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1 Breve Caracterização do Distrito 

1.1 Localização, Superfície e População 

O distrito de Changara está localizado a sul do rio Zambeze, com a Sede-Luenha a 96 Km 

da cidade capital da província, confinando a Norte com os distritos de Cahora Bassa, 

Chiúta, Moatize e cidade de Tete; a Este com a República do Zimbabwe e distritos de 

Mágoè e Cahora Bassa e a Sul com a província de Manica através do rio Luenha. 

A superfície do distrito1 é de 6.640 km2 e a sua população está estimada em 184 mil 

habitantes à data de 1/7/2012. Com uma densidade populacional aproximada de 27,7 

hab/km2, prevê-se que o distrito em 2020 venha a atingir os 228 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 (50%, abaixo dos 15 anos), tem um índice de masculinidade de 93% (por cada 100 

pessoas do sexo feminino existem 93 do masculino) e uma matriz rural acentuada. 

1.2 Clima, Relevo e Solos 

O clima é predominantemente do tipo “Seco de Estepe com Inverno Seco - BSw” 

(classificação de Köppen), com duas estações distintas, a estação chuvosa (muito curta) e a  

seca (muito longa).  

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

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

A temperatura elevada agrava consideravelmente as condições de fraca precipitação nestas 

regiões provocando deficiências de água para o crescimento normal das plantas (culturas). 

Geomorfologicamente o distrito ocorre parcialmente no vasto Complexo Gnaisso-

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

intrusivas do Pós-Karroo. Destas geoformas de terreno resultam vários agrupamentos de 

solos destacando-se os seguintes: solos castanho-acinzentados, castanho-avermelhados de 

                                                
1 Centro Nacional de Cartografia e Teledetecção http://www.cenacarta.com 
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textura média e os argilosos vermelhos derivados de rochas calcárias de profundidade 

moderada, e ao longo das linhas de drenagem, ocorrem solos mais recentes – os aluvionares 

de texturas média a fina ou simplesmente de textura estratificada. 

1.3 Recursos Naturais 

Florestas 

Existem no distrito três principais tipos de vegetação natural ainda pouco explorados, 

nomeadamente: Floresta mista de Combretúm, Mopane e Embondeiro, aberta de Ziziphu; e 

Seminatural. 

A exploração das florestas é feita pelos habitantes das zonas rurais que aproveitam o 

combustível lenhoso para o uso doméstico e, também, por madeireiros nacionais e 

estrangeiros no corte de madeira, na sua maioria ilegais. Todavia, não há informação que 

alerte para a possível extinção de alguma espécie florestal. 

O Posto Administrativo de Chioco é o que detém a maior parte de recursos minerais e 

florestais, seguido de Marara e Luenha, que apresentam um grande potencial de Chanfuta, 

Monzo, Chanato, Umbila e o Pau-ferro, por sinal as espécies mais procuradas, tanto no 

mercado nacional como no internacional. 

Fauna 

Changara possui uma importante fauna-bravia constituída por várias espécies de animais de 

grande, médio e pequeno portes, nomeadamente: Elefantes, Hipopótamos, Búfalos, 

Leopardos, Rinocerontes, Leões, Cudos, Zebras, Pala-Palas, Hienas, Porco-Espinhos, 

Macacos, Cabritos do mato e Crocodilos. 

Grande parte desta riqueza localiza-se no Posto Administrativo de Chioco, região do distrito 

onde ocorrem frequentemente conflitos Homem-animal. O Governo Distrital alocou armas 

de fogo nessas zonas, como meio de defesa de pessoas e bens. 

Minerais 

Os principais recursos predominantes no distrito são: o Carvão Mineral, Águas Térmicas e 

Ouro. Há ainda a destacar a existência de Calcário na zona de Inhautreze, usado pelos 

habitantes na pintura das suas habitações. 



Changara 

 

 PÁGINA3 

a) Carvão Mineral – localizado nos povoados de Birira, Localidade de Chipembere; 

Cachenje-Messaua e Catoue na Localidade de Mazoe; e Caconde na Localidade de Mufa-

Caconde. 

b) Águas Térmicas na Localidade de Boroma que, se devidamente aproveitadas, podem 

constituir um lugar atractivo para actividades turísticas.  

c) Ouro – mineral existente nos povoados de Dzenga, Tsacadzi, Guerra-Matondo, na 

localidade de Chipembere; e Nachinanga e Midzemba em Ntemangau e Massanga, 

Chizimue, Camulamba e Catumba, na localidade de Dzunga, cuja exploração é feita por 

Garimpeiros nacionais e estrangeiros maioritariamente ilegais, devido à fraca capacidade de 

fiscalização. 

1.4 Infraestruturas 

No sector de Estradas e Pontes foi realizado o trabalho de terraplanagem na ER 453, 

cruzamento com a EN 103, decorrendo os trabalhos de construção de “Drifts”e aquedutos 

nos riachos existentes naquela estrada. Porém, as chuvas que caíram durante o mês de 

Março provocaram a interrupção destes trabalhos. 

A maior parte da rede de estradas principais foi reabilitada e está transitável. A reabilitação 

de estradas terciárias, que tem sido levada a cabo pela comunidade local, assume particular 

importância no que respeita ao reassentamento das populações regressadas e sua integração 

nas actividades económicas, distribuição da ajuda alimentar, assistência médica e acesso a 

fontes de água potável. Em termos de comunicações, o distrito dispõe de telefone digital na 

Sede do distrito e está servido pela telefonia móvel. 

Em 2011, o Distrito passou a ter 319 fontes de água, das quais 299 equipadas com bombas 

manuais, encontrando-se 295 operacionais e 4 avariadas, como resultado do cumprimento 

do programa de construção de 50 novas fontes.   

Procedeu-se à reabilitação do Pequeno Sistema de Abastecimento de Água à Sede do 

distrito, compreendendo a extensão da rede, colocação de electrobomba em substituição da 

anterior motobomba já obsoleta. 

O Conselho de Ministros aprovou em 2014 os termos e condições da autorização para o 

contracto de concessão do empreendimento hidroeléctrico de Boroma, no distrito de 

Changara, província de Tete, que vai produzir energia electrica com uma 

potência nominal de 815 megawatts (MW). 
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O distrito possui 117 escolas (das quais, 77 do ensino primário nível 1), e está servido por 

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

Sistema Nacional de Saúde, apesar de a um nível bastante insuficiente e com um índice de 

cobertura média de 1 unidade sanitária por cada 13.114 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. 

1.5 Economia e Serviços 

O distrito de Changara possui recursos naturais diversos que, devidamente explorados e de 

forma sustentável, o podem permitir progressos assinaláveis. O subsolo, embora com a 

situação de seca cíclica, tem condições para a prática de cultura de cereais, com ênfase na 

mapira e mexoeira que são tolerantes à seca. Nos últimos tempos desenvolve-se com 

sucesso o projecto de culturas de rendimento (algodão, tabaco e girassol), que se espera 

venham a contribuir sobremaneira, à semelhança do que acontece na zona norte da 

província, para o aumento dos rendimentos familiares. 

Existe um extenso potencial de rios que, embora periódicos, se devidamente aproveitados 

no actual projecto comunitário de construção de represas servirão de excelente suporte para  

o armazenamento das águas pluviais que, normalmente, se perdem despejadas no Zambeze. 

Uma vez construídas, estas represas jogarão um papel importante para o abeberamento do 

gado, produção de hortícolas, criação de peixe e mesmo para o consumo humano, desde 

que a água seja devidamente tratada. 

De acordo com os dados existentes, tudo leva a crer que o distrito de Changara estará a 

ocupar um dos lugares cimeiros ao nível do país na produção pecuária, com realce para a 

criação de gado caprino e bovino. Trata-se de uma potencialidade que, a ser explorada de 

forma sustentável, constitui suporte para fazer face às necessidades básicas da população.  

A Fauna e a Floresta são outros recursos que fazem de Cangara um distrito de 

potencialidades não só económicas como turísticas. As espécies de matéria como, a 

chanfuta, pau-preto e pau-ferro conferem a Changara oportunidades aos operadores 

interessados em explorar estes produtos, podendo ser em forma de toros, madeira serrada 
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localmente, estacas e ajinas, assim como para combustível vegetal (lenha e carvão). 

Changara faz parte da mancha faunístico-turística que integra distritos como Zumbo, 

Mágoè, Cahora Bassa, Marávia e Chiúta. O projecto de base comunitária TCHUMA-

TCHATO desenvolvido nesta zona atrai um número significativo de safaristas, numa 

pareceria que envolve o Estado como facilitador e impulsionador e as comunidades como 

co-gestores e fiscalizadores, é extremamente rico em espécies animais como, elefantes, 

cudos, búfalos, rinocerontes, hipopótamos, para além de várias outras espécies de pequeno 

porte, nomeadamente, gazelas, cabritos cinzentos, coelhos e outras. 

O distrito é, também, rico em recursos minerais, salientando-se o ouro aluvionar explorado 

junto aos rios Luenha e Mazoé (perto da Sede e em Nachinanga), interior dos PA’s de 

Chiôco e Marara (Chacocoma). Este potencial tem chamado a si pequenos operadores 

(garimpeiros) que, alcançado um certo  nível de organização, pode contribuir sobremaneira 

para o desenvolvimento comunitário. O ouro extraído tem sido vendido aos intervenientes 

(Estado-Fundo de Fomento Mineiro) assim como a privados e particulares. 

Existem em Changara indicações de existência de pedras preciosas e flúor, este último em 

Nachinanga e Dzunga) e carvão (Nhaacamba-Marara), necessitando apenas de um trabalho 

de sondagem, com vista a determinar a localização exacta, quantidades, qualidade e 

sustentabilidade, caso haja a pretensão de elaborar projectos de exploração. 

1.5.1 História, Cultura e Sociedade Civil 

Reza a história que CHANGARA, guerreiro oriundo da região de DARWN no Zimbabwe, 

acompanhado de seus  irmãos mais novos, chegou ao território que hoje compreende o 

distrito de Changara em busca de terras férteis para desenvolver a actividade agrícola. Na 

altura da chegada de CHANGARA, a zona era habitada pela tribo dos WAZIMBA a quem 

astuciosamente dominou, levando a que grande parte da tribo se fosse estabelecer na zona 

de Moatize.  

Para além da zona Sede, Changara conquistou as terras férteis de N’Temangau, junto do rio 

Mazoé, bem como as de Chiôco onde, para além da actividade agrícola, beneficiava da rica 

fauna ali existente.  

Muito embora não existam registos referentes às datas de ocorrência destas “conquistas”, 

sabe-se que este movimento migratório ocorreu muito antes da chegada dos portugueses a 

Moçambique. 
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À medida que foi conquistando as zonas, CHANGARA foi distribuindo os territórios por 

seus irmãos, de entre os quais se salientam BOROMA, KABYDZA (uma mulher), 

NHAMPHONDO e KALEMERA (o mais novo). Refira-se que BOROMA se fixou na 

região que ainda hoje ostenta o seu nome, uma Localidade no PA de Marara, junto ao rio 

Zambeze. 

CHANGARA acabou fixando a Sede do seu poder na actual Sede do distrito junto ao rio 

Luenha, bem defronte de quatro montanhas (montes Mongomane), numa posição 

estratégica em termos de guerra, como se veio a verificar séculos mais tarde durante a luta 

contra o colonialismo português e nas agressões rodesianas e sul-africanas. 

A população de Changara fala, basicamente, 3 línguas, designadamente, TAWARA (de raiz 

zimbabweana), falada pela maioria da população da zona fronteiriça com o Zimbabwe, o 

TONGA (de Manica) na zona sul do distrito, sendo o CHINHUNGUE a língua 

predominante, já que é falada um pouco por todo o território. 

Características étnico-culturais 

A preservação do respeito à família constitui uma das pedras basilares a que todos são 

chamados a observar. Qualquer infracção às normas pressupõe a aplicação de sanções já 

estabelecidas. O LIKAHO, por exemplo, é um sistema que impede a prática de adultério, 

através de diversas manifestações “mágicas” observadas no infractor. Em algumas zonas do 

distrito (caso do interior do PA de Chiôco), por exemplo, um homem está proibido de 

cumprimentar uma mulher com um aperto de mão, sob o risco de lhe ser aplicado o 

LIKAHO. 

Hábitos alimentares 

A população de Changara alimenta-se sobretudo de TCHIMA, massa feita de farinha que 

pode ser de milho, mapira e mexoeira, acompanhada de caril confeccionado com diversas 

folhas e feijões (verdes e secos), para além do quiabo (therere), pepino, hortaliças diversas e 

folhas tenras do imbondeiro. Por ser criadora de gado, a população consome carne de 

caprinos, bovinos e suínos. Também consome leite fresco de vaca, sendo poucos os que 

consomem o leite de cabra, muito embora o maior efectivo do distrito seja constituído por 

gado caprino. 
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Danças 

As danças mais praticadas são a XIWERE (praticada por homens e mulheres), MAFUE 

(apenas por mulheres), NJOLE (por raparigas), NYAU (apenas por homens), VALIMBA 

(normalmente por mulheres, sendo uma dança originária de Manica) e a NYANGA 

(homens e mulheres). De um modo geral, todas as danças são exibidas ao som de 

NGOMA, acompanhadas de canções que podem ser entoadas em ocasiões festivas ou 

durante  cerimónias fúnebres e outras. 

Locais históricos 

Changara é um distrito com grande riqueza histórica, tendo já sido identificados e registados 

vários locais e erguidos alguns monumentos, como é o caso do monumento aos “Mártires 

de Wiriamo”. Decorrem acções visando dar continuidade ao levantamento desses locais, 

com o objectivo de assegurar a sua protecção e conservação.  

O Distrito possui um Conselho Consultivo Distrital presidido pelo Administrador Distrital 

e 3 Conselhos Consultivos dos Postos Administrativos, 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. 
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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 Católica, praticada pela maioria da população do distrito. Existem 

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

religiosas 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 6.640km2 e a sua população está estimada em 184 mil 

habitantes à data de 1/7/2012. Com uma densidade populacional aproximada de 27,7 

hab/km2, prevê-se que o distrito em 2020 venha a atingir os 228 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 (50%, abaixo dos 15 anos), tem um índice de masculinidade de 93% (por cada 100 

pessoas do sexo feminino existem 93 do masculino) e uma matriz rural acentuada. 

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 Changara 183,596  35,847  55,499  71,262  14,595  6,393  
Homens 88,634  18,021  27,647  34,239  6,061  2,665  
Mulheres 94,962  17,827  27,851  37,023  8,533  3,728  
P.A. de Luenha 36,735  6,751  10,547  15,438  2,875  1,124  
Homens 17,835  3,373  5,242  7,466  1,264  489  
Mulheres 18,902  3,378  5,305  7,973  1,612  634  
P. A. de Chioco 71,810  14,431  21,848  27,284  5,753  2,495  
Homens 34,680  7,284  10,976  13,016  2,332  1,073  
Mulheres 37,123  7,147  10,870  14,265  3,420  1,420  
P. A. de Marara 75,050  14,665  23,104  28,541  5,967  2,774  
Homens 36,119  7,363  11,429  13,758  2,465  1,103  
Mulheres 38,937  7,301  11,676  14,785  3,501  1,674  
Fonte :  INE, Dados do Censo de 2007.   

 

Das pessoas residentes no distrito, 92% nasceram no próprio distrito, o que denota fluxos 

de migração baixos. 

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	   92.1%	   4.6%	   3.4%	  
	  -‐	  Homens	   92.0%	   4.7%	   3.3%	  
	  -‐	  Mulheres	   92.1%	   4.5%	   3.4%	  

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 
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2.2 Traço sociológico 

Das 35 mil famílias4 do distrito, o tipo sociológico familiar principal é o nuclear com filhos 

(46%), isto é, com um ou mais parentes para além de filhos e têm, em média, 4.4 membros. 

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

1 - 2 3 - 5 6 e mais 

20.6% 49.6% 29.8% 
                             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 

8.7% 1.7% 21.2% 45.5% 5.0% 17.9% 

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 Sião/Zione. 

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% 58.1% 2.8% 6.8% 

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 45% 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 0.4% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.7% 
Cinyungwe 89.6% 92.0% 90.2% 88.0% 86.4% 89.4% 
Cisena 0.6% 0.2% 0.3% 0.5% 0.7% 1.0% 
Português 2.9% 1.9% 3.9% 4.2% 3.6% 2.4% 
Outras 6.4% 5.7% 5.2% 6.8% 8.8% 6.5% 
Cinyanja 0.4% 0.2% 0.3% 0.4% 0.5% 0.7% 

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 44.6% 57.1% 33.2% 55.4% 42.9% 66.8% 

  5 - 9 anos 23.4% 23.5% 23.3% 76.6% 76.5% 76.7% 

 10 - 14 anos 61.4% 62.3% 60.4% 38.6% 37.7% 39.6% 

15 - 44 anos 67.3% 77.3% 57.0% 32.7% 22.7% 43.0% 

45  anos ou mais  42.0% 65.2% 23.5% 58.0% 34.8% 76.5% 

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

2.3 Analfabetismo e Escolarização 

Com 48% da população alfabetizada, predominantemente homens, o distrito tem uma taxa 

de escolarização normal, constatando-se que 59% 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 52.3% 31.8% 69.8% 
15 - 19 anos 30.1% 19.8% 40.6% 
20 - 24 anos 44.3% 24.5% 60.8% 
25 - 29 anos 48.8% 27.8% 68.5% 
30 - 44 anos 53.1% 27.4% 73.7% 
45  anos ou mais  78.7% 57.2% 94.2% 
P.A. de Luenha 47.3% 28.7% 63.6% 
P. A. de Chioco 55.2% 33.5% 73.3% 
P. A. de Marara 52.3% 31.8% 69.6% 

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

Cinyanja,	  0,4%	  

Cinyungwe,	  
89,6%	  

Cisena,	  0,6%	  

Português,	  
2,9%	   Outras,	  6,4%	  
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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	   95.7%	  
	  -‐	  Alugadas	   1.1%	  
	  -‐	  Cedidas	  ou	  emprestadas	   1.8%	  
	  -‐	  Outro	  regime	   1.4%	  

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

A maioria (96%) das cerca de 35 mil habitações6 existentes no distrito são de propriedade 

própria. O tipo de habitação dominante é a palhota (86%). A casa mista, que é um tipo de 

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

representa 8% do parque habitacional do distrito. 

Quadro 10. Tipo de habitações 

Casa convencional7 ou apartamento8 0.2% 
Casa mista9 7.6% 
Casa básica10 5.9% 
Palhota11, casa improvisada12 e outras 86.3% 
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.  

Verifica-se um padrão comum dos materiais de construção caracterizado por: 

• O principal material usado nas paredes das casas é caniço/paus (84%); 

• O principal material usado na cobertura das casas é capim ou palha (89%); e 

• O principal material usado no pavimento das casas é adobe (86%). 

Quadro 11. Habitações segundo o material de construção 

  Em	  %	  
	  	   Total	   Urbano	   Rural	  
Paredes	   100.0%	   n.a	   100.0%	  
	  -‐	  Blocos	  de	  cimento	  ou	  tijolo	   8.7%	   n.a	   8.7%	  
	  -‐	  Blocos	  de	  adobe	   7.0%	   n.a	   7.0%	  
	  -‐	  Caniço	  /	  Paus	   83.6%	   n.a	   83.6%	  
	  -‐	  Madeira	  /	  Zinco	   0.1%	   n.a	   0.1%	  
	  -‐	  Outro	  material	   0.6%	   n.a	   0.6%	  
Cobertura	   100.0%	   n.a	   100.0%	  
	  -‐	  Chapas	  ou	  telhas	   11.3%	   n.a	   11.3%	  
	  -‐	  Laje	  de	  betão	   0.0%	   n.a	   0.0%	  
	  -‐	  Capim	  ou	  outro	  material	   88.7%	   n.a	   88.7%	  
Pavimento	   100.0%	   n.a	   100.0%	  
	  -‐	  Cimento,	  parquet	  ou	  mosaico	   6.5%	   n.a	   6.5%	  
	  -‐	  Adobe	   85.7%	   n.a	   85.7%	  
	  -‐	  Sem	  nada	   7.9%	   n.a	   7.9%	  

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

Casa	  
convencional	  ou	  
Apartamento	  ,	  

0,2%	  

Casa	  mista	  ,	  
7,6%	  

Casa	  básica	  ,	  
5,9%	  

Palhota	  ,	  86,3%	  
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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 a lenha (64%); 

• Cerca de 42% das famílias tem acesso a fontes de água potável13; e 

• Cerca de 4% 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. 

8,7%	   7,0%	  

83,6%	  

0,1%	  
11,3%	  

88,7%	  

6,5%	  

85,7%	  

7,9%	  

Casas	  com	  
energia	  

eléctrica,	  0,9%	  

Casas	  que	  
usam	  fontes	  
de	  água	  

potável,	  41,8%	  

Casas	  com	  
sistemas	  de	  
saneamento	  
melhorados,	  

3,8%	  
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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 0.9 11.3 0.8 9.8 0.1 
Gerador/placa solar 0.1 2.6 0.3 1.0 0.0 
Gás 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 
Petróleo/parafina/querosene 29.6 53.9 57.8 57.3 24.8 
Velas 4.0 13.9 8.8 15.0 2.7 
Baterias  0.2 0.9 0.2 0.9 0.1 
Lenha 64.4 15.7 31.7 15.5 71.3 
Outras 0.8 1.7 0.4 0.4 0.9 
ÁGUA  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
Água canalizada  0.5 18.3 1.2 4.0 0.1 
- dentro da casa 0.1 14.8 0.2 0.0 0.0 
- fora de casa 0.5 3.5 0.9 4.0 0.1 
Não-canalizada  99.5 81.7 98.8 96.0 99.9 
- fontenário 3.3 0.9 4.9 5.2 3.1 
- poço/furo protegido c/ bomba 37.9 53.0 48.3 47.9 36.1 
- poço sem bomba 25.8 16.5 11.7 10.0 28.4 
- rio/lago/lagoa 31.3 8.7 33.3 31.5 31.2 
- chuva 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
- mineral 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 
- outros 1.1 1.7 0.7 1.4 1.1 
SANEAMENTO  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Retrete ligada a fossa séptica  0.1 7.0 0.1 0.2 0.1 
Latrina melhorada 1.3 13.0 2.5 13.3 0.3 
Latrina tradicional melhorada 2.3 9.6 5.9 12.7 1.2 
Latrina não melhorada 8.4 13.9 19.4 22.1 6.3 
Não  tem  retrete/latrina 87.8 56.5 72.1 51.8 92.2 

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 

95.7%	   44.0%	   0.8%	   0.2%	   0.0%	   0.3%	   1.1%	   33.3%	   46.3%	  
      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, 46 por cento das famílias não possuem 

nenhum dos bens listados na tabela e observados aquando do Censo da População de 2007. 
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4 Organização Administrativa e Governação 
O distrito tem três Postos Administrativos: Luenha, Chioco e Mavara que, por sua vez, 

estão subdivididos em 9 Localidades. 

Posto Administrativo Localidades 

         LUENHA             LUENHA - SEDE 

             DZUNGA 

             NHAUTENGA 

         CHIOCO             MAZUE 

             CHIPEMBERE 

             N'CHENGA 

         MAVARA             BARUMA 

             CACHEMBE 

             MUFA-CONDE 

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 apresentada em seguida. 

Estrutura Tipo do Governo Distrital 

 
Fonte: Decreto nº 6/2006 de 12 de Abril 
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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. 

Com um total de 1.441 funcionários (dos quais, 430 são mulheres), o distrito apresenta a 

seguinte distribuição por categorias técnicas: 

 Técnicos Superiores        51 

 Técnicos Médios        503 

 Técnicos Básicos        714 

 Técnicos Elementares       173 

O pessoal do Governo Distrital apresenta a seguinte distribuição por serviços: 

• 75 no Gabinete do Administrador/ Secretaria Distrital (GA/SD); 

• 1.190 no Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia (SDEJT); 

• 84 no Serviço Distrital de Saúde Mulher e Acção Social (SDSMAS); 

• 48 no Serviço Distrital de Actividades Económicas (SDAE);  

• 20 no Registo Notariado; 

• 16 no Tribunal Distrital; 

• 5 na Procuradoria; e  

• 3 no Serviço Distrital de Planeamento e Infraestruturas. 

O Distrito possui um Conselho Consultivo Distrital presidido pelo Administrador Distrital 

e 3 Conselhos Consultivos dos Postos Administrativos, 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. 
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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 

Dos 664 mil hectares da superfície do distrito, estima-se 15 em 400 mil hectares o potencial 

de terra arável deste distrito. Existe alguma pressão sobre os recursos disponíveis, 

originando alguns conflitos sobre a posse da terra. 

O distrito de Changara é alvo de secas cíclicas, característica que torna o distrito vulnerável 

e carente em produtos alimentares. Para mitigação da situação de estiagem e insegurança 

alimentar, foram montados campos de multiplicação de sementes (milho, feijão vulgar e 

outras), construídas represas para fins agropecuários nas comunidades com condições 

favoráveis, adquiridas e multiplicadas sementes de várias culturas de ciclo vegetativo curto e 

tolerantes à seca, com a participação de associações agrícolas. 

Para a campanha agrícola 2010/2011, foram alocadas 26,1 tons de milho matuba, 49,55 tons 

de mapira macia, 0,55 tons de Feijão Nhemba, 0,2 tons de Amendoim, 5 tons de Feijão 

Bóer e 0,05 tons de Gergelim pela FAO e Visão Mundial, para além da intervenção directa 

do Governo na alocação de sementes melhoradas e insumos.  

Foram alocadas estacas de mandioqueira e montados campos de multiplicação de estacas e 

para a produção de tubérculos, nas comunidades de Carata, Nhamphondolo, Chitondo e 

Capinga, beneficiando 80 membros e 6 produtores singulares das associações Fumac, 

Culimakuacanaca, associação de Carata  e associação Patsogolo, de que resultou  o aumento 

da cultura e do consumo da mandioca, a nível da comunidade. 

                                                
15 Conforme JVA Cenacarta-IGN France International, Estatísticas de Uso e Cobertura da Terra, Nov. 1999 (escala 1:250,000) 
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Sensibilizar as comunidades sobre o perigo das queimadas descontroladas 

Foram afectados por queimadas 62 ha, devido à produção de carvão e à acção dos 

camionistas de longo curso. Registou-se, contudo, uma redução das áreas afectadas por 

queimadas descontroladas devido às seguintes acções: 

• Realização de programas de educação ambiental, tendo sido realizado um curso de 

capacitação de 20 membros dos Comités Comunitários com a participação dos Líderes, em 

matéria de gestão dos recursos naturais, com financiamento da OSEO; e  

• Foram realizadas 8 palestras e efectuada a entrega de 39 cartazes como material de apoio 

para demonstração de boas práticas. 

Foram levadas a cabo pelo Governo do Distrito, Visão Mundial e União Provincial dos 

Camponeses acções de formação em matéria detracção animal, abrangendo 5 associações, 

nas comunidades de Carata, Catoe, Capachica, Nhaussua, com a finalidade de aumentar as 

áreas de cultivo, melhorar a estrutura do solo, reduzir a mão-de-obra, reduzir o tempo de 

trabalho e incrementar a produção nas comunidades. 

Pecuária 

Foi realizado o treinamento de 140 criadores em matéria de suplementação alimentar de 

ruminantes na época seca. Houve grande adesão dos criadores a esta mensagem, nas 

comunidades de Matambo, Changara-sede, Mazoe, Missawa, Nhansanga-sul, Muchamba e 

Cachembe. Como resultado, foi assegurada e garantida a suplementação alimentar na época 

seca, evitando, assim, a morte de animais. 

No mesmo período, foram ministrados os seguintes temas: 

• Produção de feno a partir de capim, restolhos das colheitas, melhoramento de pastos e 

bancos forrageiros, maneio de plantas, métodos de conservação e uso de forragens; 

• Conservação de restolhos agrícolas e de palhas diversas; 

• Produção e uso de bancos forrageiros para a suplementação animal.  

Foram sensibilizados e treinados 350 criadores para registar e marcar o seu gado. Esta 

sensibilização resultou na marcação de 560 cabeças de gado bovino com a marca individual, 

no controlo de animais ena redução dos roubos nas comunidades.  
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Foram vacinados 3.308 caninos contra a raiva, o que contribuiu para a redução de casos de 

mordedura canina e manutenção da saúde pública nas comunidades. 

Foram vacinadas contra a doença de Newcastle 61.275 aves, das quais 6.250 galinhas de raça 

landim e 55,025 pintos de aves comerciais. O resultado alcançado deveu-se à introdução da 

vacina por parte dos avicultores comerciais que as adquiriam em farmácias privadas. Em 

consequência, foi garantida a saúde pública, acrescido o efectivo aviário, reduzida a 

mortalidade de galinhas nas comunidades e melhorada a dieta familiar. 

Foram monitorados banhos carracicidas, por imersão,  em Nhacauanda, Capsisse, Marara- 

Centro, Chipondue e Matambo em 4.285 animais, para além das 2.425 pulverizações 

realizadas nos corredores de tratamentos. Foram feitas aplicações em 708 bovinos e 10 

caprinos, perfazendo um total de 7.428 animais.  

Em 2011 registou-se uma fraca adesão por parte dos criadores devido à estiagem que os 

obrigou a movimentar os efectivos para zonas com melhor pasto e onde ainda não existem 

infraestruturas sanitárias.  

A droga usada foi uma combinação de 23,75% de Milbitraz  em pó, 12,5% de Milbitraz  

líquido e 1% de Celence líquido, o que resultou na redução da mortalidade do gado. Foi, 

igualmente, garantida a assistência sanitária. 

Foi construída uma Farmácia veterinária na Localidade-sede de Cachembe pelo parceiro 

Visão Mundial, totalizando assim seis farmácias rurais veterinárias em todo o Distrito.  

Conflito homem - fauna bravia 

Foram registados, no distrito, casos de conflito Homem-Fauna Bravia, com maior 

ocorrência nas Localidades de Muchenga, Boroma, Chipembere, Ntemangau e Dzunga. 

Acções realizadas: 

• Alocadas 3 armas nas localidades de Ntemangau, Dzunga e Chipembere, com vista a 

afugentar e abater os animais que façam ataques. 

• Organizada e treinada uma equipa de 6 caçadores para apoiar as comunidades na gestão 

do conflito homem-fauna bravia nas localidades de Dzunga, Ntemangau e Chipembere. 

• Identificadas  as zonas mais problemáticas e sinalizadas com placas enviadas pela 

DPA/MINAG, tendo abrangido as localidades de Dzunga, Ntemangau, Chipembere, 

Muchenga, Boroma e Cachembe. 
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• Realizadas 15 fiscalizações nas zonas de risco para acompanhar o desempenho dos 

caçadores e o registo dos prejuízos causados. 

• Credenciada a Empresa Luenha Safaris para promover acções que permitam a 

convivência homem-fauna bravia,  a qual realizou trabalhos em Chiôco, Ntemangau e 

Boroma.  

• Abatidos 3 elefantes problemáticos dos quais, Chioco (1) e Ntemangau (2).  

• Realizadas várias campanhas de sensibilização às populações para a observância de 

técnicas básicas para afugentar os animais.  

Assegurar o meio ambiente gerido de forma sustentável. 

O Distrito conta actualmente com um total de 13 Comités de gestão de recursos naturais 

treinados, dos 9 planificados em 2011, contra 9 no ano 2010. 

Foram realizadas 13 visitas de monitoria, abrangendo as áreas de exploração florestal, com 

vista a observar o cumprimento da Lei de florestas e fauna bravia. 

Foram criados 4 viveiros com o apoio de extensionistas, dos quais 3 na localidade de Mazoe 

e 1 na vila sede. Além destes viveiros, o Governo já iniciou a introdução de 4 viveiros-

piloto, dos quais um em Boroma, um em Marara centro, um em Capimbi e um na vila sede. 

Nesses viveiros estão sendo introduzidas sementes de espécies nativas, e os técnicos do 

SDAE estão a monitorar os grupos envolvidos para transmitir as técnicas apropriadas. 

Criar florestas Comunitárias. 

• Foram criadas 12 zonas de reservas de florestas nas comunidades, das 10 planificadas, o 

que se traduz num decréscimo de 20%, contra as 10 zonas criadas. Destas, destacam-se as 

áreas de florestas sagradas identificadas pelas comunidades. 

• Criadas duas florestas comunitárias (mudas de plantas de embondeiro), nos povoados 

de Capimbi/Localidade de Ntemangau e Chicomphende, Localidade de Changara Sede, 

estando em  processo de criação uma outra no povoado de Mazoe/Localidade de Mazoe; 

• Foram criadas 40 florestas comunitárias, destacando-se, dentre estas, as das 

comunidades de Capimbi (200 mudas) e Chicomphende (91 mudas) que possuem florestas 

constituídas por plantas de embondeiro.  
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Quadro 14. Distribuição das florestas comunitárias 
Local idades Número de f lorestas 

Changara-Sede 5 
Ntemangau 5 
Dzunga 3 
Mazoe 2 
Muchenga 3 
Cachembe 9 
Mufa-Caconde 3 
Boroma 10 
Total   40 

Fonte: Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 

4.2.2.2 Indústria, Comércio e Turismo 

O Distrito recebeu cidadãos interessados em investir na área de ecoturismo. Em termos 

práticos, o trabalho consistiu na localização de áreas com maior potencial turístico, tendo 

sido seleccionados provisoriamente dois locais nos povoados de  Nhanvú e Cancune na 

Localidade de Changara-sede, estando os mesmos a ser objecto de um estudo de viabilidade. 

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. 

4.2.3.1 Educação 

Da população com 15 anos ou mais de idade 48% é alfabetizada e 59% 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. 
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Quadro 15. 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 32.4% 37.6% 27.7% 26.2% 32.5% 20.5% 41.4% 29.9% 51.8% 

P.A. de Luenha 34.8% 39.9% 30.1% 30.6% 35.5% 26.0% 34.7% 24.6% 44.0% 

P. A. de Chioco 30.6% 36.1% 25.7% 24.3% 31.5% 17.9% 45.0% 32.4% 56.5% 

P. A. de Marara 33.0% 38.0% 28.4% 25.8% 31.9% 20.3% 41.2% 30.1% 51.2% 

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 16. 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% 0.7% 71.6% 16.7% 9.1% 1.4% 0.4% 0.0% 
5 - 9 anos 100.0% 0.2% 99.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
10 - 14 anos 100.0% 0.2% 81.0% 17.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 
15 - 19 anos 100.0% 0.3% 29.6% 40.2% 27.0% 2.2% 0.6% 0.0% 
20 - 24 anos 100.0% 2.5% 15.4% 21.4% 45.0% 12.6% 2.8% 0.2% 
25 e + anos 100.0% 10.8% 34.6% 22.2% 19.6% 9.6% 2.4% 0.7% 
HOMENS 100.0% 0.6% 66.7% 18.8% 11.5% 1.9% 0.4% 0.1% 
MULHERES 100.0% 0.9% 77.5% 14.2% 6.2% 0.8% 0.3% 0.0% 
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. 

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 
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correspondente à idade oficial para o referido nível16. 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 17. Taxas de escolarização 

Taxas	  de	  
escolarização	  

Taxa	  Bruta	  de	  Escolarização	  
Taxa	  Líquida	  de	  
Escolarização	  

TOTAL	   H	   M	   TOTAL	   H	   M	  
EP1	   106.6	   109.2	   104.0	   59.0	   58.5	   59.5	  
EP2	   152.8	   188.1	   117.1	   18.5	   18.8	   18.2	  
ESG1	   59.5	   79.2	   37.9	   9.7	   11.1	   8.3	  
ESG2	   16.4	   23.1	   9.1	   1.6	   2.0	   1.3	  

                    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 

107%, 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 

59% das crianças de 6 a 10 anos frequentam o nível de ensino correspondente a sua idade, 

neste caso o EP1, e que somente 19% 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. 

  

                                                
16EP1 – 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 18. Escolas, alunos e professores, 2003 

NÍVEIS DE ENSINO  N.º de N.º de Alunos 
 Escolas M HM 

TOTAL DO DISTRITO 117 23.979 50.751 
EP1 77 18.777 38.351 

EP2 38 3.431 7.630 

ESG  1 1.771 4.770 
ETP 1 12 39 

Fonte :  SDEJT     
EP1 - 1º a 5º anos; EP2 - 6º e 7º anos; ESG I - 8º a 10º Anos.   

No distrito existem, ainda, 60 centros de alfabetização e educação de adultos, frequentados 

por 5.559 alfabetizandos, dos quais 4.156 são mulheres. 

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

ou mais de idade, 28% concluiu algum nível de ensino, na sua maioria o nível primário. 

Quadro 19. 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 28.1% 0.1% 23.6% 4.1% 0.1% 0.1% 0.0% 71.9% 

10 - 14 anos 18.5% 0.0% 17.6% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 81.5% 

15 - 19 anos 48.8% 0.0% 44.3% 4.4% 0.1% 0.0% 0.0% 51.2% 
20 - 24 anos 38.5% 0.1% 31.0% 7.1% 0.2% 0.2% 0.0% 61.5% 
25 - 29 anos 32.5% 0.1% 25.0% 6.9% 0.3% 0.2% 0.0% 67.5% 

30 e + anos 19.2% 0.2% 14.8% 3.8% 0.2% 0.2% 0.0% 80.8% 

HOMENS 39.8% 0.1% 33.0% 6.2% 0.2% 0.2% 0.0% 60.2% 

MULHERES 17.7% 0.1% 15.3% 2.2% 0.1% 0.1% 0.0% 82.3% 

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, Juventude e Desportos 

Cultura 

Em coordenação com os respectivos comités de gestão comunitária deu-se continuidade 

aos trabalhos de conservação e limpeza dos locais históricos, designadamente, do local onde 

ocorreu o Massacre de Wiriyamu, VI Destacamento de Chicondamoyo, Praça dos Heróis 

Moçambicanos, Nhaacamba e Bucha. 

De igual modo, foram revitalizados dois comités comunitários de gestão dos locais 

históricos, e criado mais um comité com 18 membros em Nhaacamba. 

Foi garantida a celebração condigna de feriados nacionais, incluindo as datas 

comemorativas. 

Por ocasião das celebrações do ano 2011, declarado pelo Governo, Ano Samora Machel, o 

Distrito promoveu acções de educação e patriotismo massivas nas escolas e comunidades, 

através de debates e palestras sobre a vida e obra de Samora Machel, intercâmbios culturais 

e desportivos, e várias mensagens transmitidas pelo Administrador Distrital, durante as 

visitas de Governação Aberta às comunidades, em homenagem a Samora Machel. 

No âmbito do III Festival Provincial de Nyau, realizado em Macanga, o distrito de 

Changara garantiu a sua presença com a expressão cultural de Chiwere, com o envolvimento 

de 8 artistas. 

Juventude 

• Formados 52 activistas, sendo 26 ao nível das escolas e igual número ao nível 

comunitário, no âmbito da Geração Biz, programa de Saúde Sexual e Reprodutiva para 

adolescentes e jovens; 

• Participação de 13 jovens no IV Acampamento Provincial da Juventude, realizado em 

Julho de 2011, no distrito de Zumbo; 

• Visitas de monitoria e avaliação dos projectos financiados pelo Fundo de Apoio às 

Iniciativas Juvenis (FAIJ) em Cuchamano, Localidade de Dzunga, onde existem cinco 

cabeças de gado bovino adquiridas com este financiamento, para além da sensibilização dos 
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jovens para que os mesmos se empenhem na constituição de associações e elaboração de 

projectos viáveis e sustentáveis, para cujo financiamento deverão recorrer ao Fundo 

Distrital de Desenvolvimento.   

Desportos 

No âmbito da promoção e massificação desportiva foram adquiridos e distribuídos às 

escolas kits contendo diverso material desportivo (bolas de futebol, argolas, lencinhos, 

cordas de salto, redes de andebol, apitos, mecos e cronómetros), no âmbito da Iniciativa 

Escolas Amigas da Criança do UNICEF. 

Esses materiais vieram imprimir uma nova dinâmica que garantiu a presença do distrito na 

fase provincial dos jogos desportivos escolares, envolvendo um total de 111 membros, entre 

atletas, técnicos e chefe da delegação, tendo arrecadado um troféu (2º classificado) na 

modalidade de andebol masculino e ocupando o 6º lugar na classificação geral.  

Nesse festival, dos doze atletas participantes, foram pré-seleccionados oito atletas, sete dos 

quais viriam a representar a província na fase nacional, em diversas modalidades. 

Foram promovidos dois campeonatos recreativos de futebol nos escalões seniores em 

Changara-sede e Ntemangau, para além de outros intercâmbios desportivos, envolvendo as 

equipas dos distritos vizinhos de Guru (Manica) e Mudze (Zimbabwe), no âmbito da boa 

vizinhança.   

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.  

4.2.4.1 Saúde 

A rede de saúde do distrito é insuficiente, incluindo 14 unidades sanitárias e evidenciando 

um índice de cobertura média de 1 unidade sanitária por cada 13.114 pessoas. 

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

e pelos Postos de Saúde “Kits B”.  
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Quadro 20. Indicadores de cuidados de saúde, 2011 

Indicadores 
Partos 2.996 
Vacinação 44.410 
Saúde materno-infantil 33.498 
Consultas de Estomatologia 709 
Consultas externas 123.982 
Taxa de baixo peso à nascença 3,97% 
Taxa de mau crescimento 2,61% 
Fonte :  Adminis tração do Distr i to  e  Direc ção Prov inc ia l  da Saúde 

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, diarreia e DTS e SIDA 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. 

No distrito existem, segundo os dados do Censo de 2007, cerca de 11 mil órfãos (na sua 

maioria órfãos de pai e entre os 10 e 14 anos de idade) e cerca de 4.200 pessoas portadoras 

de deficiência (93% com debilidade física e 7% com doenças mentais). 

Quadro 21. 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% 13.6% 3.1% 8.9% 1.6% 
	  -‐	  Homens	   100.0% 14.0% 3.3% 9.1% 1.7% 
	  -‐	  Mulheres	   100.0% 13.2% 3.0% 8.8% 1.4% 
Grupos	  etários:	             
	  	  -‐	  0	  a	  4	  anos	   100.0% 5.3% 1.0% 3.9% 0.4% 
	  	  -‐	  5	  a	  9	  anos	   100.0% 14.4% 3.4% 9.5% 1.6% 
	  	  -‐	  10	  a	  14	  anos	   100.0% 25.9% 6.2% 16.4% 3.3% 

Fonte :  Inst i tuto Nacional  de Estat í s t i ca ,  Dados do Censo de 2007.  
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Quadro 22. População deficiente, 2007 

Grupos de Idade 
População Sem Com deficiência 

Total Deficiência Total Física Mental 
Total 100.0% 97.3% 2.7% 2.4% 0.2% 
0 - 14 100.0% 98.8% 1.2% 1.1% 0.1% 
15 - 44  100.0% 97.2% 2.8% 2.4% 0.4% 
45  e mais  100.0% 91.3% 8.7% 8.4% 0.3% 

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 4.200 pessoas portadoras de 

deficiência, segundo a causa. 

Quadro 23. População portadora de deficiência, segundo a causa 

  TOTAL Física Mental 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 

À nascença 20.7% 19.8% 30.0% 
Doença 46.8% 45.7% 58.3% 
Minas/Guerra 3.4% 3.7% 0.3% 
Serviço Militar 3.0% 3.2% 0.8% 
Acidente de Trabalho 8.5% 9.2% 0.6% 
Acidente de Viação 4.1% 4.4% 0.8% 
Outras 13.5% 13.9% 9.2% 

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

Tem existido coordenação das acções de algumas organizações não governamentais, 

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

direitos 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. 

Quadro 24. Actividades realizadas, por Parceiro de cooperação 
Nome da instituição  

Área de Acção 
 
Local de Actuação 
 

Beneficiários 
abrangidos 

Helpage Internacional Desenvolvimento 
comunitário, apoio às crianças 
órfãs e idosos 

Nas comunidades dos 3 
postos Administrativos 
(Marara, Chioco e Luenha) 

5.535 crianças 
órfãs e 752 
idosos 

PMA Assistência Alimentar a 
crianças órfãs  

Nas comunidades dos 3 
postos Administrativos 
(Marara, Chioco e Luenha) 

2.245 crianças 
órfãs 
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Visão Mundial Assistência às crianças órfãs Nas comunidades dos 3 
postos Administrativos 
(Marara, Chioco e Luenha) 

1798 Crianças 
órfãs. 

ADEMUCHA (Associação do 
Desenvolvimento de Changara 

Desenvolvimento comunitário 
(projecto de geração de 
rendimento). 

 
Changara sede 

140 mulheres 

Gululansisi Assistência social directa, e 
apoio psicossocial 

Changara sede, Mazoe, 
Nvuze e Phacassa 

880 crianças 
órfãs 

CVM (Cruz vermelha de 
Moçambique) 

Assistência às crianças órfãs Changara sede, Cuchamano, 
Cancune e Mazoe. 

250 crianças 
órfãs 

CDC ( Centro de controlo de 
Doenças 

Cuidado e Apoio integrado Cuchamano, Mazoe e 
Wiriamo 

342 crianças 
órfãs e 21 
doentes 

Chiguirizano Assistência às crianças órfãs, 
apoio psicossocial, entre 
outras acções. 

Na localidade de Changara 
sede. 

1889 crianças 
órfãs. 

Chiphatano Assistência às crianças órfãs, 
apoio psicossocial, entre 
outras acções. 

Na localidade de Muchenga. 236 crianças 
órfãs. 

Fonte: Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 

Área da mulher 

Existem 4 associações femininas, designadamente: 

• ADEMUCHA (Associação do desenvolvimento da mulher de Changara) atendendo 

140 mulheres que desenvolvem projectos de geração de rendimento vocacionados 

para a prática de actividades agrícola da 1ª e 2ª época, e aluguer de quartos na sede 

do Distrito. 

• Associação de mulheres de Carata, envolvendo 22 mulheres, entre chefes de famílias 

e outras, desenvolvendo a criação de caprinos e actividades agrícolas. 

• Associação de mulheres provenientes do Programa Benefício Social pelo Trabalho 

(BST) com 26 membros, que desenvolvem pequenos negócios de venda de milho, 

feijão, peixe capenta, hortícolas e outros produtos, na sede do Distrito. 

• Associação de mulheres de Chitondo, composta por 18 membros, desenvolvendo a 

prática de horticultura, na localidade de Mazoe. 

Funcionou na sede do Distrito o Conselho Técnico para o avanço da Mulher, que fez a 

divulgação das leis que protegem a mulher, como sendo o caso da Lei 29/2009 sobre a 

violência doméstica, de extractos da lei da família e outras. 
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Área da criança 

No programa de atendimento às crianças em idade pré-escolar, funcionam 3 escolinhas 

comunitárias com 311 crianças, nas comunidades de Cuchamano, Mazoe e Wiryiamu. 

Centros abertos de dia 

Funcionaram ainda 3 centros abertos de dia que atenderam 336 crianças, das quais 156 do 

sexo masculino e 180 do feminino. 

Crianças em situação difícil  

Para actualização dos dados referentes às crianças em situação difícil,  foi efectuado um 

levantamento das crianças órfãs e vulneráveis. 

Assistência 

Em relação ao programa rede de segurança comunitária,  2.245 crianças órfãs e vulneráveis 

de diferentes comunidades foram providas com produtos alimentares, tais como, milho e 

feijão. 

Foram efectuadas 22 visitas domiciliárias a cerca de 1.767 crianças órfãs e vulneráveis, das 

quais 829 do sexo masculino e 938 feminino, nas comunidades de Cuchamano, Mazoe, 

Wiriyamu, Cachembe e Changara sede. 

Para aquisição do atestado de pobreza foram documentadas e encaminhadas 248 crianças 

órfãs, sendo 149 rapazes e 99 raparigas. 

No Centro de promoção da mulher Maria Romeiro de Changara sede, 25 crianças órfãs e 

vulneráveis beneficiaram da isenção do pagamento da taxa de internato, sendo todas 

meninas. 

No que respeita a material escolar, foram beneficiadas 7.805 crianças órfãs, das quais 3.612 

do sexo masculino e 4.193 feminino, em parceria com a Help Age, CVM, Visão Mundial e 

Chiguirizano. 

Receberam uniforme escolar 357 crianças órfãs em parceria com a CVM, Mafua Nkhungua 

de Cuchamano e Visão Mundial, nos Postos Administrativos de Chioco e Luenha, das quais  

168 do sexo masculino e 189 do feminino. 

Beneficiaram da distribuição de vestuário 2.405 crianças órfãs, das quais 1.016 do sexo 

masculino e 1.389 do sexo feminino, nas comunidades de Cuchamano, 
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Cancune, Carata, Boroma, Wiriyamu, Cantondo, Makhonje, Nhalicune e Cachembe, no 

âmbito do programa Iniciativa Escola  

A Associação Cuthandiza Nkhungua de Mazoe distribuiu ovos por 150 crianças órfãs, das 

quais 69 do sexo masculino e 81 do feminino, sendo os mesmos produto do projecto de 

criação da galinha angolana (Canga). 

No âmbito do programa de localização e reunificação familiar, 2 crianças (do sexo 

masculino), órfãs de pai e mãe, foram reunificadas às suas famílias maternas na cidade de 

Tete. 

Área do idoso 

Na rede de protecção social funcionam 28 postos de pagamento do subsídio de alimentos, 

beneficiando um total de 3.033 pessoas da 3ª idade, sendo 816 homens e 2.217 mulheres, no 

valor mensal que varia de 130,00 MT a 360.00 MT, dependendo da dimensão do agregado 

familiar em situação difícil.  

No levantamento efectuado, verificou-se que o Distrito dispõe de um total de 200 casas do 

tipo 1 para 202 idosos, nomeadamente, 38 casas melhoradas e 175 construídas com material 

local e cobertas com chapas de zinco, cuja construção foi financiada pela Helpage e INAS.  

Foram distribuídos 2.640 cabritos por 528 pessoas idosas, à razão de 5 cabeças por pessoa, 

mais concretamente nas localidades onde a Helpage desenvolve as suas acções. Foram, 

ainda, distribuídas 44 cabeças de gado por 22 idosos em  Nhapende Juga e Matambo. 

No que diz respeito à assistência médica e medicamentosa gratuita para pessoas idosas, 

foram atendidas 34 pessoas, sendo 11 homens e 23  mulheres. 

Área da deficiência 

Nesta área, 152 pessoas portadoras da deficiência beneficiam de subsídio de alimentos, das   

quais, 66 homens e 86 mulheres.  

O mesmo programa atendeu 59 pessoas com doenças crónicas, sendo 20 homens e 39 

mulheres. Numa turma inclusiva que funcionou nas instalações da Acção Social, com 

financiamento da ACAMO, foram inscritas cerca de 8 crianças portadoras de deficiência 

visual no ensino do sistema Braille, tendo 4 delas chegado ao fim do ano lectivo. 
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4.2.4.3 Género 

O distrito tem uma população estimada de 184 mil habitantes - 95 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, 33% das mulheres do distrito com 5 ou 

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

acentuado nos homens (57%), dada a sua maior inserção na vida escolar e no mercado de 

trabalho. A taxa de analfabetismo na população feminina é de 70%, sendo de 32% no caso 

dos homens. 

Das mulheres do distrito com mais de 5 anos, 52% nunca frequentaram a escola (no caso 

dos homens só 30% nunca estudaram) e 15% concluíram o ensino primário (no caso dos 

homens, 33% 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. 
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No que diz respeito ao acesso a novas tecnologias também se verifica um desequilíbrio entre 

sexos, como se pode deduzir da tabela seguinte. 

Quadro 25. Uso de novas tecnologias (10 anos ou mais) 

	  	   Número de pessoas que usou: % de pessoas 

	  	   Computador Internet c/ Telemóvel 

Total	   0.1%	   0.0%	   2.5%	  
	  -‐	  Homens	   0.1%	   0.0%	   4.3%	  
	  -‐	  Mulheres	   0.0%	   0.0%	   0.9%	  

      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 95 mil mulheres, 49 mil estão 

em idade de trabalho (mais de 15 anos), das quais 29 mil são economicamente activas17. A 

população não economicamente activa de mulheres com 15 anos ou mais (42%) é 

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

(6%). O nível da participação no trabalho das mulheres (58%) é inferior ao dos homens 

(70%).  

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 87% são trabalhadoras agrícolas, familiares ou por conta própria; 

                                                
17Segundo 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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 8% são comerciantes, artesãs, ou empresárias; e 

 As restantes 5% são, na maioria, trabalhadoras do sector de serviços, incluindo 

empregadas do sector comercial formal e informal. 

Figura 10. População18 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. 

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. 

                                                
18 Com 15 anos ou mais. 
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4.2.5.1 Ordenamento Territorial 
• Realizados 3 seminários em Luenha de divulgação do Decreto 60/2006 de 26 de 

Dezembro sobre o regulamento de uso do Solo Urbano a nível do Distrito; 

• Delimitados e demarcados 142 espaços nos povoados de Mazoe, Missaua, Nvuze, 

Phacassa, incluindo a zona de expansão para a população afectada pela erosão na vila de 

Luenha; 

• Feita a distribuição de folhetos sobre os instrumentos do DUAT e conservação do meio 

Ambiente; 

• Criados 2 Comités de Gestão de Riscos de Calamidades de Nhabzigogodzo e  

Malangue; 

• Divulgadas e replicadas as boas experiências de combate às queimadas descontroladas, 

adaptando-as à realidade de cada local, concretamente em Mazoe, Ntemangau e 

Chipembere; 

• Identificada uma zona de risco para criação de 1 Comité de Gestão de Riscos de 

Calamidades em Mufa/Boroma; 

• Estimuladas 3 comunidades que, em simultâneo, se evidenciaram na criação de florestas 

comunitárias, através do plantio de mudas de embondeiros, assim como no combate às 

queimadas descontroladas: Capimbi, Chicomphende e Chinhande;  

• Tramitados 265 requerimentos e passados os respectivos pareceres de ocupação de 

espaço para a construção de residências e outras infraestruturas;  

• Tramitados a nível do Governo Provincial (Direcção Provincial de Geografia e Cadastro 

de Tete) 409 processos de ocupação de espaço para a construção de residências e outras 

infraestruturas;  

• Fabricados 700 marcos para a demarcação de espaços;  

• Identificada e autorizada uma área em Nhalicune para a construção de uma fábrica de 

cimento, pela Empresa BIWORLD Lda; 

• Elaborada uma Carta do Plano do Pormenor do Ordenamento Territorial para 

Nhalicune, Localidade de Muchenga, Posto Administrativo de Chiôco que contém mapas 

temáticos, rodoviários, ampliação da carta temática do PPMOT da área 

de Nhalicune e compilado o corpo descritivo do PPMOT de Nhalicune;  
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• Elaborado o plano de uso e aproveitamento de terra (PDUT);  

• Realizadas 4 monitorias na zona de Luenha, nos bairros Julius Nyerere, 7 de Abril e 

Joaquim Chissano para determinação do tipo de construção. 

4.2.5.2 Gestão  e Educação Ambiental 
• Realizada a recolha, transporte e depósito de resíduos sólidos (lixo), da Vila de Luenha 

através da actividade “Comida Pelo Trabalho”; 

• Realizada uma reunião com os agentes económicos com bancas nas bermas da estrada 

N7, sensibilizando-os para eliminar o depósito de lixo no aeródromo e nas bermas do 

campo de futebol da vila; 

• Lançadas novas sementes de plantas de diversas variedades no viveiro Distrital da 

Associação Amigos do Meio Ambiente de Changara, por  legalizar; 

• Distribuídas 4 bicicletas aos líderes comunitários que se destacaram na criação, 

manutenção e conservação das florestas comunitárias de mudas de embondeiros nos 

povoados acima citados; 

• Celebradas as cerimónias Provinciais do dia Mundial do Meio Ambiente em 

Chicomphende, dirigidas pelo Director Provincial para a Coordenação da Acção Ambiental 

na qual foram plantadas 100 mudas de embondeiro. 

• Realizado o plantio de  árvores de sombra e de fruta;  

• Realizada a manutenção das vias de acesso em vários pontos dos Postos 

Administrativos e Localidades;  

• Construídas latrinas pela população carente e em situação de fome devido à seca e 

estiagem, no âmbito do programa Comida Pelo Trabalho. 

4.2.5.3 Infraestruturas 

Abastecimento de Água Rural e Saneamento 

Algumas das fontes de água com bombas manuais sofreram assoreamento devido à seca e 

estiagem, nas comunidades de Nachinanga, Nhaapende, Tesoura, Wiriamu Sede, Nhathibo 

e Cuchamano. 

Para garantir a vida útil destas fontes e a criação de um meio ambiente saudável foram 

realizadas as seguintes actividades: 
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• Monitorados os 3 postos de venda de materiais sobressalentes, estabelecidos em 

Marara/Cataxa, Luenha/Associação de Água Potável de Changara e Chiôco na banca da 

dona Beatriz Bacaimane; 

• Capacitados os mecânicos locais para assegurar as possíveis intervenções em caso de 

avarias grossas. 

• 15 Comunidades foram declaradas ODF - Open Defecation Free- Livres do Fecalismo a Céu 

Aberto, e os seus líderes comunitários premiados com 1 bicicleta cada; 

• 20 Escolas ODF têm sistema de lavagem das mãos, com disponibilização de sabão ou 

cinza no local; 

• Todas as escolas ao nível do Distrito, apesar de não se classificarem como escolas ODF, 

possuem latrinas para o uso dos alunos e professores; 

• Melhorado o saneamento de 8 comunidades ODF premiadas (Chigovo, Nhaussua, 

Maule Maule I, Cassoca, Nhansanga ponte, Cagarrafa e Chirodzi ponte), tendo sido 

classificadas como Comunidades ODF++; 

• 11 escolas foram declaradas Livres do Fecalismo a Céu Aberto, totalizando 29 escolas 

no Distrito.  

Em 2011 o Distrito contava com: 

• 28.677 Latrinas, entre tradicionais e melhoradas; 

• 8.437 Copas tradicionais e 

• 2.536 Aterros sanitários. 

A cobertura do saneamento, a nível do Distrito, é de 91.5% e 31.309 famílias foram 

consideradas livres do Fecalismo a Céu Aberto. 

Estes números ainda estão aquém do necessário para se poder declarar um Distrito Livre de 

Fecalismo a Céu Aberto, o que significa que se devem intensificar, a todos os níveis, as 

actividades de mobilização e sensibilização para a construção e uso correcto dos sistemas de 

saneamento do meio. 

Abastecimento de Água Semiurbana 

• No período em análise, o sistema de água da vila abastecia 10.000 pessoas, com 184 

ligações de água nos quintais, residências, serviços e estabelecimentos comerciais.  

• Foi arrecadado um valor de 196.007,20 Mts, dos quais 112.445,60Mts usados no 

pagamento do consumo de energia eléctrica da electrobomba e 

77.261,60Mts gastos para várias despesas.  
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• Apesar de nem todas as famílias da vila não possuírem contratos de ligação de água para 

o seu consumo, o abastecimento de água nos últimos dois anos melhorou 

significativamente. O abastecimento de água é feito duas vezes por dia. 

• Ao nível dos bairros da vila, foram ligados à rede mais consumidores que passaram, 

assim, a beneficiar de água potável, o que permitiu reduziras distâncias que os mesmos 

tinham que percorrer em busca de água, assim como as possíveis doenças provocadas pelo  

consumo de água imprópria.  

• Construído 1 fontenário público no bairro Joaquim Chissano. 

• Celebrado o contrato para a aquisição e montagem de uma electrobomba a ser montada 

num furo aberto em 2008.  

• Realizada a supervisão de 50 fontes construídas nas escolas e comunidades. 

• Recapacitados os mecânicos locais para assegurar as possíveis intervenções em caso de 

avarias grossas. 

• Garantido o funcionamento dos Comités de águas com um sistema de operação e 

manutenção, resultando em 86 % de Comités Operacionais. 

• Através de contratos-tipo de reparação e manutenção de rotina celebrados entre a 

Associação de água Potável de Changara e os mecânicos de bombas manuais (das 9 

localidades) e comunidades com fontes de água, foi garantido o sistema de manutenção para 

a sustentabilidade das infraestruturas de água; 

• Assegurada a continuidade dos acordos com os mecânicos para a manutenção 

preventiva das fontes de água, através de visitas de monitoria e avaliação do desempenho 

destes; 

• Assegurado o funcionamento dos postos de venda de peҫas sobressalentes da bomba 

manual do tipo Afridev, através do reforço de Kits de peҫas e reuniões de sensibilização 

para estes continuarem a desenvolver a actividade. 

• Revitalizados 274 Grupos de manutenção e Comités de Água, nas fontes de água das 

escolas e comunidades. 

Estradas, Pontes e Comunicações 

• Continuaram as actividades dos trabalhos de rotina nos troços das estradas N7 (Kuiro a 

Changara Sede) que consistiram no tapamento de buracos, corte de capim e arbustos, 

limpeza de aquedutos e valas de drenagem, e construção de gabiões;  
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• Realizado o melhoramento de 26Km de estrada, no troço 

Nhalicune/Wiriamu/Muchenga; 

• Realizados trabalhos de rotina, como sendo, o tapamento de buracos, corte de capim e 

arbustos, limpeza de aquedutos e valas de drenagem, manutenção de gabiões em algumas 

zonas, no troço da estrada N8 - Changara Sede a Cuchamano;  

• Continuados os trabalhos de corte de capim, arbustos, limpeza de valas e drenagens, 

tapamento de buracos da estrada N301 (Cruzamento de Matambo a Chirodzi Ponte). 

• No sector de telefonia móvel, em trabalho articulado com a mCel, Vodacom e Movitel 

através da D.P.Transportes e Comunicações, foram montadas diversas torres da mCel e 

Movitel, ao longo da N7 e N308, nas Localidades Changara Sede, Dzunga, Mazoe e 

Chipembere Cachembe; 

• Realizada uma reunião com os cidadãos cujas casas se situam na área proibida do 

aeródromo da vila, sensibilizando-os para as removerem, devido ao perigo que as mesmas 

constituem para a aviação civil. A reunião envolveu membros da PRM, Chefe da Localidade 

e Líder comunitário do bairro. 

• Construídas e montadas placas de sinalização, proibindo a circulação de motociclos e 

veículos na faixa de rodagem da pista do aeródromo da vila; 

• Mantidas em bom estado de transitabilidade as estradas N7 de Nhalicuni-Rio Luenha e 

N8 da Vila Luenha a Cuchamano, com  trabalhos de limpeza,  corte de capim e arbustos e 

tapamento de buracos.  

Construção e reabilitação de serviços públicos 

• Construção da sala de Sessões do Governo; 

• Construção de 4 casas mãe-espera (Através da solicitação de propostas técnicas e 

financeiras dos Artesãos Locais); 

• Construção de 2 fontenários públicos com 4 torneiras; 

• Aquisição de uma electrobomba do tipo Groundfos de 31 m3/h; 

• Reabilitação da residência Tipo2 do chefe da Repartição de Finanças da Secretaria 

Distrital; 

• Reabilitação da residência do Chefe do Posto de Marara; 

• Reabilitação do edifício do escritório do Director da Cadeia e do SISE; 
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• Adjudicadas as obras de construção de sanitários nas EP1 e EPC de Cuchamano, 

Cachenje Mazoe, Cassoca, Capachica, Makhonge, todas em curso; 

• Realizadas as entregas provisórias de latrinas melhoradas da EP1 de Chigovu; 

• Realizadas as entregas definitivas de todos os sanitários do primeiro e segundo lotes, 

excepto os de Marara Centro, Nhamadzanidzani, Matambo Brighe, Nhamanzaua, Mudze, e 

Nhaussua, todos do segundo lote,  executados por artesãos locais; 

• Realizadas as entregas provisórias de salas de aulas de Mudze, Nhamanzaua, Nhamiwa, 

Nhantsanga Ponte, Cachenje Centro, todas executadas por artesãos locais; 

• Recebidas as propostas técnicas e financeiras para a construção de Casas mãe- espera; 

• Construídos os sistemas de lavagem: Mufa Caconde, Nhatsanga Sul, Nhacamba, 

Salinhanga, Matambo Sede, Wiriamu, Nhankhwalakwala, Chioco, Nhagodua e Nhalicune;  

• Realizada uma reunião de capacitação na ARA-ZAMBEZE, para o projecto de 

construção de uma mini barragem para conservação da água no rio Luenha. 

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 próprias19que 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); 

                                                
19 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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(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. 

Quadro 26. Execução orçamental (em ‘000 MT) 
Rubricas 2011 

DESPESA TOTAL 158.577 
Despesa corrente 142.857 
 - Despesas com o pessoal 134.595 
 - Bens e serviços 8.234 
 - Outras Despesas 28 
Despesa de Investimento 15.720 
 - Fundo de desenvolvimento distrital 6.402 
 - Fundo de investimentos em infraestruturas 9.318 
 - Fundo sectoriais descentralizados s.i. 

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

No âmbito do Fundo Distrital de Desenvolvimento, 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 27. Projectos de iniciativa local financiados 

Finalidade dos Projectos 
No de Projectos 

Financiados 
Desembolsos  
(em ‘000 MT) 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 
Produção de comida   53   4.010 
Geração de Rendimento e 
Emprego 

  39   2.392 

Total 127 108 92 8.408 7.567 6.402 
Fonte: Secretaria Distrital 

Por outro lado, o número de postos de trabalho criados por estes projectos no período de 

2009 a 2011 foi de 1.255. 

A secção de “Infraestruturas” do capítulo anterior deste Perfil apresenta um conjunto de 

outros projectos financiados pelo Governo Distrital, por via do Fundo de Investimento em 

Infraestruturas e dos Fundos Sectoriais Descentralizados. 

4.4 Justiça, Ordem e Segurança pública 

Em 2011, a Polícia da República de Moçambique em Changara registou 

48 casos de delito comum, contra os 86 casos registados no ano 
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transacto, representando uma redução de 38 casos, correspondente a 44.1%. 

Deram entrada 145 queixas, dos quais 33 contra 13 movidos contra autores não conhecidos. 

Fiscalizadas um total de 13.779 viaturas, entre nacionais e estrangeiras. 

Actualmente, o Distrito de Changara conta com 55 Conselhos do Policiamento de 

segurança e 2.088 membros. Foi com base neste relacionamento com a comunidade que a 

PRM conseguiu reduzir os casos de crimes. 

Registo Civil e Notariado 

Durante o ano findo, foram atendidos actos de assentos de nascimentos, assentos de óbitos, 

assentos de Casamentos, Certidões diversas e Cédulas (2ª  Via).Nesta área verificou-se um 

crescimento em todos os actos. 

Quadro 28. Registo Civil 
Designação  2010 2011 
Assentos de Nascimento  1.496 2.519 
Assentos de Óbitos 53 52 
Assentos de Casamentos 25 03 
Certidões Diversas 1.783 3.848 
Células Pessoais 2ª via 204 493 

Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 

No âmbito do notariado, foram atendidos actos de reconhecimentos de Assinaturas, 

Conferências de Fotocópias, Procurações, Organizações de Casamentos. 

Quadro 29. Notariado 
 2010 2011 
Reconhecimentos de Assinaturas 1.650 2.939 
Conferência de Fotocópias 1.659 3.458 
Procurações 14 13 
Organização de Casamentos 25 03 

Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 

Tribunais comunitários 

Foram julgados 112 casos derivados por conflitos familiares, mau relacionamento entre 

cidadãos, divórcios, adultérios, ofensas morais, violência doméstica e roubos.   

Assuntos religiosos 

O Distrito conta com 30 (Trinta) igrejas todas reconhecidas no Departamento de Assuntos 

Religiosos. 
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Registo gratuito  

No âmbito do registo gratuito das crianças de (0-4) anos foram registadas 7.800 crianças, no 

período de Junho a Dezembro de 2011. 

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: 

 Adversidades climatéricas que não permitiram atingir a meta da produção agrícola, 

obrigando o Governo a recorrer a algumas actividades de mitigação para cobrir as 

bolsas de fome;  

 Insuficiência de Infraestruturas para operacionalizar e acomodar as actividades do 

Governo Distrital e dos respectivos membros e Quadros;  

 Necessidade de construção de uma unidade sanitária em Mufa-Caconde e da 

transferência do C.S de Marara Cachembe para a outra margem do rio;  

 O Governo Distrital, apesar de possuir o Quadro de Pessoal Privativo Comum 

aprovado, enfrenta dificuldades orçamentais, razão pela qual algumas instituições, 

tais como o Registo Civil, PRM, o Tribunal Judicial e a Procuradoria, continuam 

dependentes dos Órgãos Provinciais;  

 Insuficiência de recursos financeiros e de meios circulantes para algumas 

instituições, como o SDAE; 

 Falta de instituição bancária para incentivar as actividades económicas no Distrito, 

apesar dos contactos feitos pelo Governo do Distrito a entidades Bancárias. 

 Falta de extensão da rede eléctrica para as Sedes das Localidades e no Posto 

Administrativo de Chioco. 

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

 Prosseguir as acções tendentes a melhorar a produção na próxima campanha 

agrícola;  

 Privilegiar projectos de produção agropecuária, assim como a comercialização e 

feiras;  

 Alocar sementes melhoradas e de ciclo curto às comunidades, de modo a fazer face 

à estiagem;  

 Promover a auto construção e incentivar a comparticipação das 

comunidades para a construção de residências para funcionários; 
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 Atrair investidores para a instalação de serviços bancários; 

 Melhorar as oportunidades de acesso ao ensino;  

 Fortalecer o funcionamento dos Conselhos Consultivos;  

 Sensibilizar as comunidades sobre as queimadas descontroladas e o uso de medidas 

de prevenção e afugentamento de animais bravios;  

 Promover concursos de ingresso para o preenchimento do Quadro do Pessoal da 

Secretaria Distrital e outros sectores;  

 Continuar a promover acções tendentes a levar a bom termo o cumprimento das 

Decisões Presidenciais “Cada aluno, uma Planta” e “ Cada Líder Comunitário, Uma 

Floresta”. 

 Expandir a rede de distribuição de água potável; 

 Dar continuidade à expansão das redes escolares e sanitárias; 

 Alargar a rede eléctrica para os Postos Administrativos e Localidades; 

 Alargar a rede de telefonia móvel; 

 Beneficiar os serviços de abastecimento de combustíveis e farmácias; 

 Construir infraestruturas para as Localidades e funcionários; 

 Adquirir meios de transporte para os Serviços Distritais. 

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 184 mil habitantes, 92 mil estão em idade de trabalho 

(mais de 15 anos).  

Quadro 30. População  segundo a condição de actividade20 

 Total Homens Mulheres 

Total  92,250	   42,966	   49,284	  
Trabalhou 56.8%	   61.5%	   52.8%	  
Não trabalhou, mas tem emprego 2.6%	   2.8%	   2.5%	  
Ajudou familiares 4.2%	   6.1%	   2.6%	  
Procurava novo emprego 0.0%	   0.1%	   0.0%	  
Procurava emprego pela 1ª vez 0.5%	   1.0%	   0.1%	  
População economicamente activa 21 64.2%	   71.3%	   58.1%	  
Doméstico(a) 19.3%	   7.1%	   29.7%	  
Somente estudante 9.5%	   13.7%	   5.9%	  
Reformado(a) 0.4%	   0.5%	   0.2%	  
Incapacitado(a) 1.8%	   1.8%	   1.7%	  
Outra 4.9%	   5.5%	   4.3%	  
População não activa 35.8%	   28.7%	   41.9%	  

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

 

Verifica-se que 64% da população de 15 anos ou mais (59 mil pessoas) constituem a 

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

PEA é superior à feminina: 71% contra 58%.  

 

A população não economicamente activa (36%) é constituída principalmente por mulheres 

domésticas e estudantes a tempo inteiro. 

  

                                                
20Referido a situação na semana anterior a realização do Censo 2007. 
21Segundo 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 

10% da população activa e é dominada por homens (as mulheres assalariadas representam 

4% da população activa feminina e 16% no caso dos homens). 

Quadro 31. População activa22, 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% 10.0% 2.1% 0.9% 7.0% 10.0% 76.4% 0.2% 3.3% 

 - Homens 100.0% 16.2% 3.3% 1.4% 11.6% 11.9% 66.0% 0.4% 5.5% 

 - Mulheres 100.0% 3.6% 0.9% 0.4% 2.2% 8.0% 87.1% 0.1% 1.1% 
Agricultura, 
silvicultura e pesca 100.0% 2.3% 0.0% 0.0% 2.3% 0.0% 95.1% 0.0% 2.6% 
Indústria, energia e 
construção 100.0% 90.4% 0.8% 0.6% 89.1% 0.0% 0.1% 0.4% 9.0% 
Comércio, Transportes 
Serviços 100.0% 22.9% 14.6% 6.0% 2.4% 69.5% 0.6% 1.5% 5.5% 
[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 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 80% da população activa do distrito. O comércio e outros serviços tem 

tido uma importância crescente, ocupando já 14% da população activa do distrito. 

Quadro 32. População activa23, 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 50.7% 82.1% 78.3% 75.8% 84.1% 60.4% 43.8% 82.4% 83.4% 

 - Mulheres 49.3% 17.9% 21.7% 24.2% 15.9% 39.6% 56.2% 17.6% 16.6% 
Agricultura, silvicultura e 
pesca 80.3% 18.6% 0.9% 1.8% 26.3% 0.4% 99.9% 4.2% 61.6% 
Indústria, energia e 
construção 5.4% 48.7% 1.9% 3.6% 68.9% 0.0% 0.0% 9.2% 14.6% 
Comércio, Transportes 
Serviços 14.3% 32.7% 97.2% 94.6% 4.8% 99.6% 0.1% 86.6% 23.8% 

[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. 

  

                                                
23Com 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 Pobreza24 desde um 

nível de 81% em 1997 para 35% no ano de 200725.  

O distrito de Changara é alvo de secas cíclicas, característica que torna o distrito vulnerável 

e carente em produtos alimentares. 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. As 

famílias com homens activos recorrem ao trabalho remunerado nas cidades mais próximas, 
                                                
24O Índice de Incidência da Pobreza (poverty headcount índex) é a proporção da população cujo consumo per capita está abaixo da linha 

da pobreza. 
25Relatório 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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já que as oportunidades de emprego no distrito são reduzidas, dado que a economia ter por 

base, essencialmente, as relações familiares. 

Com vista a mitigar os efeitos das calamidades, acções têm vindo a ser desenvolvidas, 

nomeadamente, a construção de represas e implementação de pequenos projectos de 

desenvolvimento, com recurso a programas de “comida pelo trabalho”. 

5.3 Infraestruturas de base 

A maior parte da rede de estradas principais foi reabilitada e está transitável. A reabilitação 

das estradas é feita pela ECMEP e, em alguns casos, pela comunidade local. 

Quadro 33. Rede de estradas 
 
Localização 

 
Dimensão(Kms) 

 
Tipo 

 
Changara Sede/Ponte Luenha 

 
4,5  

 
ER 102 

 
Cuchamano/Nhaluquino 

 
120  

 
EN 103 

 
Nhaluquini/Chirodzi ponte 

 
79  

 
ER 258 

 
Mufa-Boroma/Ponte 9 

 
57  

 
ER 415 

 
Mazoe/Chioco 

 
72  

 
ER 453 

 
Nhaluquini/Muchenga 

 
22  

 
NC 

 
Chisopende/Ntemangao 

 
20  

 
NC 

 
Marara/Chioco 

 
70  

 
NC 

 
Utemangao/Nachinangue 

 
18  

 
NC 

 
Mpadue/Malangue 

 
20  

 
NC 

Class i f i cação:  EN- Estrada Nacional ;  ER- Estrada Regional  se cundária ,  não a l catroada;  NC- Não Class i f i cada,  es t rada rural  t er c iár ia .  

Tecnolog ia :  M- Mecanizada;  O- Trabalho Manual .  

Fonte :  Adminis tração do Distr i to  

A reabilitação de estradas terciárias, que tem sido levada a cabo pela comunidade local, 

assume particular importância no que respeita à integração das actividades económicas, 

distribuição da ajuda alimentar, assistência médica e acesso a fontes de água potável. Em 

termos de comunicações, o distrito dispõe de telefone digital na Sede do distrito e do 

sistema de telefonia móvel. 

Em 2011, o Distrito passou a ter 319 fontes de água, das quais 299 equipadas com bombas 

manuais, encontrando-se 295 operacionais e 4 avariadas, como resultado do cumprimento 

do programa de construção de 50 novas fontes.  Procedeu-se à reabilitação do Pequeno 

Sistema de Abastecimento de Água à Sede do distrito, compreendendo a extensão da rede, 

colocação de electrobomba em substituição da anterior motobomba já 

obsoleta. 
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Foi articulado com a DPRM Energia, o trabalho para electrificar os povoados de Mufa-

Caconde, Muchamba, Ponte 8 e 9, Pacassa, Nvuze, Carata, Chicomphende e Cancune, de 

que resultou: o lançamento e implantação de postes e cabos em Nhalicune/Cruzamento 

Km18; e o lançamento de postes em Phacassa, e elaboração de um plano para futura 

electrificação de outros povoados localizados na EN7. 

O Conselho de Ministros aprovou em 2014 os termos e condições da autorização para o 

contracto de concessão do empreendimento hidroeléctrico de Boroma, no distrito de 

Changara, província de Tete, que vai produzir energia electrica com uma potência nominal 

de 815 megawatts (MW). 

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

Quadro 34. Uso e Cobertura da Terra 
Classe Área (ha) (%) 

Cultivado Sequeiro 53430.22 8.05 
Área Habitacional Não Urbanizada 797.54 0.12 
Solo Sem Vegetação 14209.59 2.14 
Formação Herbácea Inundável 185.63 0.03 
Formação Herbácea Inundada 79.55 0.01 
Formação Herbácea 212.97 0.03 
Moita (arbustos baixos) 68795.26 10.36 
Matagal Médio 19407.4 2.92 
Matagal Aberto 179115.33 26.98 
Formação Herbácea Arborizada 97235.8 14.64 
Floresta de Baixa Altitude Aberta 227700.87 34.29 
Margens de Rio 2791.22 0.42 
TOTAL 663960.36 100.00 

Fonte :  Centro Nacional  de Cartogra f ia e  Teledete c ção (CENACARTA). 

A restante informação desta secção26 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. 

  

                                                
26Apesar 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 33 mil explorações agrícolas com uma área média é de 1.1 

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, 86% 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 

100,0%	   98,0%	  

53,5%	  

Total	   Com	  culturas	  alimentares	   Com	  árvores	  de	  fruta	  

<	  	  1	  ha	  
46,3%	  

1	  a	  2	  ha	  
39,5%	  

2	  a	  5	  ha	  
13,1%	  

5	  a	  20	  ha	  
0,4%	  

>=	  20	  ha	  
0,7%	  
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maioria dos casos ser explorada por mulheres a trabalharem sozinhas ou com a ajuda das 

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 

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. 

Quadro 35. Represas existentes e sua localização 
 

Represa 
 

Localização 
 

Financiador 
Capinga Mufa Caconde Conselho Cristão de Moçambique 
Chirodzi ponte Cachembe Conselho Cristão de Moçambique 
Kabvewe Cachembe Conselho Cristão de Moçambique 
Ngalu Mufa Caconde Conselho Cristão de Moçambique 
Nhaussua/Mazoe Mazoe Visão Mundial 
Maidze /Mazoe Mazoe Igreja Menonita de Deus 
Cabveue Centro Chipembere Conselho Cristão de Moçambique 
Caconde Mpata Mufa-Caconde Conselho Cristão de Moçambique 
Caphaia, Mufa Caconde Conselho Cristão de Moçambique 
Chigamanda Mufa-Caconde Conselho Cristão de Moçambique 
Chirodzi Cachembe Conselho Cristão de Moçambique 
Chitimbo Cachembe Conselho Cristão de Moçambique 
Dzimica  Chacalanga Mufa-Caconde Conselho Cristão de Moçambique 
Marara Marara Conselho Cristão de Moçambique 
Nhamunhu Mufa-Caconde Conselho Cristão de Moçambique 
Phiri Meque Muchenga Conselho Cristão de Moçambique 
Salunhanga Mufa-Caconde Conselho Cristão de Moçambique 
Thombo Mazoe Conselho Cristão de Moçambique 
Total 18  

Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 

Devido à grande variação na data de início do período de crescimento e, portanto, na data 

de sementeira, e dado que o período de crescimento é de pequena duração, os camponeses 

recorrem ao uso de variedades de ciclo curto.  
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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 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. 

Dos 41.750 ha planificados de culturas diversas, envolvendo 34.137 famílias camponesas, 

apenas foram lavrados 40.681 ha, dos quais 6.277 ha foram considerados perdidos, tendo 

sido colhidos 34.404,1 ha. Para o processo de preparação do terreno foi utilizada a tracção 

animal. Para o escoamento da produção, o distrito contou com um total de 3.387 juntas de 

bois. Uma parte das juntas contribuíram na lavoura de 2.745 ha, tendo os restantes sido 

preparados manualmente. As tabelas abaixo, indicam as áreas preparadas na primeira e 

segunda época, comparadas com as áreas da campanha agrícola 2009/2010.  

Quadro 36. Produção agrícola, por principais culturas: 2010-2011 

  Campanha 2009/2010 Campanha 2010/2011 

Principais Área (ha) Produção Área (ha) Produção 

Culturas Semeada (Toneladas) Semeada (Toneladas) 

Milho 1.937 678 4.880 1.708 

Mapira 8.437 3.375 15.440 6.948 

Mexoeira 3.323 1.329,2 10.246 3.586 

Tabaco 31,3 16 0,0 0,0 

Algodão 864 518,4 1,729 865 

Gergelim 42 17 49 19,6 

Abóbora 0,0 0,0 153 842 

Melancia 0,0 0,0 551 3.857 

Pepino 0,0 0,0 1178 7.068 

Mandioca 2 3 2,1 6,3 

Batata-Doce 24 72 50 413 

Tomate 11 200 24 221 

Cebola 12 78 24,8 148 

Couves 7 40 12,5 90 

Outras Hortícolas 12 70 17,3 125 

F. Manteiga 0,0 - 38 378 

Alho - - 9,4 37,6 

TOTAL DO DISTRITO 14.702,3 6.360,6 34.404,1 26.312,5 
Fonte :  SDAE 
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Registou-se um incremento significativo nas áreas preparadas, devido a várias razões, dentre 

elas: 

• Alocação atempada de insumos agrícolas (sementes e pesticidas)  

• Uso de tracção animal  

• Abertura de represas tradicionais para irrigação  

• Aproveitamento das zonas baixas e represas convencionais em algumas comunidades. 

Em relação às culturas de rendimento, durante a campanha apenas foram praticadas duas 

culturas (algodão e gergelim). 

O algodão está a ser promovido por parceiros, em particular a OLAM, que tem como 

pontos de actuação as Localidades de Dzunga, Ntemangau, Mazoe e Chipembere. Têm-se 

realizado programas difundidos pela rádio sobre técnicas de produção, que proporcionaram 

o aumento do número de produtores envolvidos na campanha, bem como a presença de 

assistentes no campo.  

A cultura de gergelim foi praticada pelos produtores dos Postos Administrativos de Luenha 

e Chioco, devido à presença de compradores e aos bons preços de venda praticados nas 

campanhas anteriores. Na presente campanha agrícola, a cultura sofreu devido ao excesso 

de chuvas que caíram nos meses de Dezembro e Janeiro, que resultaram na morte das 

plantas, associado à acção da praga da lagarta esbranquiçada que ataca o sistema radicular 

das plantas, causando a morte das mesmas. 

5.5.2 Pecuária 

Dada a tradição na criação de gado e algumas infraestruturas existentes, verificou-se um 

crescimento do efectivo bovino de 44 mil cabeças em 2000 para cerca de 64 mil cabeças 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. De acordo com os dados existentes, tudo leva a crer 

que o distrito de Changara estará a ocupar um dos lugares cimeiros ao nível do país na 

produção pecuária, com realce para a criação de gado caprino e bovino. Trata-se de uma 

potencialidade que, a ser explorada de forma sustentável, constitui principal suporte para 

fazer face às necessidades básicas.  
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5.5.3 Pescas, Florestas e Fauna bravia 

A lenha e o carvão vegetal constituem a principal fonte de energia para a confecção de 

alimentos. Dada a relativa abundância de árvores na região, todas as aldeias têm acesso a 

estas fontes de energia. A madeira das árvores é também utilizada na construção de casas, 

juntamente com o caniço e tijolos. O distrito de Changara debate-se com problemas de 

erosão. As principais espécies de árvores no distrito são a mapane e mutondo. 

A caça de pequenos animais (cabritos cinzentos e espinhos grisalhos) constitui um 

suplemento dietético das famílias. A fauna bravia é de grande importância no distrito para 

fins de alimentação e turismo. Os animais selvagens mais importantes são os elefantes, 

búfalos, cudos, changos, cabritos do mato, pala-palas e zebras.  

Os  frutos da bananeira, mangueira, papaieira e os citrinos são consumidos frescos,  sendo 

as maçanicas, nozes e mbondes  consumidos secos e vendidos a comerciantes vindos da 

capital Provincial e de Chimoio. A falta de sementes, a fraca qualidade da terra e a falta de 

hábitos são questões que impedem um maior aproveitamento desta potencialidade. 

5.6 Indústria, Comércio e Serviços 

A pequena indústria local (pesca, carpintaria e artesanato) surge como alternativa à 

actividade agrícola, ou prolongamento da sua actividade.  

A importância  dos rendimentos não agrícolas é pouco significativa para a economia formal 

do distrito. Os bens alimentares são comercializados a nível local, e fora do distrito, não 

sendo permitida a passagem livre das populações para os países vizinhos por razões 

comerciais.   

Há comerciantes que vêm de fora para comprar produtos no distrito, nomeadamente da 

capital provincial, de Maputo, Beira, Chimoio e países vizinhos como Zimbabwe e Malawi. 

Changara debate-se com problemas de falta de infraestruturas comerciais, devido às 

destruições causadas pela guerra civil e, também, à falta de financiamento para a sua 

reabilitação.  

O distrito conta com moagens, várias carpintarias, serrações e um centro de formação de 

artes e ofícios, em funcionamento, e uma padaria inoperacional. 
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Quadro 37. Cadastro dos estabelecimentos industriais e comerciais 
Estabelecimentos  2010 2011 

Bancas 214 261 
Indústrias  moageiras 133 140 
Carpintarias  43 57 
Serralharias  2 5 
Alfaiatarias  27 46 
Bar 1 1 
Armazéns  3 4 

Fonte: Relatório Anual do Governo Distrital, 2011 

Em termos de pequenas actividades comerciais e de indústria de pequena escala, as 

mulheres trabalham como vendedoras ambulantes. Os homens trabalham como vendedores 

ambulantes, nas moageiras, carpintarias, latoarias, pedreiras, dedicando-se ainda a trabalhar 

o ferro.  

Changara faz parte da mancha faunístico-turística que integra distritos como Zumbo, 

Mágoè, Cahora Bassa, Marávia e Chiúta. Os projectos de base comunitária nesta zona 

atraem um número significativo de safaristas, numa pareceria que envolve o Estado como 

facilitador e impulsionador e as comunidades como co-gestores e fiscalizadores, é 

extremamente rico em espécies animais como, elefantes, cudos, búfalos, rinocerontes, 

hipopótamos, para além de várias outras espécies de pequeno porte, nomeadamente, 

gazelas, cabritos cinzentos, coelhos e outras. 

O Distrito possui um total de 12 estabelecimentos de alojamento, dos quais 4 na Vila sede, 

4 em Cuchamano, 1 em Mazoe, 2 em Boroma e 1 em Cachembe.  

O distrito é, também, rico em recursos minerais, salientando-se o ouro aluvionar explorado 

junto aos rios Luenha e Mazoé (perto da Sede e em Nachinanga), interior dos PA’s de 

Chiôco e Marara (Chacocoma). Este potencial tem chamado a si pequenos operadores 

(garimpeiros) que, alcançado um certo  nível de organização, pode contribuir sobremaneira 

para o desenvolvimento comunitário. O ouro extraído tem sido vendido aos intervenientes 

(Estado-Fundo de Fomento Mineiro) assim como a privados e particulares. 

Existem em Changara indicações de existência de pedras preciosas e flúor, este último em 

Nachinanga e Dzunga) e carvão (Nhaacamba-Marara), necessitando apenas de um trabalho 

de sondagem, com vista a determinar a localização exacta, quantidades, qualidade e 

sustentabilidade, caso haja a pretensão de elaborar projectos de exploração. 
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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 

“Que 80% da população de Changara tenha acesso aos Serviços Básicos.”  

6.2 Problemas e Potencialidades 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

População do Distrito com fraco acesso a rede de 
infraestruturas básicas e serviços sociais, nomeadamente: 

• energia eléctrica permanente; 
• infraestruturas para o funcionamento dos chefes das 

localidades; 
• infraestruturas para o funcionamento de alguns sectores 

(Registo Civil e Notariado e Agricultura); 
• aproveitamento das águas térmicas de Boroma;  
•  residências para funcionários do Estado; 
• insuficiência de meios de transportes para os Sectores 

Públicos; e 
• cobertura da  rede de telefonia móvel ao longo da EN7; 
• Moageiras de cereais 

• Disponibilidade das comunidades em apoiar 
os projectos de construção; 

• Material de construção civil disponível 
• Existência de  e uma Subestação de energia 

eléctrica da rede nacional no Distrito;  
• Existência de três (03) linhas de 

transportes de energia eléctrica  da rede 

nacional da rede nacional no Distrito. 

• Serviços de segurança e ordem públicas fragilizadas devido 
a fracas condições de trabalho nos postos policiais e nas 
cadeias 

• Membros de conselho de Policiamento 
comunitário nos povoados; 

• Estruturas Comunitárias para a sensibilização 
às Comunidades; 

• Disponibilidade comunitária em 

comparticipar nos projectos de 

construção. 

• Secas Cíclicas; 
• Mortes de gado bovino nas épocas de fraca precipitação e 

durante a estação seca; 
• Fraco poder de conservação do excedente agrícola no 

período pós-colheita; 
• Avanço considerável da erosão na sede do Distrito e nas 

sedes das localidades de Chioco e Mufa-Caconde; 
aparecimento de pragas em todas campanhas agrícolas; 

•  Inadequada utilização de tecnologias agrícolas; 
• Exploração ilegal de vários recursos naturais (madeira e 

ouro); 
• Prática de caça furtiva; 
•  

 
 
Existência de:  

• Comités de gestão de recursos naturais 
organizados; 

• Estruturas e comparticipação comunitária;  
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Elevada propagação e crescimento do índice de: 

• HIV/SIDA, ao longo da EN7;   
• casos de eclosão de doenças epidemiológicas no período 

chuvoso; 
• Crescimento de casos de Malária nos últimos três (03) 

anos; 
E, consequentemente aumento de Casos de: 

• mortalidade infantil; 
• mortalidade de Mulheres Grávidas; 
• malnutrição; 

 

•  
• Estruturas comunitárias para  à sensibilização 

na Educação Sanitária às comunidades; 
• existência de uma residência para o Médico  
• Estruturas comunitárias e Activistas 

voluntários para  sensibilização às 
comunidades  

• Elevado número de indivíduos (velhos e crianças) 
desfavorecidas 

Existência de: 
• ONGs,  nacionais e estrangeiras,   que apoiam 

na área de assistência domiciliária às crianças, 
idosos, portadores de deficiências e outros 
carentes. 

• Falta de infraestruturas publicas, especificamente, fontes de 
abastecimento de água potável  e vias de acesso às 
localidades  e construção desordenada de habitações de 
construção precária. 

 
 

Existência de: 
• um Plano de Ordenamento Territorial, apesar 

de não estar completamente distribuído na 
sede distrital;  

• solos com lençóis freático  de água; 
• disponibilidade comunitária para a 

reabilitação das estradas terciárias; 
 

• Aumento de casos de graduados da 7ª classe sem afectação 
e de casos de desistências nos últimos três(03) anos; 

 

• Disponibilidade comunitária em 
comparticipar nos projectos de construção; 

• Estruturas Comunitárias e o Conselho da 
Escola; 

• Existência de artesãos e carpinteiros locais; 
• Disponibilidade comunitária em 

comparticipar nos projectos de construção; 
 

6.3 Estratégia de desenvolvimento 

O Desenvolvimento Económico, caracterizado pelo aumento dos níveis actuais de 

produção agropecuária,  rendimento  e acesso às famílias ao emprego,  constitui o 

catalisador  de todo o processo de desenvolvimento. A prática da agropecuária mecanizada 

constitui factor determinante para dinamização da indústria e comércio local. O acesso ao 

crédito pelos principais actores constitui um dos principais suportes ao incremento do 

desenvolvimento económico do distrito. 

A Estratégia de Desenvolvimento do Distrito incide em quatro vertentes definidas pelo 

Governo Distrital, nomeadamente: 

• Governação e o Capital Humano; 

• Desenvolvimento económico e sócio cultural; 
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• A Saúde, a Educação, Água e Saneamento, Energia, Estradas e Pontes; e 

• Maior e livre circulação de bens e pessoas. 

ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO 

• Aumentar a taxa de cobertura de água potável de 67% em 2006 para 80% em 2011; 

• Melhorar o acesso aos cuidados de Saúde e atendimento de qualidade; 

• Melhorar a qualidade do Ensino e Educação profissionalizante; 

• Assegurar o meio ambiente saudável e gerido forma sustentável; 

• Garantir o acesso da rede nacional de energia eléctrica; 

• Aumentar a produção, a produtividade e a competitividade; 

• Melhorar a prestação de serviços públicos mais próximos ao cidadão e atendimento 

de qualidade; 

• Assegurar renda familiar que cubra as necessidades básicas; e 

• Garantir maior e livre circulação de bens e pessoas. 

 

 

  



- 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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