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1 Breve Caracterização do Distrito 

1.1 Localização, Superfície e População 

O distrito de Moatize, que dista 20Km do Município de Tete, situa-se a NE da cidade 

capital provincial, entre os paralelos 15˚ 37’ e 16˚ 38’ de latitude Sul e entre os meridianos 

33˚ 22’ e 34˚ 28’ de longitude Este. É limitado a Norte pelos distritos de Chiúta e Tsangano; 

a Este pela República do Malawi; a Sul pelos distritos de Tambara, Guro, Changara e 

Município de Tete, através do rio Zambeze e Mutarara através do rio Mecombedzi; e a 

Oeste pelos distritos de Chiúta e Changara. 

A superfície do distrito1 é de 8.462 km2 e a sua população está estimada em 292 mil 

habitantes à data de 1/7/2012. Com uma densidade populacional aproximada de 34,5 

hab/km2, prevê-se que o distrito em 2020 venha a atingir os 450 mil habitantes. 

A estrutura etária do distrito reflecte uma relação de dependência económica de 1:0.9, isto é, 

por cada 10 crianças ou anciões existem 9 pessoas em idade activa. Com uma população 

jovem (49%, abaixo dos 15 anos), tem um índice de masculinidade de 95% (por cada 100 

pessoas do sexo feminino existem 95 do masculino) e uma taxa de urbanização do distrito é 

de 18%, concentrada na Vila de Moatize e zonas periféricas de matriz semi-urbana.  

1.2 Clima, Relevo e Solos 

Ocorrem no distrito dois tipos de climas nomeadamente o do tipo “Seco de Estepe com 

Inverno Seco - BSw” na parte Sul do Distrito e o do tipo “Tropical Chuvoso de Savana – 

AW” no Norte do Distrito.  

Os dois tipos de clima observam duas estações distintas, a estação chuvosa e a  seca. A 

precipitação média anual na estação mais próxima (cidade de Tete) é cerca de 644 mm, 

enquanto a evaporatranspiração potencial média anual está na ordem de 1.626mm.  

A maior queda pluviométrica ocorre sobretudo no período compreendido entre Dezembro 

de um ano a Fevereiro do ano seguinte, variando significativamente na quantidade e 

distribuição, quer durante o ano, quer de ano para ano, e a temperatura média está na ordem 

dos 26.5ºC. As médias anuais máxima e mínima são de 32.5 e 20.5ºC, respectivamente.  

Geomorfologicamente o distrito ocorre parcialmente no vasto Complexo Gnaisso-

Granitico do Moçambique Belt onde sobressaem em forma de “Inselbergs” as rochas 

                                                
1 Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção http://www.cenacarta.com 
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intrusivas do Pós-Karroo.  

Destas geoformas de terreno resultam vários agrupamentos de solos destacando-se os 

seguintes: solos castanho-acinzentados, castanho-avermelhados pouco profundos sobre 

rochas calcárias e os derivados de rochas basálticas, estes últimos, podendo ser 

avermelhados, castanho-avermelhados ou pretos, são ainda de profundidade variável e 

caracterizados por apresentarem boas capacidades de retenção de nutrientes e água, 

fendilhados quando secos e plásticos e pegajosos quando molhados.  

Ocorrem ainda em pequenas manchas solos aluvionares, em particular nos terraços dos rios 

Révubuè e Zambeze. 

1.3 Recursos Minerais 

Moatize é caracterizado por importantes jazigos de carvão (do tipo hulha), e inúmeras 

jazidas de titanomagnetites vanadíferas (ferro, titânio e vanádio). 

Os jazigos de carvão fazem parte de uma extensa área que se estende de Chingodzi ao rio 

Mecombedzi, situada a Sul da região montanhosa do distrito, localizando-se os jazigos mais 

importantes na chamada Bacia Carbonífera de Moatize-Minjova. 

O jazigo de Moatize foi objecto de exploração mineira desde princípios do século passado, 

começando a exploração do carvão em pequena escala e a céu aberto. Os trabalhos 

subterrâneos principiaram em 1940, com uma produção anual de 10.000 toneladas. Em 

meados de 1950, a produção anual atingiu 25.000t e em 1975 o pico máximo de 575.000 

toneladas. Em 1977, a Carbomoc E.E., continuou a exploração do jazigo. Actualmente, a 

exploração deste carvão está a cargo da Companhia do Vale do Rio Doce (CVRD-

Moçambique). 

Este carvão tem 7.000 calorias, com uma percentagem volátil de 22%. O carvão pode dar 

coque, indispensável à indústria de alta metalurgia. 

O carvão de Moatize é tão bom como os melhores da Europa e é da mesma formação do 

de Witbank, da República da África do Sul. 

Actualmente existem explorações de larga escala de carvão mineral conduzidas pela VALE 

Moçambique, Limitada, Riversdale Moçambique Limitada e JINDAL Mozambique Minerals 

(JSPL). 
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O facto de se encontrar ferro perto do carvão, como acontece em Moatize, constitui uma 

posição de riqueza excepcional e um caso raro no mundo. 

É também notável a presença de filões de quartzo-carbona, todos constituídos por sílica e 

calcite de excelente qualidade. 

Os filões de quartzo-carbonatados, unicamente constituídos por calcite e sílica situam-se 

nos arredores da Vila de Moatize. 

As jazidas de ferro e chumbo, essencialmente constituídos por magnetite, hematite e apatite, 

localizam-se no Monte Muande, situando-se nas proximidades do Rio Zambeze, junto ao 

limite ocidental do distrito. 

A jazida de corindo localiza-se na região de Canchoeira, próximo da EN 103 – 

Moatize/Zóbuè. A jazida de fluorite localiza-se no Monte Muambe. 

Há ocorrências de minerais polimetálicos de cobre, ouro, prata, volfrâmio e chumbo 

(essencialmente constituídos por calcopirite aurífera e argentífera Shelite e galena), em 

Capanga nos arredores da Vila de Moatize. 

Existem, ainda, minerais radioactivos (constituídos por davitite, samarsquite, estibitanlite e 

pecholenda) e de rutilo na região de Mabvudzi, praticamente no limite entre o distrito de 

Moatize e Chíuta. 

No respeitante aos materiais de construção, salienta-se a existência de calcários cristalinos, 

rochas gabro-dioríticas e especialmente de anortositos (rocha ornamental de beleza rara), 

bem como de argilas, areias e saibro, o que confere a este distrito a total auto-suficiência em 

recursos minerais no domínio da construção civil. 

Os calcários cristalinos fazem parte do Monte Muande, estendendo-se até ao Rio Zambeze. 

As rochas gabro-dioríticas e os anortositos em geral abundam praticamente em toda a região 

montanhosa do distrito. 

Os anortositos com características de rocha ornamental de beleza rara ocorrem nos montes 

Necungas e na área de Inhangoma. 

Existem no distrito 3 nascentes termais: 

 A 1ª  foi assinalada nos arredores da Vila de Moatize no Bairro Chipanga. 

 A 2ª  localiza-se em Chitiwitiwi, sobre a base do Monte Mwambe. 
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 A 3ª  nascente termal é a de Nhaondwe, de elevada temperatura, 80˚C, que merecem 

ser devidamente estudadas, visando o seu aproveitamento para fins terapêuticos e 

turísticos. Esta nascente localiza-se nas proximidades do Rio Zambeze, junto ao 

limite ocidental do distrito com Changara. 

1.4 Recursos Naturais 

Flora  

A vegetação predominante neste distrito é rica em madeira, sobretudo a umbila, chanfuta e 

pau-preto, tendo como vegetação nativa a machiqueira, maçudos, mama e eduza, e o 

embondeiro “Barbai”.  

A flora constitui, também, uma fonte importante de fornecimento de energia (lenha e 

carvão), materiais para a construção de habitações das populações e produção de madeira 

não processada. Contudo, a sua intensa exploração para fins agrícolas, lenha e carvão, bem 

como aos efeitos nocivos das queimadas descontroladas, tem conduzido a uma eliminação 

gradual das áreas florestais do distrito. 

Actualmente, a exploração da madeira é feita por operadores privados devidamente 

licenciados que operam nos Postos Administrativos de Moatize e Kambulatsitsi, explorando 

as espécies de umbila, chanfuta, jambirre, pau-preto e pau-ferro. 

Fauna e Bravia  

No que respeita à fauna bravia do distrito, a mesma é constituída de diversas espécies de 

animais, nomeadamente: elefantes, leões, leopardos, pala-palas, hienas, porcos-espinhos, 

cudos, cabritos do mato, macacos, búfalos, cobras, hipopótamos, crocodilos e uma grande 

variedade de aves. 

1.5 Infraestruturas 

O Distrito conta com uma extensão de 2.115,5 km de estradas, dos quais 172 km de 

estradas asfaltadas e 1.945,5 km de estradas de terra batida. 

Moatize é acessível por estrada, sendo por isso atravessado por 3 estradas Nacionais (EN 

103-Moatize/Zóbuè; EN 222 – Matena/Cassacatiza; EN 223 – Mussacama/Calómuè) e por 

2 Estradas Regionais (ER 450 – Madamba/Mutarara; ER 456 – Matema/Furancungo, via 
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Cazula). Existe 1 ramal de linha férrea que saindo de Moatize atravessa o PA de 

Kumbalatsitsi até ao Rio Mecombedzi, limite com o distrito de Mutarara. 

A N7 (Rio Rovubué/Zóbuè) é uma das principais vias da província que atravessa o distrito, 

o denominado “Corredor Cuchamano/Tete/Zóbuè”, que faz ligação com os países 

vizinhos, as Repúblicas do Zimbabué e Malawi. 

O distrito de Moatize é atravessado pela linha ferroviária de Sena, que liga a Vila de Moatize  

ao porto da  Beira na província de Sofala, passando pelo Posto Administrativo de 

Kambulatsitsi, até ao limite com o distrito de Mutarara, no Povoado de Mecombedzi. 

O distrito funciona com um sistema de transportes e comunicações multifacetado, desde os 

ferroviários, passando pelos rodoviários até ao telefone, telégrafo e rádio.  

Moatize é acessível em termos de telecomunicações por telefone, telefonia móvel e rádio. 

O Distrito possui  serviços de correios e postais apenas na sede do Posto Administrativo de 

Moatize.  

O Distrito tem acesso à emissão da Rádio Moçambique e a estações estrangeiras dos países 

vizinhos, como é o caso do Malawi, Zimbabué, Zâmbia e Tanzânia. Funciona, também, no 

distrito a rádio Comunitária da Paróquia São João Baptista de Moatize (com um raio de 

cobertura de 15km, aproximadamente), havendo perspectivas de o aumentar para cerca de 

50km. 

O sinal da Televisão de Moçambique atinge um raio de sensivelmente, 10 km, porém com 

algumas deficiências, devido à localização do emissor. 

O distrito possui três pistas de aterragem localizadas nas Sedes dos Postos Administrativos 

do Zóbwè, Kambulatsitsi e na Localidade de Mpanzo.  

O Distrito está ligado ao sistema da rede nacional de energia eléctrica, o qual abrange a sede 

do Distrito e algumas Localidades e Povoações. A sede do Posto Administrativo do Zóbue 

recebe energia do Malawi. 

Este sistema da rede eléctrica abastece os serviços públicos, habitações, o sector comercial, 

empresas, estabelecimentos comerciais e instituições sociais. 

O Distrito possui um pequeno sistema de abastecimento de água montado na Sede do 

distrito, que abastece as pessoas residentes na Vila de Moatize, através de 

fontenários. O distrito conta, ainda, com dois pequenos sistemas de 
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abastecimento de água nos bairros de reassentamento em Cateme e Muaradzi. Nas restantes 

regiões do Distrito, o abastecimento de água é garantido por furos e poços. 

O distrito conta com 200 fontes de água, das quais 181 operacionais e 19 inoperacionais. 

Em 2011 foram reparadas 45 fontes em parceria com a Igreja de Deus em Cristo Minonita. 

O distrito possui 120 escolas (das quais, 92 do ensino primário nível 1), e está servido por 

12 unidades sanitárias, que possibilitam o acesso progressivo da população aos serviços do 

Sistema Nacional de Saúde, apesar de a um nível bastante insuficiente como se conclui do 

índice de cobertura média de 1 unidade sanitária por cada 24.362 pessoas. 

Apesar dos esforços realizados, importa reter que o estado geral de conservação e 

manutenção das infraestruturas não é suficiente, sendo de realçar a rede de bombas de água 

a necessitar de manutenção, bem como a rede de estradas e pontes que, na época das 

chuvas, tem problemas de transitabilidade. 

1.6 Economia e Serviços 

A agricultura é a actividade dominante e envolve quase todos os agregados familiares. O 

regresso das pessoas às suas zonas de origem ou de preferência, tem gerado conflitos pela 

posse e uso da terra, para cuja solução e moderação, tem contribuído a Administração em 

coordenação com anciões locais influentes. 

É na faixa do distrito atravessada pelo rio Zambeze, que é possível fazer agricultura irrigada, 

com recurso a meios mecânicos de propulsão. Mais para o interior do distrito, existem 

algumas terras onde é possível utilizar pequenos sistemas de rega para produção agrícola, 

desde que haja algum investimento para a construção de sistemas de armazenamento de 

água. 

De um modo geral, a agricultura é praticada manualmente em pequenas explorações 

familiares em regime de consociação de culturas com base em variedades locais. 

A produção agrícola é feita predominantemente em condições de sequeiro, nem sempre 

bem sucedida, uma vez que o risco de perda das colheitas é alto, dada a baixa capacidade de 

armazenamento de humidade no solo durante o período de crescimento das culturas. 

Algumas famílias empregam métodos tradicionais de fertilização dos solos como o pousio 

das terras, a incorporação no solo de restolhos de plantas, estrume ou cinzas. Para além das 
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questões climáticas, os principais constrangimentos à produção são as pragas, a seca, a falta 

ou insuficiência de sementes e pesticidas.  

O sistema de produção mais dominante compreende mapira/mexoeira. O milho é 

produzido em consociação com feijão nhemba em solos com boas capacidades de retenção 

de humidade e em microclimas específicos. Observa-se ainda o domínio de criação do gado 

caprino bovino e aves. 

A norte do distrito, dominam consociações de mandioca, milho e feijões nhemba e boere 

e/ou consociação de mapira, milho e feijão nhemba, e em menor escala a cultura de 

amendoim.  

Nos solos onde se observa a presença de humidade residual por período prolongados de 

tempo é frequente a cultura de arroz ou batata-doce, esta última, em regime de 

matutos/camalhões. 

O fomento pecuário no distrito não tem sido suficiente. Porém, dada a tradição na criação 

de gado e algumas infraestruturas existentes, verificou-se um crescimento do efectivo 

bovino de 12 mil cabeças em 2000, para cerca de 16 mil em 2004 e 34 mil em 2011. 

Dada a existência de boas áreas de pastagem, há condições para o desenvolvimento da 

pecuária, sendo as doenças e a falta de fundos e de serviços de extensão, os principais 

obstáculos ao seu desenvolvimento. 

Os animais domésticos mais importantes para o consumo familiar são as galinhas, os patos 

e os cabritos, enquanto que, para a comercialização, são os bois, os cabritos, os porcos e as 

ovelhas.  

A migração das populações rurais para as Sedes, Distrital e dos Postos Administrativos 

trouxe consigo o aumento das necessidades em combustível lenhoso. E, como consequência 

disso, existe muita pressão sobre a utilização das florestas, sobretudo naturais para o 

fornecimento de combustível lenhoso. 

Dentre as árvores mais importantes no distrito figuram o Pau-ferro, a Chanfuta, a Umbila, a 

Acácia amarela e a mangueira. Coqueiros e pinheiros são raros localmente.  

O distrito debate-se com sérios problemas de erosão e desflorestamento, pese embora o seu 

esforço em plantar mais árvores que são a principal fonte de energia e de material de 

construção. 
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A rica fauna do distrito compõe-se de cudos, búfalos, elefantes, impalas, pala-palas, leões, 

leopardos, hienas, fococeiros, macacos-cães de cara-preta, cabritos cinzentos, porcos-

bravos, cabritos de pedras, coelhos, changos, serpentes, répteis, entre outras espécies. 

Devido a esta riqueza faunística, existem duas zonas de ocorrência de muitos animais 

selvagens com boas probabilidades de virem a ser zonas de conservação de animais bravios, 

nomeadamente: 

 Zona de Samoa – Situada a Norte do distrito, Localidade de Samoa, Posto 

Administrativo de Zóbuè, ocupando áreas compreendidas entre os rios Rovóbuè a 

Oeste e Ncondedzi a Leste, prolongando-se até ao rio Livilange-Angónia. 

 Zona do Rio Lulera – esta área situa-se nas Localidades de Necundas, Posto 

Administrativo de Kumbalatsitsi e Nsungo, Posto Administrativo de Moatize-sede, 

respectivamente. Confina a Norte com a linha férrea, a Oeste com o Rio Muaradzi, 

a Sul e Sudeste com os Rios Zambeze e Sorodze. 

A caça de pequenos animais constitui um suplemento dietético para as famílias.  Dentre as 

espécies faunísticas que se destacam no distrito figuram o hipopótamo, o cudo, o leopardo e 

a impala.  

Nas lagoas e rios de água profunda, como o Zambeze, Rovóbuè, Ncondedzi e Mabvudzi, há 

hipopótamos, crocodilos, o saboroso peixe PENDE e diversas outras variedades. 

As minas de carvão, os Caminhos-de-Ferro e o cultivo do tabaco são os principais vectores 

da economia comercial do distrito e constituem também outras fontes potenciais de renda 

não agrícolas que absorvem uma grande parte da mão-de-obra local, ou que permitem que 

outras actividades - intercâmbios comerciais - se possam efectivar. 

Dada a proximidade da capital provincial, o distrito mantém fortes ligações comerciais com 

a capital provincial. E dada a longa extensão da fronteira estatal com a República do Malawi, 

o distrito, e muito particularmente as populações fronteiriças mantém fortes ligações 

comerciais com o vizinho Malawi. 

A venda de produtos locais é feita a nível do distrito. No entanto, géneros alimentares são 

também adquiridos nos distritos circunvizinhos ou no Malawi. Enquanto isso, há também 

comerciantes provenientes da capital provincial - Tete - que vêm a Moatize adquirir 

produtos locais para posterior revenda. 
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Tem também sido frequentes actividades de venda ambulante de produtos, 

maioritariamente entre mulheres e crianças, enquanto os homens se dedicam à latoaria ou 

ao torno de ferros. 

Actualmente existem explorações de larga escala de carvão mineral conduzidas pela VALE 

Moçambique, Limitada, Riversdale Moçambique Limitada e JINDAL Mozambique Minerals 

(JSPL). 

1.7 História, Cultura e Sociedade Civil 

Os povos que habitam o distrito são maioritariamente das etnias NHUNGUÉ, que se 

distribuem pelos Postos Administrativos de Moatize-Sede, Kambulatsitsi e Autarquia da 

Vila de Moatize; e CHEWA localizada no PA de Zóbuè. 

Registam-se algumas manchas falantes das línguas CISENA, na Sede do Posto 

Administrativo de Kambulatsitsi e autarquia da Vila de Moatize; CI-NDAU e CI-

TAWARA, nos Povoados de Nsembedzi, Monga e Catábua, nos PA’s de Zóbuè e Moatize-

sede, respectivamente. 

Os habitantes do distrito constituem um mosaico cultural bastante rico em expressão. 

Possuem dança milenares como a Mafue, Njole, Chiwere, Nhau, Chintale, Valimba, Utsi, 

entre outras, que os socializam em momentos alegres e tristes. 

A família rural é, em média, constituída por 4.1 membros. Segundo os hábitos tradicionais, a 

poligamia é uma forma de um homem se atribuir uma posição de relevo na sociedade, pois 

quanto maior for o número de mulheres que ele tiver, maior é a aceitação e respeito pela 

população da zona. 

O regime alimentar é baseado no elevado consumo de hidratos de carbono obtidos a partir 

da farinha de milho, mapira e mexoeira, acompanhados de quiabo, feijão manteiga e 

nhemba, verduras, peixe e carne. 

Exceptuando-se as Sedes dos Postos Administrativos, a maioria da população vive em 

habitações de construção precária. 

Esta habitação é de execução simples, chão térreo, em geral com uma subdivisão maior, 

sendo o seu mobiliário muito reduzido. 

A cama tradicional é uma esteira de caniço. 
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A população dedica-se à prática da agricultura e à criação de animais, as quais constituem as  

O Distrito possui um Conselho Consultivo Distrital composto por 50 membros e presidido 

pelo Administrador Distrital. Em 2011 o CCD aprovou 60 projectos de iniciativa local. No 

Distrito funcionam 3 Conselhos Consultivos dos Postos Administrativos, com 40 membros 

cada, e presididos pelo respectivo Chefe do Posto Administrativo. No seu funcionamento 

participativo estes envolvem os membros dos 9 Conselhos Consultivos de Localidade. 

Os membros dos Conselhos Consultivos do Distrito são envolvidos na apreciação do 

PEDD e PESOD e na avaliação periódica dos instrumentos da planificação territorial local, 

bem como no que se refere à opinião sobre a viabilidade de projectos de iniciativa local, e 

projectos com impacto directo nas comunidades, no âmbito de investimento local, que são 

submetidos posteriormente para decisão do Conselho Consultivo Distrital. 

No âmbito da implementação do Decreto 15/2000 sobre as autoridades comunitárias, de 

acordo com as entidades distritais, foi levado a cabo um trabalho de divulgação do mesmo 

em todos os Postos Administrativos, Localidades, Aldeias e Povoações, tendo sido 

envolvidas todas as camadas sociais. Este trabalho culminou com a legitimação pelas 

respectivas comunidades dos Líderes Comunitários e com o seu reconhecimento pela 

autoridade competente. 

A relação entre a Administração e as autoridades comunitárias é positiva e tem contribuído 

para a solução dos vários problemas locais, nomeadamente os surgidos devido aos conflitos 

de terras existentes no distrito. 

A população, devidamente mobilizada pelas autoridades comunitárias, participa activamente 

na abertura de estradas terciárias, que tem facilitado o escoamento dos excedentes agrícolas, 

na construção de escolas com material precário, casas para alguns Presidentes das 

Localidades e enfermeiros, na conservação de fontes de água, na denúncia de malfeitores e 

na localização de terrenos para vários fins socioeconómicos e culturais, sempre que 

necessário. 

A religião dominante é a Sião/Zione, praticada pela maioria da população do distrito. 

Existem outras crenças no distrito, sendo prática corrente que os representantes das 

hierarquias religiosa se envolvam, em coordenação com as autoridades distritais, em várias 

actividades de índole social.  
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2 Demografia222 
A superfície do distrito3 é de 8.462 km2 e a sua população está estimada em 292 mil 

habitantes à data de 1/7/2012. Com uma densidade populacional aproximada de 34,5 

hab/km2, prevê-se que o distrito em 2020 venha a atingir os 450 mil habitantes. 

2.1 Estrutura etária e por sexo 
A estrutura etária do distrito reflecte uma relação de dependência económica de 1:0.9, isto é, 

por cada 10 crianças ou anciões existem 9 pessoas em idade activa. Com uma população 

jovem (49%, abaixo dos 15 anos), tem um índice de masculinidade de 95% (por cada 100 

pessoas do sexo feminino existem 95 do masculino) e uma taxa de urbanização do distrito é 

de 18%, concentrada na Vila de Moatize e zonas periféricas de matriz semi-urbana.  

Quadro 1. População por posto administrativo, 1/7/2012 

  
   

TOTAL    
Grupos etários 

0 - 4 5 - 14 15 - 44 45 - 64 65 e mais  
Distrito de Moatize 292,341  54,745  87,779  118,196  23,827  7,794  
Homens 142,485  27,317  43,543  56,690  11,353  3,581  
Mulheres 149,856  27,428  44,236  61,505  12,474  4,213  
P.A. de Moatize 107,047  18,423  32,245  44,746  8,775  2,858  
Homens 52,365  9,216  15,863  21,857  4,214  1,215  
Mulheres 54,696  9,208  16,384  22,895  4,561  1,648  
P. A. de Kambulatsitsi 39,762  7,944  11,870  15,560  3,306  1,082  
Homens 19,588  4,035  5,986  7,415  1,620  532  
Mulheres 20,171  3,910  5,882  8,144  1,686  549  
P. A. de Zobue 145,531  28,378  43,664  57,890  11,746  3,854  
Homens 70,532  14,067  21,693  27,419  5,520  1,834  
Mulheres 74,989  14,310  21,970  30,466  6,226  2,017  
Fonte :  INE, Dados do Censo de 2007.   

Das pessoas residentes no distrito, 86% nasceram no próprio distrito, o que denota fluxos 

de migração significativos. 

Quadro 2. Pessoas residentes no distrito, segundo o local de nascimento 

	  	   Local	  de	  Nascimento	  

	  	  
No	  próprio	  
distrito	  

Noutro	  distrito	  da	  
mesma	  província	  

Noutra	  
Província	  

Total	   85.8%	   10.9%	   3.4%	  
	  -‐	  Homens	   85.7%	   10.6%	   3.7%	  
	  -‐	  Mulheres	   85.8%	   11.1%	   3.1%	  

Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.  

                                                
2 Os dados demográficos e da habitação, excepto nota contrária, estão referidos a 1/8/2007, última data censitária. 
3
 Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção http://www.cenacarta.com 



Moatize 

 

 PÁGINA12 

2.2 Traço sociológico 

Das 65 mil famílias4 do distrito, o tipo sociológico familiar principal é o nuclear com filhos 

(49%), isto é, com um ou mais parentes para além de filhos e têm, em média, 4.5 membros. 

Quadro 3. Agregados familiares, segundo a dimensão 
% de agregados, por dimensão 

1 - 2 3 - 5 6 e mais 

20.2% 48.7% 31.1% 
                             Fonte :  INE, Dados do Censo de 2007 e Pro je c ções  g lobais  da população .  
 

 

Quadro 4. Agregados familiares, segundo o tipo sociológico 
TIPO SOCIOLÓGICO DE AGREGADO FAMILIAR 

Unipessoal 
Monoparental (1) Nuclear 

Alargado (2)  
Masculino Feminino Com filhos Sem filhos 

8.0% 1.9% 16.3% 48.6% 6.2% 18.9% 

Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca – Censo de 2007.    
1)  Família com um dos pais.     
2)  Família nuclear ou monoparental com ou sem filhos e um ou mais parentes. 

Na sua maioria casados após os 12 anos de idade, têm crença religiosa, dominada pela 

religião Católica. 

Quadro 5. Distribuição da população, segundo o estado civil 

Com 12 anos ou mais, por Estado civil 

Total Solteiro 
Casado ou 

união 
Separado/ 
Divorciado Viúvo 

100.0% 32.4% 58.0% 3.8% 5.9% 

Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca – Censo de 2007.    
Tendo o Cinyungwe como língua materna dominante, constata-se que 43% da população do 

distrito (com 5 ou mais anos de idade) tem conhecimento da língua portuguesa, sendo este 

domínio predominante nos homens, dada a sua maior inserção na vida escolar e no 

mercado de trabalho. 

Quadro 6. População com 5 anos ou mais, por língua materna e sexo 

  TOTAL  
GRUPO ETÁRIO 

 5 - 9  10 - 14 15 - 19 20 - 44 45 e mais 
TOTAL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
Cinyanja 30.1% 31.0% 27.3% 27.0% 31.0% 31.6% 
Cinyungwe 61.4% 63.7% 65.6% 64.2% 59.1% 58.1% 
Cisena 3.3% 1.5% 2.0% 2.9% 3.0% 4.9% 
Português 3.0% 2.2% 4.0% 4.4% 4.0% 2.4% 
Outras 2.2% 1.7% 1.1% 1.6% 2.8% 2.9% 

Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca – Censo de 2007.    

                                                
4 Estimativa para 2012 a partir das projecções da população do Censo de 2007. 
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Figura 1. População com 5 anos ou mais, por língua materna 
 

 
Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.  

Quadro 7. População de 5 anos ou mais e conhecimento de Português 

  

Sabe falar Português Não sabe falar Português 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Total 43.2% 53.0% 33.9% 56.8% 47.0% 66.1% 

  5 - 9 anos 24.1% 24.4% 23.8% 75.9% 75.6% 76.2% 

 10 - 14 anos 57.6% 58.9% 56.3% 42.4% 41.1% 43.7% 

15 - 44 anos 63.0% 71.8% 54.4% 37.0% 28.2% 45.6% 

45  anos ou mais  41.4% 58.6% 26.2% 58.6% 41.4% 73.8% 

Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca .     

2.3 Analfabetismo e Escolarização 

Com 47% da população alfabetizada, predominantemente homens, o distrito tem uma taxa 

de escolarização normal, constatando-se que 56% dos seus habitantes declararam no Censo 

2007 que frequentavam ou já frequentaram antes a escola, ainda que maioritariamente 

somente até ao nível primário. 

Quadro 8. População com 15 ou mais anos, e alfabetização, 2012 
  Taxa de analfabetismo 
  TOTAL Homens Mulheres 
Total 53.0% 35.6% 68.7% 
15 - 19 anos 34.2% 25.2% 43.2% 
20 - 24 anos 45.6% 29.0% 59.2% 
25 - 29 anos 50.6% 33.0% 66.6% 
30 - 44 anos 56.7% 36.8% 74.6% 
45  anos ou mais  72.5% 50.6% 92.3% 
P.A. de Moatize 37.8% 20.2% 54.2% 
P. A. de Kambulatsitsi 61.7% 41.9% 79.8% 
P. A. de Zobue 62.2% 46.0% 76.6% 

Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007. 

Cinyanja,	  
30,1%	  

Cinyungwe,	  
61,4%	  

Cisena,	  3,3%	  

Português,	  
3,0%	   Outras,	  2,2%	  
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3 Habitação e Condições de Vida555 
As características físicas das habitações, especialmente o material usado na sua construção e 

o acesso a serviços básicos de água, saneamento e energia, são indicadores importantes do 

nível de vida das famílias. As características do parque habitacional duma sociedade 

constituem um indicador bastante relevante do nível de desenvolvimento socioeconómico. 

Quadro 9. Habitações segundo o regime de propriedade 

Total	  de	  Habitações	   100.0%	  
	  -‐	  Próprias	   93.6%	  
	  -‐	  Alugadas	   3.4%	  
	  -‐	  Cedidas	  ou	  emprestadas	   2.0%	  
	  -‐	  Outro	  regime	   0.9%	  

Fonte :  Ins t i tu to  Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de  2007. 

A maioria (94%) das cerca de 65 mil habitações6 existentes no distrito são de propriedade 

própria. O tipo de habitação dominante é a palhota (74%). A casa mista, que é um tipo de 

habitação que combina materiais de construção duráveis e materiais de origem vegetal, 

representa 14% do parque habitacional do distrito. 

Quadro 10. Tipo de habitações 

Casa convencional7 ou apartamento8 0.9% 
Casa mista9 14.4% 
Casa básica10 10.9% 
Palhota11, casa improvisada12 e outras 73.7% 
Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.  

 

  
                                                
5 Os dados demográficos e da habitação, excepto nota contrária, estão referidos a 1/8/2007, última data censitária. 
6 Estimativa para 2012 a partir das projecções da população do Censo de 2007. 
7Casa convencional -  é uma unidade habitacional unifamiliar que tenha quarto(s), casa de banho, cozinha dentro de casa, e 

construída com materiais duráveis (bloco de cimento, tijolo, chapa de zinco/lusalite, telha/lage de betão). Pode ser de  rés-do-chão, 

mais de 1 ou 2 pisos.  
8Flat/apartamento - é uma unidade habitacional  que tenha quarto(s) casa de banho, cozinha   pertencente a uma unidade 

habitacional multifamiliar com 1 ou mais pisos podendo ser de um bloco ou conjunto de blocos. 
9Casa mista – é uma casa construída com materiais duráveis (bloco de cimento, tijolo, chapa de zinco/lusalite, telha/lage de betão), 

materiais de origem vegetal (capim, palha, palmeira, colmo, bambu, caniço, paus maticados, madeira, etc.) e adobe. 
10Casa básica – é uma unidade habitacional que só tem quarto(s) e não tem casa de banho e ou cozinha, sendo construída com 

materiais duráveis (bloco de cimento, tijolo, chapa de zinco/lusalite, telha/lage de betão). Inclui-se nesta categoria o conjunto de 

quartos geminados (casa comboio) que utilizam os mesmos serviços (casa de banho, cozinha e água). 
11Palhota – é uma casa cujo material predominante na construção é de origem vegetal (capim, palha, palmeira, colmo, bambu, 

caniço, adobe, paus maticados, etc.). 
12Casa improvisada – são habitações construídas com material improvisado e precário, tal como papel, saco, cartão,, latas, cascas de 

árvores, etc. 
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Figura 2. Tipo de habitações 

 
Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.  

Apesar de as condições de habitação serem diferentes entre as zonas urbanas e rurais do 

distrito, verifica-se um padrão comum dos materiais de construção caracterizado por: 

• O principal material usado nas paredes das casas é caniço/paus (65%); 

• O principal material usado na cobertura das casas é capim ou palha (86%); e 

• O principal material usado no pavimento das casas é adobe (80%). 

Quadro 11. Habitações segundo o material de construção 

  Em	  %	  
	  	   Total	   Urbano	   Rural	  
Paredes	   100.0%	   100.0%	   100.0%	  
	  -‐	  Blocos	  de	  cimento	  ou	  tijolo	   23.5%	   81.8%	   11.9%	  
	  -‐	  Blocos	  de	  adobe	   11.1%	   11.2%	   11.1%	  
	  -‐	  Caniço	  /	  Paus	   64.9%	   6.4%	   76.7%	  
	  -‐	  Madeira	  /	  Zinco	   0.1%	   0.4%	   0.1%	  
	  -‐	  Outro	  material	   0.3%	   0.2%	   0.3%	  
Cobertura	   100.0%	   100.0%	   100.0%	  
	  -‐	  Chapas	  ou	  telhas	   13.4%	   50.2%	   6.0%	  
	  -‐	  Laje	  de	  betão	   0.2%	   1.2%	   0.0%	  
	  -‐	  Capim	  ou	  outro	  material	   86.4%	   48.6%	   94.0%	  
Pavimento	   100.0%	   100.0%	   100.0%	  
	  -‐	  Cimento,	  parquet	  ou	  mosaico	   11.0%	   42.3%	   4.7%	  
	  -‐	  Adobe	   79.6%	   51.5%	   85.3%	  
	  -‐	  Sem	  nada	   9.4%	   6.3%	   10.0%	  

                 Fonte :  Ins t i tu to  Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de  2007. 
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Palhota	  ,	  73,7%	  
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Figura 3. Habitações segundo o material de construção 

 
Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.  

O gráfico e quadro seguintes mostram a distribuição percentual das habitações segundo o 

grau de acesso aos serviços básicos.  

• A principal fonte de energia usada pelas famílias é o petróleo (49%); 

• Cerca de 31% das famílias tem acesso a fontes de água potável13; e 

• Cerca de 10% das famílias usam sistemas de saneamento melhorados14. 

Figura 4. Habitações e condições básicas existentes 

 
Fonte :  Inst i tuto  Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.  

                                                
13Água canalizada (dentro e fora da casa), fontenário e poço/furo protegido c/ bomba. 
14Retrete ligada a fossa séptica, Latrina melhorada e Latrina tradicional melhorada. 
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Quadro 12. Habitações, água, saneamento e energia 

HABITAÇÕES	  E	  CONDIÇÕES	  BÁSICAS	  EXISTENTES TOTAL    Casa 
convencional 

Casa 
mista 

Casa 
básica Palhota 

ENERGIA  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Electricidade 7.5 75.1 10.1 45.5 0.3 
Gerador/placa solar 0.1 1.2 0.1 0.4 0.0 
Gás 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 
Petróleo/parafina/querosene 49.3 16.1 65.2 36.0 48.6 
Velas 4.8 3.8 11.5 13.6 2.1 
Baterias  0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 
Lenha 37.6 3.8 12.1 4.0 48.2 
Outras 0.6 0.0 0.9 0.4 0.6 
ÁGUA  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Água canalizada  11.4 79.7 29.7 44.7 1.8 
- dentro da casa 0.7 60.6 0.3 0.0 0.0 
- fora de casa 10.8 19.1 29.3 44.7 1.8 
Não-canalizada  88.6 20.3 70.3 55.3 98.2 
- fontenário 5.4 2.8 15.2 17.1 1.8 
- poço/furo protegido c/ bomba 14.0 6.0 12.6 14.2 14.3 
- poço sem bomba 36.2 7.4 24.2 16.9 42.0 
- rio/lago/lagoa 31.9 4.2 17.4 5.8 39.1 
- chuva 0.3 0.0 0.1 0.0 0.4 
- mineral 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- outros 0.7 0.0 1.0 1.2 0.6 
SANEAMENTO  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Retrete ligada a fossa séptica  1.1 70.1 0.3 2.5 0.1 
Latrina melhorada 4.2 6.2 5.8 27.6 0.3 
Latrina tradicional melhorada 4.6 2.0 8.8 12.6 2.6 
Latrina não melhorada 19.7 11.4 29.2 30.4 16.3 
Não  tem  retrete/latrina 70.3 10.4 55.9 26.9 80.6 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística, Dados do Censo de 2007. 

 

No que diz respeito a posse de bens, a incidência da posse de bens duráveis pelas famílias 

residentes no distrito é apresentada na tabela seguinte. 

Quadro 13. Famílias, segundo a posse de casa própria e bens duráveis 
Casa 

própria Rádio Televisor 
Telefone 

fixo Computador Carro Motorizada Bicicleta 
Nenhum 

bem 

93.6%	   52.4%	   3.7%	   0.3%	   0.1%	   0.6%	   1.4%	   38.4%	   38.4%	  
      Fonte :  Ins t i tu to  Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de  2007. 

Constata-se que, exceptuando a casa própria, 38 por cento das famílias não possuem 

nenhum dos bens listados na tabela e observados aquando do Censo da População de 2007. 

 

 

 

 



Moatize 

 

 PÁGINA18 

4 Organização Administrativa e Governação 
O distrito tem três Postos Administrativos: Moatize, Kambulatsitsi e Zobue que, por sua 

vez, estão subdivididos em 9 Localidades. 

A repartição geográfica da população é caracterizada por uma maior concentração 

populacional nas sedes dos Postos Administrativos, ao longo dos corredores das Estradas 

Nacionais e Regionais (EN 103; EN 222; EN 223; ER 450 e ER 456), ao longo da Linha 

Férrea Moatize-Dona Ana e nos vales dos rios Zambeze, Mavudzi, Ncondedzi, Rovóbue, 

Moatize, Duembe, Nsembedzi, Vudzi, Muezi, Mualadzi, Lorera, entre outros. 

MOATIZE 

            MOATIZE SEDE 

            BENGA 

            N'PANZU 

            MSUNGO 

KAMBULATSITSI 

            KAMBULATSITSI - SEDE 

            MECUNGAS 

ZOBUE 

            ZOBUE - SEDE 

            CAPIRIDZANJE 

            NKODEZE 

4.1 Governo Distrital 

O Governo Distrital é dirigido pelo Administrador de Distrito e, ao abrigo da Lei nº 8/2003 

de 19 de Maio, está estruturado na Secretaria Distrital e nos seguintes Serviços Distritais: 

• Actividades Económicas; 

• Saúde, Mulher e Acção Social; 

• Educação, Juventude  e Tecnologia; e 

• Planeamento e Infraestruturas. 

De acordo com o Estatuto Orgânico do Governo Distrital aprovado pelo Decreto nº 

6/2006 de 12 de Abril, a Estrutura Tipo do Governo Distrital é a que é apresentada em 

seguida. 
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Estrutura Tipo do Governo Distrital 

 
Fonte: Decreto nº 6/2006 de 12 de Abril 

Para além destes serviços, funcionam ainda as seguintes instituições públicas: 

• Tribunal Judicial; 

• Registo e Notariado; 

• Comando Distrital da PRM; 

• Procuradoria Distrital da República; 

• Alfândegas;  

• Migração; 

• SISE. 

O total de 1.765 funcionários do Governo Distrital apresenta a seguinte distribuição: 

 Técnicos Superiores        71 

 Técnicos Médios        781 

 Técnicos Básicos        801 

 Técnicos Elementares       112 

O Distrito possui um Conselho Consultivo Distrital composto por 50 membros e presidido 

pelo Administrador Distrital. Em 2011 o CCD aprovou 60 projectos de iniciativa local. No 

Distrito funcionam 3 Conselhos Consultivos dos Postos Administrativos, com 40 membros 

cada, e presididos pelo respectivo Chefe do Posto Administrativo. No seu funcionamento 

participativo estes envolvem os membros dos 9 Conselhos Consultivos de Localidade. 

Os membros dos Conselhos Consultivos do Distrito são envolvidos na apreciação do 

PEDD e PESOD e na avaliação periódica dos instrumentos da planificação territorial local, 

bem como no que se refere à opinião sobre a viabilidade de projectos de iniciativa local, e 

projectos com impacto directo nas comunidades, no âmbito de 
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investimento local, que são submetidos posteriormente para decisão do Conselho 

Consultivo Distrital. 

No contexto da reforma do sector público, foi nomeado o Secretário Permanente Distrital, 

foram institucionalizados os Conselhos Locais (Localidade, Posto Administrativo e 

Distrito), Balcão de Atendimento Único Distrital (BAUD), descentralizados os 

investimentos no distrito, tramitados os expedientes para a nomeação de directores dos 

serviços distritais bem como dos chefes de Localidade. 

A governação tem por base os Presidentes das Localidades, Autoridades Comunitárias e 

Tradicionais. Os Presidentes das Localidades são representantes da Administração e 

subordinam-se ao Chefe do Posto Administrativo e, consequentemente, ao Administrador 

Distrital, sendo coadjuvados pelos Chefes de Aldeias, Secretários de Bairros, Chefes de 

Quarteirões e Chefes de Blocos.  

4.2 Síntese das atribuições e da actividade dos órgãos distritais 

Nesta secção, sem pretender ser exaustivo transcrevendo o rol de tarefas realizadas, focam-

se as principais actividades de intervenção pública directa que contribuem para o 

desenvolvimento social e económico do distrito.  

4.2.1 Secretaria Distrital 

A Secretaria Distrital dirigida por um Secretário Permanente Distrital é o órgão do Governo 

Distrital que tem como principais funções e realizou actividades no âmbito de (a) prestar 

assistência técnica e administrativa ao Governo Distrital; (b) assegurar a gestão dos recursos 

humanos, materiais e financeiros do Governo Distrital; (c) assistir na organização e controlo 

das actividades do Governo distrital, bem como na elaboração de relatórios de análise de 

actividades do Governo Distrital; e (d) garantir a assistência técnica e administrativa 

necessária ao funcionamento dos postos administrativos, localidades e povoações. 

Estrutura Orgânica da Secretaria Distrital 

 
Fonte: MAE/DNAL. 

Secretaria
Geral

Repartição	  de	  Planificação
e	  Desenvolvimento	  Local

Secretário	  Permanente
Distrital

Repartição	  de
Finanças

Repartição	  de	  Administração	  Local
e	  Função	  Pública
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4.2.2 Serviço Distrital de Actividades Económicas 

Este Serviço é dirigido por um director e tem como funções específicas de entre outras: (a)  

a promoção do uso adequado do solo e a gestão florestal; (b) o incentivo da produção 

alimentar e de culturas de rendimento; (c) o fomento  pecuário e a construção comunitária 

de tanques carracicidas; (d) a emissão de licenças de pesca artesanal, caça e de abate, bem 

como o combate a caça furtiva; (e) a promoção da piscicultura e da apicultura; (f) a 

divulgação do potencial económico, industrial, turístico e cinegético local; (g) a promoção da 

pequena indústria e mineração artesanal; (h) a emissão de pareceres sobre pedidos de 

licenciamento de actividades económicas, licenciar actividades comerciais e emitir licenças 

turísticas; (i) efectuar o recenseamento das actividades de artesanato; e (j) promover 

mecanismos de financiamento das actividades produtivas. 

4.2.2.1 Agricultura e Desenvolvimento Rural 

Aprovisionamento 

Durante o período em análise, o SDAE  recebeu da DPA e distribuiu as quantidades de 

insumos agrícolas a seguir discriminadas. 

Quadro 14. Sementes distribuídas 
Produto Quant. recebida (Ton) Quant. Distribuída(Ton) 
Milho 21 21 
Mapira  20.5 15,5 
Feijão nhemba 0.6 0.6 
Feijão boer 5 5 
Total 47.1 42,1 

Fonte: Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 

Extensão Rural  

Em 2011, através da rede pública de Extensão Rural foram assistidas 1.800 famílias, das 

quais 1.000 são mulheres, contra as 1.250 famílias que foram assistidas em 2010. A  rede 

privada de extensão assistiu 881 famílias camponesas, das quais 517 são mulheres.  

Foram ainda treinados 50 produtores em matéria decompostos orgânicos e conservação de 

excedentes agrícolas, na Localidade de Nkondedzi e no Posto Administrativo de Zóbue.  

Acções de Mitigação 

Devido às diversas perdas ocorridas no processo de produção agrícola, foram  levadas a 

cabo as actividades abaixo mencionadas: 
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• Levantamento de 2.142 famílias severamente afectadas, ao nível do Distrito; 

• Disponibilização de sementes de hortícolas; 

• Sensibilização dos camponeses para a criação de viveiros para a produção da 2ª época; 

• Disponibilização de insecticida e pulverizadores para o tratamento fitossánitário da 

produção da 2ª época; 

• Levantamento do número de motombombas (61) e suas áreas irrigadas (122ha); 

• Alocação de três novas motombombas nas Localidades de Tsungo e Inhangoma, tendo 

em vista incentivar a produção da 2ª época; 

• Entrega de uma represa no povoado de Inhangoma; 

• Levantamento de locais para a construção de represas; 

• Medição conjunta (SDAE e as Empresas) sobre as áreas agrícolas ocupadas pelas 

empresas mineiras, para efeitos de recompensa; e 

• Assistidas 18 associações de produtores. 

Produção Animal  

O Distrito possui um enorme potencial pecuário, essencialmente na Zona Sul, no Vale do 

Zambeze, mais concretamente nas Localidades de Mphanzo e Nsungo no Posto 

Administrativo de Benga. Na zona centro encontramos maior concentração de gado nas 

zonas de Madamba, no Posto Administrativo de Cambulatsitsi e em Samôa e Caprizange, 

no Posto Administrativo do Zóbwe. Na zona norte do Distrito não existem grandes 

efectivos de gado, predominando, por esse motivo, a prática agrícola.  

A maioria das áreas tem água disponível, dado que o Distrito é atravessado por rios com 

regime permanente, tais como, o Zambeze,  Rovubwe, Nkhondedzi, Moatize e Nvudzi. No 

que respeita à situação sanitária, não existem, de momento, surtos de doença a registar, pelo 

que o estado sanitário se pode considerar bom.  

Sanidade Animal 

Dada a falta de adesão dos criadores aos banhos carracicidas, mesmo os tanques 

operacionais não se encontram em utilização plena. Salientar que, por intermédio da 

Cooperação Austríaca, foram construídas mangas, usando estacas, com a participação das 

comunidades nos povoados onde o projecto opera (Catsanha, Mitsanha, Nhambalualu, 

Inhangoma, Mameme, Madamba, Bagamoyo e Mussacama).   
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Vacinações obrigatórias 

Realizaram-se vacinações obrigatórias em cães, galinhas e gado bovino, especificamente 

contra a febre aftosa na zona fronteiriça com a República do Malawi, dado o surto que 

ocorreu neste País vizinho.  

Tratamentos 

Durante o ano em referência foram tratados 4.924 bovinos, 561 caprinos e 43 caninos. Não 

obstante, os números são pouco significativos, porque continuam a morrer animais por 

problemas de doenças de origem parasitária.  

Face à ocorrência de mortes esporádicas por doenças de origem parasitária, que sugiram em 

certos povoados do Distrito, foi feita a prospecção nos povoados de Cateme, Nkhondedzi e 

Chiodzi, onde foram tiradas as seguintes amostras: 36 de fezes e 26 de sangue. Para os casos 

que resultaram positivos a parasitoses, foi recomendado o tratamento com desparasitastes 

externos e internos, reforçados com antibióticos.    

Fomento pecuário  

Apresentam-se, a seguir, os dados de repovoamento animal no Distrito. Maior destaque vai 

para o programa de fomento de 10 touros da raҫa Braahaman, projecto desenhado pela 

DPA-TETE, para o melhoramento da raça. É, ainda, de salientar o empenho do Projecto 

dos Salesianos (Cooperação Austríaca).  

Quadro 15. Fomento de caprinos do Projecto dos Salesianos 
Comunidade 
beneficiária  

Animais 
distribuídos 

Mortes de adultos Nascimentos  Mortes de crias Devoluções de 
crias 

Machos  Fêmeas Machos  Fêmeas  Machos  Fêmeas Machos  Fêmeas  Machos  Fêmeas  
Catsanha  25 43 19 26 12 15 02 0 01 01 
Mitsanha  25 70 10 17 16 35 02 03 05 14 
Nhambalualu  22 46 07 12 16 22 01 0 04 10 
Inhangoma  13 26 01 03 06 03 01 0 0 0 
Mameme2 46 92 0 0 24 40 02 03 10 23 
Madamba  23 46 02 04 0 0 0 0 04 08 
Bagamoyo  28 56 0 01 17 11 02 01 02 05 
Mussacama  23 46 0 01 16 15 0 0 05 11 
Total 205 425 39 64 107 141 10 07 31 72 

Fonte: Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 
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Quadro 16. Fomento de bovinos do Projecto dos Salesianos 
Comunidade 
beneficiária 

Animais 
distribuídos 

Mortes de adultos  Nascimentos  Mortes de crias  Devoluções de 
crias  

Macho  Fêmea  Macho  Fêmea  Macho  Fêmea Macho Fêmea  Macho  Fêmea  

Catsanha  0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mitsanha  0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nhambalualu  0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Inhangoma  0 46 0 09 17 11 04 01 0 0 
Mameme 0 50 0 03 13 12 0 0 0 13 
Madamba  0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bagamoyo  0 06 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mussacama  0 45 0 33 01 03 0 02 0 01 
Total 0 173 0 45 31 26 04 03 0 14 

Fonte: Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 

Tracção animal 

Foram treinados pelo Projecto da Cooperação Austríaca 32 criadores com igual número de 

juntas, com maior concentração nos Povoados de Mameme2 e Catsanha. 

Suplemento alimentar 

Dada a necessidade de suplementação alimentar do gado, foram produzidos, 171 blocos 

minerais. 

Fiscalização  

No âmbito da fiscalização, foram recuperados 6 bovinos, os quais, após passado o tempo 

regulamentar e os seus proprietários não os vire, reclamar, foram considerados perdidos a 

favor do estado, segundo o artigo 43 do regulamento de sanidade animal.  

Palestras 

Durante o ano, foram realizadas 18 palestras nos Povoados Mavudzi-Minas, Cankhanga, 

Chidhimba, Matsatsa, Catsanha, Catipo, Chimambe, Mphândue, Cateme, Dwembe, Samôa, 

Khôcue, Mameme2 e Mirinde. nas quais foram abordados vários temas, como a assistência 

veterinária, fiscalização comunitária e adesão aos banhos carracicidas, entre outros. 

Participaram nestas palestras 863 criadores. 

Florestas e Fauna Bravia 

Durante o ano em análise, no Posto fixo de fiscalização de Mboza foram controlados e  

registados em trânsito para diversos pontos, os produtos florestais, 

pesqueiros e pecuários a seguir discriminados. 
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Quadro 17. Trânsito de produtos florestais e pecuários 
Espécie Escoamento Proveniência Destino 

Chanato 10.451,063m3 Bagamoio, Khokwe, 
Mpumba, Mbambanhama-
Banda, Ancuazi, Missitu e 
Chueza,Ncombedzi e 
Chicongolo 

Beira 

Carvão 5.539 Sacos Madamda, Mawira, Monga,  
Kambulatsitsi, Mphasse, 

Moatize e Cidade de Tete 

Pinho 6.701m3 Calomue Cidade de Tete  

Bovinos e 
caprinos 

63  novilhas, 54 
touros e 70 caprinos 

 Inhangoma  Vila de Moatize e cidade de 
Tete (Canongola) 

Lenha 58 Esteres Monga Cidade de Tete 
Modzo 660,063 m3  Monga, Mecito e 

M'nsembedzi 
Beira 

Peixe seco 300kg de Chicoa Mádoè Angónia e Zóbuè 
Fonte: Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 

Em 2011, foi arrecadado um total de 145.185,50 Mt resultante de multas, venda de carvão 

apreendido e venda de fichas aos ciclistas que transportam carvão vegetal de bicicleta para 

venda na Vila Municipal de Moatize.   

Conflito Homem e Fauna Bravia  

Para além do trabalho de sensibilização das comunidades de Samoa (Muchena), Caunje, 

Caqtsanha e Mboza sobre o efeito maligno de algumas espécies faunísticas, uma equipa de 

operadores de safaris trabalhou na Localidade de Samoa no afugentamento de elefantes, 

tendo igualmente abatido dois, cuja carne beneficiou a população local. No povoado de 

Mboza foi abatido um hipopótamo, totalizando 3 animais abatidos em defesa de pessoas e 

bens.  

É de salientar que tanto o SDAE como os SPFFB de Tete têm falta de balas para as armas, 

facto que obrigou o Governo do distrito a solicitar a intervenção dos operadores de safaris 

nas zonas de maior conflito, como é o caso de Samoa, Khokwe e Catsanha, em Benga. 

Reflorestamento  

Em relação ao reflorestamento, o sector desenvolveu actividades de montagem de viveiros 

florestais no Distrito de Moatize. De salientar que em Benga-sede foi montado um novo 

viveiro florestal mas o ritmo do trabalho não foi satisfatório devido à fraca colaboração da 

Liderança Local, apesar de terem sido disponibilizados cerca de mil vasos plásticos para o 

efeito.  
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É de salientar que, no período em análise, o SDAE realizou uma Palestra sobre 

Reflorestamento, na qual participaram 12 Professores vindos das escolas de Moatize-sede. 

Durante este trabalho, foram lançadas 184 sementes de Leucaena em igual número de vasos, 

e plantadas mangueiras em 60 vasos. 

Em coordenação com o SDPI, o sector realizou palestras sobre o reflorestamento em todas 

as sedes dos Postos Administrativos, com a participação de Líderes dos diversos escalões, 

Chefes de Localidades e outras individualidades, com vista a capacitá-los nesta matéria. 

Recentemente, foram lançadas no SDAE de Moatize 240 sementes de Boabob, 150 de 

Moringa e 900 de Acácia. 

Tramitação de pedidos de licenças 

Foram tramitados 64 processos que requeriam licenças simples de exploração de madeira 

em toro, 1 processo de pedido de concessão florestal e 42 processos das Associações de 

carvoeiros de Mameme, Madamba e Mawira, dentre os quais 2 pertenciam a cidadãos 

singulares.  

4.2.2.2 Indústria, Comércio e Turismo 

Uma comissão Distrital Multissectorial, que integra técnicos da Indústria e Comércio, 

Turismo, Saúde e Conselho Municipal  da Vila, procedeu à fiscalização dos 

estabelecimentos comerciais e restaurantes, com a finalidade de detectar comerciantes a 

venderem produtos a preços especulativos e produtos fora do prazo.  

Piscicultura 

No âmbito da piscicultura foram assistidos 106 tanques piscícolas, dos quais 22 

pertencentes a piscicultores singulares, localizados em Mueze e Tchessa. Os restantes 

tanques pertencem às associações denominadas por Muai Wathu, Tiguirizane e Tiguirane 

Manja. 

Quadro 18. Quantidades piscícolas colhidas por cada associação 
Nº Membros Nome Associação Nº Tanques Colhido(kgs) Homens Mulheres 
11 Muai Wathu 38 408 9 3 
19 Tiguirizane 28 295 13 6 
9 Tiguirane 18 130 7 2 
1 Piscicultor singular Muezi 4 22 1 1 
1 Piscicultor singular Tchessa 18 120 1 1 
Total  106 972 31 13 

Fonte: Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 
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Ao longo do ano, foi feito o trabalho de junção e ampliação dos tanques piscícolas nos 

povoados de Tsuende, visto que o peixe não se desenvolvia adequadamente devido às 

pequenas dimensões  dos tanques. 

Durante o ano, foi fiscalizado e inspeccionado o pescado no Mercado Municipal, na Estrada 

Nacional nº 7 e na nova peixaria de Moatize, onde foram confiscados 65kg de pescado. O 

pescado apreendido foi oferecido ao centro ACOMA em Capanga. Neste período, foram 

emitidas 48 declarações de verificação. 

Turismo 

Uma equipa da Inspecção Provincial do Turismo-Direcção Provincial do Turismo de Tete 

inspecionou os estabelecimentos turísticos a nível do distrito, tendo constatado várias 

irregularidades. 

Foi feito o estudo de viabilidade económica para materialização dum projecto hoteleiro na 

Vila de Moatize, através do Instituto Nacional do Turismo em coordenação com o Governo 

do Distrito. 

Foi feito o levantamento de locais de interesse turístico, para posterior elaboração da 

brochura promocional destes locais, com o intuito de aumentar a rede turística e permitir a 

prática do ecoturismo.   

As actividades de prospecção ou exploração mineira  que estão a ser desenvolvidas em 

algumas áreas do Distrito, não viabilizam a criação de áreas de conservação para fins 

turísticos, impedindo, consequentemente, a realização dessa actividade.  

4.2.3 Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia 

Este Serviço é dirigido por um director e tem como funções específicas de entre outras: (a) 

garantir o funcionamento de estabelecimentos de ensino, formação de professores, 

alfabetização, educação de adultos e educação não formal; (b) realizar estudos sobre cultura, 

diversidade cultural, valores locais e línguas nacionais; (c) promover o fabrico de 

instrumentos musicais tradicionais; (d) incentivar o desenvolvimento de associações juvenis, 

bem como promover iniciativas geradoras de emprego, autoemprego e outras fontes de 

rendimento dos jovens; e  (e) promover o uso de novas tecnologias. 
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4.2.3.1 Educação 

Da população com 15 anos ou mais de idade 47% é alfabetizada e 56% das pessoas com 5 

anos ou mais de idade, predominantemente homens, frequentam ou já frequentaram o nível 

primário do ensino. A análise por sexos revela um melhor padrão nos homens. 

Quadro 19. População com 5 anos ou mais, e frequência escolar 

  

P O P U L A Ç Ã O     Q U E:  

FREQUENTA FREQUENTOU NUNCA FREQUENTOU 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Total 31.0% 34.3% 27.9% 24.8% 31.2% 18.6% 44.2% 34.5% 53.4% 

P.A. de Moatize 39.5% 42.7% 36.4% 29.8% 36.3% 23.6% 30.7% 20.9% 40.0% 

P. A. de Kambulatsitsi 27.5% 31.9% 23.4% 23.5% 31.2% 16.1% 49.0% 37.0% 60.5% 

P. A. de Zobue 25.5% 28.4% 22.8% 21.3% 27.4% 15.6% 53.2% 44.2% 61.6% 

Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.       
A análise do nível de ensino frequentado pela população que actualmente atende a escola, 

revela uma concentração significativa no nível primário de ensino. 

 

Quadro 20. População de 5 anos ou mais, por nível de ensino 

  
NÍVEL DE ENSINO QUE FREQUENTA 

Total AEA EP1 EP2 ESG1 ESG2 Técnico Superior 
TOTAL 100.0% 2.3% 69.3% 16.5% 9.2% 2.1% 0.5% 0.1% 
5 - 9 anos 100.0% 0.4% 99.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
10 - 14 anos 100.0% 0.5% 80.8% 16.8% 1.9% 0.0% 0.1% 0.0% 
15 - 19 anos 100.0% 1.4% 34.6% 36.3% 24.2% 2.6% 0.9% 0.0% 
20 - 24 anos 100.0% 5.9% 12.7% 23.6% 39.3% 15.0% 3.1% 0.4% 
25 e + anos 100.0% 23.0% 21.2% 20.1% 20.8% 11.3% 2.2% 1.4% 
HOMENS 100.0% 1.3% 67.0% 18.0% 10.5% 2.5% 0.6% 0.2% 
MULHERES 100.0% 3.4% 72.1% 14.7% 7.7% 1.6% 0.4% 0.1% 
EP1 - 1º a 5º anos; EP2 - 6º e 7º anos; ESG I - 8º a 10º Anos; ESG2 - 11º e 12º Anos; ET – Ensino técnico; CFP – Curso de 
formação de professores; AEA -Alfabetização e educação de adultos. 

Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.        

Figura 5. População (5 anos ou mais) por grau de ensino frequentado 

 
Fonte  de  dados :  Inst i tuto Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007. 
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Um aspecto importante é a observação das taxas de escolarização bruta e líquida. A 

primeira taxa  calcula-se dividindo o total de alunos de um determinado nível de ensino 

(independentemente da idade) pela população do grupo etário correspondente à idade 

oficial para o referido nível15. Para calcular a segunda taxa , divide-se o total de alunos cuja 

idade coincide com a idade oficial para o nível pela população do grupo etário 

correspondente a esse nível. Estas são as medidas mais comuns para estimar o 

desenvolvimento quantitativo do sistema educativo.  

Quadro 21. Taxas de escolarização 

Taxas	  de	  
escolarização	  

Taxa	  Bruta	  de	  Escolarização	  
Taxa	  Líquida	  de	  
Escolarização	  

TOTAL	   H	   M	   TOTAL	   H	   M	  
EP1	   102.0	   106.2	   97.9	   53.7	   53.9	   53.6	  
EP2	   77.9	   92.6	   63.6	   9.5	   9.7	   9.3	  
ESG1	   31.9	   37.5	   25.8	   4.9	   5.1	   4.7	  
ESG2	   13.1	   16.5	   9.7	   1.2	   1.4	   0.9	  

                      Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007 
.        

Como se pode observar, a taxa bruta de escolarização do Ensino Primário do 1º Grau é de 

102%, o que indica um elevado nível de cobertura escolar neste nível. Atendendo a que a 

idade ideal para frequentar o EP1 é de  6 a 10 anos (para terminar este nível sem nenhuma 

reprovação), este indicador acima dos 100% reflecte a entrada tardia na escola, a reprovação 

e desistência escolar, levando a que exista um elevado número de alunos no EP1, com 

idades superiores a 10 anos. 

Efectivamente, a taxa líquida de escolarização no EP1 confirma aquele facto ao indicar que 

54% das crianças de 6 a 10 anos frequentam o nível de ensino correspondente a sua idade, 

neste caso o EP1, e que somente 10% das crianças de 11 a 12 anos frequentam o nível de 

ensino correspondente a idade, o EP2. Em geral, os rapazes apresentam melhores 

indicadores. 

A situação global descrita reflecte, para além de factores socioeconómicos, o facto de a rede 

escolar existente e o efectivo de professores, apesar de terem vindo a evoluir a um ritmo 

significativo, serem insuficientes, o que é agravado por baixas taxas de aproveitamento e 

altas taxas de desistência em algumas localidades do distrito, devido ao facto de haverem 

muitos casamentos prematuros e emigração de jovens. 

  

                                                
15EP1 – 6 a 10 anos; EP2 – 11 a 12 anos; ESG1 – 13 a 15 anos; ESG2 – 16 a 17 anos; Superior – 18 a 22 anos. 
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Quadro 22. Escolas, alunos e professores, 2011 
NÍVEIS DE ENSINO  N.º de N.º de Alunos 

 Escolas M HM 
TOTAL DO DISTRITO 120 30.058 63.489 
EP1 92 22.762 47.388 
EP2 24 3.873 8.405 
ESG I e II 3 3.398 7.433 
ETP 1 25 263 

Fonte :  Adminis tração do Distr i to  e  Direc ção Provinc ia l  da Educação     
EP1 - 1º a 5º anos; EP2 - 6º e 7º anos; ESG I - 8º a 10º Anos; ESG II – 11ª e 12ª classes; ETP – Ensino Técnico e Profissional.   

Em termos de grau de ensino concluído, constata-se que do total de população com 10 anos 

ou mais de idade, 26% concluiu algum nível de ensino, na sua maioria o nível primário. 

Quadro 23. População de 10 anos ou mais, por nível de ensino concluído 

  
NÍVEL DE ENSINO CONCLUÍDO 

Nenhum TOTAL Alfab. Primário Secund. Técnico C.F.P. Superior 

TOTAL 26.1% 0.1% 21.6% 4.0% 0.2% 0.1% 0.0% 73.9% 

10 - 14 anos 15.7% 0.0% 15.3% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 84.3% 

15 - 19 anos 42.5% 0.1% 38.8% 3.5% 0.1% 0.0% 0.0% 57.5% 

20 - 24 anos 37.5% 0.2% 29.6% 7.3% 0.3% 0.1% 0.0% 62.5% 
25 - 29 anos 31.1% 0.2% 23.6% 6.4% 0.5% 0.3% 0.0% 68.9% 
30 e + anos 19.6% 0.2% 14.6% 4.3% 0.3% 0.2% 0.0% 80.4% 

HOMENS 34.7% 0.1% 28.0% 5.9% 0.4% 0.2% 0.0% 65.3% 

MULHERES 18.2% 0.1% 15.5% 2.3% 0.1% 0.1% 0.0% 81.8% 

Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.     

Figura 6. População (10 anos ou mais) por grau de ensino concluído 

 
Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.      
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4.2.3.2 Cultura 

Na área da cultura existem vários grupos que praticam diverso tipo de danças e cânticos 

típicos de toda a região. 

No concernente à juventude, destaca-se a existência de grupos activistas e associações 

juvenis que de dedicam a motivar boas práticas entre os seus concidadãos. 

Durante o período em análise destacam-se dentre as principais actividades realizadas, as 

seguintes: 

• Preparação e participação na fase Provincial de jogos desportivos escolares, edição 

2011, com 112 atletas de ambos os sexos, 3 árbitros e 15 técnicos. 

• Realização de pesquisas nas zonas de Khondo, Cambewe e Mphánduè sobre 

instrumentos de música tradicional; 

• Capacitação de Responsáveis de produção escolar, Líderes Comunitários e 

Membros do Conselho de Escola para criação de viveiros nas escolas; 

• Preparação e participação na Fase Provincial da Copa Coca-Cola; 

• Identificação de locais históricos: Vala Comum de Nkondedzi, Base de Luta 

Armada de Chinkongolo e de Bagamoio; 

• Elaboração do calendário de concurso nas Escolas, no âmbito do Ano Samora 

Machel; e 

• Actualização dos dados dos activistas da Geração Biz das escolas: Samora Machel, 

Heróis Moçambicanos, Secundária do Zóbuè e EPC – Mussacama. 

4.2.4 Serviço Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social 

Este Serviço é dirigido por um director e tem como funções específicas de entre outras: (a) 

assegurar o funcionamento das unidades sanitárias e incentivar a medicina tradicional; (b) 

promover acções de apoio e protecção da criança, da pessoa portadora de deficiência e do 

idoso; (c) desenvolver acções de prevenção da violência doméstica e de abuso de menores; e 

(d) promover a igualdade e equidade do género.  
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4.2.4.1 Saúde 

A rede de saúde do distrito inclui 12 unidades sanitárias, sendo insuficiente e evidenciando 

um índice de cobertura média de 1 unidade sanitária por cada 24.362 pessoas. 

A Direcção Distrital de Saúde distribui regularmente por cada Centro de Saúde “Kits A e B” 

e pelos Postos de Saúde “Kits B”. A tabela seguinte apresenta, para o ano de 2003, a 

posição de alguns indicadores que caracterizam o grau de acesso e de cobertura dos serviços 

do Sistema Nacional de Saúde. 

Quadro 24. Indicadores de cuidados de saúde, 2011 
Indicadores 

Taxa de Ocupação de Camas 36.4 
Partos 7.593 
Vacinação 107.959 
Saúde materno-infantil 57.377 
Consultas externas 242.151 
Taxa de mau crescimento 4.3 
Fonte :  SDSMAS 

De referir ainda a existência de vários programas de cuidados de saúde primários a vários 

níveis que denotam uma evolução positiva nos últimos anos, nomeadamente: 

• Saúde ambiental: Esta actividade está sendo realizada em todas as unidades sanitárias, 

bem como em brigadas móveis e nos locais de interesse público 

• Saúde Ocupacional: Realizadas visitas de trabalho as empresas para vacinação aos 

trabalhadores, bem como a todos os outros que manipulam géneros alimentícios 

• Saúde reprodutiva 

• Saúde Infantil, Nutrição, Saúde Escolar 

• Suplementação de Vitamina ‘A’ 

• Programa alargado de vacinação 

• Saúde Mental. 

O quadro epidémico do distrito é dominado pela malária, HIV/SIDA e diarreia que, no seu 

conjunto, representam quase a totalidade dos casos de doenças notificados no distrito. 
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Figura 7. Quadro epidémico, 2011 

 
                    Fonte :  SDSMAS 

4.2.4.2 Acção Social 

A integração e assistência social a pessoas, famílias e grupos sociais em situação de pobreza 

absoluta, dá prioridade à criança órfã, mulher viúva, idosos e deficientes, doentes crónicos e 

portadores do HIV-SIDA, toxicodependentes e regressados. 

Tem existido coordenação das acções de algumas organizações não governamentais, 

associações e sociedade civil, promovendo a criação de igualdade de oportunidade e de 

direito entre homem e mulher todos aspectos de vida social e económica, e a integração, 

quando possível, no mercado de trabalho, processos de geração de rendimentos e vida 

escolar. 

No distrito existem, segundo os dados do Censo de 2007, cerca de 13 mil órfãos (na sua 

maioria órfãos de pai e entre os 10 e 14 anos de idade) e cerca de 3.500 pessoas portadoras 

de deficiência (88% com debilidade física e 12% com doenças mentais). 

Quadro 25. População de 0-14 anos, por condição de orfandade, 2007 
	  	   População	   Órfão	  de:	  
	  	   0-‐14	  anos	   Total	   Mãe	   Pai	   Pai	  e	  Mãe	  
Total	   100.0% 11.6% 2.9% 7.4% 1.3% 
	  -‐	  Homens	   100.0% 11.8% 3.0% 7.6% 1.3% 
	  -‐	  Mulheres	   100.0% 11.4% 2.9% 7.3% 1.2% 
Grupos	  etários:	             
	  	  -‐	  0	  a	  4	  anos	   100.0% 4.2% 0.9% 3.1% 0.3% 
	  	  -‐	  5	  a	  9	  anos	   100.0% 11.7% 3.0% 7.6% 1.1% 
	  	  -‐	  10	  a	  14	  anos	   100.0% 22.8% 6.1% 13.8% 2.9% 

Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007. 
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Quadro 26. População deficiente, 2007 

Grupos de Idade 
População Sem Com deficiência 

Total Deficiência Total Física Mental 
Total 100.0% 98.4% 1.6% 1.4% 0.2% 
0 - 14 100.0% 99.3% 0.7% 0.6% 0.1% 
15 - 44  100.0% 98.2% 1.8% 1.5% 0.3% 
45  e mais  100.0% 94.8% 5.2% 5.0% 0.2% 

Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.   

A tabela seguinte apresenta a distribuição percentual das 3.500 pessoas portadoras de 

deficiência, segundo a causa. 

Quadro 27. População portadora de deficiência, segundo a causa 

  TOTAL Física Mental 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

À nascença 21.8% 21.8% 21.6% 

Doença 50.0% 47.6% 67.8% 

Minas/Guerra 2.6% 3.0% 0.0% 

Serviço Militar 3.0% 3.3% 1.0% 

Acidente de Trabalho 5.9% 6.6% 0.5% 

Acidente de Viação 3.6% 3.8% 2.0% 

Outras 13.1% 13.9% 7.1% 
Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.  
 
  

4.2.4.3 Género 

O distrito tem uma população estimada de 292 mil habitantes - 150 mil do sexo feminino - 

sendo 15% dos agregados familiares do tipo monoparental chefiados por mulheres. 

Ao nível do distrito tem-se privilegiado a coordenação das acções de algumas organizações 

não governamentais, associações e sociedade civil, promovendo a criação de igualdade de 

oportunidades e direitos entre sexos em todos aspectos de vida social e económica, e a 

integração da mulher no mercado de trabalho, processos de geração de rendimentos e vida 

escolar. 

Esta coordenação recorre a mecanismos de troca de informação, diálogo e concertação da 

acção, evitando a sobreposição de actividades e racionalizando recursos de forma a 

melhorar a eficácia e eficiência das acções governamentais e das iniciativas da comunidade e 

do sector privado. 

Tendo por língua materna dominante o Cinyungwe, 34% das mulheres do distrito com 5 ou 

mais anos de idade têm conhecimento da língua portuguesa, sendo este 

domínio mais acentuado nos homens (53%), dada a sua maior inserção na 
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vida escolar e no mercado de trabalho. A taxa de analfabetismo na população feminina é de 

69%, sendo de 36% no caso dos homens. 

Das mulheres do distrito com mais de 5 anos, 53% nunca frequentaram a escola (no caso 

dos homens só 34% nunca estudaram) e 16% concluíram o ensino primário (no caso dos 

homens, 28% terminaram o primário). 

Figura 8. Indicadores de escolarização por sexos 

 
      Fonte :  Ins t i tu to  Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de  2007. 

No que diz respeito ao acesso a novas tecnologias também se verifica um desequilíbrio entre 

sexos, como se pode deduzir da tabela seguinte. 

Quadro 28. Uso de novas tecnologias (10 anos ou mais) 

	  	   Número de pessoas que usou: % de pessoas 

	  	   Computador Internet c/ Telemóvel 

Total	   0.4%	   0.2%	   4.9%	  
	  -‐	  Homens	   0.7%	   0.3%	   8.3%	  
	  -‐	  Mulheres	   0.2%	   0.1%	   1.8%	  

      Fonte :  Ins t i tu to  Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de  2007. 

No tocante a actividade económica, de um total em 2012 de 150 mil mulheres, 78 mil estão 

em idade de trabalho (mais de 15 anos), das quais 44 mil são economicamente activas16. A 

população não economicamente activa de mulheres com 15 anos ou mais (43%) é 

constituída principalmente por senhoras domésticas (30%) e estudantes a tempo inteiro 

(7%). O nível da participação no trabalho das mulheres (57%) é inferior ao dos homens 

(69%).  

                                                
16Segundo recomendações internacionais, a PEA é considerada como a população que participa na actividade económica e que 

tenha 15 anos de idade e mais. Dito por outras palavras, a PEA compreende as pessoas que trabalham (ocupadas) e as que procuram 

activamente um trabalho (desocupadas), incluindo aquelas que o fazem pela primeira vez.  
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Figura 9. População (15 anos ou mais), segundo a actividade e sexo 

 
      Fonte :  Ins t i tu to  Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de  2007. 

A distribuição das mulheres economicamente activas residentes no distrito de acordo com a 

posição no processo de trabalho e o sector de actividade é a seguinte: 

 Cerca de 89% são trabalhadoras agrícolas, familiares ou por conta própria; 

 7% são comerciantes, artesãs, ou empresárias; e 

 As restantes 4% são, na maioria, trabalhadoras do sector de serviços, incluindo 

empregadas do sector comercial formal e informal. 

Figura 10. População17 segundo a posição no trabalho e sexo 

 
Fonte :  Ins t i tu to  Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de  2007. 

                                                
17 Com 15 anos ou mais. 

Trabalha,	  62,6%	  
Trabalha,	  69,0%	  

Trabalha,	  56,8%	  

Só	  estuda,	  
10,3%	   Só	  estuda,	  

13,6%	  
Só	  estuda,	  7,3%	  

Domésfco(a),	  
19,9%	   Domésfco(a),	  

8,9%	  

Domésfco(a),	  
29,8%	  

Total	   Homem	   Mulher	  

Homem,	  18,4%	  
Homem,	  11,4%	  

Homem,	  65,1%	  

Homem,	  0,5%	   Homem,	  4,6%	  Mulher,	  3,6%	   Mulher,	  6,6%	  

Mulher,	  88,9%	  

Mulher,	  0,1%	   Mulher,	  0,8%	  

Assalariados	   Comerciantes	  e	  artesaos	   Camponeses	   Empresarios	   Outras	  



Moatize 

 

 PÁGINA38 

4.2.5 Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas 

Este Serviço é dirigido por um director e tem como funções específicas de entre outras: (a) 

elaborar propostas de Plano de Estrutura e de Ordenamento Territorial; (b) promover a 

construção de fontes de abastecimento de água potável bem como a  gestão dos respectivos  

sistemas de abastecimento; (c) assegurar, em colaboração com outras entidades,  a 

disponibilidade do sistema de fornecimento de energia eléctrica e a promoção do 

aproveitamento energético dos recursos hídricos e uso de energias renováveis; (d) assegurar 

a reabilitação, manutenção das estradas não classificadas, pontes e outros equipamentos de 

travessia; (e) promover a construção, manutenção e reabilitação de infraestruturas e edifícios 

públicos, bem como de valas de irrigação, jardins públicos, infraestruturas desportivas e 

parques de estacionamento; (f) promover o uso da bicicleta e da tracção animal; (g) elaborar 

propostas de gestão ambiental; e (g) garantir a prestação dos serviços públicos tais como 

cemitérios, matadouros, mercados e feiras, limpeza e salubridade, iluminação pública, jardins 

campos de jogos e parques de diversão. 

4.2.5.1 Ordenamento Territorial 

O distrito dispõe de quatro principais aglomerados populacionais, correspondentes a três 

sedes dos Postos Administrativos de Kambulatsitsi, Zóbwè e Moatize. Na  Vila de Moatize 

existe um plano de expansão e urbanização da Vila mas, devido aos atrasos verificados na 

sua implementação, as ocupações começaram a ser feitas de forma desordenada, sem a 

devida observância do plano. Isto impede um saneamento do meio organizado, bem como 

o funcionamento de outros serviços (água, electricidade, etc.). 

O sector participou nos seminários sobre a elaboração do Plano Distrital de Uso de Terra 

(PDUT) e Técnicas Básica de Ordenamento Territorial no Distrito de Changara e Mágoè, 

organizados pela Direcção Provincial para Coordenação da Acção Ambiental de Tete. 

No âmbito da aquisição do Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT) e 

promoção da urbanização no distrito, foram realizadas as seguintes actividades durante o 

ano de 2011: 

• Divulgação da legislação sobre terras, queimadas descontroladas e saneamento do 

meio; 

• Reconhecimento e consulta às comunidades; 
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• Demarcação de parcelas com DUAT; 

• Tramitação processual; 

• Ordenamento Territorial e Urbanização (em implementação os três planos de 

urbanização); 

• Manutenção de marcos Geodésicos de apoio topográfico; 

• Parcelamento; 

• Divulgação dos pontos focais (plano de pormenor de Nhanvindo, Zona industrial e 

Porto seco); 

• Reassentamento; 

• Seminário sobre as técnicas básicas de ordenamento; 

• Resolução de conflitos de terra; e 

• Elaboração de esboço de localização topográfica. 

4.2.5.2 Gestão e Educação Ambiental 

• Realizada a campanha de sensibilização de 20 produtores de tijolos do povoado de 

Benga-sede, tendo-se recomendado a paralisação da actividade devido aos impactos 

negativos no ambiente. A medida pretende não ferir a implementação do plano de 

pormenor de Benga; 

• Analisado o processo de instalação do aterro sanitário em Muaradzi para a deposição de 

resíduos sólidos de construção, tendo-se recomendado à Riversdale seguir as directivas de 

gestão e tratamento de resíduos sólidos; 

• No âmbito do reforço da capacidade dos clubes ambientais nas escolas, foi distribuído 

material de educação ambiental diverso. 

4.2.5.3 Infraestruturas 

Edificações 

• Para 2011 foram planificadas 5 obras e realizadas 2 (obras de construção de residências 

em Tsungo e Moatize-sede). O incumprimento do plano deveu-se à alteração de projectos 



Moatize 

 

 PÁGINA40 

de pequenas para grandes dimensões e ao elevado estado de degradação no caso do edifício 

do Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas; 

• Feitas manutenções parciais em 2 residências (dos Chefes dos Postos de Kambulatsitsi e 

Zóbuè). Importa referir que o estado de degradação da residência de Kambulatsitsi é 

preocupante, tendo a mesma sido  contemplada para a próxima manutenção em 2012; 

• Foram realizadas 22 das 23 supervisões planificadas nos seguintes edifícios: residências 

dos chefes dos Postos de Zobuè e Kambulatsitsi e do Secretário Permanente do Distrito, 

residências dos chefes das Localidades de Necungas e Mpanzo, Secretaria do Posto 

Administrativo de Zóbuè e Secretaria Distrital; 

• Assinados 2 contratos de obras de construção da residência do Director  e do chefe da 

localidade de Nsungo; 

• Fiscalizadas 11 obras em Inhangoma, Cateme,  Mussacama e Nkondedzi, tendo-se 

constatado algumas irregularidades que resultaram em multas a 2 obras; 

• Feito o levantamento por amostragem dos problemas de estrutura de 34 residências em 

Cateme e 48 residências no bairro 25 de Setembro, no âmbito do reassentamento da Vale 

em Cateme. 

Água rural  

Em 2011 foram reparadas e assistidas 45 fontes de abastecimento de água em parceria com 

a Igreja de Deus em Cristo Minonita e foi prestada assistência na construção de 2 fontes 

com o apoio da Igreja de Deus em Cristo Minonita, nos povoados de Madamba na 

Localidade de Kambulatsitsi e Muana-Alirengi na Localidade de Nkondedzi. 

Ainda no concernente ao abastecimento de água, é de referir que em Cateme existe um 

pequeno sistema de abastecimento que cobre 1600 habitantes; em Mualadzi, numa primeira 

fase, o sistema cobre  305 habitantes; e em Benga foram montadas 3 torneiras a partir de um 

tubo adutor, permitindo uma cobertura para cerca de 700 habitantes. 

Uma Família, Uma Latrina  

De acordo com um levantamento exaustivo realizado em todas as povoações e bairros do 

distrito, incluindo a Vila de Moatize, o distrito conta com 23.990 latrinas. 
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Produção de Material de Construção 

Do levantamento efectuado durante o período em referência, nas unidades produtivas, tais 

como,  carpintarias e artesãos, foram obtidos os seguintes dados: 

Quadro 29. Produção de materiais de construção 
Descrição	   2011	   2010	  
Portas	  produzidas	   4.809	   3937	  
Aros	  de	  portas	   6.761	   4477	  
Janelas	   6.448	   6334	  
Aros	  de	  Janelas	   13.403	   8421	  
Brita	  produzida	   299.58	  m3	   179,20	  m3	  
Tijolos	  maciços	   56.845.325	   21.440.886	  

Fonte: Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 

4.3 Finanças Públicas e Investimento 

O financiamento do funcionamento dos Governos Distritais e das funções para eles 

descentralizadas é assegurado por via de:  

(i) Receitas próprias18que provém da comparticipação das receitas fiscais e consignadas ao 

nível Distrital e as correspondentes taxas, licenças e serviços cobrados pelo Governo 

Distrital; e  

(ii) Transferências ou dotações orçamentais centrais para despesas correntes; 

(iii) Transferências ou dotações orçamentais centrais para despesas de investimento (Fundo 

de Desenvolvimento Distrital, Fundo de Investimento em Infraestruturas); 

(iv) Fundos Sectoriais Descentralizados, nomeadamente dos sectores de águas, estradas, 

educação e agricultura;  

(v) Donativos provenientes de ONGs, cooperação internacional ou entidades privadas. 

O Governo Distrital teve em 2011 a seguinte execução orçamental. 

                                                
18 Receitas próprias do distrito provenientes de serviços e licenças cobradas fora do território das autarquias locais são: (a) utilização do património 

público sob gestão do distrito; (b) ocupação e aproveitamento do domínio público e aproveitamento de bens de utilidade pública; (c) pedidos de uso e 

aproveitamento da terra nas áreas cobertas por planos de urbanização; (d) loteamento e execução de obras particulares; (e) realização de infraestruturas 

simples; (f) ocupação da via pública por motivo de obras e utilização de edifícios; (g) exercício da actividade de negociante e comércio a título precário; 

(h) ocupação e utilização de locais reservados nos mercados e feiras; (i) autorização de venda ambulante nas vias e recintos públicos; (j) aferição e 

conferição de pesos, medidas e aparelhos de medição; (k) autorização para o emprego de meios de publicidade destinados a propaganda comercial; (l) 

licenças de pesca artesanal marítima e em águas interiores; (m) licenças turísticas nos termos de legislação específica; (n) licenças para a realização de 

espectáculos públicos; (o) licenças de caça e abate; (p) licenças e taxas de velocípedes com ou sem motor; (q) estacionamento de veículos em parques ou 

outros locais a esse fim destinados; (r) utilização de instalações destinadas ao conforto, comodidade ou recreio público; (s) realização de enterros, 

concessão de terrenos e uso de instalações em cemitérios.  

Constituem ainda receitas do distrito as taxas e tarifas por prestação dos serviços,  nos casos em que os órgãos do distrito tenham sob sua 

administração directa, a prestação de serviço público: (a) abastecimento de água; (b) fornecimento de energia eléctrica; (c) utilização de matadouros; (d) 

recolha, depósito e tratamento de resíduos sólidos de particulares e instituições; (e) ligação, conservação e tratamento dos esgotos; (f) utilização de infra 

estruturas de lazer e gimnodesportivas; (g) utilização de latrinas públicas; (h) transportes urbanos; (i) construção e manutenção de ruas privadas; (j) 

limpeza e manutenção de vias privadas; (k) utilização de tanques carracicidas; (l) registos determinados por lei. 
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Quadro 30. Execução orçamental (em ‘000 MT) 

Rubricas 2011 

DESPESA TOTAL 202.093 

Despesa corrente 188.215 
 - Despesas com pessoal 173.557 
 - Bens e serviços 14.641 
 - Outras despesas 17 
Despesa de Investimento  13.878 
 - Fundo de desenvolvimento distrital 5.558 
 - Fundo de investimentos em infraestruturas 8.320 
 - Fundo de investimentos em infraestruturas s.i. 

Fonte: Relatórios da SD e Conta Geral do Estado, 2011. 

4.3.1 Fundo Distrital de Desenvolvimento 

No âmbito do investimento de iniciativa local (vulgo 7 milhões) o Governo Distrital tem 

aprovado e/ou implementado projectos locais de desenvolvimento, cuja evolução é 

apresentada na tabela seguinte, consoante a principal finalidade. 

Quadro 31. Projectos de iniciativa local financiados 

Finalidade dos 
Projectos 

No de Projectos 
Financiados 

Número de 
Beneficiários 

Desembolsos  
(em ‘000 MT) 

200
9 

201
0 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Produção de comida   23       
Geração de Rendimento e 
Emprego   37       

Total 91 76 60 518 365 230 7.614 7.034 5.558 
Fonte: Secretaria Distrital 

A distribuição dos projectos financiados por sector de actividade é apresentada na tabela 

seguinte.  

Quadro 32. Sector económico do investimento local 

Sector Económico dos 
Projectos 

No de Projectos 
Financiados 

2009 2010 2011 
Agricultura 39 23 16 
Pecuária 14 13 8 
Moageira 3 9 3 
Carpintaria 3 4 3 
Comércio 28 23 28 
Pesca 0 2 2 
Outro 4 2 0 
Total 91 76 60 

           Fonte: Secretaria Distrital 

Por outro lado, o número de postos de trabalho criados por estes projectos 

em 2011 foi de 234, dos quais 54 são ocupados por mulheres. 
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O FDD está a impulsionar o desenvolvimento da economia rural e a vida das populações 

em todo o território do distrito, contribuindo para a mecanização agrícola com a compra de 

3 tractores agrícolas para os três postos administrativos, expansão da rede de distribuição de 

produtos agrícolas, através do financiamento de 3 comerciantes em cada um dos Postos 

Administrativos, e para a melhoria da cadeia de valores com o financiamento a indústrias 

moageiras. Com o FDD, têm também sido privilegiados projectos agrícolas com destaque 

para produção de cereais e hortícolas (Ex: Associação União de Mameme e Chuma chiri 

Nthaka). 

4.3.2 Fundo de Investimento em Infraestruturas 

Estava em curso e na fase de colocação de portas e janelas a construção de 5 salas de aulas 

na EP1 – Chimambe, obras financiadas no âmbito da construção acelerada de salas de aula 

– FASE. 

No âmbito de reassentamento do Bairro de Capanga, teve início em 2011, a construção dos 

blocos com 8 salas de aulas, 1 biblioteca, 1 bloco administrativo e 6 casas para professores 

no bairro de reassentamento de Mwaladzi, obras que estão a ser construídas em parceria 

com a empresa Rio Tinto - Moçambique. 

4.3.3 Fundos Sectoriais Descentralizados 

Durante 2011 foi feita a manutenção em 537 km de estradas não classificadas, incluindo: 

• Manutenção de estradas não classificadas no Posto Administrativo de Zóbuè, num 

processo organizado pelo Posto e orientado pelos líderes comunitários e em que também 

estiveram envolvidas as comunidades locais; 

• Manutenção de 16 km pelas empresas madeireiras; 

• Abertura de uma estrada em Khókwè, comunidade de Ngunda, concretamente no 

Povoado pertencente ao líder Lebesoni; 

• Foram colocadas placas de identificação em todos os postos administrativos, localidades 

e povoados; 

• Construída uma estrada que dá acesso ao reassentamento de Mualadzi incluindo uma 

ponte com vistoria já realizada e recepção provisória. 

• Construídas ruas que dão acesso às residências e às futuras instalações 

sociais, no âmbito do reassentamento da Riversdale; 
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• Melhorados 9 km do troço cruzamento N7/Samoa, tendo sido ampliada a largura da 

faixa de rodagem de 3,5m para 4,5m, conforme preconizado no projecto, para além da 

construção de 12 drifts simples; 

• Assinado e consignado  1 contrato de construção de um drift de caixa na estrada 

Catipo/Mpanzo; 

• Analisados e emitidos 21 pareceres técnicos de projectos, sendo 17 pertencentes a 

empresas e 4 a singulares; 

• Realizado o levantamento e elaborados mapas de quantidade de 2 estradas não 

classificadas, nos troços Catipo/Mpanzo e Zóbuè/Wiliamo. 

A secção de Infraestruturas do capítulo anterior apresenta um conjunto de obras e 

empreendimentos que foram realizados no contexto dos fundos locais e descentralizados de 

investimento e infraestruturas. 

4.4 Justiça, Ordem e Segurança pública 

Ao longo do ano de 2011 a situação criminal do Distrito de Moatize foi caracterizada, por: 

• Descida do índice criminal em 58.6%, o que corresponde a menos 149 casos; 

• Descida do índice de acidentes de viação em 31.4%, o que corresponde a menos 11 

casos; 

• Alcançada uma operatividade policial satisfatória. 

Causas que Contribuíram para o Cometimento de Delitos  

• Elevado custo de vida, aliado ao desemprego de jovens, dando lugar à prática de 

negócios de bens de proveniência criminosa;  

• Consumo excessivo de bebidas alcoólicas; 

• Problemas sociais e vinganças, fazendo justiça com as próprias mãos;  

• Convergência de pessoas nacionais e estrangeiras, devido à existência de grandes 

empreendimentos;  

• Fraca segurança nas empresas privadas;  

• Influências transfronteiriças. 

Segurança Rodoviária 

Os acidentes registados foram do tipo: atropelamento, despiste e capotamento, queda de 

passageiro, choque entre veículos e choque entre veículos e motos. 
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As principais causas dos acidentes registados foram o excesso de velocidade, condução em 

estado de embriaguez, má travessia de peões, mau estado das vias, deficiências mecânicas 

nas viaturas e encadeamento de luzes. 

Protecção da Fronteira Estatal 

O distrito de Moatize é limitado pela República do Malawi através da fronteira estatal com 

uma extensão de 142 Km. Para a sua protecção está destacada a força de guarda fronteira 

que, em 2011, capturou e repatriou 3.541 emigrantes ilegais provenientes, maioritariamente, 

dos Grandes Lagos e outros, que fugindo da instabilidade política e económica nos seus 

países sistematicamente violam a nossa fronteira em trânsito para as RSA e Zimbabwe. 

Atendimento à Mulher e Criança, Vítimas de Violência Doméstica 

O período em análise foi caracterizado por 103 casos de violência doméstica, assim 

distribuídos: 38 casos de falta de prestação de alimentos; 17 casos de abandono de lar; 20 

casos de separação litigiosa; 1 caso de abandono de menor; 4 casos de violência psicológica; 

11 casos de ofensas morais; 4 casos de violência patrimonial; 6 casos de abandono de 

família; e 2 casos de violência física simples. 

Relações Polícia - Comunidade  

Neste âmbito foram realizadas 39 reuniões de Policia – Comunidade e 25 reuniões com os 

Conselhos de Segurança Comunitária, tendo tido um total de 613 participantes.      

Tribunais Comunitários 

O Distrito conta com 27 Tribunais comunitários, e em 2011 foram resolvidos 292 casos 

contra 409 do ano transato. Destes, 7 casos foram transferidos para as instâncias superiores, 

a saber: 2 para o Gabinete da Mulher e criança vítima de violência doméstica; 2 para o 

Tribunal Distrital; e 3 para a Procuradoria Distrital de Moatize. 

4.5 Constrangimentos e Perspectivas 
No geral, de acordo com o Governo Distrital, são os seguintes os princ ipais  

constrangimentos  observados durante a governação dos últimos anos: 

 Não alocação de fundos de investimentos suficientes para manutenção das vias de 

acesso; 

 Falta de fundos de investimento para manutenção dos PS de Água 

e dos furos nas aldeias; 
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 Falta de infraestruturas de educação e saúde para a população do distrito; 

 Falta de viaturas para a Administração e de motorizadas para locomoção dos Chefes 

dos Postos Administrativos;  

 Ausência de um programa de construções para atender o crescimento do aparelho 

de estado. 

No geral, de acordo com o Governo Distrital, as princ ipais  perspec t ivas são: 

 Reforço do pessoal técnico para fazer face às demandas em todos os sectores; 

 Criação de parcerias para obtenção de recursos para a promoção do 

desenvolvimento das comunidades; 

 Desenvolvimento de acções junto das empresas mineiras, com vista a maximizar o 

impacto social da sua presença no distrito. 

A participação comunitária tem sido essencial para suprir várias necessidades em matéria de 

construção, reabilitação e manutenção de infraestruturas, nomeadamente estradas interiores, 

postos de saúde e escolas, bem como residências para professores e enfermeiros. 

Na sua actuação, o Governo Distrital tem tido apoio de vários organismos de cooperação, 

que promovem programas sociais de assistência, protecção do ambiente e desenvolvimento 

rural, que desempenham um papel activo e importante no apoio à reconstrução e 

desenvolvimento locais. 
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5 Actividade Económica 
5.1 População economicamente activa 

De um total em 2012 estimado de 292 mil habitantes, 150 mil estão em idade de trabalho 

(mais de 15 anos).  

Quadro 33. População  segundo a condição de actividade19 

 Total Homens Mulheres 

Total  149,817	   71,625	   78,192	  
Trabalhou 59.7%	   65.3%	   54.7%	  
Não trabalhou, mas tem emprego 0.5%	   0.6%	   0.4%	  
Ajudou familiares 2.4%	   3.1%	   1.7%	  
Procurava novo emprego 0.1%	   0.1%	   0.0%	  
Procurava emprego pela 1ª vez 0.4%	   0.7%	   0.1%	  
População economicamente activa 20 63.0%	   69.9%	   56.9%	  
Doméstico(a) 19.9%	   8.9%	   29.8%	  
Somente estudante 10.3%	   13.6%	   7.3%	  
Reformado(a) 0.4%	   0.8%	   0.1%	  
Incapacitado(a) 1.7%	   1.6%	   1.8%	  
Outra 4.7%	   5.3%	   4.2%	  
População não activa 37.0%	   30.1%	   43.1%	  

Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.  

 

Verifica-se que 63% da população de 15 anos ou mais (94 mil pessoas) constituem a 

população economicamente activa (PEA) do distrito. O nível da participação masculina na 

PEA é superior à feminina: 70% contra 57%.  

 

A população não economicamente activa (37%) é constituída principalmente por mulheres 

domésticas e estudantes a tempo inteiro. 

  

                                                
19Referido a situação na semana anterior a realização do Censo 2007. 
20Segundo recomendações internacionais, a PEA é a população que participa na actividade económica com 15 anos de idade e mais. 

A  PEA compreende, pois, as pessoas que trabalham (ocupadas) e as que procuram activamente um trabalho (desocupadas), 

incluindo aquelas que o fazem pela primeira vez. A análise da PEA que é apresentada nesta secção seguiu esta recomendação. 
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Figura 11. População com 15 anos ou mais, segundo a actividade 

 
Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.  

A distribuição da população economicamente activa indica que 76% são camponeses por 

conta própria, na sua maioria mulheres. A percentagem de trabalhadores assalariados é de 

11% da população activa e é dominada por homens (as mulheres assalariadas representam 

4% da população activa feminina e 18% no caso dos homens). 

Quadro 34. População activa21, ocupação e ramo de actividade, 2007 

RAMOS DE 
ACTIVIDADE TOTAL 

OCUPAÇÃO PRINCIPAL 

Assalariados 
Comerciantes 

& Trabalhadores Empresário Outras e 

Total Técnicos Operários Serviços Artesãos Camponeses Patrão desconhecido 

Total 100.0% 11.4% 2.7% 1.9% 6.7% 9.1% 76.4% 0.3% 2.8% 

 - Homens 100.0% 18.4% 3.6% 3.1% 11.6% 11.4% 65.1% 0.5% 4.6% 

 - Mulheres 100.0% 3.6% 1.7% 0.6% 1.3% 6.6% 88.9% 0.1% 0.8% 
Agricultura, 
silvicultura e pesca 100.0% 1.5% 0.0% 0.0% 1.5% 0.1% 97.4% 0.0% 1.0% 
Indústria, energia e 
construção 100.0% 87.4% 0.9% 2.0% 84.5% 0.2% 0.4% 0.9% 11.3% 
Comércio, Transportes 
Serviços 100.0% 32.3% 16.6% 11.2% 4.5% 56.9% 0.7% 1.5% 8.6% 
[1]	  Com	  15	  anos	  ou	  mais,	  excluindo	  os	  que	  procuram	  emprego	  pela	  
primeira	  vez.	  

	   	   	   	   	  Fonte :  Ins t i tu to  Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de  2007. 
  

                                                
21Com 15 anos ou mais, excluindo os que procuram emprego pela primeira vez. 

Trabalhou	  
63%	  Domésfco(a)	  

20%	  

Somente	  
estudante	  

10%	  

Outra	  
7%	  
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Figura 12. População activa, segundo a ocupação principal 

 
Fonte :  Ins t i tu to  Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de  2007. 

A distribuição segundo o ramo de actividade reflecte que a actividade dominante no distrito 

é agrária, que ocupa 78% da população activa do distrito. O comércio e outros serviços tem 

tido uma importância crescente, ocupando já 16% da população activa do distrito. 

Quadro 35. População activa22, ocupação e ramo de actividade, 2007 

RAMOS DE ACTIVIDADE TOTAL 

OCUPAÇÃO PRINCIPAL 

Assalariados Comerciantes Trabalhadores Empresário Outras e 

Total Técnicos Operários Serviços e Artesãos Camponeses Patrão desconhecido 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 - Homens 52.4% 84.8% 70.3% 84.5% 90.7% 65.7% 44.7% 85.6% 86.8% 

 - Mulheres 47.6% 15.2% 29.7% 15.5% 9.3% 34.3% 55.3% 14.4% 13.2% 
Agricultura, silvicultura e 
pesca 78.3% 10.5% 0.7% 0.7% 17.3% 0.4% 99.8% 2.5% 27.6% 
Indústria, energia e 
construção 5.7% 44.1% 1.9% 6.0% 72.0% 0.1% 0.0% 16.3% 23.3% 
Comércio, Transportes 
Serviços 15.9% 45.3% 97.4% 93.3% 10.7% 99.5% 0.1% 81.2% 49.1% 

[1]	  Com	  15	  anos	  ou	  mais,	  excluindo	  os	  que	  procuram	  emprego	  pela	  primeira	  vez.	  
	   	   	   	   	  Fonte :  Ins t i tu to  Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de  2007. 

  

                                                
22Com 15 anos ou mais, excluindo os que procuram emprego pela primeira vez. 
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Figura 13. População activa, segundo o ramo de actividade 

 
Fonte :  Ins t i tu to  Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de  2007.  

5.2 Pobreza e Segurança Alimentar 
Este distrito apresenta uma forte redução no Índice de Incidência da Pobreza23, passando de 

75% em 1997 para 39% no ano de 200724.  

Este distrito é alvo de calamidades naturais que afectam a vida social e económica da 

comunidade. 

Estes desastres, associados à fraca produtividade agrícola, conduzem a níveis de segurança 

alimentar de risco, sobretudo os camponeses de menos posses, idosos e famílias chefiadas 

por mulheres, numa situação potencialmente vulnerável. 

Efectivamente, dadas as tecnologias primárias utilizadas e, consequentemente, os baixos 

rendimentos das culturas, a colheita principal é, em geral, insuficiente para cobrir as 

necessidades de alimentos básicos, que só são satisfeitas com a ajuda alimentar, a segunda 

colheita, rendimentos não agrícolas ou outros mecanismos de sobrevivência. 

Nos períodos de escassez, as famílias recorrem a uma diversidade de estratégias de 

sobrevivência que incluem a participação em programas de "comida pelo trabalho", a 

recolha de frutos silvestres, a venda de lenha, carvão, estacas, caniço, bebidas e a caça.  
                                                
23O Índice de Incidência da Pobreza (poverty headcount índex) é a proporção da população cujo consumo per capita está abaixo da linha 

da pobreza. 
24Relatório da Pobreza e Bem-Estar em Moçambique: 3ª Avaliação Nacional - Ministério da Planificação e Desenvolvimento, 

Direcc ̧a ̃o Nacional de Estudos e Ana ́lise de Poli ́ticas, Outubro de 2010(District Poverty Maps for Mozambique: 1997 and 

2007Based on consumption adjusted for calorie underreporting).  
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As famílias com homens activos recorrem ao trabalho remunerado nas cidades mais 

próximas. 

A produção de cereais da primeira época, não cobre as necessidades alimentares para todo o 

Distrito, em particular os Postos administrativos de Kambulatsitsi e de Moatize-sede. 

Para atenuar os efeitos desta situação, as autoridades distritais lançaram um plano de acção 

para redução do impacto da estiagem incluindo sementes e culturas resistentes e introdução 

de tecnologias adequadas ao sector familiar. 

Acções Realizadas: 

• Potenciar a segunda época agrícola com a disponibilização de sementes de hortícolas e 

pesticidas; 

• Identificação de 10 locais para a construção de represas; 

• Financiamento de iniciativas de comercialização de cereais através do FDD; 

• Distribuição de 4 charruas para aumentar as áreas de cultivo; e 

• Fomento de 173 cabeças de gado bovino e 630 caprinos em parceria com a Sociedade 

Salesiana. 

5.3 Infraestruturas de base 

O Distrito conta com uma extensão de 2.115,5 km de estradas, dos quais 172 km de 

estradas asfaltadas e 1.945,5 km de estradas de terra batida. 

Moatize é acessível por estrada, sendo por isso atravessado por 3 estradas Nacionais (EN 

103-Moatize/Zóbuè; EN 222 – Matena/Cassacatiza; EN 223 – Mussacama/Calómuè) e por 

2 Estradas Regionais (ER 450 – Madamba/Mutarara; ER 456 – Matema/Furancungo, via 

Cazula). Existe 1 ramal de linha férrea que saindo de Moatize atravessa o PA de 

Kumbalatsitsi até ao Rio Mecombedzi, limite com o distrito de Mutarara. 

A N7 (Rio Rovubué/Zóbuè), é uma das principais vias da província que atravessa o distrito, 

o denominado “Corredor Cuchamano/Tete/Zóbuè”, que faz ligação com os países 

vizinhos, as Repúblicas do Zimbabué e Malawi. 

O distrito de Moatize é atravessado pela linha ferroviária de Sena, que liga a Vila de Moatize  

ao porto da  Beira na província de Sofala, passando pelo Posto Administrativo de 
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Kambulatsitsi, até ao limite com o distrito de Mutarara, no Povoado de Mecombedzi. 

O distrito funciona com um sistema de transportes e comunicações multifacetado, desde os 

ferroviários, passando pelos rodoviários até ao telefone, telégrafo e rádio.  

Moatize é acessível em termos de telecomunicações por telefone, telefonia móvel e rádio. 

O Distrito possui  serviços de correios e postais apenas na sede do Posto Administrativo de 

Moatize.  

O Distrito tem acesso à emissão da Rádio Moçambique e a estações estrangeiras dos países 

vizinhos, como é o caso do Malawi, Zimbabué, Zâmbia e Tanzânia. Funciona, também, no 

distrito a rádio Comunitária da Paróquia São João Baptista de Moatize (com um raio de 

cobertura de 15km, aproximadamente), havendo perspectivas de o aumentar para cerca de 

50km. 

O sinal da Televisão de Moçambique atinge um raio de sensivelmente, 10 km, porém com 

algumas deficiências, devido à localização do emissor. 

O distrito possui três pistas de aterragem localizadas nas Sedes dos Postos Administrativos 

do Zóbwè, Kambulatsitsi e na Localidade de Mpanzo.  

O Distrito está ligado ao sistema da rede nacional de energia eléctrica, o qual abrange a sede 

do Distrito e algumas Localidades e Povoações. A sede do Posto Administrativo do Zóbue 

recebe energia do Malawi. 

Este sistema da rede eléctrica abastece os serviços públicos, habitações, o sector comercial, 

empresas, estabelecimentos comerciais e instituições sociais. 

Está em fase de preparação para submissão ao Conselho de Ministros um projecto de 

investimento directo ACWA Power Moatize Termoeléctrica para a Construção, 

operação, manutenção e exploração de uma central termoeléctrica para a produção e venda 

de energia eléctrica, nos termos do Contrato de Concessão, com um valor estimado de US$ 

1.070.000.000,00 (segundo informação do Centro de Promoção de Investimentos). 

O Distrito possui um pequeno sistema de abastecimento de água montado na Sede do 

distrito, que abastece as pessoas residentes na Vila de Moatize, através de fontenários. O 

distrito conta, ainda, com dois pequenos sistemas de abastecimento de água nos bairros de 

reassentamento em Cateme e Muaradzi. Nas restantes regiões do Distrito, o abastecimento 

de água é garantido por furos e poços. 
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O distrito conta com 200 fontes de água, das quais 181 operacionais e 19 inoperacionais. 

Em 2011 foram reparadas 45 fontes em parceria com a Igreja de Deus em Cristo Minonita. 

O distrito possui 120 escolas (das quais, 92 do ensino primário nível 1), e está servido por 

12 unidades sanitárias, que possibilitam o acesso progressivo da população aos serviços do 

Sistema Nacional de Saúde, apesar de a um nível bastante insuficiente como se conclui do 

índice de cobertura média de 1 unidade sanitária por cada 24.362 pessoas. 

Apesar dos esforços realizados, importa reter que o estado geral de conservação e 

manutenção das infraestruturas não é suficiente, sendo de realçar a rede de bombas de água 

a necessitar de manutenção, bem como a rede de estradas e pontes que, na época das 

chuvas, tem problemas de transitabilidade. 

5.4 Uso e Cobertura da Terra 
Dos 846 mil hectares da superfície do distrito, estima-se em 400 mil hectares o potencial de 

terra arável deste distrito. 

Quadro 36. Uso e Cobertura da Terra 
Classe Área (ha) (%) 

Cultivado Sequeiro 29323.89 3.47 
Área Habitacional Semi Urbanizada 188.56 0.02 
Área Habitacional Não Urbanizada 1035.31 0.12 
Zona de Produção e Transporte 232.6 0.03 
Solo Sem Vegetação 11122.28 1.31 
Formação Herbácea Inundada 128.27 0.02 
Formação Herbácea 1961.81 0.23 
Moita (arbustos baixos) 31213.06 3.69 
Matagal Médio 19213.61 2.27 
Matagal Aberto 82633.48 9.77 
Formação Herbácea Arborizada 340613.25 40.25 
Floresta de Baixa Altitude Aberta 324708.22 38.37 
Margens de Rio 3797.82 0.45 
TOTAL 846172.11 100.00 

      Fonte :  Centro Nacional  de Cartogra f ia e  Teledete c ção (CENACARTA). 

A restante informação desta secção25 foi extraída dos resultados do Censo Agropecuário 

realizado pelo INE em 2009/10 e tem por objectivo descrever os traços gerais que 

caracterizam a base agrícola do distrito. 

                                                
25Apesar das reservas a colocar na representatividade dos dados ao nível distrital, a sua análise permite observar 
tendências e os principais aspectos estruturais. 
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O distrito possui cerca de 49 mil explorações agrícolas com uma área média é de 1.4 

hectares, sendo cerca de 98% ocupadas com a exploração de culturas alimentares. 

Figura 14. Explorações segundo a sua utilização 

 
Fonte  de  dados :  Ins t i tu to  Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Censo agropecuár io ,  2009-2010 

Com um grau de exploração familiar dominante, 73% das explorações do distrito têm 

menos de 2 hectares. 

Figura 15. Explorações por classes de área cultivada 

 
Fonte  de  dados :  Ins t i tu to  Nacional  de  Estat í s t i ca ,  Censo agropecuár io ,  2009-2010 

Na sua maioria os terrenos não estão titulados e, quando explorados em regime familiar, 

têm como responsável o homem da família, apesar de na maioria dos casos 

ser explorada por mulheres a trabalharem sozinhas ou com a ajuda das 
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crianças da família. A maioria da terra é explorada em regime de consociação de culturas 

alimentares. 

5.5 Sector Agrário 

5.5.1 Produção agrícola e sistemas de cultivo 

O distrito é caracterizado por duas zonas agro-ecológicas bem distintas: 

 A Norte, planáltica que cobre o Posto Administrativo de Zóbuè, caracterizada por 

altas e regulares quedas pluviométricas, de maior potencialidade agrícola, detendo 

maior área produtiva; 

 A Sul, semiárida, menos pluviosa, mas detentora de potencial pecuário, abrangendo 

os PA’s de Moatize-sede e Kumbalatsitsi. 

É na faixa do distrito atravessada pelo rio Zambeze, que é possível fazer agricultura irrigada, 

com recurso a meios mecânicos de propulsão. Mais para o interior do distrito, existem 

algumas terras onde é possível utilizar pequenos sistemas de rega para produção, desde que 

haja algum investimento para a construção de sistemas de armazenamento de água. 

De um modo geral, a agricultura é praticada manualmente em pequenas explorações 

familiares em regime de consociação de culturas com base em variedades locais. A produção 

agrícola é feita predominantemente em condições de sequeiro, nem sempre bem sucedida, 

uma vez que o risco de perda das colheitas é alto, dada a baixa capacidade de 

armazenamento de humidade no solo durante o período de crescimento das culturas. 

Algumas famílias empregam métodos tradicionais de fertilização dos solos como o pousio 

das terras, a incorporação no solo de restolhos de plantas, estrume ou cinzas. Para além das 

questões climáticas, os principais constrangimentos à produção são as pragas, a seca, a falta 

ou insuficiência de sementes e pesticidas. O sistema de produção mais dominante 

compreende mapira/mexoeira. O milho é produzido em consociação com feijão nhemba 

em solos com boas capacidades de retenção de humidade e em microclimas específicos. 

Observa-se ainda o domínio de criação do gado caprino bovino e aves. 

A norte do distrito, dominam consociações de mandioca, milho e feijões nhemba e boere 

e/ou consociação de mapira, milho e feijão nhemba, e em menor escala a cultura de 

amendoim. Nos solos onde se observa a presença de humidade residual por período 

prolongados de tempo é frequente a cultura de arroz ou batata-doce, esta última, em regime 

de matutos/camalhões. 
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Quadro 37. Produção agrícola, por principais culturas: 2010-2012 

  Campanha 2010/2011 

Principais Área (ha) Produção 

Culturas Semeada (Toneladas) 
Cereais 27.308 22.003,8 

Leguminosas 8.482 3.529,3 

Raízes e Tubérculos 1.903 13.307 

Oleaginosas 1.962 767,2 

Cucrub. 459 1.359 

Frutas 3.785 12.340 

Tabaco 165 69 

Algodão 2.354 1.077 

Gergelim 1.166 568 

Hortícolas 853 6.243 

TOTAL DO DISTRITO 48.437 61.263,3 

Fonte: SDAE 

5.5.2 Pecuária 

O fomento pecuário no distrito não tem sido suficiente. Porém, dada a tradição na criação 

de gado e algumas infraestruturas existentes, verificou-se um crescimento do efectivo 

bovino de 12 mil cabeças em 2000, para cerca de 34 mil em 2011. 

Quadro 38. Arrolamento de efectivos pecuários 
 
Ano 

 
Criadores 

Espécies 
Bovinos Ovinos Caprinos Suínos Asininos Caninos Aves 

2010 2.109 27.632 489 22.067 1.953 39 2.355 12.803 
2011 3.599 33.930 1.528 29.562 4.623 114 4.409 20.380 

Fonte: Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 

Dada a existência de boas áreas de pastagem, há condições para o desenvolvimento da 

pecuária, sendo as doenças e a falta de fundos e de serviços de extensão, os principais 

obstáculos ao seu desenvolvimento. 

Os animais domésticos mais importantes para o consumo familiar são as galinhas, os patos 

e os cabritos, enquanto que, para a comercialização, são os bois, os cabritos, os porcos e as 

ovelhas.  

5.5.3 Pescas, Florestas e Fauna bravia 

A migração das populações rurais para as Sedes Distrital e dos Postos Administrativos 

trouxe consigo o aumento das necessidades em combustível lenhoso. E, como consequência 

disso, existe muita pressão sobre a utilização das florestas, sobretudo 

naturais para o fornecimento de combustível lenhoso. 
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As espécies existentes variam na sua quantidade, mas a densidade da população vegetal é 

muito dispersa. Desta dispersão resulta que a Norte e Este exista vegetação arbustiva, com 

predominância de Miombos (Brachstegia) e a Sul de Mitsanhas (Mopone). 

Dentre as árvores mais importantes no distrito figuram o Pau-ferro, a Chanfuta, a Umbila, a 

Acácia amarela e a mangueira. Coqueiros e pinheiros são raros localmente. Fruteiras como a 

Laranjeira, a Mangueira, o Limoeiro o Abacateiro e a Maçaniqueira são potencialmente 

plantadas. O distrito debate-se com sérios problemas de erosão e desflorestamento, pese 

embora o seu esforço em plantar mais árvores que são a principal fonte de energia e de 

material de construção. 

A rica fauna do distrito compõe-se de cudos, búfalos, elefantes, impalas, pala-palas, leões, 

leopardos, hienas, fococeiros, macacos-cães de cara-preta, cabritos cinzentos, porcos-

bravos, cabritos de pedras, coelhos, changos, serpentes, répteis. 

Devido a esta riqueza faunística, existem duas zonas de ocorrência de muitos animais 

selvagens com boas probabilidades de virem a ser zonas de conservação de animais bravios, 

nomeadamente: 

 Zona de Samoa – Situada a Norte do distrito, Localidade de Samoa, Posto 

Administrativo de Zóbuè, ocupando áreas compreendidas entre os rios Rovóbuè a 

Oeste e Ncondedzi a Leste, prolongando-se até ao rio Livilange-Angónia. 

 Zona do Rio Lulera – esta área situa-se nas Localidades de Necundas, Posto 

Administrativo de Kumbalatsitsi e Nsungo, Posto Administrativo de Moatize-sede, 

respectivamente. Confina a Norte com a linha férrea, a Oeste com o Rio Muaradzi, 

a Sul e Sudeste com os Rios Zambeze e Sorodze. 

A caça de pequenos animais constitui um suplemento dietético para as famílias.  Dentre as 

espécies faunísticas que se destacam no distrito figuram o hipopótamo, o cudo, o leopardo e 

a impala.  

Nas lagoas e rios de água profunda, como o Zambeze, Rovóbuè, Ncondedzi e Mabvudzi, há 

hipopótamos, crocodilos, o saboroso peixe PENDE e diversas outras variedades. 
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5.6 Indústria, Comércio e Serviços 
As minas de carvão e os Caminhos-de-Ferro são os pontos-chave da economia de mercado 

do distrito e fontes potenciais de renda não agrícolas que absorvem uma grande parte da 

mão-de-obra local, ou que permitem que outras actividades - intercâmbios comerciais - se 

possam efectivar. 

Actualmente existem explorações de larga escala de carvão mineral conduzidas pela VALE 

Moçambique, Lda, Riversdale Moçambique Limitada e JINDAL Mozambique Minerals. 

Dada a proximidade da capital provincial, o distrito mantém fortes ligações comerciais com 

a capital provincial. E dada a longa extensão da fronteira estatal com a República do Malawi, 

o distrito, e muito particularmente as populações fronteiriças mantém fortes ligações 

comerciais com o vizinho Malawi. 

Quadro 39. Rede industrial 
Posto Administrativo Carpintarias Serralharias Indústrias 

Moageiras 
Indústrias de 
Panificação 

Zóbuè 22 3 87 1 
Moatize-sede 9 - 53 - 
Kambulatsitsi 11 - 47 - 
Vila de Moatize 17 25 31 2 
Total 59 28 218 3 

Fonte: Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 

A venda de produtos locais é feita a nível do distrito. No entanto, géneros alimentares são 

também adquiridos nos distritos circunvizinhos ou no Malawi. Enquanto isso, há também 

comerciantes provenientes da capital provincial - Tete - que vêm a Moatize adquirir 

produtos locais para posterior revenda. Tem também sido frequentes actividades de venda 

ambulante de produtos, maioritariamente entre mulheres e crianças, enquanto os homens se 

dedicam à latoaria ou ao torno de ferros. 

Distribuição de estabelecimentos Industriais e Comerciais 
Posto Administrativo Comércio 

a Grosso 
Comércio 
a Retalho 

Banca Prestação 
de Serviços 

Mercado 

Zóbue 2 4 317 - 8 
Moatize-Sede - - 81 - 2 
Cambulatsitsi 3 3 95 9 3 
Moatize  Vila 3 27 119 13 3 
Total 8 34 613 22 16 

Fonte: Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 

Existem no Distrito 10 estabelecimentos turísticos licenciados, sendo 5 de alojamento e 5 de 

restauração e bebidas,  com  78 quartos, 112 camas, 581 mesas, 1508 cadeiras e 151 postos 

de trabalho criados.   
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6 Visão e Estratégia de Desenvolvimento Local 
Este capítulo tem como base as conclusões do PEDD - Plano Estratégico de 

Desenvolvimento Distrital. 

6.1 Visão 

“Melhorar as condições básicas da População, sobretudo nas áreas sociais e 

infraestruturas, para os próximos cinco anos.”  

6.2 Objectivos Estratégicos 

Com base nos problemas e potencialidades identificados, foram formulados os seguintes 

objectivos estratégicos de desenvolvimento: 

• Melhorar a cobertura de fontes de abastecimento de água potável; 

• Melhorar a cobertura da rede sanitária; 

• Melhorar o sistema de comunicação; 

• Melhorar a cobertura da extensão rural; 

• Melhorar a cobertura da rede escolar; 

• Garantir uma educação básica integral e desenvolvimento psico-físico e harmonioso 

aos desfavorecidos 

• Garantir a Gestão Sustentável do Ambiente; 

• Garantir a exploração sustentável dos recursos minerais e energia; 

• Garantir a expansão da actividade da Industria , Comércio e Turismo 

• Assegurar o reforço da capacidade institucional. 

6.3 Estratégias de Desenvolvimento 

1. Melhorar a cobertura de fonte de abastecimento de água potável e saneamento 

A carência de água é um problema que preocupa o Governo Distrital e a todas 

comunidades, devido a sua importância na vida quotidiana da população, para o 

desenvolvimento socioeconómico. 
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a) Actividades 

• Construção de novas fontes de água; 

• Reabilitação de furos de água avariadas; 

• Estabelecer e capacitar os comités de água na gestão e manutenção das fontes de 

água. 

• Formar activistas para o tratamento de água; 

• Construir represas para conservação de água; 

b) Resultados 

• Abertura de mais fontes de água; 

• Assegurar a boa gestão das fontes de água; 

• Garantir a melhor qualidade de abastecimento de água às comunidades; 

• Criar outras alternativas para a obtenção de água permanente (represas); 

• Assegurar a redução de mortes e de doenças de origem hídrica. 

• Garantir a irrigação de machambas e abeberamento de animais. 

2. Melhorar a cobertura da rede sanitária 

Existem elevados casos de doenças endémicas no Distrito, afectando todos grupos etários e 

extractos sociais da população. Partindo do quadro actual que o Distrito possui, 

caracterizado por facilidade muito limitada, quer no âmbito das infraestruturas da rede 

sanitária, quer do pessoal, justifica-se a necessidade de concentrar mais os recursos por um 

lado, face ao melhoramento do funcionamento das unidades existentes, assim como a 

necessidade de reforçar as medidas de educação para saúde sobre o perigo das enfermidades 

frequentes. 

a) Actividades  

• Construir Postos de Saúde nos Postos Administrativos de Moatize, Kambulatsitsi e 

Zóbwè, concretamente nas localidades de Mpanzo, Nsungo e Chingo. 

• Construção de residências para o pessoal de saúde 

• Reabilitar Centros de Saúde dos postos administrativos de Moatize, Kambulatsitsi e 

Zóbwè. 
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• Formar de APEs nas comunidades; 

• Instalar energia eléctrica alternativa (painéis solares) nas unidades sanitárias; 

• Abertura de furos de água nas unidades sanitárias; 

• Vedação com arame farpado nas unidades sanitárias; 

• Construir 11 casas de espera da mulher grávida 

• Adquirir bicicletas ambulância para APEs; 

• Formar técnicos  na matéria de higiene Ambiental; 

• Promover palestras relativas as ITS/HIV/SIDA; 

b) Resultados 

• Facilidade de acesso aos cuidados médicos; melhorada a qualidade de atendimento 

nas unidades sanitárias; 

• Garantida a prestação básica de cuidados sanitários; 

• Redução de doenças endémicas 

• Facultar o transporte de pacientes aos cuidados sanitários. 

• Garantir ambiente sustentável e evitar a propagação de doenças. 

• Dieta alimentar mais equilibrada e variada 

• Incentivada a medicina preventiva (educação para a saúde); 

• Reduzida a taxa de mortalidade; 

• Reduzidos os casos de doenças frequentes; 

• Aumento do número de consultas externas; 

• Aumentado o número das Unidades Sanitárias. 

3.  Melhorar a cobertura  da extensão rural  

O Distrito de Moatize, apresenta uma gama de potencialidade como: terras férteis para 

agricultura de subsistência e de rendimento, recurso minerais e florestais. Contudo, a sua 

exploração é muito abaixo dos níveis considerados normais. 

Agricultura continua a ser a principal actividade económica da população ao nível do 

Distrito. Com isso, a principal aposta é a cobertura da rede de extensão 
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rural que até ao momento os seus índices da cobertura ainda são bastante fracos.  

a) Actividades  

• Divulgação e fomento do uso da tracção animal na produção agrícola; 

• Formar as Comunidades em  tecnologias simples de produção agrícola e biodiesel 

• Fomentar a produção do gado bovino 

• Construir represas 

• Difusão da técnica de processamento e armazenamento de alimentos após a 

colheita; 

• Reactivação da rede comercial rural, promover feiras comerciais, e melhorar as 

condições das já existentes, procurando através desta garantir a prevalência dos 

insumos agrícolas; 

• Construção de tanques carracicidas no Distrito. 

• Fomentar animais de pequena espécies 

• Admitir técnicos extensionistas  

• Fomento de piscicultura. 

• Fomento de apicultores. 

• Fomentar a produção de leite bovino. 

• Incentivar a criação de associações de criadores de gado bovino e caprino e sua 

legalização. 

b) Resultados 

• Aumento da produção agrícola por hectares; 

• Funcionamento do sistema mecanizado menos dispendioso por Ex.: irrigação por 

gravidade; 

• Garantida a segurança alimentar as populações; 

• Melhorado o sistema de comercialização dos insumos agrícolas, como por Ex. criar 

feiras comerciais; 

• Diversificada a produção pecuária; 
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• Aumento da produção pecuária como forma de melhorar alimentação das 

populações; 

• Assegurada a gestão dos recursos florestais nas zonas de maior incidência. 

• Assegurado o aumento de animais de pequena espécies 

• Construídos  tanques carracicidas. 

• Capacidade técnica aumentada para a extensão rural. 

• Piscicultura garantida por forma a melhorar a dieta alimentar das populações. 

• Apicultura fomentada com vista a melhorar a situação económica das populações. 

• Fomentada a produção de leite para reduzir a mal nutrição. 

• Criadas e legalizadas associações de criação de gado bovino e caprino. 

• Associações com conhecimentos básicos de gestão dos seus empreendimentos. 

4.  Melhorar a cobertura da rede escolar 

O Distrito de Moatize apresenta um índice médio da cobertura da rede escolar, assegurado 

com um número reduzido de professores qualificados, o que constitui um fracasso ao 

desafio para o desenvolvimento do ensino. E até agora o Distrito não possui o ensino 

secundário geral do segundo grau (C. Diurno), que facilitasse alguns alunos em continuar 

com os seus estudos. Deste modo, o programa do sector de Educação, J. D. Tecnologia, 

envolve acções que tem por finalidade o alargamento da rede escolar, melhoria de qualidade 

de ensino, e integra também a construção de centro internato no Posto Administrativo do 

Zóbwè. 

Contudo as infraestruturas escolares existentes na Sede do Distrito, seriam suficientes para a 

introdução do ensino secundário geral do segundo grau (curso diurno), até que se espere 

por infraestruturas próprias, com objectivo de acelerar a redução dos índices de muita 

procura e da pobreza absoluta. 

a) Actividades 

• Alargar as oportunidades de acesso à educação nas comunidades em todos níveis de 

ensino. 

• Construção de mais salas de aulas; 
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• Promover seminários de capacitação para os professores e alfabetizadores 

• Realizar supervisão pedagógica periódica no Distrito. 

• Equipar as escolas com mobiliário. 

• Equipar as escolas com secretárias. 

• Contratação de professores. 

• Construção de casas para professores. 

• Equipar escolas secundárias e técnicas com equipamento informático. 

• Criar bolsas de estudo para raparigas 

• Reabilitar salas de aulas 

b) Resultados 

• Aumentada taxa bruta de admissão e de escolarização no Distrito. 

• Aumentada a rede escolar em todos níveis de ensino 

• Melhorada a qualidade das infraestruturas educacionais 

• Melhorada a qualidade de ensino. 

• Reduzida a taxa de analfabetismo.  

• Reduzida a taxa de desistência e de desperdício escolar nas escolas. 

• Escolas equipadas de mobiliário. 

• Escolas equipadas de secretárias. 

• Aumentado número de professores. 

• Garantida a habitação dos professores. 

• Cridas condições nas escolas para o acesso à comunicação célere, novas tecnologias 

e informática. 

• Cativar a rapariga no acesso e permanência no ensino. 

5. Garantir uma educação básica integral e desenvolvimento psico-físico e 

harmonioso aos desfavorecidos   

a) Actividades 



Moatize 

 

 PÁGINA66 

• Promover palestras com vista a garantir a reintegração na família ou na família 

substituta da criança deficiente, órfão ou desamparada, permitindo assim o seu 

desenvolvimento sustentável e integral.. nos Postos Administrativos de 

Kambulatsitsi, Zóbwè e Moatize. 

• Incentivar  subsídio alimentar para os da terceira idade; 

b) Resultados 

• Melhorar as condições de vida dos idosos, 

• Garantida a integração de crianças, órfãs, deficientes e desamparadas em famílias ou 

famílias substitutas, 

• Garantida a educação básica da criança. 

6. Garantir a Gestão Sustentável do Ambiente 

O diagnóstico reporta que o Distrito de Moatize, possui uma diversificada riqueza 

agropecuária, mineral, florestal e hidrológica, resultado da sua orografia e do seu clima, que 

fazem parte de um potencial para o desenvolvimento do eco – turismo. 

A actividade de gestão ambiental dos recursos naturais, deve respeitar o princípio de “ todo 

o cidadão tem o direito e o dever de viver a um ambiente ecologicamente equilibrado que 

passa necessariamente pelos seguintes princípios: 

Uso sustentável dos componentes ambientais, reconhecendo e valorizando as tradições das 

comunidades locais existentes. 

Integração das comunidades na gestão dos recursos naturais, dando responsabilidade a 

quem degradar o ambiente ilegal e descontroladamente. 

 Face a esses princípios, são integradas as seguintes actividades: 

a) Actividades  

• Formar núcleos ambientais nas comunidades. 

• Formar fiscais para a protecção dos recursos naturais. 

• Garantir a elaboração implementação dos planos parciais de ordenamento territorial 

até 2011, das Sedes dos Postos Administrativos de Kambulatsitsi, Moatize e Zóbwè, 

com vista a garantir a ocupação ordenada do espaço pelos utentes.  

b) Resultados  
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• Comunidades sensibilizadas e a consequente diminuição dos problemas ambientais. 

• Garantida a gestão sustentável dos recursos naturais nas comunidades. 

7. Garantir a exploração sustentável dos recursos minerais e energia 

De acordo com o diagnóstico, o Distrito de Moatize, possui uma variedade de recursos 

minerais não metálicos de grande valor comercial. Contudo, a maioria deles, ainda não 

explorados. 

O Distrito se beneficia da energia de Cahora Bassa, apenas em  Moatize –Sede, enquanto 

que o Posto Administrativo de Zóbwè, é fornecido através da linha eléctrica de Malawi. 

Para o posto Administrativo de Kambulatsitsi, ainda não está electrificado, o que impede 

consideravelmente o desenvolvimento naquela área do Distrito. Neste contexto presume-se 

que até 2011, o Distrito se beneficiará da energia de Cahora Bassa. 

a) Actividades 

• Atrair mais investidores para a extraio mineira. 

• Garantir a criação de emprego. 

• Expandir a rede de energia eleática de Cahora Bassa e melhorar a qualidade de 

fornecimento. 

b) Resultados 

• Garantida a existência de investidores para a exploração de recursos minerais.  

• Melhoria de condições socioeconómicos das populações. 

8. Garantir a expansão da actividade da Industria, Comércio e Turismo 

O diagnóstico reporta as indústrias moageiras, estabelecimentos comerciais e zonas 

históricas existentes, no contexto da tipologia de distribuição geográfica desequilibrada da 

rede comercial, o que faz com que sirva a menor parte da população do Distrito; 

a) Actividades 

• Incentivar o sector privado na instalação de moageiras e agro-processamento nas 

comunidades. 

• Construir mercados rurais  nos postos administrativos e localidades  

• Construir  alpendres para feiras comerciais nos Postos 

Administrativos e localidades; 
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b) Resultados 

• Facilitado o processamento de cereais para as populações; 

• Criadas melhores condições higiénicas para a comercialização dos produtos nas 

comunidades; 

• Melhorada a colecta de receitas; 

• Criados estabelecimentos turísticos para diversão e laser das comunidades; 

• Aumento de postos de emprego. 

9. Assegurar o reforço da capacidade Institucional 

A garantia de sustentabilidade do funcionamento da função pública, em geral só poderá ser 

impulsionada através de uma máquina administrativa ao nível dos órgãos Distritais Postos 

Administrativos e Localidades, eficientes e dinâmicas, que possam dar resposta eficaz e 

oportuna as solicitações que vão sendo colocadas por todos os actores do desenvolvimento, 

em particular do sector privado; pretendendo-se alcançar os seguintes resultados: 

Melhorado o desempenho dos órgãos do aparelho distrital, simplificando assim os 

procedimentos administrativos e de atendimento ao público, seguindo a reforma do sector 

público. 

Melhorada a gestão dos recursos humanos, materiais e financeiros. 

Potenciadas as unidades policiais visando a melhoria da sua capacidade operativa e 

institucional. 

Promovidas construções e reabilitações de edifícios administrativos ao nível do Distrito. 

a)Actividades 

• Construir  edifícios  Administrados no Distrito; 

• Treinar a ETD em matéria de planificação participativa distrital, monitoria e 

avaliação. 

• Treinar as IPCCs em matéria de planificação participativa distrital, monitoria e 

avaliação 

• Reabilitação os edifícios Administrativos nos postos administrativos em 

Kambulatsitsi, Zóbwè, Moatize. 

• Construir  residência tipo  3 para técnicos  no distrito. 
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• Construção de edifício para a esquadra policial. 

• Construção de um edifício para a procuradoria distrital. 

b)Resultados 

• Existência de edifício condignos para o funcionamento dos serviços administrativos. 

• Função pública equipada de funcionários qualificados. 

• Melhorada a capacidade da ETD em matéria de planificação participativa distrital, 

monitoria e avaliação. 

• Melhorada a capacidade das IPCCs em matéria de planificação participativa distrital, 

monitoria e avaliação 

• Edifícios administrativos  e residências reabilitados. 

• Criadas condições de habitação para técnicos no distrito. 

• Existência de um edifício para o funcionamento da polícia. 

• Existência de edifício para o funcionamento da procuradoria. 

10. Melhorar o Sistema de Comunicação 

a) Actividades  

• Reabilitar estradas vicinais; 

• Manutenção das estradas terciárias; 

• Construir pontecas; 

• Formar camponeses no uso de tracção animal para transporte; 

• Montar sistema de rádio e televisão comunitário no Posto Administrativo de Zóbwè 

b) Resultados  

• Reabilitadas as estradas vicinais; 

• Mantidas transitáveis estradas terciárias; 

• Garantida a transitabilidade das estradas por forma a facultar o transporte de 

pessoas e bens 

• Garantida a informação as comunidades. 
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6.4 Problemas, Oportunidades, Necessidades e Potencialidades 

PROBLEMAS E OPORTUNIDADES SECTORIAIS 

 
 
 



Moatize 

 

 PÁGINA71 

 
 
 
NECESSIDADES E POTENCIALIDADES 
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- Balanço do Plano Económico e Social Durante o Ano de 2010, Governo 

Distrital. 

- Balanço do Plano Económico e Social Durante o Ano de 2011, Governo 

Distrital. 

- CENACARTA - http://www.cenacarta.com 

- Conta Geral do Estado 2011 e 2010 – Ministério das Finanças, Direcção Nacional 

do Orçamento. 

- District Poverty Maps for Mozambique: 1997 and 2007 - Based on 

consumption adjusted for calorie underreporting - Ministério do Plano e Finanças, 

Direcção Nacional de Estudos e Análise de Políticas. 

- Estrutura Tipo do Governo Distrital - Decreto nº 6/2006 de 12 de Abril. 

- Fichas estatísticas para o perfil distrital – Serviços Distritais 

- Instituto Nacional de Estatística, Dados do Censo agropecuário, 2009-2010. 

- Instituto Nacional de Estatística, Dados do Recenseamento da População de 2007. 

- Lei dos Órgãos Locais, n.º 8/2003 de 27 de Março. 

- Ministério da Educação, Estatísticas Escolares. 

- Ministério da Saúde, Estatísticas da Saúde. 

- Perfil Distrital de 2005, Ministério da Administração Estatal, Direcção Nacional da 

Administração Local. 

- Plano Estratégico de Desenvolvimento Distrital, Governo Distrital (Plano para 

cinco anos) 



- Regulamento da Lei dos Órgãos Locais, n.º 8/2003 de 27 de Março. 

- Relatório de Balanço das Actividades Desenvolvidas durante o Ano de 2010, 

Governo Distrital. 

- Relatório de Balanço das Actividades Desenvolvidas durante o Ano de 2011, 

Governo Distrital. 

- Relatório de Balanço das Actividades Desenvolvidas durante o Ano de 2011, 

SDAE 

- Relatório de Balanço das Actividades Desenvolvidas durante o Ano de 2011, 

SDPI 

- Relatório de Balanço das Actividades Desenvolvidas durante o Ano de 2011, 

SDSMAS 

- Relatório de Balanço das Actividades Desenvolvidas durante o Ano de 2011, 

SDEJT 

- Relatório sobre Pobreza e Bem-estar em Moçambique: 3ª Avaliação Nacional 

(Outubro de 2010), Ministério do Plano e Finanças, Direcção Nacional de Estudos e 

Análise de Políticas. 

- Revista de Marketing Territorial – Ministério da Administração Estatal, Direcção 

Nacional de Promoção do Desenvolvimento Rural. 
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A informação incluída nesta publicação provém de fontes consideradas fiáveis e tem uma natureza 

informativa. 
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