdade, compara as áreas que estão 

no topo e as áreas que estão nos últimos lugares em termos de equipamento. Para o efeito 

compara o nº de auto-estradas, vias rápidas por Km²; nº de habitantes; estradas nacionais por 

Km²; telefones por 100 habitantes.  

No caso de Espanha (ibidem; p.334), foi possível com base na «teoria dos lugares 

centrais», estudar o sistema hierárquico das cidades, comparando classes de densidades 

populacionais com as funções centrais de cada centro. Madrid, nesse estudo, apareceu com certa 

exclusividade oferecendo um conjunto de bens e serviços escassos, em relação às restantes 

regiões, o que lhe conferia um lugar ao centro do hexágono.  

Todavia, estas abordagens não devem ser transpostas mimeticamente para outros 

processos de urbanização35, porque cada país ou continentes, podem apresentar  vicissitudes e 

historial de urbanização diferentes, aconselhando outras vertentes de análise. Vidrovitch (1988; 

pp. 69/71), propõe para o efeito outra metodologia, através do uso de indicadores (estáticos e 

dinâmicos) xxxiv que configuram certo «dualismo» na população urbana, mais adaptados para 

situações como a do caso africano. Os pressupostos de partida seriam: Um “espaço nacional 

caracterizado por uma dicotomia «rural/urbano»”; um critério que atendesse a “totalidade dos 

aglomerados urbanos; a densidade demográfica; a existência de equipamentos”; e para a 

comparação no espaço inter-regional africano, aconselhava que se considerassem estes critérios, 

como sendo homogéneos. Estes critérios facilitariam “a delimitação dos aglomerados, os 

perímetros urbanos, os espaços periurbanos, as áreas urbanas em oposição aos centros rurais ou 

zonas rurais”. A par dos indicadores desenvolveu também a seguinte fórmula da elasticidade de 

urbanização da população36: 

            eu = (dPu/Pu) : ( dP/P)= (dPu/dP) * (P/Pu)=   (dPu/dP) / (Pu/P) 

   A elasticidade de urbanização (eu), será dada pela relação das variações relativas das 

populações « urbana e  total», ponderada pelo peso da magnitude das suas variações absolutas.  

A partir da relação entre os vários indicadores, Vidrovitch chega à seguinte formulação da 

população urbana, referida a determinado período de tempo37: 

     (i)     Put = Pu t-1  +  (Nu t  -  Du t)  +  (Mru t  -  Mur t)   +  Zu  + ( Imu t   -  Emu t) 

      (ii)      Pup= Pp - Pr 

                                                
35 Para Vidrovitch (1988; p.76), a “ A urbanização é um processo de estruturação e de mudança de modos de 
ocupação do espaço”.  
36 Em  que Pu é a população urbana total; dPu, a variação da população urbana total; P, população total; dP, 
variação da população total. 
37 Na situação (i) o total da população urbana no período “t” (Put) é igual a soma do total da população urbana do 
período anterior (Put-1), mais o saldo dos totais de nascimentos e óbitos urbanos no período “t” (Nut-Dut), mais o 
saldo migratório urbano no período “t” (Mru t- Mur t), mais o parâmetro da magnitude dos fluxos derivados da 
reclassificação urbana (Zu), mais o saldo migratório não urbano no período “t” (Imu t- Emu t). Na situação (ii), o 
total da população urbanizada no sector primário (Pup) é igual à diferença entre o total da população no sector 
primário (Pp) e o total da população rural (Pr). 
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    Vidrovitch, apresenta um quadro sinóptico, referente à população urbana africana, em 1980 

(em milhões), onde constam os indicadores estáticos e dinâmicos (dos grandes grupos regionais) 

e constata que na África Oriental, o Ruanda, apresentava maior «taxa de crescimento urbano» 

(10%), seguido do Burundi (8%); o Quénia apresentava maior «taxa de crescimento da taxa de 

urbanização», 0.95 %, contra, 0.56%, do Burundi e  0,50%  do Ruanda. Em termos de 

elasticidades de urbanização, as variações relativas das populações urbana e total, eram 

próximas entre ambos os países, para o Quénia (dPu/ dP= 0.256) e para o Burundi (dPu/ dP= 

0.251); a diferença relevante verificava-se em relação ao peso das variações absolutas, entre 

população urbana e total, o Quénia, registava (Pu/P= 0.1375) e o Burundi (Pu/P= 0.0697), pelo 

que em termos de magnitude, o peso da população urbana sobre a população total, era maior no 

Quénia (aproximadamente, 14%) que no Burundi (aproximadamente, 7%). Por outro lado, o 

Quénia também apresenta uma maior taxa de reurbanização, 0.5% contra 0.4%, do Burundi, e 

maior taxa de população rural (13% contra 4% do Burundi).  

       Todavia não podíamos tirar mais ilações, dado que o quadro sinopse não fornecia mais 

valores para o efeito. Não podíamos analisar eventuais alterações de um dos termos da estrutura 

da população urbana (Put) acima referenciada, nem saber até que ponto, por exemplo, problemas 

de reclassificação urbana, fluxos migratórios  (associados a crises políticas e económicas, 

sobretudo, nos casos do Burundi e Ruanda) crescimento natural urbano  teriam afectado 

particular ou conjuntamente os valores apresentados. Mesmo que se tratasse de alterações 

aparentemente insignificantes, pois, na Geografia, ao contrário das ciências exactas, pequenas 

alterações na dimensão da amostra podem traduzir significativas implicações nos resultados 

esperados (Diogo, Abreu: 2006). No caso vertente, emprestando o termo a Fernandez (1993), o 

problema dos desiquilíbrios inter-regionais urbanos, entre o Quénia e o Burundi, resultaria em 

primeira instância do facto de o Quénia, apresentar maior peso em termos de variação absoluta 

(das populações urbana e total).  

        Vamos referir apenas mais alguns casos que nos permitam fazer conexões com o capítulo 

dos processos de desenvolvimento em África. 

         Vejamos alguns casos da “SADC”, sem a África do Sul, infelizmente, porque o quadro 

sinopse não nos forneceu os dados deste país. Comparemos as elasticidade de urbanização de 

Moçambique (eu= dPu/dP * Pu/P = 0.206 * 0.124= 0.0025; 2,5%) com as da Tanzânia (eu= 

0.379 * 0.138= 0.05; 5%), cujos resultados poderão ajudar a reflectir, no capítulo seguinte, sobre 

os processos de desenvolvimento das sociedades de base rural e da revolução agrária, que 

ambos os países ambicionavam: na Tanzânia, o projecto do “Socialismo Africano Ujamaa”; em 

Moçambique, o projecto das “Aldeias Comunais”. Em termos de variações relativas das 

populações urbanas e total, a Tanzânia regista maior valor (0.379 > 0.206), idem para as 

variações absolutas ( 0.138 > 0.124). A elasticidade de urbanização era o dobro da de 

Moçambique (5% > 2.5%). Mais ainda, a Tanzânia registava uma «taxa de crescimento da taxa 

de urbanização» mais do dobro da de Moçambique (6.3% > 2.5%). Os pesos da população 

urbana na população total e na população rural eram maiores na Tanzânia (14% > 12%) e (15% 
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> 14%). Face aos dados disponíveis e face a estes desiquilíbrios inter-regionais urbanos, seria 

razoável pensar que nessa altura a Tanzânia nunca serviria de exemplo de sociedade de base 

rural para Moçambique. Em 1980, treze anos depois da «declaração da Arusha», o cenário não 

era famoso em termos de assimetrias de urbanização, e tudo indicava que as causas desse facto 

seriam de índole sócio-económica (Meredith: 2006; pp. 250/8)38, associadas a estratégia do 

«Ujamaa». 

      Outra comparação interessante é dada entre Moçambique e Angola, por duas razões, por se 

tratar de dois países lusófonos, outra, porque ambos enfrentaram um período de guerra 

prolongada. A «elasticidade de urbanização» para Angola (eu= 0.475 * 0.208= 0.099; 10% > 

2.5%), quatro vezes mais elevada em relação a de Moçambique, com população inferior (7.2 < 

12.1, milhões). Era também maior a «taxa de crescimento da taxa de urbanização» ( 3.1 > 2.5); 

a «taxa da população urbana na população rural» (26.3% > 14.1%); a taxa de crescimento da 

taxa de urbanização da população rural (g”* tur = 0.8 > 0.3); todavia, ambos detinham mesma 

população urbana (1.5= 1.5, milhões). «Ipsis verbis», perante estes números, Angola apresenta 

maior aceleração que Moçambique, em termos de processo de urbanização. O processo de 

apropriação do sector agrário pelos colonos portugueses e, a seguir, a partilha do mesmo espaço 

pelas elites (dos assimilados e da mestiçagem) angolana, proporcionou mais cedo um sistema de 

vida rural mais urbanizado em relação a Moçambique. Por exemplo, no caso da agricultura 

angolana, segundo Manuel Jorge (1998; pp.183/6), “ ao lado do sector africano tradicional, surge 

um sector africano moderno, graças a maior abertura das autoridades portuguesas quanto ao 

alcance jurídico das ligações entre a raça e o estatuto socioeconómico dos cidadãos, o que fez 

surgir um circuito comercial de economia moderna, fez-se um esforço político para o 

ordenamento rural, uso de técnicas modernas de cultivo, e o sector africano tradicional foi-se 

aproximando do sector europeu, e pode produzir fora do quadro de subsistência ”. De qualquer 

modo, não obstante esse legado histórico, não sabemos em que medida terão pesado nestes 

indicadores os efeitos da guerra prolongada.  

       A leitura dos valores das variações relativas das populações urbanas e total parece 

confirmar a tendência geral do aceleramento do ritmo de urbanização em África.  

        Vidrovitch (1988; pp.75, 92) sugere outros métodos de estudo dos processos de 

urbanização, através do confronto entre «indicadores de hierarquia urbana e a distribuição 

espacial da população», «comparação de indicadores de urbanização com indicadores 

compósitos», uso de «uma matriz de correlação entre indicadores demográficos». Estes métodos 

permitiram estudar a diferenciação de países, com base em níveis e ritmos de urbanização, tendo 

constatado (numa amostra de 25 países, com base em dados de 1980), quadro gruposxxxv de 

países, com as seguintes relações: nível e ritmo elevado de urbanização; nível elevado e fraco 

                                                
38 Em três anos (1979-1982), a agricultura declinou 10%, decaíram todas as produções de exportação, as 
exportações só já cobriam 40% do valor das importações e, dada a alta dos preços do petróleo, deterioravam-se os 
termos de troca, tal que, em 1970, uma tonelada de exportação de chá, dava para importar 60 barris de petróleo, mas 
em 1980, só servia para importar 4,5 barris, os produtos básicos como açúcar, óleo alimentar, eram obtidos no 
mercado negro, ou por vias menos lícitas, em esquemas de corrupção. Esta crise terá de certo modo precipitado o 
êxodo rural- urbano, na Tanzânia. 
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ritmo de urbanização; fraco nível e fraco ritmo de urbanização; fraco nível e ritmo elevado de 

urbanização. Outra aplicação através da relação «Urbanização/PIB», permitiu obter também 

quatro tipos de países: países fortemente urbanizados com PIB pcp elevado; países fortemente 

urbanizados com fraco PIB pcp; países com fraca urbanização e PIB pcp elevado; países com 

fraca urbanização e fraco PIB pcp. Cruzando o resultado das duas aplicações era possível 

constatar, por exemplo, que apenas a Costa do Marfim, preenchia simultâneamrmte a solução 

«nível e ritmo elevado de urbanização» e «Urbanização e PIB elevados». À semelhança do que 

acontecia em muitos países ocidentais, em que a urbanização verificava uma relação positiva 

com o crescimento económico. Uganda, Nigéria, Mali e Madagáscar apresentavam solução 

oposta. Os restantes países encontravam-se no mix de soluções intermédias. 

 

          Entre as regiões, as causas de divergência de prosperidade são em geral as vantagens 

competitivas, que se traduzem na existência de baixa produtividades capital e trabalho, 

exacerbada burocracia institucional, exiguidade em infra-estruturas económicas (pontes, 

estradas, aeroportos) e infra-estruturas sociais (escolas, hospitais, etc.); mas também podem 

corroborar como causas, o défice de planeamento e de ordenamento do território, quando se 

espelha uma certa desordem espacial39.  

As assimetrias do desenvolvimento nos países do Sul derivam, lato censo, de causas 

externas, causas internas, causas regionais, causas naturais e causas demográficas. 

 Nas causas externas, as mais significativas são os condicionalismos do comércio e dos 

financiamentos internacionais. Mais concretamente as regras impostas pelo FMI e pela OMC, 

visando a liberalização de sectores estratégicos de subsistência alimentar e económica, que 

contribuem para a «bancarrota» das economias frágeis da América Latina, África e Ásia. O 

exemplo do Equador, cuja reestruturação dramática e liberal imposta pelo “FMI”, em 1989/90 

arruinou a economia rural e provocou o êxodo de populações, sobretudo a mais jovens,  para o 

espaço urbano (Lawson: 2000) xxxvi. Em Africa, na década de 80, a imposição de quotas à 

produção agrícola pela OMC, teve efeitos similares aos do Equador. Outro caso foi o da Etiópia, 

em 1984, onde, com o agravamento do espectro da crise de guerrilha, mais de 375000 pessoas 

foram constrangidas a emigrar da região do Tigray (Meredith: 2006). Os efeitos desses acordos 

multilaterais (da OMC e do GATT) têm constituído um embuste para os Países do Sul, dado que 

o princípio “single undertaking” prevê a aplicação imediata de sanções comerciais sobre os 

países prevaricadores (Namburete: 2005; pp. 65/6)xxxvii.  

                                                
39 Veja-se, por exemplo, no caso Moçambicano, as construções revés na orla marítima de Maputo aumentando os 
declives e destruindo a vegetação que lhe serve de protecção; a poluição na zona industrial da Matola (que segundo 
as reivindicações dos ambientalistas trata-se da emissão de CO2, e das suas consequências a médio e longo prazo); o 
lixo urbano, exposto a céu aberto na cintura da cidade de Maputo. Tudo isto espelhava uma certa desorganização 
espacial. Outro défice no ordenamento do território é o paradigma dos eternos bairros de lata e de caniço, que 
foram crescendo com as recentes migrações como prolongamento das zonas urbanas, nas principais cidades do país. 
Outros exemplos de desordem espacial são as eternas favelas do Brasil, a periferia de Luanda, de Bueno Aires, de 
Bombaim. 
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Para este autor, tratavam-se das assimetrias do sistema xxxviii, que “emergem de dentro 

para fora” e que aumentavam o «gap» económico entre o Norte e Sul, através das «áreas 

liberalizadas» e do «proteccionismo» de áreas estrategicamente selecionadas, contribuindo para 

que os países desenvolvidos (20% dos países da OMC), em 2003, se apropriassem de 70% do 

rendimentos da organização. Estaríamos perante um cenário de “jogo sem regras limpas” 

(Friedman: 2005).  

 Stilglitz (2002; pp. 40/2), prémio Nobel da Economia em 2001, intitula esses acordos e 

os do NAFTA, como «acordos bizarros» – “conferem maior liberdade à circulação de bens, 

serviços e investimentos, mas não de pessoas”. O autor, citando o impacto das assimetrias da 

globalização sobre o desenvolvimento, refere a desilusão para os Países do Sul, que viram 

aumentar na última década o número de pobres para 100 milhões, enquanto o rendimento 

mundial anual médio aumentava 2,5 % ao ano; viram aumentar a fragilidade das suas economias 

pelo contágio dos mercados financeiros mundiais, sem que a dita globalização os tenha ajudado a 

mitigar a incidência da pobreza.  

Esta visão pessimista de Stilglitz (2002) é antípoda da do seu compatriota Friedman 

(2005: pp. 10/25), que contra argumenta referindo que “vivemos numa época extraordinária de 

oportunidades, sobretudo para os mais pobres”. Segundo este autor, o aumento das assimetrias 

“não é defeito da globalização”, os Países Pobres não estariam a ganhar o que merecem porque o 

Ocidente com medo da própria globalização, optava por aviltar as regras do jogo. Mas “o 

Ocidente, receava a globalização, porque o «mundo é plano»” (ibidem)xxxix. Este eufemismo 

certamente não se refere à geografia euclidiana, como o autor bem exemplifica, “o efeito global 

do actual «outsourcing»40 teve uma dimensão maior do que os milhões de dólares investidos em 

banda larga (massificou o acesso aos computadores; disseminou pelo mundo o software, e-mails, 

motores de busca como a Google, software privado, permitindo o envio de trabalhos para locais 

mais distantes, para Boston, Bangalore, Pequim, etc”. Daí que o Ocidente tenha receio dessa 

mudança. Segundo Battelle (2006; pp.56/;7), apenas duas empresas monopolizam o tráfego e as 

receitas do sector (a Google e a Yahoo); “só em 2005, dos 2000 milhões de contactos por mês, 

280 milhões foram pagos, o que rendeu 140 milhões de dólares/ mês, para ambas as empresas; 

em 2003, cerca de 100 milhões de pessoas fizeram compras depois de efectuarem pesquisas 

«online», e cerca de 115, procuraram informações sobre produtos; todos esses contactos 

garantiam uma média de 1000 milhões de dolares”. 

Assistia-se a dissiminação do negócio de «Call Center». No Senegal, a empresa “Chaka” 

comprava serviços às “empresas Americanas, Francesas e ao resto da Europa (anexo 42). Estas 

empresas exigiam aos trabalhadores o preenchimento de certos requisitos (tais como ser 

estudante ou especialista na área, ter boa dicção e eloquência), deveriam corresponder a 

determinado perfil profissional desejado, oferecendo garantias de rentabilidade às empresas 

contratantes. No Senegal, um serviço de marketing “Call Center”, que permita o envio de 7 faxes 

por dia, garantia um salário de 3700 dólares USA; nas Maurícias, 5000 dólares, e em Marrocos, 

                                                
40 Ver nota de rodapé anterior. 
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7000 dólares. Segundo o “programa Business África”, outros países como o Burkina- Faso, 

estariam igualmente a aderir ao projecto.  Significa que se estaria a assistir ao surto de regiões 

virtuais, também em países de baixo rendimento, em virtude da disseminação tecnológica. 

Regiões que, em termos de país, se situavam num contexto de subdesenvolvimento (por 

exemplo, o Senegal, cujo IDH era baixo e igual a 0.458; PNUD: 2005; p.221), viam-se na 

contingência da possibilidade de competir no espaço virtual global (Castells: 2005), em virtude 

dos nichos de serviços eficientes que ofereciam.  

Foi a lógica do processo mais eficaz e eficiente que ditou a deslocação das empresas para 

a Índia, China e México, o mesmo para os casos das saídas da industria submarina de New 

London, da indústria de calçado de Massachusetts e da indústria têxtil da Carolina do Norte 

(Friedman: 2005) xl, ou seja, foram as assimetrias da produtividade  regional, que ditaram a 

transferência dessas empresas. Tratava-se de um processo de convergência global, de mudanças 

transversais e profundas, imune a qualquer instituição ou país, cujas consequências e dimensão 

se assemelhariam “ao aparecimento do Estado–Nação ou à Revolução Industrial” (ibidem). 

Castells (2005; p. 365/7) invoca o impacto das assimetrias do processo de transição para 

a «sociedade informacional» e para a «economia global». As consequências eram a emergência 

de um quadro de precariedades (desemprego e baixa dos salários reais, na Europa; desigualdades 

e instabilidade de emprego nos EUA; maior subemprego no Japão; desvalorização da mão-de-

obra urbana, nos países em desenvolvimento; marginalização da mão-de-obra agrícola, nas 

economias subdesenvolvidas).  

 

As causas das Assimetrias internas, para os países do Sul, são as associadas à 

instabilidade política, má gestão de recursos económicos, inexistência de planeamento e 

ordenamento do território, falta e subaproveitamento de quadros, inexistência ou fraco perfil de 

especialização económica.  

 As causas das Assimetrias regionais, seriam por exemplo, para os países Africanos, a 

relativa a rigidez à integração económica, por “factores de rivalidade regional, protagonismo 

político, contexto económico de maior concorrência e menos complementaridade, contexto 

regional de pobreza extrema, exiguidade de recursos financeiros, em que o motivo da integração 

mais se identifica com o propósito para justificar a fácil angariação de fundos e créditos” 

(Medeiros: 2006). 

As causas das Assimetrias naturais, são as relacionadas com o grau de risco associado à 

ocorrência de ciclones, cheias, secas, erosão, sismos. O caso de catástrofes nas zonas sísmicas do 

Paquistão, Indonésia e Turquia; as últimas cheias no sul de Moçambique; a seca na zona do 

Sahel; os constantes tornados nos EUA. Nesses territórios, o grau de perigosidade seria de per si, 

um factor potenciador de assimetrias, condicionando por exemplo, as escolhas para a melhor 

localização da actividade produtiva ou lúdica. Nesse sentido, uma determinada região «A», dada 

a sua elevada vulnerabilidade, em termos sísmicos, seria menos atractiva ao investimento 

privado em relação a região «B», menos vulnerável.  
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Outras situações que podem gerar assimetrias regionais (Oliveira, V: 1996; p.85) são a 

existência de zonas agrícolas mais prósperas que outras41; regiões relativamente ricas em 

recursos minerais importantes, face as outras; localizações excelentes de determinadas regiões 

para o estabelecimento de portos e aeroportos42; zonas de montanha em relação as zonas de 

planície43.  

Poderíamos acrescentar como factor potenciador de assimetrias regionais, o fenómeno da 

«interioridade», ou de alguns constrangimentos de países do «hinterland», que tem levado ao 

«isolamento» de muitos agrupamentos territoriais44.  

           Quanto às conexões entre as migrações e as assimetrias regionais, a investigação empírica 

tem revelado que os fluxos migratórios ocidentais corresponderam a dinamismos de crescimento 

económicoxli. Assim como acréscimos das taxas de urbanização corresponderam em sinal 

positivo a maiores taxas crescimento económico. Nos países subdesenvolvidos, vivia-se um 

cenário oposto, para além de não se constatar essa realidade45, os fluxos migratórios, derivavam 

de causas diversas, associadas à seca, à fome, às guerras, e aparentavam ser um «obstáculo ao 

processo de desenvolvimento». No espaço africano, os fluxos de imigração, acrescentavam 

muito pouco, em relação ao que recebiam da riqueza nacional dos países de destino; mais ainda, 

o espectro dos refugiados do Ruanda, Burundi e Darfur, como potenciais migrantes não deixava 

vislumbrar, um quadro optimista nos próximos anos (OIT: 2006)xlii.  

Em África, constatava-se também um cenário de «urbanização sem crescimento» 

(Programa “Habitat”/ ONU), entre 1970-1995, quando a população de determinado país 

Africano aumentava a um ritmo anual de 4.7%, o PIB pcp, diminuía 0.7%, ao ano. Havia uma 

correlação negativa entre «urbanização» e PIB pcp, “única em países empobrecidos e em 

economias com taxas baixas de crescimento”. A indústria não acompanhava o crescimento 

urbano, “ 9% da mão–de–obra em África estava na indústria; enquanto que, na Ásia, onde se 

registavam níveis comparáveis de urbanização, a taxa era de 18%”.  

Em relação à urbanização, o «Programa Habitat/ONU», concluía também que “as cidades 

Africanas, em vez de serem um motor de crescimento e de transformação estrutural, eram 

origem parcial e sintoma importante de crise económica e social, que afligia o continente”. A 

maior parte da população desses países vivia na periferia das grandes cidades, em condições de 

pobreza absoluta (com menos de 1 dólar/dia, sem as mínimas condições básicas de salubridade 

pública e de habitação, sem acesso à saúde e à educação, onde gerações inteiras eram privadas de 

exercer os seus direitos de cidadania). Actualmente, “as possibilidades de sobrevivência na 

África Sub-sahariana não eram muito melhores do que as da Inglaterra de 1840” (PNUD: 2005; 

                                                
41  Por exemplo, toda o «Vale do Zambeze», a extensão territorial agrícola entre Nampula/ Cuamba/ Lichinga, 
teriam esse potencial de prosperidade em relação a outras áreas regionais. 
42 Os casos de Nacala, Beira, Maputo, em relação ao resto de Moçambique. 
43 A região do Lago Niassa, fértil em termos de solo, mas menos desenvolvida; a região da Namahacha, também 
com fertilidade de solo, mais próspera graças aos atractivos turísticos e de proximidade à capital. 
44 Os casos de Lalaua (Nampula); Micanhelas, Unango, Metangula (Niassa); Nhangade (Cabo-Delgado)- em 
Moçambique.   
45 Programa Mundial “Habitat” (ONU) para África.    
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p.26); o cenário era mais crítico do que a do início do processo de descolonização na década 60 

do século XX (Programa “habitat” para África/ ONU).  

             

         Os novos factores potenciadores de assimetrias (económicas e sociais) no séc. XXI 

(Programa “Habitat”para África/ ONU), seriam os conflitos entre a Etiópia e a Somália, o 

Burundi e o Ruanda, a crise no Sudão e no Zimbabwe; as doenças da malária, dengue/vírus 

ébola, AIDS, tuberculose, cólera; a desertificação da Nigéria ao Sudão; a erosão e fome em toda 

a África; o retorno de antigas ditaduras na Costa do Marfim e várias tentativas do mesmo na 

África Ocidental e Equatorial. Poder-se-ão acrescentar como fenómenos potenciadores do 

agravamento das assimetrias regionais, o espectro da hiperurbanização das cidades capitais da 

América Latina (Caracas, Buenos Aires, México), de algumas cidades Asiáticas (Bombaim, 

Nova Deli, Jacarta, Manila), e todo o clima de tensão vivido no Médio Oriente, corresponsável 

pela maior vulnerabilidade dos mercados financeiros e monetários mundiais. Mais ainda, as 

assimetrias globais, que podem derivar das consequências nefastas sobre o ambiente (da emissão 

de Co2, do tratamento de resíduos tóxicos, da ameaça nuclear entre a Coreia do Sul e os EUA, da 

tensão nuclear com o Irão), deixam antever maior preocupação para cenários como os de 

Hirochima e Chernóbil46.  

 

1.4.3.   A Abordagem Centro-Periferia: Origem Teórica e Perspectiva              

                         Antípoda dos Modelos Neoclássicos. 

 

A ideia de interdependência e complementaridade entre campo–cidade, em A. Smith, e os 

termos actuais rural-urbano, antecedem (e subentendem) de alguma maneira a abordagem centro 

– periferia (Lopes, S: 2006; pp. 97/8).  

Em contraposição aos modelos de crescimento polarizado (assentes em economias de 

aglomeração e em economias de escalas), emergem os modelos centro – periferia, que enfatizam 

as causas das desigualdades do desenvolvimento (Santos: 1990) xliii. Nestes modelos, o 

subdesenvolvimento é entendido como o produto de uma relação de exploração–dependência 

entre regiões (nações), e que não se trataria de um simples atraso cronológico, seria a 

consequência da drenagem de recursos a favor dos grandes centros de acumulação de capital 

(financeiro, físico e humano), materializado sectorialmente pela divisão espacial do trabalho. As 

áreas periféricas especializar-se-iam em sectores atrasados (de exploração intensiva em recursos 

naturais, utilização de mão-de-obra não qualificada e uso de tecnologias pouco desenvolvidas); e 

as áreas centrais especializar-se-iam em sectores mais avançados (intensivos em capital e 

tecnologia, e dependentes de mão-de-obra qualificada), (ibidem). 

                                                
46 A investigação constatou que os pinguins da Antartida, apresentavam resíduos tóxicos (Brum Ferreira: 2005), 
dos efeitos do acidente de Chernóbil; isto pode significar que a emissão de radiações, em Chernóbil, teve um alcance 
global, incalculável.  
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A ideia de «Centro- Periferia» procura transmitir a existência de processos de 

desenvolvimento assimétricos , “onde a riqueza dos primeiros se alimentaria da miséria dos 

últimos” e em que coabitavam  sincronicamente “ as relações de dominação política, a 

concorrência do mercado mundial e as barreiras à entrada aos recém chegados” (Benko: 1996; 

p.55).   

 Nos países pobres, com regime de mercado livre, haveria a tendência em aumentar as 

assimetrias regionais (Myrdal: 1957); mas as desigualdades (assimetrias regionais) podem 

constituir um pretexto, uma “fonte causal do próprio processo de desenvolvimento” 

(Hirschman:1958;  Perroux: 1969) 47. Ao contrário, Friedmann (1966-1972) refuta essa tese de 

convergência, argumentando que com “base na análise histórica de diversos países, a 

convergência regional não sobrevém automaticamente no decurso do processo de 

desenvolvimento de uma nação”, o que estaria a acontecer era a “génese de relações 

assimétricas de crescimento” (ibidem: 2005).  Relações que seriam de tipo colonial, em que 

haveria o fluxo dos principais factores produtivos da periferia para o centro, porque o centro 

teria maiores produtividades marginais (Lopes, S: 2006).  

Segundo Santos (2005), “a periferia, na sua trajectória evolutiva estaria a ser 

subalternizada pelo centro (detentor dos eixos de desenvolvimento, para a inovação), numa 

relação de dominador–dominado, espacialmente haveria uma arrumação hierárquico – 

funcional das actividades, que estariam a ser polarizadas pelo centro”. 

  Lopes (2006) e Santos (2005), são unânimes quanto aos bloqueios estruturais da 

transição periferia–centro, o centro, com um “rápido e intensivo desenvolvimento, concentrava 

actividades avançadas, ambiente cultural mais favorável, rendimentos crescentes à escala”; pelo 

contrário, a periferia, teria o “território com factores produtivos mais obsoletos, perfis de 

especialização por identificar, poucas oportunidades de negócio e em geral mal aproveitadas, 

dependente das exportações do centro, escassez de capital e  recursos humanos”48. “O centro 

dominante, é manufactureiro e terciário, a periferia dominada é exportadora de bens primários, 

agrícolas e menerais” ( Benko: 1996; p.55). 

Para Santos (1990), a periferia ficava “refém das estratégias de desenvolvimento 

prosseguidas pelo centro”; “gerava-se uma base dialógica colonial”; a superação do «status 

quo», da dependência, só seria possível por “vias mais radicais (por exemplo, através de 

revoluções culturais internas”).   

Na perspectiva pró- marxista, a teoria da dependência procuraria explicar a acção do 

capitalismo, sinónimo de “lutas de classes” e de “instabilidade permanente”  (Amin: 2005),  que 

ao expandir o fomento de uma relação de dominação–dependência, criaria assimetrias à escala 

da economia global.  

 

                                                
47 Citado por Santos, D (1990) 
48 Ibidem (Santos) 
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Foi na década de 70, que surgiu, a teoria da dependência, “ como uma escola de 

pensamento estruturalista - globalista, com o objectivo de explicar o gap existente entre as 

nações ricas e as nações pobres do mundo” (Dougherty: 2003; p.578). 

 A década de 70 foi marcada pela crise monetária e financeira internacional, provocada 

pelos tremendos dois choques de petróleo. Década em que as relações comerciais e diplomáticas 

à esfera internacional, eram modeladas pelas tensões da Guerra-Fria, e se assistia ao agudizar das 

guerras civis em África, o perpetuar das pilhagens de recursos financeiros para o exterior por 

parte de muitos ditadores africanos. Na América–Latina e no 3º mundo em geral, assistia-se ao 

depauperar das desigualdades, em termos de distribuição e redistribuição do rendimento 

nacional. Algumas capitais da América Latina, como Buenos Aires e Caracas, começavam a ser 

excessivamente centrais, remetendo para a marginalidade profunda as demais regiões do país 

(Mainardi: 1996; p.162/3). No 3º mundo mais de metade da população urbana derivava de fluxos 

migratórios contínuos cujas características eram distintas das migrações europeias. Este contexto 

começou a preocupar os investigadores do desenvolvimento. 

 Para Baily (1973; pp.12/3), o rápido crescimento populacional, a falta de capital e de 

mão- de- obra qualificada para erguer uma sociedade industrial, explicava o atraso e a divisão 

entre «nações ricas» e «nações pobres». Para Prebish (citado por Baily; p.70), o problema estaria 

na agricultura das «nações pobres» cuja taxa de crescimento era inferior a taxa de crescimento da 

população. 

 As assimetrias entre o Centro e a Periferia tenderiam a agravar-se em consequência das 

próprias relações de dependência estabelecidas. Assim, para o Centro, seriam maiores os fluxos 

de capital e de mão- de- obra; para a periferia (para os países pobres), a tendência era serem 

esmagados pelo peso das dívidas contraídas, antes de iniciarem o processo de crescimento 

económico (Martínez: 2005; pp. 884/5). Este autor não corrobora da crítica pró-marxista, que 

aponta como causa do subdesenvolvimento da periferia a dependência dos povos colonizados, 

pelo facto de terem sido constrangidos a permanecer no “sector primário, à cultura do solo e à 

extracção do minério travando-lhes o acesso às industrias transformadoras”. Martínez duvida 

dessa tese e argumenta que a colonização coincidiu com a elevação em termos absolutos do bem-

estar material dos povos colonizados, e que, por outro lado, houve situações de países 

independentes com resultados económicos inferiores aos de países ainda colonizados (cita a 

Turquia que nunca foi colonizada). Só os “EUA, Austrália, Canada, Nova Zelândia, a 

industrialização resultou de altos níveis de consumos da exploração do solo e da pecuária” 

(ibidem). Baily (1973; p.70), citando Prebish, sublinhava que o desejo de fuga do sector 

primário, considerado como actividade de carácter inferior, tem levado os planos dos países mais 

pobres a dar erroneamente relevo ao processo de industrialização.  

A hegemonia dos EUA e da Grã-Bretanha, após a 2ª Guerra Mundial, pela via do peso 

internacional das suas economias (dada a maior produtividade agrícola e industrial, a revolução 

na indústria dos transportes, a diversificação na industria química), em virtude dos seus 

processos de desenvolvimento regional internos e da organização do espaço industrial e urbano 
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(Claval: 1995), fez com que se tornassem o «Centro» e o resto do mundo a «Periferia». Na 

perspectiva da geografia radical, o leme da globalização estaria a ser dirigido pelo centro 

(capitalista), contra a periferia (países explorados); esse centro para Amin (2005 a), seria a tríade 

“EUA, OMC e B.Mundial”. 

 

1.4.4. Os Processos de Desenvolvimento em África 

 

A época do comércio de escravos que beneficiou o Ocidente Europeu e o continente 

Americano, em particular o desenvolvimento dos EUA e do Brasil (Pinheiro: 1989; Vazquez de 

Prada: 1966) foi um dos períodos mais sombrios da história do desenvolvimento Africano; esse 

período estendeu até aos finais do séc. XVIII. A seguir sucedeu-lhe o “imperialismo de troca” 

caracterizado por alguma violência e pela criação de estados negreiros (Capela: 1971), foi o 

apogeu do esclavagismo com roupagem comercial. 

A fase seguinte do colonialismo apresentava similitudes notáveis as «estruturas 

económicas e as relações de produção coloniais» evidenciavam: o mesmo perfil de 

especialização (pouco competitivo e intensivo em mão–de–obra barata); dependência 

estratégica (aos  interesses das ex-colónias);  monopólio   dos  sectores estratégicos pelo estado 

e pelas grandes multinacionaisxliv (nas culturais de bens transaccionáveis)xlv; uma produção 

residual, nas mãos do sector privado nacional; prevalência da produção agrícola de subsistência; 

excedentes da produção doméstica e do trabalho das famílias nas culturas de plantação, como 

maior fonte de rendimento das famílias. Os excedentes eram vendidos a um preço miserável 

(Jorge: 1998). 

           Após a conferência de Berlim, entra-se na fase do “ imperialismo da supremacia técnica e 

da alta produtividade, com forte incidência na exploração e exportação de variedades de 

matérias – primas, sob a forma de produtos manufacturados de pouco valor” (ibidem). As infra-

estruturas de exportação (transporte e vias de comunicação), estavam concebidas para responder 

às necessidades de escoamento dos bens transaccionáveis, e não correspondiam a uma estratégia 

de integração regional.  

           Chegado a fase do pós-guerra, as potências emergentes decidiram estrategicamente 

iniciar o processo de descolonização. Africa vivia as primeiras ideologias internas (Charles: 

1981), o «Pan–Africanismo», sinónimo de «Socialismo Africano» para o Ganês, Nkrumah, e 

para o Queniano, Jomo Kenyatta.  

Com excepção dos territórios portugueses, foram-se sucedendo processos de 

independência por toda a África, entre 1957 e 1968, ao mesmo tempo que se assiste na arena 

internacional, a uma nova reposição de forças político–militares entre América e URSS. Vivia-se 

o espectro da Guerra–Fria e “muitas das batalhas reais da Guerra-Fria tinham lugar nas guerras 

civis”(Robert: 2006)xlvi constituem exemplos o “Zaire, Angola, a Nigéria com a tentativa de 

sucessão do Biafra” (Charles: 1981; p.12).   
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Assiste-se, no plano interno a tentativas de encaminhamento das economias para um 

regíme de regulação centralizada, sobretudo nos países «satélites» do bloco soviético. Todavia, 

as estruturas económicas e administrativas herdadas do colonialismo, iriam condicionar o 

arranque dos processos de desenvolvimento. Refira-se, por exemplo, a continuação da 

sustentabilidade dos contratos comerciais anterioresxlvii, a adaptação da estrutura produtiva 

interna aos desafios dos novos mercados emergentes, a falta de quadros e de capital financeiro, o 

crescente clima de instabilidade política suscitado por clivagens tribais e fronteiriças, a 

inexperiência governativa.  

Cedo se percebia que, embora legítima, a pretensão pela descolonização não constituiria 

afinal, de per si, o «take-off» para o processo de desenvolvimento. Até porque anos antes, a 

ditadura colonial apresentava indicadores de crescimento económico bem superiores (Martinez: 

2005). Este é um aspecto aparentemente contraditório, pois a maior parte das economias 

coloniais cresceu a taxas superiores relativamente à fase pós- independência.  É nisto que 

Martinez (2005) refuta as teses pró-Marxistas, ao culpabilizarem a colonização pela situação de 

dependência. O caso da industria transformadora de Lobito, em Angola, entre 1969-1973, cuja 

taxa de crescimento anual médio era de 16% ( H. Leclerd: 1998)49, contrastando com a paralisia 

dos anos subsequentes à independência. Moçambique registava taxas de crescimento anual do 

PIB (real) superiores a 5% (Sulamane: 2002)50. O economista do Banco Mundial, A. Kamarck 

(1967)51, constatando a prosperidade das economias africanas entre as décadas de 45 e 60 (cuja 

média de crescimento era de 4 `a 5%, ao ano, graças à extracção de minerais e de culturas de 

plantação de coco, café, algodão, etc.), escrevia: “na maior parte dos países africanos, a 

economia será brilhante, antes do final do século XX”.  

Mas então, porque é que o desenvolvimento esperado de África não foi brilhante? O que 

terá corrido mal? Não sendo linear, a resposta do geógrafo, dado que a ciência regional é uma 

ciência de síntese (Benko: 1999), vamos reflecti sobre as vicissitudes do processo subsequente, 

em termos demográficos, económicos e políticos, dando exemplos da sua interacção, do 

respectivo contexto e palco tributário.  

  

        1. Em termos demográficos, a evolução do processo de transição demográfica africano, 

comparado com os restantes continentes, mostra que o processo não foi linear.        

        Entre 1700 e 1800 (Alonso:1997)52, o crescimento populacional foi liderado pela América 

Latina, com uma taxa de crescimento próximo dos 10%, seguido da Ásia, resto do mundo 

(Europa e América do Norte) e África. A Europa, assolada pelas epidemias como a da lepra, 

varíola, difteria e sífilis, tinha dificuldades em equilibrar a sua balança demográfica (Vazquez de 

Prada: 1966; pp.110/1; p.120/2), o comércio de escravos, a par do crescendo da diferenciação 

                                                
49 citado por Jorge Manuel (1998) 
50 In “Economia Moçambicana Contemporânea”; p.66) 
51 Citado por Meredith ( 2006; pp. 141/2). 
52 Ver «roda pé» (e gráfico) do livro:  “ Geografia Humana y Económica”(1997). p.153 ;   citado do livro: “la 
transion démographique dans le monde. Paris, 183). 
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social, haveria de servir de balão de oxigénio para as necessidades de mão-de-obra do 

expansionismo capitalista no Novo Mundo. O final deste período, que coincide com o fim da 

deportação de escravos, África, chegou a registar taxas de crescimento negativas.  

Entre 1800 e 1900, a América latina continuou a liderar o crescimento mundial, atingindo 

níveis próximos dos 20%, seguido do resto do Mundo; a Ásia sofreu um decréscimo 

significativo;“o tráfico de negros já havia financiado, em grande parte, a ascensão industrial 

europeia” (Charles:1981; p.209). No final de 1900, África, superou a Ásia, iniciando também um 

crescimento abrupto, quiçá por efeito da abolição da escravatura, do acesso a medicamentos 

contra várias doenças que fustigavam as populações, bem como por influência de alguns valores 

(da cultura tradicional), de apelo a «família alargada», que terão de certo modo impulsionado a 

retoma do crescimento africano. 

Em meados de 1900 e 2000 (ibidem), a seguir à América Latina (que havia registado 

taxas próximas dos 30%), a Europa, iniciou a sua transição demográfica, seguido do resto do 

Mundo e da Ásia. A África foi a última, tendo também registado taxas de crescimento próxima 

dos 30%.  

O processo de transição demográfica ocidental, a partir de 1800, precisou de 75 a 150 

anos, tendo iniciado o processo com taxas de natalidade e mortalidade de 15% e 10%, 

respectivamente; os países subdesenvolvidos começaram o mesmo processo entre 1941 a 1960, 

com taxas mais altas de natalidade e mortalidade, próximas dos 45% e 35%, respectivamente” 

(ibidem). Mais ainda, na maior parte desses países, embora a taxa de mortalidade tenha atingido 

níveis relativamente baixos, verificava-se certa inércia em relação as taxas de natalidade, que 

continuam a estabilizar sobre valores elevados (por exemplo, a taxa de fertilidade total da 

Noruega, entre 1970-2000, passou de 2.2 para 1.8; a do Canadá passou de 2.0 para 1.5; mas em 

países de rendimento baixo como Angola, a taxa passou de 7.2 para 6.8; na Guiné-Bissau, 

estabilizou em 7.1; Moçambique, passou de 6.6 para 5.5; (PNUD: 2005; pp.232/5).  

        As previsões apontam que só em 2100 os países subdesenvolvidos terão concluído o seu 

processo de transição demográfica (Alonso: 1997). Este cenário configurava as “amarras do 

espectro Malthusiano”, que ainda pairava sobre África; “o PIB, aumentava, mas a população 

estaria a crescer muito mais” (Samuelson: 2005; pp.580/1). Ora, isso significava “maior pressão 

sobre os recursos naturais, maior necessidade de crescimento em termos de produção de bens de 

consumo, mais escolas, mais hospitais, etc, o que condicionaria assimetricamente a participação 

no comboio do desenvolvimento, face aos restantes continentes” (Abreu, Diogo: 2005).    

  

Quanto à análise (evolutiva) de indicadores demográficos (taxa de crescimento da 

população, taxa de urbanização na população total), e de indicadores económicos (variações do 

PIB e PIB per capita, PPP53, inflação, nível de emprego), os economistas Mazumdar e Mazaheri 

(2003) efectuaram um estudo para sete países Africanos (Camarões, Costa do Marfim, Ghana, 

                                                
53 PPP (PPC): paridades dos poderes de compra, retrata o cabaz de bens que o consumidor pode adquirir com a 
moeda em causa.  
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Quénia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbabwe), referente ao período de 1975/96, e constataram que os 

países registavam em média uma taxa de crescimento demográfico de 3%, (nos períodos de 

1975/79, 1980/88 e 1989/96); que a taxa de urbanização na população total desses países 

rondava em média os 30%. Estes dados indiciam a propensão para uma elevada elasticidade de 

urbanização (Vidrovitch: 1988)54, em mais de duas décadas. O mesmo estudo de Mazumdar e 

Mazaheri (2003), também revela a deterioração do padrão de vida nestes sete países. Os 

Camarões com uma elevada taxa de variação do  PIB, de 8.5%, no período (1975/84), sofreu 

uma quebra abrupta nos períodos de 1985/89 e 1990/97, para valores negativos de, 0.1 % e 0.9 

%. No caso dos Camarões, os indicadores demográficos apresentavam em termos de variação 

um sinal contrário à variação do PIB, aproximadamente durante duas décadas. Idem para o PIB 

per capita, que sofreu igualmente um agravamento (de 5.5% passou para valores negativos de 2.9 

e 3.9%, nos períodos subsequentes). Todavia, os Camarões faziam parte do grupo de países 

Africanos com o rendimento per capita elevado. 

 O estudo em causa comparava também a clivagem entre os rendimentos (em termos de 

“PPC”, em dólares Americanos), entre os países Francófonos e os restantes países Africanos, e 

constatou que se registava uma diferença notável. Vidrovitch (1988: p. 80;81) no seu estudo de 

indicadores demográficos e económicos, ao abordar a relação “Urbanização/  PIB”, classificou 

os Camarões na 1ª categoria de países «fortemente urbanizados» e de «Rendimento elevado».   

O Gana, constituiu um caso diferente, partiu de uma situação negativa, e graças a adesão 

ao FMI, fez uma viragem positiva na variação da taxa do PIB (de 1.1%, de variação negativa, 

registou nos períodos subsequentes, valores positivos de 5.2 e 4.4 %).  Nos restantes países (C. 

Marfim, Zâmbia, Zimbabwe)55 , ao contrário do caso (atípico) Camaronês, e conforme 

teoricamente se esperava (Vazquez de Prada: 1966; p. 245)56, o sinal da variação dos indicadores 

demográficos foi o mesmo da variação do PIB, ou seja, à medida que aumentava a taxa de 

crescimento da população, a taxa de variação do produto também aumentava, só que a um ritmo 

decrescente como se sugere no modelo Ricardo (Tisdell: 1978; p.30 57).  

Não obstante o crescimento do PIB, foi na taxa de variação do PIB pcp que o quadro se 

evidenciou bastante negativo. A Zâmbia, a C.Marfim, mantiveram sempre taxas negativas de 

PIB pcp. O Zimbabwe, nos dois primeiros períodos, foi crescendo ligeiramente (0.2 e 0.9%), 

mas, no último período (1990/97), eclipsou para valores negativos (0.3%). O mesmo estudo 

conclui que, por exemplo, em termos de estrutura produtiva, o Quénia e a Tanzânia, mantinham 

a agricultura como sector de subsistência, com forte peso sobre o PIB, cerca de 50% (entre 1980- 
                                                
54 Nota: como abordámos no sub-capítulo das assimetrias regionais, este valor elevado pode indica-nos não só a 
excessiva urbanização, como também o sentido da elasticidade da urbanização. Ou seja, que a variação relativa da 
urbanização é superior a variação relativa da população total respectiva.  
55 O quadro sinóptico de dados não apresenta valores para a Tanzânia. 
56 Vazquez (1966) cita como foram estabelecidas as primeiras leis demográficas no dealbar do século 18, a partir do 
“preço alto do trigo e o número decrescente de nascimentos; lei que mais tarde Cantillon generalizou desta forma: a 
quantidade da população dum país é determinada pelos meios de subsistência”.   
57 A teoria económica  (Keynesiana) pressupõe a existência de uma relação de sinal positivo entre o produto e o 
factor trabalho; ou seja, acréscimos do factor trabalho induzem  acréscimos de sinal positivos no produto. Por 
exemplo, a análise micro-económica da função Cobbs-Douglas, permite constatar os efeitos de curto e longo prazos, 
das variações do factor trabalho sobre o produto. 
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1995). Pelo contrário, na Zâmbia e no Zimbabwe, a maior contribuição do PIB, cerca de 40%, 

provinha da indústria manufactureira.   

Na década de 90 a percentagem do emprego na agricultura era elevadíssima na 

generalidade dos países africanos. O estudo revela para estes países uma certa inércia da 

estrutura do emprego, bastante condicionada pelo perfil de especialização agrícola, praticamente 

imutável desde a década de 70 até aos anos 90. Apenas o Quénia, a Zâmbia e o Zimbabwe, não 

atingiam a fasquia dos 80%, sobre a percentagem do emprego total. E eram também os que 

apresentavam maior nível de industrialização. 

 

Em forma de conclusão, é possível salientar que, em certa medida, em primeiro lugar, as 

variações positivas da taxa de crescimento urbano, estiveram associadas a variações no mesmo 

sentido da taxa do PIB, e que o mesmo não aconteceu em termos de variação na relação «PIB/ 

População»; em segundo lugar, que, quanto ao peso da estrutura produtiva como percentagem 

do PIB, o ranking foi liderado pelos serviços, seguido da agricultura, da indústria e, por último, 

pela manufactura. O que traduz o abandono a que tem sido votado o mundo agrícola e rural, em 

África. Em terceiro lugar, um aspecto particularmente alarmante, o facto de a agricultura estar a 

perder peso sobre o PIB, mas continuar a ser estruturalmente o maior sector empregador na 

percentagem do emprego total, o que quer dizer que a produção e a produtividade agrícola 

foram-se reduzindo drasticamente, nos últimos 20 anos, juntamente com os salários. A eventual 

entrada de mais pessoas para o sector, em virtude  do aumento da população (por exemplo, via 

fluxos migratórios), tem tornado a situação mais crítica dada a fraca produtividade agrícola, 

alastrando populações inteiras para situações de rendimento de miséria, abaixo do limiar da 

pobreza absoluta. Em quarto lugar, se a produtividade era baixa, mas as populações 

necessitavamm de bens, os governos foram constrangidos a optar pelo endividamento para a 

importação de bens e pelo cenário vergonhoso de pedintes perpétuos. A importação de bens de 

consumo e a dependência energética tem sido um autêntico cancro (espiral de inflação) para as 

economias africanas, e esteve na génese da avidez da procura de liquidez internacional, junto do 

FMI. 

2. Em termos económicos, nos finais da década 70, África tinha cerca de “ 235 milhões 

de habitantes, ou seja, 6% da população mundial, e 1% do rendimento bruto da terra (ibidem)58. 

E entre 1970/8, registava em milhões de dólares, movimentos de investimentos (directos) 

recebidos cerca de 4,666, depois da A.Latina e da Ásia, no total mundial de 42,2;  e de lucros 

repatriados no valor de 18,301 depois do médio Oriente e da A.Latina, no total mundial de 101, 

218 (Castro: 1986; pp.82/83). Vivia-se uma manifestação hegemónica da fase monopolista do 

capitalismo que iria formar uma bola de neve, indelével para os países dependentes (ibidem). 

                                                
58 Nota (ibidem): nessa altura, África tinha “75% da produção mundial de óleo de palma e de cacau; 30% dos 
amendoins; 25% do café; riqueza prodigiosa em madeira; 10% das reservas mundiais de petróleo e 40% em energia 
eléctrica; terceiro produtor mundial de cobre; o primeiro em manganés e cromo; e possui numerosos jazigos em 
minerais raros; novas linhas férreas como o «Transgabonês», que iria permitir a exploração de jazigos de ferro; as 
redes do «Tazan» e do «Copperbelt»”. 



 37
 

África detinha tão-somente, 2% do comércio mundial, uma participação residual por razões de 

fraca diversidade produtiva, deterioração dos termos de troca, extrema vulnerabilidade às 

mutações do comércio mundial ” (Charles: 1981; p.24)59.   

Na sua generalidade, as economias africanas sobreviviam à custa de uma base restrita de 

produtos de exportação, cuja receita não compensava nem as importações nem o resto da 

produção doméstica. Aumentavam as “importações de bens de capital e bens manufacturados 

onerosos, acrescidos de um endividamento junto de instituições bancárias nacionais e 

internacionais” (Dougherty: 2003; p.578).  

Na década de 1960/70, países como o Uganda, Chade, Zaire, Libéria, Zâmbia, Costa do 

Marfim, registavam taxas elevadas de contribuição do sector agrícola no Rendimento Nacional 

Bruto, todavia, na década seguinte essa performance desapareceu, a produção decresceu tanto 

agrícola como industrialmente e, na África Sub - sahariana, o PNB, decresceu 0.4%  (Tchuigoua 

e Amara: 1989). Entre 1960 e 1975, o fosso entre exportações e importações nunca mais viria a 

inverter-se; entre 1975 e 1983, o continente importou cereais, em cerca de 6 a 21 milhões de 

toneladas (ibidem).  

O contexto financeiro internacional não era abonatório para o recurso ao crédito, 

sobretudo para o terceiro mundo que, nos finais da década de 70, já havia caído nas malhas da 

«dependência»60. A dependência emergente das crises do petróleo, teve como consequência a 

subida em flecha da inflação, o aumento dos juros da dívida e a configuração de certa desordem 

governativa (Robert: 2006) xlviii,  que gerou o caos sócio-económico, na maior parte dos países 

africanos. 

A «OPEP», em 1974-5, quadruplicava o preço do petróleo, em 197961, o preço atinge 

níveis alarmantes, após a queda do Xá do Irão, duplica para 40 dólares/barril, quando em 1971 

andava à volta dos 2 dólares/barril (Dougherty: 2003).  

           A esta crise Israelo - Árabe seguiu-se a «desnacinalização do capital» e, com efeito, o 

aumento da vulnerabilidade dos mercados mundiais (com a adopção do regíme de câmbios 

flutuantes), associado a génese do « risco e da incerteza», que ameaçou o «colapso» da 

confiança do «sistema monetário internacional» (ibidem).  

As diligências para a solução do problema no quadro dos organismos internacionais (da 

FAO, CNUCED, GATT, FMI; BIRD, OPEP e do PNUD), redundaram em nada, bem como o 

diálogo Norte/Sul (Jorge, Manuel: 1998; 111; Stern: 1988; pp.26/7). Todavia, a reacção do «G7» 

(com influência dos conservadores, Margareth Thatcher, Reagan, Helmut Kohol) foi de 

aconselhar o FMI a aplicar medidas restritivas; provocou o aumento dos juros da dívida dos 

                                                
59 Charles (1981);  p.24: A «CEA» (comissão Económica da ONU para África) avança razões do processo de 
planificação que justificam a ineficácia:  “ insuficiência estatística, instabilidade política e demasiada ingerência 
externa, falta de coordenação com os países vizinhos, sobreavaliação das contribuições externas, irrealismo das 
taxas de crescimento propostas, ausência do rigor financeiro dos governos, subavaliação dos custos dos projectos, 
resistência a mudança no meio rural”.    
60 Nota: ver o desenvolvimento do conceito «dependência» no subcapítulo sobre « Centro- Periferia». 
61 Em muitos dos países do 3º mundo assistia-se,  24 horas, filas intermináveis de famílias inteiras, para a compra de 
petróleo, junto das sucursais da Shell, da Móbil, etc; e por arrastamento aumentava a especulação nos preços em 
geral, mas em particular nos preços dos transportes.  
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países menos desenvolvidos e, nos anos 80/2, precipitou a crise de liquidez internacional 

(Dougherty: 2003)xlix. Os países do Sul (do Grupo dos 77) e as Nações Unidas propunham 

“negociações globais” sobre matérias-primas, energia, comércio, desenvolvimento, domínio 

monetário e financeiro (Stern:1988; p.29). 

 Foi nesse contexto que surgiram os «programas de reforma estrutural e de austeridade» 

do FMI, com o propósito de mitigar a falta de “liquidez internacional” e exercer maior influência 

sobre os “programas dos governos” devedores (Dougherty: 2003)l. A austeridade impunha 

menores verbas para as políticas de assistência social, educação, saúde; desvalorização da moeda 

para estimular as exportações; redução da inflação à custa da estagnação da massa salarial; 

liberalização de todos os sectores da economia, incluindo os sectores estratégicos.  

O FMI aconselhava também os governos a privatizar o sector agrícola (Tchuigoua e 

Amara: 1989). Os efeitos foram catastróficos e, no caso da desvalorização da moeda, houve um 

efeito perverso (aumentaram as importações de bens de consumo de luxo) dada a rigidez em 

termos de produtividade e diversificação da estrutura de exportações da maior parte dos países. 

O cenário mais alarmante foi que a maior parte dos países Africanos ficou sem o seu sector 

estratégico de subsistência, o sector agrícola. Com a liberalização terminaram os incentivos à 

agricultura, populações inteiras em anos de seca ou de chuva devastadora viram-se na 

contingência de imigrar, como aconteceu em países da África Ocidental e da África 

Subsahariana. 

 

     3. Em termos políticos, em África, havia um défice democrático, que terá corroborado de 

algum modo para um maior afastamento entre a «nova nomenclatura burguesa» do poder e as 

bases, em termos de objectivos e de gestão da coisa pública.  

        No início, aquando das primeiras independências, houve uma vaga de partidos políticos 

cuja intenção era implementar sistemas democráticos de tipo ocidental, mas os primeiros 

dirigentes Africanos, confrontados com o agudizar dos problemas económicos e sociais, não 

puderam justificar perante o povo o sistema e as teorias ocidentais que defendiam (Charles: 

1981). Em consequência, assistia-se a um período de constantes golpes de estado e a substituição 

de governos civis por militares um pouco por toda a África. Até 1977, verificaram-se na África 

Negra independente cerca de cinquenta golpes de estado e dezanove países com o poder nas 

mãos de militares (ibidem). Caso único, foi o de Mobutu, que “conseguiu refrear, com apoio 

estrangeiro, vários focos de rebelião, sobretudo nas abastadas províncias mineiras do Katanga e 

do Kassai” (Gomes: 2006; anexo 35). Mobutu, com a sua sobeja astúcia, optou por uma 

“estratégia de equilíbrio regional: o estabelecimento de quotas na educação, administração; que 

agravou a diferenciação étnica, gerando frustrações” (idem).  

Inicialmente, a pretexto do socialismo Africano e do espírito de não – alinhamento 

(Stern: 1988; pp.8/10) li, procurava-se sem sucesso uma identificação aos valores culturais 

africanos, como se fosse possível um certo distanciamento do conflito entre os dois grandes 

blocos, Americano e Soviético. Era o revisitar dos ideais de NKrumah, que sonhava com os 
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«Estados Unidos de África» (Meredith: 2006; p.187). E também certa identificação às propostas 

de Nyherere, acérrimo do (seu) socialismo «Udjama», “síntese entre as concepções comunitárias 

africanas e o colectivismo” (Charles: 1981; p.20), que tanto quis realizar em África, não obstante 

os equívocos em termos de experiência interna, na Tanzânia. 

 

4. Quanto às opções políticas de desenvolvimento, parece justo questionar as situações de 

«desire» interno, motivadas pelo aparente falhanço nas estratégias programáticas dos governos 

nacionais. Yánez (1989; pp.159;178) explora dois casos paradigmáticos, o projecto de 

socialização rural, das “ aldeias Ujama”, na década de 70, na Tanzânia, e as «aldeias 

comunais», na década de 80, em Moçambique. O autor questiona se não teriam contribuído para 

a desestruturação do sector agrícola, aumento da dependência alimentar e, consequentemente, 

para o aumento da pobreza rural. E justifica nos seguintes termos: no caso das «Aldeias 

Ujamaas», “a dispersão das populações seria um obstáculo à difusão de serviços públicos, aos 

apoios à produção e à comercialização agrícola”; no caso moçambicano, nas “circunstâncias 

demográficas, ecológicas e históricas de Moçambique, a dispersão da população e a 

consequente produção doméstica, era uma defesa contra as ameaças naturais e sócio-políticas, 

garantia de sobrevivência alimentar e do equilíbrio sempre frágil dos mecanismos de 

reprodução social das populações rurais. Reflectindo sobre as cooperativas rurais, Castel-C. 

(Mazula B: 1995; p.625), observa que “o campesinato moçambicano é socialmente diferenciado 

e o padrão de diferenciação social é heterogéneo por motivos sociais e históricos específicos a 

cada região”, pelo que qualquer tentativa de restruturação do sector agrícola ou “qualquer forma 

social de organização da produção” deveria ponderar estas peculiaridades do sector.  

           Da crítica a estes dois projectos, subjaz o alerta de que as decisões políticas deveriam 

ponderar, ex-ante, as formas de “proximidade e de governação local” (Gilly e Wallet: 2001; 

p.554), a saber, “o conhecimento da dimensão histórica do trajecto do território; a importância 

das instituições que se criam para representar e explicar formal e informalmente as dinâmicas 

territoriais; o sistema de interacções que emerge entre os vários actores e suas implicações”. 

Este deveria ser o procedimento, antes de se precipitar o «take-off» para o desenvolvimento. 

O insucesso do projecto «Ujamaas» levou o governo a definir como meta para o 

“combate do subdesenvolvimento” que a taxa de crescimento do PIB, fosse superior à da 

população, entre 1977/82, afectando, para o efeito, 30% do orçamento ao sector industrial, e 

esperando que os 15 milhões da população rural, produzisse o bastante para: a auto - suficiência 

alimentar; 40% das reservas da produção nacional; comercialização e exportação (ibidem). ” 

Nesse período a taxa de crescimento anual da população foi de aproximadamente 3.1% 

(Mazumdar e Mazaher: 2003; p.5), e a taxa de crescimento anual do PIB, foi de 3.6% (White e 

Coquery: 1993; p. 24). Todavia, a avaliação de outros indicadores sócio-económicos, referentes 

ao mesmo período deixava o quadro menos abonatório: uma contribuição agrícola negativa, de 

2.3%; os termos de troca, deterioraram-se em 5.9%, a conta corrente da balança de 

pagamentos, em 1984, apresentava-se negativa em cerca de 310 milhões de dólares americanos 
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(ibidem). Ora, com estes dados, o objectivo da «auto-suficiência alimentar» estaria em causa, 

com o agravante de se tratar de uma economia onde a actividade agrícola ocupava 86% da 

população (White: 1993). A deterioração dos termos de troca reflectiria a existência de 

problemas estruturais de competitividade externa da economia Tanzaniana, transversais aos 

demais sectores. Mais ainda, o sistema emperrava por ausência de praxe democrática e de infra-

estruturas económicas e sociais. 

Segundo Yánez (1989), em Moçambique, em 1983, sete anos depois do início do 

processo, 20% da população vivia em aldeias comunais, e não haviam sido garantidos terra, água 

(potável), transportes, armazenamento de produtos e comércio; a estrutura físico-habitacional 

havia entrado em contradição com as práticas sócio-económicas e culturais das populações, 

acentuando as clivagens étnicas entre o poder político administrativo; degradou-se o equilíbrio 

entre as capacidades de produção e as necessidades alimentares das populações. 

Os indicadores económicos no período 1974-86 (Sulemane: 2002; p.66)62 registavam 

taxas de crescimento anual negativas, para o PIB (real) 3,91%; o PIB per capita, 5.55%; o PIB 

por trabalhador, 4%; a participação da agricultura 3.09%; a participação da manufactura, 8.56%; 

a participação da construção 1.75% e dos transportes, 4.88%. Ora, na perspectiva de Yánez 

(1989), a assunção da agricultura moçambicana como base do desenvolvimento tornou-se 

definitivamente inexequível, idem para a indústria como factor dinamizador. A economia 

mostrava um cenário de verdadeiro marasmo, antípoda do almejado inicialmente; eram 

ambivalentes as relações entre «produção cooperativa/ produção familiar» e «produção 

agrícola/ aldeias comunais»; e que a ideia do boicote por interesses de classes era falsa, o que 

aconteceu foi uma má percepção da realidade que levou à “desestruturação sem garantia de 

reestruturação;  o campesinato ficou mais frágil e a agricultura mais de subsistência”. 

 

O certo é que, em geral, a agricultura africana e o seu sector agrícola rural encontravam-

se em crise profunda. As regras que a maior parte dos governos nacionais foi adoptando para o 

sector, com o objectivo de substituir a agricultura familiar, bem como as técnicas utilizadas, na 

maior parte das vezes apenas serviram para danificar o solo tornando-o mais infértil e mais 

vulnerável à erosão. Segundo Diogo Abreu (2006) “a única actividade positiva que ainda resta 

em alguns países africanos, em termos de desenvolvimento, é o sector agrícola familiar, as 

restantes instituições mesmo que bem intencionadas em matéria de desenvolvimento, têm estado 

em geral, contra os interesses das populações”. Depauperou-se o sector mais rentável, como 

confirma Mahieu (1990; pp.80/4)63, propôs um modelo de análise do factor trabalho em África, 

em que o tempo de trabalho era afectado em três momentos: o tempo de trabalho na 

«comunidade»; no «sector formal» e no «sector informal»; constatou que a maior produtividade 

de trabalho, em termos de produção de bens, se registava no sector familiar, numa fase de 

crescimento constante à escala; o sector formal (que também tinha conexões com o sector 

                                                
62 In “EMC”. 
63 Dez anos dirigindo o departamento de economia na universidade de Adijan. 
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informal), atingia o seu equilíbrio já na face de crescimento a ritmos descendentes da curva de 

produção. 

 

5. O desmembramento do antigo bloco soviético e a queda do muro de Berlim, 

precipitaram a emergência do processo de democratização em África. Parecia confirmar-se a 

convicção de Tocqueville (Lopes, Sérgio: 1989) de que a democracia é uma via a que todos os 

povos estariam condenados a atingir. Assistia-se a uma proliferação de partidos políticos que 

concorriam para a gestão da “coisa pública”. Ou seja, a esfera pública, enquanto “base da 

democracia” (Giddens: 2004, citando Habermas) lii, seria o objecto em que os partidos políticos 

iriam esgrimir as suas estratégias. Os restantes sectores, pela sua insignificância económica, não 

mereciam qualquer cobiça. A anuência do Ocidente foi total. O clube de Paris impunha-o como 

uma das condições para redimir, no futuro, o peso da dívida.  

As ditaduras como as do presidente Mengistu da Etiópia, procuram de imediato negociar 

os conflitos internos (o exemplo, da Eritrea e do Tigray), e precipitam-se em abraçar o projecto 

multipartidário (Meredith: 2006) liii. Um pouco por toda a África em contra–relógio, ensaiavam-

se politicamente práticas e discursos (“um agir estratégico”  para Habermas: 2004) liv, adaptado 

a nova realidade.  

A democracia no estrito sentido «processualista» (Silva, S:1998 )lv, em geral, foi 

prosseguida com relativo êxito e com apoio das Nações Unidas, mas a democracia participativa 

(Hoffe, Otfried:2005; , S.Santos, Boaventura:2002) lvifoi sendo adiada.  

Numa altura em que se trilhavam os primeiros passos do pluralismo político e de prática 

emancipatória, a democracia era entendida, na maior parte das vezes, como um processo de 

mera substituição do edil político. Aumentavam os cenários de exclusão social. Pois, a par do 

processo de democratização, no plano económico, parecia que os governos procuravam seguir a 

risca os conselhos de liberalização total, segundo Friedman (citado por Strathern: 2005), todavia 

o que se gerava era uma anarquia, com resultados assustadores. Os relatórios das Nações Unidas, 

confirmavam que a maior parte das populações dos Países do Sul, sobrevivia abaixo do limiar da 

pobreza, ou seja, com o rendimento «per cápita» abaixo de 1 dólar/dia. Entre 1990-2003 

(Relatório do IDH-2005/pp.228-9), os países onde mais de metade da população vivia nessa 

situação eram (termos de percentagem da população): Mali e Nigéria, 70%; R. Centro Africana, 

66.6%; Zâmbia, 63.7%; Níger, 61,4%; Madagáscar, 61%; Burundi, 58.4%; a Serra Leoa, 57%; 

Ruanda, 51.7%; e cerca de 2/3 dos países de baixo rendimento, acima de 70% da sua população, 

vivia com menos de 2 dólares/dia); mais ainda, apresentavam níveis altíssimos de população 

iletrada, sem água potável e assistência hospitalar, sem direitos de cidadania relativos à 

informação e justiça condigna.  

Este quadro justificava o baixo nível de envolvimento das populações nas tarefas da 

reconstrução do país, havendo o risco do processo democrático passar a ser liderado política e 

economicamente de forma mais elitista (Pareto: 1998) lviie sustentadora de clivagens sociais 

tremendas. Esta situação parecia traduzir um certo «paradoxo das democracias», nas 



 42
 

experiências Africanas. Partilhando esta reflexão com Popper (1989), o que não se conseguiu foi 

um processo democrático que evitasse a escolha de governantes que cometessem graves danos a 

sociedade. Mas a responsabilidade do fracasso também deve ser socialmente partilhadas se as 

escolhas forem democráticas. pois “se os governantes de um país traduzem o que são as pessoas 

desse país, cada país teve os governantes que mereceu” (Abreu, Diogo: 2005 d)64. O problema é 

que nas escolhas dos governantes os eleitores “agem muito mais frequentemente com base num 

hábito do que em qualquer coisa que se pareça com uma escolha racional” (FuKuyama: 2000). 

Com efeito esse comportamento pode ser transmitido, amplificado, às gerações futuras via 

socialização, enquanto processo de ritualização (ibidem), perpetuando-se assim as más escolhas. 

A socialização das más escolhas (Moreira, A: 2006; p.176), tende a evoluir para um regime de 

“conservadorismo partidário”, “ao manter os notáveis do poder em função da origem familiar 

ou da sua posição dominante na sociedade civil”. Em consequência deste espectro (Roque, 

Fátima: 2005; p.24), a “África do séc. XXI, deve apostar politicamente em eleger governos 

eficientes, transparentes e responsáveis perante o eleitorado”.  

Mas há também um comportamento paradoxal nos políticos africanos, emprestando o 

conceito de “família disfuncional”, a Al Gore (1993; p.238). Pois tratava-se de questionar “como 

é que certos governos, sendo formados por gente à partida bem intencionada e aparentemente 

normal, desenvolvia relações destrutivas entre si, fazendo com que os membros e o próprio 

sistema de governo, entrassem em crise”; e, mais ainda, projectassem essa crise para toda a 

sociedade, numa lógica de terra queimada. Daí a interrogação sobre os caminhos da 

democratização em África, sobre as escolhas em causa e as etapas, em função dos objectivos a 

prosseguir. O que aconteceu é que a partir de determinado momento todo o mundo desejou 

democracia, mas para Cárter (2006), por exemplo, “não é possível democratizar um governo em 

qualquer altura, lugar e circunstância; a democracia demora décadas, senão séculos; é 

condicionada por aspectos sociais, culturais e económicas”. 

  

6. A ponte entre o processo de democratização e o quadro económico permite constatar 

que a fragilidade das democracias nos Países do Sul foi condicionada pela incapacidade de 

conciliar políticas restritivas impostas pelo FMI, regras do GATT, com os objectos de 

desenvolvimento interno. O FMI impunha cortes orçamentais, o GATT fragilizava a agricultura 

(o sector estratégico dos países pobres), reduzia as tarifas aduaneiras tornando mais vulnerável o 

sector agrícola à concorrência externa. Em consequência, os países do Sul, têm aumentado a 

importação de bens alimentares, que poderiam ser produzidos internamente. A incongruência 

entre o conjunto de restrições das duas instituições e os instrumentos de acção de que padece 

uma democracia frágil, numa fase de arranque e de aprendizagem do (seu) desenvolvimento, 

levava a questionar com certa pertinência, o «custo e benefício» social, das experiências de 

democratização. Pois as ambivalências do processo foram na maior parte dos casos, 
                                                
64 Abreu, Diogo (2005), observa que em democracia as pessoas votam num determinado candidato em função das 
expectativas que formulam sobre o mesmo: se vai fazer o que prometeu; se o seu passado inspira confiança; se está a 
vontade e se é conhecedor do que diz; etc.  
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subestimadas à partida, e provavelmente poderão ter sido responsáveis pela exclusão social de 

grande parte da população Africana. Constituem um exemplo paradigmático, os processos de 

democratização do Ruanda, Burundi, Etiópia, Somália, Mali, Sudão (Ismail e Gloria: 2006)65, 

em que os custos foram manifestamente superiores aos benefícios sociais.  

 

7. O processo de democratização em África, surge num contexto de “terapia de choque”, 

como receituário vindo do exterior. Para as economias africanas, esse receituário, que não 

desresponsabiliza obviamente as lideranças internas, tem também fortes conexões com o 

processo de globalização actual, a chamada “gestão global sem governo global” (Stiglitz: 2003; 

p. 11). Frágeis e projectadas precocemente nessas redes do sistema global, as economias 

africanas foram perdendo gradativamente os sectores de bens transaccionáveis mais rentáveis.  

Este processo, segundo Samir Amin (2005 a; pp. 20/1), foi comandado pela tríade 

“OMC; FMI; NATO”, que tem impedido o progresso de muitas economias africanas. A Etiópia, 

por exemplo, “ nos primeiros anos do derrube do ditador Mengistu, havia registado taxas de 

crescimento positivas, revelador (…) de que um país pobre podia conhecer um desenvolvimento 

sustentável (…), o Banco Mundial, reconhecia competência do governo e o seu compromisso 

com os pobres (…), sobretudo na aposta do desenvolvimento rural” (Stiglitz: 2003). Todavia, 

com as regras do FMI, tudo se transfigurou. Segundo o autor, o FMI, impunha critérios para a 

nomeação dos governadores dos bancos centrais e impedia o uso de auxílios externos mesmo 

que se destinassem a construção de escolas, hospitais. O argumento do FMI, era de que os 

fundos deveriam ser para fins de provisão e reservas, resguardando o país para os dias 

tempestuosos no futuro (ibidem).  

O pensamento da «geografia pró-radical» invoca o processo da globalização, como a 

causa do agravamento das assimetrias do desenvolvimento. Os países pobres expunham-se sem 

defesas, perante as regras das instituições do comércio mundial e às vicissitudes do mercado 

internacional; viam assim precipitar cenários de crise económica, que corroboravam também 

para a má governação interna. A globalização facilitou a fuga de quadros dos países pobres para 

os países ricos (Bonaglia e Goldsten: 2006; pp. 88/9) “na Serra Leóa e na Gâmbia, mais de dois 

terços dos licenciados reside no estrangeiro”. Em termos de custo/Benefício, seria de esperar que 

cada dólar da remessa dos emigrantes, tivesse um efeito multiplicador nos países de destino; os 

autores dizem que esse efeito, em certos países pobres, seria maior que qualquer ajuda publica ao 

desenvolvimento; e, portanto estaríamos num contexto em que a mobilidade do trabalho 

aumentaria o bem-estar dos países pobres. Só que não é o que aconteceu. A actual globalização, 

assentava na existência de barreiras à entrada ao comércio mundial, retirando o andaime aos 

países pobres. A verdadeira globalização (positiva), em termos comerciais, é aquela em que os 

europeus trocavam as suas especiarias com os produtos que os africanos precisavam, e vice-

versa (Abreu, Diogo: 2005). Para Amin, (2005 a) a tão apregoada globalização pró-competitiva, 
                                                
65 No Sudão, o conflito entre 2003/5, provocou 200 mil mortos, e cerca de 2 milhões de deslocados; a presença dos 7 
mil soldados de paz, custa por ano 2 biliões de dólares Americanos. Mantém-se a tensão na zona, e no terreno, 
parece não se vislumbrar o desfecho do conflito a breve trecho (RTP1-  17/09/06).   
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mais não tem sido senão o produto do capitalismo na sua fase mais desumana, ao longo das 

últimas décadas. Um dos dilemas da globalização foi a «satelização» (Friedman: 2005; p.57), 

que “mudou a natureza do contrato social”. Friedman, questiona como controlar o mercado do 

trabalho no ciberespaço? Quem vai controlar a legislação laboral, fixar os impostos sobre 

salário, beneficiar dos impostos? Não estaremos dada a sua transversalidade, perante uma 

mudança profunda “semelhança ao aparecimento do Estado-Nação ou à revolução industrial”?  

Para África, os efeitos positivos desta globalização, teriam sido para já residuais, mesmo 

quando aparecessem ofertas de nichos de mercado no espaço cibernético, como o dos negócios 

de “Outsourcing” da empresa de serviços “Chaka”, no Senegal. O espectro actual, 

socioeconómico, torna este regime de globalização negativo, enquanto esteio de progresso e de 

bem-estar social. A globalização tem gerado expectativas cujo alcance constitui uma miragem, 

justamente semelhante às expectativas do fim da escravatura, do fim do colonialismo, dos 

processos de desenvolvimento pós- independência e de algumas tentativas de democratização 

falhadas em África. Um dos sinais de alerta dos efeitos perversos da globalização é o 

renascimento da filosofia da construção de muros (uma espécie de globalização de muros do 

apartheid!), como no caso do Enclave de Melilla, em Marrocos (Miguel e Silva:2005), em que 

se construiu uma vedação de cerca de 10,95 km, com 6 metros de altura, com câmaras de filmar 

e forte controlo militar, desde a fronteira de Beni-Enzar ao Cabo de Rostrogordo, para reter a 

vaga de imigrantes subsarianos do Senegal, Nigéria, Guiné Equatorial, Gâmbia, Mali, Gana, 

Mauritânia, Guiné, Guiné-Bissau, Cabo-Verde. A globalização (positiva) para África, deveria 

resultar de um sério compromisso global lviii (no espírito da “Declaração do Milénio”), uma 

espécie de “Plano Marshall”, que permitisse a mitigação gradativa das assimetrias do 

desenvolvimento do continente, a médio e longo-prazos; mas ainda que previlegiasse o 

“empowerment ” dos africanos. 
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CAPÍTULO 2: O Contexto Regional lix  

 

2.1.   O Contexto Demográfico Regional  

2.1.1. População 

    Em 1999, na SADC, destacavam-se quatro grupos de países: países com população abaixo 

dos 15 milhões (Seychelles, 100 mil; Suazilândia; 900 mil; Maurícias: 1,2;  Botswana: 1,6; 

Namíbia: 1,7; Lesotho: 2,1; Zâmbia: 9; Malawi: 10,6; Zimbabwe: 11,5; Angola: 12,5); com 

população entre os 15 e 30 milhões (Moçambique: 17); entre os 30 e 45 milhões (Tanzânia: 

32,8; África do Sul: 39,9); acima dos 45 milhões (Rep. D. Congo: 50,3); (PNUD: 1994 à 2002; 

Francisco: 2002; p.19)66.  
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                              Gráfico nº 1; (Fonte: EMC: 2002; AEP;ICEP: 2005). 
 

     O primeiro grupo de países detém, relativamente ao resto do grupo, um peso muito baixo. São 

os casos das Ilhas Seycheles, a Suazilândia e as Ilhas Maurícias, que estabilizaram, podendo 

conjecturar-se o mesmo cenário até 2015. Em 2003, o ranking manteve-se o mesmo. 
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                          Gráfico nº 2; (Fonte: INE, FNUP, PNUD: 199967; PNUD: 2005)68. 

                                                
66 D ados extraídos do livro “EMC”; referem-se as fontes do INE (1999), FNUAP (1999), ONUD (1999). 
67 EMC: 2002 
68 AIP; ICEP: 2005 
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2.1.2.  Crescimento Populacional 

        

       Após a grande guerra, e sobretudo a partir da década 60/70 (gráfico3), a África Sub-

Sahariana, foi a que mais contribuiu para a dinâmica do crescimento da população mundial. Na 

década 80/90 atingiu o pico, próximo da taxa de 3%, em termos de crescimento anual. Na década 

de 1990/2000, houve uma certa estabilização da taxa de crescimento situando-se no intervalo 

entre 2% e 3%. Todavia, este intervalo retratava ainda alguma inércia em relação a dinâmica 

desejada para a transição demográfica, e consequentemente pouco abonatória à consecução dos 

objectivos do miléniolx. Este cenário exigiria continuação redobrada, nas décadas seguintes, das 

campanhas de sensibilização para o controlo da natalidade. O Banco Mundial (PNUD: 1994; 

pp.34/5) “previa a necessidade de um aumento de cerca de 2 milhões de dólares/ano, para a 

ajuda ao planeamento familiar, nos países em desenvolvimento”.  
 
 

            
            Gráfico 3; Fonte: Thumerelle, Pierre-Jean (1995) 
 
 
 

     A maior parte dos países viu a sua população duplicar em duas décadas (entre 1975 e 1995), 

como sucedeu com os países da SADC. Esse crescimento, a partir da década de 80, foi liderado 

pela Rep.D.Congo, seguido da África do Sul, Tanzânia e Moçambique (gráfico 4); embora, em 

1975, a RSA detivesse maior peso populacional. 
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            Gráfico 4 (Fonte: várias)69 

 

  O quadro 1, abaixo, ilustra a sequência temporal do nº de países em 5 intervalos de classes com 

amplitude de 15 milhões de habitantes, entre 1992 à 201570. 

 

 

População 1992 1994 1995 1998 2003 2004 2015 

(Milhões)        

<15 11 10 10 10 9 10 7 

15<Y<30 1 2 2 1 2 1 4 

30<Y<45 2 2 1 2 1 1 1 

45<Y<60 0 0 1 1 2 2 2 

>60 0 0 0 0 0 0 1 

Quadro 1; Fonte: PNUD- 1994 à 2002; Obs: valores a partir de 1998, são estimativas. 

 

       O crescimento significativo ocorre da 1ª para a 2ª classe, havendo certa estabilização na 3ª e 

4ª classes. E, em 2015, apenas o Congo ultrapassará, em termos de projecção, a fasquia dos 60 

milhões de habitantes. Quando espartilhamos mais as classes, as mutações são mais 

pormenorizadas, por exemplo, constatamos que as Maurícias e as Seychelles, têm uma evolução 

populacional estabilizada; o Lesotho, Botswana e a Namíbia, têm registado um crescimento a um 

nível muito baixo; e que em contrapartida, o mesmo não sucede, com os restantes paises.  

       Entre 1992 e 2004, a população da região da SADC, cresce a uma taxa média anual 

(aproximada) de 3%, correspondendo a um acréscimo populacional de cerca de 54,2 milhões de 

habitantes. O Congo e a Tanzânia (gráfico 5) terão tido nesse período a maior contribuição para 

o crescimento da população da região, em cerca de 15%. 

  

                                                
69 Fonte: Relatório de DH 2005; António, Francisco (EMC; pp.19); Porto, Manuel (2004): “ Economia- Um Texto 
Introdutório”; edit. Almedina (Coimbra); WWW.eia.doe.gov/cabs/sadc.htm (ou site google: indicadores económicos 
e demográficos SADC 2004); Mozambique Country Economic Memorandum (Set. 27, 2005)/ World Bank;  Relatório IDH (2000). 
70 Os valores para o ano 2015, referem-se a valores projectados. 
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                            Contribuição dos países para o Crescimento da População da Região  

                                                                       (SADC; valores em %) 
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                                Gráfico 5; Fonte: PNUD- 1994 à 2002. Obs: valores em %. 

              

     Em 1975, o peso da R.D. Congo, na população total da SADC, era de aproximadamente 23%. 

Esse peso era superior a soma dos pesos populacionais de 9 países parceiros (Zimbabwe, 

Malawi, Zâmbia, Lesotho, Namíbia, Botswana, Maurícias, Suazilândia e Seycheles), cujo peso 

era cerca de 20,1%. Em 2003, o peso da R.D.Congo aumentou relativamente ao conjunto dos 

países anteriormente citados (25% contra 20,3%). E conjectura-se que a diferença aumente em 

2015 (29% contra 19%).  

 

2.1.3. Densidade Populacional71 

 

    A densidade populacional é maior nas ilhas Maurícias e Seycheles. Estes países, ao nível da 

SADC (gráfico 6), espelham o retrato do problema da exiguidade do espaço, em virtude do 

crescimento da população. No continente, o mesmo acontece para os países de dimensão territorial 

relativamente pequena (Malawi, Lesotho e Suazilândia).  

 

                                                
71 A densidade Populacional é definida pelo PNUD (1994), como sendo “ o número total de habitantes dividido pela 
superfície do país”. No caso vertente pretende-se constatar a dinâmica temporal da densidade populacional, à 
medida que as populações dos diferentes países vai crescendo.   
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     Gráfico 6: (Fonte- PNUD:1992 à 2002); Densidade populacional = nº de habitantes por Km² 

                         

        O cenário na maior parte da região Sub-sahariana é o «povoamento concentrado e o 

fenómeno de guetização72» nas áreas mais urbanizadas. O êxodo rural, em virtude da 

desertificação, da instabilidade devido às guerras e que levou ao desincentivo económico, ao 

longo de décadas, permitiu que as populações rurais, porque mais vulneráveis, invadissem 

paulatinamente os grandes centros. Na generalidade dos casos, a periferia das capitais africanas 

aparece associada ao paradigmático de uma ocupação territorial desregrada e simultaneamente 

ao registo de uma densidade populacional elevada. Os exemplos de Luanda e Maputo, 

apresentam fenómenos preocupantes de concentração e de congestionamento na ocupação do 

espaço, enquanto o resto do país apresenta uma densidade populacional relativamente baixa. 

      Um caso de fraca densidade populacional e elevada concentração é o da África do Sul. A 

concentração é revestida do fenómeno de «guetização», na ocupação do território, e o cenário 

actual mesmo com o fim do apartheid, não mostra sinais de inversão. No Malawi, o cenário é 

de «maior densidade populacional, maior concentração, e maior movimento pendular 

fronteiriço», devido ao aumento do comércio na fronteira. No Malawi, já são notórios os 

efeitos da maior densidade populacional e da exiguidade do espaço, pois o aumentado na 

construção de habitação de residência, esta a gerar maior saturação de recursos como a 

madeira.     

 

2.2.  A Urbanização 

 

2.2.1. A dinâmica da urbanização  

 

       A dinâmica da urbanização em África, aponta para a existência de assimetrias entre os 

vários países (gráfico 7). O Egipto e a África do Sul, na década de 60, registavam taxas de 

                                                
72 Repare-se que, a densidade populacional, não nos permite constatar a forma de ocupação dos territórios, ou seja, o 
tipo de povoamento (concentrado ou disperso), e a sua dinâmica territorial (Abreu, Diogo: 2006; Costa, Eduarda: 
2006). 
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urbanização semelhantes aos dos países industrializados; nas décadas seguintes, sofreram uma 

desaceleração no sentido da estabilização. 

       O Congo e o Botswana, registaram um crescimento urbano abrupto, no período de sessenta 

e inícios da década de 90, com uma taxa de crescimento anual de 4,6% (nos anos 60/93) e de 

4,4% (nos anos 93/00); para 2015, a projecção segundo uma taxa de crescimento anual de 

2,9%, fará a passar os actuais 60% de população urbana, para 70% (da população total). A 

Nigéria, o país mais populoso do continente, com 42,2%, da sua população total urbanizada 

(em 1998), vem denotando uma certa letargia quanto à saída do estado de ruralidade. 

 

                
                 Gráfico 7 (fonte: PNUD 1994 à 2002) 

 

      Ao nível da SADC, em 1990, 43% da população da África do Sul vivia em cidades, com 

mais de 750000 habitantes (PNUD: 2002), ou seja, em cidades médias (B.Mundial:1999/0)73; a 

maior cidade do país, a Cidade do Cabo, seria classificada como uma cidade grande (com 2,671 

milhões de habitantes), cuja taxa de crescimento médio era de 3,3% (entre 1970 à 1990).  
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                     Gráfico 8:  (Fontes- PNUD: 1994 à 2002) 

                                                
73 Banco Mundial (1999/2000), considera (sendo P=População, em milhões): P < 0,5 (Cidade Pequena); 0,5< P < 1 
(Cidade Média); 1< P < 5 (Cidade grande) e para P > 5 (Mega- Cidade). 
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      Moçambique, em termos urbanos, foi também dos países que mais cresceu, na década de 90, 

a par do Botswana e de Angola (gráfico 9), com taxas de crescimento de 9% e de 7,4%, (nos 

anos de 60/93, e 93/00, respectivamente), apenas superadas pelo vizinho Botswana (12,6% e 

6,6%). 
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                      Gráfico 9; Fonte: PNUD (1994 à 2002) 

 

2.2.2.   Análise Ranking-Size da Urbanização em África (em meio século) 

 

    A dinâmica do processo de urbanização em África (comparando13 países: A. Sul, Egipto, 

Congo, Zaire, Zâmbia, Somália, Camarões, Nigéria, Zimbabwe, Angola, Moçambique, Malawi e 

Botswana), foi caracterizada por uma assinalável alteração de Posições, no ranking dos países, 

entre 1960 a 1993. O Botswana registou um crescimento abrupto, face aos restantes países, e 

apresenta uma previsão que o mantém na posição de liderança até 2015. A queda do Zaire e da 

Somália, no primeiro período, parece significar apenas que, no conjunto dos países com 

crescimento decrescente, foram os que mais desaceleraram o seu ritmo de crescimento. 

    A África do Sul e o Egipto, desde a década de 60, foram também perdendo as suas posições de 

liderança, embora num ritmo mais paulatino; idem para a Zâmbia. De qualquer modo, na década 

de 90, houve uma certa tendência para a estabilização de posições. A estabilização significou 

crescimento sem perda de posição.  

    Moçambique cresceu significativamente no período 1960-1993, e terão contribuído para o 

efeito os movimentos de imigração dos meados de 70 (do período pós-independência), a 

imigração ocorrida no período da guerra Renamo-Frelimo e posterior a ela. Seguiu-se uma certa 

estabilização, não fosse a vinda maciça dos refugiados das regiões dos Grandes Lagos, no início 

do milénio, que deram maior ímpeto ao ritmo de urbanização moçambicana. 

  Camarões e Nigéria também fazem parte do lote de países com forte potencial de crescimento 

até o ano 2015. Quanto aos restantes países, como o Zimbabwe, Angola e Malawi, a sua taxa de 
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crescimento não justificou substanciais alterações de lugar no ranking da urbanização entre os 

países seleccionados.  

 

       Na comparação do ritmo de crescimento das principais cidades (gráfico 10), entre 1990/5, 

segundo os dados disponíveis, Maputo apresenta, neste grupo de países, a maior taxa de 

crescimento urbano da região, cerca de 7,1%, seguido de Lusaka e de Luanda, com 6,1% e 5,9%, 

respectivamente. O crescimento das principais cidades sem alteração do lugar no Ranking, pode 

indiciar um crescimento assimétrico dentro do país, polarizada geralmente pela cidade capital. 

No período em estudo, Angola e Harare, constituem dois exemplos desse cenário. No caso 

Moçambicano, a cidade de Maputo, cresceu, o país mudou de posição no Ranking, para os 

lugares acima e houve, relativamente, um crescimento menos assimétrico, provavelmente por 

efeito do crescimento significativo de outras cidades como Beira e Nampula. 

 

                        
                                Gráfico 10:  (fonte- PNUD: 1994 à 2002) 

 

         Na generalidade dos casos, o crescimento dos bairros tem comandado a dinâmica da 

urbanização, mesmo que a cidade tradicional não cresça, a área urbana cresce em virtude do 

crescimento dos bairros. No interior do bairro, há também cenários de maior aceleração 

(elasticidade) de crescimento da densidade populacional, superior ao ritmo de expansão do 

próprio bairro, como sucede em Luanda e em Napipine, (Nampula). Por vezes, os bairros de 

Lata e de Caniço parece que teimosamente ameaçam engolir a própria cidade. 

 

2.2.3. Urbanização e  PIBpc 

       

    Podemos, no contexto dos países da SADC (Relatório sobre IDH: 2005)74, usando os dados 

de 2003, agrupar cinco tipos de países em função dos níveis de urbanização e PIBpc 

                                                
74 A referência ao contexto é importante neste caso, porque urbanização elevada nos países nórdicos, corresponderia 
a valores mais altos, acima de 70%. 

Crescimento das Maiores Cidades 

0

2

4

6

8

10

12

1970/75 1990/95

Taxa de crescimento (%)

Cidade Cabo

Cairo

Map 
Lusaka

Harare

Kinshasa 
Lagos 
Brazaville

Luanda 
Mogadixo

Douala



 53
 

(Vidrovich: 1988)75: países com nível de urbanização elevada e PIBpc médio (RSA, 

Maurícias, Seycheles, Botswana); países com nível de urbanização médio e PIBpc médio 

(Namíbia); países com nível de urbanização médio e PIBpc fraco (R.D.Congo, Tanzânia, 

Moçambique, Angola, Zimbabwé, Zâmbia); paises com nível de urbanização fraco e PIBpc 

médio (Suazilândia); paises com nível de urbanização fraco e PIBpc fraco (Malawi e Lesotho). 

Não há nenhum país no cenário «nível de urbanização/PIBpc» (elevado; elevado), o melhor 

em termos de PIBpc é a zona intermédia. O pior cenário é o do Malawi e Lesotho. Mas 

também se ilustra um cenário de urbanização média com baixo crescimento e ou baixa 

redistribuição de riqueza. 

                                

2.2.4.  Urbanização e Pobreza 

 

      A urbanização na África Subsahariana despontou “nos anos 80 e 90, com cenários 

multiplicadores de Pobreza” (Diamande: 1992). O êxodo rural, que se deveu as intempéries 

naturais, à guerra e ao efeito perverso das políticas de ajustamento estrutural do FMI sobre as 

frágeis economias agrícolas, contribuía para a configuração duma nova paisagem urbana. 

     O espectro do hiper – atrofiamento das principais cidades, traduzida na superação da 

capacidade do espaço urbano (na África do Sul, Angola, Moçambique, Zimbabwe, Congo, 

Botswana, Zâmbia, Tanzânia), tornou inexequível qualquer projecto de ofertas inerentes às 

“cidades funcionais” (Salgueiro: 2006), porque às características do atrofiamento também se 

juntou a emergência de bairros degradados e abarrotados de gente, sem mínimas condições de 

habitabilidade (acesso à água potável, luz, saneamento básico, assistência de saúde). Por outro 

lado, aumentaram as assimetrias do desenvolvimento entre a cidade o bairro – característica 

peculiar e tipificadora da urbanização na região subsahariana – e foi-se traduzindo numa 

crescente exteriorização da Pobreza Absoluta.  

 

2.2.5. Migrações e Urbanização 

      

         O crescimento abrupto da população urbana africana, nas últimas décadas, deve-se em 

grande medida, aos fluxos migratórios. As Periferias das grandes cidades foram acolhendo 

populações rurais, fugidas da insegurança económica e dos palcos de guerra. As cidades, pela 

protecção que aparentavam ter, tornaram-se espaços atractivos à imigração, em toda a África. 

Constituem exemplos paradigmáticos, na África Subsariana, os principais centros urbanos de 

Angola, Tanzânia, Moçambique e África do Sul. 

                                                
75 Países fortemente urbanizados com PIB pc elevado (África do Sul; Maurícias; Seycheles; Botswana); países 
medianamente urbanizados, com PIB pc elevado (Namíbia); países medianamente urbanizados, com baixo PIB pc 
(Congo;Tanzânia; Moçambique; Angola; Zimbabwe; Zambia); países fracamente urbanizados e baixo PIB pc 
(Malawi; Lesotho); fracamente urbanizados e  PIB pc elevado (Suazilândia).  
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      A insuficiência de meios humanos e materiais tornou as fronteiras mais vulneráveis à entrada 

da imigração em massa. Por causa disso, as cidades africanas são hoje cada vez mais um espaço 

mesclado de culturas. Houve uma invasão do espaço urbano e do espaço periférico pelos 

Ruandeses, Somalis, Etíopes, Nigerianos, Congoleses, Nigerianos e Burundeses, que foram 

constrangidos a emigrar, dada a instabilidade social nos seus países. Nas últimas décadas, tem-se 

registado maior incidência dessa emigração para a região austral.  

       Esta imigração tem sido, grosso modo, associada à expansão de alguns bairros pobres nas 

cidades (por exemplo, do Malawi, Tanzânia, África do Sul e Moçambique).  

e à crescente da prática de actividade informal urbana.  

       Em muitas cidades, os imigrantes Nigerianos e Somalis, trouxeram maior dinamismo ao 

comércio urbano, competindo com o monopólio histórico indiano e libanês; ao contrário, os 

Ruandeses e Burundeses parecem preferir o meio periférico e o comércio de rua.  

     A dimensão e o carácter aparentemente imprevisível das imigrações tornava ineficiente 

qualquer medida «ad doc» do governo, para efeito de contenção e controlo das mesmas. Na 

maior parte das cidades africanas são as instituições como o ACNUR76 e ONG´s locais, que 

colaboram com os governos e concedem apoios financeiros e materiais, para mitigar as 

dificuldades de inserção social, dos refugiados e imigrantes. No caso do ACNUR, esse apoio é 

apenas direccionado aos centros de refugiados, enquanto que a maior parte dos imigrantes dos 

bairros pobres da periferia urbana, vive sem qualquer apoio. É o que sucede, por exemplo, nos 

arredores de Dar-es-Salam e de Nampula, onde a maior parte dos imigrantes se aventurou viajar 

com os seus próprios pés, trazendo consigo famílias inteiras.  

 

2.3.  As Assimetrias do Desenvolvimento   

       

     Comparativamente à média do continente africano, a região Subsariana apresentou, no 

período de 1992 a 2004, valores bastante preocupantes em termos de indicadores de 

desenvolvimento. 

        Em relação à Pobreza, “das 25 mil pessoas que morreram por dia, vítimas deste flagelo, a 

maior parte, era da África Subsariana, e deveu-se aos conflitos, à sida, à fome e à má nutrição” 

(PNUD: 2005; p. 273). Segundo o mesmo relatório, esta região, em termos dos respectivos totais 

mundiais, em 2000, concentrava: 29,3% de pessoas que viviam com menos de 1 dólar/dia 

(gráfico 11), o segundo cenário dramático a seguir a Ásia do Sul; 22,2% da população 

subalimentada entre 1998 e 2000; 43% do total mundial de crianças, com idade de escolaridade 

primária, que não iam à escola em 2000; 39,9% de raparigas com idade de escolaridade primária 

que não iam à escola em 2000; 42,8% de crianças menores de cinco anos que morreram em 

                                                
76 O ACNUR, possui centros de acolhimento de refugiados na Tanzânia e Nampula, onde Ruandeses, Burundeses, 
Nigerianos, Somalis, Congoleses, vivem em aldeias por eles construídos, com infra-estruturas de ensino e de saúde, 
aprendizagem agrícola para consumo e venda; uma verdadeira praxe comunitária e de inserção social, mesmo assim 
insuficiente para responder a avalanche migratória quando ela acontece.    
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2000; 24,9% de pessoas sem acesso a fonte de água potável em 2000; 12,4% de pessoas sem 

saneamento adequado. 

 

                                
                                Gráfico 11: Fonte: várias 

      

      Os valores dos indicadores económicos e sociais, permitiam constatar que o processo de 

desenvolvimento inter – regional era assimétrico (ou seja, que as dinâmicas territoriais do 

desenvolvimento eram assimétricos, entre os países africanos).  

       Em 1993, a Namíbia e a Tunísia tinham um mesmo PNB pc (aproximadamente, 2000 US$), 

todavia, a Tunísia estava melhor colocada em termos do indicador “esperança de vida” (70 anos 

contra 60 anos da Namíbia) e do indicador “taxa de alfabetização de adultos” (60% contra 40%); 

também no IDH, 0,8 contra 0,6 (PNUD: 1996; p. 30). Constatava-se, portanto, que o mesmo 

nível de riqueza económica não implicava iguais padrões de desenvolvimento nos dois países. 

Mas ainda, eram abissais as assimetrias internas (rural/urbano), na Namíbia, em valores 

aproximados, a “taxa de analfabetismo” era de 40% contra 20% da Tunísia; “população sem 

água potável” (65% contra 0%); “população sem serviço de saúde” (60% contra 10%); “índice 

de pobreza humana” (50% contra 5%), (PNUD: 2000; p.82); o fosso em termos de infra-

estrutural e em termos institucionais entre o urbano e o rural eram também gritantes.  

          

      Em termos intra–regionais, as assimetrias também eram relevantes, por exemplo, na Zâmbia, 

a disparidade do IPH, de 1996, entre a cidade capital (Lusaka) e Eastern era elevada; a “taxa de 

analfabetismo de adultos” era de 10% contra 30%;  “população sem serviço de saúde” (2% 

contra 15%); “população sem água potável” (20% contra 65%); “índice de pobreza humana” 

(14% contra 30%), (PNUD:1998; p. 31).  

      Na Nigéria, os dados de 1993 (ibidem) ilustravam igualmente (em valores aproximados) 

“disparidades intra–regionais do IPH”, entre Bendel e Borno: “esperança de vida à nascença” 

(53 anos contra 37); “taxa de analfabetismo de adultos” (65% contra 10%); “anos médios de 

escolaridade” (4 anos contra 1); “rendimento per capita”(5000 dólares PPC, contra 1000); 

“IDH” (0,6 contra 0,2).  
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      A RSA, um caso singular no panorama da África e na região Austral, apresentava os 

indicadores referenciados acima com menos assimetrias intra–regionais. E globalmente, 

registava (ibidem) valores elevados em relação a média da SADC, em termos de esperança de 

vida, 65 anos; taxa de alfabetização, 80%; “IDH”, 0,6. 

 

      Na SADC, usando os dados do PIBpc e do IDH de 2003 para os vários países integrantes 

constatava-se uma correlação amostral (entre as duas variáveis) próxima da unidade (+0.93). 

Neste caso, a relação de sinal positivo indicava-nos que quanto maior o PIBpc, maior o IDH. 

Todavia, o Congo, Tanzânia, Moçambique, Malawi e Zambia apresentam valores relativamente 

baixos em termos de PIBpc, mas um IDH77 elevado, o que permitia conjecturar que o valor do 

IDH terá sido influenciado por outros factores, que não o PIB (tais como: ajudas externas78; 

iniciativas locais com efeito na melhoria das condições de vida; ou por outros e variados factores 

qualitativos).  

 

                                

                                PIBpc , População Urbanizada, Pobreza Absoluta e IDH  

                                                             (2003; valores em %) 
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                      Gráfico 12; Fonte: (PNUD: 2003) 

 

 

                                                
77 E em relação ao IDH, não obstante as suas inúmeras vantagens, este indicador não é muito indicado para 
comparações temporais (Pimenta, Carlos: 2006). Em termos metodológicos tem interesse comparar, por exemplo, 
no gráfico acima, o IDH de 2003, entre Moçambique e o Botswana, já o mesmo não sucederia se comparássemos o 
IDH 2000 com o de 2003, pois os factores estruturais que incorporam o indicador são, naturalmente, susceptíveis de 
sofrer alterações na amostra e na fórmula de cálculo. No caso do PIBcp, que deverá ser utilizado com todas as 
reservas necessárias, tem a vantagem de poder ser utilizado na análise de séries temporais. 
78 Assunto a ser tratado no ponto 2.4. do Cap. 2. 
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2.4.  O Contexto Económico Regional 

 

2.4.1. Os Sectores Produtivos 

 

      Na repartição dos sectores produtivos, a agricultura ocupa um lugar de destaque em % do 

PIB. O mesmo sucede em termos de empregabilidade, seguido da indústria transformadora e 

dos serviços. Ao nível da SADC, a R.D.Congo, a Tanzânia e o Malawi comandam o grupo de 

países com maior grau de ruralidade (gráfico 13). Decorridos 10 anos (1993- 2003), a estrutura 

sectorial manteve-se substancialmente a mesma. 
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                     Gráfico 13; (Fonte: World Bank Africa Database 200579)           

 

    O sector transformador (gráfico14), ligado à indústria do petróleo, dominado por companhias 

estrangeiras (como sucede em Angola e Nigéria) é o sector que mais receitas tem proporcionado 

aos respectivos países. O peso do sector petrolífero, com as recentes descobertas de jazidas de 

petróleo no golfo da Guiné, alimenta expectativas promissoras por muito mais tempo. Na África 

do Sul, o peso sectorial da indústria transformadora, está na indústria mineira, ligada à 

exploração do ouro e diamante. Em Moçambique, o grosso das receitas advém dos mega-

projectos, da Mozal, Sazol e Cahora- Bassa. No Botswana, apresenta-se forte no sector mineiro, 

dos diamantes e na produção para exportação de carne de vaca. 

 

                                                
79 Ibidem  
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SADC-Sector Indústrial
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                    Gráfico 14; (Fonte: World Bank Africa Database 2005) 

 

    Com a globalização da economia financeira, foi-se assistindo ao crescimento do sector de 

serviços bancários e de seguros, liderado por companhias ocidentais (europeias e americanas). A 

RSA, as Ilhas Seycheles e Maurícias (gráfico15) apresentavam maior especialização neste sector. 

No caso das Ilhas, o negócio em regime de Off-Share, tem sido o principal atractivo da captação 

de capitais estrangeiros.   
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                           Gráfico 15; (Fonte: World Bank Africa Database 2005) 

 

            Em termos de bens transaccionáveis, as produções com maior peso, em 2004 (OMC: 

2005)80, foram os combustíveis e minerais (137 biliões USD$), produtos manufacturados (58 

biliões USD$) e, por último, os produtos agrícolas (28 biliões de USD$). A produção agrícola 

registou menor peso monetário, mais é o que mobilizava maior mão–de–obra. A principal 

característica destas economias era a contínua especialização nos sectores intensivos em matéria-

prima, o que constituía uma velha assimetria da competitividade africana no mercado global. O 

cenário actual da competitividade africana ilustra, de certo modo, o esgotamento do 

voluntarismo das vantagens competitivas, quando estas não concorrem para a alteração da 

estrutura produtiva interna, e agudizam a dependência externa. 
                                                
80 AEP; ICEP; AIP (2005): “Estudo de Impacto do SADC no posicionamento das empresas Portuguesas em  Angola 
e Moçambique”. 
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           Estudos sobre a competitividade inter-regional na SADC (Mafusire: 2002)81 revelam o 

seguinte quadro de resultados: 

               Quadro 2:  

Legenda: A) Alimentos e animais vivos; B) Bebidas e Tabaco; C) Crude e Derivados (excepto combustível); D) Combustíveis , 
Lubrificantes e Derivados; E) Óleos, Gorduras, Ceras animais e vegetais; F)Produtos químicos e Derivados; G)Produtos 
Manufacturados; H)Máquinas e Equipamento de Transporte; I) Artigos Manufacturados Diversos; J) Mercadorias e Transacções. 

 

        O produto «H» (quadro 2), altamente competitivo na totalidade dos países, revela sobretudo 

a importância dos transportes na região. E a necessidade dos governos encararem com maior 

consciência a incorporação deste sector nas suas políticas de desenvolvimento, enquanto área 

transversal e estruturante da economia e da vida social.  

   As Ilhas (Seycheles e Maurícias) e as regiões costeiras (Angola, Moçambique e RSA) poderão 

beneficiar das potencialidades que oferecem as suas zonas portuárias;  no caso destes últimos 

países, poderão aproveitar as economias de escala que resultam da combinação eficiente da 

exploração portuárias e rodoviária, dos seus corredores comerciais, beneficiando e criando por 

arrastamento, sinergias partilháveis com outros sectores. Estas são as assimetrias positivas e 

ganhadoras que a região potencialmente evidencia. É o que se espera venha a proporcionar, por 

exemplo, a nova ponte da «unidade nacional», sobre o rio Zambeze, na medida em que potencia 

a geração de externalidades positivas para região. 

 

                                                
81 ibidem 
82 VCR: “são um indicador particularmente útil quando se procura analisar o posicionamento relativo de diferentes 
economias que comungam o mesmo espaço de inserção nos mercados globais” (AEP: 2005; 103; 162). 
83 Ibidem.(ICEP). 

   Vantagens Comparativas Reveladas (VCR)82    
    PRODUTOS      

PAÍSES        A        B       C       D        E        F       G       H         I        j 

Não com- Angola Angola Angola  Congo Congo Angola Seicheles Congo Angola Angola 

petitivos Congo Congo Maurícias  Malawi Malawi Congo     Congo   

    Maurícias Seycheles   Zâmbia Malawi     Zâmbia   

    Moçambique       Moçambique         

Competi- Maurícias Seycheles Congo Maurícias Maurícias Tanzânia Angola Zimbabwé Moçambique Congo 

tivos RSA RSA RSA Moçambique Tanzânia   Malawi   Seycheles Malawi 

  Tanzânia Zâmbia   Seycheles     Moçambique   RSA Maurícias 

  Zâmbia     Zâmbia     Tanzania    Seycheles 

                    Zimbabwé 

Altamente  Malawi Malawi Malawi Angola Angola Maurícias Congo Angola Malawi Moçambique 

Competi- Moçambique tanzânia Moçambique RSA Moçambique Seycheles Maurícias Malawi Maurícias RSA 

Vos Seicheles Zimbabwé Tanzânia Tanzânia Seicheles RSA RSA Maurícias Tanzânia Tanzânia 

  Zimbabwé   Zâmbia Zimbabwé RSA Zâmbia Zâmbia Moçambique Zimbabwé Zâmbia 

      Zimbabwé   Zâmbia Zimbabwé Zimbabwé Seicheles     

               RSA     

               Tanzânia     

                Zâmbia     

 Fonte: Mafusire, Albert, "SADC Trade: Challenges and Opportunities to the Regional Countries", 2002  

 
Trade and Industrial Policy 
Strategies.83        
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    Em relação ao peso das exportações nacionais, é notória a assimetria em termos dos valores 

por país (KraKoff: 2003)84. É possível ver nos gráficos representados abaixo os concorrentes 

directos dos países, para cada tipo de produto de exportação.  

     No ranking do Petróleo, dois países monopolizam o sector na SADC, Angola e R.D.Congo 

(gráfico16), apresentaram respectivamente 89,9% e 9%, das exportações nacionais.   
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                                   Gráfico 16; (Fonte: AEP/AIP/ICEP: 2005)                                                                          

 

          Na exportação de diamantes (gráfico nº 17), o peso nas exportações nacionais é maior para o 

Botswana (85,1%), seguido da R.D. Congo (23,1%) e de Angola (9%). Neste caso, a R.D.Congo 

regista menor volume de negócios, mas depende mais dessas exportações do que Angola.  
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                                         Gráfico 17; (Fonte: AEP/AIP/ICEP: 2005) 

 

          A exportação de Têxteis, em 2003 (gráfico 18), foi comandada pelas Maurícias, seguido da 

Suazilândia. O encerramento de fábricas têxteis em Moçambique, na década de 90, terá 

contribuído sobremaneira na quebra abrupta do peso deste sector nas exportações nacionais. Por 

outro lado, foi responsável pelo aumento do desemprego local. No Malawi, este sector é o terceiro 

mais competitivo, depois dos sectores do Tabaco, Chá e do Café. 

                                                
84 Ibidem. 
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                                Gráfico 18; (Fonte: AEP/AIP/ICEP: 2005) 

 

          Na produção de alumínio (gráfico 19), Moçambique é o único exportador da região. O 

peso nas exportações nacionais é de 54,6% e nos últimos anos, tem ganho maior peso em % do 

PIB. Em 2003, a exportação de alumínio superou a soma das exportações nacionais de peixe, 

frutas e carne, electricidade, madeira e têxteis.   
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                                   Gráfico 19;( Fonte: AEP/AIP/ICEP: 2005) 

 

    O peso relativamente baixo do sector das pescas (gráfico 20) nas exportações nacionais revela 

ainda a fraca competitividade deste sector na generalidade dos países da região. A pesca é na sua 

essência de característica tradicional. A pesca de exportação tem sido exercida por grandes navios 

contratados para o efeito e, muitas vezes, como contrapartida no pagamento de dívida externa. A 

Namíbia lidera o grupo de países exportadores. 
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                           Gráfico 20;( Fonte: AEP/AIP/ICEP: 2005) 

 

         A África do Sul, em exportação de pedras preciosas (gráfico 21), superou em volume de 

negócios, as exportações de petróleo da República de Angola. A par dos sectores do carvão, 

agro-alimentar, maquinaria, ferro e aço, o sector das pedras preciosas, constitui um dos sectores 

com maior produtividade, na economia Sul - Africana. 
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                                 Gráfico 21;( Fonte: AEP/AIP/ICEP: 2005) 

 

     O peso de cada um dos sectores nas respectivas economias (com alguma ressalva para a 

RSA) parece reflectir, em geral, o resultado de uma lógica de rentabilização dos recursos no 

curto prazo; dependendo menos de uma estratégia de médio e longo prazo, que pudesse ponderar 

em certa medida, as necessidades do crescimento da população, a criação de emprego e a 

reestruturação dos sectores produtivos internos, face ao crescimento da competitividade externa 

e do equilíbrio das contas nacionais. 

          

2.4.2. Reflexão em torno dos indicadores económicos 

 

   A disparidade regional ao nível do produto é deveras preocupante. A África do Sul apresenta-

se com uma capacidade de criação de riqueza extremamente elevada em relação ao resto da 

região. O PIB Sul-africano é 15 vezes superior a média da SADC. Todos os restantes países 

estão abaixo da média do PIB da SADC que é, em termos reais, aproximadamente, 15,1 biliões 

de USD. 
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PAÍSES 
(SADC) 
 
 
 
 

PIB(2003) 
Biliões 
(USD) 
 
 
 

Estrutura 
Regional do 
PIB (%) 
 
 
 

 
PNB por 
Habitante 
2003(USD)  
 
 
 

Tx.Anual 
Média de 
cresc. 
 do PIB 
1993- 
2003 (%) 

Tx.Anual 
Média 
cresc. PIB 
2003- 
2007 (%) 
 

RSA 159,9 71 2780 2,7 3,2 
Angola 13,8 6 740 6,6 14,7 
Botswana 7,4 3 3440 5,6 3,7 
R.D.Congo 5,6 2 100 -2,5 6,7 
Lesotho 1,1 0 590 3 4,1 
Malawi 1,7 1 160 3 3,9 
Maurícias 5,2 2 4090 5,1 4,6 
Moçambiq 4,3 2 210 8,1 7,6 
Namíbia 4,7 2 1870 3,5 4,2 
Seycheles 0,72 - 7480 3,4 - 
Swazilând 1,8 1 1350 3,1 1,4 
Tanzânia 10,1 4 290 4,5 6,6 
Zâmbia 4,3 2 380 2 3,7 
Zimbabwe 5,7 3 - -0,6 - 
     Fonte: World Bank Database, 200585    

  Nota: os dados relativos a 2003, são estimativas preliminares 

                   Quadro 3 

 

O PNBpc, que é suposto ser a medida de igualdade da distribuição da riqueza, é superior nas 

Ilhas. O facto de as Ilhas gozarem de um regime de isenção de impostos para transacções no 

mercado de capitais tem constituído um grande instrumento de atracção de capitais estrangeiros. 

No continente, o Botswana detém maior PNBpc, seguido da África do Sul, Namíbia e 

Suazilândia. Só 4 países ultrapassam a média do PNBpc da SADC, que é, em valor aproximado, 

1600 USD. 

Em termos de taxas de crescimento económico, Angola e Moçambique, têm evidenciado maior 

dinamismo na região. A taxa média de crescimento anual mais que duplicou em menos de 5 

anos. Esta aceleração deveu-se sobretudo à contribuição do sector petrolífero, que em tempo de 

paz tem servido de alavancagem à economia Angolana. Em Moçambique, foram surgindo como 

grandes contribuintes do crescimento os sectores do alumínio e do gás. Os casos mais 

preocupantes em termos de indicadores são os da R.D.Congo e do Zimbabwé. A R.D.Congo, 

saída de uma crise social profunda, tem registado ultimamente resultados animadores, todavia 

ainda muito abaixo da média da região. 

 Na vertente do investimento estrangeiro, é notório o peso Sul-africano nas economias da 

região (gráfico 22). Em 2002, a RSA aumentou significativamente o investimento em 

Moçambique. E continuou, não com o mesmo pendor de anos anteriores, o seu tradicional 

investimento  nas economias do Lesotho, Maurícias e Suazilândia. 

                                                
85 AIP;AEP;ICEP: 2005. 
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Gráfico 22; Fonte (ZaKharova:2006) 

 

     Quanto à carga fiscal, em 2004, a R.D.Congo, apresentava a mais alta taxa de lucros sobre 

o lucro das empresas, cerca de 40%, o que constituía um sério obstáculo à captação de 

investimento no sector real da economia (AIP;AEP;ICEP: 2005). Seguia-se um conjunto de 

países com taxa de 35% (Angola, Lesotho, Moçambique, Namíbia e Zâmbia). A taxa mais baixa 

era 25%, praticada pelo Botswana e Maurícias. Os restantes países, incluindo a RSA, aplicavam 

uma taxa de 30%. Mas havia situações de excepção, por exemplo, a Zâmbia e Moçambique 

aplicavam regimes especiais para o investimento na agricultura; a Namíbia e Angola faziam o 

mesmo para os sectores do diamante e petróleo. Os diamantes eram taxados a uma taxa mais 

elevada, enquanto para o petróleo, vigorava um regime de redução de taxa. 

Em relação à taxa de inflação, o caso mais gritante é o do Zimbabwé, que se foi agravando 

com o avolumar da crispação social interna. Os restantes países, incluindo a R.D.Congo, foram 

tendo a preocupação de assumir um compromisso de redução das suas taxas de inflação, embora 

em parte à custa do agravamento do desemprego. 

   Os Congoleses e os Angolanos experimentaram no início do processo de paz um quadro de 

hiperinflação e de taxas de juro exorbitantes, acima dos 100%, nada abonatórias à reanimação 

das suas economias. Este quadro tornava mais difícil, por exemplo, a inserção dos refugiados 

(imigrantes), que se deparavam com um custo de vida insuportável, nas principais cidades, 

sobretudo em Luanda e Kinshasa, onde os salários eram extremamente baixos.   
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2.4.3. A Macro-economia  

 

     Em termos macroeconómicos, o que se vai avaliar são as políticas adoptadas, os processos e 

se os resultados alcançados estariam (ou não), em concordância com os objectivos ex-ante 

almejados.  

     A esse propósito, os países da África Sub-sahariana, no período 1994-2004, apresentavam 

assimetrias a vários níveis. A análise, por exemplo, dos objectivos de política monetária e fiscal 

(Fisher: 1982)86, das economias africanas, conducentes ao equilíbrio macroeconómico, 

evidenciavam cenários diferenciados. Um estudo (ZaKharova: 2006) que visava um conjunto de 

objectivos do FMI, tais como: Inflação< 10%; financiamento da dívida doméstica < 1% PIB; 

dívida pública= 40% PIB; receitas= 15% PIB, num universo de 20 países africanos 

seleccionados87 (gráfico 23), em 2003, constatou o seguinte: 8 países prevaleciam com uma taxa 

de inflação elevada (> 10%) e socorriam-se de forma recorrente ao sistema bancário, para 

financiar o défice (na R.D.Congo, essa taxa era de aproximadamente 25%; os outros países eram 

o Zimbabwé, Moçambique, Madagáscar, Malawi, Gana, Etiópia, Burundi); dos 12 países com 

baixa taxa de inflação (< 10%), também 7 recorriam ao sistema de financiamento bancário. E 

que os países com baixa taxa de inflação, perseguiam outros objectivos, por exemplo, os 

Camarões e a Serra Leoa (em cenário de quase deflação), a preocupação era o limiar de 

financiamento das despesas domésticas; outra preocupação deste grupo de países, era suster 

qualquer pressão inflacionista, em geral, recorrendo a políticas de esterilização88, como o 

governo de Kampala, ao efectuar depósitos avultados junto do seu banco central. 

 

 

                                                
86 Fisher (1982; p.276), os objectivos de estabilização com recurso à política monetária ou política fiscal 
expansionista sugerem: “um aumento da oferta de moeda; uma redução dos impostos; um aumento dos gastos do 
governo ou das transferências de pagamentos. Da mesma forma, uma fase de prosperidade acentuada pode ser 
contida através de política monetária  ou fiscal restritiva”. Obviamente que para o caso vertente Africano, não se 
aconselharia uma aplicação mimética destes conceitos (exemplificados para a economia dos EUA, quando se 
deparara com o conflito entre desemprego e inflação, entre 1926-1979), dado a forte componente do mercado 
informal, em termos de captação e negociação de divisas.   
87 Os países seleccionados por ordem decrescente de variação da taxa de inflação: R.D.Congo (25); Zimbabwe 
(21,5); Moç. (16,8); Madagáscar (15,8); Malawi (14,9); Ghana (14,8); Etiópia (14,6); Burundi (10,3); Lesotho (9,1); 
Kénia (6,6); Uganda (5,7); Mali (5); Tanzânia (4,6); Gambia (4,5); Costa do Marfim (4,4); Camarões (2,8); Senegal 
(2,3); Ruanda (2); Burkina Faso (1,8); Serra Lea (-3,1). 
88 Em caso de efectivação do aumento da inflação, as autoridades monetárias, injectariam mais liquidez no mercado, 
abafando ou seja amortecendo como uma “almofada”, o efeito do aumento generalizado dos preços sobre a 
economia. Os agentes económicos estariam com mais dinheiro nas mãos para pagar o novo  aumento de preços. 
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Gráfico 23 - Inflação, Auto-financiamento, Crédito Privado, Débito Externo e Receitas públicas (Zakharova:2006)89 

 

     O que parece relevar nestes cenários é a exemplificação de práticas recorrentes de uso de 

instrumentos de política de curto prazo, por parte da generalidade dos governos africanos, com o 

objectivo de financiar o défice; e uma ausência de políticas estruturantes no ataque ao défice. Por 

outro lado, a monetarização da dívida (Fisher: 1982), em geral, teve como consequência maior 

ineficiência do estado e o adiamento do crescimento do sector privado; significou também menor 

crédito ao sector agrícola rural, que por maioria de razão deveria concorrer para os objectivos de 

combate à pobreza. Na generalidade dos casos, os países africanos, generalizaram a 

monetarização da dívida, o que induziu a uma espécie de «crowding-out», em desfavor do sector 

real das suas economias.  

   O regime (pró) câmbio fixo, adoptado pela generalidade dos países, com orientação política 

dos bancos centrais, em nada ajudou a disciplinar os mercados monetários e financeiros. Tanto 

mais que os países não detinham reserva externa suficiente para sustentar por períodos longos 

um tal regime. Em consequência, era prática recorrente o recurso à desvalorização da moeda 

para incentivar as exportações. Os resultados esperados, em geral, eram perversos. A 

desvalorização em economias com acentuado grau de autarcia, e em cenários como os que 

retratamos, dificilmente resultariam prósperas. A experiência foi demonstrando que a retracção 

da oferta real da moeda, provocava um aumento exagerado das taxas de juros (em Angola, em 

1998/9, as taxas de Crédito a 180 dias fixavam-se em cerca de 120%, e até 2003, estive sempre 

acima dos 70% (AEP: 2005); em Moçambique, em 2001/2, no período depois das cheias, a taxa 

activa de crédito, fixava-se próximo dos 50% (B.M: 2005; anexo 28); no Zimbabwé, estima-se 

que, até ao final de 2007, a taxa de inflação atingisse os 100000%, sendo acompanhada 

                                                
89 Legenda do gráfico 7 (dados referentes a 2003): Inflação; auto-financiamento (doméstico) do défice; Crédito do 
sector privado em % da massa monetária (M2); Débito externo; Receitas públicas. 
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positivamente pela taxa de juro; RTPÁfrica: 200790). O aumento da taxa de juro agravava o já 

exíguo nível de investimento do sector privado. Mas os grandes investimentos continuaram a 

crescer porque eram concessionados em grande parte por organismos internacionais. O que 

sucedia também no caso da desvalorização é que nenhum destes países conseguia 

verdadeiramente sustentar diferenciais de inflação, o que tornava os níveis de competitividade 

muito baixos, para estabilizar o seu regime cambial. Por maioria de razão, esta parece ter sido a 

principal causa da ineficiência do regime de câmbios fixos adoptados outrora pela generalidade 

dos países Africanos. 

 

      Com relação ao peso do crédito do sector privado (ZaKharova: 2006), só o Burundi, 

Senegal, Mali e B.Faso, se situavam acima dos 60% das fontes de liquidez (M2)91; abaixo deste 

valor situava-se a R.D.Congo, com apenas em 12,8%, de financiamento doméstico da despesa. 

Quanto à sustentabilidade da dívida pública externa, 7 países cumpriam o requisito do limite dos 

40% do  PIB (Senegal, Kénia, S.Leoa, Ruanda, Tanzânia, Uganda, B.Faso). O objectivo das 

receitas públicas = 15% do PIB era em geral impraticável, na maior parte dos países, senão com 

recurso a ajuda externa. Moçambique e S. Leoa, registavam valores de 14,2 e 14,5%, 

respectivamente, bem próximos do alvo.  

       Nos últimos anos, os países africanos, foram recorrendo à dívida concessional como forma 

de cobertura da dívida pública externa (AEP; ICEP:2005); Moçambique, entre 2002 e 2005, para 

a sua execução orçamental, cerca de 8% das receitas totais eram constituídas por donativos. Em 

Angola, o peso maior das receitas provinha da exploração petrolífera (ibidem), mas o país 

detinha ainda uma taxa de inflação > 10%,  e uma dívida pública acima dos 40% no período 

2000/5 (um cenário mais negativo em relação a Moçambique). 

       Ainda emprestando o estudo de ZaKharova (2006), há outros factores que potenciam as 

assimetrias nas economias Africanas92: o princípio de boas práticas no âmbito fiscal, a 

simplicidade e transparência,  a cobertura fiscal adequada e a  qualidade dos dados.  

     A juntar a este conjunto de caracterizações da economia africana, parece também relevar a 

racionalidade do sistema de cálculo e repartição tributária, ou seja, o paradigma ideológico e de 

justiça social subjacente à questão da igualdade material (Vaz, Afonso: 1989)93, rara na 

                                                
90 RTPÁfrica (02.08.2007;23h:30): “especialistas do Banco Mundial, estimam que a inflação no Zimbabwé, atinja 
os 100 000%, até o final de 2007; foi criada uma moeda de 200000 dolares Zimbabweanos; mas essa moeda só 
chega para comprar 1 saco de arroz”.  
91 O “M2”, é uma das parcelas da massa monetária (M= M1+M2), em que “M1 é o montante dos recursos líquidos 
para satisfazer a procura de moeda por motivos de transacção (depende do nível de rendimento) e M2, é o montante 
conservado para satisfazer a procura de moeda por motivo de especulação (depende da relação entre a taxa de juro 
corrente e o estado das expectativas futuras”). (Keynes:1936; p.159/60; em “A Teoria Geral do Emprego, do Juro e 
da Moeda”; edições “Atlas”(1982). 
92 O princípio de boas práticas no âmbito fiscal (a Parcimónia , no sentido de que um sistema fiscal complexo, 
enredado por critérios difusos, tornaria difícil a detenção de erros e encareceria mais o sistema); a simplicidade e 
transparência (garantia de clareza e facilidade na interpretação dos dados); cobertura fiscal adequada (depende das 
capacidades de toda a máquina fiscal e para-fiscal existente no terreno); qualidade dos dados (que tem a ver com o 
sistema de informação estatístico e de contabilidade a nível nacional). 
93 Hoje, na generalidade dos países Áfricanos, com a massificação dos movimentos pró-democráticos, proliferação 
de partidos políticos, e do papel  exacerbado e intervencionista das fontes de informação, parece haver poucas 
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generalidade dos estados africanos. Se “as pessoas pagam impostos pelo que gastam ou pelo que 

podem gastar?” (Ribeiro, T: 1983; p.214). É esta interrogação que parece pertinente colocar e 

que constitui um verdadeiro calcanhar de Aquiles para a maior parte dos governos africanos. 

Existia na maior parte do continente, uma certa promiscuidade das autoridades governamentais 

na regulação dos mercados formal (e informal), e uma legislação bastante difusa, prejudicial à 

definição e colecta dos impostos.  

      Embora a generalidade dos países africanos estejam ancorados em cenários de dependência 

externa, foram essencialmente problemas de carácter estrutural que condicionaram as escolhas 

das políticas económicas e corroboraram, de certo modo, para o agravamento das assimetrias da 

produção e da competitividade das suas economias. 

 

2.5. O Contexto Sócio -  Político Regional  

 

       No início da década de 90, o cenário de pacificação Africano foi condicionado pelas 

transformações políticas ao nível mundial. A «perestroika» e a queda do muro de Berlim 

precipitaram indelevelmente as mutações referentes ao quadro geopolítico e militar, nos vários 

continentes. Em 1992, a Rússia e América assinaram os acordos “Start 2” (PNUD:1994; p.49)94, 

renunciando à venda de armas estratégicas, incluindo arsenal nuclear, aos seus países satélites. 

Por arrastamento, a maior parte dos países Africanos, iriam sentir-se reféns desses acordos; 

passariam a estar condicionados no apetrechamento do seu arsenal militar e, de certo modo, 

órfãos em termos de aliança ideológica. O mundo vivia vários palcos de crise política e militar. 

As potências assistiam impávidas à crise na Bósnia-Herzegovina, aos genocídios em “Timor-

Leste” e às clivagens entre os países árabes e o Ocidente, na busca de soluções para o eterno 

problema Palestiniano. Na Europa, assistia-se ao reforço da cooperação interna e da identidade 

comum; ratificava-se o Tratado de Maastricht e, mais tarde, em 1995, implementava-se o 

“espaço Schengen”95. Bill Clinton, a braços com os problemas orçamentais e de desemprego, 

relegava para segundo plano a política externa. A América parecia querer evitar qualquer cenário 

que revisitasse a guerra do Vietname.  

    As Nações Unidas (PNUD:1994; pp.37/39) consideravam preocupante o espectro de 

insegurança humana96 em alguns países Africanos (Angola, Moçambique, Burundi, Ruanda, 

                                                                                                                                                       
dúvidas quanto a igualdade formal  (abstracta), emanada do estado de direito; todavia, a igualdade objectiva, que 
“atende as condições objectivas da igualdade de oportunidades e de custos (…), e que obriga o estado a operar 
correcções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento, a operar transformações e a modernizar as 
estruturas económicas e sociais, no sentido de previlegiar também as classes mais desfavorecidas ou a mitigar as 
diferenças entre a cidade e o campo”(Vaz, Afonso: 1990), essa igualdade ainda está por construir. 
94 Idem :Enciclopédia (Noticias, jornal, 2000; Porto): “ Década Dourada (1990 à 1999)”. 
95 Os tratados do “espaço Schengen”, de que Jaques Delors, foi um dos obreiros, foram subscritos pela “Alemanha, 
França, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Itália, Espanha, Gréca, Áustria, Dinamarca, Suécia e Finlândia”, e instituía 
a livre circulação de pessoas, que deixariam de ser controladas nas fronteiras independentemente da sua 
nacionalidade. 
96 Os indicadores dessa insegurança eram a insegurança alimentar, a insegurança no emprego e no rendimento, a 
violação dos direitos humanos, os conflitos étnicos ou religiosos, a injustiça medida pela disparidade do IDH entre 
os vários grupos da população, a despesa militar em detrimento da educação e saúde (ibidem) 
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Sudão, Zaire, Argélia, Egipto, Nigéria), contrastantes com alguns casos de sucesso de políticas 

internas: no Zimbabwe, onde Mugabe optava por manter os privilégios da minoria branca como 

estratégia para garantir a estabilidade económica (PNUD:1994; p.46; Torcato: 1994); nas 

Maurícias, onde emergia um modelo atípico em África, em que o mesclar de culturas não 

constituiu apanágio à sustentação de clivagens étnicas e se apostava acerrimamente na educação 

e num programa social envolvente, como esteio de coesão e de progresso económico 

(PNUD:1994); na Somália, onde o esforço e a reorganização das populações, pareciam superar 

as expectativas do próprio governo. 

  

    Mas a década de 90 foi fundamentalmente marcada pelos processos de paz e de 

democratização. O processo de paz Moçambicano, protagonizado pela Frelimo e Renamo, após 

10 anos de guerra fratricida, contabilizava cerca de 2 milhões de mortos, e milhares de 

deslocados nas regiões vizinhas; configurava-se sem retorno o fim da instabilidade militar em 

todo o território nacional. Os acordos de paz, subscritos em Roma, em Outubro de 1992, 

obrigavam os ex-beligerantes a aceitar um regime assente no multipartidarismo, com garantias 

de que a democracia processualista deveria tanto quanto possível, evoluir para contornos mais 

emancipatórios (Mazula, B: 1996), com maior envolvimento dos cidadãos, ou seja, para a 

democracia participativa. Chissano e Dhakhama, despidos da capa militar, esgrimiam pela 

primeira vez um novo combate, o do convencimento da sociedade moçambicana quanto às 

estratégias de desenvolvimento e progresso do país e quanto à consolidação da paz, útil também 

para a região.  

      Na região, a Frelimo gozava de apoios dos governos da SADC, a maior parte comungando da 

mesma ideologia política. A “Frelimo beneficiou do facto de ter sido uma força atacada” 

(Bouene: 2002), a partir do exterior, pela Rodésia de Ian Smith e pelo regime do Apartheid. A 

simpatia interna e externa de Chissano, granjeada ao longo do processo de paz, mais alguma 

astúcia e experiência dos ideólogos do partido, faziam antever uma disputa desigual para a 

Renamo. A Frelimo pôde evitar em tempo útil o desgaste da imagem política de alguns dos seus 

militantes de cúpula, precipitando mudanças internas na hierarquia partidária, a ponto de serem 

preteridos muitos dos seus quadros históricos. Chissano, como estratégia, abriu-se à sociedade 

civil, evitou um discurso de ajuste de contas apelando, antes pelo contrário, à reconciliação de 

toda a família moçambicana.  

     A Renamo surge na primeira arena eleitoral com alguma ambivalência, associada ao rumo 

ideológico do partido; a aparente insuficiência e (im)preparação dos seus quadros na gestão da 

acção pública; o desconhecimento dos verdadeiros contornos políticos da sua aliança externa; a 

incerteza quanto à suposta pretensão em fraccionar o país caso perdesse as eleições (cenário, em 

que a Renamo teria dificuldades em ceder ao partido Frelimo o controlo das províncias onde 

teria maior apoio, como Sofala e Manica). Estas ambivalências foram sempre exploradas pela 

Frelimo, para apimentar e legitimar o seu discurso popular de repúdio à Renamo. 
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       Nas primeiras eleições legislativas por sufrágio directo, em 1994, Chissano e o seu renovado 

partido social-democrata, ex-partido marxista-leninista (Guardiola e Chalé: 2004; anexo 39) 

saíram vencedores e renovariam também o mandato em 1999. Em 2004, o resultado repetiu-se 

com Gubuza. 

        

       Ao nível regional, o processo de pacificação Moçambicano contribuiu para a restauração do 

clima de boa vizinhança. Nesse âmbito, houve o retorno do tradicional intercâmbio comercial 

com o Malawi, onde era suposto a guerrilha da Renamo ter tido alguns apoios, a par de outros da 

antiga Rodésia (de Iam Smith e Muzorewa), e da África do Sul (de Pieter Botha e Rolof Botha). 

Em 1995, no âmbito das estratégias regionais em termos político e económico, Moçambique é 

admitido como membro da Commonwealth (anexo 33).  

      A região ainda não respirava de alívio, dado o espectro do apartheid na África do Sul. 

Frederick Dclerk e o “Partido Nacional”, pressionados internacionalmente, iam preparando o seu 

edil e todo o staff para a inevitável ingestão política das consequências da libertação de Mandela. 

A figura de Mandela emergia como o ícone da paz, o símbolo e a materialização de uma visão 

não armada de combate ao regime do apartheid. A ala radical do partido nacional e as alianças 

com os líderes vassalos dos bantustões mais emblemáticos, como Butelezi, do partido Inkata, 

tornariam mais crispado o processo de pacificação internamente. O líder espiritual, Desman 

Tuto, era o espelho do reverso, do inconformismo da sociedade maioritariamente negra, que 

pugnava pelos direitos de igualdade e oportunidade para todos os Sul-Africanos, 

independentemente da raça, religião e sexo. Nessa altura, a comunidade internacional apertava 

cada vez mais o cerco do isolamento ao regime; impedia a recepção dos líderes do apartheid.  

        A libertação de Mandela, em 1994, marca o início duma nova era para a África Austral, e a 

liderança de um dos processos democráticos mais envolventes e pacificadores do mundo. O 

primeiro governo procurou um compromisso de unidade nacional, com Dclerk a ser convidado 

para vice-presidência do país. Este cenário configurava o profundo sentido de cultura 

democrática de Mandela, e o modelo de valores que a região deveria prosseguir. Politicamente, 

pressupunha-se que toda a região iria beneficiar com a pacificação da maior potência regional.  

       O ANC, partido de vanguarda de Mandela, manteve as suas alianças regionais, o seu papel 

no conselho geral da internacional socialista e protagonizava um estatuto de liderança na tímida 

integração regional da SADC. Ganhava esmagadoramente as primeiras eleições autárquicas 

multiraciais, em 1995 (anexo 33). Todavia, o primeiro grande desafio do novo governo era o da 

resposta às expectativas das populações quanto às assimetrias internas (sociais e económicas), 

entre a minoria branca e a maioria negra. A dimensão e a mitigação das clivagens internas cedo 

demonstraram constituir um verdadeiro calcanhar de Aquiles para o governo de Mandela; este 

problema arrastar-se-ia igualmente para os governos de Tabu Nbenk. A África do Sul via-se 

mergulhada num clima de insegurança atroz, a violência recrudescia nos bairros das grandes 
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cidades, aumentava o assassinato a nacionais e estrangeiros97, a homens de negócios e a muita 

gente anónima e inocente. O movimento radical e xenófobo “os ultras” (Torcato: 2004; anexo 

31) procurava a todo o custo, boicotar o processo democrático no país.  

O Zimbabwe de Mugabe, após a independência, viveu tempos de paz e prosperidade; o 

Partido ZANU absorveu a ZAPU de Jossua Nkomo. Todavia, na década de 90, o governo viu-se 

a braços com a tentativa de promulgação da nova lei da terra, considerada como não pacificadora 

pela maioria dos agricultores brancos. Um cenário de crise com os agricultores seria nefasto para 

o país, dado que eles garantiam a reserva e a auto-suficiência alimentar. Com a nova lei, Mugabe 

pretendia retirar a propriedade das terras férteis aos brancos, e cedê-las aos camponeses negros, 

sem terra. A Inglaterra, subscritora dos acordos de Lancaster House, opôs-se às pretensões da 

nova lei, o que gerou uma crescente crispação nas relações entre os dois países. Conjecturava-se 

que a verticalidade do regime, a centralização do poder numa só figura, as estratégias falhadas 

nas políticas reformistas e o isolamento internacional sustentado sobretudo pela Inglaterra, na 

pessoa de Tony Blair, haviam levado o Zimbabwe a um declínio sem precedentes. As rivalidades 

étnicas ressurgiram e a crispação política interna, encabeçada pelo movimento sindicalista, foi 

evoluindo para contornos de instabilidade governativa. Em 2000/2, o governo eleito era acusado 

de exacerbar os limites legítimos do uso da força (Muhammad: 2002)98.  Porém, o discurso de 

Mugabe, algo hermético e em tom de vitimização, foi sempre no sentido da existência de uma 

conspiração externa. 

Alguns dos agricultores brancos emigraram do país para Manica, no centro de 

Moçambique, com a anuência do governo de Chissano, num plano que serviria de alternativa 

pacificadora. Foram instalados em terras férteis, onde reiniciaram o que de bom sabiam fazer, a 

produção agrícola e a criação de riqueza, só que agora em prol de Moçambique.  

           Em Angola, na década de 90, o clima de instabilidade política continuava sobre a maior 

parte do território. Savimbi e Eduardo dos Santos não se entendiam quanto à fórmula de paz e de 

convivência política. Uma guerra que ceifou cerca de 500000 vidas e arrastou 10 milhões de 

pessoas para a fome (PNUD: 1994). Os conflitos étnicos e os interesses económicos das 

potências mundiais sobrepunham-se à convivência pacífica dos Angolanos. A então tróikca 

(EUA, Rússia e Portugal) esgrimia esforços diplomáticos, inglórios. Sucediam-se iniciativas 

Africanas (anexo 33) como o das conversações da Zâmbia em 1995, no sentido de se discutir a 

pacificação, longe dos interesses da tríade ocidental, todavia, os egoísmos de ambos os 

beligerantes gritavam mais alto. Nessa década, figuras de proa do movimento do Galo Negro 

foram dizimadas e supostamente a confluência de interesses internacionais terá precipitado o 

isolamento do seu líder carismático, Jonas Savimbi. Por outro lado, os financiadores de peso da 

UNITA foram-se distanciando à medida que José Eduardo dos Santos habilmente mostrava 

sinais de abertura ao ocidente e ao multipartidarismo. Nem as suspeitas referentes a 

transferências volumosas de divisas para o exterior, de que foi sendo acusado por alguma 
                                                
97 Na década 90, a violência urbana na África do Sul, foi responsável pelo assassinato de dezenas de cidadãos 
nacionais de estrangeiros, incluindo imigrantes portugueses, proprietários de estabelecimentos comerciais. 
98 PNUD (2002) 
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imprensa estrangeira, lhe terão criado fortes crispações internas, no partido e no governo. O certo 

é que, politicamente, o país ficou descrente e refém de um processo eleitoral interrompido, 

manchado pela violência. Angola vivia um espectro de “desconfiança radical” (Mazula, B: 

1996), cujas sequelas custariam a sarar e que, porventura, estariam na base dos sucessivos 

impasses na calendarização das eleições presidenciais. Nesse período, o país viu esvair-se 

substancialmente o número de quadros superiores para o ocidente e muita da sua riqueza para o 

financiamento da guerra. 

 

O Botswana, em 2002, às avessas com o problema da deslocação dos Bosquímanos dos 

seus territórios nas reservas de Calahari, gerava uma onda de solidariedade por parte de 

movimentos sociais nacionais e internacionais, que haviam interposto acção em tribunal, contra 

o governo. O problema não era só de âmbito político, tinha também contornos económicos, 

porque estaria supostamente relacionado com a exploração de diamantes, sector em que o país 

detinha forte peso mundial. As corporações estrangeiras haviam estabelecido acordos com o 

governo, impedindo aos Bosquímanos a prática da caça, uma das actividades ancestrais de 

sustento das comunidades locais.   

 

No Malawi, em Maio de 1994, Muluzi põe termo ao regime vitalício de Kamuzu Banda, 

nas primeiras eleições democráticas, beneficiando do apoio incondicional da região sul do país, 

mais populosa e mais rica. O poder carismático de Banda, que no passado havia conseguido 

estabilizar economicamente o país, não escapou à corrente de democratização na região, acusado 

pelos seus corregionários de cleptocrático e ditador. O governo de Muluzi tinha como objectivo 

número um, tal como o seu vizinho Moçambique99, a luta contra a pobreza.  

          No Zaire e no Sudão, a instabilidade política interna derivada dos conflitos étnicos 

relançava aqueles países para cenários de crise social e económica profunda. No Sudão, o 

conflito militar que já vinha dos anos 80, no início da década de 90, totalizava milhares de 

mortos e deslocados (PNUD: 1994). 

          Em termos de governação, de modo geral, os países Africanos optavam esmagadoramente 

pelo sistema presidencialista, em que o presidente assumia de forma hegemónica a 

representatividade do poder político, cabendo em muitos casos ao parlamento um papel 

meramente consultivo. O debate parlamentar e democrático foi sendo inconsequente nos países 

em cujo regime político o chefe de estado se posicionava acima da lei (Belo, João: 2006), como 

sucedia na Etiópia, de Mengistu; na Libéria de Charles Taylor; na Zâmbia, de Chiluba; no Gana, 

de Jerry Rawlings; e no Chade, de Habré.  

     De qualquer modo, em muitos países de África, desenhava-se a irreversibilidade de um 

processo assente na estabilidade e na paz. Parecia que a crise político-militar deixava de ser um 

recurso recorrente, porque a sua sustentação havia recebido um rude golpe com o desanuviar da 

                                                
99 Agenda 2025- “Visão Estratégica da Nação” ; “…o «PARPA» é um programa vital…”; Presidente Guebuza à revista “África 
Hoje”e a revista Tempo de Moçambique (2007). 
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guerra-fria100 e com o fim do apartheid. Todavia, ao longo da década de 90, assistiu-se à 

emergência de um cenário novo - “a defesa de uma paz despótica a nenhuma paz” (Muhammad: 

2002; anexo 33, p.85) - como acontecia na Serra Leoa, Libéria, e Somália, em que “a segurança 

pessoal e a governação, passariam a estar em risco” por ausência do seu controlo democrático 

(Wade, Abdoulaye: ibidem, p.86). 

     Em toda a África, particularmente na África Sub-Sahariana, mesmo em clima de paz, 

passava-se a viver um certo espectro de instabilidade, pelo ressurgimento de constantes 

crispações políticas e étnicas, que aumentavam a incerteza do investimento estrangeiro, as 

expectativas do ressurgimento de movimentos migratórios em massa, e alguma inépcia quanto a 

execução das estratégias de desenvolvimento. 

 

                                                
100 O desanuviar da guerra fria correspondia em substância ao início de um processo de desarmamento paulatino ao 
nível global: a assinatura dos acordos “Start-2” entre a Rússia e América (a renúncia da venda de armamento 
estratégico e nuclear a países satélites);    
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• CAPÍTULO 3: A Questão Regional em Moçambique 

 

3.1.  Caracterização Geográfica 

3.1.1.    Situação Geográfica                                                                                             

                    
                                                                                         Mapa 1: Moçambique 
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     A República de Moçambique situa-se na costa oriental de África (Mapa 1). A norte, o Lago 

Niassa e os  rios Rovuma e Messinge, separam-na da Tanzânia, numa extensão de 700 Km. A 

oriente, do Rovuma à Ponta Douro, é banhada em cerca de 2800Km, pelo Oceano Índico; a 

ocidente, onde detém a maior extensão, cerca de 4330Km, faz fronteira com o Malawi, Zambia, 

Zimbabwé, Africa do Sul e Suazilândia (ibidem); a sul, delimita em cerca de 180Km, apenas 

pela África do Sul (CC: 2003; Boléo: 1961). Em termos de superfície, o território totaliza 

799380 Km 2 (INE: 2000). 

 

                          
                                    Gráfico 1 (INE:1999; EMC: 2002) 

 

3.1.2.   Relevo 

 

    É possível distinguir em termos de relevo, 4 grandes zonas (gráfico 2): zona litoral; zona dos 

planaltos médios; zona dos altiplanaltos; zona montanhosa.  
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                                               Gráfico 2 (fonte: Boléo, Oliveira:1961);  Legenda: Z= Zona; Alt (A)= Altitude da zona A;                     

                                                    Z. Altiplanalt= zona de Altiplanalto; Z. Montanh= Zona Montanhosa. 

 

       A zona litorânea abrange cerca de 44% do território nacional, e detém maior população 

urbanizada (INE: 2000; p.3), com excepção as províncias de Nampula e Zambeze, onde se 

regista maior equilíbrio territorial (entre o litoral e o interior), em termos de concentração 
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populacional. As cidades de Nampula e de Quelimane são, das cidades do interior, as mais 

urbanizadas. As zonas de planalto constituiem uma assimetria natural que tem condicionado o 

«modus vivendi» de muitas populações, como sucede com as populações dos planaltos médios 

dos Macondes, das redondezas dos altiplanaltos de Mandimba/ Marrupa, e Lago Niassa. 

 

3.1.3.  Hidrografia 

 

As principais nascentes situam-se nas montanhas do norte e centro do território, e o seu leito 

dirige-se para o Índico. Das águas dos rios, aproveitam os sistemas de regadio, o consumo, a 

pesca artesanal e as barragens hidroeléctricas101. Os rios são pouco navegáveis (CC: 2003), dada 

a escassez de profundidade e o acentuado assoreamento. As principais bacias hidrográficas102 

são: Rovuma; Lúrio; Zambeze; Save; Limpopo (Mapa 1); em geral, os seus afluentes, 

emprestam o nome aos territórios por onde passam. Enriquecem ainda o quadro hidrográfico, os 

Lagos Niassa, Chirua e Chiuta. Entre 1965 a 2001, o território sofreu 14 grandes inundações, 

provocadas pelas chuvas que aumentaram o caudal dos principais rios, devastando culturas e 

ceifando vidas humanas (B.Mundial: 2005). As inundações do ano 2000 atingiram o sul e o 

centro do país, e provocaram as maiores catástrofes de que há memória sobre o território 

(Jossias, F: 2000). Em geral, os níveis de precipitação são elevados na época das chuvas, 

provocando graves prejuízos às populações.   

 

3.1.4.  Clima 

 

          Prevalecem sobre o território nacional, duas estações, a seca e a das chuvas. Todavia, é 

possível identificar um ambiente de clima ameno em Lichinga, Angónia, Namaacha, Chimoio e 

Gurué; no sentido oposto, um ambiente mais quente ao longo do ano, em certas áreas do vale do 

Zambeze. No período de 1965 a 2001, Moçambique sofreu 9 grandes secas, dentre as quais se 

destacam a dos anos de 1980, 1982, 1992, 1994 e de 1995 (B.Mundial: 2005), cujos efeitos 

foram catastróficos para o sector agrícola e para imensa população que dela dependia.   

 

3.1.5. Fauna 

 

       O território nacional goza de um vasto património faunístico. Abundam sobretudo no centro 

e norte do território: avestruzes, elefantes, girafas, hipopótamos, felinos, jacarés e crocodilos, 

rinocerontes, búfalos, serpentes e macacos; na fauna marinha, abundam variedades de peixe e de 

corais (Boléo: 1961). O parque da Gorongosa, na província de Sofala, é o «ex-libris» faunístico 

                                                
101 Por exemplo as barragens hidroeléctricas de Cahora- Bassa (no rio Zambeze),  a  barragem do Rovué, a 
barragem de Chicamba. 
102 Existem outras bacias assinaláveis (Boléo, Oliveira: 1961), entre o Rovuma e o Lúrio (Messalo, 
Montepuez, Megaruma); entre o Lúrio e o Zambeze (Mecuburi, Mogincual, Melúli, Ligonha, Molocué, 
Melela, Rarara, Licungo); entre o Zambeze e o Save  ( Púngue, Búzi, Gorongosa); entre o Save e o Limpopo 
(Govuro, Navarre, Inharrime); entre Limpopo e Ponta Douro ( Incomati, Matola, Umbelúzi, Tembe, Maputo).  
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do país. Associado ao turismo, o território nacional goza, de norte a sul, de um invejável 

potencial faunístico. A fauna nacional é uma fonte de alimentação animal, potencialmente forte 

no centro e norte do país. 

 

3.2.         Caracterização Demográfica 

 

3.2.1.  População  

 

             Em 1980, a população moçambicana, era cerca de 12 milhões de habitantes; em 1997, 

era cerca de 16 milhões (INE: 2000). Zambeze e Nampula eram as províncias mais populosas do 

país (Gráfico 3), seguidas de Sofala e C. Delgado. A província com mais baixa população era a 

do Niassa, curiosamente detentora da maior superfície por Km².   
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                                            Gráfico 3; (fonte- INE, Moçambique: 2000) 

 

        Em termos de população Urbana e Rural, a maior discrepância distributiva verificava-

se nas províncias de Nampula e Zambézia (gráfico 4).  
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                              Gráfico 4  (fonte- INE, Moçambique :2000) 
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3.2.2.  Crescimento Populacional  

           

 No 1º Censo, em 1980, a taxa média anual de crescimento (taxa exponencial)103 da 

população Moçambicana era de 2,5%; no IIº Censo, em 1997, houve uma queda abrupta da 

mesma para 1,7% (INE: 1997/2005). Este valor (1,7%), contrariava as previsões iniciais de 

1980, que indicavam para uma taxa de 2,64% (Antunes: 2004).  
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                    Gráfico 5 (Fonte: INE, 1997)  

 

               A quebra abrupta do ritmo de crescimento, no período 1980-1997, quando se 

conjecturava que a população atingisse os 19 milhões deveu-se grosso modo (Antunes: 2004; 

anexo 22) “a não ocorrência do «Baby boom», esperado no pós-guerra; à quebra da taxa de 

fertilidade de 6,1% para 5,2%, de 1995 a 2000; à mortalidade infantil, que aumentou de 113 

para 135 (por 1000), ao contrário das previsões; ao aumento da mortalidade devido ao 

HIV/Sida; e à hipótese do saldo migratório ter sido negativo”.  

 Para as projecções de 1997 a 2000, foi aplicada uma taxa de 2,4% (INE:2000). Esta projecção 

levantava alguma crispação entre os autores; o facto de o PNUD aplicar a taxa de 2,64%, nas 

suas projecções, ao contrário dos 1,7%, aplicada pelo Governo e pelo FMI. Segundo Antunes 

(2004), esta diferença de metodologia aviltava os valores do  PIB per capita, que seria de 130 

dolares USA, para o PNUD, e de 211 dolares USA, para o governo.  

         Espera-se, com estas projecções de 1997, que a população moçambicana, só duplique entre 

2051 e 2070, quando os valores da população atingissem respectivamente 32 e 32,6 milhões 

(Fonte: INE, 2005; anexo 29). Em termos provinciais, entre 1980 e 1997, a «taxa média anual 

de crescimento» foi maior em Maputo - cidade, seguido de Manica, Niassa, Cabo Delgado e 

Tete (gráfico 5). 

      Houve maior crescimento e concentração populacional nas capitais de província e de 

distrito (Lichinga, Pemba, Nampula, Angoche, Quelimane, Mocuba, Dondo, Chimoio, 

Inhambane, Chokwe, Maxixe, Matola); os territórios junto à costa, registaram maior 

                                                
103 Trata-se de uma taxa exponencial tal que sendo P1 (população no período “t+1”), Po (população no 

período “t”),  “n” (número de períodos), “r”, será a taxa que verifica a seguinte igualdade: P1 =  Po  
(potência ( 1+r ; n) ).  
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crescimento em relação aos territórios do interior do território (ibidem). A duplicação em termos 

dos valores por província é ilustrada no gráfico abaixo (gráfico 6).  
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                           Gráfico 6; (Fonte: INE, 1997)  

 

        Na década de 60, o panorama populacional era o seguinte entre as principais 

capitais de distrito: 
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                 Gráfico 7; Fonte: (várias) 

 

3.2.3. Densidade Populacional 

          Na década de 60, o território nacional apresentava um cenário de muito fraco peso 

demográfico (Quadro 1).  

          Em 1980, as províncias de Nampula, Maputo- Província e Zambézia, detinham maior 

densidade populacional. A subida vertiginosa de Maputo-Cidade só pode ser explicada pelos 

vários fluxos migratórios, posteriores a essa data, e nunca (apenas) pela taxa de crescimento da 

população.  
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População, circunscrições e áreas 

    
NºCircuns- Nº Habi- Área  

crições tantes (Km²)  
19   10 a 39  < 5000 
20     7 a 27 5000<área <  10000 
12     4 a 6 10000<área < 15000 
5         8 15000<área <  20000 
5     3 a 5 20000<área <  30000 
2          1       > 30000 

FONTE:  Oliveira (1961);  década 60: Manica e Sofala 

               eram uma única província  

                       Quadro 1. 

 

        O gráfico 8 ilustra a densidade populacional, de 1997, sem Maputo-Cidade. O valor atípico 

desta cidade (3298), a ser incluído, aviltaria a percepção das densidades populacionais das 

restantes províncias, cuja média é igual a 20. A densidade populacional de Maputo- Cidade, é 

cerca de 165 vezes superior a da média do Território; 523 vezes mais que a da província com 

menor densidade populacional (Niassa); 87 vezes mais que a da província com a 2ª maior 

densidade populacional (Nampula). 
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                             Gráfico 8; Fonte ( INE: 1997 )    

       

3.2.4.    Estrutura etária  

        A estrutura da população, em 1997 (INE: 1997; p.9/11), apontava para um cenário de maior 

população jovem, cerca de 44,8%, com idade < 15 anos, maior nas áreas rurais; metade da 

população com idade < 17, 5 anos;  população > 65 anos, era apenas de 65%. O número de 

homens por cada 100 mulheres é de 92 (índice de masculinidade); segundo o INE (ibidem), este 

valor é mais baixo nas áreas rurais, cerca de 90, contra 98 nas areas urbanas muito 
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provavelmente por culpa da maior imigração masculina. Com efeito, a pirâmide populacional 

moçambicana é uma pirâmide invertida, ocupando a base a classe de idades com maior 

representatividade (< 5 anos); a mediana, entre os 15 e 19, anos; e o topo da pirâmide, com 

pouca expressão percentual, a partir do intervalo 75 e 79.   

 

3.3. Caracterização Económica 

 

3.3.1.  Sectores Económicos  

    O sector industrial é o que tem apresentado maior peso em termos de contribuição percentual 

do PIB. A seguir é o sector de serviços e, por último, o sector da agricultura.   
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                   Gráfico 9; (fonte: FMI, 2005); “FMI (August 2005; Country Report Nº. 05/311 anexo 21)” 

    

     O sector da agricultura compreende: a agricultura e pesca; o sector industrial: minas, 

manufacturas, construção, água e electricidade; o sector de serviços: comércio, restauração e 

hotelaria, transportes e comunicações, serviços financeiros.  

     Uma maior desagregação produtiva (FMI:2005; anexo 21) permite distinguir: produtos de 

exportação (algodão, copra, chá, açúcar, castanha de caju e citrinos); produção alimentar (trigo, 

arroz, sorgo, mandioca, amendoim, fava, cebolas e vegetais); produção de inputs industriais 

(sisal, tabaco, mafurra, tomates e girassol); no sector de manufacturas, permite distinguir 

indústrias do ramo “alimentar, ração animal, chá e castanha de caju, bebidas, tabaco, têxteis, 
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vestuário, couro e peles, calçado, mobiliário, papel, produtos farmacêuticos, refinarias, borracha, 

plásticos, vidro, outros produtos minerais não metálicos, ferro e aço, alumínio, ferramentas e 

máquinas eléctricas”. 

 

     O gráfico 9 destaca a evolução do peso da contribuição industrial, entre 1995 e 2004, 

sobretudo a partir de 1998, com a emergência dos «mega-projectos» de fundição de alumínio, da 

Mozal (I e II), na cidade da Matola, do titânio e do «pipeline» do Gás de Pande (de Inambane), 

para a África do Sul. Os «mega-projectos» tiveram um efeito positivo e elevou sobre o PIB; o 

PIB, entre 1996 e 2004, cresceu anualmente em termos  médios a uma taxa de 8,5% (FMI: 2005 

anexo 21).  

     O sector agrícola, o mais empregador, tem sido também o mais vulnerável: primeiro, pelos 

constrangimentos dos dezasseis anos de guerra civil, e das sequelas que dela derivaram; 

segundo, pelos desastres naturais (a seca do período 1992/3 e as inundações de 2000/1), que 

arrastaram o crescimento do PIB (FMI: ibidem), para níveis negativos próximo dos 9%, no 

primeiro caso, e de 7,5% para 2%, no segundo caso; terceiro, pelas vicissitudes da flexibilidade 

económica imposta pela adesão ao FMI.  

      Na década de 90, os efeitos da liberalização económica e as dificuldades de gestão, 

precipitaram o encerramento de muitas empresas estatais, remetendo para o desemprego 

milhares de trabalhadores, do norte ao sul do país.  

       Quanto à composição do PIB, entre 1996 e 2004, houve uma mutação de posições, entre a 

agricultura e a indústria. O sector de serviços ocupa ainda o primeiro lugar, embora com ligeiro 

abrandamento, seguido da indústria e, por último, da agricultura.   
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                                Gráfico 10 (FMI: 2005 a) 

 

        Em termos regionais, o peso sectorial, tem sido liderado pelo sector indutrial da Matola, no 

Maputo. Os mega-projectos e as políticas de ajuda das instituições internacionais foram 

condicionando o protagonismo económico das províncias e o seu peso regional.  
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3.3.2.  Força de trabalho 

 

      A agricultura é o maior sector empregador da população activa; em termos de emprego, 

inclui o emprego agrícola familiar e formal. O sector formal inclui o emprego do subsector 

mineiro, indústria, construção, transportes, comunicações e outros serviços (Sulemane: 

2001:77)104.    
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                        Gráfico 11; (Fonte: várias) 

  

         Na década de 90, houve um abrandamento no peso do emprego da agricultura e um 

aumento do peso do sector da construção, transportes e telecomunicações.  

 

3.3.3.  Agregados macro-económicos 

 

     A evolução do PIB, no período 1992-2004, foi de grande volatilidade (gráfico 12), 

espelhando o espectro das dificuldades estruturais do sector real. Em 1992, a economia dava os 

primeiros suspiros em tempo de paz, o resultado foi um crescimento positivo em 1993, cerca de 

7% (FMI: 2005 anexo 21)105. Esse dinamismo foi comandado pelos serviços, seguido da 

agricultura e da indústria.  

 

                                                
104 EMC: 2002 
105 (FMI: 2005 a): República de Mozambique: Selected Issues and Statistical Appendix 
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Crescimento Anual do PiB real (1992-2004)
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         Gráfico 12; (FMI: 2005 a) 

 

     Em 1995, a crise deveu-se sobretudo ao sector de serviços, que terá tido uma quebra abrupta 

de cerca de 33%, enquanto que a agricultura e a indústria recuperavam significativamente. Em 

2000, o PIB real agrícola foi negativo, em 1,3%. A crise da agricultura, constituiu um revés para 

a economia. A indústria continuava na senda do abrandamento, depois do boom, em 1998, 

influenciado pelos resultados do mega-projecto Mozal 1.  

      O período 2002/3, foi certamente marcado por um certo equilíbrio sectorial. No intervalo de 

1992 a 2004, o melhor ano foi o de 2001, cuja taxa de variação anual do PIB real foi de 13,1% 

(com maior peso dos serviços), seguido de 1998, com uma taxa de variação de 12,6% (não 

obstante os valor negativo registado pela agricultura, 1,5%, devido à queda do sector piscícola), 

e o ano de 1997, com a taxa de variação de 11,1%. O PIB real (ou seja, depois de expurgado o 

efeito-inflação), cresceu sempre acima da Taxa de crescimento exponencial da população, o que 

poderia permitir conjecturar melhorias na área da redistribuição do rendimento.  

 

                          TxCrPIB real e Taxa de crescimento da População 
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                           Gráfico 13; (Fonte: várias) 

 

    O investimento, eminentemente público e polarizado, a partir da estratégia de sustentação 

dos mega-projectos, denotava certa renitência em termos de «envolvimento» do sector privado 

nacional e de multiplicação do emprego. Este cenário revisitava o período do crowding-out, em 

que se usava a praxe da emissão monetária para financiar a dívida, em detrimento da expansão 
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do investimento privado nacional. A exiguidade do investimento privado nacional no sector 

formal, levou os pequenos empresários a refugiarem-se no sector informal onde, à revelia dos 

mecanismos legais de fiscalização e tributação, viam crescer os seus negócios, lesando 

drasticamente os cofres do Estado.  

                   
                           Gráfico 14 (FMI: 2005 a) 

              

     O sector informal consolidava-se e constituía o sector mais empregador da economia 

nacional. O excesso de oferta no mercado formal do emprego e a restrição do salário mínimo foi 

deslocando a mão -de -obra para o sector informal (Anderson; A. Franco: 2002)106. Não se 

conhece ao certo, em termos monetários, o volume anual de negócios deste sector.  

      

      O investimento privado foi também sendo adiado, por um lado, pelas elevadíssimas taxas de 

juro praticadas no mercado e, por outro, pelo peso do esforço fiscal, à cabeça, exigido ao 

investidor estrangeiro. Daí que, em 2002, o governo tenha aprovado um pacote de reformas 

fiscais e tributárias de incentivo ao investimento107. Na reforma administrativa dos impostos, a 

principal estratégia foi «renunciar parte dos impostos», não ficando claro (em alguns casos), pela 

dimensão dos projectos, até que ponto gerariam externalidades positivas às populações locais. 

Todavia, tal como no exemplo do Ceará, no Nordeste Brasileiro, nos anos 90, a solução das 

carências de investimento em Moçambique tem passado por um esforço institucional de criação 

de atractivos.  

     Outro empecilho ao investimento foram os baixos níveis de poupança pública e privada. O 

saldo orçamental ilustrava um cenário crónico, com o pico negativo no período das últimas 

                                                
106 EMC: 2002. 
107 Os incentivos contemplavam (FMI: 2005 anexo 21):  reduções de 6,4% nos impostos sobre os rendimentos para 
os investimentos na agricultura realizados até 2012; 24% para os sectores mineiro e do petróleo, nos primeiros cinco 
anos, antes de 2010; aplicação de benefício para três zonas industriais (a Mozal, na província do Maputo;  a ZFIMo, 
referente ao projecto de areias pesadas, em Moma, província de Nampula; também a ZFIL, o projecto mineral das 
areias movediças do corredor do Limpopo, na província de Gaza). Esses benefícios teriam efeitos nos impostos 
sobre o rendimento, no VAT (imposto sobre valor acrescentado), nos custos aduaneiros referentes à importação de 
bens de capital, transferência de propriedade, imposto de selo, na taxa municipal sobre os rendimentos do aluguer. 
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cheias. Mesmo depois dos donativos o saldo orçamental, continuava abaixo de zero (Governo: 

2002)108.   

     Quanto ao fundamental da economia, o período de 2000/1/2 foi o mais sombrio. A balança de 

transacções correntes após donativos era negativa; a variação percentual da balança de 

pagamentos foi negativa em 14,7% e 10,8%, respectivamente (ibidem). Houve todavia, nesse 

período, maior impacto dos donativos e do efeito dos mega - projectos, que ajudaram a mitigar o 

saldo negativo da balança de pagamentos.  

 

3.3.4. Infra-estruturas Viárias e Rodoviárias109 

            

       O país tem um total de 28463 Km de estradas (INE:2004); uma rede em que 89%, das 

estradas estão classificadas (15%, são principais; 27%, são secundárias e 46,3%, são terciárias). 

As províncias da Zambézia e Nampula detêm, em termos absolutos, a maior rede de estradas 

principais, seguido de Sofala e Inhambane (gráfico15). Cabo Delgado, Niassa e Gaza, são as que 

ocupam o último lugar no ranking, com < 200 Km,  em termos de estradas principais. 
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                             Gráfico 15: 4275Km de estradas principais 

                                  (fonte: INE (2004) - “Moçambique em Números”) 

 

        Zambézia detém o maior número de Kms de estrada secundária, situando-se acima da 

«isolinha» da 2000 Kms de estrada secundária.  

                                           

                                                
108 EMC: 2002 
109  Esta classificação tem o senão de não permitir conhecer o estado das estradas e do seu revestimento, bem como 
o grau de acessibilidade entre as zonas do interior e as zonas do litoral. A referência à rede, tal como se apresenta, 
não explora os efeitos do potencial demográfico, analisando os fluxos, no sentido de inferir o grau de importância 
para as respectivas regiões, dos movimentos pendulares de comunicação, comércio e eventualmente de turismo. 
Mais ainda, as externalidades que essas estradas podem gerar para os respectivos territórios e populações. Assim 
sendo, por exemplo, os 11% de estradas principais do Niassa (referidas ao todo nacional), contra apenas 5% do 
Maputo- província, e contra 9% de Sofala, por si só nada podem significar. Mais ainda, não se refere também a 
algumas estradas do sul, que começam a contemplar pagamento de portagens, qual seria a influência disso  na 
classificação das estradas. 
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                                         Kms de Estradas Principais, Secundárias e Terciárias 
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                                            Gráfico 16; fonte: INE (2004) 

 

       Em termos de cobertura de superfície (gráfico 17): 18,5% das estradas estão revestidas; 

26,6%, são terraplenada e 54,9%, são de terra natural. A província de Tete comanda o maior 

número de Kms de estrada revestida, seguido de C.Delgado, Inhambane e Manica. 
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                                    Gráfico 17; fonte: INE (2004) 

 

    A província da Zambézia é a que regista mais Kms de estrada de terra natural, seguido das 

províncias de Inhambane, Sofala e Niassa.                

   Há uma fraca relação entre rede de estradas e superfície de cobertura, o que pode significar 

que nem todas as estradas principais são revestidas, mas também pode significar o contrário, 

como retratam as províncias de C.Delgado, Gaza e Tete, em que a maior extensão de Kms de 

estrada revestida não é estrada principal. Por outro lado, há também um deficit de rede de 

estradas e de estradas revestidas para as regiões fronteiriças. Na maior parte dos casos, a rede 

das estradas não obedeceu à racionalidade (distância110/ custos), nem às necessidades do 

interface de transportes viários e rodoviários para as populações. A rede de estradas existente 

manteve, no essencial, o desenho antigo dos interesses portugueses na região.   

 

                                                
110 Anexo 1 e 2. 
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                                   Gráfico 18; fonte: INE (2004) 

  

 

 

                    

3.4.           Caracterização social 

 

3.4.1.  Infra – Estruturas de Saúde 

 

      O país é ainda bastante deficitário (gráfico 19) em matéria de infraestruturas de saúde 

(hospitais e unidades locais de apoio a saúde). As províncias de Nampula, Zambézia e Sofala 

apresentam em (valores absolutos), o maior número de hospitais do país.  
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                               Gráfico 19; fonte: INE (2004) 

 

 

     Maputo-Província, embora sendo a terceira maior densidade populacional, é o quinto em 

termos de urbanização, registava o mais baixo número de hospitais. Niassa, Tete e Gaza, 

relativamente ao todo nacional, registam maior número de hospitais (gráfico 20).  
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           Gráfico 20; fonte: INE (2004) 

 

      Na relação entre nº de camas por hospitais e número de quadros superiores, Maputo, Beira e 

Nampula lideram o ranking. 

 

3.4.2. Infra - Estruturas de Educação  

   

       Tal como na área da saúde, a cobertura em infra-estruturas escolares é bastante deficiária ao 

nível nacional. O país herdou uma rede de infra-estruturas escolares bastante desequilibrada para 

os (novos) objectivos de massificação do ensino. Esse desequilíbrio acentuou as “desigualdades 

de acesso a educação entre o campo e a cidade, entre as regiões Norte, Centro e Sul” (CC; 2003; 

p.28; PNUD: 2001). A guerra também destruiu infra-estruturas escolares, sobretudo nas áreas 

rurais: “cerca de 46% da rede escolar do ensino primário, e 28% das escolas técnicas rurais, 

foram destruídos ou tornados inoperacionais” (Diogo, Luísa: 2002)111.  

       Existe um número maior de escolas ao nível do primeiro grau de ensino, todavia se se 

considerar o número médio de aluno por escola pública, constata-se que são também os 

primeiros graus os mais penalizados em termos de carência de escolas.       

  
 Gráfico 21; (INE: 2004) 

 

                                                
111 Mazula, B (2002) 
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    O rácio «nº de alunos/ nº de escolas públicas» apresenta o valor mais elevado no 1º Grau do 

secundário onde, em 2004, existiam em média, 1200 alunos por escola (gráfico 22); a maior 

população estudantil (1º e 2º Graus primários), apresenta para o mesmo rácio valores bem 

inferiores. 
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                    Gráfico 22; (INE: 2004) 

 

    Mas os números apresentados podem pecar por defeito, sobretudo no 1º grau de ensino 

primário, se se considerarem como escola pública os espaços à sombra das árvores, utilizados 

para leccionar. 

 

3.5.     A Região 

 

3.5.1. A Problemática Regional 

 

     A abordagem regional em Moçambique, deve ser contextualizada em três épocas distintas, a 

saber: época colonial; época pós-independência e a actualidade. Na época colonial, interessava 

ao regime a protecção das fronteiras territoriais, conquistadas em 1885, em consequência dos 

acordos de Berlim, onde havia também pretensões hegemónicas das restantes potências 

(Inglaterra e França). Desse acordo, marcado pelo histórico mapa “Cor-de-Rosa”, resultaria o 

território que configura as actuais fronteiras Moçambicanas. Por outro lado, também emergiram 

novas consequências políticas e económicas para o país. Instituíu-se a administração efectiva do 

território pelos Portugueses, que passariam a legislar e a governá- lo sob o seu livre arbítrio.  

     As primeiras preocupações da divisão administrativa do território foram no sentido de 

salvaguardar os interesses comerciais com os países vizinhos e defender as fronteiras nacionais. 

A estratégia comercial levou ao maior desenvolvimento dos portos de Maputo, Beira e Nacala. 

Esses portos serviriam de pólos de exportação e importação de mercadorias para a África do Sul 

e para os países do hinterland (ex-Rodésia, actual Zimbabwé, Zâmbia e Malawi). O 

desenvolvimento dos corredores comerciais para esses destinos impunha também o 

desenvolvimento de infra-estruturas viárias e rodoviárias. Em 1894, Moçambique inaugurava a 

primeira linha férrea (Boléo:1961), de ex-Lourenço Marques, em direcção à fronteira do 
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Transval, sucedendo-se outras linhas e ramais, com conexões a estações de serviços de 

camionagem. Maputo, Beira e Nampula passariam a protagonizar fortes conexões com o 

exterior, constituindo assim os centros nacionais de atracção económica. E antecipavam a sua 

centralidade para a configuração de três grandes regiões económicas (Norte, Centro e Sul). 

Embora se projectassem empreendimentos de envergadura (que em termos de engenharia, 

oneravam excessivamente os sucessivos planos de fomente), em termos de estratégia de 

desenvolvimento do territorio nunca foi preocupação encetar um processo de esbatimento das 

assimetrias regionais. Desenvolveram-se os corredores comerciais (Maputo/Transval; 

Beira/Umtali; Nacala/Malawi), e as respectivas áreas de confluência geográfica, bem como 

algumas zonas costeiras. Todavia, na generalidade do território nacional, permaneceram isoladas 

as áreas geográficas do interior do país, no norte, centro e sul. 

       Na década de cinquenta, o território estava dividido em quatro províncias (Niassa, 

Zambézia, Manica e Sofala, Sul do Save), e estas em distritos; os distritos estavam divididos em 

circunscrições, e estes em postos administrativos (Spence: 1951). 

       Na década de sessenta, a divisão administrativa da então província ultramarina, contemplava 

nove distritos (Niassa, Cabo Delgado, Tete, Moçambique, Zambézia, Manica e Sofala, 

Inhambane, Gaza e Lourenço Marques, actual Maputo); 25 concelhos; 63 circunscrições; 165 

postos administrativos (Boléo:1961). O poder estava centralizado na capital ex-Lourenço 

Marques. O território era governado por um governador-geral e, como subalternos na escala 

hierarquica, dependiam os membros do conselho do governo e do conselho legislativo. A 

máquina administrativa civil estava centralizada na alçada de um único director de serviços 

(ibidem). 

      Para a organização administrativa e delimitação das regiões nunca se invocou critérios de 

homogeneidade ou de relações de interdependência territorial; os processos eram definidos 

centralmente em Lisboa, pelo Ministério das Colónias, enquanto que, no resto da Europa, 

emergia, em sentido contrário, um debate a favor da discentralização e desconcentração, em prol 

das regiões. Oficialmente, o que prevaleceu foi a região política, o território uno e indivisível 

(Salazar: 2007).      

       Na época pós-independência, o novo regime político optou por respeitar as fronteiras com os 

países vizinhos e, na sua essência, manteve a divisão territorial herdada. Em vez de nove 

divisões, o território passou a ter dez; Manica e Sofala, passaram a ser áreas administrativas 

distintas.   

       O governo, ao manter, de certo modo, a mesma estrutura administrativa, com o pretexto de 

não suscitar cobiças de ambição regional do poder, adiava o debate político sobre a região e 

porventura sobre a regionalização. O discurso mobilizador, no pós - independência,  era o da 

“unidade nacional”, e não acerca do conceito de região ou mesmo do que seria no futuro, a 

região ideal para o território nacional.  Temia-se um regionalismo exacerbado, assente numa 

matriz tribal. Daí que a única alternativa fosse prosseguir um rumo de apelo à “unidade 

nacional”. Seria o princípio da unidade nacional que “legitimaria as opções políticas e 
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estratégicas de desenvolvimento” (Machili: 1995)112. E até hoje, tal como no passado, a 

organização administrativa e territorial passava a ser determinada por critérios meramente 

políticos, assentes no caso vertente na intangibilidade do princípio da unidade nacional. Com 

efeito, manteve-se a polarização estrutural do desenvolvimento, caracterizado por profundas 

assimetrias regionais. O governo preocupado em conter o conflito armado, não põde evitar um 

certo descontrolo nas dinâmicas de localização dos sectores produtivos, nas relações entre litoral 

e interior, campo e cidade, nos factores de atracção de mão- de- obra qualificada. Ao mesmo 

tempo, face à dimensão do território, continuava pesada a máquina administrativa estatal. Parecia 

que a crise de governabilidade do território ficava refém do princípio de unidade nacional.  

 

 

3.5.2.   O Conceito de Região 

 

      Em termos institucionais, a abordagem em torno do conceito de região tem sido colocada em 

várias perspectivas. A mais consequente em termos estatísticos tem sido a perspectiva do 

conceito de região para a regionalização das contas. O PNUD (2001), ao referir-se às Contas 

Regionais e ao Território Regional, para a desagregação do  PIB, confrontou-se com o problema 

da definição do conceito de região. A figura da região, tal como no caso do INE, aparece 

associada à de província, nestes termos, considera-se “região/província”. Esta consideração toma 

como referência o critério da delimitação das actuais fronteiras provinciais. Assim para a 

repartição do PIB, “cada região é tratada como entidade económica específica” (ibidem; p.101). 

E, para a afectação do VAB, adoptou-se o critério da residência da unidade produtiva e de 

perspectiva funcionalista. O PNUD (2001) alerta para as limitações deste critério, que imputa ao 

estabelecimento a representação da actividade económica, e não a empresa que goza de estatuto 

jurídico e possui contabilidade organizada. Nesse sentido, o critério utilizado para a delimitação 

da economia regional não permitiria captar grande parte dos fluxos económicos regionais. Para a 

regionalização das contas nacionais, em termos de operacionalização, o PNUD (2001) adoptou o 

chamado método descendente, que tem como referência um indicador regional, cujo valor a 

estimar se espera que seja próximo deste, e em que o “agregado nacional é afectado a uma 

região/província, a um determinado ano e a uma unidade de actividade económica local ou 

região”.   

       No território moçambicano “por razões geográficas, económicas e históricas, as províncias 

distribuem-se em três grandes regiões” (INE: 2000; Agenda 2025: 2003, p.7; Ibraimo: 2007): 

região Norte (Niassa, C.Delgado e Nampula); região Centro (Zambezia, Tete, Manica, Sofala); 

região Sul (Inhambane, Gaza, Maputo e Maputo-Cidade). Todavia, deve acrescentar-se que a 

razões desta delimitação regional foram (subentenda-se) previamente políticas. 

 

                                                
112 Mazula, B (1995) 
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3.5.3. A Delimitação das Regiões 

 

As autoridades optaram por três grandes regiões, a saber:  

 

1. Região Norte (Niassa, Cabo Delgado, Nampula): 

                                      Mapa 2 

2.  Região Centro (Zambeze, Tete, Manica, Sofala): 

 

                                       Mapa 3 

 

3.  Sul (Inhambane, Gaza, Maputo Província, Maputo cidade). 
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                                      Mapa 4 

 

 

  População e densidade populacional por Regiões 

      A região Norte registava em 1997, a segunda maior concentraçaõ de população do país, 

cerca de 5,3 milhões de habitantes (gráfico 23); com uma densidade populacional de 17,9. As 

populações estão mais concentradas nas cidades de Nampula e Nacala, Angoche, Pemba, 

Montepuez, Cuamba e Lichinga. 
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                                                        Gráfico 23; Fonte (INE: 1997) 

        A região centro (gráfico 24) registava a maior população do território, cerca de 6,7 milhões 

de habitantes (em 1997); as populações encontravam-se mais concentradas nas cidades de 

Mocuba, Gurué, Quelimane, Beira, Dondo e Chimoio. A densidade populacional desta região é 

de 22,9.  
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                                         Gráfico  24 ; Fonte (INE: 1997) 

        A região Sul, em 1997 (gráfico 25), totalizava cerca de 4,1 milhões de habitantes; sendo 

Maputo – cidade, Matola, Xai-Xai, Chokwé, Chibuto, Maxixe e Inhambane, os maiores centros 

populacionais. A densidade regional era de 13,9.  
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                                          Gráfico 25; Fonte (INE: 1997) 

3.6.  O Planeamento  

 

3.6.1. O Processo de Planificação 

 

    Na época colonial, o país era pensado a partir das autoridades de Lisboa, que delegavam ao 

governo ultramarino apenas as funções executivas e à assembleia legislativa local uma certa 

praxe residual, na discussão e criação de legislação regulamentar. Após a independência 

nacional, em 1975, o país adoptou um sistema de planificação nacional dialecticamente oposto 

ao do regime colonial, e viu instituir-se radicalmente um sistema de planificação de tipo 

socialista.  

   A consagração do novo sistema de planeamento, com força constitucional, ditou toda a 

estratégia nacional de desenvolvimento e, consequentemente, toda a programação económica e 

social. O mecanismo de transmissão das decisões obedecia a um comando único que se 

pressupunha emanar da vontade das bases. Seria, em primeiro lugar, o povo a discutir e a decidir 
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as prioridades do seu desenvolvimento a partir das orientações do topo. De seguida, os 

delegados, membros do partido nas células locais, iriam ser os porta-vozes na assembleia 

distrital. Os delegados distritais fariam o mesmo em relação à assembleia provincial, e assim 

sucessivamente, até ao topo da cadeia de transmissão, o Comité Central. Para além do mais alto 

órgão da magistratura (representado pela Presidência da República), existiam outras instâncias, 

de permeio, com funções políticas (o Comité Político Permanente e o Bureau Político), que 

exerciam certa influência na aprovação e execução do plano.  

      O Comité Central discutia em grupos de trabalho e depois em Assembleia, a forma de pôr em 

prática a vontade popular. O Comité Central fazia questão de revisitar os procedimentos de 

Nashingwea (Machel: 1981), era necessário que todos se identificassem com as Estratégias do 

Plano Nacional (de desenvolvimento). Essa estratégia era ex-ante política e ideológica; e só a 

posteriori, se elaboravam os planos, como um acto consequente. 

         Incumbia ao Ministério do Plano, através da Comissão Nacional do Plano e dos seus 

órgãos disseminados pelo território, traduzir em documento a vontade popular consubstanciando-

a num único instrumento de trabalho–o  Plano Nacional.   Este seria finalmente o processo do 

planeamento a partir do topo a base, numa relação que se esperava reflexiva. Mas o processo era 

grosso modo «top-down». Por outro lado, o plano encerrava alguma rigidez quanto ao 

cumprimento das suas metas por parte das entidades provinciais e locais. 

         Em 1980, o país apostava no PPI (Branco, C: 1995)113, uma aposta de combate ao 

subdesenvolvimento durante a década de 80; em 1987, antes de se esgotar o plano anterior, 

surgia uma nova estratégia, o PRE, e depois o PRES, na década de 90, com o propósito de 

reforçar a vertente social do «PRE». Outras estratégias foram os «Planos Quinquenais do 

Governo» (CC: 2003; p.47), referentes aos períodos de 1994 a 1999 e 1999 a 2005; o PARPA, 

que confluiria na perspectiva do Plano do último quinquénio (ibidem). Particularmente ao nível 

do sector agricola, o mais vulnerável do país, em 1995, houve a definição da política de Terras e 

definição da política agrária; em 1998, a aprovação do «PROAGRI»; em 1999, a regulamentação 

da Lei da Terra (Nhantumbo: 2002)114.  

                  

3.6.2.  Planificação e Experiências de Desenvolvimento Regional e Local 

 

      No contexto colonial, a estratégia de desenvolvimento assentava, grosso modo, na 

exploração a custos baixos de matéria-prima para exportação. Empresas estatais e privadas 

(nacionais e estrangeiras), prosperavam nas culturas de plantação intensivas em mão-de-obra. Os 

planos de fomento nacional (principal instrumento de desenvolvimento da economia colonial), 

promoviam e davam guarida legal a disseminação dessas empresas. Por exemplo, na cultura do 

algodão, em Nampula, a companhia do Monapo monopolizava o sector. Esta companhia, a par 

                                                
113 PPI (Branco, C: 1995): “ O Plano Prospectivo Indicativo, adoptado em 1980, era o programa do Governo para a 
liquidação do subdesenvolvimento e a construção das bases do socialismo ao longo da década 1980-1990. Coord. 
Mazula, B (1995; p.583). 
114 Mazula, B (1995) 
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das suas infra-estruturas produtivas, fez crescer o povoado de Monapo, concebendo-o com infra-

estruturas sociais para centenas de trabalhadores e suas famílias. O ramal de Monapo permitia o 

escoamento rápido da produção, através do porto de Nacala. Assim se ia desenhando uma nova 

paisagem por conveniência produtiva, e não por imperativo de um plano integrado a nível 

regional.  

      São inúmeros os exemplos de povoados que estão na génese do desenvolvimento das regiões 

do território de Moçambique. A Companhia do Niassa e a Companhia do Zambeze foram dois 

casos paradigmáticos. As plantações de chá do Gurué, exploradas por companhias europeias e 

asiáticas, espalharam povoados a montante e à jusante dos sectores produtivos.  

      Houve grandes projectos que surgiram em função das oportunidades de investimento 

estrangeiras, foi o caso do mega-projecto de Cahora-Bassa que, nessa altura, provocou aceso 

debate nas hostes do governo colonial. Cahora-Bassa seria viável ou não em função das garantias 

da venda de energia à África do Sul, e não pelas perspectivas de crescimento económico e 

desenvolvimento do país. Posteriormente, houve o receio de que a guerra pudesse criar 

constrangimentos à rentabilização do projecto. Outro grande projecto foi o das minas de 

Muatize, em Tete, mais mobilizador de mão-de-obra intensiva, relativamente ao projecto de 

Cahora-Bassa. 

        Os corredores de Nacala, Beira e Maputo estavam concebidos para potenciar as 

exportações, bem como a sua rentabilização através do escoamento dos produtos do Malawi, 

Zimbabwé e África do Sul. Todavia, não incorporavam qualquer plano estratégico de 

aproveitamento de sinergias e de enlaces para as regiões adjacentes aos corredores.  

           

          Com a liderança socialista do partido Frelimo, após a independência, deu-se a 

nacionalização das infra-estruturas produtivas e a centralização do planeamento da actividade 

económica. A estratégia seguida apontava para a agricultura como a base do desenvolvimento e 

a indústria como factor dinamizador. E o plano deveria corporizar esse projecto. O sistema de 

aldeias comunais, parte integrante desse projecto, permitiria dotar o meio rural do dinamismo de 

desenvolvimento, promotor da auto-suficiência alimentar e de criação de emprego local. A 

economia estaria assente num sistema de empresas estatais e num sistema cooperativo de 

produção e consumo. Era pressuposto que os cooperantes discutiriam as prioridades do processo 

produtivo e, em regime de auto-gestão, garantiriam a racionalidade produtiva e financeira das 

suas cooperativas. Foram criadas inúmeras cooperativas de norte a sul do país, em todas as áreas 

de actividade económica e social. Todavia, as dificuldades de gestão, por falta de pessoal 

qualificado (MICOA: 2006; anexo 24) a emergência da guerra (que afectou várias aldeias 

comunais), as distorções provocadas pelas políticas de reajustamento estrutural (políticas de 

choque que desestruturaram sectores vitais da economia) terão, porventura, precipitado o 

falhanço do projecto que se pressupunha ser catalizador do progresso do país. O projecto 

«Aldeias Comunais» quase que morreu à nascença, sem que o país conhecesse ao certo o alcance 

positivo da sua efectivação; nem a sua dimensão territorial, sob ponto de vista dos planos 
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nacionais. Todavia, concentrou populações em muitas zonas do interior que se viram 

abandonados com o início da guerra e constrangidos ao êxodo rural/urbano. 

     O espectro de crise económica e social que o país atravessava nos meados da década de 80 

levou-o a encetar os acordos de financiamento, junto do BM e do FMI. Desses acordos resultou 

o PRE, um pacote de medidas, um receituário para a (re) estruturação da economia, no sentido de 

a tornar mais flexível à iniciativa privada e a quebrar barreiras à entrada de empresas 

estrangeiras, em sectores que até aí eram exclusivos ao sector empresarial do estado. A Banca, os 

Seguros, os Transportes foram entre outros, os sectores que visivelmente foram sofrendo grandes 

alterações e viram expandir os seus negócios. 

   O PRE remetia a gestão do país sob vigilância permanente do BM e do FMI. A lógica (pró) 

liberal cedo iria mostrar perversão em áreas muito vulneráveis em termos de criação de emprego. 

A frágil agricultura foi certamente um dos sectores mais prejudicados. As políticas restritivas, 

apanágio do FMI em períodos de recessão, tornaram o país mais propenso à importação. Os 

fundos recebidos do exterior, em muitos casos, serviram para responder a maior elasticidade de 

importação e menor valorização dos sectores produtivos nacionais. Muitas empresas fecharam as 

portas e o desemprego subiu em flecha.  

    Em termos de praxe democrática, vivia-se num período de aprendizagem, pelo que o «PRE» 

não havia sido discutido pelas populações, resultou da contingência dos acordos firmados.  

 

    “A iniciativa de elaboração dos planos era definida a nível central, cabendo ao conselho 

executivo a sua implementação; a participação dos beneficiários e das demais instituições no 

processo de planeamento muitas vezes cingia-se ao fornecimento de informação para a 

elaboração de planos; o processo de planificação centralizada condicionou a elaboração dos 

planos de desenvolvimento territorial ” (MICOAS: 2006). Aliás, na altura do PRE, o país vivia 

alguns déficites: não havia um quadro legal suficientemente amadurecido e democraticamente 

estabelecido para a competição das empresas; um cadastro que permitisse conceber o 

planeamento e ordenamento do território para os desafios emergentes; e havia carência de 

pessoal qualificado (ibidem: 2006), ou seja, planificadores (Forjaz: 1993; anexo 23) “equipados 

com instrumentos culturais e intelectuais que lhes permitissem o exercício criativo e consciente 

da coordenação”. 

    Nos últimos anos, a prática do exercício do planeamento foi ganhando contornos positivos, 

fora da acção do estado, com a iniciativa de Instituições não governamentais, em várias 

comunidades rurais. Têm contribuído para o efeito instituições como a AGHAKAN, o ACNUR, 

a World Vision115, Missões Católicas e muitas ONG´s, a prestar serviço comunitário em 

Moçambique. O mesmo se constata em termos de praxe emancipatória, foram surgindo e 

amadurecendo iniciativas com o envolvimento das populações. 

      Por outro lado, ao nível da acção do estado, a ideia de «desenvolvimento a partir do distrito», 

parece corroborar no mesmo sentido de tornar o processo de planeamento mais territorialista. O 

                                                
115 Mazula, Ventura (2004): entrevista sobre as acções da  World Vision, em Moçambique 
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objectivo perseguido é o de encontrar em primeiro lugar soluções locais (Guebuza: 2007; 

anexo37), apelativas ao planeamento, mas numa dinâmica ascendente «bottom- up». Para Forjaz 

(1993), o caminho mais expedito é o que busca “soluções a partir da participação de capacidades 

locais”. 

 

3.6.3. Planificação e Migrações 

 

        O planeamento, enquanto processo que busca soluções de médio e longo prazo, não 

contemplou as necessidades de reassentamento das populações imigradas em virtude da guerra 

Frelimo/Renamo, muito menos em virtude das imigrações do início do milénio. Contribuíram 

para o efeito, a falta de recursos materiais e financeiros condicionado pelo contexto sócio-

económico do país. Mas, a nível internacional, o país usufruiu de alguns apoios de contigência, 

vinda de organizações internacionais, em particular das Nações Unidas e dos países europeus. 

         No terreno, para o processo de acantonamento, foram cruciais os apoios das ONG´s. O 

estado encontrava-se numa situação de impotência para responder sozinho o espectro da 

imigração emergente. Vivia-se um governo de transição, atado aos acordos de Roma e às 

possibilidades financeiras dos doadores. Entre 1992 e 1995, a preocupação era manter a paz, 

sossegar e acantonar os militares, o “repatriamento e reassentamento de refugiados e deslocados” 

(Diogo, Luísa: 2002)116. Em 1994, as despesas da defesa e segurança, ainda eram 35%, do total 

das despesas correntes do Estado (ibidem). A situação económica e financeira era caótica, o país 

não tinha riqueza acumulada para se socorrer de provisões para a assistência aos imigrantes.  

      A “guerra gerou cerca de 5301000 deslocados internos; 1535000, refugiados no exterior; e 

terminou com cerca de 100000 soldados do governo e da Renamo” (ibidem). Apenas as despesas 

militares estavam a ser cobertas pelo orçamento do Estado. Mesmo assim, a exiguidade das 

verbas disponibilizadas para o efeito não dispensava alguma manifestação de descontentamento 

por parte da classe militar. O país vivia numa fase de apoios de contingência, contrária à filosofia 

dos planos enquanto instrumentos de médio e longo prazos. Por outro lado, foi desfasada no 

tempo a legislação que permitiria a melhor atribuição de terras e apoios à fixação das populações 

imigradas e vulneráveis.  

 

                                                
116 Mazula, B (2002) 
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CAPÍTULO 4: O crescimento urbano em Moçambique 

 

4.1. O Espaço Urbano  

 

      O espaço urbano Moçambicano caracteriza-se por ser um espaço dual e ambivalente. Dual, 

porque existe o espaço da cidade tradicional, mais institucional, agigantando todo o seu 

património cutural e um conjunto de ofertas de infra-estruturas sócio-económicas e desportivas; 

por outro lado, coexistem os bairros envolventes, onde se assiste ao mesclar de casas de cimento 

com casas de chapa e de simples adobe, cobertas de zinco e de capim.   

      A ambivalência, nestes “espaços contrastantes” (Araújo: 1999), advém do facto de a  cidade 

constituir o “ícone da Modernidade” (Lawson: 2000), mas simultaneamente representar um 

espaço onde escasseiam os empregos, se diluem as relações de solidariedade familiar e onde o 

reinado do dinheiro e do individualismo se institucionalizam indelevelmente, em detrimento das 

populações mais frágeis.  

 

                          
                         Figura 1: Baixa da cidade de Maputo (1997)    

 

    Quanto à definição de cidade, emprestando as afirmações de Salgueiro (2006), os critérios 

devem emanar de fundamentos a partir do objecto de estudo e não de causas aleatórias, como 

amiúde vezes procede da lei. Mais ainda, “o conceito de centro urbano é mais neutro em relação 

a cidade, e o urbano existe para além de qualquer limite que se pretenda fixar” (ibidem). Neste 

sentido, «ipsis verbis», é também espaço urbano a área dos bairros adjacentes às cidades 

Moçambicanas, independentemente das alterações havidas por via das reclassificações urbanas. 
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                         Figura 2: Cidade da Beira e área adjacente (1997) 

 

    Tal como a região, foram os critérios políticos, que prevaleceram na definição do espaço 

urbano moçambicano.  

     Para Araújo (1999; pp. 175/6)117, tem havido uma certa aplicação “discriminatória” dos 

conceitos de cidade e de espaço urbano, “o suburbano é considerado o espaço da pobreza, da 

ocupação anárquica do solo e da marginalidade; a área urbana é vista como aquela que necessita, 

cada vez mais, de investimentos em infra-estruturas e onde não pode ter lugar a população mais 

pobre; os bairros periurbanos são considerados e tratados como uma reserva de espaço para a 

expansão da cidade que extravasa do centro (área urbana)”. Mas essa “aplicação 

discriminatória” de que Araújo (1999) reclama e bem, é também tributária dos novos “processos 

de produção (…) e da respectiva apropriação do espaço”(Salgueiro:1999; pp. 225/236) que o 

país tem vivido nos últimos tempos. 

 

       Em relação aos critérios de definição do espaço urbano, Diamonde (1992), constatou, em 

retrospectiva, que no censo colonial de 1940 foram consideradas espaço urbano, apenas as 

“aglomerações de população civilizada, europeia e assimilada, as vilas e cidades com habitação 

de aspecto durável, com prática de comércio e indústria intensa”; no censo seguinte, de 1970, 

constatou que o critério de diferenciação entre espaço rural e urbano, já obedeceu a factores 

demográficos (número de habitantes), para além da referência às populações das Sedes, Vilas e 

Cidades, invocou-se o número de habitantes (que devia ser superior a 2000). E mais tarde foram 

acrescentados mais instrumentos de análise (critérios) para elevação a cidade: % de população 

activa não agrícola, concentração de infra-estruturas  económicas e sociais. 

      Segundo (Diamond: 1992), após a independência, em 1979, as autoridades haviam atribuído 

o estatuto de cidade a Chokwé, Nacala e as capitais provinciais; ao mesmo tempo que por via 

legislativa se ia procurando restabelecer maior equidade na distribuição dos terrenos. 

     O censo de 1980 consagrava Maputo-cidade com o estatuto de província. Em 1987 (INE: 

2000), são instituídas por lei no âmbito da organização administrativa territorial um total 23 

                                                
117 Araújo (1999): “Cidade de Maputo- Espaços Contrastantes: do Urbano ao Rural”; Finisterra, XXXIV, 67- 68, 
1999, pp. 175- 190.  
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cidades (das quais 11 são capitais provinciais), 68 Vilas; existindo actualmente (CC:2003), 128 

distritos, 394 postos administrativos, 1072 localidades e 10025 aldeias. 

 

 

4.2. O Crescimento Urbano  

 
      Na análise da génese do crescimento urbano em Moçambique é possível distinguir três fases 

(Araújo: 2005; Diamonde: 1992): a primeira refere-se à fase pós- independência, aquando da 

saída dos portugueses, que correspondeu a uma entrada maciça de nacionais vindos das zonas 

libertadas da Frelimo e de outras áreas geográficas do país, contagiados pela conquista e euforia 

da partilha do novo espaço de liberdade, fruto da revolução popular; a segunda fase, entre 1986 e 

1992, após a guerra Frelimo/ Renamo, em que muitas populações das aldeias, palco do conflito, 

abandonaram as suas áreas para as cidades; a terceiro fase, a partir de 1992, depois dos acordos 

de paz, em Roma, em que se assiste ao regresso de moçambicanos dos campos de refugiados dos 

países vizinhos. 

    No início do milénio houve também a entrada de imigrantes oriundos da região dos Grandes 

Lagos, fugidos da guerra e do isolamento de minorias em consequência das clivagens étnicas. A 

vulnerabilidade fronteiriça (Mazula, A: 2005)118 permitiu com relativa facilidade a repetição de 

inúmeros casos do género, mesmo sendo conhecida a rota que percorriam desde o norte, do 

Sudão, Somália, Quénia, Tanzânia e Malawi, até entrarem em Moçambique; o Malawi tem sido 

uma fronteira de portas abertas para Moçambique. 

     Na década de 80, as capitais regionais (Maputo, Beira e Nampula), dada a sua centralidade, 

ganha pelo seu desenvolvimento económico, foram responsáveis pelo dinamismo do crescimento 

urbano. As cidades pequenas evidenciaram maior aceleração no ritmo de crescimento 

(Diamande: 1992), ou seja, em termos de propensão, foram as cidades pequenas que registaram 

maior elasticidade de urbanização (Vidrovitch: 1988), relativamente às cidades grandes. 

Todavia, muito provavelmente devido ao início da guerra de guerrilha, em 1986, esse ritmo 

abrandou, porque muitas dessas cidades ficaram sitiadas, viram suas populações tornarem-se 

deslocadas de guerra, para as cidades capitais de província, ou no caso das regiões fronteiriças, 

para o Malawi, Zimbabwé, Suazilândia e África do Sul. 

 

                                                
118 Nampula (2004): entrevista sobre imigração moçambicana ao  ex- ministro do Trabalho e da defesa Nacional de 
Moçambique.  
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              Figura 3: Cidade de Nacala (2000) 

                 Nota: A imagem ilustra na parte superior a área periférica de Nacala. Esta cidade   

                  terá recebido refugiados das áreas vizinhas, aquando da guerra Frelimo/Renamo. 

 

   O que se constata é que houve um grande afluxo de população para os centros urbanos desde a 

independência (INE: 1997), pelas razões já citadas da guerra, mas também devido à seca, que 

levou à instabilidade económicas das famílias que dependiam sobretudo da agricultura. Essa 

vulnerabilidade do sector agrícola explica o não regresso de muitas famílias às zonas rurais e a 

preferência pela fixação nos bairros adjacentes às grandes cidades, onde passaram a desenvolver 

o auto-emprego e a impulsionar o comércio informal. Mas também houve atracção às grandes 

cidades, sobretudo a Maputo, pelos refugiados moçambicanos regressados de outros países 

Africanos em guerra, estudantes nos países do Leste, e pelos trabalhadores moçambicanos 

repatriados da ex- República Democrática Alemã (Mendes: 2006; anexo 44), cerca de 16000, a 

partir de 1990.  

 

4.3. ESTUDO DE CASO: Imigrações e Assimetrias do Desenvolvimento 

 

4.3.1. O Objectivo e a Hipótese de Partida 

 

   Neste capítulo, partimos de um conjunto de argumentos exploratórios, que 

corroboram da hipótese de que as recentes imigrações Moçambicanas, de 1992 a 1994 (1º 

Vaga Migratória), e as do início do milénio (2ª Vaga Migratória), constituíram 

substancialmente parte explicativa da relação de causa/efeito, relativa à emergência e/ou 

agravamento das assimetrias do desenvolvimento em Moçambique. Nesse contexto, vai-se 

demonstrar o seguinte:  

 

1. Que as duas Vagas Migratórias nem sempre foram coincidentes com o 
agravamento dos indicadores socio-económicos do País. 
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2. Que as províncias receptoras, mais afectadas por essas imigrações, terão tido 
manifestações diferenciadas, em termos da emergência e/ou agravamento das 
assimetrias do desenvolvimento. 

3. Que a par dos aspectos exógenos da guerra, da seca e das inundações, aspectos 
relacionados com o planeamento urbano e com o ordenamento do território, 
corroboraram na explicação das conexões entre as recentes migrações e o quadro 
performativo das assimetrias do desenvolvimento.  

 

 

4.3.2. A Metodologia 

 

4.3.2.1.  Definição do Modelo  

 

     Partimos de um modelo exploratório de análise de variáveis e das relações de implicação 

existentes entre elas. Para o efeito, esboçamos um modelo de trajectória (Moroco: 2003) que 

configura a relação causal hipotética seguinte (figura 1): 

 

 

                            Modelo de Trajectória dos efeitos de M1 e M2, sobre Y. 

 

 

    

   

M1                                                              PiBpc97  

PiBpc00                         

DensPp ?                             

=Y=                 TxCrPiB97

Tx.Urb TxCrPiB00    IPZ 97     

M2                                                        IPZ2002/3

 
                              Figura 1   

             

   M1 e M2, são variáveis exógenas independentes (ou seja, não explicadas pelo modelo); 

DensPp e Tx.Urb são variáveis endógenas mediadoras dos efeitos de M1 e M2; sendo a variável 

endógena dependente, Y 119, a receptora dos efeitos finais; Y é uma proxy da variável rendimento 

                                                
119 Nota: a variável endógena, Y, poderia ter sido concretizada por especulação: a partir da série do PiBpc por 
província do melhor ano do período de 1992 à 2004; ou supondo o que seria o rendimento ideal do moçambicano 
médio, num determinado ano, obtido a partir dos escalões de rendimento existentes, ponderando ex-post os devidos 
efeitos da taxa de inflação e da produtividade sectorial ou regional; ou ainda, através da definição de um cabaz de 
bens, que seria ponderado com base no índice de preços ao consumo; outra alternativa, mais astuciosa, seria obter 
uma amostra em cada província dos homens de negócio do sector informal, sobre a fasquia do salarial (médio) ideal 
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disponível das famílias moçambicanas, concretizável através do  PIB pc. Dado que as 

correlações, mesmo que elevadas, não confirmam por si só a existência de uma relação de causa 

e efeito, fez-se uma aproximação da teoria às manifestações territoriais dos fenómenos em 

estudo. Nesse sentido, e porque é próprio da geografia humana (Benko: 1999), procedeu-se a 

uma visão sistémica, incorporando ao modelo, indicadores socio-económicos, retratados na 

variável compósita «Pobreza» (IPZ).  

 

4.3.2.2.  Selecção de Variáveis 

    

   Procedeu-se à selecção das variáveis sujeitando-as, ex-ante, à análise factorial. Este 

procedimento permitiu explicitar de forma exploratória grupos de variáveis correlacionadas, ou 

seja, que partilhavam da mesma variância comum (Diogo, Abreu: 2005b; Pestana, H: 2005); a 

partir delas, submeteu- se  à prova da hipótese avançada no ponto 4.3.1. deste capítulo.  

    Dada a inexistência de dados estatísticos relativos às migrações do início do milénio, recorreu-

se alternativamente ao inquérito por questionário (anexo 1) e a depoimentos por testemunho, nas 

10 províncias do país, com o objectivo de dar maior consistência à análise confirmatória da 

relação de causa e efeito que a tese persegue.  

 

4.3.2.2.1. Variáveis Submetidas à Análise Factorial – Conceito e Âmbito 

 

V1 = Produto Interno Bruto, per capita, preços correntes (1997), em USD$ (PIB pc 97); 

V2 = Produto Interno Bruto, per capita, preços correntes (2000), em USD$ (PIB pc 00); 

V3 = Taxa de Urbanização Provincial (1997), em % (Tx Urb 97); 

V4 = Densidade Populacional Provincial (1997), (DensPp 97); 

V5 = Imigrações Provinciais (1992 à 1997), em % (ImgPr 92/97); 

V6 = Imigrações Internacionais (1992 à 1997), em %, (ImgIn 92/97); 

V7 = Taxa de crescimento anual do Produto Interno Bruto (1997), (Tx PIB pm 97); 

V8 = Taxa de crescimento anual do Produto Interno Bruto (2000), (Tx PIB pm 00); 

V9 = Índice de Incidência de Pobreza, Cabaz Flexível, em % (IPZ 2002/3);   

V10 = Índice de Pobreza (1997), em % (IPZ 1997). 

 

     O PIB refere-se (PNUD: 2001) ao somatório das contribuições da produção sectorial, 

referente aos sectores da agricultura, pecuária, pesca, indústria de extracção mineira, indústria 

transformadora, sectores de construção, comércio, restauração e hotelaria, transportes e 

comunicação. O PIB não incorpora as operações com mercado externo, como acontece com o 

Produto Nacional Bruto (PNB). O PIBpm diz respeito aos ao Produto Interno Bruto ponderado 

                                                                                                                                                       
na sua cidade, distrito ou localidade, e, partindo dos valores fornecidos, construir a matriz coluna Y, do rendimento 
per capita. Optou-se por razões meramente práticas pelo rendimento do ano 2000, porque no essencial, não se 
alteraria o objectivo da investigação.  
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pelos preços do mercado (pm). O agregado do PIB, incorpora na parte real, as variações de 

stocks e a formação do investimento em capital fixo (Fisher: 1982). O PIB per capita é dado pelo 

PIB ponderado pelo valor total da população, e pretende dar a quantificação do que seria a 

repartição equitativa da riqueza nacional moçambicana. A disparidade na repartição do 

rendimento serviu de pretexto para a discussão de questões de índole normativa, a saber, a 

desigualdade na redistribuição do rendimento (ilustrada pela Curva de Lorenz e pelo o respectivo 

coeficiente de Gini), a taxa de analfabetismo e a esperança de vida à nascença (como factores 

que influencia o IPZ). Na problemática da Pobreza, é referida a «incidência de pobreza», a 

«profundidade de pobreza» e a «profundidade de pobreza ao quadrado» (INE:1997)120. A 

pobreza é encarada (PNUD:2001; 91), lato censo, como “a incapacidade do indivíduo ou de 

populações, garantirem a satisfação do mínimo das suas necessidades vitais”; a pobreza 

absoluta, como pobreza extrema, aquela se verifica quando se ultrapassa o chamado limiar de 

pobreza (Figueiredo: 1998), ou como referem as entidades moçambicanas, quando  se está 

abaixo da “linha de pobreza alimentar” (DNPO-MPF; GE-MPF; IFPRI; UP: 2004) 121. É esta 

última acepção que nos é particularmente relevante. 

    A densidade populacional é o número de habitantes por Km². Todavia, sendo que ela não 

permite descortinar o tipo de povoamento (se concentrado ou disperso), reportamo-nos a outras 

fontes de investigação (fotografias, inquéritos e testemunhos). 

   A taxa de urbanização, é um indicador estático (Vidrovitch:1988), dada pela relação entre a 

população urbana e a população total (no caso vertente o universo é a província). 

   A Taxa de imigração provincial refere-se ao «nº de pessoas residentes na província X em 1997 

e que em 1992 residia noutra província» (INE: 2000; p. 61) 

   A Taxa de imigração internacional é dada pela relação entre o «nº de pessoas que em 1997 

residiam na província X e que em 1992 residiam noutro país» e «o nº de pessoas que em 1992 

residiam em Moçambique e que foram enumeradas na província X» (ibidem). 

                                                
120 “Pobreza e Bem-Estar em Moçambique: Segunda Avaliação Nacional” (2004). Direcção Nacional do Plano e 
Orçamento, Ministério de Plano e Finanças (DNPO–MPF); Gabinete de Estudos, Ministério de Plano e Finanças (E-
MPF); Instituto Internacional de Políticas Alimentares (IFPRI); Universidade de Purdue (UP) (2004): O estudo 
referente ao período de 1996/7 e 2002/3 refere-se a definição de Pobreza em Moçambique e  aos indicadores de 
medição da Pobreza (p.24): (i) Índice de Incidência da Pobreza: como a proporção da população cujo consumo per 
capita está abaixo da linha de pobreza (P=q/n), sendo «q»,  nº de pessoas pobres numa dada região, e «n», população 
total da região; (ii) Índice de Profundidade da Pobreza ao quadrado:é a diferença média entre os níveis de consumo 
dos pobres e a linha de pobreza (em proporção desta), multiplicada pela incidência de pobreza; mede « quão os 
pobres são pobres»; capta mudanças na pobreza ao contrário do índice anterior; (iii) Índice de profundidade da 
pobreza da pobreza: mede a severidade da pobreza; pondera a desigualdade entre os pobres; e a distancia a que o 
pobre se situa da linha de pobreza. 
 
121 O ênfase nos bens alimentares, e relativa secundarização dos não alimentares, parte da lógica de que para os 
Pobres “o consumo não alimentar do agregado familiar é feito às custas da redução do consumo alimentar 
«essencial» (DNPO-MPF; GE-MPF; IFPRI; UP: 2004; pp22/3). As entidades moçambicanas aplicam a 
“metodologia do custo das necessidades básicas” (ibidem;p.13), para construir as “linhas de pobreza regionais”. 
Foram concebidas duas linhas de pobreza: a linha de pobreza alimentar e linha de pobreza não alimentar, sendo a 
linha de pobreza total, a soma da duas. São considerados Pobres “os agregados familiares que gastam menos que a 
linha de pobreza em termos per capita”; e Não Pobres “todos os membros de um agregado familiar se o agregado 
como um todo é capaz de satisfazer as necessidades básicas”.  
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    Os dados utilizados neste capítulo foram obtidos das estatísticas do INE (1997), INE (2000), 

PNUD (2001), Banco Mundial (2005), CNP (1994), ONG´s e do cruzamento com outras fontes 

documentais internas e externas. 
 

4.3.2.2.2. Análise Factorial 
 

Quadro 1: Matriz de Dados Originais 

 

    Na matriz de dados originais (quadro 1), constam 11 observações (N=11) e 10 variáveis; 

garantiu-se por razões de linearidade, que o número de variáveis fosse inferior ao número de 

unidades de análise (Abreu, Diogo:2005).  

     Da operacionalização dos dados (quadro 1) obteve-se, para cada variável, a respectiva média 

e respectivo desvio - padrão (quadro 2): 

 
Quadro 2: Média e desvio padrão das variáveis 

 
_ 

Média=X 
 

Desvio – 
Padrão (dp) 

N=11 (nº 
observações) 

PIBpc97 227,7273 284,28932 11 

PIBpc00 222,6364 305,78138 11 

TxUrb97 11,0000 8,95545 11 

DensPp97 318,2727 988,30656 11 

ImgIn92_9
7 

10,9273 20,67753 11 

ImgP92_97 6,1182 4,69954 11 

TxCrPIB97 16,0000 12,86165 11 

TxCrPIB00 1,4455 12,51953 11 

IPZ02_03 55,9727 12,57904 11 

IPZ97 53,8455 13,92008 11 

 

                                                
122 Corresponde a matriz (m;n): em que “m=Prov” corresponde ao nº de linhas (unidades de análise), e “n=Var”, o nº 
de colunas (Variáveis). 

 Prov/Var122 PIB pc97 PIBpc/00 TxUrb97 DensPp97 im.i.92/97p img92/97p PIB97m PIBm/00 IPZ- 02/03 Pbz97 
 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

Nias 110 105 4 6,3 11 3,3 18,7 6,9 52,1 61,6 
c.del 110 105 5 16,7 0,8 1,9 1,5 -1,3 63,2 67,8 
Namp 158 137 17 37,6 0,1 1,4 25,9 0,5 52,6 63,6 
Zamb 106 85 9 29,5 6,8 2,2 7,7 0,8 44,6 65,3 
Tete 113 124 4 12,2 71,7 2,6 19,8 16,6 59,8 62,1 
Man 143 130 6 16,9 15 7,2 21,9 -11,1 43,6 57,5 
Sofal 248 193 12 20,2 4,7 5 4,3 -10,5 36,1 55,2 
Inha 141 118 5 16,9 1 9,1 8,3 -1,3 80,7 51,7 
Gaza 129 101 6 14,8 4,1 10 19,1 -17,1 60,1 49,1 
Maputo- P 171 214 32 31,9 3,7 16,9 45,3 26,5 69,3 37,3 
Maputo-C 1076 1137 21 3298 1,3 7,7 3,5 5,9 53,6 21,1 
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 Os coeficientes de variação123 das variáveis são os seguintes: 

                                               

 

         

    Os coeficientes de variação do PIBpc97 

(quadro 3; gráfico 1), DensPp97 (quadro 3; 

gráfico 2) evidenciam o peso de Maputo-Cidade, 

na média nacional, e como esse peso, majora o 

respectivo desvio-padrão. Excluindo o valor de 

Maputo-Cidade, nas variáveis, os conjuntos 

apresentam uma tendência mais homogénea. Nas 

ImgIn92/7, releva o peso da província de Tete, 

que apresenta uma situação estatisticamente 

atípica. Quanto ao coeficiente de variação da 

TxCrPIB00 (8,66%), reflecte a existência de dois 

pesos extremos, de sinais contrários, 

protagonizado por algumas províncias, dentre as 

quais Maputo-P, com o valor positivo de 26,5%, e de Gaza, com 17,1% negativos. 
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                      Gráfico 1: Histograma do PiBpc97 (em USD$) 

 

                                                
123 Nota: O Coeficiente de Variação (CV): “é uma medida de dispersão relativa, é independente das unidades 
adotadas” (Spiegel: 1984);  “mede a importância do desvio padrão face a  média amostral” (Abreu, Diogo: 2006). 

Quadro 3: Coeficiente de Variação (em %) 
 

Variáveis 
                  _ 
C.Var=(dp/X)*100 

  
PIBpc97 1,25 
PIBpc00 1,37 
TxUrb97 0,81 
DensPp97 3,11 
ImgIn92/7 1,89 
ImgP92_97 0,77 
TxCrPIB97 0,80 
TxCrPIB00 8,66 
IPZ02_03 0,22 
IPZ097 0,26 
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   A trajectória do que seria a respectiva curva normal do PIBpc97124 é assimétrica à esquerda, 

pelo que o gráfico 1 traduz um cenário de localização da distribuição, em que a média > 

mediana > moda. O que caracteriza, por exemplo, os conjuntos (PIBpc97; DensPp97; 

ImgInt92_97) é o seu grau de dispersão ou variabilidade (Murteira: 1983), ao apresentarem 

alguns valores aberrantes em relação ao resto do conjunto. 

 

   A variável IPZ02_03 regista o coeficiente de variação, mais baixo, e pela sua simetria 

distributiva, evidência de certo modo, a continuação da tendência para a homogeneidade da 

pobreza em Moçambique no período de 2002-2003 (gráfico 3). Todavia, surgiu um novo cenário 

1997 (Araújo: 1999), as províncias do norte que apresentavam um cenário pessimista, 

melhoraram no período de 2002-2003, em relação às províncias do Sul, que viram agravar o seu 

IPZ. 
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Gráfico 2: Histograma da  DensPp97 (DensPp em milhares) Gráfico 3: Histograma do IPZ02_03 (IPZ em %) 
(A distribuição da IPZ configura uma Curva de Gauss 

Simétrica) 

 

 

 

                                                
124 Neste caso, a curva normal, é uma curva «forjada», dado que o número de observações, não nos permite tirar 
grandes ilações. 
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O quadro 4 representa a matriz de correlações (Pereira:2004; Murteira: 1983) que permite o 

estudo da relação entre as variáveis, a partir da sua grandeza e sinal (sentido).  

 
Quadro 4: Matriz de correlações125

 

   PIBpc97 PIBpc00 TxUrb97 
DensPp9

7 
ImgIn92_

97 
ImgP92_

97 
TxCrPib9

7 
TxCrPib0
0 IPZ02_03 IPZ97 

Correla-
ções 

PiBpc97 1,000 ,996 ,428 ,990 -,191 ,151 -,311 ,094 -,109 -,810 
PiBpc00 ,996 1,000 ,461 ,992 -,164 ,182 -,258 ,164 -,066 -,826 
TxUrb97 ,428 ,461 1,000 ,377 -,326 ,588 ,519 ,534 ,079 -,654 
DensPp97 ,990 ,992 ,377 1,000 -,158 ,113 -,319 ,120 -,063 -,781 
ImgIn92_9
7 -,191 -,164 -,326 -,158 1,000 -,249 ,138 ,354 -,012 ,244 

ImgP92_9
7 ,151 ,182 ,588 ,113 -,249 1,000 ,547 ,249 ,450 -,693 

TxCrPib97 -,311 -,258 ,519 -,319 ,138 ,547 1,000 ,507 ,224 -,121 
TxCrPib00 ,094 ,164 ,534 ,120 ,354 ,249 ,507 1,000 ,380 -,239 
IPZ02_03 

-,109 -,066 ,079 -,063 -,012 ,450 ,224 ,380 1,000 -,199 

 

 

 

 

    Identificaram-se por ordem decrescente as seguintes correlações lineares126: PIBpc97 e PIBpc00 

(0,996); PIBpc00 e DensPp97 (0,992); PIBpc97 e DensPp97 (0.99); PIBpc00 e IPZ97 (-0,826); 

PIBpc97 e IPZ97 (-0,810); DensPp e IPZ97 (-0,781); ImgP92_97 e IPZ97 (-0,693); TxUrb97 e 

IPZ97 (-0,654); TxUrb97 e ImgIn92_97 (0,588); TxCrPIB97 e Img92_97 (0,547); TxUrb97 e 

TxCrPIB00 (0,534); TxUrb97 e TxCrPIB97 (0,519); TxCrPIB97 e TxPIB00 (0,507).       

    Obteve-se uma matriz rodada de componentes principais (quadro 5), tendo o sistema apurado três 

factores de análise (factor1; factor 2; factor3).  

 

 

 

 

 

 

                                                
125 O coeficiente de correlação (linear) amostral é uma medida do grau de associação entre variáveis. Karl Pearson 
(1857-1936) deu-lhe a fórmula (Costa, S:1988): 

 rxy = [nSxiyi – (Sxi)(syi) ]/  \/ [ n(Sxi2)–(Sxi2)] [n(syi2)-(syi2)], 

   A sua variação está compreendida no intervalo: -1 <  rxy <  +1. Aconselha-se o uso de valores a cima de |0,5|. 
Quanto mais próximo de Zero identifica-se uma relação circular, ou seja, inexistência de correlação linear. Todavia, 
nada indica que a nuvem de pontos, não possa esconder outro tipo de correlação não linear. Para rxy igual a |0,5|, 
|0,75| e |1|, correspondem respectivamente, correlacção média, forte e perfeita; e será de sinal (-) ou (+), conforme se 
trate de correlação negativa ou positiva. 
126 Os valores entre parêntesis correspondem os respectivos coeficientes de correlação; Nota: realizar teste T student 
pp.8.13 (DIOGO: 2005). 
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                      Quadro 5: Matriz de Componentes Rodados 127 

                          
                         Factores 

  1 2 3 

PIBpc97 ,995 -,067 -,056 

PIBpc00 ,998 -,010 -,011 

TxUrb97 ,479 ,713 -,098 

DensPp97 ,987 -,085 -,007 

ImgIn92_97 -,153 -,111 ,898 

ImgP92_97 ,194 ,838 -,298 

TxCrPIB97 -,259 ,826 ,186 

TxCrPIB00 ,184 ,608 ,661 

IPZ02_03 -,077 ,552 ,068 

IPZ97 -,833 -,456 ,175 

 

Nota: Método de extracção (Abreu, Diogo: 2005): Análise de Componentes Principais; 

Método de Rotação: Varimax (com Normalização de Kaiser). A Rotação foi feita em 4  

iteracções. Na matriz rodada, é possível visualizar para cada factor, como as variáveis 

iniciais se relacionam; a variância que explicam no conjunto da variação total 

(comunalidades). 
    

 

     O factor 1, está associado positivamente às variáveis económicas referentes à redistribuição 

do rendimento (PIBpc97, PIBpc00), à variável demográfica (DensPp97), e simetricamente 

relacionado com a incidência de pobreza (IPZ97). Na estrutura do factor 1 relevam as variáveis 

PIBpc97, PIBpc00, DensPp97 e IPZ97, que detêm, em termos de variância, cerca de 40,5% da 

variância total; pelo que se recorreu aos factores 2 e 3, para elevar o nível de variância total 

explicada. A variância acumulada depois da rotação da matriz é de 82,6%.  

      O Factor 2 explica cerca de 28% da variância total; está positivamente relacionado com a 

urbanização (TxUrB97), imigração (ImgP92_97), crescimento economia (TxCrPIB97; 

TxCrPIB00) e incidência de pobreza (IPZ02_03).  

    Pode conjecturar-se, face à estrutura do factor 2, que em relação a 1997, as áreas geográficas 

com maior ImgP92_97, terão tido maior TxUrB97, e maior TxCrPIB97.  

 

 

 

                                                
127 A Matriz Rodada, também conhecida por “Matriz de Loadings Rodada”, foi obtida pelo método Varimax, com 
Normalização de Kaiser; a Matriz Rodada, resulta de uma reorientação dos eixos sem alterar a % de explicação do 
conjunto dos factores e das comunalidades (Abreu, Diogo :2005 b); através do testes KMO e Bartlett, interpreta-se a 
qualidade dos seus resultados (Pereira: 2004); o método Varimax, majora quanto possível em cada componente 
principal, alguns pesos, tornando os restantes próximos de zero (ibidem).  
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Quadro 6: Variância  Explicada 

 

Compone
ntes 

Valores Próprios (iniciais) 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% de 

Variância 
%acumul

ada  Total 
% de 

Variância 
%acumul

ada Total 
% de 

Variância 
%acumul

ada 
1 4,326 43,263 43,263 4,326 43,263 43,263 4,050 40,502 40,502 

2 2,606 26,057 69,320 2,606 26,057 69,320 2,799 27,993 68,494 

3 1,331 13,311 82,631 1,331 13,311 82,631 1,414 14,137 82,631 

4 ,940 9,403 92,034             
5 ,548 5,482 97,516             
6 ,161 1,607 99,122             
7 ,076 ,761 99,884             

8 ,008 ,085 99,968             

9 ,003 ,031 99,999             

10 ,000 ,001 100,000             

Método de extracção: Análise de Componentes Principais. 

 

    O Factor 3 está associado positivamente à imigração (através da variável “ImgI92_97”) e ao 

crescimento económico (“TxCrPIB00”). E totaliza uma variância de cerca de 14%. Os factores 1 

e 2 são os que apresentam maior variância explicada (quadro 6), cujos valores próprios 

(“eigenvalue”), são respectivamente de 4,05 (para o factor 1), e 2,799 (para o factor 2); valores 

superiores a 1, que preenchem segundo o critério de Kaiser (Abreu:2005b), a condição de 

escolha para validação dos factores.  
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                          Gráfico 4 : Representação Espacial das Componentes da Matriz Rodada 

 

    O sistema apurou três factores explicativos relacionados com a redistribuição da riqueza/ Pobreza 

(factor 1); Imigrações Provinciais/ Urbanização/ Economia (factor 2); Imigrações 

Internacionais/Economia (factor 3). O factor 1 permite a discussão das políticas de rendimentos e 
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preços, e das políticas fiscais do governo, no sentido da redistribuição equitativa do rendimento 

nacional e do combate a Pobreza. O factor 2 apresenta uma das variáveis endógenas mediadoras (a 

urbanização), e relaciona as imigrações provinciais com a economia. A urbanização aparece como 

(uma variável) função da dinâmica das imigrações (Vidrovitch:1988), com implicações económicas. O 

factor 3 relaciona as imigrações internacionais com o crescimento da economia. 

     Parece de todo razoável afirmar que os factores extraídos, na sua essência, se inserem no contexto 

da problemática do desenvolvimento (Lawson: 2002). Todavia, a constatação da consistência das 

relações retratadas, por esses factores impôs a análise das respectivas manifestações relevantes em 

termos territoriais.  

 

4.3.2.3.    Análise das Relações entre Variáveis 

 

4.3.2.3.1.  O Processo de «Causação» 

    É sabido que a verificação de uma correlação elevada entre variáveis não implica a constatação da 

existência de uma relação de «causa e efeito», e que apenas nos identifica o grau de associação das 

mesmas. O processo de «causação» exige maior consistência na relação entre a variável explicada e 

a variável explicativa, e deve provar ontológica (Silva, Bacelar:1999; Popper: 1989)128 e 

espacialmente (Abreu, Diogo: 2006d)129 que a variação da variável explicada tenha sido por efeito 

directo da variável explicativa (mesmo se esse efeito não tenha sido a causa única). No caso vertente 

da tese, questionou-se da existência de uma «causação múltipla», ou seja, se não teriam existido 

outras causas que não apenas as duas «Vagas Migratórias» a influenciar decisivamente, por exemplo, 

a taxa de crescimento do PIB. Esse questionamento parece inevitável se analisarmos o conjunto de 

factores que no período 1992-2004 terão influenciado as principais variáveis sócioeconómicas do 

país. Veja-se, por exemplo que a avaliação sobre os efeitos materiais da guerra nesse período (Diogo, 

Luísa: 2002)130 indica um quadro pessimista em termos de consequências para a economia, e o 

agravamento dos efeitos da incidência de pobreza absoluta, por longos anos; sendo possível 

conjecturar que haverá sempre efeitos de relações circulares de difícil captação. 

     Mas a serem as migrações as variáveis explicativas (seleccionadas), podemos questionar até que 

ponto elas foram necessárias e/ou «suficientes» para provocar um impacto assimétrico no processo 

de desenvolvimento? 

 

                                                
128 Bacelar (1999): emprestando o raciocínio deste autor, a prova ontológica, deriva do recurso a teoria subjacente, 
na busca de explicações sobre as relações em estudo; a prova cronológica, procura provar em termos de 
contemporaneidade, no caso vertente, se as imigrações e a degradação do crescimento da taxa do PIBpc, coexistiram 
no tempo e no espaço. Em Popper (1989), no seu discurso sobre o conhecimento, podemos subentender que o 
processo de causação, deve direccionar-se na busca da verdade (“concordância entre a teoria e a realidade”, p.18), e 
não a busca da certeza (porque esta subavalia o erro humano). 
129 Os efeitos espaciais podem ser conseguidos mediante a aplicação, por exemplo, de modelos gravitacionais; 
ilustração de fotografias; etc. 
130 Diogo, Luísa (2002); 1º ministro: “ A Paz e a Economia” (colaboração no livro “Moçambique, 10 anos de Paz”; 
coordenação, Brazão Mazula); editora “Imprensa Universitária” 
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     Para o conhecimento da existência da relação de «causa e efeito», vamos emprestar a Bacelar 

(1999) a seguinte preposição: “se a imigração ocorre não tem de implicar a ocorrência da variação 

negativa da taxa de crescimento do PIBpc, mas sim, se a migração ocorre, a probabilidade da 

variação da taxa do PIBpc, ser negativa ocorrer, aumenta”. Parece razoável esta preposição de 

suficiência, se se atender ao contexto socio-económico do pós- guerra, embora possa carecer de 

clarificação empírica, quanto à sua consistência. 

    O mesmo autor sugere para «causa múltipla», as seguintes preposições: 1) as migrações 

ocorreram; 2) as migrações são uma condição inus131, para o PIBpc; 3) outros factores conjugados 

ocorreram: por exemplo, a destruição material aquando da guerra Frelimo/Renamo (Diogo: 2002; os 

efeitos da seca (INE: 1997; p.51)132; o decréscimo da dívida externa em % do PIB133; a debilidade de 

gestão das finanças públicas134; a deterioração dos termos de troca; 4) todas as outras causas que 

influenciaram a diminuição da taxa de crescimento do PIBpc, não se relacionavam com as 

imigrações, quando estas ocorreram. Percebe-se que o autor neste último caso, quis evitar cenários de 

redundância estatística. 

   Quanto ao papel das variáveis mediadoras, vamos apenas demonstrar as suas relações, sobretudo as 

relações direccionais, mais significativas, com as restantes variáveis.   

  A preocupação pela inteligibilidade estatística, parece aconselhar para um procedimento mais “step 

by step”, com recurso a análise bivariada das relações entre as variáveis, confrontando ex-post, os 

resultados estatísticos alcançados com os preceitos teóricos e as manifestações no território. 

 

4.3.2.3.2. PIBpc versus DensPp97 
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131 Condição inus: “…uma parte insuficiente mas não redudante duma condição não necessária mas suficiente” 
(Silva, Bacelar, 1999; pg.19); “Análise Causal nas Ciências Sociais”; FEP (quota: 07 (45)); nº 33608). 
132 INE (1997): “Panorama Sócio-Demográfico”. Censo 97. 
133www. PIB e População Moçambicana  1992_2004 
134B.Mundial (2005): Report  nº 32615-MZ ; p.xxxvii. 

Gráfico 5: DensPp97 e PiBpc97 
($USD, EUA). 
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  A densidade populacional de Moçambique é, em geral, moderada e uniforme, salvo as 

províncias mais populosas de Nampula e Zambézia (INE: 1997). O PIBpc, apresenta uma 

distribuição territorial diferenciada.  

  A relação entre a variável mediadora «DensPp97» e «PIBpc97» é influenciada pelo peso 

elevado de Maputo-cidade. Esta província detém maior PIBpc e maior Densidade populacional. 

Maputo-cidade aparece como uma situação atípica face ao resto do país. Se, hipoteticamente, a 

excluíssemos da amostra, o coeficiente de correlação linear baixaria significativamente, 

passando de 0,99 para 0,3. O cenário de quase - perfeita linearidade entre as variáveis, quando 

incluímos Maputo - cidade encobre um cenário oposto, no sentido de maior perpendicularidade 

(Murteira: 1983), conforme se ilustra no gráfico 2 (sem Maputo-cidade).  
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                   Gráfico 6: DensPp97 e PiBpc97 ($USD, EUA); (sem Maputo-cidade). 

 

                                           

     No gráfico1, destaca-se o peso de Sofala e de Nampula, todavia, apresentam igualmente um 

cenário próximo do padrão nacional, caracterizado por baixa DensPp e baixo PIBpc. O cenário 

nacional incluindo Maputo-C configura uma certa rigidez em termos de DensiPp97. A variação 

do PIBpc97 das restantes províncias parece indicar ter dependido, em princípio, de outros 

factores que não a DensPp97. 
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                    Gráfico 7: Histograma da DensPp97 (sem Maputo-Cidade) 

 

     Com excepção ao que sucede na Zambézia e Nampula, a densidade populacional 

esconde o tipo de povoamento, mais concentrado no literal do país, ao nível dos postos 

administrativos, ou quando ela acontece ao nível da estrada nacional, como nos casos de 

Maputo e Gaza (INE: 1997). A densidade populacional, embora baixa em termos 

nacionais, é bastante alta nas áreas urbanas e concentrada sobretudo nos bairros periféricos, 

adjacentes às cidades capitais de província. Essa elevada densificação dos bairros, ocorreu 

sobretudo aquando da guerra civil, em que as cidades serviram de refúgio para milhares de 

famílias (Araújo:1999: p.177). Pelo que o cenário que parece ser o mais correcto é o que 

configura uma relação de «baixo PiBpc e forte densidade populacional».  

 

    A província nortenha da Zambézia, que se situa entre as quatro províncias mais populosas do 

país, regista elevada densidade populacional e baixo PIBpc 97 e PIBpc00. Pelo contrário, Niassa, 

detém o menor nível de DensPp97 do país e, comparativamente a Zambézia, apresenta um maior 

PIBpc 97 e PIBpc00. Neste período, a Zambézia apresenta-se com o pior cenário nacional no 

confronto entre DensPp e PIBpc. 

    O que se constata é que entre as províncias, há situações diferenciadas no que respeita a 

relação entre densidade populacional e PIBpc. No confronto entre Nampula e Sofala, em 1997, 

Nampula apresentava maior DensPp e menor PIBpc97; no ano de 2000, uma redução do PIBpc, 

em ambas as províncias, levou a um decréscimo maior em Sofala, em cerca de 22,2% contra 

13,2%, para Nampula. Esse decréscimo levou à alteração de Sofala, no ranking nacional do 

PIBpc00. Verificava-se uma situação de proximidade de PIBpc97 entre Manica e Inhambane 

mas em 2000, ambas decresceram, sendo a situação mais acentuada em Inhambane, cerca de 

16% contra 9% de Manica. 

 



 118
 

 Tendo em conta apenas o nível do decréscimo do PIBpc, neste período, Inhambane, seguido de 

Gaza e Zambézia, apresentam o pior cenário nacional (gráfico 8). 
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                 Gráfico 8: Variação do PIBpc97 e 00, por Províncias 

     

 Quanto ao coeficiente de variação (quadro 3), a variável DensPp97 apresenta o valor mais 

elevado, em relação a variável PIBpc97 e PIBpc00, em todo o território nacional.     
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                              Gráfico 9: Histograma do PiBpc97, por Província. 

 

 

    O gráfico 5  ilustra o PIBpc,  num  cenário de existência de assimetria à esquerda, em que 

cerca de 90%  da frequência apenas acumula PIBpc inferior a 200 USD$.  

      A relação «baixo PIBpc e forte densidade populacional» permite justamente constatar que se 

podia estar perante um cenário potenciador do seguinte ciclo vicioso: 
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Esquema 1: 

PIBpc       Consumo         Investimento        Produção        Desemprego     Incidência de Pobreza 

                e poupança 

                  

 

População     Densidade populacional      Densidade Populacional Urbana        Pobreza Urbana 

                                                                   Densidade Populacional Rural          Pobreza Rural 

 

 

   Entre 1997 e 2000, as províncias de Inhambane e Gaza, por exemplo, viveram este ciclo; e em 

certa medida também C.Delgado.  

   Outra conexão relevante pode ser feita em termos fiscais, se o PIBpc decresce em áreas 

densamente povoadas, a matéria colectável sobre qual incidem os impostos também decresce. O 

sistema passou a ter grande parte da sua população apenas como contribuinte passivo, sem que 

se vislumbrasse a curto ou médio prazo a sua contribuição tributária135.  

 

 

4.3.2.3.3.  «Taxa de Urbanização» versus «Taxa de Crescimento do PIB» 

     

     A investigação empírica encontra nos países industrializados uma relação de sinal positivo entre 

estas duas variáveis. No contexto dos países menos industrializados é possível, constatar cenários 

diferenciados (Vidrovitch: 1988)136, em termos de grau de urbanização e nível de PIB.  

      No caso moçambicano, a relação aparentemente não muito forte entre as variáveis “TxUrb97” e 

“TxCrPIB97” (Coef.C=0,519) pode esconder outro tipo de relação, não descortinável de forma 

directa. Embora o sinal seja o esperado teoricamente, há diferenças assinaláveis na magnitude da 

relação entre as províncias. Por exemplo, a relação entre as duas variáveis em Sofala e na Zambézia, 

leva a suspeitar quanto à não quantificação na contabilidade das operações do sector informal, tem 

abafado a aproximação do valor real do PIB, provincial. Por outro lado, as dificuldades no tratamento 

dos dados estatísticos, num contexto de pós-guerra, poderão também ter induzido a relações com 

alguma incongruência.   

                 

                                                
135 RTP África (2007): dos 10 milhões de Moçambicanos, em idade activa, apenas 5% paga impostos. Recorde-se 
que o país tem levado a cabo, nos últimos anos um processo de restruturação fiscal e tributária. 
136 A experiência empírica estabelece uma relação - causal,  de sinal positiva, entre urbanização e  PIB (Vidrovitch: 
1988). Ver capítulo 1. 
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                                          Gráfico 10: DensPp97 e PiBpc97  

 

                          

   Tal como no ponto anterior (4.3.2.3.2.) é de registar ao nível das províncias, cenários 

diferenciados na relação entre a TxUrb e o TxCrPIB. É discutível a ideia de urbanização sem 

crescimento. Tendo em conta o quadro nacional, é possível constatar que há situações de 

províncias com a TxUrB abaixo dos 10% (Niassa, Tete, Manica e Gaza), que se podem 

considerar pouco urbanizadas, cuja TxCrPIB97 foi relativamente elevada, próximo dos 20%; 

províncias igualmente pouco urbanizadas (Inhambane, Zambeze e C.Delgado), com baixa 

TxCrPIB97 (< 10%); províncias com urbanização intermédia, 17% e 12% (Nampula e Sofala), 

mas com diferença abissal em termos de TxCrPIB97, pois ambas cresceram respectivamente 

25% e 4,3%; a província de Sofala, a 4ª mais urbanizada do país (TxUrb97=12%) ficou em 9º 

lugar em termos de crescimento do produto (TxCrPIB97= 4,3%); por último, províncias com a 

TxUrb97, elevada (Maputo-P e Maputo-C), apresentaram também situações diferenciadas em 

termos de TxCrPIB97, respectivamente 45,3% e 3,5%. Maputo-Província registou, nesse 

período, uma taxa de crescimento do produto cerca de 13 vezes superior a de Maputo- Cidade. 

No início do milénio as taxas começam a ser substancialmente influenciadas por um outro factor 

– o peso no PIB do efeito dos mega-projectos, particularmente da Mozal (B.Mundial, 2005) e da 

Sasol.  

   Em relação ao crescimento do produto no ano 2000, Manica, Gaza, que, em 1997 obtiveram 

melhor performance, eclipsaram tal como Sofala. Estas economias registaram uma descida 

abrupta na TxCrPIB00, para valores negativos de 11,1%, 17,3% e 10,5%, respectivamente.  

      Quanto ao crescimento da variável mediadora, TxUrb97, tudo indica que estará associada, 

sobretudo, aos fluxos migratórios provinciais (cujo coeficiente de correlação é de 0,588, superior 

à dos fluxos migratórios internacionais, -0, 326). Manica e Gaza, foram fortes receptores de 
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ImgP92_97 (INE:1997). Por sua vez, a vulnerabilidade da TxCrPIB estará, grosso modo, 

associada aos efeitos inesperados dos fenómenos naturais (secas e inundações), que terão 

afectado sobretudo a agricultura, “base de subsistência de cerca de 80% da população” 

(B.Mundial: 2005)137; ao encerramento de algumas indústrias de peso regional e, de modo geral, 

aos efeitos do custo energético importado sobre a produção nacional. A conjugação destes 

factores poderá ter prejudicado de forma acrescida estas províncias. 

     Em 2000, ano de inundações, apenas Maputo-Cidade viu a sua TxCrPIB, evoluir 

positivamente em relação a 1997, de 3,5 para 5,9%. O resto do território, com excepção de 

Maputo- Província, cuja economia depende sobretudo do sector agrícola, assistiu à retracção das 

TxCrPIB. Os mega-projectos, referentes ao sector industrial emergente, terão, porventura, 

servido de esteio amortecedor dos efeitos recessivos que abalaram a economia nesse período. Os 

mega-projectos (Mozal, C.Bassa, Sasol), contribuíram em 7% do PIB, no período de 1998 a 

2002 (B.Mundial:2005). E também contribuíram por ano em 4% em % do PIB, para as receitas 

fiscais e em 48% no aumento das exportações de produtos alimentares (ibidem). Todavia, os 

mega-projectos ficaram longe, ainda, de imprimir um efeito-arrastamento e de alavancagem à 

economia Moçambicana138. 

 

      Na relação Urbanização e TxCrPIB, constatamos ainda outra realidade, enquanto que o 

mega-projecto de Cahora-Bassa, está inserido numa província com a mais baixa taxa de 

Urbanização do país e TxCrPIB00, a segunda mais elevada do país, o mega-projecto da Mozal, 

pelo contrário, situa-se na província mais urbanizada e com a mais alta TxCrPIB00. Cahora-

Bassa, pela sua especificidade produtiva, como zona de barragem, nunca foi catalizadora de 

grande concentração de mão-de-obra, tal como foram as minas de Mautize e as grandes 

indústrias têxteis. 

 

 

  4.3.2.3.4.  Evolução do Crescimento do PIB e Contribuição Sectorial   

 

    A dispersão absoluta do PIB97 é superior à do ano de 2000. Todavia, o mesmo não acontece 

em termos de dispersão relativa dada pelo coeficiente de variação. Neste caso, a discrepância em 

termos de TxCrPIB entre as províncias, foi mais acentuada em 2000. C.Delgado, Manica, Sofala, 

Inhambane e Gaza, registaram taxas de crescimento negativas, sendo a província de Gaza a mais 

crítica.  

 

                                                
137 Report  nº 32615-MZ ; p.xxxi. 
138 Nota: o que se constata é que mesmo com os mega-projectos,  não se alterou a estrutura e o peso da 
Decomposição do  PIB (www.PIB e População Moçambicana  1992_2004; p.84) 
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                        Gráfico 11: TxCrPiB97 e 00, por Províncias (valores em %). 
 

   A relação entre as duas variáveis não é muito forte (Coef.c= 0,507). De qualquer modo, 

parece-nos que os factores estruturais de que depende o PIB não se modificaram 

substancialmente no período de 1997 e 2000. São exemplo desses factores o mecanismo de 

financiamento da dívida pública139, que assenta numa maior dependência da ajuda concessional 

(B. Mundial: 2005; p.xxxi), a vulnerabilidade da economia face às calamidades naturais, o papel 

da agricultura enquanto factor de subsistência familiar, a de fragilidade cambial, a rigidez do 

cabaz de bens transaccionáveis, a dependência energética e os efeitos do flagelo Hiv-Sida na 

economia.  

    A quebra abrupta do crescimento do PIB real, em 2000 (BP: 2005/6; anexo30c), deveu-se 

sobretudo aos efeitos das calamidades naturais; o efeito só não foi maior porque a economia 

havia registado um crescimento anual positivo, numa média aproximada de 8% (anexo 30b), nos 

últimos cinco anos.  
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                           Gráfico 12: TxCrPIB97 à 00, por Províncias 
                                          ( Fonte: B.Mundial:2005; INE: 1997) 

                                                
139 A ajuda e o crédito externo (pelo BAD, EU e B.M) têm sido os principais instrumentos de financiamento do país; 
nos últimos anos tem ganho alguma visibilidade a execução de infraestrururas sociais e económicas (construção e 
reabilitação de estradas, pontes, centros hospitalares). “Há um défice de infraestruturas e a esse nível um 
desequilíbrio regional, entre o Norte/Centro/Sul” (Administrador, Antelo, Pedro: 2007; um testemunho empresarial 
– Mota & Engil; Seminário- Moçambique: “Um Mar de Oportunidades”). Este administrador da empresa 
construtora da nova ponte  sobre o Rio Zambeze,  sublinhava, como factor positivo, o ritmo de crescimento do PIB 
anual moçambicano (cerca de 10%), enquanto país não exportador de petróleo. 
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     Do confronto dos indicadores de crescimento (TxCrPIB), por província, constatamos vários 

cenários. Em termos de contribuição sectorial para o PIB real, a província de Tete, entre 1992 e 

2003, foi considerado um caso excepcional de sucesso (B.M; anexo 313), graças ao aumento das 

áreas de cultivo, aumento da produção animal e incremento do comércio transfronteiriço. A crise 

agrícola, provocada pelos ciclones de 2000, foi menos nefasta em Tete, em relação às restantes 

províncias. Nesse ano, só Maputo-P, registou maior TxCrPIB (26,5% contra 16,6% de Tete). 

Gaza e Manica foram as mais prejudicadas (registaram TxCrPIB negativas, respectivamente de 

17,1% e 11,1%); Cabo Delgado registou uma variação negativa e relativamente baixa (1,5%). A 

província de Sofala no passado bastantes indexada à economia Zimbabweana e ao turismo da 

Gonrongosa, registou também um valor negativo elevado (10,5%). 

    A rápida tendência de inversão da crise nos anos seguintes foi mérito das políticas do governo 

de apoio ao sector agrícola (figura 4) e do crescimento dos sectores da indústria e construção. 

Todavia, estruturalmente, a economia prevaleceu sempre vulnerável aos flagelos naturais.  

              
              Figura 4: Produção de arroz (Xai-Xai, 2000) 

 

     Em 2000, o acréscimo das receitas fiscais e das exportações, proporcionadas pelos mega-

projectos de investimentos, teve efeitos positivos na TxCrPIB. Referimo-nos, sobretudo, às 

exportações de alumínio da Mozal, para os países baixos. Entre 1998/02, esse acréscimo, em 

média, foi aproximadamente de 122 milhões de dólares americanos (B.M: 2005, anexo 313), ou 

seja, cerca de 3,2% do PIB. Por outro lado, entre 1997 e 2002, o volume de importações, 

constituiu um factor negativo para o crescimento da TxCrPIB. Certos produtos importados, 

ligados aos sectores da agricultura e pesca, combustíveis e minerais, produtos químicos, aço e 

ferro, maquinaria, transporte de equipamento, tornaram a balança comercial mais deficitária; na 

agricultura, a falta de auto-suficiência alimentar do país, encareceu os custos de importação em 

arroz e trigo, no valor de 40 milhões de dólares americanos/ano (ibidem). 
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                                      Gráfico 13: Evolução sectorial do PIB  
                                                    Fonte: B.Mundial (2005) 
 

  A agricultura sofreu um grande revés em 2000 sendo ultrapassada pelo comércio. Os 

transportes de mercadorias e passageiros foram mostrando uma tendência crescente, ao longo da 

década de 90. O sector da construção estabilizou, mas inflectiu o seu dinamismo entre 2002 e 

2003. Este sector foi-se caracterizando, sobretudo, pelo investimento em obras públicas 

(construção e reabilitação de estradas; figura 5), concessionada a grandes empresas estrangeiras, 

com financiamento de organismos internacionais (BAD; EU e BM). 
 

         
Figura 5: Abertura de estradas (Gorongosa, 2001); Figura 6: Transporte internacional de mercadorias (Maputo,2002)   

                                                                                                          

                                 

                           Figura 7: Transporte de passageiros (Beira, 1997) 
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   Por outro lado, a TxCrPIB, também espelhava o contributo da economia que derivava da sua 

especialização e competitividade, bem como dos efeitos que resultavam da sua integração 

regional. Referimo-nos aos ganhos resultantes das vantagens competitivas dos corredores de 

Nacala, Beira e Maputo, face às restantes províncias. Esses acréscimos foram proporcionados 

pela “existência de serviços de logística, serviços portuários e alfandegários, armazenagens e 

stockagem, infra-estruturas rodoviárias e viárias” (AEP/AIP/ICEP: 2006), bem como pelo 

interface regional, que deu maior alavancagem à TxCRPIB das diferentes províncias.  

 

 

 

4.3.2.3.5. IPZ140 versus  DensPp 

     

   O factor 1 (quadro 5), está assimetricamente relacionado com a incidência de pobreza, apontando, 

teoricamente, (Coef.c= -0,78) que as províncias com maior densidade populacional terão visto, em 

princípio, reduzir tal incidência em 1997 (IPZ97). Verifica-se que o IPZ97 atinge o seu valor máximo 

para níveis baixos de DensPp97 (cenário que sucede nas 10 províncias do país, excluindo Maputo-

C). 

    O que se ilustra (gráfico 11), é um cenário dual, em que, por um lado, temos a generalidade das 

províncias, com fraca densidade, correspondendo aos diferenciados níveis de pobreza e , por outro, 

Maputo-C, com o maior nível de DensPp97 e  mais baixa taxa de IPZ97.  
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                                       Gráfico 14: DensPp97 e IPZ97, por Províncias 

 

                                                
140 Emprestando a afirmação de Yunus (2007), “a pobreza é uma imposição artificial aos seres humanos”. Uma 
imposição que ganhou dimensão planetária, e que se pode chamar de “globalização da pobreza” (Michel: 
2003;149). Para Clavel (2004), a análise tem de ser feita por níveis (precariedade/ pobreza/ exclusão), onde o 
conceito de pobreza, retrata cenários de rendimentos baixos e insuficientes, que configuram problemas de 
desigualdade social. 
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  Esta constatação introduz alguma ambivalência na análise das manifestações territoriais da 

pobreza. A ambivalência resulta, em primeiro lugar, da existência de factores que contradizem 

tal cenário, como por exemplo, o facto da redistribuição do rendimento estar longe de ser 

equitativa nas áreas de maior densidade populacional e essas áreas esconderem a maior 

diferenciação da pobreza. Mais ainda, é nos grandes centros urbanos onde o fosso entre ricos e 

pobres é abissal. Em segundo lugar, a densidade populacional não explica (como já se tem 

referido) o tipo de povoamento, se é ou não concentrado, bem como o espectro do 

congestionamento populacional dos bairros de lata e de caniço que circundam a maior parte dos 

centros urbanos - neste caso, o povoamento concentrado, em geral, tem correspondido a maior 

concentração de incidência de Pobreza, são exemplo a maior parte dos bairros que circundam as 

cidades de Maputo-cidade (Polana Caniço, Maxaquene, Albasini, Maguianine e Zimpeto), 

Nampula (Matadouro, Napipine e Carrupeia) e Beira (Munhava, Manga, Chipangara141), com 

insuficiências estruturais ao nível do saneamento básico, acesso à saúde, água potável e 

educação.  

 

                     
                     Figura 8 : Bairros de Lata e Caniço (subúrbios da cidade da Beira, 1997) 

          

   Esta constatação é valida para a maior parte das capitais provinciais que, em virtude das 

migrações, viram de forma desordenada as suas áreas adjacentes abarrotar de população 

desprotegida.  

    

                                                
141 Tivane, Luísa (2006; anexo 30d): representante do Banco de Moçambique, na Beira, referindo-se a estagnação 
dos bairros da cidade, em contraste com o desenvolvimento que desponta na área urbana. 
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                                         Gráfico 15: DensPp97 e IPZ97, por Províncias 

                                 

    Outra questão que merece ressalva é o facto do cenário se alterar quando excluímos a 

DenspP97 de Maputo-C. No gráfico 11, Maputo-C aparece como uma grandeza atípica, 

susceptível de aviltar a interpretação dos fenómenos no terreno, pois torna a IPZ97, independente 

da DensPp97. No gráfico 12 já é mais perceptível o panorama provincial da IPZ em relação à 

DensPp. Há situações diferenciadas. Nampula, por exemplo, apresenta valores elevados para as 

duas variáveis, relativamente às restantes províncias (IPZ97=63,6; DensPp=37,6); Maputo-P, 

regista um cenário diferente com valores mais baixos (IPZ=37,3; DensPp=31,9); Niassa e Tete 

apresentam situação similar na relação entre IPZ97, com a densidade populacional pouco 

significativa. O facto da DensPp se situar muito próximo de zero aponta, porventura, que terão 

sido outros factores a influenciar o IPZ97, nestas duas províncias. 
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                                  Gráfico 16: DensPp97 e IPZ97, por Províncias (sem Maputo-C) 

 

      Considerando a DensPp (com base na população projectada para 2002/3), verificamos que o 

IPZ02/3, sofreu um certo abrandamento em relação aos valores de 1997. Todavia, a natureza 

estrutural que enferma a pobreza, prevaleceu com alguma rigidez; os números apontam para a 

verificação de melhorias nos indicadores de pobreza, da maior parte das províncias. 
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                                           Gráfico 17: DensPp e IPZ, por Províncias (sem Maputo-C) 

                                                   

  As províncias do Sul (Inhambane, Gaza, Maputo-P), no confronto com as restantes províncias, 

apresentaram nitidamente maior nível de IPZ02_03, relativamente ao ano de 1997. Sofala, 

Zambézia e Manica, apresentaram melhor performance. Não é líquido, portanto, que as províncias 

com maior DensPp, tivessem registado em termos territoriais menor IPZ. Aliás, tendencialmente o 

sentido parece ser o inverso. O que importa, é salientar que, no caso moçambicano, a pobreza é um 

fenómeno estrutural, que se entranhou nas várias gerações, ganhando contornos alarmantes em todo 

o território nacional- quanto mais foi crescendo a população e mais se concentrou nas áreas 
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urbanas, a incidência de pobreza nessas áreas e a sua profundidade, aumentaram. Gerou-se um 

espectro de exclusão para uma parte significativa da população. Mas também corroborou para o 

aumento da pobreza a vulnerabilidade das fronteiras, que permitiu a entrada desordenada de 

populações oriundas de regiões africanas, em crise sócio - económica e político-militar. A 

generosidade e a solidariedade do país, ou eventualmente o simples descontrolo da situação, gerou 

nas cidades um cenário de precariedade suburbana atroz.   

 

 

4.3.2.3.6.  IPZ97 versus PIBpc97: 

 

    Aplicando a abordagem normativa do rendimento, com recurso a Curva de Lorenz (Rodolfo, 

Hoffman: 2006) constatamos o grau de assimetria na distribuição do rendimento do País (gráfico 

15).  
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                                       Gráfico 18: Fonte INE (1997); PNUD (2001) 

 

      A configuração das curvas dos gráficos 14 e 15 (a linha diagonal de proporção da população 

«AcP97»; a linha convexa de proporção dos Rendimentos «AcRpc97»), permitem constatar que, 

em 1997, cerca de 94% da população detinha aproximadamente 57% da riqueza nacional. Faziam 

parte desse conjunto todas as províncias, ficando de fora apenas Maputo-C, com os restantes 43% 

do bolo nacional. 
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Dot/Lines show Means

                                   
                   Gráfico 19: Curva de Lorenz 97 (PacPp97=proporção acumulada da população, 1997;       

                                       RacPc97= proporção acumulada de Rendimento per capita, 1997) 

 

  O índice de Gini  142 calculado (Rodolfo: 2006) é cerca de 0, 643. Este valor dá-nos o grau de 

afastamento ou desigualdade em relação à linha diagonal, de igualdade distributiva da riqueza 

nacional (Porto, L:2004)143. O valor máximo de desigualdade situa-se quando as duas variáveis 

já acumulam os valores proporcionais de Maputo- Província (quando Racpc97= 0,57; 

PacPp97=0,94). Porém, estas medidas escondem os rendimentos do sector agrícola familiar 

(figuras 9 e 10) relativos ao auto-emprego e não contabilizados nos agregados nacionais (DNPO/ 

MPF/GEMPF/IIPPA/UP: 2004; p.13),  

   

                                                
142 Índice de Gini  (G= &/ 0,5): é dado pela relação entre a área de desigualdade (&) e a área do triângulo (igual a 
0,5), que divide o quadrado em dois (Rodolfo, Hoffman:2006;p.341); também pode ser obtido com recurso a 
integração definida (Piskounov: 1984; p.172), quando se conhece a aproximação da “Proporção Acumulada de 
Rendimento pc «PacRpc»” = “Proporção Acumulada de População «PacP97»” (que constitui a linha diagonal, que 
divide o quadrado em duas áreas iguais) e a  função da “Proporção da Acumulada de rendimento” dada,  para o 
efeito, por uma (proxy) da função Potência do Rpc97, devendo os limites variar entre “0” e “1”.  
143 Porto (2004): “Economia- Um Texto Introdutório”; 2ªedição; Almedina. O autor exemplifica casos de países com 
menor desigualdade, ou seja, com o coeficiente de Gini mais baixo: Austrália (I.Gini= 0,24), Suécia (I.Gini= 0.250); 
Alemanha (I.Gini= 0,281), e países com maior desigualdade: China (I.Gini=0,415), Tailândia (I.Gini=0,462), 
Guatemala (I.Gini= 0,596).  
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 Figura 9: Agricultura familiar (Boane, 2000)             Figura 10:Agricultura familiar (Zambézia, 1997) 

 

pelo que terão sempre algum enviesamento, podendo em algumas situações, como nos casos de 

Tete, Nampula e Zambézia, aviltar o contributo da agricultura familiar no Rendimento pc, para 

efeitos da Curva de Lorenz. 

     O mesmo raciocínio para o ano de 2000, mostra um agravamento da situação, com o Índice 

de Gini= 0,663, havendo um deslocamento da Cura de Lorenz, inicial, para a esquerda. O IPZ 

nacional continue elevado em todo o território, influenciado sobremaneira, pelo seu acréscimo 

no sul do país, cujo espectro mais visível são os bairros adjacentes à Cidade de Maputo. Houve 

melhoria substancial nas províncias do centro e norte (com excepção de C.Delgado), com a 

particularidade desse decréscimo se verificar no confronto entre IPZ Rural/Urbano.  

 

                                          
                                                      Figura 11: Zona rural de Inhambane (2000) 

 

  A maior redução da pobreza entre 1997/2003, registou-se nas regiões que, em 1997, haviam 

estado em pior situação, com excepção de Inhambane, Gaza e Maputo-Província, que 

estagnaram ou, como Maputo-Cidade, que viu aumentar a incidência de pobreza (Ibraimo: 2007; 

anexo 29). Na perspectiva do rendimento, os efeitos Mozal, Sasol, Gás de Pande, majoraram a 

disparidade no PIBRegional entre as províncias, o que leva a conjecturar que o aumento da 

pobreza no sul só se justificou pelos efeitos das cheias de 2000, pelo agravamento da 

redistribuição da riqueza e, porventura, por alguma falta de espírito de solidariedade 

institucional, no sentido de desburocratização dos processos de recessão de ajuda externa.  

      

4.3.2.3.7.  Evolução da Incidência de Pobreza  (IPZ97 e IPZ_2/3)  

 

    O IPZ 02/03 sofreu maior agravamento nas quatro províncias da região sul. A relação entre 

estas duas variáveis é muito fraca, o que leva a crer que, no essencial, os factores que provocaram 

o agravamento da IPZ02_03 têm pouca relação com a IPZ97, embora ambas tenham um mesmo 

esteio em termos de causas estruturais (por exemplo, maior grau de risco que deriva da 

vulnerabilidade face a factores naturais, débil cobertura de cuidados médicos e hospitalares, 
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dependência financeira externa, exiguidade de investimento gerador de enlaces produtivos, 

escassez de mão-de-obra qualificada e geradora de produtividade elevada, frágil política de 

redistribuição do rendimento, inexistência de poupança). No caso particular da poupança interna, 

o investimento foi dependendo da exígua e dispendiosa poupança externa, dificultando o maior 

relançamento da economia e do emprego. 

    A inexistência de poupança tem sido deveras preocupante para o país, enquanto geradora de 

um ciclo vicioso para a economia (Samuelson: 2005), potenciando por efeito de arrastamento 

«Pobreza e mais Pobreza». 

    Grande parte da recessão económica do início do milénio, 2000/1/2 (Nhantumbo: 2002)144, terá 

sido associada à ocorrência de secas, inundações e ciclones, que prejudicaram a produção 

agrícola e acentuaram a vulnerabilidade da agricultura familiar. O acréscimo do IPZ02/03 parece 

associar-se, justamente, a esse cenário de crise agrícola e económica. Sabendo-se que, mais de 

70% da população moçambicana vive na área rural e se dedica à agricultura, parece razoável 

imputar a essa crise o factor de aumento da propensão à incidência de pobreza. As famílias, 

dependendo da dimensão da catástrofe e das suas expectativas quanto ao futuro foram, em muitos 

casos, constrangidas a emigrar para os grandes centros urbanos. No caso das últimas inundações, 

a atracção foi para a capital do país, o que poderá explicar o aumento do IPZ de Maputo-C e de 

Maputo-P.   

                    
                            Gráfico 20: Variação da IPZ entre 1997 e 2003. 

     

 

      Em termos comparativos, a região centro do país foi a que viu reduzir mais a IPZ02/03 

(gráfico 18). O mesmo sucedeu no período de 1996/ 2002 (BM: 2005; anexo 28); os dados 

corroboram no mesmo sentido quanto a variação na redução da pobreza da Região Centro, de 

28,2%, contra 10,5% para o Norte, e 0.7% de aumento para o Sul. Na Região Norte, Nampula viu 

substancialmente reduzir a IPZ (em 9%), seguido de Niassa (3%), enquanto que C.Delgado viu 

agravar em 1,5%. No Centro, todas as províncias viram reduzir a IPZ: Sofala (11,1%), Zambézia 

(11%), Tete (3,7%) e Manica (2,6%). No Sul, Gaza e Inhambane viram reduzir a IPZ, 

                                                
144 Mazula, B (2002) 
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respectivamente em 1,5% e 0,8%, enquanto que Maputo-C e Maputo-P viram agravar em 1,4% e 

1,2%, respectivamente. 
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                                 Gráfico 21: IPZ 1997; IPZ 2003. (valores em %). 

  

  No confronto rural/urbano, a comparação de indicadores inerentes às manifestações de pobreza 

revelam globalmente melhorias a favor das áreas rurais (gráfico 19), como sucedeu nos casos de 

mortalidade infantil e de mortalidade de crianças abaixo de 5 anos.  

 

                               

Evolução dos indicadores de Saúde (1997-2003)
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                                  Gráfico 22: evolução de indicadores de mortalidade infantil (1997; 2003) 

 

 Quanto aos indicadores de saúde, há situações diferenciadas na comparação entre províncias 

(gráfico 20). As províncias de C.delgado, Manica, Niassa e Maputo-C viram aumentar a 

mortalidade infantil, entre 1997 e 2003. Quanto à mortalidade de crianças com menos 5 anos de 

idade, apenas C.Delgado e Manica não decresceram os seus valores.  
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                            Gráfico 23: evolução dos indicadores de mortalidade infantil (1997; 2003) 

    

   Em matéria de distribuição da pobreza absoluta e de privação na infância (Fonte: 

INE/MPD/UNICEF 2005)145, o pior cenário registava-se nas províncias da Zambézia e de Sofala. 

Segundo a Unesco (2005; anexo 311)146, em certos casos, havia alguma ambivalência em termos 

de afectação de recursos pelas províncias, o que não ajudava na mitigação das assimetrias. 

    A privação severa, relativamente saliente em Maputo-Cidade, aponta para a sua maior 

incidência nos bairros suburbanos da cidade.  

                                       

                     

 Pobreza Absoluta versus Privação Severa nas 
Crianças (2003)
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                          Gráfico 24: Pobreza Absoluta e Privação Severa nas Crianças ( 2003) 

 

      Na educação (que envolve uma das componentes do IDH) assiste-se de modo geral, às 

vicissitudes da massificação do ensino que se manifestam nas dificuldades de gestão, formação 

                                                
145 Privação na infância: este indicador  de privação em saúde é definido como percentagem de crianças com menos 5 
anos de idade que nunca foram vacinadas contra qualquer doença, ou crianças pequenas que tiveram um episódio recente  
de infecção respiratória aguda  e não receberam  qualquer aconselhamento médico ou tratamento; estes resultados 
diferem dos obtidos com base no consumo como medida: “a abordagem no consumo não apreende directamente o 
consumo de serviços públicos como saúde, educação, água e saneamento, susceptível de particular concentração em áreas 
urbanas, particularmente em torno da sede do governo central. 
146 Unesco (2005): A Despesa de Saúde per capita em 2005, “foi em média de 2 dólares na província da Zambezia, onde 
os  indicadores de bem-estar  da criança  se encontram entre os piores do país, comparado com 5 dólares na cidade de 
Maputo, onde aqueles indicadores são de longe os melhores”. 
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de professores e expansão de infra-estruturas. Mas também se assiste a capacidade de reinvenção 

de processos e de superação de meios, em áreas recônditas do país e em muitas escolas dos 

centros urbanos. Não obstante, os progressos registados em matéria de educação de adultos e em 

algumas valências do ensino profissional, a massificação do ensino agravou, por exemplo, o rácio 

professor/ aluno entre 2000 e 2005 (de 65:1 para 71:1) e, por outro lado, agravou a carência de 

escolas face ao rápido crescimento de matrículas (IF TRAB 2004/5; INE)- ainda havia pelo país 

muita população escolar estudando debaixo de árvores e com escassez de material. Na maior 

parte das províncias147, há situações de estudantes que assistem a aulas sentados no chão (figura 

12) e em alguns casos, em províncias onde existe abundância de madeira como Nampula, Cabo 

Delgado, Niassa, Zambézia e Sofala.    

 

    

                                    
                                    Figura 12: Província de Inhambane (2002). 

 

    Em termos de níveis de alfabetização (uma das componentes que corrobora na avaliação da 

pobreza), entre 1997 e 2000 houve um aumento de 30% para a província de Tete, 19% para Gaza, 

16% para Manica e Inhambane (PNUD: 2001). Uma situação menos abonatória verificou-se em 

C.Delgado, que baixou de 25% para 22,7%; e na Zambézia, que passou de 29,7% para 25,3% 

(ibidem).  

    Na perspectiva do consumo, a análise da Pobreza, em termos de cabaz fixo e cabaz flexível 

(DNPO/ MPF/GEMPF/IIPPA/UP: 2004) aponta para uma redução da mesma em favor das áreas 

rurais. 

 

                                                
147 Há alguma ambivalência nos factos: o governo central tem apelado a maior iniciativa das administrações locais, no 
âmbito duma nova estratégia de desenvolvimento a partir do Distrito; (Guebuza, 2007: “…se cada um fizer o seu papel, a 
pobreza passará à história); no caso vertente, as direcções provinciais de educação deveriam apostar mais nas parcerias 
locais, e não esperar que seja o ministério ou a presidência da república a resolver problemas como a das escolas sem 
carteiras, quando sobejam recursos locais para o efeito. 
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4.3.2.3.8. Imigração provincial e internacional (1992-1997)  

 

4.3.2.3.8.1.    O Contexto  

 

   As imigrações provinciais e internacionais sucederam-se num contexto de imensas 

debilidades territoriais, em consequência da guerra. As populações regressadas, em muitos 

casos não podiam cultivar as suas terras, por causa das minas148 ainda por desenterrar, ou 

devido a seca em áreas agrícolas (INE: 1997; anexo 30e)149. Não obstante as intervenções do 

ACNUR, da World Vision, das Comunidades Religiosas150 e imensas ONG´s, eram sempre 

exíguos os apoios, face à dimensão das necessidades de reinserção dos imigrantes. Muitas 

famílias do interior rural procuravam, desesperadas, refúgio nos subúrbios das capitais 

provinciais. O fluxo de regresso das imigrações internacionais decorria, amiúdas vezes, em 

circunstâncias de precariedade logística e de salubridade. O destino com vista ao reagrupamento 

familiar era, por vezes, incerto. Muitos imigrantes decidiam fixar-se na cidade mais próxima e 

não no local de origem. Nos discursos oficiais parecia subentender-se que o custo da paz era 

interpretado à letra, como ressarsível, com a garantia de financiamento dada pelo «Trust Fund» 

da ONU, e não como um custo dilatado no tempo, com consequências de vária ordem sobre as 

populações. A guerra já havia desorganizado a vida rural, destruído infra–estruturas económicas 

e sociais, pelo que era necessário começar um novo processo de reconstrução. 

    As províncias do centro e norte151 apresentavam sequelas que indiciavam, porventura, terem 

sido as mais flageladas pela guerra. A paralisação dos corredores económicos da Beira e Nacala 

são disso evidência. Significou o colapso de todo o movimento comercial e de circulação de 

pessoas, em mais de uma década. O espectro da situação constituía um rude golpe para a 

economia das províncias e para a competitividade do país.   

                                      

                                                
148 Moçambique a par de Angola, Bósnia, Cambodja, Croácia, Eritreia, Etiópia e Sudão, consta da lista dos países onde 
estaria enterrado o maior arsenal de minas antipessoal. Esta constatação decorreu aquando do tratado de proibição do 
fabrico, uso e armazenamento de minas antipessoal, que decorreu em 1997, no Canadá (anexo 312). 
149 (INE:1997): “…no mesmo período, o país experimentou uma prolongada seca, que também resultou em 
deslocamentos populacionais significativos”.  
150 A propósito da chegada dos refugiados do Burundi, o comunicado dos Bispos Católicos de Moçambique ( 
Maputo , 25.04.98), dizia: “ o Povo Moçambicano deve estar aberto para ajudar estes nossos irmãos que fogem à 
guerra  e à morte …”. A igreja assumia desde cedo as preocupações pelo processo de inclusão dos primeiros 
refugiados em Moçambique.  
151 África Hoje (1990; nº39; Nov) referindo-se, por exemplo, à província nortenha de Nampula (Diocese sob 
regência de Dom Manuel Vieira Pinto), como das mais afectadas pela guerra, onde existia uma economia agrícola 
destruída, fome, deslocados, injustiça e excessos de ambos os lados que se combatem, insegurança e desespero”. 
Mabica, Rosaria (RTPN; 29.05.2007; Filme sobre a Pobreza em Moçambique) em que algumas áreas das 
províncias do norte, se apresentam com cenários de pobreza alarmantes; por exemplo, em Nampula e Niassa, a 
malária e a cólera têm tornado miserável a vida durante os 6 meses mais quentes. Outro aspecto que o filme retrata 
é a falta de saneamento e de água potável, como a principal causa de morte. 
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                          Gráfico 25: Imigrações Provinciais e Internacionais (1992_1997);(valores em %). 

 

  A capital do país era a área aparentemente mais protegida do território nacional, naturalmente 

pela sua função política (como último reduto de protecção da soberania) e pela segurança que lhe 

incumbia prestar às instituições internacionais empresariais e diplomáticas. A protecção 

económica provinha da vizinha economia Sul- africana, das importações que iam abastecendo as 

lojas francas moçambicanas. Todavia, tratava-se de uma aparente protecção, dado que só alguns 

cidadãos tinham acesso a ela. A maior parte do agregado familiar de Maputo, era numeroso (com 

4 a 5 pessoas em média, por família) 152, pelo que o custo elevado dos produtos importados era 

um factor impeditivo para a bolsa da média das famílias. A par do elevado acolhimento de 

populações das outras províncias, Maputo- cidade apresentava um certo epifenómeno, a ilusão 

monetária, estruturalmente promotora do desemprego e mais discriminatória para as classes mais 

desprotegidas. Vivia-se um período de subida de preços, o que tornava os salários reais cada vez 

mais baixos; os ajustamentos no mercado do emprego fixavam-se a níveis muito baixos de 

salários reais e de elevado desemprego. A balança de pagamentos regista défice nas duas balanças 

(de capital e comercial), não obstante a preocupação do governo no sentido da inversão da 

tendência. 

 

  Mesmo com este panorama, o imigrante, no sul do país, tinha a tendência em se fixar na 

capital, dada a sua atracção e onde, em princípio, era pressuposto fornecer-se melhor 

oportunidade de emprego153. Todavia, a busca desse modernismo pelo imigrante, foi 

caracterizada por uma série de vicissitudes. Em Maputo-Cidade, a exiguidade de terreno e os 

preços altos praticados no mercado de arrendamento remeteu a maior parte dos imigrantes para 

bairros já degradados, para terrenos baldios e vazios urbanos, onde também foram emergindo 

mercados informais. Muitos imigrantes passaram a fazer parte das redes de importação e 

revenda de produtos Sul – Africanos, nos mercados informais. 

                                                
152 INE (1997): o elevado nº de pessoas por agregado familiar deveu-se, em muitos casos, ao acolhimento de familiares 
que viviam em zonas atingidas pela guerra. 
153 Lawson (2000) nos seus trabalhos sobre a migração no Quito (Equador) mostra como o imigrante se comporta no 
processo de atracção pela cidade tomada, ex-ante, como ícone da modernidade; INE: 1997.  
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  No centro e no norte do país, o problema dos terrenos também foi vivido pelos imigrantes que 

arriscaram fixar-se junto dos grandes centros. Mas tudo indica que, dada a imensidão de terreno 

agrícola em áreas não muito distante dos centros, cedo muitas famílias começaram a retomar as 

suas práticas agrícolas, deslocando-se quase diariamente para essas áreas de cultivo, onde 

trabalhavam grande parte do dia. Esta prática foi minimizando a carência alimentar, ao mesmo 

tempo que se recriava o sistema produtivo e a auto-suficiência de alguns produtos agrícolas. 

   Em contrapartida, nessa altura, na capital do país, era relativamente mais fácil o acesso aos 

medicamentos, assistência médica e hospitalar, transporte viário e rodoviário, acesso à cultura 

(cinema e teatro). Mas também, crescia a exposição ao risco de maior instabilidade familiar, 

sobretudo pela vulnerabilidade dos empregos e, em geral, pelos baixos rendimentos do 

agregado familiar.  

  A análise dos problemas dos fluxos de imigração parece indicar que as imigrações 

internacionais e provinciais tiveram alguns problemas comuns em todo o território nacional. As 

populações acantonadas, por exemplo, nos países vizinhos, à medida que iam chegando a 

Moçambique (pela ACNUR ou espontaneamente), em geral, decidiam livremente o seu destino, 

para onde se iriam instalar com as suas famílias. Esse processo de aprendizagem, que também 

reflectia uma certa ausência de planeamento gerou, com efeito, um cenário de «salve-se quem 

puder», e em muitos locais levou à ocupação, sem consentimento, de território alheio. Este 

cenário aconteceu, em larga escala, um pouco por todo o país durante e depois da guerra, 

aquando do reagrupamento familiar dos refugiados. Tratava-se de um cenário novo, não 

acomodado pelos acordos de Roma. Vivia-se um contexto de vazio de poder, inerente ao 

próprio processo de paz e à sustentabilidade de um governo de unidade nacional. Foi este o 

panorama que o imigrante encontrou ao regressar ao seu país – solidariedade popular, mas 

impotência institucional perante a dimensão do fenómeno a que estava envolvido. 

 

 

4.3.2.3.8.2.   Imigração Provincial versus Imigração Internacional (1992-1997) 

 

   Os números apontam para uma fraca relação entre as imigrações internacionais e imigrações 

provinciais, o que pode significar que quando as imigrações provinciais ocorreram, as 

imigrações internacionais haviam tido pouca expressão. Parece haver alguma razoabilidade 

nesta constatação, dado que as migrações provinciais tiveram maior expressão durante a guerra 

e as migrações internacionais foram mais acentuadas no pós-guerra. As imigrações 

internacionais totalizaram cerca de 797349, de cidadãos nacionais. 
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Operação 
(*) 

Províncias ImigIn92/7 
% da 

ImgIn.Total 
% da 

Pop.Provin 

Dedze92/3 Tete 337236 42,3 27,5 

Zimbab92 Sof/Manica 248000 31,1 10,3 

Mutar94/5 Te/So/Zam 134728 16,9 2,4 

Milange94 Zambeze 9770 1,2 0,3 

Pôr Sol 94 Nias/C.Del 11350 1,4 0,5 

Nh.Bay94 Niassa 2492 0,3 0,3 

O.Sul94/5 Gaz/Mapu 53773 6,7 1,8 

  TOTAL 797349 100               

                               Quadro nº 7: Operação de repatriamento (1992_1995). 

                               Fonte: ACNUR, 1996.     

                        

   Oficialmente os números da imigração divergem entre as várias fontes de informação; por 

exemplo, o INE (1997) regista cerca de 11380 regressados, a mais, em relação aos dados do 

ACNUR (1996)154.  
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                             Gráfico 26: Nº de refugiados nas operações de Repatriamento (1992_1997).  

                        Fonte: ACNUR-Moçambique, 1996. 

    

     Mas também registaram-se outros movimentos espontâneos com alguma expressão, não 

contabilizados e que poderão ajudar a explicar, nesse período, o crescimento exponencial dos 

bairros suburbanos de lata e caniço155. 

     Em termos de quociente de localização156, no conjunto das províncias, o peso relativo das 

imigrações internacionais é superior ao peso relativo das imigrações provinciais em Tete, 

                                                
154 RTPÁfrica(20.09.2007): “estima-se que actualmente existam cerca de 10000 refugiados em  Moçambique sendo 
apenas 5% legais; cerca de 6000 vivem em Nampula”.  
155 Programa Habitat: “ as guerras e os distúrbios civis levaram milhões de habitantes de Angola, Libéria e 
Moçambique, a fugir em direcção as cidades”. 
156 Lopes, Simões A (2001; pp. 54/55): “…Trata-se de um índice que relaciona a importância relativa de certo 
indicador, em certa região, com a importância relativa do mesmo indicador no conjunto das regiões…”. Assume 
valores à esquerda a partir de “0” e à direita é majorado por  “1”. QL ij=(xij/xi) / (xj/x). No nosso caso, «x» são as 
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Niassa, Zambézia e Manica. O mesmo sucede no confronto entre as imigrações internacionais e 

as emigrações provinciais, só que, neste caso, a ordem de peso das províncias é diferente, 

ganham maior expressão Tete, Manica, Niassa e Zambézia. Em relação às migrações provinciais 

o quociente de localização, é mais elevado em Maputo-P, seguido de Gaza, Manica, Inhambane 

e C.Delgado. 
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                        Nota: Neste gráfico podemos visualizar a origem das imigrações; por exemplo, a maior parte da     

                             Gráfico 27: Nº de imigrantes por origem das Imigrações Provinciais (1992_1997). 

                                   ( Imigração das províncias de Maputo - P, Gaza e Inhambane, foram provenientes de Maputo – 

                                    C; e que a maior parte da imigração de Manica, vem da província de Sofala).  

 

 

   A Distribuição das imigrações provinciais, é assimétrica à esquerda (gráfico 27), sendo a 

média>mediana>moda; a média (=5) e a mediana (=6,12), situando-se nos intervalos de classes 

da região central do país. A moda, situa-se na região norte. O coeficiente de variação (=0,77) é 

baixo e inferior ao das imigrações Internacionais (=1,89), influenciado pelo peso da província de 

Tete (gráfico 28).  

                                                                                                                                                       
imigrações; «j»  refere-se ao contexto internacional ou provincial das imigrações; «i» refere-se à província onde 
ocorre a manifestação do fenómeno a ser mensurado.  Obviamente, dada as limitações de «QL» para ilustrar os 
desequilíbrios em termos sintéticos e globais, deverá ser confrontado com outros indicadores.   
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   Gráfico nº 28 : Histograma d as ImgPp92_97 

 

  As imigrações internacionais apresentam uma dispersão não homogénea (gráfico 28), também 

assimétrica à esquerda, com as medidas de localização bastante afastadas entre si. O valor atípico 

de Tete terá majorado, sobremaneira, a tendência das imigrações internacionais. A seguir a Tete, 

é a província de Manica que apresenta o peso mais alto.  
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    Gráfico 29: Histograma das ImgIn92_97 
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   A maior acumulação de valores localiza-se à esquerda, no intervalo de classes entre zero e 

dez, onde consta o grosso das províncias (C. Delgado, Nampula, Zambézia, Sofala, Inhambane, 

Gaza,  Maputo-P, Maputo- C); no intervalo dez e vinte, temos Niassa e Manica; e, por último, a 

província de Tete.  

  Dois registos parecem ressaltar: primeiro, quanto às imigrações internacionais, o facto da 

província de Tete se situar geograficamente numa zona fronteiriça, próxima dos centros de 

acantonamento dos refugiados Moçambicanos no Malawi e Zimbabwe, foi decisivo para o 

papel que a província iria desempenhar na recepção dos regressados; o factor distância parece 

também ter constituído um factor de atracção da imigração internacional, a favor de Tete. Outra 

ressalva, refere-se a Maputo-P, que captou a maior imigração Provincial. Neste caso, os 

factores económicos e a busca de ideais de modernidade terão pesado, sobremaneira, como 

factor de atracção na opção do imigrante.  

    Outro aspecto relevante não é tanto o do volume das imigrações em si, aliás bastante inferior 

ao que sucedeu recentemente no Burundi, no Ruanda e Sudão (ACNUR: 2006) o que 

caracteriza as imigrações moçambicanas é a sua tendência, em termos de forte concentração e 

pouca dispersão, sobretudo nas áreas suburbanas. Em várias situações os bairros não se 

expandiram, mas aumentaram a sua densidade populacional. Este cenário, à partida paradoxal, 

num país de imenso território, criou problemas de ocupação do espaço nos bairros e, em termos 

de consumo, aumentou a pressão sobre os escassos bens públicos existentes. Colateralmente 

foram surgindo problemas ambientais (de erosão, de saneamento e de tratamento de lixo).  
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                               Gráfico 30: Imigrações Provinciais e Internacionais (1992_1997). 

 

   As províncias do centro e norte foram as maiores receptoras da imigração internacional, e as 

do Sul foram-no em termos de imigração provincial. 
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Imigração Provincial versus Imigração 
Internacional (1992_1997)
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                         Gráfico 31: Imigrações Provinciais e Internacionais (1992_1997). 

          

 

4.3.2.3.8.3. Imigrações  versus  PIB  

 

  A análise das componentes principais (ACP) não encontra uma relação significativa entre as 

imgI92_97 e o PIBpc97, nem entre imgI92_97 e as taxas de crescimento (TxCrPIB97 e 

TxCrPIB00), mas encontra, com todas elas, uma relação esperada em termos de análise de sinal 

(quadro 4). Quanto às Imigrações provinciais, os valores permitem conjecturar que as 

ImgP92_97 tiveram um efeito positivo, embora ténue, sobre a TxCrPIB, sendo maior em 1997 

do que em 2000;  que as ImgI afectaram negativamente o PIBpc, comparativamente com as 

ImgP.  

  Constata-se, excluindo Nampula, que a maior parte das províncias com elevada ImgP92_97, 

terá tido também maior TxCrPIB97, o mesmo não sucedendo com as ImgIn92_97, em relação a 

TxPIB_00. Neste caso, Tete foi a excepção, a elevada ImgIn92_97 não se configura num 

cenário negativo da TxCrPIB. Em termos de análise do sinal (quadro 4), apenas a relação entre 

ImgP92_97 e TxCrPIB97 se confirma como positiva e significativa (coef.c>0,5), ao contrário 

da análise entre ImgIn92_97 e TxCrPIB_00 que, embora positiva, é insignificante (coef.c< 0,5).   

   Confirma-se a relação positiva entre população total (Imigrada) e o crescimento do PIB.  
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                                Gráfico 32: Imigrações e TxCrPIB 
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     Em 1997, todas as províncias registaram taxas positivas de crescimento económico, com 

Maputo-P, Nampula, Manica, Tete e Gaza, a liderarem o ranking. Todavia, não se conhece o 

efeito da contabilização dos donativos internacionais nesse crescimento. Em 2000, Manica e 

Gaza viram cair vertiginosamente as suas taxas de crescimento, a par de Sofala e C.Delgado, que 

registavam taxas baixas de 4,3% e 1,5%, respectivamente. A economia de Gaza, sofreu um rude 

golpe com os ciclones “Connie e Eline” (Jossias: 2000)157; houve deslocação de população em 

direcção a Maputo-P e muitas infra-estruturas destruídas. Beira foi recebendo imigrantes do 

Zimbabwe, em busca de comércio e de emprego com maior remuneração salarial, dada a queda 

da cotação da sua moeda face ao metical. O porto da Beira, que no passado serviu de principal 

fonte de receitas proporcionadas pelas importações e exportações do Zimbabwe, ressentiu-se 

sobremaneira do cenário de crise naquele país. 
 

      O contexto retrospectivo das imigrações (entre 1990 à 1992) retrata um cenário de decréscimo 

do PIBpc, a preços correntes, de $101,9 USD para $88 USD (Mazula,B: 1995), e da maior parte 

dos agregados do  PIB. Mas antes, a partir de 1987, o PRE158 concebido para reabilitar a 

economia num cenário de guerra, cedo demonstrou ser um instrumento que iria esconjurar e 

precipitar o agravamento dos principais indicadores económicos e sociais. Por exemplo, a cidade 

de Maputo, em 1991, viu aumentar o espectro de extrema pobreza (Abreu, L; Salomão, A: 1995). 

Em virtude desse efeito, o governo criou o PRES159 para mitigar os efeitos (sociais) perversos das 

políticas económicas (ibidem), mas os resultados nunca foram animadores (Branco, C: 1995)160.  

Houve uma evolução negativa do PIBpc, da produção industrial e agrícola e uma ténue evolução 

positiva das receitas de exportação entre 1974 e 1993 (ibidem). 

      No confronto do crescimento económico com as imigrações, para o período 1992-2004, 

constatamos vários cenários: por exemplo, as imgP92_97 foram mais elevadas em Maputo-P, 

onde se registou maior TxCrPIB, em 1997 e em 2000 (com maior contribuição do sector 

industrial e de serviços); a seguir, a província de Gaza registou maior ImgP92_97, mas ficou em 

5º lugar no rankink da TxCrPIB; em 3ºlugar, do ImgP92_97, ficou Inhambane, sendo o 6º em 

termos de TxCrPIB, Manica, o caso paradigmático com bastante peso das duas migrações 

(Provincial e Internacional), mesmo assim registou, em 1997, a 3ª maior taxa de crescimento 

económico provincial tendo, todavia, recaído drasticamente em 2000 (de 21,9% para um valor 

negativo de 11,1%). 

                                                
157 Jossias (2000), referindo-se às cheias de 2000: “centenas de milhares de pessoas fogem  e refugiam-se nas terras  
altas, nos telhados e nas árvores;...mais de 500000, pessoas foram desalojadas pelas cheias”.  O investigador refere 
também que, em Fevereiro de 2000, as cheias no rio Umbeluzi, cortaram a estrada para a RSA, e o abastecimento de 
água a Maputo.  
158  Era o programa de ajustamento estrutural e de orientação neoliberal, financiado pelo BM e pelo FMI (Branco, 
Castel: 1995). 
159 PRES: “Programa de Reabilitação Económica e Social”. 
160 Branco, Castel: 1995). Este investigador apresenta um quadro de análise em que explica a evolução negativa do 
PIBpc, da produção industrial, da produção agrícola e da ténue evolução positiva das receitas de exportação entre 
1974 e 1993. 
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      Em geral, com excepção dos mega-projectos, a taxa de crescimento do PIB (provincial), foi 

sendo fortemente determinada pelo peso contributivo do sector agrícola. As províncias que viram 

aumentar as suas áreas de cultivo terão repercutido esse factor no crescimento da TxCrPIB, para 

além de terem gerado maior excedente para as épocas de crise, como aconteceu em 2000, com a 

província de Tete. Esta província teve ImgI elevada e uma prestação positiva na agricultura, 

pecuária e extracção mineira (PNUD: 2001). O mesmo já não sucedeu em C.Deldago e Sofala, 

que registaram um nível fraco e elevado de imigração, respectivamente, mas com um 

desempenho negativo da actividade produtiva (ibidem).  

 

4.3.2.3.8.4.  Imigração versus IPZ 
 

   Maputo – C e Maputo - P, cujas taxas de imigração provincial foram das mais elevadas em 

1992/7, viram crescer o IPZ, em 2002/3. A forte relação cronológica dos fenómenos e os efeitos 

espaciais visíveis, permitem reforçar a conjectura de que terá existido uma certa relação de 

«causa e efeito». C. Delgado apresenta baixas taxas migratórias, mas uma tendência para o 

aumento de pobreza em 2002/3. Neste caso, também se pode conjecturar que terão sido outros 

factores a influenciar o aumento da pobreza nesta província. Inhambane, a 3ª província com 

ImgP92_97 mais elevada e num escalão intermédio em termos de pobreza, apresentou entre 

2002/3, o mais alto índice de Pobreza. Inhambane, a par de Maputo e Gaza, fazia parte das 

províncias mais atingidas pelas catástrofes naturais (secas, ciclones e cheias), o que corroborou 

para o agravamento da pobreza. Os prejuízos na área agrícola terão contribuído para esse efeito.  
 
                Quadro 8: Análise da ordenação da Imigração e da Incidência de Pobreza161 
                              (Nota: readaptação dos trabalhos de Salgueiro, T.B: FLUL, 1992) 

Lugar   Províncias                             ImgP92_97                         ImgI92_97                         IPZ 97                          IPZ03        

 

1º          Niassa 

2º          C.Delgado 

3º          Nampula 

4º           Zambezia 

5º           Tete 

6º           Manica 

7º           Sofala 

8º           Inhambane 

9º           Gaza 

10º         Map-Prov 

11º         Map-Cidade 

                                                
161 Nesta Análise da ordenação da imigração e da IPZ, deve ler-se, por exemplo, que a província do Niassa ocupou o 
7º lugar em termos de ImgP92_97 e o 3º em ImgI92_97; em termos de IPZ o 5º e 8º respectivamente em 1997 e 
2003.  
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    O quadro acima permite-nos visualizar, de certo modo, a evolução simultânea das variáveis 

«Imigração» e «Pobreza». A ordenação da pobreza não atribui escalões de profundidade de 

Pobreza, nem retrata a dimensão espacial da mesma. A primeira constatação é que não há uma 

tendência linear dessa evolução, ao nível nacional. Há, sim, situações diferenciadas e, por vezes, 

com alguma ambivalência. A ambivalência pode decorrer dos critérios utilizados para mensurar o 

IPZ. Maputo-P acolhe maior imigração provincial, entre 1992 e 1997. No entanto, apresenta, a 

seguir a Maputo-C, o menor IPZ nacional. Cinco anos mais tarde (2002/3), Maputo-P ocupa o 2º 

lugar no ranking do IPZ. C.Delgado e Nampula, que ocupavam os últimos lugares em termos de 

ImgP92_97, registavam maior nível de IPZ 97.  

   Alguns indicadores desagregados, relativos à Pobreza, permitem constatar que este indicador já 

registava valores preocupantes no passado, devido aos efeitos da guerra. Por exemplo, em 1990, a 

“taxa de mortalidade infantil, passou de 159/por mil, para 200/por mil; 36% do total de postos de 

saúde haviam sido destruídos; até 1992, somente 5% da população do campo beneficiava do 

sistema de água potável; em 1993, mais de 20% da população no campo tinha acesso a água 

potável; em Nampula e Zambézia, apenas 3,2% e  

 

        
      Figura 13 : Poço tradicional (Inhassoro, 2000)                  Figura 14 : Poço de bomba (Guara-Guara, 2005) 

 

                          

                          Figura 15: Acesso a água da rede pública ( Inhassoro, 1997) 
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5%, da população beneficiava desse acesso” (Mazula,B: 1995; p.72)162. Num cenário em que os 

indicadores de pobreza já evidenciavam uma certa precariedade, parece razoável não atribuir às 

imigrações a «causa única» do agravamento do IPZ. Nos casos como da Zambézia, em que a 

ImgI92_97 foi elevada, podemos conjecturar que elas teriam contribuído para o agravamento da 

IPZ. Todavia, para cenários como os de Nampula e C.Delgado, em que as imigrações foram 

relativamente baixas, não haveria que suspeitar, à partida, de qualquer relação sobre o 

agravamento da IPZ. Contudo, a realidade dos bairros suburbanos dessas cidades, onde a 

imigração se instalou, tem evidenciado um panorama caótico em termos de incidência de pobreza. 

Os casos paradigmáticos de imigração e aumento de incidência de pobreza, ainda com alguma 

prevalência crítica, são, por exemplo, o espectro das zonas residenciais militares de Maputo e 

Nampula, o ex-grande hotel da Beira (edifício antigo e emblemático), que acolhem em situação 

de penúria centenas de famílias, desde o início da década de 90.  

 

 

4.3.2.3.9. Imigração no Início do Milénio 

 

4.3.2.3.9.1. Imigração oriunda da Região dos Grandes Lagos 

 

       No início do milénio, Moçambique viu-se a braços com uma vaga de refugiados oriundos 

dos países da região dos grandes Lagos e de outros países africanos com instabilidade política e 

social (como o Burundi, Ruanda, Nigéria, Somália, R.D.Congo, Sudão, Uganda, Eritreia, 

Libéria, Zimbabwe, Angola, Etiópia e Congo Brazaville). A par dos refugiados legais, acolhidos 

no centro de refugiados de Marratane, em Nampula (ACNUR: 2005; ACNUR: 2004; anexo 

38lxi), entraram nas fronteiras do norte do país milhares de imigrantes ilegais e suas famílias. 

Crianças e adultos, a maior parte famintos, com parcas bagagens, aproveitando a vulnerabilidade 

das fronteiras de vários países (Arlindo, Mariano: 2005)lxii, via Tanzania/Malawi, chegaram até 

Niassa, Zambézia e Nampula. Posteriormente, fixaram-se também em vários centros do norte a 

sul do país. Em Nampula, por exemplo, como a cidade tradicional não cresceu e as rendas de 

aluguer eram altas, a maior parte dos imigrantes fixou-se na área periférica da cidade, 

avolumando os bairros de lata e de caniço, que albergaram as anteriores imigrações provinciais e 

internacionais de 1992/7. Muitos desses bairros passaram a constituir autênticas cidades 

marginais (Malheiro:2006; Salgueiros: 2006), territórios dos esquecidos de Moçambique, dos 

que passaram a ter a vida adiada, vivendo por sua conta e risco. Todavia, um risco menor 

relativamente ao da guerra ou das perseguições políticas e étnicas nos seus países de origem. O 

«gap» de desenvolvimento que separava estes espaços da cidade tradicional foram configurando 

um quadro emergente de lutas de classe (Castells: 1992)163.  

                                                
162  
163 Citado por Salgueiro, T (1992). 
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   Alguns dos refugiados possuíam formação académica, média e superior. Outros, com 

experiência de negócios, traziam algum dinheiro que servia de recurso para reiniciar a vida em 

Moçambique. O centro de negócios de eleição era o chamado mercado negro, que proliferava 

nas grandes cidades do país. As cidades de Nampula, Beira e Maputo, sobretudo com esta 2ª 

Vaga de imigrantes, tornaram-se, por excelência, cidades de venda ambulante; por toda a parte 

via-se gente de várias nacionalidades vendendo qualquer coisa. O negócio parecia ser a varinha 

mágica para todos os problemas económicos e sociais. 

 

                                
                      Figura 16: (Re)vendedores de rua (Maputo, 2002) 

 

   Porém, a 2ª Vaga de imigrantes também trouxe gente empreendedora, com espírito de risco, 

que já dominava o negócio nos seus países. São exemplo as minorias comerciantes (Vermeulen: 

2001)164 do bairro dos bombeiros, em Nampula, que em termos de concentração constituíam uma 

espécie de enclave (Salgueiros: 1992), em plena cidade. Nesses espaços, os comerciantes 

Nigerianos e os Somalis praticavam preços mais baixos que os indianos; criaram revendedores 

locais (figura nº16) em quase todas as cidades e, com esse processo, em pouco tempo passaram a 

dominar o comércio local; exploravam moagens, salões de barbearia e barracas, onde revendiam 

produtos importados. 

                                                
164 Vermeulen (2001; 109): consideram-se minorias comerciantes, não porque vivam exclusivamente do comércio, 
mas sim porque o comércio constitui a actividade económica predominante para o grupo étnico em causa. O 
comércio desempenha um papel importante na construção da imagem do grupo e na cultura do mesmo. 
Normalmente são um grupo disperso (pela diáspora); todavia, também há situações de fixação em Ghettos, ao nível 
local. O autor também refere que alguns grupos são já internacionalmente conhecidos pela sua especialização no 
comércio, como é o caso dos “Hausa” na Nigéria. 
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                      Figura 17 : Revendedores de produtos importados, nas ruas da Cidade de Maputo (2005) 

 

    No bairro dos bombeiros criou-se um mercado único de migrantes, onde se vendia todo o tipo 

de produtos e se começava a exibir a cultura dos países da região dos Grandes Lagos. Em muitos 

casos o comerciante local, foi remetido ao estatuto de intermediário165, ou a revendedor 

ambulante sem barraca, expondo muitas vezes o seu produto em pleno chão ou por cima de uma 

esteira. 

     Em Maputo, esse empreendedorismo configura uma certa “globalização popular” (Fortes: 

2006)166, em que imigrantes de vários países exploram segmentos do mercado, desde o sector da 

distribuição de produtos trazidos da África do Sul para os mercados da cidade, passando pelo 

transporte de passageiros em carrinhas improvisadas, algumas de caixa aberta (chamadas 

“chapas 100”; figura nº17), venda de variadíssimos produtos como vestuário, calçado, produtos 

hortícolas, etc. Em Maputo, o imigrante beneficiou da existência de imensos mercados (como os 

de Xiquelene, Benfica, Estrela Vermelha, Nelson Mandela, Josina Machel, Compone), para 

praticar a sua actividade de intermediação comercial.  

 

                                                
165 Fortes (2006; 52): o autor levanta uma questão pertinente que é a da comparação entre o empreendedorismo 
étnico com as minorias domésticas, sobretudo quando se trata de minorias excluídas. 
166 Fortes (2006; 15): a globalização popular deriva do transnacionalismo, das múltiplas e multiplicadoras ligações 
criadas pelos imigrantes. Mas também essa globalização popular é disciplinadora do mercado interno, em termos 
de competitividade. Por exemplo, em sectores que necessitem de trabalho não qualificado, recorrem ao trabalho dos 
imigrantes porque estes, em geral, aceitam o pagamento de baixos salários, relativamente aos nacionais que se 
encontram mais protegidos pela lei. 
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                        Figura 18: Transporte de caixa aberta “Chapa 100” (Xai-Xai); Almeida, L (2000) 

 

     O encarecimento da vida nas cidades levou muitos moçambicanos, um pouco por todo o país, 

a alugar ou a vender as suas casas para viver em bairros, como o da Matola-Cidade, com 

residências de luxo, concebidos para a elite burguesa colonial, nacionalizados a seguir à 

independência; passaram a sofrer um processo de gentrification (Soja: 1992 )167; os novos 

homens de negócios e Sul-africanos endinheirados não se importavam de pagar elevadas somas, 

em dólares, na compra dessas residências. Este novo fenómeno, de emigração «Cidade / Bairro», 

é um dos factores que espelhava um certo desaparecimento da classe média. Havia a emergência 

de uma nova classe, de gente nacional e estrangeira, endinheirada, que foi formando uma nova 

burguesia, nem sempre detentora da técnica e da ciência, cuja ascensão social se deveu à 

acumulação de rendimentos do comércio. Essa nova classe, parecia apostada em (re) investir os 

seus rendimentos na economia nacional, todavia nem sempre procedia com a melhor estratégia. 

Em geral, a escolha dos investimentos foi sempre condicionada pela oportunidade de obtenção 

de maior retorno líquido, a curto prazo. Neste caso, a preferência tem recaído, sobrtudo, para o 

sector informal.  

 

4.3.2.3.9.2.  Resultados de Inquéritos e Testemunhos sobre Imigração e Assimetrias 

do Desenvolvimento 

    

1. Inquéritos 

    

      Os resultados do inquérito efectuado (anexo 1) serviram para reforçar o processo 

confirmatório, com provas consistentes sobre a relação entre as migrações e as assimetrias do 

desenvolvimento. 

 

       Em Maputo-Cidade foram inquiridas 30 pessoas moçambicanas, residentes nos diferentes 

bairros (Alto-Maé, Malhangalene, Central, Maxaquene, Aeroporto), 10 do sexo feminino e 20 do 

                                                
167 Citado por Salgueiro, T. B. (1992). 
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sexo masculino, com idades compreendidas entre 25 a 40 anos, exercendo várias actividades 

profissionais (1 agrónomo, 1 demógrafo, 10 administrativos de uma ONG 6 actores, 7 

estudantes/ trabalhadores, 5 professor universitário). Do tratamento dos dados (com recurso a 

análise factorial) para 30 unidades de análise e 6 variáveis, circunscritas na área de residência, 

relativas à imigração (R11), mercado negro (R101), água potável (R101), infraestruturas de 

saúde (R121), infraestruturas escolares (R131) e infraestruturas de transporte (R141), medidas 

numa escala de 1 a 5 (anexo 1), obteve-se um KMO= 0,615 e extraíram-se 2 factores, com 

variância total de 72,7%, após rotação. 
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                                   Gráfico 33 

 

 

     O factor 1 (com maior variância, 43,3%), associa positivamente a imigração do início do 

milénio com as necessidades de infraestruturas (em saúde, transportes e educacionais); o factor 

2 (com variância= 29,5%), associa, paradoxalmente, de forma negativa o mercado negro com a 

emergência de negócios familiares. Neste caso, não parece haver uma explicação plausível 

podendo, realmente, acontecer que a maior parte dos vendedores seja intermediário e, por isso, 

não se assumam como donos do negócio (mesmo quando mais familiares estão envolvidos na 

mesma rede de intermediários). Por outro lado, a não relação, pelo menos directa, entre a 

imigração do início do milénio e o mercado negro, na estrutura das componentes, parece 

confirmar, de certo modo, o que já se suspeitava, ou seja, que a emergência do mercado negro 

ocorreu no período 1992 à 1995, e que, de seguida, houve apenas a sua expansão.  

      No factor 1, existe uma forte relação entre insuficiências de infraestruturas de transporte e de 

saúde. Essa relação é menos intensa com as necessidades de infraestruturas em educação e com 

as imigrações na sua área de residência, no início do milénio. 

       Na escala de avaliação das opiniões, a «contribuição da imigração do inicío do milénio para 

a expansão do mercado negro» foi a que teve maior acumulação de pontos (53 pontos), 
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correspondendo a cerca de 61,6% dos inquiridos; para o efeito, a escala de avaliação «intensa ou 

intenssíssima», constituíu a escala de “opinião mais concordante” (Pestana; Gageiro: 2005; 

p.519), com C.V.= 23,4 % (quadro 9). A segunda opinião mais consensual, também na mesma 

escala de avaliação, é relativa a infraestruturas de saúde (46%), com o C.V.= 28,7%; a terceira é 

a insuficiência de transportes (46%), com C.V.= 39,8%, a quarta, infraestruturas escolares 

(46,2%), com C.V.= 42,7%. Todavia, tendo em consideração o índice simetria mais alto (42%) 

(quadro 9), constata-se que, não obstante os inquiridos na sua avaliação acentuarem mais este ou 

aquele item, terão a opinião de que, no cômputo geral, há uma razoável relação entre a imigração 

(do início do milénio) e as assimetrias do desenvolvimento. 

 

                                                   ESCALA DE AVALIAÇÃO     

 

               

    

 

  

 

 

 

Quadro 9 

Legenda:  (1)  nº  de  respostas   da   escala  de  valores;   (2)  índice  simetria (IA)=  nº  

   de respostas da escala  de valores  /  Nº  total  de  respostas  ( para efeito  de  análise  

   consideramos  o valor  mais  elevado) ; (a)  insignificante  ou  muito   insignificante;  

   (b) intensa ou intenssíssima; Var= variança; dp= desvio padrão; CV= coeficiente de   

   Variação 

 

 

       Em relação ao período de 1992/95, a maior parte dos inquiridos (84,6%) é da opinião de que 

a imigração teve uma «intensa ou intenssíssima» contribuição para o aparecimento do mercado 

negro; é o que nos retrata a média mais alta (4,5) e o CV (0,2%) mais baixo. A segunda opinião 

mais consensual foi sobre a insuficiência de infraestruturas de saúde (69,2% dos inquiridos), 

com o CV=0,2; a terceira sobre a insuficiência de infraestruturas escolares (53,9% dos 

inquiridos), com CV= 0,4%; a quarta, foi a insuficiência de infra-estruturas de transporte 

(46,2% dos inquiridos), com CV= 0,4%. O índice simetria foi de 50%, e retrata uma situação em 

que a opinião geral dos inquiridos é no sentido de que todos os itens (com excepção da 

oportunidade de negócio para a família), estão «intensa ou intenssíssimamente» relacionados 

com as assimetrias do desenvolvimento (com referência ao período de 1992/95). 

      

Escala de 1  à  5 R11 R81 R101 R121 R131 R141 
Nº respostas 

(1) 
índice simetria 

(2) 

 mui/insig  (a) 30,8 0 38,5 15,4 46,2 15,4     19       0,24*100 

Razoável 46,2 38,5 46,2 38 38 46 33        0,42*100 

int/intss    (b) 23,1 61,6 15,4 46 15 38 26       0,33*100 

Média 3 4,08 2,46 3,23 2,46 3,31        3,09*100 

Var 1,83 0,91 1,27 0,86 1,1 1,73    

dp         _ 1,35 0,95 1,13 0,93 1,05 1,32    

C.V.(dp/X) em % 45,1 23,4 45,8 28,7 42,7 39,8          
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     Mais ainda, em relação ao início do milénio, os inquiridos de Maputo- Cidade associaram as 

imigrações provinciais à emergência (e/ou expansão) dos bairros de Moagoanine, Zimpeto, 

Laulane, Congolote, Guava e Maxaquene. Associaram essa imigração provincial, na sua área de 

residência, como maioritariamente proveniente das províncias da Zambézia, Nampula, 

Inhambane, Gaza, Sofala, Tete. Referiram a imigração internacional, do início do milénio, na sua 

área de residência, como proveniente maioritariamente da Nigéria, RDCongo, Somália, Ruanda, 

Burundi, Tanzânia, Suazilândia, China, Portugal. Neste último caso, tratar-se-ia de retorno de 

moçambicanos. Em termos de mercado negro, citaram a emergência (e/ou expansão) dos 

mercados de Chiquelene, Estrela Vermelha, Josina Machel e Nelson Mandela. 

 

 

2. Testemunhos 

 

• Para a província da Zambézia apresenta-se, de seguida, o depoimento do 

Sr. Manuel Cazembe (2007), do distrito de Morrumbala, bairro 25 de 

Setembro, que viveu a dura experiência dos centros de refugiados 

moçambicanos no Malawi:  

 

     “Em 1992/95, quando as populações regressaram às zonas rurais, ocuparam 

livremente os terrenos, grandes terrenos; ao contrário, as populações que se fixaram nas 

cidades tiveram problemas de terreno, e havia mesmo muita gente junta. A imigração de 

1992/95 foi muito forte na Zambézia, comparativamente à do início do milénio. No 

distrito de Morrumbala, com a imigração os bairros cresceram, por exemplo, os bairros 

Julius Nherere, Agostinho Neto, Coqueiros, 25 de Setembro. No bairro 25 de Setembro e 

Agostinho Neto há um mercado central, nos outros há vendedores ambulantes, vendem 

mesmo na rua, como é o caso do bairro dos Coqueiros (onde se vende comida, sal, coco, 

banana, cana de açúcar, sabão, peixe, fósforos, petróleo, gasolina, bebidas alcóolicas 

tradicionais, etc). Muitas pessoas em Morrumbala vêm de Tete, Nampula, Sofala e 

Manica. Muitos dos regressados fixaram residência em Morrumbala e tornaram-se 

comerciantes; deslocavam-se entre as províncias e também iam até ao Malawi vender os 

seus produtos, como acontecia com o açúcar da «Sena- Suger». Os imigrantes de Tete, 

normalmente, comercializavam bois e cabritos; os de Manica, vinham trabalhar para a 

cidade, no sector do algodão de Morrumbala, na ex-fábrica estatal «AGRIMO». E 

tinham também suas machambas (campos de cultivo). Agora, o aumento da produção de 

algodão, em Tete, travou a ida das pessoas para Morrumbala. Mas há também neste 

momento, em Morrumbala, gente residente, proveniente do Malawi, Zimbabwé, 

Tanzânia, Nigéria e Portugal, que faz comércio local, dando emprego a mais pessoas. 

Em Morrumbala, a cidade melhorou um pouco, não era como nos anos 90, em que havia 

falta de tudo. Agora esta tudo mais ou menos.”  
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• Em Tete, o Sr. Pedro Chirua (2007), de Cahora-Bassa, do Bairro de 

Chinhanda-Nova, deu o seguinte retrato da realidade vivida pelo distrito: 

 

      “A minha cidade é a segunda maior, a seguir a Tete. Nos anos 90, os bairros 

cresceram com gente regressada da guerra, foram os casos de Chinhanda, 

Chitima, Imboque e Massecha. E todos eles têm mercado negro, onde vendem 

açúcar, roupa, produtos alimentares, sabão, calçado, petróleo, carne. Uns têm 

barracas, outros colocam os produtos na esteira ou mesmo no chão. Há muito 

comércio, as pessoas que o fazem vêm de todo o lado. Os comerciantes da 

Zambézia, trazem coco; os de Chimoio, trazem bananas; os de Nampula, fazem 

negócios de roupa; os de Sofala, açúcar e cimento. Normalmente, fixam primeiro 

a residência e, a seguir, vão trazendo as suas famílias. Também vive por cá, cada 

vez mais, gente de fora do país, fazendo seus negócios. Os Malawianos trazem e 

vendem roupas, malas, calçado, capulanas, panelas, pratos, talheres, etc; os 

Zambianos vendem porcelanas e missangas; os Zimbabweanos, porque a sua 

moeda (o dólar Zimbabweano) desvalorizou, fogem para Cahora-Bassa em busca 

de emprego e da nossa moeda (o metical); os Portugueses estão mais no projecto 

da Barragem Hidroeléctrica. Mesmo com toda esta gente aqui em Cahora-Bassa, 

nunca tivemos problemas de terreno, as populações estão espalhadas e com 

terreno para as suas machambas. Os nossos problemas são outros, é a falta de 

água tratada, assistência de saúde e a falta de escolas.” 

 

     

• Corroboram também, em certa medida, da reflexão das assimetrias do 

desenvolvimento, os testemunhos dos “Dez anos de Paz em Moçambique”, 

1992- 2002 (B. Mazula: 2002):  

 

“ O constrangimento principal é a falta de emprego” (Namangale, Afonso: 2002; 

professor da província da Zambézia). Recorde-se que a Zambézia foi a quarta 

província mais fustigada com a imigração internacional, cerca de 6,8%; o que 

faltou foi “maior apoio às zonas menos desenvolvidas e menor apoio às zonas mais 

desenvolvidas” (Tsiru, Albineiro: 2002; Jornalista da província de Tete). Note-se 

que Tete foi a maior receptora de imigração internacional, 71,7%; “o desemprego 

atingiu proporções alarmantes…” (John, Aleximídio: 2002; estudante de 

Inhambane); “ a recuperação do tecido social destruído pela guerra dos 16 anos 

verifica-se hoje nos distritos, nas zonas urbanas e suburbanas; houve aumento de 

salas de aula, novas construções de hospitais, lojas, reparação de estradas e 

pontes, aumento de comerciantes informais…” (Ariano, Anatércia: 2002; deputada 
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da província de C.Delgado). Trata-se de uma das províncias com menos imigração 

ao nível do país, escasseiam “assistência médica e medicamentosa, educação 

primária, água potável,.. ensino superior…; as assimetrias regionais na 

distribuição dos investimentos é a causa principal da pobreza em Moçambique” 

(Banda, António: 2002; deputado da província de Tete). Todavia, repare-se que em 

termos agrícolas, Tete foi uma das províncias com resultados positivos, graças ao 

aumento das áreas de cultivo; “após a paz, muitas escolas, muitos hospitais e 

várias outras infraestruturas foram construídas em benefício do nosso povo” 

(Naiene, Araújo: 2002, estudante de Inhambane); “tem havido muito sucesso na 

economia; é muita pena que não tem havido muito emprego, mas tenho visto que 

estão sendo criadas condições para o efeito” (José, Armanda: 2002; professor em 

Sofala): Curiosamente, Sofala é uma das províncias que viu reduzir 

substancialmete a incidência de Pobreza, entre 1997 e 2003, e apresenta um dos 

mais baixos saldos migratórios; “a tolerância política e a redução das assimetrias 

constituiem o ponto mais importante para a manutenção da paz real em 

Moçambique” (Mataveia, Nhangumele: 2002; trabalhador administrarivo na 

província de Gaza);  “ as pessoas vivem bem…; os 10 anos de paz são, também, 

fruto do aumento de rendimento dos camponeses; socialmente faltam escolas e 

professores, a falta de unidades sanitárias com pessoal especializado e a falta de 

água constituem constrangimentos” (Mahoua, Daniel: 2002; trabalhador 

administrativo em C.Delgado); aumentaram “as actividades empresariais e acesso 

ao mercado interno, só que não há emprego” (Vaz, Emília: 2002; estudante em 

Sofala): “ O desafio futuro para a manutenção da unidade nacional é manter a paz 

e a reconciliação e desenvolver infra-estruturas” (Júnior, Eusébio: 2002; estudante 

da província de Gaza);  “é preciso procurar e implementar o equilíbrio regional, 

étnico e social” (Oliveira, Gabriel: 2002; empresário em Sofala); “Houve 

desenvolvimento da educação e da saúde, reduzindo-se o analfabetismo e as 

doenças; verifica-se ainda a falta de escolas, de hospitais e de infra-estruturas nas 

zonas do imterior” (Anatividade, Glória: 2002, estudante de inhambane); “ Os 

desafios futuros para a manutenção da paz incluem a abertura de escolas e de 

postos de saúde nas zonas rurais; apostar no equilíbrio regional, visto que há 

cidades mais desenvolvidas que outras” (Silva, Ilda: 2002; Nampula); “Novos 

investimentos surgiram no país, como o alastramento do complexo da linha de 

Cahora Bassa, da rede da telefonia móvel, da grande Mozal, que tiveram lugar 

graças à estabilidade que o país tem; acho que há desenvolvimento em todas as 

esferas do nosso país” (Afonso, Joana: 2002; estudante de Inhambane).  
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• Luís Almeida (2007), professor português, fotografo, apaixonado e 

solidário por Moçambique, faz o seguinte relato das suas viagens anuais, 

por estrada, de sul a norte do país:  

 

   A cidade da Beira em 1997/8, estava deserta, havia pouca gente e pouco 

transporte. Hoje é uma loucura, a praça principal está cheia de carros. Mas a 

Beira cresceu muito nos bairros periféricos, na saída para o norte, junto ao 

aeroporto. O Chimoio também cresceu muito em termos de população, tecido 

industrial e comercial; o Bairro do Moio, que fica junto a ex-Textáfrica, foi o 

que cresceu mais. Mas os industriais e os comerciantes queixam-se das vendas. 

É interessante que em Chimio tem crescido a investigação florestal, a volta das 

espécies de árvores que podem resultar naquela região. Toda esta região, no 

período de 1997 a 2007, melhorou bastante em termos de estradas. Por 

exemplo, a linha do Pungué que antes estava esburacada, agora esta 

impecável; da Gonrongosa até ao Caia, havia só picadas, agora está esfaltada; o 

mesmo do Caia até Quelimane a estrada está nova. As linhas de caminhos- de- 

ferro estão quase todas reativadas (Nampula/ Cuamba, Beira/Zimbabwé, 

Nampula/ Monapo, Nampula/ Nacala, embora esta incida mais no transporte de 

mercadorias). O porto de Nacala está a funcionar bem, está com movimento 

intenso e cheio de contentores; a cidade cresceu em população e em termos 

industriais.  A cidade de Quelimane cresceu menos. Em Mocuba, na margem 

norte do rio Licungo, nasceu um Bairro Novo que não existia em 1997. Tete 

também não cresceu muito, estabilizou. Mas cresceu a população do outro lado 

do rio Zambeze, em Moatize, por causa das minas e do investimento 

estrangeiro. No Limpopo, no Chokwe, vê-se que cresceu a população e a 

economia; estão a reativar a cultura do arroz. Chokwe pareceu-me Chimoio em 

termos de dinamismo económico.  

     A característica geral foi o crescimento em toda a zona costeira turística, por 

exemplo, Macia, Bilene, Vilanculos e Inhassorro cresceram bastante em 

turismo e população. Cabo delgado estacionou no seu crescimento 

comparativamente a 1997 embora tenha surgido um Resort de luxo, só a cidade 

de Pemba cresceu. O resto da região (Mocímboa, Montepuez) estaciou em 

população e economia.  

      O país melhorou também noutros aspectos, por exemplo, ao nível das 

telecomunicações e de rede Multibanco estendem-se a todo território nacional. 

Em pleno mato, no Buzi, há caixa Multibanco.  

        Quanto a saúde e escolas, se tivermos em conta as infraestruturas, não 

houve grandes alterações entre 1997 e 2007. Mas ao nível de formação de 

professores houve cescimento; cresceu também a população estudantil.  
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        Em todo o país existem mercados, mesmo no interior do Buzi; no Chimio, 

já há lojas show-price onde se pode comprar um pouco de tudo. 

 

  

• Latifo Assumane (2007), estudante/trabalhador, com 26 anos, residente em 

Nampula, retratava a cidade do seguinte modo:  

 

A cidade de Nampula cresceu muito nos últimos anos. Primeiro chegaram os 

retornados, vindos de muitos lados onde haviam permanecido por causa da 

guerra. Depois vieram estes aqui (os nigerianos e Somalis), que vendem tudo 

na rua e nas lojas. O governo não diz nada porque também ajudou a combater a 

fome e a falta de roupa. Desde que fecharam as fabricas e as grandes oficinas 

as pessoas não tem outro emprego senão  vender na rua e na varanda das suas 

casas. Mas também há muita gente que tem machambas lá na barragem, 

cultivam mandioca, milho e feijão. Agora não falta nada, vem muitos produtos 

de comboio de Cuamba, só que é preciso vender depressa senão apodrece na 

estação. Aqui em Nampula há bancas aí nos bairros (mercados) que funcionam 

de dia e de noite, até usam candeeiros a petróleo; pode-se comprar e vender 

tudo e até assistir filmes ou outro tipo de diversões. Falta é medicamentos 

sobretudo para as crianças. Os hospitais também são poucos porque agora há 

muita gente em Nampula; todos os bairros aumentaram com os retornados e 

refugiados. As pessoas estão a ir para Muahivire (expansão) e Muhala 

(expansão) porque nos outros bairros já não há espaço para construir uma 

palhota. Nos bairros Central, Matador, Militar, Faina, Poetas, Napipine e 

Carropeia, já ninguém tem terreno que sobra. Mas a cidade está mais bonita e 

as pessoas gostam muito dela. Dizem que agora é a melhor cidade de 

Moçambique, proque todos querem vir para Nampula. 

                 

 

4.3.3. Conclusão 

 

    1 – A investigação apresentou a problemática da imigração enquanto fenómeno, cuja 

dimensão atingiu todas as províncias do território Moçambicano; explicitou a sua relação com a 

génese, dimensão e sentido das assimetrias do desenvolvimento, no período de 1992 à 2004. No 

decurso da investigação, os resultados apontavam para a existência de cenários diferenciados, na 

relação de causa e efeito das assimentias do desenvolvimento. Constatou-se que não são 

imputáveis às assimetrias do desenvolvimento uma causa única, uma dimensão única, um 

sentido único. Se na Zambézia, se assistiu após as imigrações ao aumento do desemprego, 

também não é menos verdade que em Tete aumentou a produção agrícola e animal. Se o espectro 
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de precariedade dos bairros de Lata e de Caniço, nas áreas adjacentes às grandes cidades, foi 

sintoma do dualismo atroz que o país vivia, não é menos verdade que se ganhou um background 

em termos de pequenos negócios, que as populações captalizaram, contribuindo para o combate 

a pobreza.  

 

     2 – As três questões colocadas de início (ponto 4.3.1), como objectivo para o estudo de caso, 

parecem-nos ter sido substancialmente respondidas: 

         - Na primeira questão, demonstrou-se que as duas Vagas Migratórias nem sempre foram 

coincidentes com o agravamento dos indicadores sócio-económicos tendo, por exemplo, a 

1ªVaga migratória coincidido com o período de forte crescimento do PIBpm97, a média anual de 

16% e que em termos nacionais se havia verificado um decréscimo do IPZ97; quanto ao início 

do milénio, aquando da 2ªVaga Migratória, em que entrou no país alguma “gente” 

empreendedora, houve um decréscimo abrupto do PIBpm 00, afectado pela vulnerabilidade da 

economia face às intempéries naturais e a um agravamento da IPZ02/03.  

         - Na segunda questão, exemplificou-se que a província de Tete, com Imigração 

Internacional de 71,1%, apresentou uma TxCrPIB em 1997 e em 2000, maior que a de 

C.Delgado (19,8% contra 1,8%) que, por sinal, verificou baixas taxas de imigração nos mesmos 

dois anos. O mesmo sucedia quando se comparava a Img97 entre Tete e Niassa. Esta 

argumentação também era válida para o início do milénio. Ficou, então, de algum modo 

demonstrado, que as províncias receptoras das migrações tiveram manifestações diferenciadas, 

em termos de emergência e/ou agravamento das assimetrias do desenvolvimento.  

          - Por último, na terceira questão, foram explicitadas as dificuldades decorrentes do 

processo de aprendizagem do planeamento, o que não evitou a ocupação desordenada dos 

espaços, a maior erosão dos solos, a implementação tardia da legislação de apoio à fixação das 

populações vulneráveis e os incentivos de retorno à vida no campo.  

       

       3 – No passado, o país não teve capacidades para evitar que as imigrações constituíssem um 

certo empecilho para o desenvolvimento. Em 1992/5, dadas as vicissitudes do processo de paz, 

escasseavam os apoios institucionais e materiais a altura da 1ª Vaga migratória; já em relação à 

2ª Vaga, no início do milénio, podem colocar-se algumas dúvidas.  

     Em princípio, as imigrações sobretudo as concentradas, em geral, não ocorrem de forma 

aleatória, apresentando alguma previsibilidade (Portes: 2006). A interrogação que fica é a 

seguinte: Conhecida a crise cíclica na região dos Grandes Lagos e o roteiro da imigração, não 

teria sido possível aplicar medidas persuasivas e eficazes para conter os fluxos e a atracção 

migratória? Se a preferência era recebê-los com a nossa tradicional solidariedade internacional, 

porque é que não se tem avançado com legislação relativa aos apoios à fixação das populações 

vulneráveis? Se alguma dessa imigração acrescenta a qualidade de competências que procuramos 

para o desenvolvimento dos vários sectores da nossa terra, que certeza teremos que técnicos 

qualificados não deambulam ilegais, no anonimato dos espaços dos subúrbios das grandes 
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cidades? Se, pelo menos parte disto acontece, com alguma substância, não estaremos a agudizar 

as assimetrias do desenvolvimento por falta de (re) aproveitamento de um recurso disponível na 

própria palma da mão168 e a custo zero? O que sucedeu na América quando se descobriu este 

esmerado diamante do desenvolvimento?  

 

   4 – O modelo exploratório (ponto 4.3.2.1.) serviu para explorar as relações mais relevantes no 

estudo da relação entre as imigrações e as assimentrias do desenvolvimento. Porém, o processo 

de análise confirmatória não se acomodou às relações directas entre as variáveis, procurou 

colateralmente (minimizando o risco de generalização), interpretar outros fenómenos indirectos 

que poderiam coadjuvar na explicitação da génese, dimensão e sentido das assimetrias do 

desenvolvimento. Neste ponto, reconheça-se, a investigação foi um processo inacabado, trouxe 

apenas mais uma luz ao fundo do túnel, contribuindo para o conhecimento de um fenómeno 

actual que tem preocupado o governo e a sociedade moçambicana.  

     

                                                
168 www.imensis.co.mz (17.09.2007): “ mais de 6000 refugiados requerem asilo em Moçambique; o Ministro do 
interior visitou Nampula e explicou que o processo não era automático”. 
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CAPÍTULO 5: Cenários e Desafios 

 

         As constatações feitas até aqui permitem encarar a problemática das assimetrias do 

desenvolvimento, num sentido cada vez mais global, mesmo quando a análise é local. Por 

exemplo, um cenário hipotético de insegurança no bairro de Napipine, em Nampula, pode 

através de várias formas e meios disponíveis (vasos comunicantes), alastrar-se a toda cidade, 

provocando um caos social; no limite, dependendo da sua dimensão e capacidade de propagação, 

pode alastrar-se a outras províncias, até mesmo à capital. Um cenário idêntico, mas noutra 

perspectiva, a que estamos mais familiarizados, é o da escassez de combustível, cuja pressão 

inflaccionista, em geral, se propaga sobre os vários mercados nacionais. Ora, as migrações 

recentes moçambicanas, também tiveram um efeito similar sobre a paisagem urbana nacional, 

sobre o dinamismo sócio-economico, ao exercerem maior pressão sobre os recursos existentes no 

meio (local). Todas as províncias viveram, e vivem, o mesmo cenário, cuja insustentabilidade 

apela para uma profunda inflexão de procedimentos e não necessariamente de políticas. Daí, o 

apelo urgente a determinados desafios transversalmente estruturantes que podem corroborar 

para um caminho, quiçá, menos espinhoso: 

 

    1 – Em termos demográficos, o desafio seria concertar esforços no sentido da redução da taxa 

de crescimento que permitisse uma transição demográfica mais conforme com as necessidades 

das transformações sócio-económicas de médio e longo prazos. Contudo, esse esforço não 

deveria resultar do aumento da taxa de mortalidade infantil, ou do aumento de óbitos por 

doenças infecciosas, mas sim do sucesso das campanhas integradas de planeamento familiar. 

Uma taxa média anual de crescimento populacional abaixo dos 2% não parece impossível para o 

próximo decénio; permitiria maior folga para o governo, direccionar o seu esforço de 

investimento em infraestruturas e melhorar as políticas de redistribuição, se a estabilidade 

internacional acontecer e a economia continuar a crescer em termos reais, acima dos 8% 

anualmente (se bem que o ideal fosse acima dos dois dígitos). Simultaneamente, não se deve 

descurar o reforço do controlo das fronteiras mais vulneráveis à imigração ilegal; tomar 

iniciativa ao nível da SADC, no sentido de se ensaiar com urgência um novo modelo de 

cooperação para o controlo migratório, numa altura em que a crise na região dos Grandes Lagos 

e no Zimbabwe não dão sinais de tréguas e ameaçam aumentar a propensão migratória para os 

países vizinhos169; Apostar em estratégias de imigração selectiva para as áreas profissionais 

deficitárias e continuar a colaborar com a ACNUR e com as restantes ONG´s locais, para os 

casos de solidariedade humanitária internacional, como sucede em Marratane. Ao nível da 

migração interna, promover políticas de desincentivo à imigração campo/ cidade. 

      

                                                
169 (RTP África: 2007; 23h:30): A RSA, tem estado a recambiar em média cerca de 1000 refugiados africanos, por 
semana, sendo a maioria Zimbabweanos. Se as nossas fronteiras são vulneráveis grande parte desse fluxo entrará 
nos próximos tempos no território moçambicano; e com as mesmas consequências das imigrações anteriores. 
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      2 – A reabilitação de estradas e linhas férreas, construção de pontes deverá inserir-se numa 

lógica integrada de melhoria e complementaridade das demais condições do meio rural. Por 

exemplo, criação de postos de saúde permanentes, escolas, abastecimento de água potável, 

isenções fiscais como atractivo ao investimento e a fixação de quadros, apoios em termos de 

reassentamento das populações, distribuição de terras férteis e garantias de escoamento da 

produção agrícola. O objectivo é apresentar às populações um verdadeiro projecto de (des) 

envolvimento (Nobre, F: 2007; anexo 43) evitando o aumento da propensão migratória para as 

cidades. A estratégia passa por evitar projectos que apenas aumentam o movimento pendular 

para o campo, por vários motivos, mas que não fixam as populações. 

 

       3 – Outro desafio ambicioso é o de mitigar significativamente o problema da habitação 

precária, nos arredores dos grandes centros urbanos, dentro dos próximos 10 a 15 anos. Para o 

efeito, pode conjecturar-se a criação de cooperativas de habitação, com envolvimento das 

populações visadas, para solucionar a precariedade da actual situação de concentração e 

guetização, na maior parte dos bairros periféricos das cidades capitais provinciais. Em 

simultâneo, mobilizar parceiros como a banca, para o financiamento do projecto, tendo o 

Estado como fiador, quando grupos de cidadãos devidamente organizados e profissionalizados 

se apresentam para efeitos de crédito. O projecto deverá, ex-ante, inserir-se numa estratégia 

concebida no planeamento urbano e ordenamento do território condicionado, obviamente, pelo 

cadastro do território. A insustentabilidade do actual espectro de precariedade dos bairros impõe, 

radicalmente, a assunção desta estratégia de inflexão. 

 

     4 – Aproveitar o processo de aprendizagem das instituições não governamentais que já se 

encontram no terreno, com registos de sucesso, como a Fundação AGAKAN, a World Vision, o 

UNHCR, para alavancar idênticas iniciativas de desenvolvimento em todo o território; continuar 

a alimentar o projecto das “Aldeias do Milénio”, como acontece no Lumbo, Chibuto e Cabo 

Delgado, estendendo-o para outras áreas carenciadas do país; avançar no terreno com a iniciativa 

«cidade do Unango», como projecto integrado, envolvendo populações, instituições públicas, 

privadas e ONG´S; promover, paralelamente, a sua discussão pública, de modo a torná- la mais 

democrática e politicamente convincente; um desafio que motive voluntariamente os cidadãos a 

emigrarem na busca das potencialidades de modernismo que a futura cidade lhes possa oferecer 

(sobretudo algo de novo que não tenham encontrado noutras cidades do país). Todavia, o 

projecto do Unango não deverá revisitar as Aldeias Comunais, porque a perspectiva política e as 

motivações actuais hão-de ser outras. O moçambicano médio, dos nossos dias, já começa a 

procurar novos espaços de modernidade, influenciado pelos média, pois “os canais televisivos 

internacionais transmitem imagens uniformes que alimentam os mesmos desejos de bem-estar, 

seja em Namialo, em Manica ou em Cuamba” (Agenda 2025; 2003; pg. 100). Espera-se, no 

entanto, que o projecto que se quer integrado, explore as potenciais sinergias dos agentes do 

território, através da criação de enlaces de desenvolvimento com entidades locais, como a 
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Universidade do Lúrio, mas também com os demais agentes locais e regionais (Guebuza: 

2007)170. O projecto do Unango deverá contemplar melhorias em termos de infraestruturas, 

reabilitando a linha férrea Cuamba/Lichinga, promovendo políticas de discriminação positiva, 

por exemplo, na área do emprego (criando atractivos como chamariz aos quadros de topo) e 

incentivos fiscais (sobretudo aos agentes económicos que se queiram fixar na cidade).  

 

     5 – Promover políticas de crescimento urbano que sustentem a implementação de cidades 

funcionais (proporcionando óptimas ofertas de residência, emprego, infraestruturas escolares e 

hospitalares, de saneamento, de transportes e comunicação). A expansão das cidades deve ser 

também sinónimo de certo encaixe financeiro para os respectivos municípios, sem descurar os 

princípios de solidariedade fiscal, ao nível nacional, pois da expansão das cidades decorrem 

novas obrigações para o município, cuja capacidade e celeridade de resposta impõem um certo 

equilíbrio financeiro171. Por outro lado, a expansão das cidades não deve fazer esquecer a cidade 

velha, antes pelo contrário, exigirá a sua requalificação, de molde a torná-la moderna 

preservando os seus traços históricos. A cidade velha não deve ser, também, um repositório de 

imigração mal amada, seja ela nacional ou internacional.   

 

      6 – Em termos de infraestruturas, prosseguir o esforço actual da construção de estradas e 

pontes (como sucede com a Ponte da Unidade, sobre o rio Zambeze, entre o Caia e Mopeia, que 

se espera gere externalidades positivas para a região). Todavia, não descurar uma política 

inserida numa estratégia de rede nacional de transportes (rodoviária e ferroviária) que permita 

conectar com centros portuários, aeroportos e com as redes do hinterland, previstas para os 

países vizinhos da SADC; apostar em políticas de concessão e de cooperação com empresas 

estrangeiras com grande vocação africana, sem prejuízo da entrada de novas empreas. 

 

     7 – No âmbito económico, o desafio passará pela sustentação de políticas de incentivo ao 

investimento privado, acautelando em simultâneo uma melhor redistribuição do rendimento.  

    No âmbito da agricultura, continuar com políticas mais flexíveis no aumento de terras de 

cultivo e encetar (no curto e médio prazo) maior investimento no aperfeiçoamento da rede de 

comercialização de produtos agrícolas do campo para os mercados urbanos172 (a resposta a estas 

preocupações permitiria reforçar a reserva alimentar para os momentos de crise e, ao mesmo 

tempo, solucionar problemas de liquidez dos agricultores); avançar muito mais em matéria de 

justiça fiscal, no sentido de um regime de escalões de rendimento com progressividade do 

                                                
170 Revista Tempo, nº 1561, Maio 2007. 
171 Weimer (2002): o autor cita um relatório interno da Direcção Nacional de Desenvolvimento Autárquico, do 
Ministério da Administração Estatal, que refere a existência de municípios tais como Cuamba, Dondo, Nacala, 
Quelimane ou Vilanculos, que “jogam na primeira linha” quanto à arrecadação de meios próprios para o 
financiamento dos serviços municipais. Todavia, constituem menos de 4% do total de municípios do país. Daí a 
urgência em re(inventar) soluções para o auto financiamento dos municípios. (Mazula, B: 2002; p.68). 
172 Obs: Tem sido esse o apelo, quase que desesperado, por parte dos agricultores. Tudo leva a crer que a actual 
estratégia do governo de aposta no distrito seja mais condicente com essa preocupação. 



 164
 

imposto; ensaiar um modelo de tributação para o mercado informal, evitando o actual regime de 

isenção total com prejuízos avultados para os cofres do estado.  

     No âmbito da competitividade externa evitar que as grandes opções estratégicas se enredem 

em fáceis retornos das economias de especialização ou gama, não multiplicadores do rendimento 

e do emprego. No caso da integração deve garantir-se a partilha de ganhos, como um pressuposto 

prévio, que deverá ser acautelado pelos governos, nos acordos estaduais (específicos ou 

pontuais), de modo a não prejudicar a (nossa) economia. Todavia, a precipitação por uma 

integração plena, poderá acarretar riscos maiores se o trabalho de casa não tiver respostas 

eficazes, sobretudo face à concorrência feroz Sul-africana.  

 

   8 – Ao nível da saúde, preocupam os números actuais de mortalidade devido a doenças 

endémicas e infecciosas. A manter-se tudo na mesma para os próximos 10 a 15 anos, poder-se-á 

alterar substancialmente a estrutura (pirâmide) etária da população, com implicações nefastas 

para o processo de desenvolvimento. Urge a reinvenção de formas de prevenção e de ajuda 

sobretudo às classes mais vulneráveis. Nesse esforço parece mais preocupante o espectro do 

HiV-Sida173 e o da malária. Pelo que tudo indica, todo o sistema de saúde precisará de reforço 

material, técnico e financeiro, do estado e da sociedade civil. No que respeita à sociedade civil, a 

estratégia passará por começar a cultivar o espírito de mecenato, à medida que as elites vão 

surgindo e ostentando alguma riqueza. 

 

     9 – No âmbito do planeamento, encetar esforços para a criação do cadastro do território, 

continuar a promover a formação de planeadores, e apetrechar o país com uma política de 

planeamento urbano e de desenvolvimento do território, para os novos desafios de modernidade; 

a criação de instrumentos que evitem a destruição da floresta, o abate descontrolado de animais, 

a constante erosão do solo (devido a construções desordenadas), que tem aumentado o risco de 

perigosidade em casos de catástrofes naturais.  

   

 

 

                                                
173 Segundo Virgília, Matavel (2007; RTPÁfrica; 03.09.2007) o país tem actualmente 1000000 de crianças orfãs e 
vulneráveis devido a sida-Hiv. 



 165
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Abreu, Diogo (2005/6 b):  “ Análise de Dados II ” (em Geografia); CEG-FLUL. 

Abreu, Diogo (2005 c): Entrevista “Tempestades Humanas”; Jornal “ O Primeiro de Janeiro”, de 
08.10.05; (“A Geografia na Sociedade Portuguesa”). 

“ACNUR” (2005): Estatíscticas do Centro de Refugiados da África Autral-  (Marratane/ 
Nampula/ Moçambique). 

AEP/AIP/ICEP: Impacto do SADC no Posicionamento das Empresas Portuguesas em Angola e 
Moçambique.  

Alberich, Júlio Cola (1975): “África do Sul- Impressões de Viagem”; Edição Literal. 

Al Gore (1993): “ A Terra à procura de Equilíbrio ecológico e espírito humano- um manifesto 
Ecológico”; incursões; Editorial “Presença”. 

Amin, Samir (2005 a): “ O Vírus Liberal– A Guerra permanente e a  Americanização do 
Mundo”; Editora Campo das Letras. 

Araújo, Manuel G. Mendes de (1999): “Cidade de Maputo - espaços contrastantes: do Urbano 
ao Rural”. Finisterra, XXXIV, 67-68, 1999, pp.157-190. (Nota: revista especializada 
em Geografia, do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa). 

Armstrong e Taylor (2000; p.31): “Regional Economics and Policy”; 3ª edição; “Blackwell 
Publishing”. 

Aydalot, Philippe: “ Economie Regionale et Urbaine”; 1985; Editora  “Económica”; pp.198/9. 

Baily, Richard (1973): “ Os Problemas da Economia Mundial”; Editora «Ulisseia». 

Battelle, John (2006): “The Search- como o Google mudou as regras do negócio e revolucionou 
a cultura”; Casa das Letras; Obs. Finalista do prémio “Business Book of the Year”, do 
instituto pelo Financial Times e pela Goldman Sachs. 

Beckerman, Wilfred (2000): “ O Pequeno é Estúpido- Uma Chamada de Atenção aos Verdes”; 
pp.123/4; Editora “Dinalivro”. 

Belo, João (2006): “ Africa no Sistema das relações Internacionais”; FLUL; pasta 11; Textos 
seleccionados. 

Benko, Georges e Lipietz, Alain (1994): “As Regiões Ganhadoras –Distritos e Redes-os Novos 
Paradimas da Geografia Económica”; Tradução: António Gonçalves; edição: Celta; 
GE (442)/FLUL. 

Benko, Georges (1999): “A Ciência Regional”; Tradução: António Gonçalves; edição: Celta. 

Benko, Georges (1996): “ Economia, espaço e Globalização- na aurora do século XXI”; p.55; 
editora “ HUCITEC”. 

Boléo, Oliveira (1961): “Moçambique pequena Monografia”; Agência Geral do Ultramar. 

Bonaglia, Federico e Goldstein, Andrea (2006): “Globalização e Desenvolvimento”; editorial 
“Presença”. 

Bouene, Felizardo (2005): “Moçambique- 30 anos de Indepedência”; Africana Studia; nº 8; 
edição FLUP. 

Bujarat, Damodar (1995): “Basics Econometrics”; Third Edition; pp. 169/171). 



 166
 

Capela; Melo;Pereira (1971): “ Colonialismo e Lutas de Libertação”; edit. Afrontamento; 
pp.91/5. 

Carlos, Pimenta (2004): “ Globalização- Produção, Capital Fictício e Redistribuição”; Edit. 
“Campos da Comunicação”. 

Carte, Jimmy (2006; p.78): “O Valores em Perigo- A Crise Moral Americana”. Editora 
“Quidnovi”. 

Castro, Armando (1986): “Lições de Economia II- A Economia Mundial Contemporânea”; 
Editora “Caminho” (Biblioteca Universidade Popular). 

Castro, Armando (1976): “A Epistemologia das Ciências Sociais do Homem e suas relações 
com a  Psicologia”; Assírio & Alvim, Sociedade editorial. 

Casal, Adolfo Yánez (1989; nº 10–11 ; pp. 159/178): “ Políticas Agrícolas e Processos de 
Desenvolvimento Rural na África ao Sul do Sara”; Revista Internacional de Estudos 
Africanos; Instituto de Investigação Científica Tropical (Centro de Estudos Africanos e 
Asiáticos); FLUP- Depto. Geografia. 

Cássio Rolim, António S.Franco, Bruce Bolnick, Per–Ake  Andersson; António Francisco: 
“Economia Moçambicana Contemporânea”(Ensaios); 2002; Editora: Gabinete de 
Estudos/ Ministério do Plano e Finanças Moçambique. 

Castells, M (2005 a): “A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura”; ed. Fundação 
Calouste Gulbenkien. 

Claval,  Paul (1987 a) : “ A Nova Geografia”; Livraria Almedina. 

Clavel, Gilbert (2004): “A Sociedade da Exclusão - Compreendê-la para dela Sair”; edições 
“Porto Editora”; Colecção “educação e Trabalho Social”. 

Clavel, Paul (1995; pp.236/7): “Initiation à la Géographie Régionale”¸ Deuxième Édition; 
Natthan/ Université. 

Charles- Henri Favrod (1981): “Africa Negra”; (Enciclopédia do Mundo Actual); Pub. Dom 
Quixote. 

Colman, David; Nixon, Frederick (1978): “ Desenvolvimento Económico- uma perspectiva 
moderna”; (estruturalismo e inflação; multinacionais e dívida externa; distribuição de 
renda e modernização agrícola; transferência de tecnologia); Editora Campus. Univ. S. 
Paulo. 

 Comité de Conselheiros (CC: 2003): “Agenda 2025 – Visão Estratégias da Nação”;Maputo- 
Moçambique. 

Costa, José (1994/5): Textos de “Economia e Desenvolvimento Regional”; Faculdade de 
Economia da Universidade do Porto. 

Crang, Mike (2002): “Qualitative Méthodes: The New Orthodoxy?”; Revista “ Progress in 
Human Geography”; (26,5; pp. 647-655).  

Deshaies, Bruno (1992): “Metodologia da Investigação em Ciências Humanas”; Instituto Peaget 
(Epistemologia e Sociedade). 

Diamande (1992)- Documento: “A cooperação Direccionada para os grupos vulneráveis no 
contexto da concentração urbana acelerada”- A pobreza em Maputo; p.5; Universidade 
Lusófona (Lisboa). 

DNPO/Ministério do Plano e Finanças de Moçambique; IFPRI/Universidade de Purdue 
(2004): “ Pobreza e Bem-Estar em Moçambique”  



 167
 

Dortier, Jean- François (2006): Diccionário de Ciencias Sociais; editora  “Climepsi”. 

Dory, Daniel; Rosenfeld, Denise Douzant; Knafou, Rémy (1993): “Materiaux Pour Une 
Sociologie De La GeograPhie”; editora L`Harmattan. 

Dougherty, Jomes, J ; Robert L. Pfaltzgraff, Jr. ( 2003): “Relações Internacionais”; edit. 
Gradiva. 

Elias, Luís (2006): “A Formação das Políticas nos Estados Pós-Conflito. O Caso de Timor 
Leste”; Ministério dos Negócios Estrangeiros; Instituto Diplomático. 

Enes, António (1983): “Moçambique- Relatório Apresentado ao Governo”; Agência Geral do 
Ultramar. 

Ferreira, Brum (2005 a)  in Seminário “estado da arte em Geografia” (Mestrado em 
Desenvolvimento Regional e Local). 

Fernandez, Julián Alonso (1993; p.67; pp.70/5; p.77; p82/83): “La Nueva Situación Regional”. 
Editorial “Sintesis”. 

Figueiredo, Manuel (1982): “ Vugatas, Rupturas e Reconsiderações em torno de um Conceito”; 
ed. Afrontamento.  

Finisterra (Revista Portuguesa de Geografia); Volume XXXVI; nº 72; Lisboa/ (CEG).  

Fischer, Stanley (1982): “Macro-economia”; 2º edição; editora “McGraw- Hill”. 

Flicck, Uwe (2005): “Métodos Qualitativos na Investigação Científica”; Monitor – Projectos e 
edições Lda. 

Friedman, Thomas (2005; pp.10/25): “O Mundo é Plano- uma breve história do sec.XXI”; 4ª 
edição. 

Fontaine, Pascal (1998): “A Construção Europeia de 1945 aos Nossos Dias”; editora 
“Gradiva”; edição revista e actualizada por José Barros Moura. 

FuKuyama, Francis (2000): “A Grande Roptura”; “Quetzal” Editora. 

 Alonso, Manuel Burgos; Parra, Ascensión Amador; Fluentes, Lutgardo Garcia; Guinaldo, 
Marcos Garcia; Lorca, Andrés Garcia; Cervilla, Manuel Jaramillo (1997; p. 334): 
“Geografia Humana y Económica”;  Editora “Algaida”. 

. Gélèdan, Alain e Bremond, Janine (1988): “Dicionário das Teorias e Mecanismos 
Económicos”; Livros Horizonte, Lda. 

Giddens, Anthony (2004): “Sociologia”; Fundação Calouste Gulbenkien; 4ª Edição. 

Gilly, Jean- Pierre; Wallet, Frédéric (2001): “Forma of Proximity, Local Governance and the 
Dynamics of Local Economic Spaces: The Cases of Industrial Conversion Processes”; 
International Journal of Urban and Regional Research; Volume 25.3; Setembro. 

Gravier, J.F (1970): “La Question Régionale”; editora Flammarion. 

Graça, Pedro Borges (2005): “A Construção da Nação em África”; editora “Almedina”. 

Guerreiro, Manuel Veiga (1966): Os Macondes de Moçambique- Sabedoria, Língua, Literatura 
e Jogos”; Junta de Investigação do Ultramar; Centro de Estudos de Antropologia 
Cultural. 

Habermas, Jurgen (2004): “O Pensamento Pós-Moderno”;ed. Almedina. 

Hans, Vermeulen (2001): “Imigração, Integração e a Dimensão Política da Cultura”; edições 
Colibri; «Socinova», Universidade Nova de Lisboa. 



 168
 

Hoffe, Otfried (2005): “A Democracia no Mundo de Hoje”; edit.Martins Fontes; São Paulo.. 

INE- Moçambique (2005a): “ 30 Anos de Independência” (dados estatísticos). 

INE(2004b): “Moçambique em números”. 

INE (2000): “Panorama Sócio-Demográfico, 1997”. 

INE (2005): “Trinta anos da Independência Nacional - Um Retrato Estatístico”; Estatísticas 
Oficiais. 

INE/MPD/Unicef (2005): “Análise Adicional de IDS de 2003”. 

Jorge, Manuel ( 1998): “ Para compreender Angola”; Publicações Dom Quixote. 

Jossias, Filipe (2000): “Moçambique 2000- As Águas da Morte”; Moçambique Editora. 

Júnio, Rodrigues (1965): “Moçambique Terra de Portugal”; Agência Geral do Ultramar. 

Landes, David (2005): “ A Riqueza e a Pobreza das Nações- Porque são alguns tão ricos”; 
editora “Gradiva”. 

Lastra, Juan Bueno (1990): “ Los Desequilíbrios Regionales- Teoria  y Realidad Española”; p. 
29/30); Editora “Pirámide”.  

Lawson, V. Vitória (2000): “Arguments Within Geographies of Movements”: The Theoritical 
Potencial of Migrant´s Stories. ( Departament of Geography, University of 
Washington); Revista “ Progress in Human Geography” ( 24,5; pp.173- 189); CEG- 
FLUL. 

Leibniz, G.W (1993): “ Novos Ensaios sobre o Entendimento Humano”. (tradução por Adelino 
Cardoso); Ediçoões Colibri.(quota:1(430);LEI;G);FLUL.  

Lima, Jacob Carlos (2005): “ As experiências com Cooperativas de Trabalho no Nordeste 
Brasileiro”; “Revista Crítica de Ciências Sociais”; Dezembro/05; nº73.  

Lopes, A. Simões (2001): “ Desenvolvimento Regional”; 5ªedição; Fundação Calouste 
Gulbenkien. 

Lopes, A. Simões (2006): “Teoria Política do Desenvolvimento Regional” (textos seleccionados 
por Luís Moreno; INCM,1984); FLUL 

Lopes, Sérgio (1989): textos de “ciência política”; Faculdade de Economia do Porto.  

Lopes, Raul (2001): “ Competitividade, Inovação e Território”; Celta editora; GE(575)/FLUL. 

Kant, Emanuel (1983) : “Textos pré-críticos”. Rés; (quota: 1(430),Kant,I; FLUL); Rés-editora 
Lda. 

Kant, Emanuel (2001 a ): “ Crítica da razão Pura”; Fundação Calouste Gulbenkien; 5ª edição; 
quota ( 1(403)); KANT,I (FLUL). 

Keynes, John Maynard (1936): “A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda”; Tradução 
por Mário R. da Cruz (1982); edições “Atlas”. 

Krugman e Obstfeld (2005): “A Economia Internacional- Teoria e Política”; 6ª edição; Person, 
Addison Wesley; São Paulo. 

Machel, Samora (1981): “Desalojemos os Infiltrados nas Forças de Defesa e Segurança”; 
Colecção “Palavra de Ordem”; edição do partido Frelimo. 

Mainardi, Roberto (1996): “Geografia Regionale”; Editora “NIS” (La Nueva Itália Scientifica). 

Mahieu, François Regis (1990): “ Les Fondements De La Crise Économique En Afrique”; 
Éditions L´Harmattan; pp.81/3. 



 169
 

Maroco, João (2007): “ Análise Estatística com Utilização do SPSS”; 3ª edição; edições Sílabo. 

Marx, Karl: “Manuscritos Económico - Filosóficos”( textos filosóficos); edições 70;(quota 
1(430);MAR;K);FLUL. 

Martínez, Soares (2005); p.884/5): “Economia Política”;10º. Edição. 

Mauss e Gurvitch (sociólogos), citados por Bravo, Orlando Augusto Dias (1984) : “Noções 
Fundamentais de Sociologia”; p. 71/2; Porto Editora. 

Mazula, B( 1995): “Moçambique- Eleições, Democracia e Desenvolvimento”; Elo Gráfica, Lda. 
Editora “ Inter-África Group”. 

Mazula, B (Coordenador; 2002): “Moçambique- 10 anos de Paz”; Volume 1; Imprensa 
Universitária. CEDE. 

Mazumdar, Dipak; Mazaheri, Ata (2003): “ The African Manufacturing Firm-  An Analysis 
Based on Firm Surveys in seven Countries in Sub-Saharan Africa”; edit. “Routledge” ; 
Livraria escolar editora; p.5; CEG- FLUL. 

Meredith, Martin (2006): “The State of Africa- A History of Fifty Years of Indepedence”.  
Edition: FP, Free Press. 

Michel, Chossudousky (2003): “A Globalização da Pobreza e a Nova Ordem Mundial”; 
Editorial Caminho, SA, Lisboa.  

Mondlane, Eduardo (1975): “Lutar por Moçambique”; Livraria Sá da Costa editora; p.197. 

Moreira, Adriano (2006): “ Ciência Política”; 3ª edição; editora Almedina. 

Morse, Stephan (2004): “ Índices And Indicators In Development” ( An Unhealthy Obsession 
With Numbers). 

Murteira, Bento e Black, George (1983): “Estatística Descritiva”; editora “McGraw-Hill”.  

Namburete, Salvador (2005): “ A Organização Mundial do Comércio–Uma Visão Africana”. 

Oliveira, Luís Valente (1996): “ Regionalização”; edições ASA. 

Oppenheimer, Jochen; Raposo, Isabel (2002): “A Cooperação Direccionada para os Grupos 
Vulneráveis no Contexto da Concentração Urbana Acelerada”; Publicação: Ministério 
do Trabalho e da Solidariedade (Departamento de Cooperação); Portugal ; EA.8/ OPP* 
Pob (ISCTE)/ 010000423559. 

Pereira, Alexandre (2004): “ SPSS- Guia Prático de Utilização- Análise de Dados para as 
Ciências  Sociais e Psicologia”. Lisboa, edições Sílabo. 

Pestana, Maria Helena; Gageiro, João Nunes (2005): “Análise de Dados para as Ciências 
Sociais- A Complementaridade do SPSS”; 4º edição. Lisboa, edições Sílabo. 

Pinheiro, S. Marta; Costa, Maria: “África Negra–Contribuição para o Conhecimento Histórico/ 
Geográfico”; (1989:p.7). 

PNUD: “Relatório do Desenvolvimento Humano 1994”- FLUP. 

PNUD:“Relatório do Desenvolvimento Humano – Mulher, género e Desenvolvimento Humano: 
uma Agenda para o Futuro”; 2001. 

Polèse, Mário (1998): “Economia Urbana e Regional- Lógica espacial das transformações 
económicas”; Colecção “APDR”- Associação portuguesa Para o Desenvolvimento 
Regional”; Quota (GB; 635); CEG-FLUL. 



 170
 

Popper, Karl R (1996) : “ O Mito do Contexto- em defesa da ciência e da racionalidade”; p.56; 
Biblioteca de Filosofia contemporânea, edições 70.  

Popper, Karl R (1989): “Em Busca de Um Mundo Melhor”; p.18; Editorial Fragmentos. 

Prada de, Valentin Vazquez (1966): “I História Económica Mundial”; Editora “Livraria 
Civilização” (Colecção Habitat). 

Putnam, Robert D. (1992): “Making Democracy Work; civic Traditions in Modern Italy”; 
Princeton University Press; Princeton, New Jersey.   

Reigado, Felisberto Marques (2000): “ Desenvolvimento e Planeamento Regional –  Uma 
Abordagem Sistémica”; Vol. 1; edit. Stampa. 

Retaillé, Denis (1997): “Le Monde Du Géographe”; (Références inédites); Presses De Sciences 
Politiques.  

Ribeiro, José Joaquim Teixeira: “Lições de Finanças Públicas”; 2ª edição;    

Robert, Cooper (2006) : “ Ordem e Caos no séc. XXI”; edit. Presença; pp.26/7.  

Roque, Fátima;Coord.; (2005): “O desenvolvimento do Continente Africano na Era da 
Mundialização”; editora “Almedina”. 

Rousseu, Jean- Jacques (1989): “ O contrato social”; edições Europa –América. 

Salgueiro, Teresa B (1992): “A Cidade em Portugal- Uma Geografia Urbana”; “A Cidade em 
Questão, nº 8”. Edições Afrontamennto. 

Salgueiro, Teresa B (1999): Colaboração no livro “A interdisciplinaridade na Geografia 
Portuguesa: Novos e Velhos Desafios”; pp. 225/236. Associação Portuguesa de 
Geógrafos. 

Samuelson (2005): “Macroeconomia”; 18ª edição; Mc Graw Hill. 

Santos, Boaventura de Sousa (2002): “Democracia e Participação – o caso do orçamento 
participativo do Porto Alegre”; p.8; p.23/9) 

Santos, Boaventura de Sousa (2003): “Um Discurso Sobre as Ciências”; p. 46/0; 14ª Edição; 
Edit. Afrontamento. 

Santos, Domingos (1990)- Textos de “Economia  e Desenvolvimento Regional” (FEP-UP); 
coord. José Costa. 

Santos, Domingos (2005): “Compêndio de Desenvolvimento Regional”; Coodenador, José Costa 
(FEP – Faculdade de Economia do Porto). 

Schumacher, E.F (1985): “Interrogar o Futuro: Small is Beautiful”; 2ª edição; Publicações 
Dom Quixote. 

Silva, Augusto Santos (1998): Textos sobre “Ciência Política”- Faculdade de Economia do 
Porto. 

 Silva, Sérgio Manuel Bacelar e (1999): “Análise Causal nas Ciências Sociais”; FEP-UP 
(quota: 07 (45)); nº 33608). 

Spence, C.F (1951): “Descrição Económica de Moçambique”; Agência Geral do Ultramar. 

Spiegel, Murray R(1984): “Estatística”;2ª edição; Schaum McGraw-Hill. 

Stern, Brigitte (1988): “A Nova Ordem Económica Internacional”; Colecção “ICEP” (Instituto 
do Comércio Externo de Portugal). 

Staszak, Jean- François (1997) : “Les Discours Du Géographe”; edit. L´ Harmattan.; p.255. 



 171
 

Stiglitz, Joseph E. (2002): “ Globalização – a grande desilusão”; edit. Terramar; 3ª edição ; obs. 
prémio nobel de economia de 2001. 

Strathern, Paul (2005): “Breve História dos Géneos da economia”; Editorial Inquérito.  

Tchuigoua, Bernard Founou; Amara, Hamid Ait (1989): “L´Agriculture Africaine En Crise- 
Dans ses rapports avec L´Etat, L´Industrialisation Et La Paysannerie”; pp21/3; editora 
L´Harmattan. 

Tisdell, Clem A. (1978): “Microeconomia- a Teoria da Alocação Económica”; p. 30); editora 
Atlas. 

Vaz, Manuel Afonso (1990): “Direito Económico- A Ordem Económica  

         Portuguesa”; 2ª edição; Coimbra editora. 

Vidrovitch, Catherine Coquery (1988): “Processus D´ Urbanisation en Afrique”; Tome 2; 
Éditions L´Harmattan. 

Weaver, Clyde ( 1984): “Regional Development and the Local Community: Planning Politics 
and Social Context”; Copyright; John Wiley & Sons, Lda. 

Weber, Max (2005): “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”; 6ª edição; Editora 
“Presença”. 

Wite, R.R. ; Coquery, Michel (1993): “ Villes Africaines En Crise- Gérer  La Coissance Urbaine  
au Sud Sahara”; editora “Harmattan” (Collection « Villes et Entreprises»; pp.24, 
25,28);CEG-FLUL. 

Yunus, Muhammad (2002): “O Banqueiro dos Povos”; Difel, Difusão editorial, S.A. 

____________________________________________________________________________ 
 

OUTRA BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR (recolhida no decurso dos seminários 
realizados no âmbito do Mestrado): 

 

Abreu, Diogo (2006 a) in Seminário de orientação de teses do Mestrado em  ”Desenvolvimento 
Regional e Local”. 

Abreu, Diogo (2005/6 d) in Seminário sobre “Estado da Arte em Geografia” de orientação de 
teses, do Mestrado em ”Desenvolvimento Regional e Local”. 

Abreu, Diogo (2006) in Seminários sobre “Métodos Qualitativos e Quantitativos” em Geografia, 
do Mestrado em ”Desenvolvimento Regional e Local”. 

 André, Isabel (2005) in Seminário “ Estado da Arte em Geografia”; (Mestrado em 
Desenvolvimento Regional/ FLUL). 

Costa, Eduarda (2005 a) in “ Planeamento: Teorias e experiências”; CEG- FLUL. 

Gaspar, Jorge (2005) in Seminário sobre “Estado da Arte em Geografia” do Mestrado em DRL. 

Medeiros, Isabel (2006): “ Cooperação e Desenvolvimento na África ao Sul do 
Sahara”;(FLUL)/ “Estudos Africanos”; textos seleccionados: “ África and the World 
Economy”. 

Moreno, Luís (2005): Práticas de ”Desenvolvimento Regional e Local”; Mestrado de 
Desenvolvimento Regional e Local. FLUL. 

Salgueiro, Teresa B (2006) in Seminários de “Recomposição Urbana”, Mestrado de 
desenvolvimento regional e Local; FLUL. 



 172
 

ANEXOS 

 

Anexo 1: INQUÉRITO À MOBILIDADE POPULACIONAL E MOÇAMBIQUE REFERENTE AO 

PERÍODO DE 1992-2004 

 

   OBJECTIVO:     

        O presente Inquérito tem por objectivo corroborar para a explicação da mobilidade populacional 

moçambicana, no que respeita as relações entre as imigrações provinciais e internacionais, a 

dinâmica da urbanização e as assimetrias do desenvolvimento, entre as províncias. O questionário a 

ser realizado no meio urbano, área adjacente e meio rural, compreende três questões temáticas sobre 

imigração, urbanização e desenvolvimento.  

 

                      O INQUIRIDO: 

                        Nome (facultativo): _____________________Sexo (Obrigatório)___________ 

                        Idade (idade): ___________Profissão (obrigatório) ______________________ 

                        Local de residência (facultativo): ____________________________________ 

                        Província (obrigatório): ___________; Distrito (obrigatório): ______________ 

                        Bairro (obrigatório): _______________________________________________ 

                      OBSERVAÇÃO: 

O preenchimento das perguntas deve ser feito apenas com uma cruzinha no quadrado da resposta, 

referente a cada um dos períodos. No final de cada pergunta teremos colocado 2 cruzinhas, uma 

para o período 1992-2005, outra para 1996- 2004.  

                     QUESTIONÁRIO: 

1. Como classifica a imigração na sua área de residência: 

                                                                        1992- 1995                  1996- 2004 

a) Intensíssima                             

b) Intensa                               

c) Razoável  

d) Insignificante 

e) Muito Insignificante 

 

2. Considera que a imigração contribuiu para o crescimento da população da sua cidade, de forma: 

                                                                                    1992- 1995                   1996- 2004 

a) Intensíssima                           

b) Intensa                               

c) Razoável 

d) Insignificante  

e) Muito Insignificante 
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3. Considera que a imigração contribuiu para o crescimento da população das zonas rurais, de 

forma:      

                                                                       1992- 1995                 1996- 2004 

a) Intensíssima                           

b) Intensa                               

c) Razoável 

d) Insignificante  

e) Muito Insignificante 

                        

4. Considera que a imigração contribuiu para o crescimento dos bairros adjacentes às cidades 

capitais, de forma: 

                                                                        1992- 1995                 1996- 2004 

a) Intensíssima                         

b) Intensa                               

c) Razoável 

d) Insignificante 

e) Muito Insignificante                   

 

5. A imigração contribuiu para o aparecimento (expansão), dos seguintes bairros, da minha 

cidade: 

                      (Dê alguns exemplos se preencheu com uma das alíneas a), b) e c), a pergunta nº 4) 

 

                           Bairro                                    1992- 1995                 1996- 2004 

1º) ______________________                      

2º) ______________________                              

3º) ______________________ 

4º) ______________________   

 

6. O imigrante provincial na minha região/cidade ou bairro, é oriundo das seguintes províncias: 

     (Dê alguns exemplos se preencheu com uma das alíneas a), b) e c), a pergunta nº4) 

 

                           Província                               1992- 1995                 1996- 2004 

1º) ______________________                      

2º) ______________________                              

3º) ______________________ 

4º) ______________________  

7. O imigrante estrangeiro na minha região/cidade ou bairro, é oriundo dos seguintes países: 

     (Dê alguns exemplos se preencheu com uma das alíneas a), b) e c), a pergunta nº4) 

                           País                      1992- 1995                 1996- 2004 
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1º) ______________________                      

2º) ______________________                              

3º) ______________________ 

4º) ______________________   

 

8. Considera que a imigração contribuiu para o aparecimento (expansão), do mercado negro, na 

minha cidade/ bairro, de forma:  

                                                        1992- 1995                 1996- 2004 

a) Intensíssima                            

b) Intensa                              

c) Razoável  

d) Insignificante 

e) Muito Insignificante  

 

 

9. Considera que a imigração contribuiu para a riqueza da minha cidade/ bairro, de forma:  

 

                                                        1992- 1995                 1996- 2004 

a) Intensíssima                         

b) Intensa                               

c) Razoável 

d) Insignificante 

e) Muito Insignificante  

 

10.  Considera que a imigração trouxe oportunidades de negócio para a minha família, para a 

minha cidade/ bairro, de forma:  

                                                        1992- 1995                 1996- 2004 

a) Intensíssima                           

b) Intensa                              

c) Razoável 

d) Insignificante 

e) Muito Insignificante  

 

11. A insuficiência de água potável, na minha cidade/bairro, foi: 

                                                        1992- 1995                 1996- 2004 

a) Intensíssima                            

b) Intensa                               

c) Razoável  

d) Insignificante 
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e) Muito insignificante  

 

12. A insuficiência no acesso à saúde, na minha cidade/bairro, foi: 

 

                                                        1992- 1995                 1996- 2004 

a) Intensíssima                           

b) Intensa                              

c) Razoável 

d) Insignificante 

e) Muito insignificante  

 

13. A insuficiência em infra-estruturas escolares, na minha cidade/bairro, foi : 

                                                        1992- 1995                 1996- 2004 

a) Intensíssima                           

b) Intensa                              

c) Razoável 

d) Insignificante 

e) Muito insignificante 

 

14.  A insuficiência em transportes, na minha cidade/bairro, foi : 

 

                                                        1992- 1995                 1996- 2004 

a) Intensíssima                           

b) Intensa                              

c) Razoável 

d) Insignificante 

e) Muito insignificante 

______________________________________________________________________ 

 

 

Anexo 2 : SITES 
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Anexo 4: MÉDIAS 
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• Anexo 42: RTP1(27/08/2006): Programa: “Business África”; (21h: 50m) 

• Anexo 42: RTPN (28/08/2007): entrevista com o Presidente da AMI, Dr. Fernando 

Nobre (30 anos de experiência em acções humanitárias- nos Médicos sem Fronteiras e na 
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Notas 
                                                
i Mauss e Gurvitch (sociólogos); (1984; p. 71/2): “ …não há fenómenos económicos, fenómenos demográficos, fenómenos 
políticos, etc…o que há são fenómenos sociais e estes são sempre “Totais”. Por exemplo, inflação versus geografia humana: se se 
agravarem as condições de vida no campo, tal origina o abandono de actividades rurais e o afluxo maior das pessoas às 
cidades. Há aqui convergência com o que Lawson (2000) constata no caso da “experiência migratória” no Quito (Equador), que 
a reestruturação  dramática e liberal imposta pelo “FMI” (1980/90) arruinou as frágeis economias rurais e provocou o êxodo de 
populações sobretudo jovens, para o espaço urbano, e essa crise redundou no aumento do “Custo sobre a Pobreza” nas áreas 
rurais e urbanas; O Professor Abermas (citado por Popper: 1989 a; p. 96) : “…a Totalidade no sentido meramente dialéctico que 
impede que se conceba o todo organicamente segundo o princípio : ele é mais do que a soma das partes...E também refere: “…a 
Totalidade das conexões sociais da vida. Lopes, A.Simões ( 2001:pp.16/18) : “..,dos problemas concretos e da sua localização 
espacial  fica-se consciente da globalidade espacial  e não pode mesmo iludir-se a necessidade de uma ligação interdisciplinar 
estreita que dê validade à análise e assegure um mínimo de condições de sucesso na procura das soluções dos problemas…e aí 
vem a Geografia, a Demografia, a Sociologia, a História,etc…não há questões exclusivamente económicas…poucas haverá 
que sejam exclusivamente sociais…não há um espaço económico que o seja isoladamente…o próprio espaço social, 
se isolado, seria demasiado restritivo…”.  
 
ii Para Reigado, “a noção de totalidade é intrínseca à concepção de sistema como um complexo de elementos em 
interacção”; “ a característica da abordagem sistémica é a visão da realidade como sendo constituída por sistemas 
interactuantes (…) e não são indiferentes ao objecto em estudo”. E avança como critérios de classificação e de 
definição das propriedades dos sistemas: a totalidade , a interacção, a finalidade e a reprodução. Outra propriedade 
é a hieraquia, “propriedade organizativa” e inerente a estrutura do sistema, em que se aborda primeiro o elemento 
mais atomístico da hierarquia (“freguesia/ paróquia”), passando pelo município, pela região, e finalmente à nação, 
numa sequência de análise “bottom up”. Reigado cita ainda as propriedades da diferenciação e da finalidade, a 
primeira aplicável para os casos de variedade sistémica em que, na impossibilidade de haurir  o todo sistémico, se 
impõe a selecção criteriosa daquelas relações que se julga serem mais interessantes, a segunda designa “ a finalidade 
do presente em relação ao futuro e não em relação ao passado”. 
 
iii A pretensão de querer captar a totalidade das interacções ou interdependências tem estado subjacente  nos vários 
modelos propostos pela ciência regional, desde os modelos neoclássicos  (através da função de produção Cobb- 
Douglas, procurando captar a totalidade regional dos inputs de Capital, Trabalho e dos efeitos do progresso 
tecnológico) aos modelos Keynesianos, input output, etc. 
 
iv Armstrong e Taylor: 2000; p.31: Um dos exemplos de modelos econométricos regionais é o modelo do 
multiplicador regional, usado para obter estimativas dos resultados da variação das despesas sobre o rendimento e o 
emprego; são usados para fins de planeamento; e procuram com algum detalhe captar a totalidade das interacções 
entre os  vários agentes económicos. Estes modelos são inspirados de certo modo pelo modelo do multplicador 
Keyesiano. 
 
v Para Paul Claval, “o geógrafo procura dar conta da totalidade real do conjunto de traços de uma economia; 
interessa-se pela organização do espaço por conjuntos territoriais, cidades, regiões, nações ou grandes espaços”. 
Gélèdan e Janine, referindo-se à análise Keynesiana,  “o sistema económico tomado no seu todo engloba os 
rendimentos globais, lucros globais, produção global, emprego global, investimento global”. 
 
vi O objecto da ciência regional passou a ser “a mobilidade, a justiça social, a análise do meio, a organização da 
produção, o papel dos agentes,  a construção do mercado”. 
 
vii Neste caso, o termo “corte epistemológico” procura de certo modo significar a superação de uma «crise» interna 
nas ciências regionais, não tanto crise de identidade,  mas a busca de uma solução que robusteça ainda mais a sua 
inter e multidisciplinaridade, enquanto ciência de charneira; e esse papel é antípoda dos «imperialismos 
epistemológicos», termo utilizado por Armando Castro na sua análise sobre “ A Epistemologia das Ciências Sociais 
do Homem e suas relações com a  Psicologia”.   
 
viii A transição « espaço/território» implica uma visão em termos de complementaridade e subsidiariedade 
territoriais.  
 
ix Para Raul Lopes (2001), “interessa uma interacção que gere sinergias, economias externas vitais para o aumento 
da competitividade”. 
 
x  “sendo «Rh» a região constituída por «x» unidades geográficas, «y1», limite inferior e «y2», limite superior, a 
condição de aceitação das características ou atributos «y» será tal que, Rh= (x\y1<y<y2)”.  
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xi Claval- “ A Nova Geografia” (1987; p.113): a polarização significa que “o crescimento é especialmente 
desequilibrado e não contagioso”. Estudos recentes consideram Maputo região polarizada à Africa do Sul, ou seja,  
são mais  significativos os fluxos de dependência com aquele país vizinho do que com o resto do país. (Agenda 
2025; “Economia Moçambicana Contemporânea- Ensaios”, pp.727/729). 
 
xii Lopes, Simões (2001 a) sublinha que o estudo das relações de interdependência pode requerer o uso de alguns 
instrumentos de análise da «contabilidade nacional ou regional, matrizes, grafos». O estudo da interdependência 
exige maior número de variáveis e maior grau de desagregação das contas  regionais para medir o grau de 
integração; outros instrumentos auxiliares a utilizar podem ser a «análise de fluxos de comunicação» (contactos 
telefónicos e transportes), «sondagens», ou tal como na física de Newton usando o “conceito de potencial para medir 
a interacção (I i,j), entre dois centros i e j, função da massa (Pi e Pj, sendo , por exemplo, P= população) e da 
distancia (d ij)”, teríamos: I i,j=  k  (Pi.Pj)/ d ij , e através do somatório das interacções ponderadas pela massa em 
causa obter-se-ia o potencial «iV»; 
 
xiii M. CASTELLS sublinha que, com as novas tecnologias de informação, as regiões e localidades não desaparecem, 
mas ficam integradas nas redes internacionais, que ligam os seus sectores mais dinâmicos”; por outro lado, “as 
regiões iriam depender da sua ligação funcional à escala global”, em termos de negócios e de serviços avançados. 
Mais ainda, “ há agora uma nova dialéctica entre o espaço de fluxos e o espaço dos lugares com consequências na 
arquitectura e no urbanismo; o espaço fluxo estaria a tornar-se na expressão do poder nas sociedades actuais”. Faz 
referência à existência cada vez mais premente da hierarquia global, das cidades e regiões com base na importância 
dos fluxos que geram na rede global em rede; podendo surgir uma cidade integrada, com casas electrónicas, e que, 
ao contrário das teorias sociais clássicas, nesse caso o espaço organizaria o tempo” e não o contrário ;“avança o 
conceito de «info-exclusão» referindo-se aos grupos ou países fora do sistema de comunicação em rede que as novas 
tecnologias de informação «satelizadas» permitem”.  
 
xiv Staszak, Jean- François (1997): “Les Discours Du Géographe”; edit. L´ Harmattan.; p.255: para o autor, a 
superação da crise foi sempre pela via do diagnostico das suas causas; todavia, mesmo quando se configura um novo 
objecto, como no caso do pós- modernismo, não se deixou de ser tributário do  passado; a nova geografia, a 
geografia radical, a geografia humanista, são todas uma forma diferente de abordar as perspectivas da moderna 
geografia.  
 
xv Patrick Geddes (1854-1932),  sociólogo Britânico, um dos percursores do planeamento regional. Assim como Le 
Play (1806-1882), constitui referência da escola Francesa de Geografia Regional, fundada por Paul Vidal de La 
Blanche (1845-1918); o autor analisa a trilogia “população, trabalho, lugar”, seguindo um raciocínio biológico e 
mecânico semelhante ao do “organismo; as suas funções; e o seu desenvolvimento”; para o autor, o trabalho seria 
um bom instrumento para o estudo da interpretação da região em termos sociais; Geddes iria também dar 
contribuição valiosa noutras áreas enquanto sociólogo, planeador e geógrafo; teve contacto com grandes líderes de 
crítica social e reformistas, tais como: o anarquista francês Elisee Reclus (1803-1865), o Russo Peter Kropotkin, 
entre outros;  mas também Geddes, foi buscar ensinamentos ao sociólogo Auguste Comte ( 1798-1857), no que 
respeita a classificação das ciências e à aplicação do método científico no estudo da sociedade regional; 
(Weaver:1984; p. 48). 
 
xvi O quadro económico e social do pós-guerra exigia maior organização das instituições, de modo a que os escassos 
recursos fossem eficientemente aplicados; não seria certamente a “mão invisível” (conforme seria proposto por 
A.Smith) a garantir essa eficiência; daí as primeiras preocupações do Estado pelo planeamento e ordenamento do 
território; os Estados recorriam às políticas Keynesianas para influenciar as variáveis económicas, de modo a 
alcançarem os objectivos da sua planificação; dai que tenha sido importante para o planeamento a contribuição da 
análise sistémica Keynesiana.  
 
xvii Soja (1980) refere-se ao “materialismo dialéctico”, como sendo simultaneamente histórico e espacial; na sua 
reflexão do subdesenvolvimento versus desenvolvimento, e na análise urbana da estrutura do espaço, propõe uma 
análise a partir da dialéctica sócio-espacial, onde o espaço é socialmente criado através das relações de produção 
económicas e de classe.  
 
xviii Schumpeter defendia que, a partir da difusão completa das inovações anteriores, o lucro era nulo; num nível 
desses os empresários seriam estimulados a inovar”; citado por Benko (1996; pp. 26).  
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xix Flexibilidade produtiva garantida pela alta tecnologia e pela maior diversificação; territorialmente são exemplos 
dessa flexibilização “as economias de serviços, a actividade artesanal, a actividade das PME, os espaços como o 
da terceira Itália”, (Benko: 1996 ; pp. 24/5). 
 
xx As migrações campo-cidade, no Quito (Equador); a crise Mexicana, que aumentou a tensão na fronteira com os 
EUA, e que leva recentemente o Presidente Jorge Bush, a viabilizar as pretensões da construção de 1100 km  de 
muro na fronteira dos EUA com o México (RTP1; 01.10. 2006); na Ásia, a guerra Irão-Iraque; em África, as várias 
guerras civis, foram provocando migrações em massa.   
 
xxi (Benko: 1996; p. 39; p.43.):  “O meio local (região, país) teria personalidade regional (à Vidal de la Blache), com 
características estruturais (físicas,  humanas e instituições,  próprias); «o global» seria uma região «produto do inter-
regionalismo», e representaria uma visão estruturalista, semelhante a da abordagem «centro-periferia»”.  
 
xxii Segundo Benko (1996), a nova abordagem ilustrava o sucesso do chamado «desenvolvimento local», 
«desenvolvimento regional endógeno», «redes e distritos industriais» que resultariam essencialmente das dinâmicas 
de desenvolvimento interno. A reciprocidade sistémica refere-se às relações entre a empresa mãe e as restantes 
empresas especializadas nos segmentos de produção. 
 
xxiii “A abordagem do sentido de desenvolvimento participativo versus experiências de regimes ditatoriais evidencia 
algumas contradições” (Diogo Abreu, Seminários “Estado da Arte em Geografia”); a discussão sobre 
desenvolvimento sustentável,  na cimeira do Rio, procurou chegar  a um consenso em torno da ideia de que as 
sequelas dos processos de desenvolvimento actual não deveriam ser transferidas para as gerações vindouras. Em 
substância o que se pretendia é que a geração futura não viesse a pagar o custo das externalidades negativas das 
nossas más escolhas. Reigado (2006; p.170): os princípios da declaração do Rio sobre o meio ambiente e o 
desenvolvimento referem-se a harmonia entre acção produtiva e a natureza; a gestão dos recursos sem causar danos 
ambientais às zonas fora dos limites da jurisdição nacional, conforme preconiza a carta das Nações Unidas; 
desenvolvimento equilibrado em termos ambientais para as gerações presentes e futuras; o ambiente como elemento 
integrante e integrativo das políticas de desenvolvimento; cooperação internacional nos domínios da conservação, 
protecção e integridade do ecossistema da terra; uso de tecnologias menos poluentes; fomento de políticas 
demográficas adequadas; reforço de capacidades endógenas; promoção de intercâmbio científico e tecnológico. Para 
o efeito, os estados deveriam fomentar maior participação pública. Por último, evitar guerras porque, por definição, 
são inimigas do ambiente.     
 
xxiv  Sobre a perspectiva territorialista, “é nos níveis regionais e municipais – os mais próximos do cidadão e do 
território administativo – onde em última instância se testam as diferentes políticas”, nesse sentido, a perspectiva 
territorialista impõe, por exemplo, “tratamento equivalente entre campo e cidade, tanto a nível económico, social, 
cultural e ecológico, como em matérias de infraestruturas e de equipamentos, e ao mesmo tempo distinção entre 
regiões rurais subdesenvolvidas e periféricas das que se encontram nas proximidades  das grandes concentrações 
urbanas”; (Reigado:2006). 
 
xxv Colman e Nixon (1978): Os “ICDSE” são um conjunto de indicadores utilizados no passado pelas Nações 
Unidas, a saber: a esperança de vida à nascença; % de população em localidades de 20000 habitantes ou mais; 
consumo de proteína animal, per capita por dia; matrícula no ensino primário e secundário; relação de matrículas 
em cursos profissionalizantes; circulação de jornais por 1000 habitantes; % de população economicamente activa 
com electricidade, gás e água; produção agrícola por trabalhador agrícola masculino; % de mão–de–obra  adulta 
masculina na agricultura; consumo de electricidade per capita; consumo de aço; Kg de equivalente em carvão per 
capita; % do  PIB derivado da manufactura; comércio externo per capita em dólares de 1960; % de assalariados na 
população activa total. 
 
xxvi Francisco, António (colaborador para os relatórios do IDH em Moçambique e professor auxiliar na Faculdade de 
Economia de Maputo)- em relação às melhorias da nova metodologia de desagregação do  PIB nacional por 
províncias e regiões (do RNDH de 1999),  dizia: “ sem estes dados do  PIB não seria possível medir, o IDH, dentro 
do país, muito menos começar a esclarecer certas dinâmicas complexas do crescimento económico e do 
desenvolvimento em cada província e região do país”. 
 
xxvii Colman e Nixon (1978)  identificam critérios a preencher para os países pobres (citam as propostas de Baster, 
1972): garantia de renda de subsistência familiar; emprego para o chefe de família; incremento da educação e 
combate ao analfabetismo; participação popular no governo; não interferência de outros governos nos assuntos 
internos; resolvidos os problemas da alimentação, desemprego e redistribuição do rendimento, a educação e a 
participação política, seriam os objectivos prioritários. Citam também o critério dos ideais de modernidade (de 
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Myrdal), que pressupõe a existência de racionalidade, desenvolvimento e sua planificação, incremento da 
produtividade, melhoria dos padrões de vida, igualdade social e económica, melhorias nas instituições e atitudes, 
consolidação nacional da independência nacional, democracia e disciplina na zona rural. 
 
xxviii Amin, Samir (2005a ; p.9): “ o país aparentemente mais desenvolvido é aquele onde a política é efectivamente 
concebida e praticada inteiramente ao serviço da economia capitalista”, todavia prenhe e inseparável das lutas de 
classes e de contradições internas; para Karl Marx (1963/4) “uma sociedade em desenvolvimento, que no espaço de 
dez anos intensifica em um terço a produção total em relação à população, o trabalhador que ganha a mesma 
quantia ao fim de dez anos não permaneceu na mesma situação financeira razoável em que estava, mas ficou um 
terço mais indigente”, e seria consequência da apropriação dos rendimentos por parte do capitalista. Para a escola 
marxista o desenvolvimento capitalista vive a custa da exploração das classes mais pobres. 
 
xxix Os economistas usam análise econométrica para analisar convergência e divergência económica; para o efeito 
servindo-se da modelização de funções cronológicas para calcular e comparar taxas de crescimento entre duas ou 
mais economias; por exemplo, usando os “Log-lin Model” e medir o crescimento real absoluto, da região A e da 
região B, num determinado período de tempo (BUJARATI, Damodar; 1995: “Basics Econometrics”; Third Edition; 
pp. 169/171). Todavia, para os geógrafos, esta análise peca à partida porque  não contempla aspectos espaciais.  
 
xxx José Costa, referindo-se a Kaldor (segundo a síntese de Richardson1,1973), analisa a perspectiva de crescimento 
dos modelos neoclássicos ao comparar as taxas de crescimento do produto entre dois períodos, parte de 
determinados pressupostos para as equações das taxas de crescimento da produtividade, salários de eficiência, taxas 
de crescimento do produto no período t+1,  e operacionaliza de forma iterativa essas equações chegando a seguinte 
equação final Y* t+1= h+g Yt*, em que: a) se relaciona a taxa de crescimento  do produto de dois períodos 
consecutivos (Y*t+1 com Y*t), através de “g” ( que também dita as condições de estabilidade do modelo);  b)  “g”:  
(i)  se “g” > 1 => o Modelo Diverge  (ii)   se “g” < 1 => o Modelo Converge.  
 
xxxi Lopes, A.Simão (2001;pp. 39,40) : “os fluxos são função da importância ou «massa» dos pólos ou centros cuja 
interacção se quer medir (expressa pelo rendimento global, produção total ou simplesmente população, consoante as 
disponibilidades) e da distancia entre eles ou da acessiblidade, se disponível; a análise de fluxos ( bastante usado nas 
comunicações) vem mostrar como à medida que nos afastamos de um centro (ou pólo) se reduz a intensidade dos 
contactos, que volta a aumentar quando nos aproximamos de outros centros”. 
 
xxxii IDH: é um indicador compósito constituído por três parcelas  referentes ao PIB, à esperança de vida à nascença 
e à taxa de analfabetismo; compósito por resultar do mix de variáveis, com características distintas, procurando 
colher informação substancial das áreas da economia, saúde e educação. Na sua génese, a ideia era de encontrar um 
indicador sintético, que servisse de termo de comparação entre os países;  mas o IDH tem determinadas limitações, 
a mais grave é o facto de não reflectir a estrutura de distribuição do rendimento; sendo aconselhável neste caso 
recorrer-se a Curva de Lorence e ao coeficiente de Gini; todavia, nos relatórios mais recentes das Nações Unidas há 
uma série de considerações e derivações complementares que enriqueceram mais o índice; os relatórios recentes têm 
apostado também  na vertente do género.  
 
xxxiii Parece repetir-se o cenário, pois, mais recentemente, a Espanha têm sido fustigada por fluxos migratórios 
intensos, vindos da região do Magrebe; “2/3 dos imigrantes que chegam à Europa ficam em Espanha e em Itália; nos 
próximos 20 anos, a população do Magreb deverá crescer 48%” (Revista “Visão” de 13.10.2006; pp79/81), é de 
esperar que a pressão migratória seja intensa. A dimensão do problema do Magreb remete-nos para o debate mais 
alargado das assimetrias demográficas no contexto das consequências  da globalização das economias. 
 
xxxiv Indicadores estáticos: volume de população urbana; taxa de urbanização; taxa de urbanização para população 
rural; taxa de reurbanização; taxa de imigração; taxa de ruralidade; densidade urbana; taxa de imigração urbana; taxa 
de emigração rural. 
 Os indicadores dinâmicos: taxa de crescimento urbano; taxa de crescimento demográfico; taxa de crescimento da 
taxa de urbanização; crescimento urbano da população. 
Outros indicadores: 
 (A): crescimento natural urbano; crescimento migratório urbano; crescimento urbano por efeito de reclassificação 
urbana.      
 (B): o autor desenvolve também uma série de relações entre os vários indicadores. 
 
xxxv Vidrovitck constatou, no quadrante I, países com nível e ritmo elevado de urbanização, por exemplo, a 
Mauritânia, a Costa do Marfim, o Zaire, o Benin e Senegal; no quadrante II, países com nível elevado de 
urbanização, mas com ritmo inferior de urbanização, os casos da Nigéria, Congo, Gana, Guiné, R.C. Africana, 
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Burundi, Zimbabwe, Serra Leoa; no quadrante III, países com fraco nível e fraco ritmo de urbanização, tais como, 
o Uganda, o Níger, o Kénia, Madagasgar, Zâmbia, Mali; no quadrante IV, países com pouco nível de urbanização, 
mas com ritmo elevado de urbanização, como o Burkina Fasso, Lesotho, Tanzânia, Etiópia, Sudão, Chade, Ruanda, 
Libéria, Camarões, Gabão. Quanto a «Urbanização/  PIB pcp», constatou igualmente 4 tipos de países: países 
fortemente urbanizados, com PIB pcp elevado (Gabão, Congo, C. Marfim, Zâmbia, Nigéria, Camarões, Libéria); 
fortemente urbanizados, mas com fraco  PIB pcp (Senegal, Benin, Zaire, Gana, RCA);  fraca urbanização e  PIB 
pcp elevado; fraca urbanização e fraco  PIB pcp (Uganda, Chade, Etiópia, Burquina Fasso, Burundi, Ruanda, Mali, 
Tanzania, Madagasgar, Níger). E finalmente, nos indicadores económicos, há ainda os que relacionam a «riqueza 
económica com a urbanização e o défice alimentar»; bem como os que relacionam «urbanização com produção 
agrícola».  
 
xxxvi O Equador passou, num lapso de tempo, de uma situação de «Boom» económico para a crise, o governo, agindo 
por reacção, decidiu levar a cabo um «Programa de Ajustamento Estrutural» da economia que teve efeitos 
perversos, aumentando o « Custo sobre a Pobreza» nas áreas rurais e urbanas (ibidem). A consequência imediata 
foram as migrações campo - cidade,  na busca de emprego. A cidade que segundo Lawson (2000), passou a ser vista 
pelos antigos camponeses com certa ambivalência, por um lado era o «ícone da modernidade», por outro, o 
fantasma do desemprego, o custo de vida, o individualismo, também os podia tornar mais pobres. 
 
xxxvii Namburete (2005), no caso de Moçambique refere o seguinte “Moçambique não aderiu ao GATT, mas sim 
herdou o GATT”. Em linguagem económica concorrencial dir-se-ia que Moçambique passou a ser um « price- 
take»; “ as regras do OMC, vinculam os governos actuais e futuros e não existe a menor possibilidade de um país 
singular mudá-las”; por outro lado, “as regras da OMC são mais rígidas, inflexíveis, em comparação as do FMI  e do 
B.Mundial”; para o autor, os “países membros da OMC, segundo a tradição do GATT, ficam automaticamente 
membros após a conquista e proclamação da respectiva independência, salvo se declararem sua intenção de não se 
juntarem a organzação”. 
 
xxxviii Namborete(2005): O autor referindo-se aos impactos negativos das assimetrias do sistema sublinhava que a 
China entrou na OMC, em 2001, e já representava 40% do mercado mundial têxtil e vestuário; a redução 
generalizada de tarifas, para os países em vias de desenvolvimento, teria sérias implicações económicas, a saber, 
redução de receitas para a promoção do desenvolvimento; aceleração da desindustrialização com consequências 
nas exportações; aumentos dos preços das importações de alimentos, medicamentos, combustíveis, e de bens de 
capital; aumento dos custos administrativos, para a implementação dos acordos que incluem requisitos ambientais. 
Outra incoerência, são os acordos do GATT/ OMC, quanto a liberalização da agricultura, com implicações na 
redução de subsídios aos agricultores: “os agricultores dos países em desenvolvimento perderam a sua capacidade 
de competir com importações mais baratas”; em virtude disso “ hoje mais de 100 países em desenvolvimento são 
importadores líquidos  de alimentos agravando a pobreza nos seus países”. Outra implicação negativa, é a isenção 
dos medicamentos tradicionais, os produtores nacionais, viam-se desprotegidos dos seus direitos. Dois dos impactos 
negativos das assimetrias do sistema, foram a redução das tarifas (redução dos direitos aduaneiros, privando umas 
das fontes estratégicas dos países em desenvolvimento), e a entrada da China, nos acordos multifibras, cujo 
desempenho no mercado mundial já levou a falência de muitas empresas e ao aumento do desemprego.  
 
xxxix Para Friedman (2005), o mundo tornou-se plano como “ resultado da convergência de 10 grandes 
acontecimentos relacionados com a política, inovações e empresas”: Acontecimento 1 (09.11.89)- “ a queda do muro 
de Berlim e as consequências planetárias do efeito; Acontecimento 2-(09.08.95)- “ Quando a Netscape se tornou 
pública” e  quando na déc.90, se passou  do PC para a plataforma da Internet; Acontecimento 3 – “desenvolvimento 
de Software de sistematização dos fluxos de trabalho; Acontecimento 4 (déc.90): “ Open-Sourcing- Comunidades 
Cooperantes Auto- Organizadas” para intercâmbio académico e científico; Acontecimento 5: “ Outsourcing”- Y2K” 
( possibilitou explorar o sistema «Call Center»; permitiu combinar PC, Internet;e cabo de fibra óptica; 
Acontecimento 6: “Offshoring- entrada da China na OMC, em 11.12.2001. Outsourcing, (déc.80), espalha-se na 
china, nos países do leste, nas Caribas, numa lógica de baixo custo e de disciplina laboral; Acontecimento 7- o 
desenvolvimento da digitalização e sincronização da produção, classificação, embalagem e distribuição; 
funcionando 24horas por dia, durante 365 dias;  Acontecimento 9: “In-forming- (desenvolvimento de Motores de 
busca Google, Yahoo! E MSN) ”, foi possível o acesso a Internet num local público, seja um miúdo no Camboja, 
um professor universitário, todos passaram a ter o mesmo acesso a toda informação que quiserem pesquisar; 
Acontecimento 10: “Os Esteróides-  Digitais, Móveis, Pessoais e Virtuais” ( permitiu ligações sem fio à net.) 
 
xl Pode-se deduzir-se explicitamente que Friedman (2005) se refere à eficiência global, proporcionada  pela difusão 
tecnológica planetária. Segundo Friedman, há cerca de 70 mil licenciados na Índia, por ano, a maioria a receber 100 
dólares por mês, podem sujeitar-se a formação rigorosa de formulários padronizados e converterem-se em 
contabilistas ocidentais por custos reduzidos, sem ter que viajar. Podemos marcar um jantar num restaurante local, a 
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partir de um «Call center», no lado oposto do mundo; pedir, como já acontece com os “ radiologistas norte 
americanos, a subcontratação de médicos na Índia e na Austrália, para leitura dos rastreios do TAC. 
 
xli O Caso Português: um estudo espanhol da instituição “ Caixa da Catalunha”, constatou que o crescimento 
positivo da economia Portuguesa, entre 1995-2005, resultou em grande medida à contribuição dos imigrantes de 
países terceiros; e nesse período, a riqueza de cada Português cresceu por ano 1.6%; (RTP1; 28.08.06).  Repare-se 
que nessa altura Portugal, recebia da “CEE” fundos estruturais, para construção de infraestruturas (ex. estradas, 
pontes, etc) e, à semelhança de Espanha, precisou de mão- de obra, sobretudo vinda de África. A divulgação do 
estudo conscide, curiosamente, com a altura em que a Espanha tem sido invadida por milhares de imigrantes ilegais 
vindos de África. Resta saber, em Espanha, como é que nos próximos tempos as variáveis económicas (ex.  PIB, 
Emprego, Elasticidade de Urbanização) se vão comportar se não reinar a lei (radical) do repatriamento obrigatório. 
Todavia, a historia do desenvolvimento ocidental confunde-se grosso modo com as etapas das suas migrações. 
 
xlii Os especialistas da OIT (Reunião de Lisboa, 29.06.06) avançaram o número de 12 milhões de refugiados, 
actualmente sujeitos ao trabalho de escravo no mundo; e destes, 2,5 milhões foram vítimas de tráfico; se atendermos 
que a maior parte destes refugiados se encontram nos países subdesenvolvidos, sobretudo em África (no Ruanda, 
Somália, Burundi, Nigéria) e que são maioritariamente potenciais migrantes, parece haver razões para se conjecturar 
um futuro próximo menos sombrio. Aliás, a situação recente dos refugiados em Darfur (Sudão), segundo o Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os refugiados, é das piores situações de pobreza e de insensibilidade humana 
enfrentada pela instituição (António Guterres, visita ao Centro de refugiados de Dafur, 2006; RTP1). 
 
xliii  
      Esquema 1: 
 
                               1950/60                                   1970/80                                                             1990      

________________________________________________________________________________________ 
 

Forças centrípetas:                            Forças centrifugas:                               Novos paradig. Anos90: 
 

a) Teorias de cresc.Polariz.        a) Modelos“C-P” à “Nova div.espacial trab        a) “Institucionalismo” 
b) Modelos “centro- periferia”   b) Ind. difusa; econ. peq.e média dim.                 b) dinâ. locais de desenv.   

 
 
xliv Capela;Melo;Pereira  (1971; p.20): “poderosas empresas privadas tomavam iniciativas sobre o plano político e 
geográfico muito antes que o estado interviesse; as companhias tinham um estatuto político quase soberano 
administrando imensos territórios de Africa”. Veja-se os exemplos da “ National African Company” e da “Royal 
Niger Company”, que ocupavam e administravam grande parte dos territórios da Nigéria (1885); a “ German East 
African Company” na Tanganhica (1885); a “British East Company” no Quénia; a Sul Afrcana “British South 
African Company” administrava quase totalidade dos territórios entre a ex-Rodésia e a ex- Niassalândia;  a “ 
Deutsch Kolonial Gesellschaft”, no Sudoeste Africano; a Filonardi, na Somália Italiana . Alguns dos territórios 
controlados por estas companhias ficaram ligados aos protectorados emergentes.   
 
xlv Bens transaccionáveis: são bens de exportação, na linguagem económica é comum distinguir bens 
transaccionáveis e bens não transaccionáveis; estes seriam os bens produzidos apenas para fins de consumo interno. 
Por exemplo, para além da madeira, gás e petróleo, a maior parte dos países ex-colonias, especializava-se na 
produção e exportação de  bens (das culturas de plantação), tais como, algodão, cana de açúcar, soja, arroz, milho, 
caju, cacau, etc, e que constituíam a maior base de receitas em termos de divisas. 
 
xlvi Robert, Cooper (2006): refere que a característica da guerra– fria , era de manter as duas potências, EUA e 
URSS, afastadas de um cenário de confronto directo em termos bélicos, embora apetrechassem seus países satélites; 
outras das características da guerra-fria era a constante propaganda, suborno e subeversão. A estratégia era fazer um 
jogo político  e diplomático que fragilizasse o adversário ditando ou precipitando golpes de estado, crises 
económico- financeiras, nos paises satélites. 
 
xlvii Nota: o rompimento com a estrutura das redes comerciais estrangeiras de bens e serviços, herdadas das potências 
colonizadores, iria cedo constituir o grande constrangimento (um verdadeiro “calcanhar de Aquiles”), para a 
continuidade produtiva da maior parte das empresas Africanas. O problema não era apenas o de garantir a produção 
de bens e vendê-los, tratava-se também de reintegrar o imobilizado corpóreo. E neste caso o problema era 
igualmente insolúvel.  
 



 189
 
                                                                                                                                                       
xlviii Robert, Cooper (2006; 29,31): referindo-se ao mundo pós-moderno (ao pré-estado) e ao Caos pós-imperial, 
exemplificava, a Somália, o Afeganistão, a Libéria. Podíamos acrescentar o Congo, o Ruanda, o Burundi, a Etiópia. 
Tratava-se de situações em que o “estado é uma estrutura frágil: ou porque abusava demasiado do seu monopólio, 
ou porque detinha muito pouca ordem traduzindo o risco de caos. Cooper, sublinhava que um estado demasiado 
frouxo perdia o controlo governativo, e demasiado forte e imperador, quebrava. Era necessário um mix, o que não 
acontecia em situações de caos como nos exemplos dos países citados.  
 
xlix (Dougherty: 2003) :“o sistema monetário internacional alterou-se significaivamente nos anos 70;  volume dos 
dólares em circulação, nas mãos de partes que não bancos- centrais nacionais (como reservas oficiais) continuou a 
aumentar; estes foram chamados os «eurodólares»; Os «eurodólares» e as outras moedas nacionais (libras , francos, 
marcos) detidos por bancos «off-shore», constituiram aquilo que se denominou «mercado euro-crédito»”; a crise 
dos meados da déc.70 criou um problema novo aos próprios países industrializados, constatavam um cenário de 
aumento simultâneo de « inflação, baixa taxa de crescimento, desemprego, taxa de juro»; quando geralmente a 
inflação anda associada a períodos de crescimento (baixa taxa de juros, confiança dos investidores e criação de 
emprego). Esta nova situação foi conhecida por « estagflação». 
 
l  Segundo Dougherty, “ao longo dos anos 80, o endividamento dos países do sul, rondava valores acima de 1 trilhão 
de dólares; enquanto em 1979, as fontes privadas emprestavam 1% a mais que as fontes públicas, em 1983, esta 
proporção era de 50%”. O México, Argentina, e muitos países Africanos, já se queixavam da falta de liquidez para 
solver as suas dívidas. 
 
li Stern, referindo-se ao não-alinhamento no contexto da «NOEI» (nova ordem económica internacional), sublinhava 
que, por parte dos países do 3º mundo, era uma manifestação de vontade de transformação da realidade, “sobre o 
que deveria ser” nas relações económicas à escala internacional;  não em termos de paliativos mas sim em termos 
de”relações de forças e de estruturas de poder  no plano internacional”. O não alinhamento e «NOEI», constituíam 
para os países do 3ºmundo e para a ONU, um esteio ideológico, mobilizador para o desenvolvimento.  
 
lii Giddens, Anthony (2004; pp.678/9): citando Habermas “a esfera pública é essencialmente a base da democracia; e 
os procedimentos ortodoxos da democracia envolveriam os parlamentos e os partidos, mas não nos dariam as bases 
suficientes para uma tomada de decisão colectiva; poderíamos renovar a esfera pública através da reforma dos 
procedimentos democráticos e do envolvimento mais consistente das agências da comunidade e de outros grupos 
locais; os meios de comunicação modernos não obstante os seus defeitos permitiriam o desenvolvimento de um 
diálogo e discussão abertos”.   
 
liii Meredith, Martin (2006; p378 à p.86): Segundo este autor, dos 150 líderes africanos que ajudaram a erguer a 
independência apenas seis resignaram o poder de forma voluntária (dentre eles: Léopold Senghor, do Senegal; 
Ahmadu Ahidjo, dos Camarões; Nyerere, da Tanzânia), a maior parte viriam a tornar-se lideres vitalícios ( o ditador,  
presidente Banda, do Malawi; Félix Boigny, da Costa do Marfim, que até aos 84 anos teimava em manter o poder); 
em média, esses políticos estiveram no poder acima de 20 anos. O fim do bloco Soviético iria constituir o início do 
fim das ditaduras e da hegemonia dos líderes carismáticos e vitalícios. 
 
liv Habermas, Jurgen (2004; p.85): “Pensamento Pós-Moderno”- no agir estratégico, “o autor assume uma postura 
direccionada para o êxito que , no caso limite, chega a ser a de uma racionalidade orientada para fins”; enquanto que 
o agir comunicativo seria orientado para o entendimento, no âmbito de um “mundo de vida mais partilhado”, e com 
“base em interpretações comuns da realidade, conjugar os seus planos de um modo coorporativo”. Há uma 
conciliação de objectivos entre locutores e ouvintes. Mas quem “age de forma estratégicajá não se reporta a um 
mundo de vida partilhado a nível intersubjectivo, perdido no mundo objectivo, decide-se com base em preferências 
subjectivas (p.228). No caso Africano começa a surgir a partir do topo o culto do “individualismo, da liberdade 
arbitrária, o sujeito libertado que se possui a si próprio”; esse individuo seria o candidato predilecto e ilegível, teria 
reunido as condições para o agir estratégico do partido ganhador.   
 
lv Democracia processualista, no sentido da praxe do formalismos e no sentido das regras (um homem, um voto; a 
não transitividade do voto; voto livre e secreto).   
 
lvi Hoffe, Otfried(2005;pp131): a democracia participativa é a democracia executora do poder; neste caso, o povo 
não é um eleitorado temporário, é actor político; releva o papel da opinião pública como influenciador da luta pelo 
poder; permite que a oposição manifeste sua opinião, o que cria uma paz inteira (o autor, por empréstimo a Kant, 
consegue-se: “ a paz perpétua”); no caso ideal, a democracia torna-se um plebiscito que se repete todos os dias; 
todavia, há os perigos da democracia de militância dos profissionais da política, que podem levar a uma relação 
aristocrática; e, para Habermas, a democracia executora de poder deve-se comprometer previamente com os 
direitos humanos; Sousa Santos, Boaventura: “ A democracia participativa assenta na ideia de que os cidadãos 
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devem participar directamente nas decisões políticas e não apenas, como quer a democracia representativa, na 
escolha dos decisores políticos”. O autor exemplifica a discussão do orçamento no estado do Rio Grande do Sul, no 
Brasil, onde as dificuldades do processo eram acrescidas pela forte tradição autárquica e patrimonialista;  pela 
existência de critérios técnico-burocráticos e clientelistas. Segundo o autor, o orçamento enquanto uma espécie de 
contrato político, entre o estado e os cidadãos,  serviu de palco de prática emancipatória, possível pelos 
mecanismos e canais de participação populares devidamente definidos para os níveis federal, municipal e local; as 
populações foram chamadas a participar aos vários níveis de discussão orçamental (na definição de prioridades e 
afectação de recursos). Mas Santos alerta que o caso de Rio Grande, não deve ser  mimeticamente transposto para 
outros países.  
 
lvii  Citado por Sérgio Lopes: “ A elite governamental é a parte da elite que governa pela manha ou pela força (“as 
raposas e os leões de Maquiavel”)”, para atingir os seus objectivos; pois, como é possível convencer alguém que 
vive com menos de 1 dólar/dia a votar, quando a lógica de quem pede o voto é usurpar o dinheiro, após ganhar as 
leições? A lógica do “equilíbrio de pareto” parece verificar-se neste caso (Frank, Robert e Bernanke, Bem: 2003; 
ver eficiência de Pareto) 
 
lviii A Comissão Europeia, um pouco por reacção às recentes Vagas migratórias para Espanha e Itália,  realizou em 
início de Outubro de 2006, em Adis Abeba, na Etiópia, a cimeira conjunta com seus parceiros da comissão Africana, 
no sentido de se consertar acções para conter a vaga de emigrações para a Europa; as imagens de Durão Barroso, 
transportando um saco de farinha ao colo, em Darfur, espelham bem o sentido e o desafio da cooperação, e de que 
“uma das prioridades actuais da política externa Europeia deverá concentrar-se em África” (Durão Barroso à RTP1, 
Setembro/outubro de 2006); esta iniciativa serviu também de antevisão da próxima cimeira de Lisboa, em 2007, 
sobre as relações “Europa/Africa”. Por outro lado, existe o “Plano Blair”, aparentemente generoso. Faltaria talvez a 
estas duas iniciativas  a passagem da generosidade ao consenso para um plano Marshall!  
 
lix «O problema da contextualização ganha relevância na medida em que existe o risco da “verdade do discurso, 
mudar de contexto em contexto” (Popper:1996; p.66) lix. Segundo este autor, face a esse risco que ele chama de 
“relativismo do irracionalismo moderno”, aconselha-se, no âmbito metodológico, o “método da discussão crítica”. 
Assim reflectir-se-á no contexto regional, as vertentes sócio-política, demográfica, urbanística, a comparação dos 
indicadores de desenvolvimento, o quadro económico-financeiro e fiscal, os seus efeitos em termos territoriais, 
dando particular ênfase aos aspectos em que possam servir de esteio à análise das assimetrias regionais 
Moçambicanas». 
 
lx Os desafios do milénio procuram com o nível de progresso atingido pela humanidade, reduzir substancialmente, o 
actual «status quo», da pobreza a nível mundial. Para o efeito, pretendia-se uma redução significativa (próxima de 
50%): da População sobrevivendo com < 1 US$/dia; População subalimentada; crianças em idade escolar sem 
escola (independentemente do sexo); crianças que morrem com < 5 anos; População sem água potável; População 
sem saneamento. 
 
lxi UNHCR (2004; Anexo 38): “ Au Mozambique, la population relevant de la compétence de L´UNHCR a continue 
à augmenter en 2004, atteignant en fin d´année près de 10000 personnes, en majorité originaires de RDC, du 
Burundi et du Rwanda. L´Organisation est vanue en aide à plus de 4000 personnes résident dans le camp de 
Marratane, à l´extrémité nord du pays. Compte tenu de l´instabilité qui continue à régner  dans certaines parties de 
la région dês Grands Lacs, la population réfugiée devrait continuer à croître pour atteindre environ 12000 individus 
en 2005”.  
 
lxii Arlindo, Mariano (chefe do departamento do movimento migratório na Direcção Nacional de Migração; 2005): 
(i) “As autoridades governamentais reconhecem a sua incapacidade de garantir um controlo efectivo da fronteira, 
bastante extensa, dada a exiguidade de recursos, tanto materiais como humanos”; (ii) “ O grosso desses cidadãos é 
ou era proveniente da região dos Grandes Lagos”; (iii) “Para chegarem à Moçambique, muitos desses cidadãos, têm 
que passar por outros países; eles chegam à cidade de Tete, por exemplo, sem passar por nenhum posto de controlo 
fronteiriço, o que quer dizer que alguém lhes dá toda a informação sobre os locais, sem presença policial”. Jornal “0 
País”; 06. 09. 2005. 
 
 
 
 
 
 
 


