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RESUMO 

Moçambique é um país extremamente suscetível à ocorrência de eventos naturais extremos 
como sejam a seca, os ciclones tropicais e as inundações. O estado de pobreza absoluta em que vive a 
grande maioria da população cria condições para que o grau de vulnerabilidade à ocorrência destes 
fenómenos seja elevado.  

A vulnerabilidade é elevada nos centros urbanos principalmente das cidades capitais 
provinciais devido à forte densidade populacional e a concentração de ativos económicos e sociais. O 
desequilíbrio registado entre as taxas de crescimento populacional e a oferta de serviços básicos 
urbanos, dá origem a ocupações informais e desordenadas no centro da “cidade de cimento” dita 
cidade colonial, e em áreas periféricas, suscetíveis à ocorrência de fenómenos de erosão, movimentos 
de terras ou de inundações, como forma de acesso a uma casa própria pela autoconstrução e assim 
minimizar os custos de aluguer de habitação, mas também,  de transporte e tempo de deslocação de e 
para o local de trabalho.   

As autoridades governamentais e não-governamentais têm vindo a trabalhar no sentido de 
interditar a ocupação das áreas de riscos e, de redução do grau de exposição e de vulnerabilidade 
social das populações que, no caso específico das inundações, tem incidido na melhoria dos sistemas 
de alerta e de aviso prévio, bem como, na evacuação e reassentamento das populações de áreas 
avaliadas como de alto risco, embora, nalgumas situações  se torne um trabalho inglório, pois , de 
forma intermitente, as populações abandonam os centros de reassentamento e voltam às áreas 
evacuadas, ou procuram novas áreas potencialmente perigosas para se fixarem. 

A ocupação informal e desordenada do solo urbano em Moçambique é um processo recorrente 
que nos últimos anos tem sofrido ritmos assustadores e incontroláveis. O conhecimento desta 
tendência  motivou o interesse em compreender os fatores de motivação e o risco que leva à ocupação 
de áreas como as planícies de inundação. No caso concreto da cidade de Lichinga, a observação 
direta, entrevistas e inquérito dirigido a famílias exclusivamente residentes em áreas inundáveis 
permitiu perceber que o processo de ocupação destas áreas é recente e motivado por questões 
económicas, de baixo rendimento. A consciencialização do risco de inundação na cidade está presente 
tanto nas autoridades municipais, como nos moradores, que o aceitam de forma passiva. A aceitação 
do risco resulta da avaliação que os moradores fazem do custo-benefício, pois as planícies de 
inundação como as de Muchenga e Namacula oferecem vantagens de localização em relação ao centro 
da cidade onde se concentram os postos de trabalho, tanto formais como informais, e outras 
infraestruturas e serviços sociais.  

As medidas para a mitigação do problema das ocupações informais na cidade de Lichinga 
passam pela identificação das áreas de risco e por as interditar a novas ocupações para fins 
habitacionais. Para isso, é necessário reclassificar essas áreas como áreas non aedificandi, ou seja, 
atribuir-lhe um uso adequado, que não o de solo urbano construído, mas sim por exemplo o de 
corredor ecológico onde se preservem as características biofísicas. É preciso reassentar as populações, 
atualizar os instrumentos de ordenamento do território e melhorar o sistema de fiscalização da sua 
implementação. É necessário introduzir o transporte intraurbano que ligue os diferentes núcleos 
populacionais da cidade entre si e a sua ligação ao centro. Importa expandir os serviços básicos, como 
os serviços de eletricidade e de água, para as zonas periféricas da cidade, de modo a torná-las 
atrativas à ocupação para fins habitacionais, só assim os problemas podem ser minorados. 

Palavras-chave: Ocupações informais, solo urbano, risco, Lichinga. 
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ABSTRACT 

Mozambique is extremely susceptible to the occurrence of extreme natural events such as 

drought, tropical cyclones and floods. The state of absolute poverty in which the vast majority of the 

population lives creates conditions for the degree of vulnerability to the occurrence of these phenomena 

to be high. Vulnerability is high in urban centers mainly in provincial capital cities due to the strong 

population density and concentration of economic and social assets. The imbalance between population 

growth rates and the provision of basic urban services gives rise to informal and disorderly occupations 

at the center of the colonial city, and in peripheral areas susceptible to the occurrence of erosion 

phenomena, movements land or flood, as a way of accessing a home for self-construction and thus 

minimize housing rental costs, but also transport and travel time to and from the workplace. 

Government and nongovernmental authorities have been working to prevent occupations in the 

areas of risk and reduce the degree of exposure and social vulnerability of populations which, in the 

specific case of floods, have focused on improving warning and early warning, as well as in the 

evacuation and resettlement of populations of areas assessed as high risk, although in some situations 

it becomes an inglorious work because, intermittently, the populations leave the resettlement centers 

and return to the areas evacuated, or seek new potentially dangerous areas to settle. 

The informal and disorderly occupation of urban land in Mozambique is a recurrent process 

that has undergone scary and uncontrollable rhythms in recent years. The knowledge of this tendency 

motivated the interest in understanding the motivational factors and the risk that leads to the 

occupation of areas such as the flood plains. In the specific case of the city of Lichinga, the direct 

observation, interviews and investigation directed to families exclusively resident in flood areas allowed 

to realize that the occupation process of the alluvial plain is recent and motivated by economic 

questions, of low income. The awareness of the risk of flooding in the city is present both in the 

municipal authorities and in the residents, who accept it passively. Acceptance of risk is a result of 

residents' assessment of cost-effectiveness, as floodplains such as those in Muchenga and Namacula 

offer location advantages relative to the city center where both formal and informal jobs are 

concentrated, and other infrastructure and social services. 

Measures to mitigate the problem of informal occupations in the city of Lichinga involve 

identifying areas of risk and forbidding them to occupy new occupations for housing purposes. For this, 

it is necessary to requalify these areas as non aedificandi areas, that is, to assign it an adequate use, 

other than that of built urban land, but for example the ecological corridor where biophysical 

characteristics are maintained. It is necessary to resettle the populations, to update the territorial 

planning instruments and to improve the system of supervision of their implementation. It is necessary 

to introduce the intra-urban transport that connects the different population centers of the city with each 

other and their connection to the center. It is important to expand basic services, such as electricity and 

water services, to the outlying areas of the city, so as to make them attractive to the occupation for 

housing purposes. 

Key words: Informal occupations, urban soil, risk, Lichinga. 
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INTRODUÇÃO  

Desde a sua origem que o Ser Humano estabelece uma relação direta com o meio através de 

diferentes atividades que promovem o uso e a ocupação do espaço. É do “ambiente” que depende e 

sempre dependeu a sua sobrevivência, extraindo dele os alimentos, matérias-primas, energia, 

instrumentos de trabalho e diversos outros recursos para a satisfação das suas necessidades básicas.  

Reconhece-se, no entanto, que as oportunidades e as ameaças do meio para com a 

sobrevivência do Ser Humano não são um fenómeno novo. Dados históricos revelam que elas existem 

desde o princípio da civilização, isto é, a partir do momento em que o Ser Humano passou a depender 

dos recursos oferecidos pela natureza. Com efeito, estes passaram a ser o critério fundamental para a 

escolha e tomada de decisão acerca da sua fixação num determinado território.  

Atualmente, vivemos num mundo que podemos caraterizar de contrastes. Registam-se por um 

lado, grandes avanços tecnológicos que marcam os novos modelos de aproveitamento e consumo dos 

recursos naturais e, por outro, a frequente ameaça de perigos e desastres naturais derivados, em 

grande medida, da pressão exercida pelo Ser Humano sobre os sistemas naturais. É verdade que no 

passado, grande parte dos eventos naturais com caraterísticas extremas, como são por exemplo as 

inundações, tinham como principais origens, ou causas, o funcionamento do sistema natural. Nos dias 

de hoje, a ocorrência de eventos naturais com caraterísticas catastróficas é em grande medida 

condicionada pela intervenção do homem no funcionamento dos sistemas naturais através da 

ocupação, de forma densa e desordenada, de áreas frágeis e suscetíveis à ocorrência de diferentes 

tipos de eventos naturais. Constatamos que alguns elementos ou atividades que no passado figuraram 

como fontes de subsistência ou de segurança, representam hoje fontes de perigo para a sobrevivência 

do próprio Ser Humano e dos demais seres vivos. 

O histórico de ocorrências de eventos naturais catastróficos no mundo revela-nos que a 

principal diferença entre o passado e a atualidade não está no número de eventos naturais perigosos 

que ocorrem, mas sim no tipo de eventos e na gravidade dos seus impactos. Embora existam 

possibilidades de redução dos eventos naturais gravosos, as situações de exposições das populações 

aos perigos naturais na sociedade moderna tendem a aumentar e as suas consequências são cada vez 

mais catastróficas e incontroláveis (Teles, 2010). 
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O reconhecimento da acentuada gravidade e catastrofismo dos impactos decorrentes da 

manifestação de eventos naturais levaram as Nações Unidas a declarar a década de 1990 como a 

Década Internacional para a Redução das Catástrofes Naturais (DIRCN). Para levar a cabo este 

propósito, a redução das catástrofes naturais e o processo de gestão de riscos passaram a ser 

considerados como elementos chave a introduzir nas políticas dos governos dos países, como forma de 

minimizar os impactos sociais, económicos e ambientais das catástrofes naturais (Teles, 2010).    

Moçambique é um país da região da África Austral historicamente suscetível à ocorrência de 

eventos naturais com caraterísticas extremas, com destaque para as inundações, os ciclones tropicais 

e as secas. A predisposição a estes eventos naturais deve-se, em grande medida, à localização do 

território ao longo da costa oriental de África e na região intertropical, bem como ao estado de pobreza 

absoluta em que se encontra a sua população. Segundo o Ministério para a Coordenação da Ação 

Ambiental (MICOA), as secas severas ocorrem no país em intervalos de 7 a 11 anos, ao passo que as 

secas de menor intensidade ocorrem regularmente, mais, cerca de 60% do país apresenta uma 

probabilidade maior que 30% de ocorrência de seca, sendo as regiões mais vulneráveis as de centro e 

do sul do país, com destaque para as zonas oeste das províncias de Gaza e de Tete (MICOA-DNGA, 

2005) (anexo 1). O principal fator da predisposição destas regiões é a variabilidade climática que é 

caraterizada por precipitações irregulares e imprevisíveis, na qual o início das chuvas não coincide com 

o inicio da estação. Segundo os dados da EM-DAT, Emergency Events Database (2016), no período 

entre 1974 e 2003 Moçambique situou-se entre os países com maior registo de ocorrências de secas 

no mundo (anexo 2) e registou o maior desastre de seca em termos de vítimas mortais na época 

1980/1981, com cerca de 100.000 vítimas mortais registadas . 

Relativamente aos ciclones tropicais, a sua maior exposição a estes eventos deve-se à 

localização do território ao longo da costa oriental africana, que define a fronteira ocidental da trajetória 

dos ciclones tropicais do sudoeste do oceano Índico. A nível mundial, Moçambique figura entre os 

países com o segundo maior número de registos de ciclones (de 1974 a 2003 registaram-se de 11 a 

30 eventos) (anexo 3). Os ciclones atingem o território moçambicano, em média, uma vez ao ano e as 

depressões de menor intensidade ocorrem cerca de três a quatro vezes ao ano, de novembro a abril, 

com um pico no mês de janeiro. Os primeiros ciclones que atingem a costa de Moçambique formam-se 

a leste de Madagáscar e, regra geral, causam ventos fortes que se intensificam quando atingem as 

águas quentes do canal de Moçambique. Há no entanto ciclones que se formam no canal de 

Moçambique e são acompanhados por chuvas mais intensas que, por vezes, originam cheias e 
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inundações. Embora a faixa costeira moçambicana tenha cerca de 2.700 km, os ciclones atingem com 

mais frequência a zona norte compreendida entre Pemba (província de Cabo Delgado) e Angoche 

(província de Nampula), descendo até às proximidades da cidade da Beira (província de Sofala) no 

centro do país (MICOA-DNGA, 2005) (anexo 4). Deste modo, tendo em consideração fatores como a 

extensão territorial, o padrão de distribuição espacial da população moçambicana e a respetiva 

densidade pois, cerca de dois terços da população vive ao longo dos 50 km da linha de costa (INGC e 

UEM, 2009) pode afirmar-se que cerca de um terço da população moçambicana é vulnerável à 

ocorrência de ciclones tropicais. O maior desastre provocado por um ciclone em termos de vítimas 

mortais ocorreu a 26 de março de 1994 e provocou 240 mortes de acordo com os registos oficiais.  

As inundações são um fenómeno recorrente em Moçambique. A nível mundial, Moçambique 

figura em segundo lugar da lista de países com maior número de ocorrência de inundações registadas 

no período de 1974 a 2003 (EM-DAT, 2016) (anexo 5), facto justificado pela existência no país de um 

número considerável de bacias hidrográficas internacionais e outras tantas de circunscrição nacional. 

Os principais fatores desta suscetibilidade do território podem ser resumidos à precipitação regional 

localizada e intensa, à atividade dos ciclones tropicais e à deficiente gestão das barragens em território 

nacional e nos países vizinhos. Temos, assim. inundações fluviais, das margens dos rios e dos vales, 

devido à localização do país a jusante dos grandes e principais rios da região austral de África, cujas 

nascentes estão localizadas nos países vizinhos, pois é sabido que a maioria das cheias com 

magnitude acentuada que ocorrem em Moçambique resultam do efeito combinado da precipitação 

intensa e do escoamento das águas resultantes das descargas das barragens dos países a montante: 

Malawi, Zâmbia, Zimbabwe e África do Sul. Ocorrem ainda inundações costeiras cuja principal causa é 

quase sempre a passagem de ciclones tropicais, com referimos anteriormente, e inundações urbanas  

consequência sobretudo das mudanças de uso do solo urbano, isto é, das ocupações informais e 

desordenadas de autoconstruções habitacionais precárias que ocorrem nas planícies de inundação dos 

rios que atravessam as malhas urbanas das cidades. .   

As inundações destacam-se no país devido à sua frequência e magnitude, bem como ao 

número de população afetada, este facto obriga a  que o governo seja obrigado, anualmente, a declarar 

o estado de emergência e de calamidade. De 1950 a 2015 ocorreram cerca de trinta e três (33) 

situações de desastres de inundações, com o destaque para os anos de 1971, 1977, 2000, 2013 e 

2015, anos em que se registaram os cinco (5) maiores eventos, cada um dos quais provocou mais de 

cem (100) vítimas mortais (EM-DAT, 2016). 
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As entidades governamentais e não-governamentais lideradas pelo Instituto Nacional de Gestão 

de Calamidades de Moçambique (INGC) têm desencadeado esforços no sentido de minimizar os 

impactos dos desastres naturais através da implementação de medidas que visam reduzir os seus 

efeitos prejudiciais e o sofrimento das populações. No caso específico das inundações as principais 

medidas incidem na melhoria de sistemas de alerta e de evacuação e reassentamento das populações 

de áreas de alto riscos. Porém, um aspeto preocupante é o facto de na maioria dos casos estas 

medidas não surtirem os efeitos desejados, registando-se com alguma frequência cenários em que as 

populações, quando termina a época das chuvas, voltam às áreas de onde foram retiradas ou passam 

a ocupar novas áreas com caraterísticas similares às anteriores junto das linhas de água.  

O fenómeno populacional de retorno ou de reocupação das áreas inundáveis não se restringe 

apenas às bacias hidrográficas dos grandes rios do país pois, têm vindo a registar-se, nos últimos anos 

processos acelerados de conversão das áreas consideradas frágeis (degradadas) dos centros urbanos, 

como é o caso das vertentes declivosas e das planícies de inundação, em aglomerados  humanos onde 

o processo de evacuação e de reassentamento também não surte os efeitos desejados. O mais 

preocupante reside no  facto de grande parte de seus atores (os ocupantes) ser na maioria constituída 

por indivíduos ou famílias sem fontes de rendimento fixo e seguro e, por isso, vivem desprovidos de 

recursos económicos, tanto para a sua sobrevivência como para fazer face aos efeitos de qualquer 

evento perigoso.  

Alguns estudos e trabalhos referentes ao processo de urbanização, em particular, nos países 

da África subsaariana, como os de Araújo (1999) e Medeiros (2006), dizem-nos que, muitas vezes, as 

populações ocupam as áreas dos centros urbanos suscetíveis a eventos naturais perigosos pelo facto 

de, na maioria dos casos, os referidos espaços serem, por um lado, terrenos inadequados e impróprios 

para construção e, por outro, serem terrenos públicos e sem uma definição clara da sua tipologia de 

uso e ocupação ou aproveitamento adequado. É referido também que, por vezes, as populações 

ocupam espaços perigosos nos centros urbanos porque não têm consciência da ameaça existente, ou 

porque julgam pouco provável a manifestação do evento e os seus efeitos. Mais ainda, referem que 

apesar das ameaças serem conhecidas, uma avaliação de custo-benefício, a falta de alternativa, a 

condição de ocupação da moradia (ser o proprietário da residência), as vantagens da proximidade do 

local de trabalho ou do centro da cidade interferem na avaliação social do risco e, consequentemente, 

na tomada de decisão de continuar a viver, ou não, nas áreas de risco (Souza e Zanella, 2009).  
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Para o caso concreto da cidade de Lichinga, um aspeto igualmente importante é o facto de a 

cidade ser considerada jovem (Tem menos de 80 anos desde a elevação à categoria de cidade) e se 

encontrar em fase de crescimento pois, como referem Jha e Lamond (2012), nos assentamentos 

urbanos em crescimento, os fenómenos naturais como as inundações podem ser vistos como tendo 

menor importância, comparativamente com outras questões económicas e sociais pertinentes em 

Moçambique, como sejam o desemprego, a fome, a criminalidade, a falta de acesso a serviços básicos 

de educação e de saúde, ou ao saneamento básico. 

As cidades da África subsaariana, no geral, são caraterizadas por apresentarem um processo 

de urbanização baseado no crescimento da sua população sem que este seja acompanhado com igual 

crescimento das infraestruturas e dos serviços básicos urbanos. No caso específico de Moçambique as 

elevadas taxas de crescimento da população urbana devem-se, em primeiro lugar, ao forte êxodo rural 

e às elevadas taxas de crescimento natural da própria população urbana. O êxodo rural resulta, em 

grande medida, do fraco desenvolvimento do setor agroindustrial no campo, da concentração de 

serviços sociais e económicos básicos nos grandes centros urbanos e do conflito armado que marcou o 

país após a independência nacional (1976-1992). 

A ausência de planos formais urbanos de uso e aproveitamento da terra, ou a sua fiscalização 

efetiva, torna as áreas marginais dos centros urbanos, como as planícies de inundações ou as 

vertentes declivosas, apetecíveis às ocupações ilegais e descontroladas, por serem consideradas 

parcelas ou terrenos abandonados. É deste modo que a exposição das populações aos riscos naturais 

como o risco de inundação nos centros urbanos de Moçambique é consequência direta das ocupações 

informais e descontrolados do solo urbano. São fatores a destacar para a recorrência e prevalência 

deste fenómeno no país, o acentuado desequilíbrio entre as taxas de crescimento da população urbana 

e o crescimento das infraestruturas (como por exemplo a habitação) e dos serviços sociais urbanos 

(como por exemplo o transporte). 

Viver nos centros urbanos em Moçambique deixou de ser um sinal de orgulho para a maioria 

da população pois, para além dos problemas de falta de segurança (criminalidade e sequestros), 

acidentes rodoviários, incêndios descontrolados e dos problemas de conjuntura económica, como o 

desemprego, as cidades moçambicanas deparam-se hoje com profundas ameaças naturais resultantes 

da alteração do funcionamento dos sistemas naturais envolventes.  
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Para inverter esta situação, julga-se necessária a cooperação efetiva entre todos os agentes 

intervenientes no processo de gestão do território, como as entidades municipais, o meio académico e 

as populações expostas.  

No caso de Moçambique é de extrema importância desenvolver trabalhos de  investigação 

junto das populações em risco para tentar perceber quais as motivações que as levaram  a escolher  

áreas suscetíveis a eventos naturais com características adversas para a construção das suas moradias 

e, também, para tentar perceber qual o grau de conhecimento que elas têm acerca das ameaças a que 

estão expostas nos lugares onde vivem. Este conhecimento pode constituir uma etapa fundamental no 

processo de elaboração dos planos de ordenamento de territórios e de gestão de áreas de riscos, 

reduzindo ou mitigando, em última análise, os efeitos negativos da ocorrência dos fenómenos naturais 

em meio urbano. 

Reconhecendo que a ocupação informal e desordenada do solo urbano em Moçambique é um 

processo com índices de prevalência elevados foi nosso objetivo, com este trabalho, compreender os 

reais fatores de motivação e os riscos associados à prevalência deste processo no país. Procura-se com 

isso responder a questões essenciais, tais como:  

(i) Como decorre o processo de ocupação das planícies de inundação na cidade de 
Lichinga? 
 

(ii) Qual a perceção que as famílias que residem nas planícies de inundação têm do perigo 
de inundação nos seus aglomerados? 

 
(iii) Que práticas de preparação e respostas a estes acontecimentos as famílias das áreas 

inundáveis adotam para conviver com o risco de inundação? 
 

(iv)  Que relações podem ser estabelecidas entre o tipo de urbanização das cidades 
moçambicanas e a exposição das populações aos riscos naturais? 

 
Assim, a investigação tem como principal objetivo compreender os fatores de motivação e o 

risco da ocupação informal e desordenada das planícies de inundação na cidade de Lichinga, como 

etapa estratégica do processo de ordenamento territorial e de gestão de áreas de riscos. Como 

objetivos específicos, pretende-se: 

 Descrever o processo de ocupação das planícies de inundação na cidade de Lichinga; 
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 Identificar os elementos de natureza demográfica e socioeconómica que criam condições 

para aumentar a vulnerabilidade das famílias que residem em áreas suscetíveis a 

inundações na cidade; 

 Avaliar a perceção que as famílias que residem em áreas inundáveis têm sobre a sua 

exposição aos perigos de inundação; 

 Descrever as práticas de preparação e resposta que permitem às famílias conviver nos 

aglomerados  com a inundação. 

 Encontrar relações entre os estilos de urbanização e a exposição a riscos naturais em solo 

urbano. 

O processo de elaboração da presente tese seguiu três etapas essenciais, nomeadamente, (1) 

a revisão bibliográfica, (2) a recolha de dados e trabalho de campo e seu posterior  (3) tratamento, 

análise e discussão dos resultados.  

A revisão bibliográfica é uma das etapas mais importantes de uma investigação. É um exercício 

que permite, em grande medida, traçar o quadro teórico e fazer a estruturação conceptual que 

sustenta o desenvolvimento geral da investigação.  

Para o presente estudo, a revisão bibliográfica foi, em termos da sua periodicidade, um 

processo contínuo. O objetivo principal foi o enquadramento teórico dos principais aspetos e conteúdos 

relacionados com a área de conhecimento da Geografia Física e dos Estudos Ambientais, em geral, e 

do tema da pesquisa, em particular, designadamente a perceção do risco, comportamentos e atitudes. 

Embora a temática dos riscos esteja numa fase avançada da sua investigação e divulgação, as fontes 

sobre a análise do processo de avaliação subjetiva do risco (perceção do risco) são ainda um tanto 

escassas se falarmos em trabalhos com aplicação a territórios africanos. Assim sendo, a base para a 

estruturação teórica deste trabalho foram vários livros e teses de doutoramento disponíveis nas 

bibliotecas da Universidade do Minho e das Universidades Eduardo Mondlane e Pedagógica de 

Moçambique e artigos científicos gerais e de estudos de casos sobre riscos muitos deles disponíveis 

online.  

Os dados foram recolhidos pela observação direta, entrevistas e inquéritos implementados 

através de visita às residências das famílias localizadas exclusivamente nas áreas inundáveis da 

cidade. 
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Como o fenómeno de inundação não se traduz de forma homogénea tanto à escala municipal 

como à dos bairros da cidade a alternativa encontrada para o estudo foi definir subunidades territoriais 

internas com certa caraterística de homogeneidade quanto à suscetibilidade à inundação. Foram assim 

definidas, como áreas exclusivas do estudo, as planícies de inundação das bacias hidrográficas dos rios 

Namacula e Muchenga. A escolha destas áreas foi devida ao facto desta ser a maior área 

topograficamente deprimida da cidade e, por conseguinte, ser a mais suscetível à ocorrência de cheias 

e de inundações. Pois, para além do transbordo das águas do canal principal ocorrem nesta área 

processos de convergência do volume de escoamento da malha urbana da cidade (áreas recetoras) e 

da subida e manutenção à superfície do lençol freático num período superior a seis meses, de 

dezembro a junho, e , também, uma área com densidade acentuada de ocupação..  

A observação realizada foi sistemática, realizada em condições controladas, com base nos 

propósitos pré-estabelecidos e foi conduzida com auxílio de instrumentos de orientação como a carta 

topográfica que cobre a área de estudo (carta 31 da escala de 1:50 000), e aparelhos eletrónicos 

digitais como o GPS (Global Positioning System) e a máquina fotográfica. A observação direta serviu 

para o reconhecimento do perímetro espacial da inundação nas respetivas bacias hidrográficas. Serviu 

também para a recolha de imagens que permitiram caraterizar as condições que criam e aumentam o 

grau de suscetibilidades dos aglomerados e a respetiva vulnerabilidade das famílias que neles residem. 

Foram captadas para este objetivo imagens que permitiram ilustrar as técnicas e os materiais usados 

na construção das infraestruturas habitacionais (casas, latrinas e poços), a posição de localização das 

habitações em relação aos canais de escoamento das águas (rios e valas de drenagem), as formas de 

saneamento do meio (tratamento e deposito dos resíduos sólidos) e os principais mecanismos 

encontrados para a mitigação dos efeitos da inundação nas parcelas de terra familiares. 

Pelo facto das subunidades territoriais definidas para o inquérito não corresponderem a 

unidades territoriais com significado cartográfico e estatístico desconhece-se o número total de famílias 

que nelas residem. No entanto, de acordo com os dados do censo populacional realizado em 2007, 

residem na cidade de Lichinga cerca de 28.225 famílias (INE, 2009). Deste modo, para a avaliação da 

perceção que as populações têm acerca do risco de inundação na cidade de Lichinga foram escolhidas 

345 famílias às quais se aplicou um questionário. 

O inquérito decorreu em dois momentos distintos, o primeiro no período entre novembro de 

2014 e abril de 2015 e, o segundo, entre novembro de 2015 e abril de 2016. O primeiro levantamento 
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teve como objetivo o pré-teste do inquérito com vista a avaliar o grau de dificuldade, isto é, identificar 

os possíveis constrangimentos na formulação das questões/perguntas e ainda avaliar o tempo que leva 

a realizar cada inquérito. Para esse efeito, foram inquiridos 60 indivíduos que representavam igual 

número de famílias selecionadas de forma aleatória, dentro do perímetro definido. Este levantamento 

serviu, igualmente, para a transformar parte das questões apresentadas como resposta de forma 

aberta para o formato de questão fechada, a constar do inquérito. O segundo levantamento abrangeu 

345 famílias, selecionadas igualmente de forma aleatória. 

A escolha exclusiva dos moradores nas áreas inundáveis para universo do inquérito realizado 

foi motivada pela análise de várias referências teóricas que apontam para a importância de, em 

matéria de perceção do risco, se considerar obrigatória, principalmente em planeamento urbano e 

gestão de áreas de riscos, investigar em primeiro lugar a perceção dos moradores, ou dos indivíduos 

que vivenciam o fenómeno, e depois procurar compreender e identificar as possíveis consequências 

advindas dessa mesma perceção. 

A análise  dos dados iniciou com a sua subdivisão em categorias segundo os objetivos 

específicos da investigação. A primeira categoria foi composta por dados referentes à caraterização dos 

inquiridos e das respetivas famílias representadas; a segunda categoria referente aos dados para a 

caraterização do processo de ocupação das planícies de inundação na cidade; a terceira sobre os 

resultados do grau de perceção que os moradores têm do risco de inundação nos seus aglomerados; a 

quarta e última categoria é referente aos dados que levam à caraterização das práticas de preparação 

e respostas das famílias à ocorrência de inundação na habitação. 

Usou-se o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 21 da IBM (Inc., 

Chicago, IL) para a análise estatística dos dados e posterior representação dos resultados finais em 

forma de quadros e figuras. Para além das figuras, quadros e imagens que ajudam a visualizar a 

distribuição de frequências, relações e associações entre as variáveis definidas no inquérito, uma parte 

dos resultados é apresentada na forma de narrativas (histórias de vida) que evidenciam os relatos dos 

moradores inquiridos em relação à sua perceção sobre as ameaças e o risco de inundação nos 

assentamentos onde residem.  

O presente trabalho estrutura-se em quatro capítulos: o primeiro capítulo é destinado aos 

aspetos teóricos (estado da arte) sobre a temática dos riscos, clarificando conceitos básicos como 

perigosidade, vulnerabilidade e risco, assim como a tipologia e a perceção do risco; o segundo 
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capítulo, é referente ao enquadramento geográfico da cidade de Lichinga na província do Niassa e em 

Moçambique através das suas características físicas e humanas (população e aspetos 

socioeconómicos); no terceiro capítulo caracteriza-se o processo de ocupação informal do solo urbano 

e dos riscos correspondentes em Moçambique e na área de estudo; o quarto e último capítulo, é 

reservado à apresentação, análise e discussão dos resultados do inquérito sobre a perceção do risco. 

Por fim, apresentam-se as conclusões e as recomendações retiradas da investigação, as 

referências bibliográficas, os apêndices (com os quadros do resultados do inquérito, relatos informais 

dos inquirido, guião de entrevista as autoridades do município de Lichinga e fotografias recolhidas) e 

anexos .  

Pretendemos assim que a investigação venha a contribuir para o alargamento do 

conhecimento acerca dos fatores e impactos do processo de ocupação informal do solo urbano nas 

cidades moçambicanas e como as famílias que aí residem avaliam os riscos a que se encontram 

expostas, e, assim, possa vir a constituir um instrumento de consulta para posteriores estudos ou 

projetos direcionados para o planeamento e a gestão de áreas onde ocorrem riscos naturais.
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CAPITULO 1 – A TEORIA DO RISCO: DA DEFINIÇÃO DOS CONCEITOS À PERCEPÇÃO 

DO RISCO 

  

No presente capítulo faz-se a discussão conceptual dos conceitos básicos associados à 

definição do risco, nomeadamente os termos referentes à suscetibilidade, perigo e à perigosidade, à 

vulnerabilidade, ao risco e à crise. É analisada a classificação do risco, a discussão teórica acerca das 

cheias e das inundações entendidas como um risco natural e, por último, a perceção do risco. No que 

diz respeito ao conceito de risco são abordados, também, os fatores determinantes na classificação do 

risco e as vantagens da sua incorporação no estudo da análise e da gestão dos riscos. Como o objetivo 

do nosso estudo contempla a avaliação do modo como as populações expostas ao risco de inundação 

percecionam este mesmo risco, neste capítulo, será dada especial atenção a discussão teórica sobre 

as inundações. 

 

1.1 – Definição de conceitos  

Pela natureza e gravidade com que ocorreram os eventos naturais nas últimas décadas, 

aliados ao mecanismo abrangente da sua divulgação pelos órgãos de comunicação social, não é 

arriscado afirmar que não existe na sociedade em que vivemos alguém que, por menos instruído que 

seja, não tenha uma ideia sobre o que são riscos, e esta ideia vem acompanhando o Ser Humano ao 

longo das suas distintas fases de evolução (Rebelo, 2003a).  

Embora no meio académico os estudos sobre riscos sejam relativamente recentes (Cunha, 

2013), o conceito de risco tem sido utilizado nos últimos anos em diversas ciências e ramos do 

conhecimento, sendo adaptado em muitos dos casos segundo os objetivos do investigador. A existência 

de várias adaptações ao objeto em análise e o caráter interdisciplinar do estudo dos riscos constituem 

fatores que contribuem para que o conceito de risco seja portador de alguma polissemia e mesmo 

confusão (Cunha, 2013) ou, ainda, como refere Beck (1992, citado por Aerosa, 2008)  se traduza na 

ideia de uma incontrolabilidade científica e social. Julga-se que esta é, em parte, a principal razão que 

justifica que, até aos dias de hoje, não exista uma definição que se possa considerar como consensual, 

particularmente, em termos do discurso científico. Lourenço (2007) refere também, que muitas vezes, 

quando falamos de riscos, estamos a pensar apenas e exclusivamente naquele em que somos 
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especialistas ou em que, por qualquer razão, económica ou outra, temos particular interesse, 

esquecendo-nos completamente de todos os outros e, em consequência, da complexidade de que se 

reveste a análise e o estudo dos riscos.  

A literatura científica em matéria de riscos tem colocado em evidência a questão da existência 

de uma diversidade de traduções para os diferentes conceitos. Rebelo (2003a) refere, por exemplo, 

que existe uma confusão entre os termos utilizados para tratar os riscos e as vulnerabilidades, 

referindo, por exemplo, que muitos franceses optaram por utilizar o termo  “aléa” (aleatório), enquanto 

os anglo-saxónicos preferiram utilizar o termo “acaso” ou “casualidade” (hazard). Alguns espanhóis, 

italianos e portugueses, para expressar estas ideias, preferiram as palavras “peligrosidad”, 

“percolosità” e “perigosidade”, respetivamente.  

Souza e Zanella (2009) referem também que a imprecisão da terminologia utilizada na 

definição do conceito de risco é alimentada pelas diferentes traduções do inglês hazard que é 

comummente utilizado na literatura norte-americana e dão conta, por exemplo, que na língua 

portuguesa, autores da Geografia Física interpretam o termo hazard ora como “risco”, ora como 

“acidente”.  

Para a International Strategy Disaster Reduction (UN-ISDR, 2009) hazard significa um 

fenómeno perigoso, substância, atividade humana ou condição que pode causar perda de vidas, 

ferimentos ou outros impactos na saúde, danos materiais, perda de meios de subsistência e serviços, 

destruição social e económica. Todavia, a grande maioria dos autores que trabalham com a temática 

de riscos são da opinião que o conceito de Perigo é o que mais se aproxima do conceito de hazard, 

pois perigo representa uma circunstância que pronuncia um mal para alguém ou para alguma coisa 

(Marcelino, 2008 Cit. por Sousa e Lourenço, 2015).  

Entretanto, embora exista esta diversidade de interpretações e consequente uma dificuldade 

em chegar a um conceito de risco que seja consensual existe, em contrapartida, um reconhecimento, 

no seio dos investigadores que trabalham com esta matéria, de que nem tudo é divergente, dando 

conta de que existem perspetivas que são comuns em relação ao que deve ser definido e interpretado 

como risco. Estas perspetivas defendem, por exemplo, que o risco é um processo associado à 

incerteza daquilo que se julga como possível de acontecer, algo que pode, ou não, transformar-se em 

realidade, ou seja, a perspetiva de que quando falamos sobre riscos estamos perante cenários de 

incerteza onde os resultados nunca podem estar garantidos à partida (Lourenço, 2014).  
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Rebelo (2003a) refere também que um dos aspetos comuns à generalidade dos que se 

dedicam ao estudo dos riscos é a aceitação unânime de que o risco é o somatório de algo que nada 

tem a ver com a vontade do homem, podendo ser aleatório, um acaso, uma casualidade, ou a 

perigosidade face a algo que resulta da presença direta ou indireta do homem, que é a vulnerabilidade. 

Na perspetiva deste autor, o risco é um produto de dois fatores, designadamente: de algo que está fora 

do controlo do homem (perigosidade) e da presença de forma direta ou indireta do próprio homem 

(vulnerabilidade). Em segundo lugar, o autor defende a perspetiva de que o risco é algo inerente ao 

homem, ou seja, a ideia de que o risco existe apenas em relação a um indivíduo, a um grupo social ou 

a uma sociedade que o apreende e com ele convive, por meio de distintas práticas de uso e de 

aproveitamento, ou ainda a ideia de que sem o homem não há risco, há outra coisa (Rebelo, 1999, p. 

6).  

Já Lourenço (2014) baseado em Faugères (1990) e Rebelo (2003) desenvolve um modelo 

conceptual de análise do risco em que na sequencia o perigo corresponde a um limiar de transição 

entre risco e a crise. É uma perspetiva em que o risco corresponde à probabilidade de manifestação do 

perigo; o perigo é definido como a situação em que o risco deixa de ser latente para passar a ser 

manifestado, ou seja, quando a manifestação do risco passa a estar iminente e  a crise é concebida 

como a plena manifestação do risco. Estes conceitos organizam-se numa lógica sequencial em que o 

risco se situa a montante do perigo e a crise a jusante deste (figura1).  

 

 

 

Figura 1 - Esquema do modelo da análise do risco (adaptado de Lourenço, 2014) 

 

No entanto, de um modo geral, a maioria dos autores guia-se pela interpretação convencional 

da ISDR que define o risco como o produto da combinação intrínseca da presença simultânea do 

perigo e da vulnerabilidade (UN-ISDR, 2004). Por esse facto, igualmente, grande parte de 
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procedimentos didáticos para a interpretação e entendimento dos processos catastróficos obedece à 

sequência dos conceitos, perigo e perigosidade – vulnerabilidade (Teles, 2010). Para os devidos 

efeitos, corroboramos este entendimento da análise do risco e, para isso, será também esta a 

sequência que vai nortear a nossa discussão teórica dos conceitos básicos associados ao risco. 

 

 1.1.1 – Perigo e perigosidade 

Embora continuem a existir dificuldades na tradução do termo hazard, parece existir nos 

últimos anos um certo consenso e fazer sentido a interpretação do termo hazard como perigo. Procura-

se também na mesma linha de raciocínio distinguir o perigo de situações que devem ser entendidas ou 

caraterizadas como de perigosidade. Para Julião et al. (2009), perigo é um processo ou ação de 

origem natural, tecnológica ou mista, suscetível de produzir perdas e danos identificados. E referem a 

perigosidade, como sendo a probabilidade de ocorrência de um processo ou ação, seja natural, 

tecnológica ou mista, com potencial destruidor e com uma determinada severidade, numa dada área e 

num dado período de tempo. 

Cunha (2013) traduz a perigosidade como sendo um processo conjugado da representação da 

incidência temporal de um processo perigoso (probabilidade), ou seja, da propensão para uma área ser 

afetada por um processo perigoso num determinado tempo e da incidência espacial de um processo 

perigoso (suscetibilidade) (figura 2). 

 
Figura 2 - Elementos da perigosidade (adaptado de Teles, 2010) 

 

Lourenço (2014) refere-se ao perigo como sendo algo instantâneo ou fugaz que corresponde a 

uma situação, ou limiar de transição, entre o risco e crise, ou ao início da manifestação da crise e à 
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perigosidade como sinais de alerta que permitem reconhecer a existência de perigo, ou seja, como a 

representação da qualidade do que é perigoso.  

Todavia, a perigosidade, ou os sinais de alerta de perigo, variam consoante o tipo de evento ou 

risco em causa e o seu grau de manifestação também depende, de forma geral, da conjugação de 

fatores como: a severidade (grau de perigosidade baseado em antecedentes históricos da área), o 

tempo de retorno do evento (frequência ou periodicidade com que se repete o evento), a distribuição 

geográfica (se a zona é historicamente, ou não, propensa à ocorrência do evento em causa)  como 

referem Souza e Zanella (2009). 

 

1.1.2 – Vulnerabilidade  

Muitas vezes, quando acompanhamos através dos órgãos de comunicação social a previsão da 

ocorrência de um evento com caraterísticas extremas, a primeira preocupação para a generalidade das 

pessoas é a da possível presença de população na área. Preocupações relacionadas com possíveis 

perdas de vidas humanas, de bens materiais ou alterações das condições ambientais, ou ainda 

preocupações ligadas à existência, ou não, de capacidade de resposta humana face à ocorrência e aos 

efeitos do evento catastrófico.  

São estes e outros elementos que os investigadores agregam para definir aquele que se pode 

considerar, de forma consensual, um dos elementos chave na análise do risco, que é a vulnerabilidade. 

Deste modo, a vulnerabilidade é globalmente entendida e interpretada como sendo o grau de perda de 

um elemento ou conjunto de elementos vulneráveis, resultante da ocorrência de um fenómeno natural 

ou induzido pelo homem com determinada magnitude ou intensidade (Zêzere et al. 2006, p. 2). Para 

as Nações Unidas, a vulnerabilidade corresponde às caraterísticas e circunstâncias de uma 

comunidade, sistema ou recurso que o tornam suscetível aos efeitos prejudiciais de um perigo (UN-

ISDR, 2009). 

A noção de vulnerabilidade foi, também, evoluindo ao longo do tempo acompanhando a 

evolução da própria ciência do risco. Por exemplo, até ao início da década de 90 a vulnerabilidade 

estava associada apenas aos danos resultantes da ocorrência de fenómenos naturais. Para a 

Organização das Nações Unidas, em 1984, a vulnerabilidade significava o grau de perdas ou estragos 

provocados num dado elemento ou num conjunto de elementos em risco, resultante da ocorrência de 

fenómenos naturais (Fernandes, 2009).  
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Esta tendência justificou-se, de acordo com Rebelo (2003a) pelo facto de, nos primeiros 

momentos, a noção de risco ter estado relacionada exclusivamente com as perdas de vidas humanas 

face à exposição a manifestações de eventos naturais. Em consequência disso, a análise dos riscos 

ficou por várias décadas centrada na ocorrência de processos geofísicos (Mendes et al., 2011).   

A vulnerabilidade ganhou uma nova dimensão a partir dos finais da década de 90, quando o 

foco das pesquisas deixou de ser apenas o dos fenómenos biofísicos (naturais) e passou a incluir os 

perigos sociais e os tecnológicos (Marandola Jr. e Hogan, 2005). Passou deste modo a ser interpretada 

como o produto de determinados contextos espaciais, socioeconómicos, demográficos, culturais e 

institucionais e passou, também, a considerar como populações vulneráveis aquelas que se encontram 

em risco, não apenas por estarem expostas aos perigos mas, também, em virtude da marginalidade 

em que vivem (Mendes et al., 2011).  

Outros autores como Wisner et al. (2003) associam a vulnerabilidade também à noção de 

resiliência, onde é interpretada como sendo a capacidade de um grupo, ou de uma família, resistir, ou 

recuperar, facilmente dos efeitos adversos de um perigo. Na visão destes autores, a vulnerabilidade 

deve ser analisada em termos dos danos provocados nos meios de subsistência e, em termos dos 

efeitos, devem ser incluídos no grupo dos vulneráveis, para além daqueles que se encontram em 

situação de sofrer danos no momento do evento, também aqueles que apresentam mais dificuldades 

em reconstruir os seus meios de subsistência após o desastre. Podemos entender que propõem aqui 

na caraterização da vulnerabilidade a necessidade de olhar para além da capacidade de resistência, ou 

de antecipação, ou seja, a necessidade de atender também à capacidade de resiliência ou de 

recuperação dos indivíduos ou das comunidades após uma situação de crise.   

A integração dos fenómenos sociais e tecnológicos na avaliação da vulnerabilidade alimentou 

um conjunto de debates, sobretudo em relação aos elementos que deviam ser considerados como 

atributos básicos da vulnerabilidade, ou seja, se a vulnerabilidade seria um atributo baseado nas 

condições naturais ou nos recursos sociais e económicos. Segundo Cutter (1996) estes debates 

fizeram emergir três tendências, designadamente, a interpretação da vulnerabilidade como condição 

preexistente, a vulnerabilidade como resposta controlada e a vulnerabilidade como perigo do lugar. 

Deste modo, a abordagem da vulnerabilidade como condição preexistente foi avançada e aperfeiçoada 

pelos geógrafos físicos, em que a sua linha de estudos foi sempre focada na análise da distribuição da 

condição perigosa da ocupação humana em zonas de riscos e no grau de perdas. A abordagem da 

vulnerabilidade como resposta controlada foi desenvolvida pelos demógrafos com os estudos focados 
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na análise das respostas da sociedade, incluindo a resistência e resiliência social, para com os perigos  

e a perspetiva da vulnerabilidade como perigo do lugar, considerada como uma abordagem mista, uma 

vez que a vulnerabilidade é aqui interpretada como um atributo combinado entre as condições 

ambientais e os fatores culturais, económicos, políticos e sociais que condicionam as respostas das 

populações. Esta ultima abordagem tem sido, nos últimos anos, aquela que os geógrafos têm seguido. 

 

 1.1.2.1 – Fatores da vulnerabilidade  

No modelo concetual apresentado por Mendes et al. (2011) as representações da 

vulnerabilidade de um determinado local, ou comunidade, compreendem dois grupos de fatores: a 

exposição (ou vulnerabilidade física) que contempla as circunstâncias que colocam as pessoas e as 

localidades em risco, perante um determinado perigo e a propensão (ou vulnerabilidade social) que 

representa o nível de resiliência e de resistência dos indivíduos e das comunidades quando expostos a 

processos ou acontecimentos perigosos (figura 3). Neste mesmo modelo, a propensão, ou a 

vulnerabilidade social, compreende também duas componentes: a criticidade que corresponde às 

caraterísticas referentes à capacidade de resistência dos indivíduos ou das comunidades e a 

capacidade de suporte que compreende as condições de resiliência, ou a capacidade de recuperação, 

da sociedade face à ocorrência de um evento perigoso. 

 

 

Figura 3 - Componentes da vulnerabilidade (adaptado de Mendes et al., 2011)  
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Na opinião de Lourenço (2014), a maior ou menor vulnerabilidade das comunidades depende 

essencialmente de três fatores, nomeadamente, da exposição, da sensibilidade e da capacidade tanto 

de antecipação como de resposta (figura 4). Para o autor, a exposição diz respeito a pessoas, 

propriedades, sistemas ou outros elementos presentes em zonas de perigo e que estão sujeitos a 

perdas potenciais. A sensibilidade ou fragilidade refere-se ao nível e à extensão dos danos que os 

elementos expostos podem sofrer, ou seja, as caraterísticas intrínsecas dos elementos expostos, bem 

como ao grau de proteção. A capacidade é referida como a combinação de todos os pontos fortes, 

atributos e recursos disponíveis dentro de uma comunidade, sociedade ou organização (infraestrutura e 

meios físicos, instituições, conhecimento humano, habilidades e atributos coletivos, relações sociais ou 

liderança e gestão) que podem ser usados para alcançar objetivos acordados. A capacidade e os 

respetivos objetivos devem ser distinguidos e avaliados consoante o momento ou fase do processo do 

risco, isto é,  perante as condições existentes no momento antes da manifestação do risco, onde o 

objetivo é a redução do risco a que uma certa comunidade está exposta teremos a capacidade de 

antecipação ou, então perante a manifestação do risco, fase esta em que o objetivo principal é a 

redução dos danos teremos a capacidade de resposta.  

 

 
Figura 4 - Fatores da vulnerabilidade (Adaptado de Lourenço, 2014) 

 

As Nações Unidas descrevem que, pelo facto de a vulnerabilidade ser um reflexo do estado das 

condições físicas, sociais, económicas e ambientais individuais e coletivas de um lugar, ela é moldada 

continuamente pelas atitudes, os comportamentais, os traços culturais, socioeconómicos e políticos 

dos indivíduos, famílias, comunidades e países, sendo que estes traços podem ter variações de grau 

muito significativas dentro de uma comunidade, como ao longo do tempo (UN-ISDR, 2009). São 
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destacados pela ONU, como exemplos de elementos de vulnerabilidade, o design e a 

construção precária de edifícios, a proteção inadequada de ativos, a falta de informação 

e de consciencialização pública, o reconhecimento oficial limitado dos riscos e das 

medidas de preparação, bem como o desrespeito por uma gestão ambiental sábia.  

Sobre os fatores integrantes na vulnerabilidade a UN-ISDR (2004) fez uma descrição detalhada 

das inter-relações dos fatores físicos, sociais, económicos e ambientais da vulnerabilidade (figura 5). 

Descrevem, por exemplo, que os aspetos físicos da avaliação da vulnerabilidade respondem as 

questões como o que é vulnerável e onde existe vulnerabilidade? Ao passo que os fatores 

socioeconómicos respondem às questões quem é vulnerável e como se tornaram vulneráveis?  

 

 

Figura 5 - Esquema de interação dos fatores da vulnerabilidade (UN-ISDR, 2004) 

 

Dada a contribuição e importância que julgamos ter a discrição da International Strategy 

Disaster Reduction (UN-ISDR) para o entendimento dos fatores da vulnerabilidade das comunidades 

face aos distintos processos perigosos, dedicaremos, em seguida, parte deste capítulo à apresentação 

dos aspetos por nós avaliados como “chave” em cada um dos fatores: 
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a) Fatores físicos / vulnerabilidade física   

A UN-ISDR (2004) refere-se à vulnerabilidade física como sendo a suscetibilidade face à 

localização e ao ambiente construído, ou seja, a "exposição" que pode ser determinada por aspetos 

como os níveis de densidade populacional, o distanciamento de um assentamento, local, o design e os 

materiais utilizados na infraestrutura crítica e na habitação. 

 

b) Fatores sociais / vulnerabilidade social  

A vulnerabilidade social carateriza-se pelos aspetos ligados ao nível de bem-estar dos 

indivíduos, das comunidades e da sociedade, onde se incluem aspetos relacionados com os níveis de 

alfabetização e de educação, a existência de paz e segurança, o acesso aos direitos humanos básicos, 

os sistemas de boa governança, a equidade social, os valores tradicionais positivos, as ideias 

aduaneiras e ideológicas e os sistemas organizacionais coletivos, em geral. 

Descrevem igualmente que alguns grupos são mais vulneráveis do que outros e dão como 

exemplos, de grupos com maior grau de propensão e mais expostos a maiores riscos, as pessoas 

menos privilegiadas nas estruturas de classe, ou castas, as minorias étnicas, os segmentos muito 

jovens e muito envelhecidos, e outros segmentos desfavorecidos e marginalizados da população. Em 

relação à questão de género, referem também que, em muitas sociedades, as mulheres têm uma 

responsabilidade primária pela vida doméstica, dando resposta às necessidades básicas, pelo que têm 

maior propensão a estarem sobrecarregadas e mais vulneráveis em tempos de crise (UN-ISDR, 2004). 

A título de exemplo sobre a responsabilidade primária das mulheres, podemos aqui referir que 

encaixa perfeitamente na realidade e no contexto da África subsaariana, pois o grau de vulnerabilidade 

nesta região do mundo apresenta variações significativas em relação ao género. As mulheres são mais 

vulneráveis do que os homens em quase todos os aspetos, às mulheres é atribuído, ou assumem de 

forma um tanto involuntária, o papel de cuidadoras da casa e da família. Como consequência, e de 

forma geral, as mulheres têm poucas oportunidades de experimentar, ou de desenvolver, outras 

atividades económicas de sobrevivência diferentes agropecuária ou, mais ainda, de frequentar e 

progredir nos estudos. Como efeito direto, as mulheres têm mais necessidades económicas do que os 

homens e, em contrapartida, têm menos oportunidades de acesso a um emprego seguro e a outros 

recursos como a posse da terra. 
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As Nações Unidas apontam também a saúde pública, na componente de bem-estar físico, 

mental e psicológico, ilustrando com o caso dos deficientes que são particularmente suscetíveis na 

medida em que a sua evacuação e cuidados contínuos são severamente dificultados durante os 

desastres, mais um aspetos a ser considerado quando se fala em vulnerabilidade social. Incluem, 

também, como condições de vulnerabilidade associadas à saúde pública, a predisposição à infeção, a 

exposição exagerada a doenças transmissíveis, a falta de mecanismos defensivos, como condições 

individuais de vulnerabilidade. As caraterísticas físicas de uma comunidade, como a insuficiência de 

infraestrutura básica, especialmente de abastecimento de água e de saneamento, bem como as 

instalações e os suprimentos inadequados de saúde, são também descritos como expressões de maior 

vulnerabilidade social.  

Os sistemas de conhecimento tradicionais bem como os aspetos culturais, como as crenças 

indígenas, as tradições e as formas de os encarar, configuram para as Nações Unidas 

determinantes importantes na perceção de risco. Descrevem, por exemplo, que as crenças 

profundamente enraizadas e orientadas para o destino, ou que representam uma visão fatalista dos 

desastres naturais, podem refletir uma abordagem de vulnerabilidade religiosa ou sentimento de 

destino ideologicamente herdado. Referem, ainda, que a vulnerabilidade social também está ligada a 

outros fatores societais politicamente orientados, como as relações de poder social, entendendo que as 

organizações institucionais e as estruturas de governança desempenham um papel importante no nível 

da vulnerabilidade social e, nesse sentido, a coesão social e a regulamentação melhoram as 

capacidades de antecipação, enquanto a insegurança social aumenta a vulnerabilidade. 

 

c) Fatores económicos / vulnerabilidade económica  

Globalmente existe um reconhecimento de que a vulnerabilidade tem uma relação de 

causalidade direta com as condições socioeconómicas dos indivíduos, comunidades e nações. Os 

pobres, grupos desproporcionalmente femininos e idosos na maioria das regiões, são geralmente muito 

mais vulneráveis do que os segmentos economicamente melhores da sociedade (UN-ISDR, 2004).  

Para as Nações Unidas existe uma notória relação proporcional entre as maiores perdas e o 

estado de pobreza, assim como a limitada capacidade das populações para se recuperarem quando 

ocorre um desastre natural. Deste modo, esta instituição incorpora como aspetos da vulnerabilidade 

económica os níveis de reservas económicas individuais, comunitárias e nacionais, níveis de dívida e o 
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grau de acesso ao crédito, empréstimos e seguros. Referenciam, por exemplo, que uma economia que 

não possui diversidade geralmente é mais vulnerável e, o acesso inadequado da infraestrutura 

socioeconómica crítica e básica, incluindo redes de comunicação, serviços públicos e suprimentos, 

transporte, água, esgoto e instalações de saúde, aumenta a exposição das pessoas ao risco. 

 

d) Fatores ambientais / vulnerabilidade ambiental  

A UN-ISDR (2004) refere-se à vulnerabilidade ambiental como a extensão do esgotamento dos 

recursos naturais e o estado da degradação dos recursos. Referenciam nesta linha de fatores a falta 

de resiliência nos sistemas ecológicos e a exposição a poluentes tóxicos e perigosos como elementos 

importantes que moldam a vulnerabilidade ambiental uma vez que um acesso reduzido ao ar limpo, 

água potável e saneamento e formas impróprias de gestão de resíduos, especialmente em ambientes 

urbanos densamente povoados, podem aprofundar os níveis de vulnerabilidade socioeconómica, dada 

a dimensão económica associada aos recursos e à sua sobre-exploração. 

Para as Nações Unidas, as condições ambientais cada vez mais vulneráveis como sejam a 

diminuição da biodiversidade, a degradação do solo ou a escassez crescente de água, podem 

facilmente ameaçar a segurança alimentar de pessoas dependentes dos produtos da terra, florestas, 

pastagens e ambientes marinhos para a sua subsistência. Referem ainda que, à medida que os 

recursos naturais se tornam mais escassos, a gama de opções disponíveis para as comunidades 

tornam-se mais limitadas, reduzindo a disponibilidade de soluções de capacidade de resposta e 

diminuindo a resiliência local aos riscos ou à recuperação após um desastre. Ao longo de um período 

de tempo, os fatores ambientais podem aumentar ainda mais a vulnerabilidade criando padrões novos 

e indesejáveis de discórdia social, destruição económica e, eventualmente, migração forçada de 

comunidades inteiras. 

Corroborando com o exposto pelas Nações Unidas, podemos referir que no caso específico dos 

países em desenvolvimento, como o são os da África subsaariana, os elevados graus de vulnerabilidade 

são criados através da pobreza, da ocupação de lugares sujeitos a perigos naturais e/ou tecnológicos, 

da concentração populacional nas cidades, dos impactos económicos dos desastres, das carências nas 

infraestruturas e serviços, das caraterísticas sociais (género, idade, classe, etc.), da degradação 

ambiental, da corrupção, das decisões políticas, da carências de programas sociais, entre outros 

(quadro I).  
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Quadro I - Características básicas da vulnerabilidade no mundo em desenvolvimento 

Variável /Grupo Caraterísticas 

Idade Crianças e idosos Afeta a mobilidade para fora da área de perigo, o grupo das crianças e 

dos idosos necessita de cuidados específicos e são mais suscetíveis aos 

danos (baixa capacidade de resistência e de resiliência). 

Género Feminino Acesso limitado a recursos de subsistência, baixo nível de escolaridade, 

salários baixos, emprego temporário, papel de cuidador da família (baixa 

capacidade de resistência e de resiliência).  

Assentamento  Assentamentos desordenados, informais e densos em locais suscetíveis 

à ocorrência de fenómenos perigosos, onde o acesso aos serviços 

básicos e a medidas de socorro são limitados. 

Estatuto social Pobres  Ocupação das áreas de risco, acesso limitado a serviços sociais, meios 

de subsistência não fixos, bens materiais a perder (baixa capacidade de 

resistência e de resiliência). 

Tipo de habitação Precária Danos avultados (baixa capacidade de resistência). 

Política  Instáveis (guerra) Deslocação de populações e ocupações densas de áreas suscetíveis a 

processos perigosos (aumenta o grau de exposição). 

Fonte: Adaptado de Cutter (2013) 

 

Do exposto, fica claro que a contribuição dos estudos da vulnerabilidade e da sua 

caraterização, bem como a sua representação cartográfica são de extrema importância para o 

ordenamento do território e para a gestão dos riscos. Vários estudos têm demonstrado, por exemplo, 

que o processo de caraterização da vulnerabilidade possibilita a identificação e a representação 

espacial das carências, assim como das vantagens diferenciadas dentro de uma comunidade, ou de 

um grupo de indivíduos (Cunha, 2013). Nos trabalhos Mendes et al. (2011) destacam o seguinte 

conjunto de vantagens:  

 O estudo da vulnerabilidade ajuda a perceber como um mesmo acontecimento pode produzir 

impactos muito diferentes nas zonas envolventes ou, ainda, fornecer instrumentos que 

permitem investigar a forma como os fatores sociais interferem na natureza e no ambiente 

construído;  

 O exercício de caraterização da vulnerabilidade social, em particular, permite identificar as 

caraterísticas da população que constituem fatores para o aumento ou a diminuição da sua 

capacidade de resposta face à catástrofe, assim como da sua capacidade de recuperação após 
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um acontecimento perigoso ou um desastre, e permite compreender a relação existente entre 

as populações vulneráveis e os ambientes naturais também vulneráveis;  

  A interseção entre a vulnerabilidade física e a social pode permitir a identificação do principal 

fator da vulnerabilidade, ou seja, permitir determinar se é a exposição ao risco, a propensão, 

ou se são ambos, os fatores que determinam em igual medida a vulnerabilidade. 

É importante realçar que o estudo ou a caracterização da vulnerabilidade depende muito do 

tipo de risco em análise pois, como refere também Cunha (2013) diferentes processos perigosos 

afetam também diferentes elementos e de diferentes modos como também provocam reações 

diferentes na forma como resistir ou recuperar deles.  

   

1.1.3 – Risco  

Devido ao caráter interdisciplinar de que se reveste a ciência do risco e das adaptações que se 

fazem do conceito mediante o contexto em estudo (saúde, engenharia, economia, etc.), pode-se 

afirmar que não existe um conceito de risco que, do ponto de vista científico, se possa considerar 

consensual. No entanto, vários investigadores como Zêzere et al. (2006), Souza e Zanella (2009) e 

Cunha (2013), apenas para citarmos alguns, entendem e interpretam o risco como um processo 

associado à incerteza e/ou à probabilidade da ocorrência de danos ou consequências, sobre o Ser 

Humano, ou sobre o meio onde este se insere.  

Existe também uma visão alargado de que o risco é, em primeiro lugar, algo construído e 

presente na mente do Ser Humano e influenciado pelos contextos socioeconómicos ou culturais nos 

quais o indivíduo, ou o grupo social, estão inseridos (Almeida, 2011). Na opinião deste autor, o risco 

corresponde à perceção de um indivíduo ou grupo de indivíduos da probabilidade de ocorrência de um 

evento potencialmente perigoso e causador de danos, cujas consequências resultam da vulnerabilidade 

intrínseca desse indivíduo, ou do grupo. Portanto, o risco existe ou é construído na mente dos 

indivíduos, ou do grupo de indivíduos, e as consequências ou os danos são função das caraterísticas 

conjunturais do indivíduo ou do(s) grupo(s).  

Por sua vez, Zêzere et al. (2006) definem o risco como sendo a probabilidade de ocorrência de 

um efeito específico causador de danos graves à humanidade e/ou ao ambiente, num determinado 

período e em circunstâncias determinadas. Para estes autores, o risco exprime a possibilidade de 

ocorrência e a respetiva quantificação em termos de custos, de consequências gravosas económicas 
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ou da segurança das pessoas, devido ao desencadeamento de um fenómeno natural ou induzido pela 

atividade antrópica. 

Para Souza e Zanella (2009), a noção de risco na sociedade moderna está ligada às condições 

de incerteza, insegurança e falta de proteção que ocorre nas esferas económica, ambiental, social e 

cultural, onde há a junção entre o progresso e o risco. Estes autores referem que não existe uma esfera 

específica na qual o risco pode ocorrer, ou seja, o risco pode ter origem ou fazer-se sentir em qualquer 

domínio, desde o económico ao social, ambiental ou cultural de uma determinada comunidade.  

O risco pode tomar em simultâneo vários concepções, desde o da suscetibilidade, de 

perigosidade e vulnerabilidade social, até ao de exposição e do valor dos bens potencialmente afetados, 

dependendo da análise e da resposta que se procura (Cunha, 2013). Para Ferreira (2012, citado por 

Cunha, 2013, p. 156), quando, por exemplo, a intenção é procurar saber “em que locais há mais 

probabilidade de acontecerem eventos perigosos”, o risco toma o sentido de suscetibilidade, ou 

quando muito de perigosidade. Se o objetivo for determinar “em que locais há mais probabilidade de 

os eventos perigosos provocarem danos”, estaremos para além da perigosidade a incluir no risco a 

vulnerabilidade. Se o objetivo for o de saber “em que locais os danos têm maior probabilidade de 

serem significativos”, estaremos a acrescentar à perigosidade e à vulnerabilidade (vulnerabilidade 

social), a exposição e o valor dos bens potencialmente afetados  

Cunha (2013) considera que a análise do risco deve contemplar, em primeiro lugar, a análise 

dos processos perigosos decomposta na sua probabilidade temporal e espacial de ocorrência e, em 

segundo, a caraterização da vulnerabilidade decomposta na exposição de pessoas, do valor dos bens 

potencialmente afetados e na vulnerabilidade social (propensão) (figura 6). 

 

Figura 6 - Fatores do risco (Cunha, 2013)  
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Na opinião de Lourenço (2014) o risco é entendido como algo potencial que pode vir a 

manifestar-se, ou não, estando a sua compreensão na resposta dada às interrogações clássicas de 

interpretação dos fenómenos geográficos como as de saber “onde”, “quando”, “como” e “porquê” os 

riscos se manifestam. Para autor, as respostas das três primeiras questões (onde? quando? e como?) 

ajudam a explicar os processos envolvidos, ao passo que a questão porquê?, representa a 

vulnerabilidade que, para as Nações Unidas, diz respeito às caraterísticas e circunstâncias de uma 

comunidade que a tornam suscetível aos efeitos nocivos do processo perigoso (UN-ISDR, 2009). 

Saber onde ocorreram manifestações de risco permite identificar a localização espacial dos 

eventos anteriores e estimar as áreas mais suscetíveis à sua ocorrência, o que para Lourenço (2015) 

constitui a análise da suscetibilidade. Saber quando foi que se manifestaram os riscos, ajuda a situar 

os fenómenos ao longo do tempo histórico ou geográfico e inferir sobre a eventual possibilidade de 

repetição dos mesmos, o que se traduz na análise da probabilidade de ocorrência do processo. Saber 

como é que se manifestaram os riscos trata-se de analisar algumas caraterísticas inerentes ao 

fenómeno, como a sua intensidade, ou ainda, a magnitude e a velocidade com que o processo atua 

durante um determinado período de tempo, o que permite estimar as consequências em caso de 

repetição de situações similares (Lourenço, 2014). 

Partindo do pressuposto de que o risco é o objeto de estudo porque acarreta consequências 

sempre que se manifesta com intensidade Loureço (2014) propõe, igualmente, que, para além da 

análise dos processos e da vulnerabilidade, o terceiro elemento a considerar na análise do risco seja o 

dano potencial que consiste no exercício de estimar as perdas humanas traduzidas em número de 

vítimas (fatais, físicas e psicológicas) e avaliar o valor económico das perdas materiais, ambientais ou 

funcionais que determinada manifestação poderá ocasionar (figura 7).  

 
Figura 7 - Modelo concetual de análise de risco (Lourenço, 2014, p. 67) 
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1.1.4 – Crise 

Uma vez que existem modelos concetuais de análise de processos perigosos, ou do risco, que 

contemplam na etapa final a crise, consideramos fazer sentido a incorporação da discussão teórica da 

crise.  Rebelo (2003a) refere-se a crise, à situaçôes em que a manisfetação do risco ocorre sem 

qualquer possibilidade de controlo pelo homem. No modelo concetual e operacional de risco proposto 

por Lourenço (2014) a crise é apresentada como a plena manifestação do risco, a qual se traduz em 

acontecimentos e processos que acarretam ameaça severa, incerteza, um resultado desconhecido e 

urgência. As Nações Unidas descrevem a crise ou emergência como sendo uma condição 

ameaçadora que exige ação urgente (UN-ISDR, 2009). 

Segundo Faugères (1990, citado por Lourenço, 2014, p. 64) pode-se considerar que se está 

numa situação de crise “nas situações em que as defesas ou as tentativas de se restabelecer o 

funcionamento anterior se tornam inoperantes, quando certos limiares são ultrapassados, quando se 

inicia uma escalada, ou quando o curso dos fenómenos em causa não pode ser previsto ou 

controlado”. Para  Rebelo (2003a), a crise instala-se quando os riscos de manisfestam sem a 

possibilidade de controlo pela parte do Homem. 

Para efeitos organizacionais e operacionais como o do socorro é importante fazer a distinção 

entre as grandes e as pequenas crises (Lourenço, 2015). As pequenas crises são muitas vezes 

traduzidas como incidentes que não requerem intervenção de meios de socorro ao passo que as 

grandes crises correspondem a acidentes que compreendem acontecimentos repentinos e imprevistos 

que resultam em danos significativos que, por isso, requerem a intervenção de meios de socorro 

(Teles, 2010).  

Importa referir que os acidentes que se traduzem em crises podem, ainda, ser classificados 

em acidentes graves, quando se tratam igualmente de acontecimentos repentinos e imprevistos 

provocados pela ação do homem ou da natureza, mas que resultam em danos graves limitados no 

tempo e no espaço, suscetíveis de atingir tanto as pessoas como os seus bens e ambiente, ou em 

catástrofes quando representam acontecimentos súbitos, ou séries de acontecimentos graves e 

imprevisíveis, que podem também ser de origem natural ou humana, mas que originam efeitos 

prolongados no tempo e no espaço (Lourenço, 2014). 
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1.2 – Classificação dos riscos  

É comum encontrar na literatura existente sobre a temática dos riscos classificações como as 

de riscos naturais, riscos tecnológicos, riscos sociais, riscos ambientais ou, ainda, riscos mistos. Esta 

diversidade de tipologias é motivada, como fizemos referência anteriormente, pelo facto de, nos dias de 

hoje, este assunto ser trabalhado e discutido por investigadores oriundos de diversas áreas do 

conhecimento.  

É certo que nem todas surgiram, ou foram enquadradas, em simultâneo no contexto científico 

do risco. Algumas delas foram sendo introduzidas com o passar do tempo e o evoluir deste ramo do 

conhecimento. Rebelo (2003a) refere, por exemplo, que nos primeiros momentos da organização da 

teoria do risco, os riscos apresentavam-se divididos em duas grandes categorias, nomeadamente, em 

riscos naturais e os riscos tecnológicos. Zêzere et al. (2006) referem, igualmente, que a classificação 

clássica dos riscos estabelece principalmente a distinção entre riscos naturais (categoria que 

contempla as ocorrências associadas ao funcionamento dos sistemas naturais) e os riscos tecnológicos 

(categoria que correspondem a acidentes súbitos e não planeados decorrentes da atividade humana), a 

categoria de risco ambiental surge mais tarde com o objetivo de integrar os fenómenos que são 

resultantes dos atuais processos de interação das atividades humanas com o funcionamento dos 

sistemas naturais, como são os casos da desertificação, da poluição ambiental e dos incêndios 

florestais.  

No âmbito da elaboração do guia metodológico para a produção de cartografia municipal de 

risco, Julião et al. (2009) agrupam os perigos e riscos em três grandes categorias nomeadamente, em 

riscos naturais, riscos tecnológicos e riscos mistos. Neste agrupamento, integram a categoria de 

perigos e riscos naturais os fenómenos que resultam do funcionamento dos sistemas naturais, nos 

riscos tecnológicos, os que resultam de acidentes provocados pelas atividades humanas e nos  riscos 

mistos, os fenómenos que resultam da combinação de ações continuadas da atividade humana e do 

funcionamento dos sistemas naturais, antes designados riscos ambientais por alguns autores. 

A UN-ISDR (2004) agrupa também os riscos em três grandes categorias: a dos riscos naturais, 

a dos riscos tecnológicos e a dos riscos de degradação ambiental. Os riscos naturais representam 

processos naturais, ou fenómenos, que ocorrem na biosfera e que podem constituir um evento 

prejudicial. Os riscos tecnológicos representam perigos associados a acidentes tecnológicos, ou 

industriais, falhas de infraestruturas, ou atividades humanas que podem causar a perda de vidas, ou 
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feridos, danos à propriedade, perturbações sociais e económicas, ou degradação ambiental (poluição 

industrial, libertação nuclear e radioatividade, resíduos tóxicos, falhas de barragens, transportes, 

acidentes industriais ou tecnológicos, como explosões, incêndios e derramamentos). Os riscos 

designados de degradação ambiental representam os processos induzidos por comportamentos e 

atividades humanas que danificam a base dos recursos naturais, ou que alteram negativamente os 

processos naturais ou os ecossistemas (degradação da terra, desmatamento, desertificação, incêndios 

florestais, perda de biodiversidade, poluição do solo, da água e do ar, mudanças climáticas, aumento 

do nível do mar e depleção da camada de ozono). 

Lourenço (2007) agrupa, igualmente, os riscos em três grandes categorias, nomeadamente, 

em riscos naturais, antrópicos e mistos, no entanto, ao contrário das classificações apresentadas por 

Julião et al. (2009) e pela UN-ISDR (2004), na sua tipologia os riscos tecnológicos representam um 

subgrupo dos riscos que designou de antrópicos. 

Podemos encontrar, ainda, na bibliografia outras formas de distinção dos riscos. Algumas 

classificações utilizam critérios como o caráter espontâneo da exposição, o papel do elemento 

vulnerável (Ser Humano) no desencadeamento do perigo e na abrangência dos efeitos, bem como o 

tempo de manifestação dos efeitos. Com base no caráter de espontaneidade da exposição, os riscos 

são muitas vezes classificados como voluntários, quando a exposição decorre de forma voluntária, e 

como involuntários, quando a exposição ocorre de forma de involuntária (Carochinho, 2011).  

Sobre o papel do elemento vulnerável e abrangência dos impactos, as designações são de 

risco coletivo ou grave, se no momento do desencadeamento do perigo o elemento vulnerável (Ser 

Humano) desempenha um papel passivo, e em risco não coletivo ou individual quando o elemento 

vulnerável desempenha um papel ativo. Associam-se aos riscos coletivos ou graves os fenómenos 

como os terramotos, os tsunamis, as inundações, os vulcões e os riscos químicos, enquanto que os 

riscos rodoviários ou o risco biofísico de contrair o vírus HIV, por exemplo, aparecem como riscos não 

coletivos (INGC, 2009).  

Se considerarmos o tempo de manifestação dos efeitos, os riscos são distinguidos em riscos 

imediatos ou pontuais, por um lado, e em riscos de médio ou longa duração, por outro (Rebelo, 

2003a). Integram o grupo dos riscos imediatos ou pontuais, por exemplo, situações de fugas químicas, 

sismos e incêndios florestais, enquanto que integram a tipologia de riscos de médio ou longo prazo as 

mudanças ambientais ou climáticas à escala regional, nacional ou planetária. Pela sua natureza 
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temporal, os riscos imediatos ou pontuais são considerados como os que requerem respostas 

imediatas para a minimização das suas consequências, ao passo que os riscos de médio ou longo 

prazo acarretam efeitos que não são reconhecidos imediatamente após a ocorrência do evento. 

 

1.2.1 – Os riscos naturais  

É reconhecida a dificuldade em encontrar riscos que sejam exclusivamente classificados como 

naturais. A bibliografia mostra que a designação ou a referência aos riscos naturais não tem sido 

consensual e, com efeito, tem alimentado discussões e debates entre os investigadores que trabalham 

com esta temática. Os opositores a esta designação entendem, por exemplo, que na superfície 

terrestre não existem locais que não tenham sido modificados e/ou estejam imunes a sofrer algum tipo 

de risco originado pela ação humana, seja em função das “alterações climáticas” globais estimuladas 

pelo homem, seja através de outras formas de ações e reações decorrentes da presença do Ser 

Humano (Rebelo, 2003a).  

Souza e Zanella (2009) entendem que a expressão risco natural, apesar da sua forte ligação 

aos fenómenos extremos da natureza, deve ser entendida como um fenómeno social uma vez que os 

riscos atingem geralmente populações socialmente vulneráveis, como são aquelas que normalmente se 

instalam nas áreas urbanas sujeitas a inundações ou aos movimentos de terra. Referem, que embora 

alguns processos possam fazer parte do domínio dos riscos naturais, muitos deles têm origem ou 

agravamento devido a ações humanas, especialmente quando estes ocorrem em áreas urbanas.  

Deste modo, designam-se de riscos naturais os fenómenos que, no seu processo desencadeante, o 

meio físico é considerado um elemento ativo e a presença do homem constitui um elemento passivo 

(Panizza, 2006). 

Para Lourenço (2007) os riscos naturais são todos aqueles em que o fenómeno que produz os 

danos tem a sua origem na natureza e agrupa-os em cinco categorias: geofísicos, geomorfológicos, 

climáticos e meteorológicos, hidrológicos e biológicos (quadro II). Integram o grupo dos geofísicos os 

riscos associados à dinâmica interna da terra como os tectónicos e os magmáticos; dos 

geomorfológicos, os que decorrem da abundância ou da intensidade da precipitação, bem como da 

gravidade ou de atividade sísmica, dos climáticos e meteorológicos, os riscos associados a diferentes 

tipos de climas ou à variabilidade dos tipos de tempo; no grupo dos hidrológicos, os riscos que 
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decorrem do excesso de água à superfície terrestre e no grupo dos riscos biológicos, os relacionados 

com o desequilíbrio na biocenose. 

 

Quadro II - Tipos de riscos naturais (segundo Lourenço, 2015) 

Tipos de riscos naturais Exemplos 

Geofísicos  Tectónicos  - sismos  

Magmáticos  - erupções vulcânicas, fumarolas  

Geomorfológicos  - ravinamento, queda isolada de blocos e movimentações em massa 

(deslizamentos, desabamentos/desmoronamento e fluxos de lama).  

 

Climáticos e meteorológicos  

 - tufões e furacões, chuvas torrenciais, avalanches e degelos 

repentinos 

 - secas prolongadas, vagas de frio e ondas de calor, chuvas intensas 

e chuvas prolongadas, ventos fortes e geadas. 

 

 

Hidrológicos  

Cheia - aumento brusco do caudal ou da altura de água num canal fluvial  

ou noutro canal com capacidade para transbordar água. 

Inundação  - transbordo de águas para fora dos elementos que normalmente a 

contêm (rios, oceanos e mares ou canais subterrâneos) 

Alagamento - acumulação de água em áreas aplanadas da superfície terrestre 

resultante da precipitação. 

 

Biológicos  

Pragas animais  

Pragas vegetais  - perturbação no normal funcionamento dos ecossistemas e das 

atividades humanas.  

Fonte: Adaptado de Lourenço (2015) 
 

 

  No domínio dos riscos naturais a UN-ISDR (2004) integra os processos ou fenómenos naturais 

que ocorrem na biosfera e que podem vir a tornar-se num evento prejudicial. São distinguidos três 

grupos de acordo com a sua génese (quadro III): geológicos, os processos associados à dinâmica 

terrestre onde se incluem os fenómenos de origem endógena (magmática e tectónica) e os de origem 

exógena, como os movimentos de vertente; hidrometeorológicos os processos naturais ou fenómenos 

de natureza atmosférica, hidrológica ou oceanográfica e biológicos, os processos de origem orgânica 

ou que são transportados por vetores biológicos, incluindo a exposição a microrganismos patogénicos, 

toxinas e substâncias bioativas.  
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Quadro III - Tipos de riscos naturais segundo a ISDR 

Tipos de riscos naturais Exemplos 

 

 

Geológicos  

• Terremotos, tsunamis; 

• Atividade e emissões vulcânicas; 

• Movimentos de massa, deslizamentos de terra, deslizamentos de blocos, 

liquefação; 

• Colapso de superfície, atividade de falha geológica. 

 

 

Hidrometeorológicos 

• Inundações, detritos e fluxos de lama; 

• Ciclones tropicais, ondas de tempestade, vento, chuva e outras tempestades 

severas, tempestades de neve, raios (ou trovoadas?); 

• Seca, desertificação, incêndios florestais, temperaturas extremas, tempestades de 

areia ou poeira; 

• Permafrost, avalanches de neve. 

Biológicos  Surtos de doenças epidémicas, contágio de plantas ou animais e infestações 

extensivas. 

Fonte: UN-ISDR, 2004 

 

A Base de Dados Internacional de Eventos de Emergência (EM-DAT) do Center for Research on 

the Epidemology of Disaters (CRED), por sua vez, agrupa os riscos naturais em seis subtipos (quadro 

IV): em geofísicos/geológicos, perigos provenientes da litosfera; meteorológicos, perigos causados por 

condições climáticas e atmosféricas extremas de micro a meso duração; hidrológicos, perigos 

causados pela ocorrência, circulação e distribuição de água doce e salgada; climáticos, perigos 

causados por processos atmosféricos de longa duração; biológicos, perigos causados pela exposição a 

organismos vivos e a substâncias tóxicas, ou a doenças transmitidas por vetores biológicos e 

extraterrestres, perigos causados pela movimentação de asteróides, meteoritos e cometas, na 

atmosfera terrestre perto e/ou que atinjam a Terra. 
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Quadro IV - Riscos naturais segundo a EM-DAT 

  Avalanche (neve, detritos) 

 Movimentos de vertente Queda de blocos  

  Deslizamentos/solifluxões  

Geofísicos/Geológicos  Subsidência (súbita, lenta) 

 Sismo Terramotos 

  Tsunamis  

 Atividade vulcânica  Erupções vulcânicas  

  Ciclones tropicais 

Meteorológicos Tempestades Ciclones extratropicais 

  Tempestades convectivas  

  Vagas de calor e de frio 

 Inundações Inundações fluviais 

Hidrológicos Enchentes/alagamentos 

 Inundações costeiras  

Climatológicos Seca  

 Incêndios florestais   

 Epidemias  

Biológicos Pragas  

 Infeções   

Extraterrestres  Queda de meteoritos/asteroides  

Fonte: Adaptado de EM-DAT (2016) 

 

1.2.2 – Os riscos antrópicos 

Os riscos antrópicos são aqueles cujo fenómeno causador do dano tem origem nas acções 

humanas e, segundo a tipologia apresentada por Lourenço (2015), integram os fenómenos 

tecnológicos, sociais e biofísicos. Os fenómenos tecnológicos resultam do desequilíbrio das normas de 

segurança e dos princípios que regem a produção, o transporte e o armazenamento de certos 

produtos, ou o que envolvem o seu manuseamento, ou o uso de determinada tecnologia dentro do 

necessário respeito e equilíbrio entre a comunidade e o ambiente. Os fenómenos sociais surgem 

associados à incapacidade do homem em conviver em harmonia com o seu semelhante, dentro dos 

princípios da liberdade, igualdade e fraternidade, como são os casos de violência, guerras, sabotagens, 

terrorismo, greves ou fome. Os fenómenos biofísicos resultam do desequilíbrio entre o homem e outros 
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seres vivos (insetos, vírus, bactérias, fungos, etc.) como a ocorrência de epidemias (peste negra, a 

varíola, cólera ou a pneumonia) (quadro V). 

 

Quadro V - Classificação dos riscos antrópicos, segundo Lourenço (2007) 

Tecnológicos - exploração mineira e de inerte; produção, transporte e armazenamento de produtos perigosos; 

acumulação de resíduos industriais tóxicos; uso de produtos químicos, poluição.  

Sociais - violência, guerra, sabotagem, terrorismo, greve, fome. 

Biofísicos - epidemias.  

Fonte: Lourenço (2007) 

 

1.2.3 – Os riscos mistos  

Alguns autores referem-se aos fenómenos que resultam da combinação entre os processos 

naturais e a ação humana com a designação de riscos ambientais (Zêzere et al., 2006) ou riscos de 

degradação ambiental (UN-ISDR, 2004), enquanto outros utilizam a designação de riscos mistos 

(Lourenço, 2007). Para os primeiros autores, são exemplos de perigos e riscos ambientais os casos 

dos incêndios florestais, da contaminação dos cursos de água e aquíferos, da degradação dos solos e a 

desertificação. Por sua vez Lourenço (2015) designa por riscos mistos fenómenos semelhantes como 

sejam os associados à componente atmosférica, à geodinâmica e à dendrocaustológica, ou de 

incêndios florestais . 

 

1.3 – As inundações, sua importância como o fenómeno natural mais 

frequente e gravoso a nível mundial 

As inundações vêm acompanhando a evolução da humanidade. Pois, desde os primórdios que 

o Ser Humano procura localizar-se ou fixar-se junto ou próximo dos rios, lagos ou mares, de modo a 

usá-los como via de transporte, fonte de água para o consumo e a prática da atividade agrícola, entre 

outras diversas finalidades de subsistência. Com o passar do tempo, o Ser Humano foi ganhando a 

consciência empírica do risco a que se expunha e, dependendo do grau de perigosidade das 

inundações, foi-se habituando a fugir ou a conviver com os riscos associados (Rebelo, 1997). Portanto, 
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ao longo do tempo, o homem passou também a ganhar consciência de que a variedade espacial dos 

ambientes fluviais ou das planícies de inundações não fornecem apenas oportunidades, mas também 

são uma fonte de riscos ambientais (Wisner et al., 2003).  

As inundações foram consideradas nas últimas décadas o fenómeno natural cuja ocorrência 

causou mais catástrofes em todo o mundo. Dados do World Disasters Report (WDR) da International 

Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRCRCS) publicados em 2016 referentes à 

contagem das catástrofes naturais no período de 2006 a 2015, mostram que, do total das situações 

ocorridas no período de referência, 50% estiveram relacionadas com as inundações (IFRC, 2016) 

(figura 8).  

 

Figura 8 - Percentagem de catástrofes, por tipo de fenómeno, a nível mundial no período de 2006 a 2015 (IFRC, 2016) 

 

Sem dúvida que não se pode falar de inundações sem as relacionar, primeiro, com o 

fenómenos das cheias, pois grande parte das inundações da superfície terrestre derivam das cheias. 

Embora tecnicamente sejam processos distintos, as cheias, as inundações e os alagamentos assumem 

a mesma aparência e, por isso, muitas vezes são confundidos e tratados como um único processo 

(Lourenço, 2007). Por essa razão, vamos apresentar de forma resumida as relações e as caraterísticas 

distintas entre estes dois processos hidrológicos: as cheias e as inundações.  
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1.3.1 – Conceito de cheias e de inundações 

As cheias são definidas como fenómenos hidrológicos extremos e temporários, quase sempre 

provocados por precipitações excessivas que fazem aumentar o caudal dos cursos de água, originando 

o transbordo do leito normal ou ordinário, e a inundação das margens e áreas circundantes que se 

encontram frequentemente ocupadas por atividades humanas (Ramos, 2005;  Zêzere et al., 2006).  

A principal causa para a ocorrência de cheias encontra-se nas chuvas intensas ou 

concentradas no tempo e no espaço, no entanto, as cheias podem, também, ser causadas por outros 

motivos como sejam os de natureza geológica, geomorfológica, marinha ou resultantes das ações 

antrópicas. Para Ramos (2005 e 2013a), consoante a origem do volume de água acrescido no canal as 

cheias podem ser distinguidas em pluviais, resultante da fusão da neve ou do efeito combinado da 

chuva intensa e da neve, da fusão do gelo, costeiras, de obstáculo, de derrocada natural ou de 

derrocada artificial (quadro VI).  

Quadro VI - Tipos de cheias 

Subtipo de cheia 
 

Causa (s) 

 

Cheia pluvial (rápida e lenta) 

  

Climática (chuvas intensas e concentradas ou chuvas prolongadas). 

Cheia de fusão da neve  Climática (subida da temperatura e fusão rápida da neve). 

Cheia de efeito combinado  Climática (efeito combinado da chuva intensa e fusão da neve). 

Cheia de fusão do gelo  Geológica (erupções vulcânicas e fusão de neve/gelo). 

Cheia costeira  Climática e marítima (escoamento fluvial elevado e efeito das marés ou escoamento 
fluvial e efeito storm surge). 

Cheia de obstáculo  Geológica e geomorfológica (movimentos de vertente de obstrução ao escoamento 
fluvial - deslizamentos, desabamentos, avalanches). 

Cheia de derrocada natural   Hidrogeomorfológica (cedência de obstáculo natural, colapso de falésia  de gelo e de 
rochas ). 

Cheia de derrocada artificial  Antrópica (construção de barragem ou rotura de barragem ou dique). 

       Fonte: adaptado de Ramos (2005, 2013b) 

As inundações são fenómenos hidrológicos extremos e de frequência variável que consistem na 

submersão de uma área usualmente emersa. Ocorrem quando um determinado volume de água 

ultrapassa os limites naturais de encaixe, ou das áreas de retenção, e invade as áreas ao longo das 

costas dos oceanos e dos mares, ou ao longo das margens dos rios e dos lagos, frequentemente 

ocupadas por atividades humanas (Zêzere et al., 2006). Lourenço (2007) refere-se igualmente a 

inundações como o transbordo de águas para o exterior dos locais que normalmente as comportam, 

nomeadamente, os leitos normais, a linha de costa, as cavidades e galerias subterrâneas e os coletores 

de águas pluviais.  
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1.3.2 –  As inundações: tipologia e sua importância como processos perigosos 

 1.3.2.1 – Tipo de inundações  

Existem vários critérios de classificação das inundações. As inundações podem ser tipificadas 

em função da sua evolução, do regime dos leitos e com base nas suas causas. Em função da evolução, 

as inundações podem ser lentas, quando têm origem nas chuvas prolongadas que resultam no 

aumento gradual de corpos de água, ou podem ser rápidas, ou súbitas, quando têm origem em chuvas 

intensas que resultam no aumento rápido de corpos de água (Castro et al., 2003). Em função do 

regime dos leitos, as inundações podem ser torrenciais, quando derivam do aumento do volume das 

águas dos rios e dos lagos, em consequência da ocorrência de chuvas intensas, ciclones, marés altas, 

ou do colapso de represas, ou podem constituir alagamentos, quando resultam da saturação do solo.  

A proveniência do volume de água que origina o transbordo e alagamento das planícies 

adjacentes, ou seja, a génese da inundação é o critério mais usual de classificação das inundações, 

para a grande maioria dos autores. Com base neste critério, Lourenço (2007) classifica as inundações 

em fluviais, marinhas, cársicas e em inundações rápidas urbanas. Com base na sua génese, Ramos 

(2013a) classifica as inundações em quatro tipos: inundações fluviais, inundações de depressões 

topográficas, inundações costeiras e inundações urbanas (quadro VII). 

 
Quadro VII - Tipos de inundações 

Tipo Causa 

Inundação fluvial  Climática, climática e marítima, geológica e geomorfológica, 
hidrogeomorfológica e antrópica.  

Inundações de depressões topográficas  Subida do lençol freático, retenção da água da precipitação e cheias. 

Inundação costeira  Subida eustática do nível do mar, tsunami ou maremotos. 

Inundação urbana  Chuva intensa com sobrecarga dos sistemas de drenagem artificiais, subida 
do lençol freático e cheias.  

 Fonte: adaptado de Ramos (2013a) 

 

As inundações fluviais ocorrem de diversas formas. Podem, por exemplo, ocorrer quando a 

quantidade de água que flui no canal é maior que a capacidade do sistema para mantê-la dentro dos 

limites naturais, quando os rios se apresentam com caudais importantes e não aceitam mais água sem 
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transbordar e quando os rios, estando quase secos, se encontram com leitos muito sobrecarregados 

de aluviões dificultando, deste modo, o escoamento rápido de grandes volumes de água (Rebelo, 

1997). A magnitude e a intensidade das inundações fluviais podem variar também ao longo de uma 

mesma bacia hidrográfica devido à influência, sobre a mesma, de um conjunto de fatores considerados 

como agravantes, que podem ser de origem natural ou antrópica (quadro VIII). 

 

Quadro VIII - Agravantes das inundações fluviais 

 
- Estreitamento natural dos vales (rochas resistentes); 

 - Obstáculos transportados pelas cheias;  

Naturais - Morfologia plana em climas húmidos e frios; 

 - Existência de permafrost; 

 - Substrato geológico de permeabilidade reduzida. 

 
- Estreitamento artificial dos canais fluviais (construções no leito menor); 

 - Vazamento indevido de resíduos sólidos;  

Antrópicos - Ocupação indevida de leitos de cheias; 

 - Impermeabilização dos solos; 

 - Criação de obstáculos perpendiculares ao sentido do escoamento. 

       Fonte: Extraído de (Ramos, 2005) 

Ao longo das áreas costeiras, as inundações podem ocorrer devido a atividades sísmicas 

(tsunamis), furacões ou ocorrência de marés altas. O avanço das águas do mar para as terras firmes 

das áreas costeiras pode também ocorrer devido a processos de logo prazo como a subsidência e o 

aumento do nível do mar como consequência do aquecimento global (Zêzere et al., 2006).  

As inundações urbanas são regra geral consequência das distintas formas de uso e ocupação 

do solo urbano, nomeadamente, da ocupação desordenada, da sobrecarga dos sistemas de drenagem 

artificial e, sobretudo, da impermeabilização dos solos. São muitas vezes definidas ou interpretadas 

como sendo um processo que resulta do efeito combinado entre as chuvas intensas e a sobrecarga 

dos sistemas de drenagem artificiais, da subida do lençol freático e do efeito das cheias (Ramos, 

2013a).  

A ocupação, por exemplo, dos leitos de cheia conduz ao estreitamento dos canais e à 

diminuição da capacidade fluvial de encaixe do volume de escoamento e, como consequência, ocorre o 



61 

 

transbordo e o alagamento das planícies adjacentes. O aumento das construções leva à 

impermeabilização dos solos e faz com que grande parte do volume de água não se infiltre  e escoe à 

superfície, aumentando deste modo as enxurradas e o volume das águas dos rios, levando  à 

ocorrência de inundações.  

 

1.3.2.2 – As inundações como processos perigosos 

A suscetibilidade de uma área a um processo perigoso de inundação é distinguida com base 

nos seguintes elementos básicos: o número de pontas de cheias, a periodicidade (frequência de 

ocorrência), a recorrência (probabilidade de ocorrência), a velocidade de progressão, a duração e a 

magnitude/área afetada (Ramos, 2013b). No entanto, para efeitos de ordenamento territorial, o critério 

base que mais vezes é usado para fazer estimativas da perigosidade e do risco de inundação é o 

período de retorno, ou seja, o grau de recorrência da inundação no território (quadro IX). 

 

Quadro IX - Parâmetros de avaliação da perigosidade das cheias 

Parâmetro Tipo de cheia 

Número de pontas de cheia Simples ou monogénica, complexa ou poligénica.  

Periodicidade Regular, irregular. 

Recorrência  Anual, decenal, centenária, ou milenária.  

Velocidade de progressão  Rápida ou repentina, lenta ou progressiva. 

Duração  Rápida ou repentina (< 1 dia), semi-rápida (≥ 1 dia e ≤ 1 semana), lenta ou 
progressiva (> 1 semana). 

Magnitude/área afetada Pequena, média, grande. 

Fonte: Ramos (2013b) 

 

Como referem Zêzere et al. (2006), as inundações convertem-se em processo perigoso 

quando, nas áreas invadidas pelas águas, se encontram localizados assentamentos humanos, 

instalações de infraestruturas e atividades económicas, e não existe um sistema adequado de aviso 

prévio, nem se dispõe de medidas defensivas. Ramos (2013b) refere por sua vez que embora as 

inundações sejam fenómenos inevitáveis que podem ser potencialmente perigosos, estes só provocam 
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situações de risco quando há elementos expostos, o que nos permite dizer que o tipo de uso e 

ocupação das planícies de inundação é o elemento chave para a caraterização do grau de 

vulnerabilidade face a qualquer situação de perigo.  

Pelo que acabamos de descrever, podemos dizer que se encontra aqui a razão pela qual a 

perigosidade e a vulnerabilidade ao risco de inundação em áreas rurais apresenta, na maioria dos 

casos, caraterísticas distintas das inundações que ocorrem em zonas urbanas.  

As inundações nas áreas rurais são consequência de processos naturais, isto é, do 

comportamento natural das bacias hidrográficas (relações entre a precipitação, a vegetação, a 

infiltração e a detenção superficial ao passo que, nas zonas urbanas, a inundação resulta do efeito 

combinado entre os processos naturais (a ocorrência de cheias ou a subida do lençol freático) e os 

efeitos de alteração produzidos pelo Ser Humano, através das mudanças de uso do solo (urbanização) 

que tem como efeito direto a diminuição da capacidade de infiltração do solo e, como consequência, 

desencadeia o aumento do volume do escoamento superficial (Castro et al., 2003). Noutra perspetiva, 

a inundação em áreas rurais afeta extensas áreas, atinge na maioria dos casos grupos populacionais 

mais pobres e, ao mesmo tempo, é responsável pela fertilização dos solos (Tucci e Bertoni, 2003), 

enquanto que em áreas urbanas, devido à tradicional concentração da população e aos atributos 

económicos e sociais, os impactos da inundação são também mais intensos e onerosos (Jha e 

Lamond, 2012) (quadro X).  

Embora as inundações possam ter, em algumas situações, fatores agravantes de origem 

antrópica, são para a maioria dos autores classificadas como um fenómeno de origem natural com 

consequências prejudiciais para a saúde e segurança humana, para o ambiente, para o património 

cultural e para as atividades económicas (Oliveira, 2016). 
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Quadro X - Impactos das inundações 

Dimensão Caraterística (s) 

Saúde e segurança humana - Lesões, doenças e perdas de vidas humanas. 

 

Financeira 

- Danos materiais nas edificações públicas e privadas; 

- Interrupção de atividades sociais, comerciais ou de serviços públicos e privados;  

- Impactos nas infraestruturas urbanas (sistema de produção e distribuição de 
eletricidade, água, gás) rede de comunicações, redes de transporte, etc. 

Funções e serviços - Interrupções nas acessibilidades aos serviços (saúde, educação, transporte, 
comércio, etc.). 

Social - Desestruturação social (incapacidade de recuperação dos meios e das condições 
de suporte das atividades humanas preexistentes). 

Ambiental e paisagística  - Erosão dos solos, movimentos de massa, destruição da vegetação, degradação 
da qualidade da água, dos habitats, da flora e da fauna, etc.   

Fonte: Adaptado de Oliveira (2016)  

 

No caso específico das inundações urbanas, o nível de desenvolvimento económico e social 

dos territórios tem um efeito determinante na tipologia e na magnitude dos impactos, uma vez que 

influencia de forma direta os modelos e os sistemas de ordenamento territorial, bem como a avaliação 

subjetiva do risco (grau de exposição). Como refere Ramos (2005) as consequências dramáticas das 

cheias nas atividades humanas e o número de vítimas mortais que provocam são, quase sempre, 

devidas ao desordenamento territorial. 

 

1.3.3 – A gestão do risco de inundação  

Os fatores do risco de inundação em territórios de países desenvolvidos são distintos dos 

verificados e registados em territórios do mundo em desenvolvimento, uma que nos países 

desenvolvidos, devido ao seu nível avançado do sistema de ordenamento territorial e de gestão de 

riscos, isto é, devido à existência de estruturas de controlo das inundações e de regulamentos de 

zoneamento que impedem, por exemplo, a fixação de residências em áreas vulneráveis, o grau de 

perda de vidas e de bens materiais é geralmente menor. Nos centros urbanos dos países em 

desenvolvimento, como são apelidados os da África subsaariana, o cenário é oposto. As populações 
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são vulneráveis às inundações devido à ausência de regulamentos de zoneamento das planícies de 

inundação, o que conduz à sua ocupação de forma descontrolada e densa. Verifica-se que são os 

assentamentos humanos que avançam e crescem em direção às áreas de maior suscetibilidade, 

elevando deste modo o grau de exposição das famílias ao riscos de inundação.  

Com vista à definição de uma estratégia para a diminuição da vulnerabilidade à ocorrência de 

inundações e para permitir a redução das consequências prejudiciais destas, a Comissão Europeia 

desenvolveu uma estratégia comunitária que culminou com a publicação da Diretiva de Avaliação e 

Gestão dos Riscos de Inundações (DAGRI), Diretiva 2007/60/CE, de 23 de outubro, que deve ser 

seguida pelos seus estados membros. Dada a importância desta diretiva comunitária onde se apontam 

os elementos chave (objetivos, etapas, medidas e atividades) para uma gestão dos riscos de inundação 

a seguir pelos países europeus, pensamos que podemos considerar estas diretrizes eficazes mesmo 

quando aplicáveis a países fora da união europeia, com níveis de desenvolvimento muito diferentes, 

como é o caso de Moçambique.  

 

 1.3.3.1 – Conceito e etapas  

Podendo variar de autor para autor, ou dependendo da tipologia do evento adverso em análise, 

a gestão de riscos é entendida como sendo o conjunto das técnicas de abordagem aplicadas à 

identificação, conhecimento e prevenção das perdas associadas aos riscos (Pereira e Gonçalves, 

2012). O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de Moçambique define o que designa de ciclo 

de gestão de desastres naturais como um plano que ilustra o processo pelo qual o Governo, as 

organizações não-governamentais e a sociedade civil planeiam reduzir os impactos dos desastres, 

quais os métodos a implementar na reação e quais os passos da recuperação após o desastre (INGC, 

2009). Trata-se, assim, de um processo multidisciplinar que envolve um conjunto de atividades que 

vão desde a identificação, análise e avaliação do risco, até à eliminação ou mitigação dos perigos e 

consequentes riscos que possam ameaçar a viabilidade de uma comunidade ou organização.  

Pela tipologia de atividades envolvidas, percebe-se que a materialização e o consequente 

sucesso desejado de um processo de gestão de riscos requer a compartimentação correta da 

implementação das respetivas atividades, no tempo e no espaço, ou seja, é necessário, por exemplo, 

fazer uma distinção clara entre as atividades a realizar no gabinete e as atividades que envolvem 

trabalho de campo, assim como a distribuição das mesmas por objetivos. O INGC, por exemplo, 
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carateriza a gestão dos desastres, em particular os desastres naturais, como um ciclo composto por 

fases interligadas e interdependentes cujo sucesso, em cada fase, depende das ações realizadas na 

fase precedente, o que pressupõe que no processo de planificação se deve olhar para o ciclo da gestão 

dos riscos como um todo e não apenas nas suas componentes individualizadas (INGC, 2009).  

No caso específico da gestão e prevenção das crises provocadas pelas inundações, Rocha 

(1998) é da opinião que uma das etapas essenciais é a definição clara dos tipos básicos de cheias que 

ocorrem no território, assim como dos riscos a elas associados, tendo sempre em consideração as 

caraterísticas que determinam a vulnerabilidade das pessoas e dos sistemas socioeconómicos. Para 

isso, a caraterização do processo de inundação toma como componentes básicas as caraterísticas 

físicas do meio aquático, as caraterísticas da planície de inundação e dos habitats associados e as 

caraterísticas socioeconómicas da ocupação da planície de inundação. Para Costa e Pimentel (2017), o 

sucesso na gestão de áreas de risco de inundação depende da seleção das medidas adequadas com 

base nas caraterísticas físicas e morfológicas das áreas afetadas, das condições económicas e sociais 

e do condicionamento ambiental. 

Na perspetiva de Ramos (2013b), o processo de gestão das cheias deve integrar cinco fases 

distintas, como a fase de recolha de informação, de análise da informação, de síntese, de avaliação e a 

fase da tomada de decisão. A mesma autora estipula que o guião destas fases deve compreender as 

seguintes atividades: (i) a recolha de dados biofísicos, socioeconómicos e sobre a perceção do 

fenómeno; (ii) a definição dos fatores condicionantes das áreas a proteger e a integração das 

componentes do risco; (iii) a formulação das opções e dos cenários possíveis, bem como a 

consequente avaliação das medidas propostas, tanto ao nível biofísico, como de impacto ambiental, 

socioeconómico e da perceção.  

No caso específico do risco de inundação urbana, Jha e Lamond (2012) sugerem que a 

primeira etapa do processo de gestão deve ser a compreensão do perigo de inundação que pode afetar 

o ambiente urbano, para isso referem que as atividades essenciais devem compreender a identificação 

dos tipos e da(s) causa(s) da inundação, das probabilidades de ocorrência e dos seus impactos, em 

termos de extensão, duração, profundidade e velocidade. Outro elemento igualmente importante na 

visão destes autores é a identificação dos locais de provável ocorrência da inundação e dos seus 

respetivos graus de frequência, a identificação e caraterização da população e dos ativos que ocupam 

as áreas potencialmente afetadas pelas inundações, bem como o grau de vulnerabilidade destas 
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pessoas e dos seus assentamentos, como estes são planeados e desenvolvidos e, ainda, compreender 

os planos existentes com vista à redução do risco de inundação em causa. 

De forma a atingir os objetivos e as orientações previstas na Diretiva de Avaliação e Gestão dos 

Riscos de Inundações (DAGRI), as autoridades portuguesas criaram a Comissão Nacional da Gestão 

dos Riscos de Inundações (CNGRI) que no âmbito das suas competências definiu uma sequência de 

três etapas de atividades, designadamente: 1) a elaboração da avaliação preliminar dos riscos de 

inundações e identificação das zonas com riscos potenciais significativos; 2) a elaboração de cartas de 

zonas inundáveis e de riscos de inundações e; 3) a elaboração e implementação dos planos de gestão 

dos riscos de inundações (APA, 2015). Eis, a forma como o CNGRI fez a distribuição das atividades por 

etapas:  

- A primeira etapa: avaliação preliminar, compreende a elaboração de cartas da região 

hidrográfica à escala apropriada; uma descrição das inundações ocorridas no passado e que tenham 

tido impactos negativos importantes na saúde humana, no ambiente, no património cultural e nas 

atividades humanas; a descrição das inundações significativas ocorridas no passado e uma avaliação 

das potenciais consequências prejudiciais das futuras inundações para a saúde humana, o ambiente, o 

património cultural e as atividades económicas. 

- A segunda etapa: elaboração de cartas, compreende dois momentos distintos, 

nomeadamente, a elaboração de cartas de zonas inundáveis e a elaboração das cartas de riscos de 

inundação. Define-se como critérios a seguir para a elaboração de cartas de zonas inundáveis, a fraca 

probabilidades de cheias ou cenários de fenómenos extremos, a probabilidade média de cheias 

(periodicidade provável igual ou superior a 100 anos) e a probabilidade elevada de cheias, quando 

aplicável. Em cada um destes critérios é recomendado a indicação dos seguintes elementos: a 

amplitude da inundação, a profundidade de água ou o nível de água e, em caso aplicável, a indicação 

da velocidade da corrente ou do caudal da cheia correspondente. Para a elaboração das cartas de 

riscos de inundação, a DAGRI recomenda a indicação das potenciais consequências prejudiciais 

associadas às inundações, expressando-as em termos do número de habitantes potencialmente 

afetados, o tipo de atividade económica da zona potencialmente afetada, as instalações (edifícios 

sensíveis, infraestruturas rodoviárias e ferroviárias, de abastecimento de água e de tratamento de 

resíduos e de águas residuais) e outras informações que possam considerar úteis. 
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- A terceira etapa: compreende a elaboração dos planos de gestão de riscos de inundação 

(PGRI) e recomenda-se na mesma atividade, a indicação de medidas para se atingirem os objetivos 

estabelecidos. A este propósito, a CNGRI definiu como objetivo geral do PGRI obter para as áreas 

potencialmente inundáveis, uma redução do risco através da diminuição das potenciais consequências 

prejudiciais para a saúde humana, atividades económicas, o património cultural e o meio ambiente. 

Para conseguir atingir este objetivo, a CNGRI definiu como objetivos estratégicos, aumentar a perceção 

do risco de inundação e das estratégias de atuação na população. Ao nível dos agentes sociais e 

económicos procura-se melhorar o conhecimento para uma adequada gestão do risco de inundação, 

melhorar a capacidade de previsão perante as situações de cheias e inundações, contribuir para o 

melhoramento do sistema ordenamento do território e a gestão das áreas inundáveis, melhorar a 

resiliência e diminuir a vulnerabilidade dos elementos situados nas zonas de possível inundação e, por 

fim, contribuir para a melhoria ou manutenção do bom estado das massas de água (APA, 2015). 

Importa salientar que a elaboração das cartas de riscos, para além de serem uma etapa do 

processo de gestão do risco de inundação como foi definido na DADRI, o produto deste exercício – as 

cartas de riscos1 - são um instrumento fundamental no exercício de um correto ordenamento do 

território pois contribui, significativamente, para o processo de definição das formas corretas de 

ocupação e uso do solo. As cartas de riscos (sejam as cartas de suscetibilidade, sejam as cartas dos 

elementos expostos) podem ser usadas em qualquer uma das fases do processo de gestão de riscos, 

isto é, podem ser usados tanto como instrumento de preparação, de monitorização ou como 

instrumento para projetos de recuperação. Por exemplo, as cartas de suscetibilidade representam a 

incidência espacial dos perigos e compreendem a identificação e a classificação das áreas com 

propensão para serem afetadas por um processo ou conjunto de processos perigosos, definidos em 

tempo indeterminado e de acordo com a escala definida, e permitem a identificação das áreas 

perigosas do território. Por outro lado, as cartas de localização de elementos expostos permitem 

identificar situações específicas de exposição ao perigo que devem merecer medidas prioritárias de 

mitigação (Julião et al., 2009).  

As cartas dos elementos expostos, que alguns autores designam de cartas de vulnerabilidade,  

representam a localização georreferenciada dos elementos expostos (quadro XI) na base de dados, de 

acordo com a carta topográfica definida, e permitem, por exemplo, a localização de pontos nos quais 

                                                           
1 A carta de localização do risco resulta da sobreposição da carta dos elementos expostos com a carta de suscetibilidade  (Julião et al., 2009). 
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as pessoas, o ambiente natural ou as propriedades se encontram em risco, se ocorrer um evento 

potencialmente perigoso (Julião et al., 2009). 

Quadro XI - Tipologia de elementos expostos 

População  População residente total, distribuição por grupos etários, localização dos 
assentamentos/residências. 

Edifícios  Localização e funcionalidade (residencial, comercial, industrial e público). 

Meios de 
subsistência 

Animais, culturas, indústrias (número e extensão da exposição). 

Instalações 
críticas 

Cuidados de saúde (hospitais, clínicas, unidades básicas de saúde), instituições de ensino 
(universidade, faculdade, campus de investigação, escola), armazéns, depósitos, bancos, estação de 
polícia, postos de bombeiros, etc. 

Infraestruturas Estradas, pontes, aeroportos, portos, vias férreas, barragens, redes de telecomunicações, 
fornecimento de energia, etc. 

 Fonte: Adaptado de Yan (2010) 

 

Uma terceira mais-valia das cartas de risco é permitir que haja uma melhor a compreensão 

sobre os elementos expostos e os riscos subsequentes, o que igualmente facilita a tomada de decisão 

sobre medidas de prevenção ou de redução da perda de vidas humanas, bem como de medidas 

mitigadoras das lesões e das consequências ambientais. As representações visuais, por exemplo, 

permitem que os decisores possam localizar os lugares onde o grau de exposição é elevado e para isso 

há mais necessidade de recursos para a proteção (Edwards et al., 2007) (figura 9).  

 

Figura 9 - Zona de localização de risco 
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Os mapas de riscos orientam, assim, as opções de ordenamento do território, no sentido de 

evitar a ocupação de áreas territoriais de maior suscetibilidade aos perigos localmente relevantes e 

apoiam a tomada de decisões de gestão territorial, no sentido de melhorar as condições de 

desempenho dos principais equipamentos de utilização coletiva de infraestruturas territoriais e 

urbanas, em casos de acidente natural ou tecnológico (Julião et al., 2009).  

 

1.3.3.2 – Medidas de mitigação  

As medidas de mitigação de qualquer tipo de riscos são elaboradas e implementadas com 

base nos objetivos previstos ou preconizados no projeto. Contudo, o principal objetivo do processo de 

gestão de riscos é a redução do mesmo a níveis de aceitabilidade, o que passa essencialmente pela 

redução do grau de exposição das pessoas e dos seus bens (INGC, 2009). Entre os vários conjuntos de 

medidas que possam existir em função dos objetivos específicos de cada caso, os agrupamentos 

usuais compreendem as medidas de prevenção, de resposta e de recuperação. No caso 

moçambicano, o INGC organiza as atividades do ciclo de gestão de desastres naturais em quatro fases: 

prevenção, prontidão, resposta e recuperação.  

O INGC define para o território moçambicano como atividade básica da fase de prevenção a 

avaliação da vulnerabilidade do país no que se refere à identificação do tipo de riscos a que está 

exposto, incluindo as medidas a tomar para a sua redução. A fase de prontidão integra a 

educação/preparação da população acerca da natureza dos riscos naturais a que podem estar 

expostos, como reconhecê-los e que comportamentos adotar perante o fenómeno. A fase de resposta 

integra a implementação das medidas desenvolvidas nas fases de prevenção e de prontidão com os 

serviços de emergência, saúde e serviços sociais. A fase de recuperação compreende a reparação ou 

reconstrução, após o desastre, e inclui a avaliação dos planos de ação, identificação dos pontos 

positivos e negativos, bem como a revisão dos planos para alcançar maior sucesso aquando da sua 

implementação no desastre seguinte (INGC, 2009).  

No caso específico do risco de inundação, a CNGRI de Portugal definiu, à luz da DAGRI, 

medidas básicas para a gestão do risco de inundação no território português que compreendem a 

prevenção, a preparação e a proteção. Nas situações de materialização do risco vigora uma quarta 

medida que é a recuperação e a aprendizagem (APA, 2015). Apresentamos em seguida, os objetivos 

específicos definidos para cada uma destas medidas. 
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Para a medida de prevenção, a CNGRI define como objetivo principal evitar que não haja novos 

riscos sobre as pessoas, os bens públicos e privados, o património, as atividades económicas e o 

ambiente. Consiste em reduzir os danos das inundações através de políticas de ordenamento e de 

utilização do solo, incluindo a sua fiscalização e a relocalização de infraestruturas (APA, 2015). Para a 

preparação, o objetivo é preparar, avisar e informar a população e os agentes de Proteção Civil sobre o 

risco de inundação, com vista a diminuir a vulnerabilidade dos elementos expostos. Para isso, as 

atividades previstas nesta medida são o desenvolvimento/modernização tecnológica dos sistemas de 

aviso e previsão, a elaboração de planos de emergência de proteção civil (evacuação e realojamento de 

pessoa) e a realização de simulacros de situações de inundação. Na proteção o objetivo consiste na 

minimização dos danos da cheia, através da diminuição do caudal, ou altura do escoamento, com vista 

à proteção do património e das pessoas. Aqui, é prevista a implementação conjugada de medidas 

estruturais e não estruturais, com maior  ênfase para as medidas estruturais relativas à construção de 

diques e barragens com capacidade de amortecimento do hidrograma de cheia e de medidas não 

estruturais como a restauração e manutenção dos ecossistemas aquáticos e ribeirinhos, de forma a 

potenciar a infiltração em detrimento do escoamento superficial. Por fim, para as medidas de 

recuperação, a CNGRI define como objetivo básico o restabelecimento da normalidade após a 

ocorrência de inundações e a avaliação com o propósito de melhorar as práticas futuras e lições 

aprendidas. Do ponto de vista dos efeitos, define-se como prioridade a reposição do funcionamento 

hidráulico da rede hidrográfica e da atividade socioeconómica da população afetada por meio, por 

exemplo, da recuperação dos danos, da execução dos planos municipais de emergência e da avaliação 

e análise dos estragos e das compensações e resposta à situação de emergência (APA, 2015).   

Todavia, importa realçar que historicamente o processo de gestão do risco de inundação 

passou muitas vezes, ou quase sempre, pela implementação de medidas conjugadas, desde as de 

curto às de médio e longo prazo, sobre as zonas inundáveis. Os objetivos básicos foram igualmente e 

quase sempre a modificação das cheias e dos seus impactos, a modificação da vulnerabilidade e a 

gestão dos recursos naturais e culturais através de construção das barragens e criação de albufeiras, a 

construção de diques e de estruturas de contenção de cheias, a modificação dos leitos fluviais ou o 

desvio de caudais de cheias (Rocha, 1998).  

Entre as diversas ações levadas a cabo distinguem-se as medidas estruturais, aquelas que 

visam reduzir o risco de inundação através do controlo do fluxo de água, tanto fora quanto dentro dos 

assentamentos urbanos, e as medidas não estruturais, as que visam manter as pessoas seguras 
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contra a inundação, por meio de uma melhoria da atividade de planeamento e de gestão do 

desenvolvimento urbano (Jha e Lamond, 2012).  

No caso das medidas estruturais, o principal objetivo (quadro XII), como referimos antes, é 

sobretudo a modificação do volume da cheia, o que pode ter implicações, por exemplo, na alteração do 

nível máximo da cheia, do tempo de subida e da sua duração, na extensão da zona inundável e na 

velocidade e profundidade da inundação (Rocha, 1998). No entanto, embora historicamente as 

medidas estruturais sejam consideradas como excelentes para a resolução da maior parte dos 

problemas da inundação, nalguns momento elas apresentaram-se como constrangimentos, 

nomeadamente, o aumento do custo inicial, a suplantação por eventos fora da sua capacidade de 

projeto e ainda a possibilidade de transferir o risco, isto é, de reduzir o risco num local e aumentá-lo 

noutro (Jha e Lamond (2012). 

 

Quadro XII - Medidas de gestão de inundações 

Categoria de medida Tipo/atividade 

 

Medidas estruturais 

(controlar o fluxo) 

- Alteração da quantidade da cobertura vegetal  

- Aceleração do escoamento (ex: colocação de diques) 

- Retardamento do escoamento (ex: barragens) 

- Desvio do canal e retificações dos cursos de água  

 

Medidas não 

estruturais (manter 

as pessoas seguras) 

- Sistemas de previsão e alerta a inundação  

- Campanhas de consciencialização (ex: limpeza de valas de drenagem)  

- Regulamentação do uso da terra (ex: aplicação da legislação) 

- Introdução de técnicas de construção que permite a convivência com a inundação 

- Seguros 

Fonte: Adaptado de Jha e Lamond (2012) 

 

Quanto às medidas não estruturais, o seu principal objetivo é a redução do grau de 

vulnerabilidade das comunidades através, por exemplo, da disseminação de informação adequada, da 

educação, da diluição dos danos económicos ao longo do tempo e, ainda, da proibição de utilizações 

perigosas das zonas inundáveis, através da regulamentação ou definição clara da forma do seu uso 

(Rocha, 1998). Costa e Pimentel (2017) categorizam as medidas não estruturais em quatro objetivos 
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básicos, nomeadamente, em planeamento e gestão de emergências (sistemas de alerta e evacuação), 

maior preparação (educação ambiental), criação de condições para evitar inundações (planeamento do 

uso do solo) e aceleração da recuperação (melhoria de projetos e técnicas de construção).  

Costa e Pimentel (2017) referem, também, que pelo facto de grande parte das medidas não-

estruturais serem projetadas para minimizar e não para evitar danos, pessoas e as instituições 

preferem a adoção de medidas estruturais. Em contrapartida, as medidas não estruturais são muitas 

vezes avaliadas ou vistas como medidas que não exigem pesados investimentos. Porém na opinião de 

Jha e Lamond (2012) para se alcançar o sucesso na gestão do risco de inundação, é necessário haver 

um bom entendimento do perigo e dos sistemas adequados de previsão meteorológica. Ainda na visão 

dos autores, um dos grandes desafios para o sucesso das medidas não estruturais para o risco de 

inundações urbanas é o envolvimento, a participação e a concordância das partes e das suas 

instituições, olhando na perspetiva de que, no caso do desafio da comunicação e da consulta for 

ultrapassado com sucesso, os ganhos na resiliência das áreas urbanas em relação às inundações 

podem ser significativos. Costa e Pimentel (2017) referem ainda que o envolvimento da comunidade é 

fundamental em todas as etapas da gestão do risco de inundação, como na identificação dos riscos, na 

formulação do plano, na implementação e, ainda, na monitorização e avaliação do mesmo. 

Com relação à necessidade de envolvimento das partes no processo de gestão do risco de 

inundação, a APA (2015) faz referência também ao processo de participação pública que permite que 

todos os agentes interessados tenham a oportunidade de influenciar as decisões a tomar pela 

Administração Pública e de contribuir com novas ideias e diferentes perspetivas. Destacam, por 

exemplo, que a participação da comunidade pode ser através da receção de informação (participação 

unidimensional), consultas (audiências públicas) ou ainda por meio de interação (workshops e 

negociação).  
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1.4 – A perceção do risco  

Os seres humanos têm uma capacidade adicional em relação aos outros seres vivos que lhes 

permite alterar o seu ambiente, bem como responder a ele, isto é, possuem uma capacidade de criar e 

também de reduzir os riscos (Slovic, 1987). Por esse facto, o significado atribuído a qualquer processo 

perigoso nunca é universal ou absoluto. Na prática, certos tipos de riscos são socialmente mais 

valorizados e temidos em comparação com outros, ou seja, indivíduos ou grupos sociais distintos 

podem igualmente revelar preocupações diferentes sobre um mesmo processo perigoso.  

A perceção do risco é descrita como sendo a forma pela qual os leigos compreendem e 

interpretam o risco, ou seja, é a forma de consciencialização do risco estimulada pela situação ou 

contexto social e por, isso, é baseada no conjunto de crenças, atitudes, avaliações e sentimentos das 

pessoas (Carochinho, 2011). A perceção do risco pode também ser interpretada como o conhecimento 

local2 que, na opinião de Costa e Pimentel (2017), envolve vivência, convivência, experiência, práticas, 

estilos de vida, cultura de risco e respostas adaptadas.  

Segundo Flynn e Slovic (2000, citado por Figueiredo et al., 2004), embora os riscos possam 

ser reais, pode-se concluir que não existe um risco real ou objetivo pois as perceções sociais sobre o 

risco dependem, na realidade, de uma variedade de circunstâncias e de conhecimentos que nem 

sempre são facilmente mensuráveis. Isto significa, como descrevem Figueiredo et al. (2004) que, 

perante situações de risco, cada contexto social desenvolve reações e comportamentos próprios 

dependentes das suas caraterísticas sociais, culturais, económicas e políticas, ou ainda como refere 

Carochinho (2011), a perceção de risco é um exercício subjetivo, influenciado por um conjunto 

diferenciado de fatores que podem ser de caráter pessoal, associados às caraterísticas dos danos ou 

relacionados com a capacidade de gestão dos mesmos. 

Os investigadores que se dedicam aos estudos da perceção do risco como Figueiredo et al. 

(2004),  Carochinho (2011),  Slovic (1987), Souza & Zanella (2009) e outros, têm vindo a identificar e 

a evidenciar um conjunto de valores, ou elementos subjetivos, que consideram ser determinantes no 

processo de avaliação subjetiva dos riscos, ou seja, os elementos a que os indivíduos recorrem para 

avaliar o risco. O principal conjunto de fatores encontra-se resumido no quadro XIII dos quais se fará 

uma descrição da sua influência na perceção do risco. 

                                                           
2  Costa e Pimentel (2017) referem-se ao conhecimento local como aquele que as pessoas que vivem com o risco sabem e acreditam 

saber sobre o mesmo e como estes lidam com as diferentes situações.  
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Quadro XIII - Fatores que influenciam a perceção do risco 

- Familiaridade com a fonte de risco e a capacidade de controlo do grau do risco 

- Voluntariedade da exposição ao risco  

- Caraterísticas subjetivas da situação do risco  

- A natureza dos impactos e a perceção sensorial do risco 

- A perceção da justiça na distribuição dos benefícios e riscos 

- Avaliação do custo-benefício  

- Confiança nos mecanismos e entidades e nas fontes de informação sobre o risco  

Fonte: Adaptado de Figueiredo et al. (2004) 
 
 
 

a) Familiaridade com a fonte de risco e a capacidade de controlo do grau do risco 

Vários trabalhos como os de Souza e Zanella (2009) e Figueiredo et al. (2004) mostram que 

existe uma relação direta entre a voluntariedade e a controlabilidade dos factos. Revelam-nos, por 

exemplo, que quando um indivíduo, ou o grupo de indivíduos, detém mecanismos de prevenção e 

mitigação dos riscos, ou têm alguma familiaridade com a fonte do risco (e, portanto, a causa do risco é 

conhecida), o risco é muitas vezes aceite de forma passiva e, portanto, é desvalorizado. Pelo contrário, 

quando o indivíduo, ou o grupo de indivíduos, não tem mecanismos de prevenção e mitigação dos 

riscos, nem familiaridade com a fonte, tende a valorizar os riscos (Souza e Zanella, 2009). Figueiredo 

et al. (2004) referem que ocorre uma razão de proporcionalidade direta entre a capacidade de 

tolerância e a convivência com o risco, por um lado, e a frequência e possibilidade de ocorrência do 

mesmo, por outro. Os autores descrevem ainda que a capacidade de convivência com determinado 

perigo encontra-se associada à possibilidade de controlo antecipado dos fatores do mesmo, quer de 

forma individual, quer através da perceção da existência de mecanismos técnicos e institucionais 

adequados.  

 

b) Voluntariedade da exposição ao risco  

Os seres humanos fazem uma distinção clara entre os riscos que eles próprios assumem 

correr voluntariamente e os riscos que lhes são impostos, os designados riscos involuntários. Os riscos 

decorrentes da situação de exposição involuntária são mais suscetíveis de serem alvo de rejeição, em 
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comparação com os riscos aceites voluntariamente, ou cuja situação de exposição decorreu de forma 

voluntária. Em relação a este assunto, Slovic (1987) refere que os riscos julgados como voluntários 

tendem a ser igualmente julgados como controláveis.  

 

c) Caraterísticas subjetivas da situação do risco  

Aspetos ligados a qualidades subjetivas próprias da situação do risco, como por exemplo o 

caráter de (ir)reversibilidade dos efeitos adversos, ou o possível cenário de destruição do evento, são 

descritos também como sendo elementos determinantes na avaliação subjetiva da perigosidade de um 

determinado evento. Refere-se que quanto maior for a probabilidade de ocorrência de um acidente de 

proporções catastróficas, menor é a capacidade de convivência com essa circunstância ou, ainda, se 

as consequências de um evento forem percecionadas como irreversíveis, menor é a capacidade de 

aceitação e de disponibilidade para a convivência com o mesmo (Figueiredo et al., 2004). 

 

d) A natureza dos impactos e a perceção sensorial do risco 

Descreve-se que o risco é desvalorizado ou aceite passivamente quando as consequências são 

previsíveis, quando as vítimas não são na sua maioria crianças ou, ainda, quando o evento não 

apresenta um caráter de destruição. Pelo contrário, quando os seus impactos recaem mais sobre as 

crianças ou quando as consequências são imprevisíveis, o risco é valorizado. A disponibilidade ou não 

dos indivíduos em conviver com o risco depende também da existência da certeza, ou não, em relação 

à tipologia dos impactos ou da existência de um sistema sensorial de aviso (Figueiredo et al., 2004). 

 

e) A perceção da justiça na distribuição dos benefícios e riscos 

Sobre à influência do elemento equidade na perceção do risco, é descrito por exemplo que 

quando um indivíduo ou grupo de indivíduos tem a apreensão de existência de justiça na distribuição 

dos ganhos e das perdas decorrentes dos riscos, o risco é na grande maioria dos casos aceite 

passivamente e, portanto, o risco é desvalorizado. Na situação contrária, ou seja, quando o indivíduo 

sente que foi o único afetado ou o único prejudicado (inexistência de equidade) o risco é valorizado. 

Figueiredo et al. (2004) referem que a capacidade de aceitação e convivência com o risco encontra-se 

dependente do modo como a justiça distributiva dos impactos do mesmo e apreendida. Compreende-
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se deste modo que as pessoas, de um modo geral, não aceitam suportar mais riscos que os seus 

vizinhos ou elementos com caraterísticas, principalmente, socioeconómicas similares. 

  

f) Avaliação do custo-benefício  

Em relação à influência da avaliação de custo-benefício na perceção do risco, é-nos descrito 

por exemplo que em certos casos os riscos podem não ser desejáveis, mas as pessoas são obrigadas a 

fazer opções quando têm de ponderar entre os custos e os benefícios de correr riscos (Souza e Zanella, 

2009). Entende-se, deste modo, que para certos tipos de riscos a relação entre os custos suportados e 

os benefícios esperados constitui um fator determinante para a tomada de qualquer decisão ou, como 

refere igualmente Slovic (1987), a aceitação do risco de uma atividade é proporcional ao poder dos 

benefícios dessa mesma atividade.  

Ainda com relação à influência da avaliação da relação custos-benefícios das atividades 

humanas na perceção do risco, Souza e Zanella (2009) referem que a escolha das populações pelo 

local de residência constitui um resultado prático de ação desencadeada a partir de um processo 

cognitivo e que as perdas decorrentes da localização num local de risco são consideradas como 

compensadas pelo reduzido custo da habitação, ou por outros benefícios como a aproximação a pontos 

de interesse. Os autores referem, ainda, que para a definição das áreas de risco onde se fixam 

habitações, fatores como a falta de opções, o facto de ser proprietário da habitação e a vantagem de 

proximidade do local de trabalho, ou do centro da cidade, interferem na avaliação social do risco e, 

consequentemente, na decisão sobre continuar, ou não, a vive em áreas de risco. 

 

g) Confiança nos mecanismos e entidades e nas fontes de informação sobre o risco  

Descreve-se que o grau da perceção dos riscos varia de acordo com o tipo de comunidade, as 

experiências e histórias pessoais e o nível de conhecimento existente sobre o respetivo risco (Gunter e 

Kroll-Smith, 2007). Refere-se também que os processos de valorização dos riscos estão intimamente 

relacionados com a perceção do risco e com o caráter da sua comunicação o que, por sua vez, é 

dependente da competência e da credibilidade de quem faz a comunicação e, sobretudo, da 

capacidade que as comunidades têm para absolver as mensagens. Figueiredo et al. (2004) referem 

que a capacidade de conviver com determinados fatores de risco é tanto maior quanto maior a 

confiança depositada nos instrumentos políticos e técnicos de controlo e de gestão, e também que os 
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atores sociais mostram maior nível de aceitação do risco quanto maior a disponibilidade de convivência 

com o mesmo, quando consideram que a informação é fiável.   

Entende-se, deste modo, que a avaliação que os indivíduos fazem do risco que correm 

depende do grau de informação que os mesmos detêm e do valor, ou do significado, que as 

populações atribuem às mensagens difundidas sobre um determinado risco. Por um lado, a avaliação 

dos riscos, como referimos, depende também da competência e da credibilidade de quem transmite as 

mensagens, bem como da capacidade ou simplesmente do nível de instrução que as comunidades 

possuem para interpretar ou descodificar a mensagem. 

Outro aspeto não menos importante que influencia a perceção do risco, principalmente nas 

situações de ocupação de áreas suscetíveis à ocorrências de fenómenos com caraterísticas adversas é 

a condição de existência de alternativa. Refere-se, por exemplo, que quando a situação da família é 

degradante, a exposição ao risco, na sua maioria dos casos, constitui uma escolha forçada e não 

voluntária, pois constitui a única alternativa de sobrevivência num ambiente de forte exclusão social e 

espacial (Souza e Zanella, 2009).  

No caso particular de Moçambique, a pobreza desempenha um papel determinante na 

perceção do risco, pois interfere de forma significativa nas decisões que as populações tomam ao 

ocupar ou abandonar as áreas suscetíveis a sofrer processos perigosos ou de risco. Nos centros 

urbanos, por exemplo, as áreas de risco são ocupadas maioritariamente por populações pobres sem 

rendimento fixo de sobrevivência.  

Deste modo, podemos dizer que quanto ao caráter de exposição, grande parte da exposição da 

população moçambicana aos riscos, principalmente naturais, como o caso das inundações pode ser 

classificada como voluntária, porque os benefícios percecionados ao assumir o risco superam os 

impactos/custos e, ao mesmo tempo, como exposição forçada porque para estas populações a 

ocupação das áreas de risco é, na sua grande maioria, a única alternativa de acesso a uma parcela de 

terra para fixar residência. Os fatores determinantes para as situações de valorização ou de 

desvalorização de uma situação de risco encontram-se resumidos no quadro XIV. 
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Quadro XIV - Fatores que influenciam na valorização e na desvalorização do risco 

As pessoas valorizam os riscos quando: As pessoas desvalorizam os riscos quando: 

 

 A exposição ao risco é involuntária;  

 

 A exposição é voluntária;  

 Afetam grupos ou indivíduos específicos (ex. 
crianças); 

 Afeta à coletividade (risco coletivo); 

 A manifestação dos efeitos é rápida (risco súbito);  A manifestação dos efeitos é de médio a longo prazo; 
 A fonte do perigo não é familiar ou conhecida;  A fonte de perigo é conhecida, existe controlabilidade; 

 Não existem mecanismos de prevenção e mitigação;   Existem mecanismos de prevenção e mitigação;  
 Os impactos superam os benefícios de assumir o 

risco;  
 Os benefícios de assumir os riscos superam os 

impactos; 
 As consequências são imprevisíveis;   As consequências são previsíveis;  

 Os efeitos são irreversíveis.  Os efeitos são reversíveis.  

Fonte: elaboração própria  

 

1.4.1 - Importância dos estudos sobre a perceção do risco 

A perceção do risco constitui efetivamente um campo de investigação nas ciências sociais a 

partir dos anos 80 (Carochinho, 2011) com a realização de estudos centrados nos problemas 

ambientais urbanos (Jha e Lamond, 2012), no entanto a literatura sobre esta temática demonstra que 

o interesse pela caraterização do pensamento das pessoas sobre os perigos a que estão expostos e 

como esses pensamentos guiam os seus comportamentos na hora de tomar alguma decisão, por 

exemplo de prevenção, remonta já à década de 60. Existem estudos sobre a perceção de risco  

publicados nos Estados Unidos da América (EUA) em 1960 que centravam a sua discussão na 

comparação entre a visão dos cidadãos comuns e a visão dos técnicos quanto aos riscos de 

inundações em diferentes cidades estatais, bem como na análise das atitudes e respostas dos 

cidadãos em relação às situações de perigo,  e outro em 1967, preocupado com a perceção dos riscos 

relacionados com as tempestades tropicais, que na altura atingiam com alguma frequência a costa 

leste dos Estados Unidos (Souza e Zanella, 2009). Estes estudos iniciais revelaram, entre outras 

conclusões, que a imagem que os habitantes de lugares perigosos têm sobre a sua situação de risco e 

sobre as possíveis medidas de combate pode ser bastante diferente daquela que têm os técnicos e os 

políticos e, permitiram comprovar que, pelo facto de a perceção do risco estar relacionada ou ser 

influenciada por vários aspetos, tanto da vida individual, como da vida coletiva, representa uma 

componente decisiva na estruturação das respostas ao perigo (Souza e Zanella, 2009).  
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Os estudos da perceção do risco na atualidade procuram entender e enquadrar os 

mecanismos subjetivos com que os indivíduos avaliam as situações de perigo e os fatores que 

determinam ou interferem nessas mesmas avaliações, quer na estruturação dos planos, quer  na 

gestão das áreas de risco. É no entanto preocupante perceber que há uma avaliação técnica dos riscos 

diferente daquela que a população em geral faz dos mesmos, ou seja, como refere Lima (1988, citado 

por Carochinho, 2011) a perceção do risco é uma dimensão distinta, ou mesmo oposta, da avaliação 

do risco e, por outro lado, que a integração das avaliações dos atores sociais e dos especialistas é 

importante para a comunicação do risco e para a elaboração e aplicação de políticas e medidas de 

gestão dos riscos (Figueiredo et al., 2004).  

Lima (1998) descreve por exemplo, que a avaliação do risco é uma atividade eminentemente 

técnica (especialistas) e unidimensional, isto é, baseada nas probabilidades, na qual a abordagem é 

quantitativa e as preocupações são centradas nas causas dos fenómenos ao passo que, a perceção do 

risco tem uma dimensão qualitativa e multidimensional e a preocupação é centrada nas consequências 

dos fenómenos. Santos et al. (2008) referem também que enquanto os cientistas e/ou técnicos 

avaliam os perigos através de análises sofisticadas de avaliação do risco, a maioria da população 

(leigos) usa a perceção que é um procedimento em que o individuo ou o grupo confia na intuição 

quando tem que emitir o seu juízo sobre o risco. Figueiredo et al. (2004, p.4) dizem-nos que “a 

linguagem utilizada pelos especialistas difere substancialmente da do público em geral, uma vez que, 

para os especialistas a avaliação e gestão se baseia na quantificação,  ao valorizar a probabilidade, as 

consequências, e as mediadas do risco enquanto  para o público em geral a avaliação do risco assenta 

em pressupostos e técnicas subjetivas”. Para a UNISDR (2004) as principais diferenças entre avaliação 

do risco e perceção do risco residem basicamente nos métodos usados tanto na identificação e 

estimativa do risco, como na avaliação dos mesmos (quadro XV). 

Quadro XV - Diferenças entre a avaliação e a perceção do risco 

Fase de análise Processos de avaliação de risco Processos de perceção de risco 

 
Identificação do risco 
 

 
Acompanhamento de eventos 
Inferência estatística 

 
Intuição individual 
Consciência pessoal 

 
Estimativa do risco 
 

 
Magnitude / frequência 
Custos econômicos 

 
Experiência pessoal 
Perdas intangíveis 

 
Avaliação de risco 
 

 
Análise de custo-benefício 
Política comunitária 

 
Fatores de personalidade 
Ação individual 

Fonte: UNISDR (2004) 
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Contudo, é cada vez mais importante a necessário integrar o pensamento leigo e a 

participação efetiva da população local nos processos de ordenamento do território e de gestão das 

áreas de risco. A incorporação desta dimensão nos estudos da gestão do risco é evidenciado por 

sugestões várias, oriundas tanto da parte de investigadores e académicos, como de políticos e gestores 

de territórios a vários níveis, nomeadamente: 

(i) Que o risco não pode ser entendido como um conceito monolítico mas sim, deve ser 

compreendido como um instrumento mental que permite a previsão de acidentes e 

perigos futuros e facilita a elaboração de medidas de minimização dos mesmos 

(Renn, 2004 citado por Figueiredo et al., 2004); 

(ii) Que a consciencialização do risco e a perceção do perigo têm de ser objetivos 

fundamentais das entidades responsáveis para que a crise não ocorra ou, se 

ocorrer, tenha o mínimo possível de consequências nefastas (Rebelo, 2003a).  

(iii) Que a natureza multidimensional, subjetiva e impregnada de juízos de valor das 

decisões associadas aos riscos deveria tornar-se mais evidente através do 

conhecimento dos especialistas e do público leigo (Flynn e Slovic, 2000 citados por 

Figueiredo et al., 2004). 

(iv) Que as ações de redução do risco devem ser elaboradas através de um processo 

participativo, envolvendo todas as partes que têm interesses na gestão do risco e, 

as medidas selecionadas devem, igualmente, ser negociadas pelas partes e 

adaptadas às condições naturais, sociais e económicas locais (Jha e Lamond, 

2012); 

(v) Que em termos do planeamento integrado entre a gestão pública e a sociedade, o 

objetivo a ser atingido seja, em primeiro lugar, o estímulo à participação da 

população e à incorporação das suas experiências e perceções sobre o lugar em 

que vivem, incluindo possíveis sugestões de alternativas e soluções para a gestão 

dos problemas e conflitos existentes entre os atores (Olivato et al., 2013);  

(vi) Que ao tratar-se do planeamento urbano e da gestão de áreas de risco, a primeira 

etapa seja a investigação da perceção dos moradores sobre a situação e o lugar 

onde vivem, isto é, averiguar o conhecimento destes acerca dos fenómenos que 
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constituem uma ameaça para a posterior compreensão das consequências que 

podem advir dessa perceção; 

(vii) Que não basta apenas informar as pessoas dos riscos que existem à sua volta mas, 

também, que sejam levadas em consideração as sensações de segurança ou de 

insegurança percebidas por elas, assim como de todas as questões ético-

ambientais envolvidas (Pereira e Gonçalves, 2012); 

(viii) Que a redução de desastres baseada na comunidade tenha em conta o modo como os 

membros dessa comunidade se associam uns com os outros, incluindo a sua forma 

própria de reunião e de debate dos problemas, as estruturas de poder que a 

constituem e os pontos de origem da autoridade (Mendes et al., 2011).  

Como possíveis repostas a este conjunto de alertas e sugestões que acabamos de referenciar, 

constata-se igualmente haver nos últimos anos trabalhos de investigação preocupados com a 

incorporação dos resultados da análise do pensamento das comunidades sobre os perigos que põe em 

risco a sua sobrevivência. Tratam-se de estudos centrados, essencialmente no seguinte: 

(i) Na reflexão acerca do modo como as populações expostas aos riscos o percecionam e a 

forma como essa perceção tem sido incorporada nas medidas e mecanismos de gestão 

(Figueiredo et al., 2004); 

(ii) Na compreensão da forma como as diversas perceções sociais são integradas em 

processos de tomada de decisão e em medidas associadas à prevenção, mitigação e 

eliminação dos riscos (Valente, 2008); 

(iii)  Estudos dedicados à caraterização do pensamento das pessoas sobre os perigos a que 

estão expostos e a forma como essas avaliações moldam os seus comportamentos na 

hora da tomada de decisões de prevenção (Santos et al., 2008) ou ainda, 

(iv)  Estudos centrados no reconhecimento das diferentes respostas humanas à tipologia de 

eventos naturais extremos e à situação de perigo.  

Embora incorporação do pensamento leigo ou da perceção na estruturação dos planos de 

gestão de áreas de riscos é algo de extrema importância, como acabamos de referir, parece existir 

ainda dificuldade em integrar os resultados da análise técnica e científica do risco e os da investigação 

sobre a perceção social do mesmo (Figueiredo et al., 2004). Dagnino e Júnior (2007) afirmam, por 
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exemplo, que há ainda uma lacuna no que se refere ao envolvimento da comunidade local tanto na 

fase de diagnóstico dos riscos e perigos, como nas demais etapas da gestão dos riscos e referem ser 

comum, na maior parte dos resultados dos trabalhos oficiais e universitárias tornados públicas, 

deixarem-se de lado ou menosprezarem-se as questões do domínio público, ou seja, são valorizadas as 

avaliações feitas pelos técnicos ou especialistas sobre a avaliação e gestão de riscos. Figueiredo et al. 

(2004) referem igualmente que na determinação do risco os decisores recorrem muitas vezes a 

pareceres técnico-científicos, que grosso modo tentam quantificar o risco através das probabilidades de 

ocorrência dos fatores associados e da previsão das consequências dos mesmos. Costa e Pimentel 

(2017) referem também que na preparação para enfrentar uma situação de inundação a maioria das 

instituições tendem a favorecer um conhecimento especializado e muito técnico que frequentemente 

não pode ser assimilado em contextos e realidades locais onde predomina o conhecimento local com 

base na vivência, e experiencias das pessoas que lidam com as diferentes situações de risco.  

Em relação à dificuldade que, de alguma forma, ainda prevalece na incorporação da perceção 

social do risco nas decisões públicas, Renn (2004) alerta que qualquer tentativa para rejeitar a 

integração da perceção social do risco na decisão política com base no pressuposto de que a mesma é 

fruto da irracionalidade, confiando somente nas avaliações dos técnicos provocará maus resultados 

(citado por Figueiredo et al., 2004). Santos et al. (2008) alertam dizendo que na gestão do risco 

sempre surgirão problemas a partir do momento em que os especialistas ou técnicos esperarem que 

as suas conclusões, por serem objetivas, sejam aceites pela maioria do cidadão comum, ignorando no 

entanto o lado individual destes e as suas preocupações do seu dia-a-dia. A UNISDR (2004) alerta 

igualmente que o uso crescente de técnicas de informação e comunicação (TIC), como os sistemas de 

informação geográfica (SIG) pode ampliar a violação entre as informações produzidas pelas avaliações 

técnicas de risco e a compreensão do risco por parte das pessoas. 

Na opinião de Lima (2004), uma boa parte da negligência das abordagens dos atores sociais 

sobre os riscos deve-se ao entendimento por parte dos técnicos e cientistas de que as mesmas não 

possuem qualquer valor prático na análise e resolução dos problemas (citado por Figueiredo et al., 

2004). Smallman (1996) no entanto reconhece que existem, de facto, abordagens contraditórias do 

risco entre os especialistas e o público, no entanto o autor refere que as diferenças podem não ser tão 

profundas como seria de esperar logo à partida (citado por Aerosa, 2012), ambas as formas de 

conhecimento resultam de interpretações e julgamentos humanos e, portanto, o conhecimento 

especializado dos peritos incorpora elementos do saber leigo e vice-versa. 
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Para Santos et al. (2008), as consequências diretas da sobrevalorização das abordagens dos 

técnicos e cientistas na análise dos riscos é, na maioria dos casos, a falta de consenso e alguns 

conflitos entre os considerados leigos e os especialistas sobre os resultados das investigações ou em 

relação aos planos propostos para a resolução dos problemas. Souza e Zanella (2009) referem, sobre 

este assunto, que a sobrevalorização das abordagens técnicas reside no antagonismo que muitas vezes 

se produz na definição da magnitude do risco, isto é, para o mesmo risco, um grupo faz uma 

subavaliação, o outro, pelo contrário sobreavalia, ou seja, na maioria dos casos, a avaliação feita pelos 

técnicos ou especialistas não vai de encontro ou não coincide com aquela que é realizada pelos não 

especialistas. 

Deste modo, Renn (2004) refere que o que é verdadeiramente necessário é uma maior 

interação entre a avaliação técnica do risco e a perceção intuitiva do mesmo, ou seja, a política de 

gestão do risco não deve ser baseada apenas na ciência nem tão pouco apenas nos valores sociais 

(citado por Figueiredo et al., 2004). Como vantagens da integração destas duas abordagens do risco 

(especializada e intuitiva), alguns autores apontam o seguinte: 

(i) Que a perceção construída coletivamente a partir da intuição, experiência coletiva e 

pessoal pode representar um importante ponto de partida para a diminuição ou o 

controlo dos riscos ambientais (Dagnino e Júnior, 2007); 

(ii) Que a participação do leigo no exercício de identificação dos riscos que lhe são 

próximos permite-lhe perceber seu papel ativo em muitos processos de gestão de 

riscos e fornece ferramentas que lhe permitem encontrar os responsáveis por tal risco 

(Dagnino e Júnior, 2007); 

(iii) Que uma visão integrada do risco pode ajudar a compreender como as pessoas 

percebem o perigo e contribuir para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes de 

prevenção (Santos et al., 2008); 

(iv) Que a compreensão sobre a forma como as pessoas pensam e respondem ao risco 

pode melhorar a comunicação entre os decisores e o público em geral (Santos et al., 

2008); 

(v) Que a abordagem da perceção é capaz de esclarecer sobre o modo como as pessoas 

se comportam perante  uma situação de crise, bem como contribuir de forma efetiva 
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para o fomento das estratégias de comunicação, de educação ambiental e de 

participação popular nos processos decisórios (Souza e Zanella, 2009). 

(vi) No caso do risco de inundação, o conhecimento local pode fornecer informações 

relacionadas com a situação geográfico, a variabilidade ambiental, especificidades e 

perceções locais do risco bem como identificar os conflitos na comunidade com 

relação ao mesmo (Consta e Pimentel, 2017); 

(vii) Ou simplesmente que na redução dos desastres, as decisões, as ações e os resultados 

dependem todos de uma interação complexa entre a perceção e a cultura (Mendes et 

al., 2011). 

Da discussão teórica sobre a perceção de risco permitiu compreender entre vários aspetos, 

que não é o risco real que afeta as decisões das pessoas mas sim a perceção que dele se têm e ainda 

que pelo fato de a perceção de risco ser um exercício subjetivo, influenciado pelo contexto social, pode-

se concluir também que não existe um risco real ou objetivo. Ficou entendido igualmente que as 

ocupações de áreas suscetíveis a ocorrências de fenómenos como  naturais adversos e a sua respetiva 

convivência com o risco subsequente, é na maioria dos casos, um resultado de conjugação de fatores 

sendo a destacar, a natureza do processo de ocupação (ocupação voluntária ou involuntária), a 

ponderação entre os custos e benefícios de correr riscos (avaliação do custo-benefício) e ainda, a 

consciencialização, o grau de informação e conhecimento sobre o perigo dos fenómenos decorrentes.    
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CAPITULO 2 – ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO DA CIDADE DE LICHINGA EM 

MOÇAMBIQUE 
 

O presente capítulo é reservado ao enquadramento geográfico da área de estudo, a cidade de 

Lichinga no território moçambicano, onde são apresentados os elementos referentes à sua localização 

geográfica e à descrição dos aspetos físicos e socioeconómicos considerados relevantes para a análise 

dos riscos relacionados com os processos de ocupações informais para fins habitacionais de áreas 

suscetíveis a ocorrências de eventos naturais perigosos. 

 

2.1 – O território moçambicano  

2.1.1 – Localização geográfica e divisão administrativa 

Moçambique localiza-se na costa oriental da África Austral, entre os paralelos 10°27' e 26°52' 

de latitude Sul e os meridianos 30°12' e 50°51' de longitude Este. O setor oriental é banhado pelo 

oceano Índico numa orla de cerca de 2700 km e a parte continental é limitada a Norte pela República 

Unida da Tanzânia, a Noroeste pelo Malawi e pela Zâmbia, a Oeste pelo Zimbabwe, a Sudoeste pela 

África do Sul e a Suazilândia, e a Sul pela África do Sul, (figura 10). 

O território moçambicano ocupa uma superfície de 799.380 km2 e administrativamente está 

dividido em dez províncias mais a capital do país, a cidade de Maputo, que adquire igualmente o 

estatuto de província. Das onze (11) províncias, três (3) não são banhados pelo oceano Índico, são elas 

as províncias de Niassa, de Tete e de Manica. 
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Figura 10 - Localização geográfica de Moçambique  

 

2.1.2 – Aspetos físicos: caracterização geral 

2.1.2.1 – Clima  

O clima de Moçambique é predominantemente tropical, apresentando variações internas 

significativas entre a região Norte e Sul, por um lado, e entre o litoral e o interior do país, por outro. A 

região situada a norte do paralelo 20°S é influenciada pela proximidade da convergência intertropical 

(CIT) e pelo efeito de altitude (Muchangos, 1999). De acordo com a classificação climática de Koppen 
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o clima predominante nesta região é tropical com inverno seco (Aw), com exceção das regiões de 

elevadas altitudes de Niassa, Zambézia, Tete e Manica, onde ocorre um clima modificado pelo efeito da 

altitude que adquire caraterísticas de clima subtropical (Cwb) e da região a Sul da província de Tete 

onde o clima é subtropical quente com inverno seco (Cwa) (figura 11).  

Na região Sul o clima é mais influenciado pela sua localização na zona de ventos alíseos que 

sopram do sudeste e pela corrente marítima de Moçambique e as caraterísticas predominantes são de 

subtropical quente (Cwa), com a exceção do litoral e a região fronteiriça com a República da 

Suazilândia, onde o clima é tropical (Aw), bem como no interior, junto à fronteira com a República da 

África do Sul, onde ocorre o clima semiárido quente e seco (BSh) (como o exemplo de Pafuri).  

A correspondência entre os tipos de climas da figura 11 e a classificação climática de Koppen 

é a seguinte: O clima tropical húmido corresponde ao tipo Aw (Clima tropical com inverno seco), clima 

tropica seco, ao tipo Cwa (Clima subtropical quente com inverno seco), clima tropical semiárido, ao 

tipo BSh (Clima semiárido quente e seco) e o clima modificado pela altitude, corresponde ao tipo Cwb, 

que é o clima subtropical com inverno seco. 
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Figura 11 - Tipos de clima de Moçambique (extraído de MINED-RPM, 1986) 

 

 TEMPERATURA   

À exceção das regiões montanhosas da província de Niassa, Zambézia, Tete e Manica, onde o 

clima tropical sofre o efeito de altitude, a temperatura média anual em Moçambique é superior a 20°C. 

As temperaturas são mais altas ao longo da costa e a Sul do país, onde variam entre 25°C a 27°C no 

verão e entre 20°C a 25°C no inverno, enquanto as temperaturas mais baixas são registadas nas 

regiões do interior e nas áreas de elevadas altitudes do Norte do país, variando entre 20°C a 25°C no 
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verão e entre 15°C a 20°C no inverno (figura 12). A amplitude térmica anual é de cerca de 50C, sendo 

as temperaturas mais altas registadas entre os meses de dezembro a fevereiro e, as mais baixas, entre 

os meses de junho a agosto. 

 

 

Figura 12 - Variação espacial da temperatura (extraído de Reddy, 1984) 
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PRECIPITAÇÃO   

Em Moçambique ocorrem duas estações distintas ao longo do ano uma estação chuvosa e 

uma estação seca. A estação chuvosa, que de vai de novembro a abril, coincide com a estação quente, 

pois é a época do ano em que a zona de convergência intertropical (ZCIT) se posiciona na região norte 

do país, originando os maiores índices pluviométricos especialmente entre os meses de dezembro e 

fevereiro, a estação seca e fresca decorre de maio a outubro. 

Os índices pluviométricos anuais em Moçambique decrescem no sentido Norte-Sul 

acompanhando a topografia. Os valores de precipitação mais elevados rondam os 1000mm/ano, nas 

regiões montanhosas a norte do pais, como no planalto de Lichinga e ao longo da costa, enquanto que 

os índices pluviométricos mais baixos se registam no Sul, com médias anuais ultrapassam os 

500mm/ano (figura 13). A região mais seca do país é a do interior da região Sul onde, em alguns 

locais, como em Pafuri, os quantitativos pluviométricas anuais atingem apenas os 300mm 

(Muchangos, 1999). 
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Figura 13 - Variação espacial da precipitação (extraído de INAM, 2012) 

 

2.1.2.2 – Geologia 

Distinguem-se no território moçambicano duas unidades de formação das rochas: o pré-

câmbrico e o fanerozoico (figura 14). O pré-câmbrico é subdividido em pré-câmbrico inferior, onde 

ocorrem os complexos rochosos do cratão rodesiano, e em pré-câmbrico superior dos complexos 

rochosos do chamado cinturão de Moçambique ou simplesmente, do Moçambique Belt. As formações 

do pré-câmbrico ocupam aproximadamente dois terços do território e têm a sua maior expressão na 

região Norte e Centro-Oeste, com destaque para a região a norte do rio Zambeze. Nestes complexos 



92 

 

predominam as rochas eruptivas e metamórficas em especial as rochas granito-gnáissicas 

(Muchangos, 1999). 

A unidade do fanerozoico ocupa cerca de um terço do território nacional. A sua maior 

expressão localiza-se na parte leste da região centro e na quase totalidade da região a sul do rio Save. 

Esta unidade subdivide-se em complexos rochosos de idade do Karroo, do jurássico, do cretáceo, do 

terciário, e do quaternário, no entanto, a maior expressão é constituída por formações sedimentares do 

terciário e do quaternário. Predominam nestas duas subunidades mais recentes (terciário e 

quaternário) as rochas sedimentares constituídas por dunas, calcários e calcários lacustres, coluvião, 

eluvião, eluvião arenosa, formações argilo-arenosos, grés e conglomerados (MINED-RPM, 1986). Os 

complexos da idade do jurássico e do cretácico têm a sua maior expressão na região Centro-Leste do 

país e predominam nestas formações as rochas sedimentares de grés, conglomerados e calcários. As 

formações do Karroo são identificadas na região noroeste da província do Niassa, assim como a este e 

a sul da província de Tete. Para além das rochas sedimentares de grés e de conglomerados, ocorrem 

nos complexos do Karroo as rochas sedimentares de tilitos. 
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Figura 14 - Unidades geológicas de Moçambique (extraído de MINED-RPM, 1986). 

 

2.1.2.3 – Geomorfologia 

As caraterísticas geomorfológicas do território moçambicano reproduzem as formas típicas da 

região da costa oriental do continente africano, onde se reconhece uma estrutura de terras baixas no 

litoral e mais altas no interior (figura 15). Em função da altitude, distinguem-se quatro principais formas 

de relevo, nomeadamente, do litoral para o interior: planícies, planaltos, montanhas e depressões. 
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Figura 15 - Hipsometria e Hidrografia de Moçambique (extraído de MINED-RPM, 1986). 

 

PLANÍCIES  

A expressão da planície moçambicana é contínua e homogénea e cobre uma extensão de 

cerca de 44% do território nacional. Estende-se ao longo de todo litoral onde a faixa é estreita na 

extensão entre a foz do rio Rovuma e o delta do Zambeze e deste, alarga-se em direção à região Sul 

onde abrange quase a totalidade da superfície a sul do rio Save, com exceção apenas da zona 

fronteiriça entre as províncias de Maputo e Gaza e os territórios sul-africano e zimbabueano, onde se 

encontram os planaltos médios (Muchangos, 1999). Em termos hispsométricos distinguem-se duas 
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faixas de planícies, a primeira localiza-se junto à linha de costa, com altitudes até 100 metros, e a 

segunda encontra-se logo a seguir com altitudes entre os 100 e 200 metros. 

PLANALTOS  

A extensão dos planaltos em Moçambique ocupa cerca de 51% do território nacional e tem a 

sua maior expressão na região Centro e Norte do país (Muchangos, 1999), pelo que se podem 

considerar as formas de relevo com maior expressão em Moçambique. Segundo a altitude, distinguem-

se dois patamares, nomeadamente, o dos planaltos médios com altitudes entre os 200 e os 500 

metros e a dos altiplanaltos, com altitudes entre os 500 e os 1.000 metros.  

Os planaltos médios encontram-se na zona norte e centro-oeste do país, concretamente, nas 

regiões contíguas à faixa de planícies das províncias de Cabo Delgado, Nampula e Zambézia e ao longo 

da bacia do rio Zambeze, entre o sul da província de Tete e o Norte da província de Manica.  

Os altiplanaltos circundam as regiões mais montanhosas do Niassa, Zambézia, Tete e 

Manica. Os planaltos com maior expressão no país são os de Lichinga, na província do Niassa, Angónia 

e Marávia, na província de Tete, e o planalto de Chimoio, na província de Manica.  

MONTANHAS   

Em Moçambique as formas com altitudes superiores a 1000m distribuem-se de forma dispersa 

ao longo do território e ocupam apenas 5% do mesmo. As montanhas encontram-se particularmente 

nas províncias de Niassa, Zambézia, Tete e Manica, são elas a cadeia montanhosa Maniamba-

Amaramba (Niassa) que se apresenta ao longo do Lago Niassa, as formações montanhosas Chire-

Namuli, na província da Zambézia e o maciço de Chimanimani, na província de Manica, que se 

estende ao longo da fronteira com a República do Zimbabwe (quadro XVII). 

A sul do país (em Maputo), mais concretamente junto à fronteira com a África do Sul, surge a 

cadeia dos montes Libombos cuja altitude não atinge os 1.000 metros mas distingue-se na paisagem 

por ser a única formação montanhosa existente na região sul do país.  

Sem constituir uma cadeia montanhosa mas com altitudes superiores a 1.000m, surgem na 

província de Tete, junto à fronteira com o Malawi, os montes Domue e Chirobue, enquanto que no 

interior da província de Sofala se encontra a serra de Gorongosa (MINED-RPM, 1986). 
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Quadro XVI - Principais formações montanhosas de Moçambique 

Província Formação montanhosa /Altitude 

Niassa  Cadeia montanhosa 

Maniamba-Amaramba 

Txingeia (1.787m), Txitonga (1.848m), Sanga (1.798m), Chissindo (1.579m), 

Chitagalo (1.803m), Jeci (1.836m), Mitucue (1.803m). 

Zambézia  Formações Chuire-Namuli Chiperone (2.054m), Tumbine (1.542m), Mabu (1.646m), Derre (1.417m), 

Mongue (1.043m), Namuli (2.419m). 

Manica  Maciço de Chimanimani Binga (2.436m). 

Tete   Domue (2.096 m), Chirobue (2.021m). 

Sofala  Serra da Gorongosa (1.863m). 

Maputo e Gaza  Montes Libombos Monte Mponduine (801m); 

Fonte: Muchangos (1999) 

Os sectores mais elevados a norte do rio Zambeze e na região centro-ocidental, entre os rios 

Zambeze e Save, são recortadas por vários interflúvios, encostas médias e superiores, colinas e por 

inselbergs, enquanto que no centro-leste entre os rios Zambeze e Save e na região a sul do Save 

predominam as planícies, os fundo de vales e as dunas (figura 16). 
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Figura 16 - Formas de relevo de moçambicano 

 

 

DEPRESSÕES  

As depressões com maior significado geomorfológico em território moçambicano são constituídas 

pelos vales dos rios e pelas formas de relevo negativas onde estão instalados os principais lagos e 

pântanos do país (Muchangos, 1999). Destacam-se as depressões do Niassa, do vale do Zambeze e do 

Urema-Zangue. 

A depressão do Niassa é a mais importante do país, encontram-se aí instalados os lagos Niassa, 

Chiuta e Amaramba. É uma depressão de origem tectónica constituída por linhas de fraturas que 
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formam grabens de cerca de 50 a 200 km de largura e fazem parte do sistema do Rift Valey 

característico da África oriental (Muchangos, 1999). O Lago Niassa é o maior lago da depressão e é 

também o maior do país, ocupa a 10a posição entre os maiores lagos do mundo, o nível médio das 

suas águas situa-se acerca de 472 m acima do nível das águas do mar. Tem uma extensão de certa de 

28678 km2 partilhados entre Moçambique (7000 km2), Malawi e a Tanzânia. Apresenta uma forma 

alongada com vertentes ingrimes e margens retilíneas. O comprimento máximo é de cerca de 600 km, 

a largura varia entre os 15 e 90 km e tem uma profundidade máxima é de cerca de 706 m 

(Muchangos, 1999). 

O vale do Zambeze constitui região natural de transição entre as regiões subequatoriais da África 

Oriental e Central para as regiões da África Austral. No território moçambicano constitui o limite natural 

entre a região de Moçambique Setentrional e a de Moçambique Austral. O principal elemento 

paisagístico da depressão é o rio Zambeze que é o maior rio que atravessa o território moçambicano. A 

extensão da sua bacia hidrográfica em território nacional é de cerca de 3000 km2 (Muchangos, 1999). 

A depressão Urema-Zangue faz parte de prolongamento meridional do sistema do vale do Rift que 

atravessa perpendicularmente o rio Zambeze e atinge o rio Buzi no extremo Sul da baia de Sofala. Não 

apresenta diferenças altitudinais muito significativas entre o fundo e o topo da depressão. Atinge cerca 

300 m de desnível e cerca de 40 km de largura do fundo da depressão (Muchangos, 1999). 

Podemos afirmar que em termos físicos, o território moçambicano pode ser dividido em duas 

unidades essenciais, uma planície litoral onde se encontram as formações sedimentares cretácicas e 

pós-cretácicas, e o interior de terras altas aplanadas que corresponde soco antigo de rochas cristalinas 

do pré-câmbrico e mais para o interior e junto as fronteiras os planaltos são interrompidos por blocos 

tectonicamente sobrelevados que formam cadeias montanhosas (Sarmento e Brito-Henriques, 2013). 

2.1.2.4 – Hidrografia 

Com exceção da região norte do país, na qual grande parte dos rios tem as suas bacias 

hidrográficas totalmente localizadas em território nacional, os maiores e por isso considerados os 

principais cursos de água de Moçambique têm as suas nascentes nos países do interior e os seus 

cursos, com direção W-E, vão desaguar no oceano Índico. São dignas de menção, de Norte para Sul, os 

rios Lucheringo, Rovuma, Lugenda, Messalo, Lúrio, Monapo, Ligonha, Molócue, Licungo, Chirua, 

Zambeze, Pungue, Buzi, Gorongoza, Save, Govuro, Nhaverre, Inharrime, Limpopo, Incomat, Matola, 

Umbeluze e Maputo (figura 17). 
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Lúrio é o maior rio totalmente situado em território moçambicano, nasce nos montes Malema, 

na província de Nampula, e faz um percurso de cerca de 1.000 km até desaguar no oceano Índico. Faz 

limite natural entre as províncias de Niassa e Cabo Delgado, situadas na margem esquerda, e as 

províncias de Nampula e Zambézia, situadas na margem direita.  

O rio Zambeze é o maior rio que atravessa o território moçambicano, nasce na Zâmbia e entra 

em Moçambique no ponto extremo ocidental do país, em Zumbo. O seu curso em Moçambique é de 

cerca de 900 km e desagua no oceano Índico através de um delta. Outros rios internacionais que 

importa referir são o Rovuma que nasce na Tanzânia, os rios Pungue, Save e Limpopo que nascem no 

Zimbabwe, o rio Incomat que nasce na República da África do Sul e o rio Maputo que tem a sua 

nascente na Suazilândia. 

- Regimes hidrológicos 

O clima, a estrutura geológica, o relevo e a constituição dos solos constituem fatores 

importantes para o comportamento do volume e do fluxo do escoamento dos rios ao longo do ano. 

Regra geral, os rios moçambicanos registam valores máximos de escoamento na estação chuvosa e 

mínimos na estação seca, pelo que na estação chuvosa os cursos aumentam os seus caudais que 

nalguns troços ultrapassam a sua capacidade natural de encaixe e provocam cheias e inundações. As 

bacias hidrográficas mais suscetíveis à ocorrência de cheias e inundações nos seus cursos inferiores, 

ou seja, nas áreas dos planaltos médios e das planícies, são as dos rios Licungo, Zambeze, Pungue, 

Limpopo e Incomat.  

Importa salientar que, nas últimas décadas, o volume de água que entra no país através dos 

rios internacionais tem vindo a diminuir significativamente devido à construção de represas e barragens 

nos sectores de montante. Mas as modificações não têm ocorrido só no volume, também os fluxos se 

alteram ao longo do ano, em certos períodos ocorre a escassez de água nalgumas regiões do país, 

enquanto noutros períodos ocorrer um escoamento excessivo. Estas modificações do fluxo das águas 

são em grande medida responsáveis pelas situações de secas hidrológicas, principalmente na região 

sul, onde devido à elevada permeabilidade os rios perdem grande parte dos seus volumes de água por 

infiltração e evaporação,e pelas inundações com elevados prejuízos para as populações na região 

centro e nalguns locais do Norte do país, onde chove mais e com mais frequência. 
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Figura 17 - Hidrografia de Moçambique 

 

2.1.2.5 – Solos 

Em Moçambique ocorre uma variedade significativa de solos e destacam-se, segundo a 

classificação da FAO, os seguintes agrupamentos: Arenosolos, lixisolos, leptosolos, acrisolos, 

ferralsolos, fluvisolos, luvisolos, cambisolos, vertisolos e solos de mananga (Mafalacusser, 2013). As 

principais variações espaciais ocorrem entre o norte e o sul da bacia do rio Zambeze e entre o litoral e 

o interior do país.  



101 

 

Nas regiões planálticas e montanhosas de clima tropical húmido a norte da bacia do rio 

Zambeze, na região centro ocidental e na região sul junto à fronteira com as Repúblicas do Zimbabwe e 

da África do Sul predominam lixisolos, ferralsolos, leptosolos e acrisolos e nos sectores de relevo de 

planícies junto ao litoral, na região centro-leste e na quase totalidade da região a sul do rio Save 

predominam os arenosolos e os solos de mananga.  

Nos cursos médios e inferiores das bacias hidrográficas, ou seja, nas planícies dos rios 

Zambeze, Buzi, Pungue, Save, Limpopo e Incomat e ao longo da depressão de Urema-zangue ocorrem 

os solos fluvisolos (figura 18).  

Eis algumas caraterísticas dominantes dos cinco principais agrupamentos de solos de 

Moçambique.  

- Arenosolos 

Solos arenosos e profundos (P>100cm), com uma drenagem que varia de má a excessiva. São 

solos geralmente de cor branca e acinzentada que ocorrem predominantemente nas planícies e 

depressões arenosas, nas encostas inferiores dos interflúvios e nas dunas costeiras.  

- Lixisolos 

. São solos argilosos e franco-argilo-arenosos profundos (P>100cm) e de drenagem boa a 

moderada. Apresentam geralmente cor vermelha e castanho acinzentando e avermelhado, encontram-

se nos interflúvios e nas encostas médias e superiores. 

- Leptosolos 

Solos líticos de textura franco-argiloso-arenoso a franco-arenoso, pouco profundos (P??? 0-

30cm) e de drenagem variável entre boa, excessiva a moderada. Encontram-se predominantemente 

nas planícies e nas vertentes e nos inselbergs e em áreas erodidas com declives superiores a 30%. 

- Acrisolos 

Corresponde a um agrupamento de solos castanhos e avermelhados de textura arenosa e 

detrítica predominantemente franco-argilo-arenosos. São solos profundos (P>100cm), de drenagem 

boa a moderada e aparecem geralmente nos interflúvios e nas vertentes médias e baixas das 

montanhas.  
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- Ferralsolos 

Solos óxicos de textura média, com predominância de solos franco-argilo-arenoso castanhos, 

são solos profundos e de boa drenagem que se encontram geralmente nos interflúvios e nas zonas 

planálticas. 

 

 

Figura 18 - Tipos de solos de Moçambique 
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2.1.2.6 – Vegetação 

As principais associações vegetais existentes em Moçambique são a floresta densa, a floresta 

aberta de miombo e a savana tropical (figura 19). A distribuição espacial ocorre de forma significativa 

entre o litoral das planícies e o interior de planaltos e montanhas, assim como entre o norte, húmido e 

chuvoso, e o sul dominado por um clima tropical seco. 

 

 

Figura 19 - Tipos de vegetação de Moçambique (extraído de MINED-RPM, 1986). 
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Floresta aberta de miombo  

A floresta de miombo ocupa aproximadamente dois terços do território nacional e estende-se 

desde o extremo norte do país, no rio Rovuma até ao rio Limpopo, mas com a sua maior expressão 

localizada nas províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula. A distribuição espacial da floresta 

acompanha a seriação do relevo e da precipitação média anual. Nas regiões com precipitação média 

anual superior a 1.000 mm ocorre o miombo húmido e nas regiões abaixo dos 1.000 mm de 

precipitação, ocorre o miombo seco. Em função da densidade, o miombo denso ocorre nas áreas com 

altitudes superiores a 1.000 m e com precipitação entre os 1200-1800 mm, como as terras altas das 

províncias de Manica e Zambézia; o miombo médio ocorre nas zonas planálticas de altitudes 

superiores a 500m e precipitação entre os 900 e 1400 mm; por fim, o miombo pobre ocorre em áreas 

com altitudes entre 50-800m e com precipitação entre os 800-900mm anuais (Ribeiro et al., 2002). 

 

Fonte: http://voandoemmozambique.blogspot.pt/2013/01/796-memorias-para-um-bush-pilot-memoria.html 

Figura 20 - Floresta aberta de miombo (região da Manica)  

 

Floresta densa de terras altas  

As associações vegetais de floresta densa e sempre-verde têm a sua maior expressão nas 

regiões altiplanálticas e montanhosas de elevada pluviosidade das províncias de Cabo Delgado 

(Mueda), Niassa (Lichinga), Zambézia (Gurué), de Manica junto à fronteira com a República do 

Zimbabwe e de Tete na fronteira com o Malawi. São formações vegetais com predomínio de estrato 

arbóreo com árvores superiores a 5 metros e uma cobertura dossel de mais de 10%  (FAO, 2012). 
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Savana 

A savana é uma formação vegetal típica de clima tropical quente e húmido, mas com a estação 

seca mais prolongada. Em Moçambique as formações de savana subdividem-se em savana arbórea e 

arbustiva (com árvores e arbustos), por um lado, e a savana herbácea e arbórea (ervas e árvores), por 

outro. A maior expressão da savana arbórea e arbustiva ocorre principalmente nas regiões de clima 

tropical seco, a sul da província de Tete e a sul do rio Save, enquanto a savana herbácea e arbórea 

ocorre ao longo do curso inferior e delta do rio Zambeze, e dos cursos inferiores dos rios Changane, 

Limpopo, Incomati, Maputo, Save e Buzi.  

No litoral, principalmente nos estuários dos grandes rios, sujeitos ao regime das marés, ocorre 

a floresta tropical de Mangal, ou mangais, sendo as maiores expressões espaciais localizadas na região 

entre as províncias da Zambézia e da Sofala, região onde se localizam os estuários dos rios Zambeze, 

Pungue, Buzi e Save (Ribeiro et al., 2002). 

De uma forma geral e resumida, a análise dos aspetos físicos do território moçambicano 

permite aferir que existem elementos que criam condições para aumentar do grau de suscetibilidade 

do território à ocorrência de eventos naturais com características adversas como as inundações, os 

ciclones tropicais e as secas. Entre os diversos elementos, o destaque vai para a localização do 

território na região intertropical, a jusante de grandes rios da região leste da África Austral e na zona de 

passagem dos ciclones tropicais do Índico o que faz com que as inundações sejam o resultado 

combinado das chuvas que ocorrem dentro do território nacional e das que têm lugar nos países 

vizinhos a montante, como a Tanzânia, a Zâmbia, o Zimbabwe e a África do Sul, onde se localizam as 

nascentes dos grandes rios que desaguam no país como sejam os rios Rovuma, Zambeze, Save, 

Limpompo, Incomat e Maputo.    
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2.1.3 – População e situação socioeconómica de Moçambique   

2.1.3.1 – População e demografia 

Os resultados dos três levantamentos populacionais até então realizados após a 

independência3 nacional mostram que Moçambique regista índices acelerados de crescimento da sua 

população. Em média, no intervalo de dez anos que separa os levantamentos, a população 

moçambicana aumenta cerca de um terço o seu efetivo. De 1997 para 2007, a população aumentou 

cerca de 5.300.965 habitantes, um acréscimo da ordem dos 35% (figura 21). Com base nos dados do 

levantamento censitário de 2007, estima-se que a população moçambicana em 2017 seja de 

aproximadamente 27.128.530 habitantes. É um efetivo que corresponde a um aumento de cerca 32% 

quando comparado com o efetivo do levantamento de 2007. A taxa de crescimento natural é da ordem 

dos 2.6%, embora no meio urbano se situe em 1.9% e no meio rural em 3%. 

 

Figura 21 - Evolução da população moçambicana  

 

                                                           
3 Depois da independência nacional (1975) foram realizados três censos gerais da população e habitação, nomeadamente, em 1980, 1997 e 2007. O 

quarto censo terá lugar em 2017. Os censos realizam-se de 10 em 10 anos e são a principal fonte de dados estatísticos sobre a população de 
Moçambique. 
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As caraterísticas principais da população moçambicana são a sua irregular distribuição etária e 

espacial, as elevadas taxas de fecundidade e de mortalidade, as elevadas taxas de analfabetismo e de 

incidência da pobreza.  

Verifica-se que a distribuição da população por sexo é equilibrada, uma vez que os efetivos 

femininos representam 52% e os masculinos 48% da população (quadro XVII), a estrutura etária 

representada é típica da população de países em desenvolvimento com uma pirâmide de base é larga 

e o topo muito estreito significando que o efetivo representativo é jovem (figura 22). À semelhança dos 

países da região da África Austral, a população demograficamente dependente em Moçambique supera 

os quatro quintos (4/5). Em cada dez (10) moçambicanos, nove (9) são dependentes, ou seja, tem 

idade entre 0 a 14 ou 65 e mais anos.  

 

Quadro XVII - População estimada por sexo e grupos etários para Moçambique em 2017 

 

Indicador % 

Total 100 

Homens 48 

Mulheres 52 

P(0-14) 44.5 

P(15-64) 52.4 

P65 + anos 3.1 

P18 + anos 48.9 

Idade mediana 17.4 

I. dependência  

P(0-14)+ P>64 

90.7 

Fonte: INE (2010b) 
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Figura 22 - Pirâmide etária da população moçambicana estimada para 2017 (INE, 2010b) 

Em termos de fecundidade, em Moçambique a taxa global de fecundidade está estimada em 

5,1 filhos, ou seja, uma mulher espera ter em média 5,1 filhos até ao final do seu período reprodutivo. 

Esta média eleva-se para 6,1 no meio rural e baixa para 3,3 filhos no meio urbano, o que significa que 

nasce-se mais crianças no meio rural do que no meio urbano. No que diz respeito à mortalidade, a 

taxa bruta de mortalidade (TBM) é de cerca de 12‰ e a taxa de mortalidade infantil (TMI) é de 75,9‰ 

e é ligeiramente mais elevada nas crianças do sexo masculino (estima em 79,7%). Estes valores são 

muito elevados para o contexto mundial e, à semelhança das taxas de fecundidade, as da mortalidade 

(TBM e TMI) são mais altas em meio rural que nas cidades. A esperança média de vida é de 54,4 

anos, sendo que as mulheres vivem ligeiramente mais anos que os homens (quadro XVIII).  
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Quadro XVIII - Indicadores demográficos estimados para Moçambique em 2017 

Esperança média de vida  54,4 anos 

Homens 52,2 anos 

Mulheres 56,5 anos 

Taxa bruta de Natalidade (TBN) 38,2‰ 

Taxa global de Fecundidade (TGF) 5,1 

Taxa bruta de mortalidade (TBM) 12‰ 

Taxa de mortalidade infantil (TMI) 75,9‰ 

Homens 79,7‰ 

Mulheres 72,1‰ 

Fonte: INE (2010b) 

 

Quanto à densidade populacional, verifica-se que a distribuição espacial da população 

moçambicana é irregular. As grandes concentrações localizam-se ao longo da costa, com as províncias 

de Nampula e Zambézia a serem as mais populosas do país. A província de Maputo (82 hab./Km2) e a 

cidade (3679 hab./Km2) são as regiões mais densamente povoadas e a província do Niassa, com uma 

densidade populacional de 15 habitantes por quilómetro quadrado (hab./Km2), é a menos povoada do 

território nacional (quadro XIX).  

Dados estatísticos ilustram que o meio rural está a perder ligeiramente o seu efetivo 

populacional para o meio urbano. Estima-se que em 2017 pouco mais de dois terços da população 

moçambicana viva no meio rural (68%), uma percentagem ligeiramente inferior quando comparada 

com os dados de 2007 que a fixavam-na em 69.4%. Nas últimas quatro décadas a população urbana 

em Moçambique passou de 13.2%, em 1980, para 30.4%, em 2007, e estima-se que em 2017 atinja o 

valor dos 32%. 
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Quadro XIX - Estimativa da população e respetiva densidade por províncias em 2017 

N  

Província 

 

Superfície 

População  

Densidade (hab./km2) Absoluta Relativa (%) 

1 Niassa 122827 1789120 6,6 15 

2 Cabo Delgado 78778 1952341 7,2 25 

3 Nampula 79010 5251293 19,4 66 

4 Zambézia 103478 5043120 18,6 49 

5 Tete 98417 2723010 10,0 28 

6 Manica 62272 2071403 7,6 33 

7 Sofala 68018 2150769 7,9 32 

8 Inhambane 68775 1547850 5,7 23 

9 Gaza 75334 1467951 5,4 19 

10 Maputo província 22693 1858597 6,9 82 

11 Cidade de Maputo 346 1273076 4,7 3679 

Fonte: INE (2010b) 

 

2.1.3.2 – Situação socioeconómica   

Moçambique pertence ao grupo dos países que apresentam um Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH)4 baixo, pois com um índice de 0,418 o país figura na posição 181 num ranking de 188 

países (PNUD, 2015). Contém o índice mais baixo entre os sete (7) países com que faz fronteira 

continental, nomeadamente, em relação à Tanzânia, Malawi, Zâmbia, Zimbabwe, África do Sul e à 

Suazilândia (quadro XX).  

                                                           
4 Índice de desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida concebida pela organização das Nações Unidas (ONU) para 

avaliar a qualidade de vida e o desenvolvimento económico de uma população com base nos critérios saúde, educação e 

renda. O IDH varia entre 0 (nenhum desenvolvimento humano) e 1 (desenvolvimento humano total) 
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Quadro XX - Estimativas de índice de desenvolvimento humano (IDH) em 2015 

Posição País Índice 

119 África do Sul 0,666 

139 Zâmbia 0,579 

148 Suazilândia 0,541 

151 Tanzânia 0,531 

154 Zimbabwe 0,516 

170 Malawi 0,479 

181 Moçambique 0,418 

 

Fonte: PNUD (2015) 

 

O índice de desenvolvimento humano (IDH) reflete os níveis de bem-estar e de pobreza dos 

países, deste modo e de acordo com os dados do relatório sobre a quarta avaliação nacional da 

pobreza e bem-estar da população moçambicana realizada no período 2014/2015, a incidência da 

pobreza5 no país é estimada em 53%, ou seja, cerca da metade da população moçambicana é pobre 

(MEF-DEEF, 2016) (quadro XXI). 

 

Quadro XXI - Estimativas de incidência da pobreza em Moçambique 

Região Índice (%) 

Nacional 53 

Urbano 17 

Rural 70 

Norte 67 

Centro 62 

Sul 18 

Fonte: MEF-DEEF (2016) 

 

                                                           
5 Para a quarta avaliação nacional (14/15) da pobreza e bem-estar em Moçambique, a incidência da pobreza corresponde a 

percentagem de indivíduos que enfrentam uma percentagem de privações superior a 40% das dimensões de educação, 

saúde e padrões de vida (anexo 6).  



112 

 

Em termos regionais e provinciais, a pobreza no país é mais acentuada no meio rural (70%) 

que nos centros urbanos (17%) e mais acentuada nas regiões Norte (67%) e Centro (62%) que na 

região Sul (18%), sendo as províncias da Zambézia (71%), Niassa (69%) e Nampula (68%) assinaladas 

como as que apresentam a população mais pobre do país.  

Os principais fatores apontados como responsáveis pela incidência da pobreza em 

Moçambique, são o elevado grau de privação das famílias às infraestruturas e aos serviços básicos, 

nomeadamente a educação, a saúde e outros indicadores de qualidade de vida, como por exemplo o 

acesso a eletricidade e o tipo e qualidade da habitação do agregado familiar (MEF-DEEF, 2016).  

De acordo com os dados do relatório da avaliação nacional da pobreza e bem-estar da 

população, atrás referido, o panorama moçambicano resume-se ao seguinte: 

 

a) Educação 

A taxa de analfabetismo em Moçambique é da ordem dos 50.3% o que significa que cerca de 

metade da população moçambicana ainda não sabe ler nem escrever (INE, 2015), no entanto, este 

índice representa uma redução significativa quando comparado com os índices registados em 1975, 

que se situavam na ordem dos 93% (quadro XXII). A redução é mais significativa na população 

masculina, uma vez que nos efetivos femininos os índices continuam altos (64.1%), ou seja, ainda se 

situam acima da média global nacional que é de 50.3%. 

 

Quadro XXII - Taxas de analfabetismo, Moçambique, 1975-2007 

Ano Total Homens Mulheres 

1975 93.0 …. …. 

1980 72.2 59.0 84.6 

1997 60.5 44.6 74.1 

2007 50.3 34.5 64.1 

   Fonte: (INE, 2015) 

 

Em termos de agregados familiares estima-se que cerca de um terço (28%) das famílias 

moçambicanas ainda não tem acesso direto à escola, 32% não apresentam ninguém no seu agregado 
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familiar que tenha concluído o ensino primário do primeiro grau (5a classe) e cerca de um quarto (25%) 

das famílias tem pelo menos uma criança em idade escolar que não frequenta a escola (quadro XXIII). 

 

Quadro XXIII - Estimativas de prevalência de privação no setor da educação 

Indicador País Urbano Rural Norte Centro Sul 

Acesso à escola primária 28 13 34 31 30 19 

Ninguém no AF concluiu o EP1 32 11 42 42 35 12 

Escolarização das crianças 25 14 30 37 25 08 

Fonte: MEF-DEEF (2016) 

 

b) Saúde  

De acordo com o Diploma Ministerial n0 127/2002, de 31 de julho, as unidades sanitárias em 

território moçambicano são classificadas de acordo com o tipo de cuidados de saúde que a unidade 

pode dispensar. Associa-se a este parâmetro, os aspetos de localização e o tamanho populacional da 

zona de captação da unidade.  

Com base nestes critérios, em Moçambique, as unidades sanitárias são distinguidas entre 

unidades de cuidados primários, secundários, terciário e quaternários. Até 2013 o sistema nacional de 

saúde de Moçambique contava com 1.449 unidades hospitalares e o rácio médico/habitante era de 

0.6 médicos por cada 10.000 habitantes e de 4.4 enfermeiros por cada 10.000 habitantes (INE, 

2015).  

Em número de casos diagnosticados, a malária, a diarreia, a disenteria, a cólera e o sarampo 

são, as cinco doenças de notificação obrigatória em Moçambique (INE, 2015). Estima-se que cerca de 

um terço (32%) da população moçambicana não tem acesso direto a uma unidade sanitária, sendo o 

grau de privação mais acentuado em meio rural (36%) e nas regiões situadas a norte (41) e centro 

(32%) do país, face à região sul onde a privação se situa em 18% (MEF-DEEF, 2016).  
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c) Infraestruturas  

A carência das famílias moçambicanas em termos de infraestruturas e serviços básicos traduz-

se, por exemplo, no facto de pouco mais de dois terços (72,9%) da população não ter acesso a 

eletricidade. Esta privação é mais acentuada no meio rural onde atinge valores da ordem dos 88% e na 

região norte (75%) e centro (79%) onde atingem, igualmente, mais de dois terços da população (quadro 

XXIV). Acerca do tipo de habitação, a palhota6 (69,7%) é a habitação particular mais comum das 

famílias moçambicanas. São infraestruturas construídas de material não convencional em que as 

paredes são feitas de bloco de adobe, ou paus maticados, com uma cobertura de capim/colmo e um 

pavimento geralmente de adobe. 

Quadro XXIV - Estimativas de prevalência de privação nos indicadores de qualidade de vida do 

agregado familiar  

Indicador País Urbano Rural Norte Centro Sul 

Acesso à eletricidade 69 27 88 75 79 40 

Material de parede 71 46 83 89 75 40 

Material de cobertura 57 25 72 76 65 15 

Material do Chão 67 31 84 81 81 20 

Fonte: MEF-DEEF (2016) 

 

Em termos de saneamento básico, as estimativas apontam, também, que perto de metade 

(47,6%) das famílias moçambicanas não têm acesso a uma fonte de água potável segura e pouco mais 

de dois terços (71,6%) usam latrina tradicional não melhorada ou não têm nenhum serviço básico na 

habitação (quadro XXV). O poço a céu aberto continua a ser para as famílias moçambicanas a fonte 

básica de captação de água para consumo (figura 23). 

 

 

                                                           
6 De acordo com o INE (2007), é classificada como palhota, uma casa cujo material predominante na construção é de 

origem vegetal (capim, caniço, palha, palmeira, colmo, bambu, etc.)    
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Quadro XXV - Estimativas de prevalência de privação nos indicadores de saúde 

Indicador País Urbano Rural Norte Centro Sul 

Fonte de água segura 47 16 61 56 54 20 

Saneamento seguro 71 41 86 78 80 44 

Fonte: MEF-DEEF (2016) 

 

Embora no meio rural os índices de cobertura continuem baixos, gradualmente, a situação de 

acesso a água potável tem vindo a melhorar ao longo dos anos. Na década de 80, por exemplo, 64.8% 

do total das famílias moçambicanas viviam privadas de uma fonte de água segura. No entanto, à 

semelhança de outros indicadores, a falta de acesso a fontes de água seguras, como de saneamento 

básico essencial, é mais crítica no meio rural e nas regiões norte e centro do país, pois afetam mais da 

metade das famílias de cada região. 

Em síntese, podemos dizer que as características demográficas e socioeconómicas do território 

moçambicano evidenciam a existência de um elevado grau de vulnerabilidade da sua população, em 

especial a residente nos centros urbanos, aos fenómenos naturais extremos de inundações, 

movimentos de vertente, ciclones tropicais a secas que ciclicamente afetam o país. O tamanho (média 

de 5 membros por família) e a estrutura etária dos agregados familiares (mais jovens do que adultos) e 

as elevadas taxas de analfabetismo, principalmente no grupo feminino, que se refletem na elevada taxa 

de incidência da pobreza (53%) constituem fatores importantes para a elevada exposição (devido à 

ocupação de áreas suscetíveis) e propensão (como a redução da capacidade de antecipação e de 

resiliência) de grande parte da população do país aos riscos naturais principalmente nos centros 

urbanos.   
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Figura 23 – A e B) poço a céu aberto e C) Latrina tradicional 

 

2.2 – A cidade de Lichinga 

2.2.1 – A província de Niassa, breve apresentação geográfica 

Lichinga é a cidade capital sede da província do Niassa e é sobre ela que recaí o nosso estudo. 

A província do Niassa é uma das três províncias do interland do país, ou seja, não banhadas pelo mar 

e com uma extensão de 122.827 km2, é a província mais extensa do país representando cerca de 16% 

do território nacional. Localizada no extremo Norte do país, é limitada a Este pela província de Cabo 

Delgado, a Norte pela república da Tanzânia, a Oeste é banhada pela Lago Niassa, a Sudoeste limitada 

pela república do Malawi e a Sul, pelas províncias da Zambézia e Nampula através do rio Lúrio (figura 

24). 
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Figura 24 - Localização geográfica da província do Niassa  

 

Incluindo a própria cidade de Lichinga que adquire o estatuto de distrito, a província do Niassa 

está dividida administrativamente em 16 distritos, são eles: a cidade de Lichinga, Lichinga, Cuamba, 

Lago, Majune, Mandimba, Marrupa, Maúa, Mavago, Mecanhelas, Mecula, Metarica, Muembe, Ngauma, 

Nipepe e Sanga (figura 25).  

 

Figura 25 - Divisão administrativa da província do Niassa 
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O território da província do Niassa é composto predominantemente por formações plutónicas 

de idade précambrica, com o destaque para os complexos plutónicos de Msawize, Unango e Marrupa, 

mas também por uma extensão de rochas sedimentares do Cenozoico, com expressão na região 

central e no extremo sudoeste, próximo do lago Niassa e da fronteira com a Tanzânia, ocorrem rochas 

sedimentares do Mesozoico, pertencentes ao supergrupo do Karoo que compreendem a formação de 

Mecondece (Santos, 1964).  

Em termos orográficos divide-se em dois sectores, um mais montanhoso com cotas acima dos 

1000 metros que ocorre junto à fronteira SW, e um sector de planaltos, de altitude médias que 

decresce em direção a Este até atingirem cotas da ordem dos 400 metros, onde se destacam os 

planaltos de Lichinga, Lunho, região nordeste de Muembe e a região periférica do monte Unango. O 

sector montanhoso mais importante é o Maniamba-Amaramba, e este sistema é constituído pelo 

maciço de Xitete, a cordilheira de Massenga, a cadeia montanhosa de Metónia e a cadeia da serra de 

Mitucué (Santos, 1964). Com orientação no sentido N-S, o maciço de Xitete ocupa uma estreita faixa 

de cerca de 30 km que separa as águas do rio Menssige (a norte) das do Lago Niassa e é neste 

maciço que se vão encontrar as maiores altitudes da província do Niassa, nomeadamente em Xauissa, 

Txingela, Langa-Langa, Liuto, Issanga, Txitongo, Matuaimba, Xitete, entre outros (quadro XXVI). 

A cordilheira da Massenga de orientação NNE-SSW separa as águas do rio Messinge das do rio 

Lucheringo e é definido pelos montes Bemba, serranias de Jeci, serra de Macuta, pico de Xitagalo, 

monte Xilungo e monte Sanga. A cadeia montanhosa de Metónia, com igual orientação, separa as 

águas do rio Lucheringo das da bacia hidrográfica do rio Lugenda (ao centro) através dos montes 

Mecula, Changaussia, Bemba, Masalé e Jáu. Por último, a cadeia da serra de Mitucué, separa as 

águas do rio Lugenda das do rio Lúrio (a sul), com início na serra de Mussanga, tem um 

prolongamento no sentido SSW-NNE através das serras de Tirassulo, Nhamuelo, Mitucué, Midjane, 

Uluva e Txatxé. 
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Quadro XXVI - Formações montanhosas do sistema Maniamba-Amaramba 

Formação Maciços (altitude) 

Maciço de Xitete Xauissa (1795 m), Txingela (1787 m), Langa-Langa (1680 m), Liuto (1731 m), 

Issanga (1703 m), Txitongo (1848 m), Matuaimba (1682 m), Xitete (1517 m).  

Cordilheira de Massenga  Bemba (1559 m), Jeci (1836 m), Macuta (1820 m), Xitagalo (1803 m), 

Xilungo (1650 m), Sanga (1798 m) 

Cadeia montanhosa de Metónia  Mecuía (1738 m), Changaussia (1704 m), Masalé (1164 m), Jáu (1356 m) 

Cadeia da serra de Mitucué Tirassulo (1198 m), Nhamuelo (1056 mm), Mitucué (1803 m), Midjane (857 

m), Uluva (1232 m), Txatxé (1324 m) 

Fonte: Muchangos (1999) e Santos (1964) 

 

Importa realçar que embora no geral o escoamento dos rios moçambicanos seja orientado 

para o oceano índico, na província do Niassa a orografia favorece esta tendência por no casos dos rios 

Rovuma, Messalo e Lúrio (figura 26), no entanto há exceções, em áreas fortemente declivosas onde as 

linhas de água vão desaguar nas formações lacustres de Niassa, Chiuta e Chirua, são elas as que 

alimentam o Lago Niassa, os rios Lipoche, Cobué, Lunho e Lualece. 

 

 

Figura 26 - Sistema fluvial da província de Niassa 
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As características climáticas correspondem a um clima tropical com inverno seco (Aw) com 

exceção da região planáltica de Lichinga onde as condições climáticas sofrem efeitos de altitude e o 

clima ganha caraterísticas de subtropical (Cwb). Adaptadas a estas características climáticas vamos ter 

associações vegetais predominantemente de floresta aberta de miombo, variando entre miombo 

decíduo tardio que ocorre nas regiões de elevada altitude e pluviosidade (Lichinga, Mecula) e miombo 

decíduo e decíduo seco, nas regiões de média e baixa pluviosidade. 

Com uma densidade populacional estimada de cerca de 15 habitantes/ Km2, a província do 

Niassa figura entre as quatro unidades territoriais de nível provincial menos populosas do país e a 

menos densa de todas (INE, 2010b). Por sua vez, segundo dados do relatório da quarta avaliação 

nacional da pobreza e bem-estar em Moçambique, a província do Niassa é a unidade territorial que 

regista o segundo índice de incidência da pobreza no país (69%), só ultrapassada pela província da 

Zambézia que ocupa o primeiro lugar (71%) (MEF-DEEF, 2016). 

 

2.2.2 – O território do distrito - cidade de Lichinga   

A cidade de Lichinga situa-se na parte Oeste da província do Niassa nas coordenadas 130 18’ 2l’ 

de latitude Sul e 340 14’ 00’’ de longitude Este. É limitada em todas as suas direções pelo distrito com o 

mesmo nome (Lichinga) (figura 27) 

 

Figura 27 - Localização geográfica da cidade de Lichinga 
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A cidade de Lichinga ocupa uma extensão territorial de 257 km2 e está dividida em quinze (15) 

bairros: Assumane, Chiulugo, Cerâmica, Estação, Lucheringo, Lulimile, Muchenga, Mitava, Massenger, 

Namacula, Nomba, Nzinje, Sanjala, Sambula e 23 de Setembro (figura 28). A par da cidade de 

Cuamba e das vilas sede distritais de Marrupa, Metangula e Mecanhelas, a cidade de Lichinga goza da 

gestão de um governo local desde as primeiras eleições autárquicas de 1998. 

 

 

Figura 28 - Bairros da cidade de Lichinga 

As características climáticas do território de Lichinga são as de um clima tropical temperado 

influenciado pela altitude, pois a temperatura média anual é de cerca de 18.6°C e ao longo do ano as 

temperaturas absolutas variam entre os 7°C e 30°C. As temperaturas mais baixas são registadas nos 

meses de junho a agosto e as mais altas entre os meses de novembro a janeiro. A humidade relativa 

do ar é de 74.5%. A época chuvosa na cidade de Lichinga vai de novembro a abril e a precipitação 

média mensal é de cerca de 118 mm. Nos meses mais chuvosos – dezembro, janeiro, fevereiro e 

março – a precipitação total mensal atinge os 200 mm e de acordo com a classificação de Gaussen, o 

período seco (P<2T) e fresco vai de maio a outubro (figura 29). 
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Figura 29 - Gráfico Termopluviométrico de Lichinga 

 

O território está localizado numa região altiplanáltica com uma altitude variando entre 960 a 

1.380 metros acima do nível do mar (figura 30). È predominado por interflúvios, encostas médias e 

superiores e vales dos rios. Usando a classificação sistemática de avaliação da aptidão física dos solos 

de Filho e Beek (1995), podemos dizer que a maior parte da sua extensão territorial é formada por 

terras caraterizadas entre pouca a moderada suscetibilidade à erosão, isto é, o território é predominado 

por superfícies com declives que variam entre 0 e13% (figura 31). É nesta superfície do território 

(declividade entre 0 e 13%) que está localizado o principal ambiente construído da cidade de Lichinga 

(uso habitacional). 
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Figura 30 - Mapa hipsométrico da cidade de Lichinga 

 

Figura 31 - Mapa de declives do distrito - cidade de Lichinga 
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A localização do território na região predominada por interflúvios como ilustramos antes (figura 

16) faz com a cidade de Lichinga seja o divisor de bacias hidrográficas importantes do país, 

nomeadamente, da bacia do rio Rovuma, a Este e a do rio Zambeze, a Oeste e ainda, quase a 

totalidade dos cursos de água que banham a cidade nascem no próprio território e depois seguem 

principalmente dois sentidos, o Este e Oeste (figura 32). Os rios que seguem o sentido Este, como 

Lucheringo e Lussanhando, alimentam a bacia do Rovuma e os que seguem o sentido Oeste, como 

Messinge, alimentam a bacia do Zambeze.  

A maior bacia hidrográfica que banha o território da cidade é a do Lucheringo que tem como 

afluentes em território da cidade, os rios Namacula, Nangala e Mitava. Devido ao tipo de clima que é 

tropical, caraterizado por apresentar duas estações distintas ao longo do ano (seca e chuvosa) os rios 

são de regime periódico isto é, apresentam caudais consideráveis na época chuvosa entre os meses de 

novembro a abril. E devido ainda à morfo-estrutura como referimos, caraterizada por interflúvios, 

encostas superiores e vales, os rios apresentam na maior parte dos seus percursos fluxos turbulentos 

que favorecem o aumento da velocidade de progressão das cheias. 

 

 

Figura 32 - Rede hidrográfica do distrito- cidade de Lichinga 
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Devido ao predomínio de formações geológicas de rochas ácidas, ocorrem na cidade de 

Lichinga solos argilosos vermelhos óxicos. São solos profundos, de boa drenagem e de matéria 

orgânica entre baixa a moderada. As suas limitações agro-ecológicas são a fixação de fósforos e a baixa 

fertilidade. Nas formações geológicas com predomínio de superfícies montanhosas, ondulações 

superiores a 30% e zonas erosionadas ocorrem solos líticos (leptossolos, solos franco-arenosos, 

castanhos e pouco profundos (0-30 cm), possuem uma drenagem excessiva e matéria orgânica entre 

baixa a moderada. As suas principais limitações são a pouca profundidade e o risco maior de erosão. 

 

2.2.3 – A população e a estrutura socioeconómica 

À semelhança do que acontece com as outras unidades territoriais do país, a cidade de 

Lichinga tem registado nas últimas décadas um crescimento acelerado da sua população e com base 

nos dados do censo de 2007, a população estimada para 2017 é de 235.224 habitantes (figura 33), 

um valor que corresponde a um aumento do efetivo na ordem dos 65% quando comparado com o 

tamanho da população registado em 2007 (INE, 2010a). No entanto, Lichinga é a cidade com menor 

densidade populacional entre as cidades capitais das províncias do Norte do país e está entre as seis 

cidades capitais provinciais de Moçambique com densidade populacional inferior a 1.000 hab./km2 

(figura 34). 

 

Figura 33 - Evolução da população da cidade de Lichinga 
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Figura 34 - Densidade populacional das cidades capitais provinciais estimada para 2017 (INE, 2010b) 

 

 A população da cidade é maioritariamente jovem e a sua distribuição por sexo é equilibrada 

(figura 35). Cerca da metade (47,7%) tem idade compreendida entre os 0 e 14 anos e o índice de 

idade mediana é de 17 anos, o que significa que metade da população tem idade igual ou inferior a 17 

anos (quadro XXVII). 

 

Figura 35 - Pirâmide etária da população da cidade de Lichinga estimada para 2017 

Homens Mulheres 
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Quadro XXVII - Indicadores demográficos estimados para a cidade de Lichinga em 2017 

Grupo % 

Total 100 

Homens 50.4 

Mulheres 49.6 

População de (0-4) anos 15,6 

População de (0-14) anos 43.1 

População de (0-19) anos 54.8 

População de (15-64) anos 55.2 

População de 65 e + anos 1.7 

Fonte: INE (2010a) 

A densidade populacional na cidade é de cerca de 915 hab./km2 (INE, 2010a) e apresenta 

uma distribuição espacial irregular, com a população a concentrar-se nos bairros localizados próximos 

do centro da cidade (designada cidade de cimento), nomeadamente os de Muchenga, Lucheringo, 

Estacão, Cerâmica e Namacula, e registam-se baixas densidades nos bairros da periferia, como são os 

de Mitava, Sambula e Assumane (figura 38). 

Na cidade de Lichinga o sector da educação conta com 99 unidades de ensino7, distribuídas 

da seguinte forma: 86 escolas do ensino básico (52 do primeiro e 34 do segundo grau); dez (10) 

escolas do ensino secundário geral (7 escolas do primeiro e 3 do segundo grau) e três (3) institutos 

técnico profissionais. Conta ainda com quatro (4) instituições do ensino superior nomeadamente, a 

Universidade Pedagógica (2006), a Universidade Católica, a Universidade do Lúrio e o Instituto 

Superior Técnico de Economia e Gestão (quadro XXVIII). 

Quadro XXVIII - Instituições de ensino e efetivos escolares da cidade de Lichinga em 2015 

Tipo EPI EPII ESGI ESGII ITP IES 

Instituições de ensino 

Total 52 34 7 3 3 4 

Públicas  47 26 6 3 3 2 

Privadas 5 8 1 0 0 2 

                               Fonte: SDEDH, Lichinga 2015 

                                                           
7 Dados obtidos junto dos serviços distritais de educação e desenvolvimento humano da cidade de Lichinga, Março de 

2016. 
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O índice de analfabetismo na população com idade igual ou superior a 15 anos na cidade de 

Lichinga é da ordem dos 33,2%, ou seja, em cada dez (10) habitantes com idade igual ou superior a 

15 anos, na cidade de Lichinga, três (3) não sabem ler nem escrever (INE, 2009). Embora não possa 

ser considerado satisfatório, o índice de analfabetismo na cidade de Lichinga está abaixo da média da 

província de Niassa, que se situa na ordem dos 61% e, também, abaixo da média do país que é de 

cerca de 50.3%. Mais problemático é o facto de, tanto a nível da cidade, como da província do Niassa, 

o índice de analfabetismo continuar alto na população feminina (figura 36). 

 

 

Figura 36 - Taxas de analfabetismo 

 

Em matéria de equipamentos sanitários e na categoria de sede capital da província, a 

cidade de Lichinga conta com 18 unidades sanitárias, classificadas da seguinte forma: Um (1) hospital 

do tipo provincial e dezassete (17) centros de saúde. Para o funcionamento das 18 unidades o rácio é 

de um (1) médico para 4.277 habitantes e um (1) enfermeiro para 1.321 habitantes. A malária, a 

cólera e as diarreias são as três doenças de diagnóstico obrigatório em crianças até aos cinco anos de 

idade na cidade de Lichinga8. 

                                                           
8 Dados obtidos junto dos serviços de saúde da cidade de Lichinga – Fevereiro de 2017 
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Quanto à habitação, a palhota é também o tipo de habitação particular mais usual das 

famílias da cidade de Lichinga, situação que é geral no país (figura 37). Segundo os dados de censo de 

2007, mais de dois terços (77.5%) das famílias residentes na cidade de Lichinga têm habitações feitas 

de bloco de adobe; 75,3% têm habitações cobertas de capim/colmo; 71,6% possui habitações de 

pavimento de adobe; cerca de 67.4% das famílias usam na sua habitação a latrina tradicional não 

melhorada. 

 

 

Figura 37 - Faixa lateral de uma habitação tipo palhota de blocos de adobe 

 

A capacidade de produção de energia na cidade é de cerca de 36 megawatts. Em 2015, a 

rede contava com uma linha de 36 km de rede de média tensão e 177 km de rede de baixa tensão, 

distribuída a partir de 59 postos de transformação. A rede eléctrica não abrange todos bairros pois, 

existem bairros como os de Sambula e Chiulugo que ainda não estão na sua totalidade ligados à rede 

pública de fornecimento de energia elétrica.  
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No ano de 2015, a empresa pública de distribuição de água9 contava com 5.624 ligações10 e 

48 fontenários, oferta correspondente a uma cobertura de cerca de 21%. No entanto, o acesso à água 

canalizada da rede pública na cidade é ainda só limitado aos bairros localizados junto do centro da 

cidade (cidade de cimento).  

A rede viária da cidade é de aproximadamente 796 km distribuídos entre a linha ferroviária e 

as vias rodoviárias (DNTF-MCA, 2013). A linha ferroviária faz a ligação de Lichinga com a cidade de 

Cuamba e a província de Nampula, enquanto as vias rodoviárias estruturantes regionais fazem a 

ligação da cidade de Lichinga com as províncias de Cabo Delgado através da estrada nacional 242 

(EN242) e de Nampula através da EN249. As vias rodoviárias secundárias fazem a ligação entre os 

bairros da cidade de Lichinga e, entre estes, e os bairros dos distritos vizinhos ou os campos agrícolas. 

Os caminhos de pé posto ocorrem principalmente em zonas habitacionais não planeados, como são as 

zonas de assentamentos localizados nas planícies de inundação (figura 38). 

 

Figura 38 – Travessias construídas sobre um curso de água na planície de inundação do rio Muchenga 

 

A cidade não possui uma rede de transporte intraurbana, todavia, existe uma linha de 

camionagem de ligação entre a cidade e as vilas sede distritais vizinhas de Chimbunila (distrito de 

Lichinga) e Malulo (distrito de Sanga) e o posto administrativo de Maniamba (distrito do Lago). Possui 

uma estação de comboio e um terminal de autocarros interdistritais e interprovinciais, ambas 

localizadas no bairro da Estação (Chiuaula). 

 

                                                           
9 A rede de distribuição de água na cidade é gerida por uma empresa pública FIPAG (Fundo de Investimento para Água). 

10 Dados obtidos junto das empresas públicas da FIPAG, Março de 2016 
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Figura 39 - Rede viária da cidade de Lichinga 

 

Em síntese, a apresentação das características físicas, demográficas e socioeconómicas da 

cidade de Lichinga concorrem para a caraterização do grau de suscetibilidade/perigosidade do 

território e da vulnerabilidade da população “moçambicana” aos riscos naturais, com particular 

destaque para o risco de inundação em solo urbano. A metodologia adotada seguiu o princípio de que, 

embora as causas básicas da inundação sejam os fenómenos hidrológicos, embora, também, 

motivados por causas de natureza geológica e geomorfológica, em solo urbano, as inundações são na 

maioria dos casos ampliadas ou agravadas pela ação humana devido às diferentes atividades de 

ocupação e uso do solo.  

Dados geográficos sobre o território moçambicano, em geral, e sobre a cidade de Lichinga, em 

particular, permitem aferir que existem elementos que criam condições para a elevação do grau de 

suscetibilidade do território e para a consequente vulnerabilidade das famílias moçambicanas ao risco 

de inundação principalmente nos centros urbanos. Entre os diversos elementos geográficos 

destacamos a localização do território a jusante de grandes rios da região leste da África Austral como 

Zambeze e Limpopo e na zona de passagem dos ciclones do Índico, pois as inundações no país são 
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efeito da combinação entre as chuvas intensas e, por vezes, concentradas que ocorrem dentro do 

território nacional e dos países vizinhos a montante, como a Tanzânia, a Zâmbia, o Zimbabwe e a 

África do Sul, onde se localizam as nascentes dos grandes rios que desaguam no país como o Rovuma, 

Zambeze, Save, Limpompo, Incomat e Maputo.  

A vulnerabilidade da população à inundação, principalmente nos centros urbanos, deve-se em 

grande medida a fatores como o crescimento acelerado da população urbana, o estado de pobreza 

absoluta de grande parte da população moçambicana, a carência e distribuição irregular de 

infraestruturas e serviços sociais básicos (habitacionais, rodoviárias, abastecimento de água e 

saneamento básico). Veremos, no capítulo seguinte, que são no geral estes os fatores responsáveis 

pela ocupação informal e desordenada de áreas potencialmente inadequadas, principalmente para fins 

habitacionais, como as planícies de inundações e encostas declivosas suscetíveis a movimentos de 

terras. 

No caso específico da cidade de Lichinga, o comportamento climático da região (planalto de 

Lichinga) e a estrutura geomorfológica são fatores chaves para a ocorrência de inundações. O clima da 

região é caraterizado por chuvas intensas, prolongadas e concentradas no tempo (com 70% da 

pluviosidade total anual concentrada nos meses de dezembro a fevereiro) e a estrutura geomorfológica 

caraterizada pela predominância de interflúvios, encostas superiores e vales é, em grande medida, um 

dos determinantes para que a superfície da cidade tenha uma rede de drenagem densa e que os 

cursos de água como Namacula, Muchenga e Lucheringo atinjam com alguma frequência caudais 

excecionais e consequentes ocorrências de cheias e inundações.  

Devido ainda à sua estrutura geomorfológica, como a existência de uma extensa área 

topograficamente deprimida que circunda o centro da cidade, a inundação na cidade é resultado da 

combinação entre os processos de transbordo do volume das águas dos rios nela localizados 

(Namacula, Muchenga e Lucheringo), da subida do lençol freático e da impermeabilização das 

superfícies dos solos decorrentes das atividades humanas (construções desordenadas). 

A localização do centro da cidade junto ou na  proximidade das referidas planícies é de longe o 

principal fator da sua conversão em assentamentos humano, pois aí estão localizadas grande parte das 

infraestruturas, equipamentos e serviços sociais. O uso ainda inadequado e desordenado do solo 

urbano, caraterizado pela ocupação de planícies de inundação para fins habitacionais, e as práticas 

inadequadas de saneamento básico, como o depósito de resíduos sólidos nos cursos de água, 
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constituem fatores de destaque para o agravamento e a ampliação da inundação na cidade. A 

localização de assentamentos humanos em zonas de suscetibilidade à ocorrência de inundação, a 

qualidade do material básico de construção das habitações (adobe e capim), o uso de poço a céu 

aberto, como fonte básica de água para o consumo, e a latrina tradicional não melhorada, como tipo 

de serviço sanitário básico na habitação, constituem aspetos ou elementos básicos que elevam o grau 

de exposição dos elementos essenciais (habitação e saúde humana) das famílias ao risco de 

inundação. 

A estrutura sociodemográfica e económica das famílias, como o tamanho do agregado (média 

de 5 membros por família), estrutura etária dos agregados (mais jovens do que adultos), a fonte básica 

de subsistência (fonte não fixa e qualificável) e as elevadas taxas de analfabetismo, principalmente no 

grupo feminino, figuram como elementos que concorrem para a redução da capacidade de resposta 

das famílias face aos efeitos adversos decorrentes da materialização da inundação nos assentamentos 

e a consequente elevação do grau de vulnerabilidade das mesmas ao risco de inundação decorrente. 

Pode-se dizer que, ao nível da cidade de Lichinga, a suscetibilidade associa-se sobretudo ao 

clima e à geomorfológico; a vulnerabilidade (grau de perda), a formas inadequadas de ocupação e de 

uso do solo urbano e as estruturas sociodemográficas e económicas das famílias determinam “baixa” 

resiliência (capacidade de antecipar, atuar, resistir e recuperar). 
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CAPITULO 3 – FATORES E IMPACTOS DAS OCUPAÇÕES INFORMAIS DO SOLO 

URBANO EM MOÇAMBIQUE.  
 

É consensual referir-se que não se pode falar dos riscos naturais em áreas urbanas, ou mais 

precisamente da exposição da população nas cidades africanas, em geral, e nas cidades de África 

subsaariana, em particular, sem se entender o processo histórico da sua urbanização.  

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) entende por urbanização o 

aumento da percentagem da população urbana em relação à população rural num dado território, ou 

seja, é considerado um país ou um território urbanizado aquele em que a percentagem da população 

urbana é superior à percentagem da população rural (PNUD, 2016). 

Desde logo, é difícil perceber quando estamos a falar de cidade, de centros urbanos ou de 

áreas urbanas, como nos diz Marques et al. (2005, p.176) “é difícil encontrar uma definição geral e 

consensual que permita classificar alguns aglomerados populacionais como cidades. Um primeiro 

problema decorre do próprio conceito e da identificação das dimensões relevantes para o aplicar à 

realidade, devido à diversidade de aspetos que cada qual valoriza, a que não são estranhas também as 

mudanças registadas pela geografia dos lugares. Outro, não menos simples, refere-se à delimitação da 

área geográfica na qual as variáveis devem ser medidas”. A cidade, na definição desta autora, “é 

uma aglomeração de gente, de capitais e de outras forças de produção num espaço 

limitado, mas é também uma forma de povoamento, um lugar na paisagem dotado de 

características peculiares em termos de forma e de imagem. A concentração de grandes 

números anda no geral associada ao aumento da densidade e da diversidade” (Marques et al., 2005).   

Em Moçambique, por exemplo, o processo de urbanização é marcado simplesmente pelo 

crescimento da sua população urbana, o que levou Araújo (1999) a defender que a definição de áreas 

urbanas no país deveria ser feita na conjugação da variável população com a função administrativa ou 

política do território, ou seja, se é cidade capital provincial ou vila sede distrital, assim como 

conjugando o tamanho da população e as infraestruturais socioeconómicas disponíveis.  
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3.1 – O processo de urbanização nos países da África subsaariana 

A urbanização nos países da África é um processo recente, no entanto processa-se a um ritmo 

acelerado. Iniciou-se após a Segunda Guerra Mundial, mais concretamente, a partir das datas das 

independências políticas dos países, nos finais da décadas de 50 e princípios dos anos 60, quando o 

crescimento das cidades, em particular das cidades capitais, ganhou uma amplitude sem precedentes 

(Medeiros, 2006), no entanto, convém realçar que apesar da urbanização ter decorrido na maioria dos 

casos após a independência dos respetivos países, os países africanos apresentam diversos padrões 

de urbanização, assim como de transição demográfica.  

Com base nestes elementos, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento agrupa 

os países africanos segundo as suas características básicas em cinco tipos, nomeadamente: (1) países 

diversificadores; (2) urbanizadores precoces; (3) urbanizadores tardios; (4) países agrários e (5) países 

baseados em recursos naturais (quadro XXIX). 

Em geral, ao contrário de outras regiões do mundo, como na América do Norte ou na Europa, 

em que o processo da urbanização decorreu de forma lenta e gradual, a urbanização na região africana 

é muito acelerada; a população urbana aumentou de 14%, em 1950, para 40% atualmente e estima-se 

que até 2030 seja de 50% e no ano de 2050 atinja o valor de 56% (PNUD, 2016). A mesma fonte 

refere que a urbanização em África está ocorrer a um ritmo duas vezes mais rápido que na Europa, 

enquanto que a urbanização na Europa levou cerca de 110 anos a passar de 15%, em 1800, para 

40%, em 1910, em África foram apenas necessários 60 anos para que a percentagem de urbanização 

passasse de 15% para 40% (PNUD, 2016). 

O processo de urbanização nos países ditos desenvolvidos, foi consequência do crescimento 

económico resultante da revolução industrial, por sua vez a urbanização nos países da África 

subsaariana como referimos para o caso de Moçambique, é exclusivamente, motivado pelo 

crescimento acelerado da sua população urbana, resultante do elevado crescimento natural, provocado 

pela diminuição das taxas de mortalidade e da permanência de elevadas taxas de fecundidade e do 

êxodo rural (Raposo, 2010).  
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Quadro XXIX - Classificação dos países africanos por níveis de urbanização e taxas de fecundidade 

global 

Grupo de 
países 

Caraterísticas Exemplos 

Diversificadores  Níveis de urbanização entre 40% e 67%; 

A concluir a transição demográfica; 

Taxas de fecundidade total entre três e menos filhos por mulher.  

Egipto, Maurícias, 
África do Sul 

Urbanizadores 
precoces  

Níveis de urbanização entre 35% e 50%; 

Taxas de fecundidade total de cerca de cinco filhos por mulher. 

África ocidental (Costa 
de Marfim, Senegal, 
Gana) 

Urbanizadores 
tardios 

Cerca de um terço da população vive em áreas urbanas; 

As taxas de fecundidade total são de cerca de quatro a seis filhos por 
mulher. 

África oriental 
(Quénia, Tanzânia, 
Moçambique) 

Agrários Países predominantemente rurais que se encontram num estágio precoce 
da urbanização e transição demográfica (menos de um terço da 
população vive em áreas urbanas); 

As mulheres têm pelo menos seis filhos. 

Niger, Chad, Malawi 

Baseadas em 
recursos naturais 

Urbanização feita através de ganhos provenientes de recursos naturais 
(níveis de urbanização entre 40% e 78%); 

Cidade capital desproporcionalmente maior que as outras cidades do 
país; 

Taxas de fecundidade elevadas. 

Nigéria, Zimbabwe, 
Angola 

 Fonte: Adaptado de PNUD (2016) 

 

 O êxodo rural nos países da África subsaariana, é motivado por quatro grupos de fatores 

principais:, em primeiro lugar a baixa produção e produtividade agrícola das áreas rurais, 

baseada essencialmente numa agricultura familiar de subsistência, praticada em pequenas extensões 

e dependente fortemente de fatores naturais, leva ao abandono dos campos, já que o setor 

agroindustrial que devia oferecer emprego aos jovens nas zonas rurais é quase inexistente; os 

conflitos armados e as catástrofes naturais, uma vez que  as guerras civis e as catástrofes 

naturais (as secas e as inundações que assolam o continente), são responsáveis pela movimentação 

massiva e forçada das populações (refugiados ambientais11) do campo para as grandes cidades, onde 

                                                           
11 A Organização Internacional das Migrações define como migrantes ambientais pessoas ou grupo de pessoas que por razões imperiosas de mudança 

bruscas ou progressiva no ambiente que afetam negativamente as suas vidas ou condições de vida são obrigadas a abandonar as suas casas e procurar 

abrigo quer no próprio país ou no exterior (Lopes et al., 2012). 
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procuram proteção e melhores condições de vida; e por ultimo, a distribuição irregular e desequilibrada 

dos serviços sociais básicos, que se concentram nas grandes cidades. O facto de grandes cidades 

dos países africanos serem sedes de governos regionais ou locais e, por isso, locais de concorrência 

política e de concentração das atividades económicas e dos serviços sociais (Commins, 2011) 

condiciona também a deslocação em particular dos jovens do campo para estes centros urbanos.  

O acelerado processo de urbanização dos países ditos menos desenvolvidos como os da África 

subsaariana, criou e continua a criar grandes contingentes de mão-de-obra não qualificada, disponível 

para tarefas “menores” e, ao mesmo tempo, facilmente mobilizável e, por sua vez, o papel de reserva 

laboral que os campos representaram no passado, hoje é representado pelas áreas urbanas  (Gaspar, 

2014). As cidades africanas, no geral, tornaram-se nas últimas décadas centros 

densamente povoados de população desempregada, principalmente jovem, o que nos leva 

a extrapolar que os centros urbanos do mundo em desenvolvimento são nos dias de hoje 

uma espécie de depósitos de todos tipos de segmentos da população que lutam pela 

sobrevivência  (Giddens, 2008).  

São então vários os aspetos ou elementos que se apresentam como comuns na urbanização 

na África subsaariana, nomeadamente o crescimento das cidades por expansão da área ocupada, a 

carência de infraestruturas, a desconexão dos agrupamentos populacionais/bairros das cidades e a 

lenta transição demográfica.  

Quanto ao crescimento da cidade, Lall et al. (2017) apresentam três modelos justificativos de 

urbanização, o primeiro modelo é por expansão, consiste no alargamento da área de ocupação da 

cidade nos extremos da área urbana consolidada (cidade colonial ou de cimento); o segundo é o da 

urbanização em salto, ocorre igualmente através do alargamento da área ocupada, mas associada ao 

aparecimento de áreas satélites recém-construídas que não são adjacentes ou justapostas às 

construções já existentes, e o terceiro modelo é por preenchimento, através do processo de construção 

em terrenos não construídos rodeados pelo crescimento já existente.  

Estes autores afirmam que a urbanização de preenchimento é a mais adequada para a 

expansão económica e para a conexão das pessoas pois este modelo fragmenta a cidade e estabelece 

conexões entre trabalhadores, empregos e empresas, ao passo que a urbanização em expansão ou em 

salto é menos propensa a conexões económicas. Referem, ainda, que a prevalência de uma 

urbanização em expansão e em salto é um dos aspetos que justifica a dificuldade de deslocamentos 



139 

diários das pessoas para os locais de trabalho e da deficiente infraestrutura rodoviária nas cidades 

africanas Lall et al. (2017).  

Corroborando os critérios assumidos por estes autores e tendo presente o contexto atual, 

podemos dizer que o modelo básico de urbanização encontrado na região subsaariana de África é por 

expansão, pois grande parte das áreas urbanas crescem por alargamento horizontal e disperso da área 

ocupada das cidades, na maioria dos casos sem obedecer a algum plano formal de uso do solo 

urbano. Os assentamentos ou agrupamentos humanos informais aumentam e as cidades crescem sem 

nenhum planeamento. São fatores a destacar para a prevalência deste fenómeno (alargamento 

informal e disperso das cidades) a escassez de urbanistas qualificados, devido à saída massiva e 

forçada de quadros para as metrópoles aquando do processo de independência; o desajuste do quadro 

legal e das normas de urbanização; a insuficiência de fundos para se efetuarem trabalhos de 

planeamento, a má governação, a corrupção e o desperdício de recursos (PNUD, 2016).  

A realidade das cidades da África subsaariana é hoje, na sua maioria, a de 

territórios carenciados de novas infraestruturas sociais e económicas com destaque para 

as habitações. Grande parte das cidades moçambicanas não tem registo de projetos de construção 

habitacionais para as populações com baixo rendimento, após o período independência, em 1975. As 

infraestruturas de projetos do período colonial e nacionalizadas após a independência foram ocupadas 

por indivíduos de classe média-alta ou por indivíduos ligados ao Estado ou ao poder político, enquanto 

as que prevaleceram como habitações sociais estão degradadas porque nunca chegaram a receber 

qualquer reabilitação. As redes de abastecimento de água, saneamento básico, assim como 

a rede rodoviária datam da época colonial, isto é, estão circunscritas à cidade colonial, 

também conhecida como cidade de cimento. A cidade moçambicana de Lichinga, por exemplo, 

não possui nenhum complexo habitacional (habitações sociais) construído por iniciativa do estado após 

a independência nacional, o raio médio de estradas asfaltadas é de cerca de 1.5 Km e a rede de 

abastecimento de água abrange apenas 14% das famílias que residem na cidade12.  

A desconexão dos bairros ou agrupamentos populacionais é um problema acentuado e 

também comum nas cidades da região subsaariana. Devido à deficiente rede rodoviária e ao padrão de 

crescimento informal das cidades, a ligação rodoviária entre os distintos pontos residenciais e entre 

estes e os locais de trabalho é deficiente e, em alguns casos, inexistente. Por essa razão e acrescido ao 

facto da localização e da concentração de grande parte dos postos de emprego formal e da atividade 

                                                           
12 Dados obtidos junto da FIPAG 
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comercial na zona de cimento (cidade colonial), as populações urbanas dos países da região 

subsaariana de África enfrentam grandes dificuldades em fazer deslocamentos diários para o trabalho, 

ou para os locais onde desenvolvem atividades económicas de sobrevivência.  

A procura por habitações na cidade de cimento, ou perto dos locais de trabalho e de transporte 

diário, nas cidades africanas atingiu índices inimagináveis. Os impactos refletem-se nos custos de 

aluguer de uma moradia e nos custos de transporte. Para exemplificar, na cidade moçambicana de 

Maputo (cidade capital do país), alguns moradores da periferia que recebem o salário mínimo chegam 

a gastar cerca de quinze por cento (15%) do ordenado mensal no transporte diário de ida e volta entre 

a casa e o posto de trabalho. O aluguer de moradia por esta classe social (funcionários de emprego 

formal com salário mínimo) é quase impossível. Uma moradia do tipo dois (T2) num bairro de classe 

média-baixa na cidade de Maputo chega a custar 125% do salário líquido de um funcionário de nível 

médio e cerca de 60% do salário de um funcionário com grau superior, nomeadamente de 

Licenciatura. Numa outra cidade moçambicana do interland, como de Lichinga, uma mesma moradia 

tipo T2 localizada numa zona de classe média-baixa custa, em média, 80% do salário de um 

funcionário de nível médio e 40% do salário de um funcionário com grau superior de Licenciatura.  

Sem uma casa ao nível das suas capacidades económicas, perto do local de trabalho e com 

um sistema de transporte que permita ligar as pessoas que vivem em áreas mais periféricas, a solução 

encontrada pelos habitantes para minimizar os custos, tanto do aluguer da casa, como do transporte, 

com de tempo despendido nas deslocações, as populações abdicam geralmente destes serviços e de 

instalações condignas. Optam, então, por viver em alojamentos superlotados de bairros localizados 

próximos de seus locais de trabalho, muitas vezes, informais e carenciados de infraestruturas 

adequadas e ao acesso a serviços básicos (Lall et al., 2017). 

Para viver nos centros urbanos nos países de África subsaariana, os habitantes precisam de 

fazer uma avaliação de custo-benefício entre estar privado de serviços básicos e estar expostos a 

perigos de diversa ordem, por um lado, e conseguirem minimizar o tempo de deslocação e os custos 

de transporte e de aluguer de uma casa, por outro. Com efeito, as populações procuram localizar-se 

em locais ondem avaliam que as oportunidades de trabalho, tanto formal, como informal, são maiores 

e, por conseguinte, conseguem maximizar o tempo e evitar grandes despesas de transporte para a 

deslocação entre a residência e o local onde desenvolvem as suas atividades económicas (Araújo, 

2003). Como referem também Wisner et al. (2003), grande parte das populações carenciadas ou 

pobres dos centros urbanos africanos tomam, na maioria dos casos, a localização da sua residência 
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como o elemento base para organizar as atividades de subsistência, ou seja, a localização de uma 

residência constitui um recurso de subsistência.  

Do exposto, podemos concluir que o processo de urbanização no continente africano caminha 

na direção contrária à teoria aceite de que a urbanização proporciona um maior acesso ao emprego, 

serviços básicos e redes de segurança social (Commins, 2011) ou, como refere  Gaspar (2014) que 

urbanizar um território implica o acesso a um mínimo de infraestruturas (vias, abastecimento de águas, 

esgotos, energia) e serviços, deste modo, a urbanização não está a contribuir para a melhoria do bem-

estar básico das populações e muito menos se apoia mutuamente na transformação estrutural, em 

especial na transição demográfica.  

Devido ao fraco desempenho do setor da indústria transformadora e dos serviços que 

carateriza as cidades africanas, o setor informal e ambulante de rua tem sido a única ou a exclusiva 

fonte de emprego e de sobrevivência da maior percentagem da população, principalmente dos jovem. 

As Nações Unidas estimam que para as mulheres africanas a economia informal e, na maioria dos 

casos, independente representa cerca de 92% de total de novos empregos fora da agricultura (PNUD, 

2016).  

Para além da pobreza que se reflete no acesso das famílias urbanas aos serviços e 

infraestruturas básicas, assim como outros problemas sociais como a criminalidade, as áreas urbanas 

de países da África subsaariana também se encontram mais expostas à poluição devido à 

concentração de pessoas em pequenas áreas de deficiente ou inexistente sistema de saneamento 

básico.  

As populações urbanas vivem também expostas à ocorrência de processos naturais perigosos, 

como as inundações, devido à localização de grandes assentamentos humanos da região junto à costa 

de baixa altitude, como as cidades de Maputo, Beira e Nacala, em Moçambique, Luanda, em Angola, 

ou Dar-es-salam, na República da Tanzânia e as margens dos grandes rios. Outras exposições a 

inundações devem-se a ocupações desordenadas das bacias de convergência de escoamento 

superficial. A exposição aos riscos de movimentação de terras é devido ao crescimento informal dos 

agrupamentos populacionais e à consequente ocupação das vertentes declivosas suscetíveis a 

movimentos de terras.  

Em síntese, podemos dizer que a exposição das populações aos diversos tipos de riscos 

naturais nas cidades da África subsaariana é consequência direta dos estilos ou das práticas de 

urbanização prevalecente. A concentração dos postos de trabalho e de outras atividades económicas 
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na cidade de cimento, a carência de infraestruturas habitacionais para a população de baixo 

rendimento, a deficiente rede rodoviária e a consequente desconexão dos assentamentos 

populacionais, os elevados custos de aluguer das casas na zona de cimento, ou em locais próximos de 

postos de trabalho, e os custos elevados dos transportes públicos, a falta de planos formais de uso do 

solo urbano e a sua fiscalização, a falta de fundos e o desperdício dos recursos figuram entre os fatores 

básicos para a prevalência do processo de ocupações das áreas suscetíveis à ocorrência de processos 

naturais perigosos e consequente exposição das populações aos riscos relacionados. 

 

3.2 – A urbanização em Moçambique: Práticas e Políticas. 

Foi a partir dos finais da segunda metade do século passado que o país começou a ver a 

população das suas cidades a aumentar de forma acelerada, sem que tivesse sido acompanhado pelo 

correspondente crescimento de infraestruturas e serviços urbanos (Araújo, 2003). O crescimento 

acelerado da população urbana em Moçambique começa notavelmente a desencadear-se na década 

de 70, mais concretamente após ao processo de nacionalização decorrido no ano de 1974, quando as 

cidades capitais das províncias se tornaram locais de concentração e afirmação dos novos poderes do 

povo africano e por, conseguinte, a população negra moçambicana tomou conta das habitações e dos 

postos de trabalho (Medeiros, 2006).  

Embora não existam dados precisos sobre o ritmo de crescimento da população urbana em 

Moçambique, podemos afirmar que desde a década de 70 até aos dias de hoje, o crescimento da 

população urbana, assim como as suas consequentes implicações nas formas de uso e ocupação do 

solo urbano, não decorreram a ritmos uniformes. Contribuíram para o efeito fatores de diversa ordem, 

com destaque para o fator político-militar, como a guerra civil de 16 anos (entre o Governo e a 

Renamo), e os de ordem ambiental, como as calamidades naturais (secas, inundações e os ciclones 

tropicais) que frequentemente assolam o país., estes fatores contribuíram significativamente para o 

ritmo de movimentação da população das zonas rurais para as áreas urbanas e as suas implicações no 

processo de ocupação do solo urbano.  

A década de 70, por exemplo, foi marcada pelo processo político de independência nacional e 

as cidades, nesta década, foram percebidas como locais de “tomada de poder”, de oportunidade de 

emprego e de educação, assim como de locais de aquisição/posse das infraestruturas deixadas pelo 

colono e, mais tarde, nacionalizadas pelo Governo de transição liderado pela Frelimo. Este foi um 

período marcado pela explosão urbana através da substituição da população, o que resultou até 1980 
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no aumento da população urbana do país em cerca 7,5 vezes quando comparada com o efetivo 

urbano existente no início da década de 1970 (Araújo, 2003). A população urbana passou em 1980 a 

representar 12,8% da população total do país.  

A década de 80, por sua vez, foi marcada pela intensificação da guerra civil no país, que 

terminou com assinatura dos Acordos de Paz de Roma, em 1992. Este período foi caraterizado pela 

perceção populacional da cidade enquanto local protegido e seguro, isto é, pouco acessíveis ao inimigo 

(Renamo). Esta perceção levou a que grande parte da população rural ou das zonas atingidas pelo 

conflito procurassem refúgio nas cidades, principalmente nas capitais provinciais e nas sedes distritais.  

No entanto, o ritmo de crescimento da população urbana nesta década foi inferior ao registado 

na década de 70. Estima-se que a taxa de crescimento médio anual para as principais cidades 

moçambicanas (capitais provinciais) tenha sido da ordem dos 4.6% (Araújo, 2003). Contribuiu para 

esta retração do crescimento da população urbana o facto de, devido ao conflito armado, parte da 

população, principalmente a localizada em zonas limítrofes do país, ter-se refugiado nos países 

vizinhos, principalmente os que formam a linha de fronteira com Moçambique (Tanzânia, Malawi, 

Zâmbia, Zimbabwe e África do Sul). Devido ainda ao conflito armado, a ocupação de novos espaços 

neste período foi confinada aos perímetros próximos dos centros das cidades, isto é, assistiu-se a uma 

implosão urbana caraterizada pela ruralização das zonas periféricas do espaço da cidade e de 

suburbanização de espaços vagos do interior das cidades (Araújo, 2003).  

A década de 90 foi marcada pela assinatura dos Acordos de Paz de Roma (1992) e a 

realização das primeiras eleições multipartidárias do país, em 1994. É um período que, deixando de 

parte a ocorrência de calamidades naturais como a do ciclone tropical Nádia, de 1994, pode ser 

caraterizado resumidamente como de processos de reconciliação, de reintegração social dos 

desmobilizados da guerra e da integração territorial dos deslocados e refugiados de guerra vindos 

maioritariamente dos países vizinhos. A taxa média anual de crescimento da população urbana nesta 

década foi de cerca de 3.1% e, em 1997, a população urbana passou a representar cerca 28,6% do 

total da população moçambicana (INE, 2015).  

As cidades nesta década foram vistas como locais de oportunidades de emprego no âmbito da 

reconstrução do país e de oportunidades de reintegração na educação e em outras atividades 

económicas. Esta perceção popular culminou na expansão territorial das cidades e, como 

consequência, assistiu-se ao surgimento de novos bairros e à intensificação do processo de ocupação 

para fins habitacionais das áreas frágeis e inadequadas, localizadas nas áreas periféricas e nos centros 
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das cidades (de declives e áreas inundáveis). Como consequência, as cidades passaram da fase de 

implosão urbana, que marcou a década de 80, para a fase de expansão urbana (Araújo, 2003).  

Os anos que se seguiram à década de 90 continuaram, até aos dias de hoje, a ser 

politicamente marcados como períodos de reconciliação pós Guerra Fria e de manutenção da paz. As 

cidades continuaram igualmente a ser vistas como locais de oportunidade de emprego, da prática da 

atividade comercial e locais de oportunidade de acesso a formação técnico-profissional e superior, 

motivados pelo início, nesta década, dos processos de expansão do ensino superior para as capitais 

provinciais e a introdução e reclassificação das instituições de ensino técnico, médio e profissional 

existentes. Alguns exemplos destes processos, na cidade de Lichinga, foram a abertura do Instituto de 

Formação em Administração Pública e Autárquica (IFAPA) (2004) e da delegação da Universidade 

Pedagógica (2006), assim como a reclassificação da Escola Básica Agrária e da Escola Industrial e 

Comercial Ngungunhane para Institutos Técnicos, Médios e Profissionais.   

O crescimento da população urbana até a década de 2000 não decorreu a ritmos acelerados, 

como os registados nas décadas antecedentes. A população urbana passou de 28,6% do total da 

população moçambicana, em 1997, para 30,4%, em 2007 (figura 40). Esta redução do ritmo de 

crescimento da população urbana pode ser justificada, de alguma forma, pelo facto de estarem a 

decorrer nos últimos anos no país processos de descentralização de alguns serviços sociais básicos 

para as cidades pequenas e vilas que funcionam como capitais sede dos distritos. São exemplos as 

reclassificações dos serviços da saúde, educação, de algumas atividades económicas e a introdução 

dos serviços da banca. Embora tenha decorrido a um ritmo menos acelerado que o registado nas duas 

últimas décadas do século passado, as implicações do crescimento urbano dos anos de 2000 para cá 

continuam a incidir no processo de organização do espaço urbano, com o aparecimento de novos 

agrupamentos populacionais informais e dispersos de forma desordenada na periferia das cidades.  
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Figura 40 - Evolução da população urbana em Moçambique, 1980-2007 (INE, 2015)  

 

Do que foi exposto, as conclusões a que se pode chegar são as seguintes: o modelo e a prática 

de urbanização em Moçambique contribuem significativamente para a prevalência de processos de 

ocupações informais de áreas marginais das cidades para fins habitacionais e o consequente aumento 

do número de residentes urbanos expostos aos riscos naturais. A causa chave é o desequilíbrio 

acentuado entre as taxas de crescimento da população urbana e as taxas de crescimento económico 

urbano (taxas de oferta de infraestruturas habitacionais e de serviços).  

As cidades moçambicanas na sua generalidade continuam carenciadas de infraestruturas 

ajustadas ao tamanho atual da sua população e de infraestruturas habitacionais para as camadas 

populacionais de baixos rendimentos. Após a independência nacional o país não registou projetos 

significativos de construção de habitações para as populações carenciadas. Como refere ainda a UN-

HABITAT (2007), nota-se do lado do Governo a falta de iniciativas de promoção de habitação para as 

camadas pobres urbanas. O Fundo de Fomento de Habitação, criado 1995, mostra que são 

beneficiados apenas os funcionários do mercado formal de emprego e os funcionários do Estado.  

Um estudo da UN-HABITAT sobre a cidade de Maputo estimou em 3.200 dólares americanos o 

valor necessário para a construção de uma casa precária com três (3) quartos, em terreno com 

infraestrutura básica como água, saneamento e eletricidade (UN-HABITAT, 2007). Devido à situação 
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informal tanto do ponto de vista do emprego, como do direito de uso e aproveitamento da terra que 

carateriza o país, a grande maioria da população enfrenta enormes dificuldades para aceder ao crédito 

bancário para a construção de habitação, pois vive desprovida de qualquer bem material legalmente 

adquirido para servir de garantia. 

A informalidade e a dispersão dos agrupamentos populacionais dificultam também a 

articulação e a expansão dos serviços básicos urbanos. Com alguma exceção da cidade capital do país, 

Maputo, e das cidades regionais da Beira (centro) e Nampula (norte), nas restantes cidades 

moçambicanas a rede de abastecimento de água, saneamento do meio e a rede rodoviária (por 

exemplo, a rede de estradas asfaltadas) continuam circunscritas à cidade de cimento, isto é, estão 

ainda numa fase da sua expansão que podemos chamar de embrionária, o que significa que estão 

desajustadas face ao tamanho atual da sua população.  

Devido ainda ao ritmo de crescimento das cidades, por alargamento informal e dispersão da 

área ocupada através de autoconstruções, grande parte dos assentamentos humanos das cidades 

moçambicanas estão desconectadas. A rede rodoviária que liga os diferentes agrupamentos e que liga 

estes ao centro da cidade é deficitária e, em alguns casos, quase inexistente, o que dificulta o 

deslocamento de grande parte dos seus moradores para os postos de trabalho geralmente localizados 

nas zonas de cimento. Alguns moradores dos bairros da periferia da cidade de Maputo chegam a 

demorar cerca de uma a duas horas para percorrer num transporte público um percurso de cerca de 8 

quilómetros. Na cidade de Lichinga, onde não existe o serviço de transporte público urbano, os 

residentes dos bairros da periferia comum Massenger ou Nomba chegam a percorrer distâncias de 

cerca de 5 a 6 km a pé para se dirigirem para os postos de trabalho. 
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Figura 41 - Transporte público alternativo de passageiros na cidade de Maputo 

 

A solução encontrada pela maioria da população pobre das cidades para lidar com estas 

limitações é estabelecerem-se o mais perto possível dos locais de trabalho, ou dos locais onde 

desenvolvem as suas atividades de subsistência, ou em locais onde possam adquirir uma parcela de 

terra para a construção da habitação própria, ou em locais onde possam alugar uma casa a custos 

acessíveis, ou ainda em áreas que reúnem os requisitos referidos, ainda que sejam áreas desprovidas 

de serviços básicos, ou que sejam suscetíveis à ocorrência de processos perigosos. 

 

3.2.1 – Práticas de ocupação informal na cidade de Lichinga 

Lichinga é um exemplo significativo de cidades capitais provinciais de Moçambique que viu, 

após o processo político de independência nacional (1975), aumentar a sua população a ritmos 

assustadores. Como referimos no capítulo 2, sobre a evolução da população da cidade de Lichinga 

(figura 36), a população da cidade passou de 3011 habitantes, em 1970, para 142 331 habitantes em 
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2007 e estima-se que em 2017 a cidade passe a contar com um efetivo de 235 224 habitantes (INE, 

2010a). 

O crescimento da população urbana na cidade de Lichinga não decorreu também a ritmos 

uniformes, fatores de ordem político-militar, ambiental e socioeconómicos como a independência 

nacional, a guerra civil dos 16 anos, as catástrofes naturais que assolam o pais e a distribuição 

irregular dos recursos socioeconómicos contribuíram significativamente para a variação temporal do 

ritmo de mobilidade espacial da população para a cidade capital provincial. 

Pelo fato de o ritmo de crescimento da população urbana não estar a ser acompanhado com a 

oferta de infraestruturas e serviços básicos urbanos como o de habitação, como se passa na 

generalidade dos centros urbanos do país, as principais implicações na cidade de Lichinga, são 

também, o uso e a ocupação descontrolada do solo urbano pois a cidade cresce por alargamento 

horizontal disperso e informal da área construída através de autoconstruções. 

A autoconstrução é em Moçambique e nos restantes países da Africa subsaariana a exclusiva 

forma de as populações conseguirem adquirir uma habitação própria. No entanto, devido à falta de 

transporte público urbano para conectar as populações da periferia para o centro da cidade onde estão 

localizados os postos de trabalho e outras atividades económicas e associado ao deficiente processo de 

expansão de serviços como de abastecimento de água e a rede pública de energia elétrica que torna a 

periferia pouco atrativa a ocupação para fins habitacionais e da falta de um plano formal de estrutura 

urbana e outros constrangimentos como veremos no ponto seguinte sobre a gestão do risco. 

As áreas fortemente concorridas para as autoconstruções informais na cidade de Lichinga são 

as planícies aluviais, em especial as planícies de inundação, dos rios Namacula e Muchenga, 

localizadas junto ou que circundam o centro da cidade/cidade de cimento. Estas planícies de 

inundações, outrora constituíram a maior cintura verde da cidade e os seus principais usos eram a 

caça e a atividade agropecuária de subsistência.  

Em 1965 a cidade limitava-se à cidade colonial (Figura 56), de 1970 para cá assistiu-se nestas 

planícies a processos de conversão do uso agropecuário em uso habitacional. Hoje, embora existam 

alguns vestígios de prática desta atividade agropecuária, o tipo de cobertura do solo predominante é o 

de infraestruturas habitacionais, como se pode verificar pela mudança de uso e cobertura do solo das 

planícies aluviais dos rios Namacula e Muchenga em 1965 e 2015 ilustradas na figura 42. 
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Figura 42 - Forma de uso e cobertura da terra na parte da planície aluvial do rio Muchenga e Namacula, em 1965 e 2015 

Após a independência nacional de 1975, a cidade de Lichinga acolheu um número significativo 

de população rural oriunda dos distritos da província e ainda de quadros técnicos provenientes dos 

países vizinhos como a Tanzânia e o Malawi, países estes na altura já independentes e que 

aproveitaram esta situação com perspetivas de oportunidades de emprego tanto formal como o 

informal devido à saída massiva e forçada de quadros técnicos e funcionários do regime colonial 

aquando do processo de nacionalização. 

1965 2015 

Rio Namacula 

Rio Muchenga 
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 Com a intensificação da guerra civil na década de 1980 as cidades moçambicanas 

principalmente, as capitais provinciais tornaram-se locais avaliados como seguros e para isso, de 

refúgio. Durante esta década a cidade de Lichinga acolheu grande parte da população rural atingida 

pelo conflito que ocorriam nos distritos vizinhos de Lichinga, Lago, Sanga, Muembe, Majune e Unango. 

O principal marco do crescimento acelerado da população urbana na forma de uso e ocupação do solo 

nesta década na cidade foi a expansão dos bairros da Cerâmica, Muchenga e Sanjala em direção à 

planície aluvial dos rios Muchenga e Namacula conforme se ilustra na figura 43. 

 

Figura 43 – Sentido de expansão do uso habitacional  na década de 1980 

 

Depois dos acordos de paz de Roma de 1992 e até aos dias de hoje são os fatores de ordem 

socioeconómica os que motivam a migração para a cidade. Os anos 90 marcam a entrada na cidade 

de populações oriundas dos países vizinhos e do meio rural moçambicano, que se deslocam à procura 

de oportunidades de emprego principalmente na área da construção civil. O facto das cidades capitais 

provinciais do país serem centros do poder político e administrativo das respetivas províncias e embora 

estejam a decorrer processos de descentralização de alguns serviços para as sedes distritais, estas 

continuam a ser locais de concentração de serviços básicos vitais para a população, como são os 
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casos dos serviços de saúde e de educação, o que leva grande parte dos jovens a deslocar-se das 

zonas rurais para as grandes cidades do país, como a cidade de Lichinga. 

O marco de expansão urbana na cidade de Lichinga na década de 90 foi o aparecimento do 

bairro de Namacula e a intensificação do processo de ocupação da planície de inundação dos rios 

Muchenga e Namacula. À semelhança dos fatores de motivação que levaram à expansão desordenada 

dos bairros Sanjala, Popular, Muchenga e Cerâmica, na década anterior, de 2000 para cá, surge o 

bairro conhecido por “Nangala” e a expansão dos bairros existentes, através da ocupação intensiva de 

áreas inundáveis da planície aluvial dos rios Muchenga, Namacula e Lucheringo, e ainda a ocupação 

de algumas áreas com vertentes declivosas como é o caso da expansão do bairro de Nzinje em direção 

ao rio com o mesmo nome. 

Devido à informalidade que sempre caraterizou o processo de aparecimento de novos 

aglomerados populacionais nas cidades moçambicanas, grande maioria das famílias nelas instaladas 

vive desprovida de grande parte dos serviços básicos urbanos como sejam o acesso a água e 

saneamento seguros. Para citar alguns exemplos, a principal fonte de água para o consumo das 

famílias é o poço a céu aberto e a latrina tradicional não melhorada é o principal tipo de serviço 

sanitário. Os resíduos sólidos (lixo) são depositados nas valas de drenagem abertas pelos próprios 

moradores para permitir o escoamento das águas pluviais (figura 44).  

 

 

Figura 44 - Resíduos sólidos depositados no canal de escoamento 
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A localização destes aglomerados em áreas inundáveis, onde as famílias vivem privadas de 

serviços de água e saneamento seguros, representam os principais perigos ou ameaças com que as 

populações se deparam e que podem ser resumidos em: 

(i) Destruição de infraestruturas (casas, latrinas e poços) devido ao tipo e qualidade do material e 

técnicas usadas na edificação das mesmas (por exemplo: o adobe e o capim);  

(ii) O surto e a frequência de doenças de origem hídrica resultante do consumo de água dos poços 

a céu aberto e; 

(iii)  A eclosão da malária e/ou dengue pela proliferação dos focos de reprodução e propagação do 

mosquito, como os casos de águas estagnadas nas valas de drenagem e águas negras das 

latrinas tradicionais não melhoradas (figura 45). 

 

Figura 45 - Água estagnada em vala de drenagem junto habitação 

 

Atualmente, podem ser distinguidos na cidade de Lichinga quatro tipos de usos do solo 

principais, designadamente: (1) cultivo agrícola e áreas arbustivas, (2) a floresta e as plantações 

florestais, (3) as áreas húmidas e (4) o uso habitacional (figura 46).  
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Figura 46 - Distribuição espacial dos tipos básicos de uso do solo no distrito - cidade de Lichinga 

 

A classe de uso do solo que apresenta maior extensão é a de cultivo agrícola e áreas 

arbustivas. As áreas florestais ocorrem nos limites exteriores da cidade e têm uma extensão 

semelhante à das áreas húmidas. O uso habitacional compreende dois tipos de solos: o solo 

urbanizável planeado e o solo urbanizável não planeado, no primeiro caso temos a zona de cimento, 

com um sistema de arruamento e um conjunto de infraestruturas e equipamentos sociais, no segundo 

caso temos as áreas da periferia, cuja ocupação ocorreu de forma espontânea e desordenada, isto é, 

sem obedecer a um plano de ordenamento territorial. Como consequência da ocupação informal, estas 

áreas apresentam um défice elevado de infraestruturas e equipamentos sociais.  

São exemplos de zonas de uso habitacional não planeado na cidade de Lichinga as áreas 

habitacionais localizadas nas planícies aluviais que outrora serviram de limite natural entre os bairros. 

Temos, pela sua extensão e densidade de ocupação, a planície aluvial do rio Namacula, que separava 

o bairro de Namacula dos bairros de Sanjala e Muchenga; a planície aluvial do rio Muchenga, que 

separava os bairros de Muchenga e da Estacão; a planície do rio Lucheringo que separava o bairro de 

Lucheringo dos bairros de 23 de Setembro e Mitava. 
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  Ocorrem igualmente na periferia da cidade zonas de ocupação habitacional dispersa. São 

zonas caraterizadas até ao momento por uma baixa densidade populacional e  predominio de um 

sistema misto de cobertura e uso do solo, nomeadamente a convivência entre os usos habitacional e 

agrícola familiar de subsistência. Um exemplo da forma de ocupação dispersa na cidade de Lichinga é 

o assentamento conhecido como bairro de “Nangala” ou como bairro da Universidade Pedagógica. 

A exposição das populações a processos naturais perigosos é uma realidade nas cidades 

moçambicanas. No caso das inundações na cidade de Lichinga, é consequência direta da ocupação 

informal e descontrolada do uso do solo urbano principalmente para fins habitacionais, em plenas 

planícies aluviais. A ocupação de forma densa das planícies de inundação dos rios Muchenga e 

Namacula iniciada sensivelmente na década de 1990 e, de 2000 até aos nossos dias, a da planície de 

inundação do rio Lucheringo são bem exemplo dos processos perigosos que acarretam estas 

ocupações informais do solo. 

 

3.2.2 – Politicas sobre a posse da terra e a gestão do risco 

Do reconhecimento da elevada suscetibilidade do território e do elevado grau de 

vulnerabilidade da população aos riscos naturais, as autoridades governamentais moçambicanas 

elaboraram uma lei que estabelece o regime jurídico da gestão das calamidades no país que é 

coadjuvada com outros instrumentos jurídicos como a Constituição da República de 2004, Lei de 

Terras 19/1997 e a Lei e Política do Ordenamento Territorial 19/2007.  

São objetivos principais da referida lei de gestão de calamidades, a prevenção, mitigação dos 

efeitos destruidores das calamidades, desenvolvimento de ações de socorro e assistência, bem como 

as ações de reconstrução e recuperação das áreas afetadas. Integram nela, os planos de previsão de 

riscos de ocorrência, não só de cheias e inundações, mas também, os planos de previsão de 

ocorrência de seca, ciclones, incêndios, queimadas, epidemias, erosão, movimentos de terra e o 

derrame de hidrocarbonetos.  

Procuramos apresentar resumidamente os pontos chaves que constam dos referidos 

instrumentos relacionados com o processo de gestão de riscos no país, assim como a nossa 

interpretação sobre a situação atual, sua implementação e principais limitações para alcançar os 

resultados pretendidos. 
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a) Lei de Terras 19/1997 

- Definem-se zonas de proteção parcial que integram os leitos das águas interiores, do mar 

territorial e da zona económica exclusiva.   

b) Lei de Gestão de Calamidades 15/2014 

- Na Lei de Gestão das calamidades delega-se aos governos provinciais e aos representantes do 

Estado nas autarquias a responsabilidade ou a competência de definir as zonas de risco de 

calamidades13 nas suas respetivas áreas de jurisdição, de interditar a construção de habitações, 

mercados e outras infraestruturas, com exceção de casos de aplicação de tecnologias adequadas ao 

caso específico, sendo reservada ao Governo, através da instituição que coordena a gestão de 

calamidades no país (INGC), a competência de emitir aviso prévio e ativar o sistema de alerta sobre 

calamidades. 

- Definem-se como direitos dos cidadãos das zonas de riscos, receber atenção especial do 

Estado ou da autarquia local, serem evacuados por meios seguros, conhecer, visitar e pronunciar-se 

atempadamente sobre os locais de evacuação, receber apoio na evacuação dos bens que possam 

estar em risco, no momento e nas condições indicadas pelas autoridades, a proteção dos bens 

evacuados e a guarda dos mesmos por entidades autorizadas.  

- Definem-se como deveres dos cidadãos, a observação do regime de construção definido 

especificamente para a zona e obedecer prontamente às ordens de evacuação, sob pena de 

responsabilização criminal por desobediência. 

- É definido o programa de assistência às vítimas de calamidades onde existem indicações 

sobre a alimentação, a assistência médica e medicamentosa, a educação, a evacuação da zona de 

risco alto, o reassentamento e a promoção de atividades de produção de alimentos e de 

desenvolvimento económico, social e cultural. Define-se igualmente o grupo de pessoas com estatuto 

de regime especial de proteção, ou seja, as pessoas especialmente vulneráveis, o que compreende os 

idosos, mulheres, crianças, doentes e deficientes físicos. 

                                                           
13 Para efeitos da Lei de gestão de calamidades de Moçambique (15/2014) define-se como calamidade ao sinistro 

causado por um fenómeno natural, tecnológico, biológico, geológico ou derivado da ação humana, em proporções 

suscetíveis de criar riscos de vida, danos humanos e materiais, bem como a rutura de infraestruturas económicas e sociais 

de uma comunidade e define-se como catástrofe, a calamidade que, pela sua duração e impacto extraordinários, provoca 

maiores perturbações na vida das pessoas, no tecido económico e social do país e graves danos ao meio ambiente. 



156 

- Define-se como medida de caráter preventivo, a definição das zonas de riscos de 

calamidades, nas respetivas áreas de jurisdição, o interditar a construção de habitações, mercados e 

outras infraestruturas, exceto mediante aplicação de tecnologia de construção adequadas. 

- Define-se o reassentamento da população como uma das formas de assistência das pessoas 

em situação de emergência e determina-se que a recusa do cumprimento atempado das condições de 

evacuação obriga o Estado a recorrer a mecanismos compulsivos. Veda-se igualmente a venda, ou 

qualquer outra forma de alienação, das casas de habitação atribuídas às pessoas reassentadas e 

determina-se ainda que o abandono ou a alienação das casas de habitação implica a perda do direito 

de propriedade sobre a mesma a favor do Estado. 

c) Lei e Política de Ordenamento do Território 19/2007 

- Define-se como objetivo específico para o âmbito urbano “evitar a utilização inadequada das 

parcelas e talhões urbanos, a existência de situações de indefinição de uso das parcelas e talhões, 

aproximação de equipamentos sociais incompatíveis, a deterioração das áreas já urbanizadas, a 

poluição e a degradação ambiental e a implementação de infraestruturas urbanas em solos 

inadequados”. 

- São definidos quatro níveis de intervenção dos planos de ordenamento do território no país, 

nomeadamente, nacional, provincial, distrital e autárquico. São tarefas de âmbito nacional, a definição 

de regras gerais da estratégia do ordenamento do território e ao nível provincial, a definição de 

estratégias de ordenamento do território da província. É da responsabilidade dos governos distritais a 

elaboração dos planos de ordenamento do território da área do distrito e os projetos para a sua 

implementação. É da responsabilidade das autarquias, o estabelecimento de programas, planos, 

projetos de desenvolvimento e do regime de uso do solo urbano, de acordo com as leis vigentes. 

- Definem-se os instrumentos que orientam o ordenamento do território nas diferentes unidades 

territoriais do país. São instrumentos de caráter geral, os relativos à qualificação e classificação dos 

solos, os de cadastro nacional de terras, os inventários ambientais, os sociais e económicos e o de 

zoneamento ao nível do distrito (quadro XXX). Incluem os planos distritais de uso de terra, de âmbito 

distrital e interdistrital, que estabelecem a estrutura da organização espacial do território de um ou 

mais distritos, e a nível autárquico incluem os planos de estrutura urbana, os planos gerais e parciais 

de urbanização e os planos de pormenor (quadro XXXI). 
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Quadro XXX - Instrumentos gerais para o ordenamento do território 

Qualificação dos Solos Instrumento informativo e indicativo da utilização preferencial dos terrenos, em função da sua 

aptidão natural ou da atividade dominante que neles se exerça, ou possa ser exercida, para um 

uso e aproveitamento mais corretos e garantia da sustentabilidade ambiental; 

Classificação dos Solos Instrumento que determina o regime político administrativo de cada parcela do território em 

duas categorias fundamentais, a de solo urbano e a de solo rural, tal como definidas no artigo 1 

da presente Lei; 

Cadastro Nacional de Terras Instrumento vinculativo e indicativo dos titulares dos direitos de uso e aproveitamento da terra, 

da localização geográfica, da forma, das regras e dos prazos para a sua utilização, dos usos 

e/ou da vocação preferencial para a utilização, proteção e conservação dos solos; 

Inventários Ambientais, Sociais e 
Económicos 

Instrumentos informativos a elaborar pelos vários órgãos setoriais, através da recolha e 

tratamento de dados ambientais, sociais e económicos; 

Zoneamento Instrumento informativo e indicativo, elaborado com base na qualificação dos solos, existência 

de recursos naturais e na ocupação humana, que qualifica e divide o território em áreas 

vocacionadas preferencialmente para determinadas atividades de caráter económico, social e 

ambiental. 

Fonte: Lei de ordenamento do território 19/2007 

Quadro XXXI - Instrumentos para o ordenamento do território a nível autárquico 

 

Planos de estrutura urbana 
Estabelecer a organização espacial da totalidade do território do município ou povoação, 

os parâmetros e as normas para a sua utilização, tendo em conta a ocupação atual, as 

infraestruturas e os equipamentos sociais existentes e a implantar e a sua integração na 

estrutura espacial regional. 

 

Plano geral de urbanização 
Estabelecer a estrutura e qualificar o solo urbano na sua totalidade, tendo em 

consideração o equilíbrio entre os diversos usos e funções urbanas (ex: definir as redes 

de transporte, comunicações, energia e saneamento, e os equipamentos sociais). 

 
Plano parcial de urbanização 

Estabelecer a estrutura e qualificar o solo urbano parcialmente, tendo em consideração 

o equilíbrio entre os diversos usos e funções urbanas (ex: definir as redes de transporte, 

comunicações, energia e saneamento, e os equipamentos sociais). 

 

Planos de pormenor 
Definir com pormenor a tipologia de ocupação de qualquer área específica do centro 

urbano, estabelecendo a conceção do espaço urbano, os usos do solo e as condições 

gerais das edificações, o traçado das vias de circulação, as caraterísticas das redes de 

infraestruturas e serviços, quer para novas áreas ou para áreas existentes caraterizando 

as fachadas dos edifícios e arranjos dos espaços livres. 

Fonte: Lei de ordenamento do território 19/2007 
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No caso específico da gestão do risco de inundação existem instrumentos legais cuja 

implementação tem impactos visíveis ou percebidos. Destacamos, por exemplo, os sistemas de aviso 

prévio e de alerta, bem como a cartografia de áreas de riscos à escala nacional e a evacuação de 

populações localizadas em áreas de risco alto.  

Existe  no entanto  um conjunto de medidas que avaliamos como sendo de difícil 

implementação ou cuja prática não surte os resultados desejados. Sobre este aspeto destacamos as 

seguintes constatações:  

- Embora estejam determinadas no artigo 13º da Lei do Ordenamento do Território as 

competências para a elaboração e aprovação dos instrumentos de ordenamento territorial e que a sua 

elaboração é de caráter obrigatório para os níveis distrital e autárquico,  por várias razões, alguns 

distritos e autarquias do país ainda não possuem instrumentos detalhados ou atualizados para o 

ordenamento do território. Para os que possuem, o sistema de fiscalização é quase inexistente, ou 

ineficaz pois no caso dos centros urbanos, continua a registar-se o aparecimento de agrupamentos 

populacionais informais de forma dispersa em áreas de risco. 

O programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT), no seu 

relatório de 2007 sobre o perfil do setor urbano em Moçambique, estimava que cerca de três quartos 

da população urbana em Moçambique seria composta por residentes de bairros informais. Dados do 

mesmo relatório avançam, por exemplo, que 40% dos bairros da cidade de Nacala são informais e 70% 

da população da cidade capital de Maputo vive em assentamentos informais. São caraterísticas a 

destacar nos assentamentos informais em Moçambique, a ocupação de terrenos marginais perto dos 

rios ou em declives acentuados, a alta densidade de ocupação do solo, a baixa qualidade de 

construção, o baixo nível de integração social ou, ainda, a falta de controlo de atividades criminosas e 

ilegais (MICOA–DINAPOT, 2006).  

Como referimos na introdução deste trabalho, o processo de reassentamento das populações 

evacuadas das áreas de riscos tanto das unidades territoriais de nível distrital, como autárquico não 

têm surtido, na maioria dos casos, os efeitos desejados. Há registos “intermitentes” (descontínuos) de 

situações em que as populações abandonam os centros de reassentamento e voltam às áreas de onde 

foram retiradas, ou ocupam novas áreas suscetíveis também à ocorrência de processos naturais ou 

similares.  

Nos programas de assistência previstos na Lei de calamidades, e que compreendem a 

promoção da atividade de produção de alimentos e de desenvolvimento económico, social e cultural, a 
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garantia de mobilização e de organização da participação dos beneficiários não se faz sentir e, na 

maioria dos casos, fica a cargo da iniciativa individual das famílias, o que, por vezes, leva as pessoas a 

regressar às áreas donde foram retiradas. A participação dos beneficiários nos projetos mostra-se 

também deficitária pois, na maioria dos casos, limita-se a um grupo restrito de líderes da comunidade 

que representam a maioria e facilmente são corrompidos por promessas de benefícios individuais.  

Como referimos, consta do seu artigo 38º da Lei de Gestão de Calamidades a proibição do 

processo de venda ou qualquer outra forma de alienação das casas de habitação atribuídas às 

pessoas reassentadas. No entanto, não consta em nenhum instrumento legal o destino a dar às 

parcelas ou terrenos das zonas de riscos de onde as populações são evacuadas. Associado ao fraco 

sistema de fiscalização no cumprimento dos planos, esta lacuna é aproveitada e é um tanto ou quanto 

responsável pelo retorno das populações aos terrenos de origem (zonas de riscos) pois sentem que 

continuam com o direito de uso e aproveitamento dos mesmos. Ou seja, como não está definido o 

‘destino’ das áreas de risco alvo de ‘evacuação’, as pessoas retornam ao local, uma vez que este 

reúne, apesar do perigo de inundação, características vantajosas que superam a ‘perceção do 

risco’…este torna-se um ‘risco aceitável’. 

Em relação ao fracasso dos projetos de reassentamento, outro aspeto que consideramos 

contribuir, de alguma forma, para este insucesso é a carência de serviços básicos nos centros de 

acomodação, pois alguns centros de reassentamento são caraterizados pela falta de serviços de 

fornecimento de água e de energia elétrica, assim como de saneamento básico. Associado ao aspeto 

da deficiente rede rodoviária e de transporte que carateriza o país, no geral, a localização dos centros 

de reassentamento, sobretudo, na periferia das cidades dificulta a deslocação das populações aos 

postos de trabalho ou às unidades sanitárias e de educação, que geralmente se encontram no centro 

das cidades (zona urbanizada). 

São fatores a destacar para o insucesso do processo de gestão de riscos no país, em geral, e 

nas unidades autárquicas, em particular, e a consequente prevalência de ocupações informais de terra 

para fins habitacionais e o aumento do número de famílias moçambicanas expostas aos efeitos das 

inundações, a escassez de quadros especializados em matéria de planeamento e gestão territorial, a 

falta de fundos, o sistema duplo de governação territorial, a corrupção e o desperdício, tanto de 

recursos e materiais como humanos, a par do crescimento de mercado informal de terras. 
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- Limitações técnicas e administrativas  

Nos anos que se seguiram à independência nacional, o país sentiu a falta de quadros em 

matéria de planeamento territorial devido à saída compulsiva e massiva de técnicos para a colónia 

(Portugal). Forjaz (1981) refere, por exemplo, que à data da independência o país tinha cerca 95% de 

analfabetos, isto é, quase a totalidade da população moçambicana não tinha capacidades para exercer 

mais do que trabalho não especializado ou semiespecializado. O desperdício de quadros é outro fator 

que marca e continuará a marcar o país, pois registam-se com frequência situações de afetações de 

quadros em áreas ou setores não relacionados com as formações técnicas. Para além de afetações 

deslocadas de quadros, a formação inadequada, os baixos salários e as enormes cargas de trabalho 

continuam a fazer com que algumas unidades territoriais de nível distrital e autárquico do país tenham 

falta de pessoal ou funcionem com pessoal não capacitado (UN-HABITAT, 2007). 

- Limitações financeiras  

As limitações financeiras afetam tanto o aspeto de aquisição de meios tecnológicos e de 

transporte para as atividades de campo, assim como a contratação de quadros técnicos 

especializados. Nas autarquias as limitações financeiras são acentuadas. Os municípios geram 

rendimentos provenientes dos impostos das terra e dos serviços, no entanto, o facto da maior parte 

das parcelas, ou talhões, e das atividades comerciais serem informais, torna difícil a cobertura plena de 

cobranças dos impostos por parte das autoridades. A UN-HABITAT (2007) afirma, por exemplo, que 

nenhum município em Moçambique consegue cobrar mais de 40% dos fundos que necessita. Para 

isso, a maior parte dos fundos para o funcionamento dos municípios é transferida do Governo central 

para os municípios, através do fundo de compensação autárquica. 

- Sistema de governação  

O sistema de governação territorial é, em parte, um fator que concorre também para a 

dificuldade de implementação dos planos de estrutura urbana e de uso e aproveitamento de terra na 

qual se prevê, por exemplo, a definição das zonas de riscos e a sua interdição para fins habitacionais. 

À luz da Lei 2/97, a Assembleia Nacional moçambicana aprovou a criação de 33 municípios tendo 

sido as suas eleições realizadas em 1998. Hoje, o país conta com 53 municípios. Assim, a partir de 

1998 funcionam em Moçambique dois sistemas de governação local, nomeadamente, o sistema 

centralizado que não tem autonomia financeira e é constituído por órgãos locais do Estado, como os 
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Governadores provinciais, os administradores de distritos, os chefes dos postos administrativos e das 

localidades, a par do sistema descentralizado com autonomia (parcial) financeira e que corresponde às 

autarquias (UN-HABITAT, 2007). Outro aspeto de governação nas autarquias que limita o processo de 

planeamento do uso da terra é a ausência de coordenação entre as estruturas competentes, situação 

motivada pela sobreposição de responsabilidades devido à existência de várias entidades 

governamentais ou ministérios com responsabilidades e atribuições dentro dos municípios. São 

exemplos: o Ministério da Terra e Ambiente e o Ministério da Justiça que gerem ambos os direitos 

sobre a terra e o planeamento físico; o Ministério da Economia e Finanças que é responsável pelo 

financiamento das autarquias; o Ministério das Obras Públicas e Habitação que gere as infraestruturas 

urbanas e a provisão de água.  

Devido ao caráter de juventude do processo de municipalização que carateriza o país e às 

limitações técnicas e financeiras que as unidades territoriais enfrentam, grande parte das autarquias no 

país têm os sistemas de gestão dos riscos naturais, como os riscos de inundações, ainda em fase 

embrionária. Algumas encontram-se, ainda, na fase de formulação de políticas, enquanto outras estão 

na fase de aquisição e de instalação dos equipamentos de trabalho e outras numa situação adiantada, 

em fase de formação e, por isso, são poucas, até então, as autarquias no país com condições para 

apresentar estatisticamente ou cartograficamente a real situação do problema dos riscos, sobretudo os 

riscos naturais, nas suas respetivas unidades territoriais.  

As poucas informações ou dados até então disponíveis, como, por exemplo, o número de 

populações afetadas ou o número de vítimas mortais resultantes de processos naturais de inundações 

ou de movimentos de terra nos centros urbanos do país, chegam na maioria dos casos ao público, em 

geral, e às autoridades gestoras dos respetivos territórios, em particular, através de estimativas 

avançadas pelos órgãos de informação, ou pelas autoridades das subunidades territoriais das 

respetivas cidades (ex: secretários de bairros). 

O município de Lichinga é o exemplo de uma autarquia moçambicana cujas autoridades têm 

um programa de gestão dos riscos naturais na sua área de jurisdição, embora não de forma clara, na 

sua fase de planificação ou seja, de diagnóstico do problema. As autoridades dispõem de um plano 

estratégico do município para um período de dez (10) anos (2011-2021) na qual consta o diagnóstico 

dos principais problemas que afetam a cidade e as principais linhas de ação estratégica para a 

operacionalização do plano. O diagnóstico, assim como as linhas estratégicas, encontram-se 

subdivididas em dez grandes áreas de atuação, nomeadamente, em área de recursos naturais, 
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planeamento territorial, infraestruturas, transporte público, educação, saúde, serviços, segurança e 

tranquilidade públicas, desenvolvimento empresarial, democracia, participação e sociedade civil 

(CMCL, 2012).  

O plano destaca, no diagnóstico da cidade, os problemas como a erosão e a degradação dos 

solos, a ocupação descontrolada e ilegal de parcelas de terra, o problema da gestão de resíduos 

sólidos, a ausência de políticas de uso e de ocupação dos espaços verdes com relevância para as 

planícies aluviais (quadro XXXII). No entanto, constata-se no plano a ausência de uma ligação clara 

entre o diagnóstico e as ações estratégicas definidas para fazer face ao problema da ocupação das 

planícies aluviais e da exposição das populações ao risco de inundações.  

 

Quadro XXXII - Conteúdo do plano estratégico do município de Lichinga para 2011-2021 

Problemas diagnosticados Linhas de ação estratégica 

- Agravamento da erosão dos solos nalguns pontos do 
município; 

- Degradação do nível de fertilidade nalgumas áreas da 
cintura verde do município; 

- Falta de políticas claras de uso e aproveitamento da 
cintura verde do Município; 

- Falta de um plano integrado de gestão de resíduos 
sólidos; 

- Ocupação desordenada e ilegal de terras em alguns 
bairros; 

- Deficiente sistema de drenagem ocorrendo situações de 
entupimento de drenos; 

- Ausência de estruturas de drenagem nalguns pontos do 
município; 

- Fragilidade na fiscalização das obras. 

 

- Mitigação da situação de erosão existente no município e 
realização de ações de prevenção; 

- Promoção de iniciativas de educação das comunidades e 
outros segmentos da sociedade, para a mudança de 
comportamentos e a valorização dos recursos naturais 
através de palestras, teatro e ações interventivas como 
campanhas de plantio de espécies florestais; 

- Identificação, lançamento e implementação de linhas de 
pesquisa na área de conservação e exploração de recursos 
naturais; 

- Elaboração e observância dos planos de urbanização, de 
estrutura e de pormenor; 

- Desentupimento das valas de drenagem; 

- Promoção da educação nas instituições, bairros, escolas, 
mercados e outros em relação ao uso das estruturas e 
valas de drenagem; 

- Abertura de valas de drenagem, prioritariamente nos 
bairros periféricos; 

- Criação de novas zonas de expansão urbana no 
Município; 

- Estudo sobre a construção de cidades satélites na 
periferia para reduzir a pressão sobre o centro da cidade. 

Fonte: CMCL (2012) 
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- Mercado de terras 

O mercado informal de terras em Moçambique é crescente e é um dos promotores das 

ocupações espontâneas e descontroladas, principalmente nos centros urbanos, das áreas de riscos 

para fins habitacionais, o que dificulta por parte das autoridades a implementação e fiscalização plena 

do cumprimento dos planos de estrutura de uso e de aproveitamento da terra. Para além dos atrasos 

nos processos de elaboração dos instrumentos que guiam o ordenamento do território, ao nível dos 

distritos e das autarquias, de que fizemos referência nos pontos anteriores, os instrumentos base de 

gestão da terra em Moçambique, como a Constituição da República de 2004 e a Lei de terras 

19/1997 parecem-nos que, ao invés de combater o mercado informal de terras, acaba por legitimá-lo. 

Vejamos alguns aspetos destes dois instrumentos que sustentam esta nossa constatação: 

A Constituição da República de 2004 no seu artigo 109º reafirma que a terra em Moçambique 

é propriedade do Estado e que não deve ser vendida ou, por qualquer forma, alienada e nem 

hipotecada ou penhorada. Define-se no mesmo artigo que a terra no país é um meio universal de 

criação da riqueza e do bem-estar social e, para isso, o direito de seu uso e aproveitamento é de todo 

povo moçambicano. 

Na lei de terra 19/1997 no seu artigo 12º definem-se como formas de aquisição do direito da 

terra no país, a ocupação por pessoas singulares e comunidades locais, segundo as normas e práticas 

costumeiras, ocupação por singulares nacionais que de boa-fé estejam a utilizar a terra há pelo menos 

dez anos e a autorização de pedido apresentado por pessoas singulares ou coletivas. Na mesma lei, no 

artigo 15º define-se como uma das formas de comprovação do direito de uso e de aproveitamento da 

terra a prova testemunhal apresentada por membros, homens e mulheres das comunidades locais14. 

Ainda na lei de terra, no artigo 13º delega-se a responsabilidade de emissão de título de uso e 

aproveitamento da terra aos serviços públicos de cadastro gerais ou urbanos e reafirma-se ainda que a 

ausência do título não prejudica o direito de uso e aproveitamento da terra adquirido por ocupação 

costumeira ou de boa-fé. 

Do exposto e olhando pela prática quotidiana de mercado de terra no país temos as seguintes 

constatações: 

                                                           
14 Para efeitos da lei e política de ordenamento do território de Moçambique 19/2007 define-se como comunidade local ao agrupamento de famílias ou 

indivíduos, vivendo numa circunscrição territorial de nível de localidade ou interior, que visa a salvaguarda de interesses comuns através da proteção de 

áreas habitacionais, áreas agrícolas, sejam cultivadas ou em pousio, florestas, locais de importância cultural, pastagens, fontes de água e áreas de 

expansão.  
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(i) Nas unidades territoriais, principalmente de nível autárquico, não existem parcelas de terra 

livres passíveis das autoridades implementarem novos projetos ou porem em prática os 

planos de urbanização, pois toda terra tem alguém com direito formal ou informal de uso e 

aproveitamento adquirido, tanto por ocupação costumeira, como por ocupação de boa-fé. 

Para isso, a implementação de projetos urbanos, como o estabelecimento da rede 

rodoviária, de água, eletricidade ou de saneamento do meio implica a extinção do direito 

de uso e aproveitamento dos seus ocupantes e a consequente relocalização ou pagamento 

das benfeitorias15 realizadas nas respetivas terras. Devido às limitações financeiras por 

parte das autoridades municipais e à fraca capacidade de interpretação da lei por parte 

dos populares, estes processos revelam-se no país como não pacíficos e na maioria dos 

casos geram conflitos. 

(ii) O direito informal de uso e aproveitamento da terra que as populações adquirem e a 

possibilidade de ocorrer sua transmissão por herança, também prevista na lei de terra 

19/1997, no seu artigo 16º, são em parte elementos que criam condições para a 

promoção de mercado informal de terra, principalmente nos centros urbanos onde a 

procura é maior. Pois, nestas situações as autoridades não dispõem de dados precisos 

sobre a dimensão da parcela, o tamanho do agregado ocupante e, por vezes, do uso real a 

que a parcela se destina. Com isso, os ocupantes repartem-na em pequenos blocos e 

fazem a transmissão parcial a indivíduos não pertencentes à família fazendo cobranças de 

valores monetários para as benfeitorias realizadas. 

Podemos deste modo resumir que, embora seja reafirmado na Constituição da República que 

a terra em Moçambique é propriedade do Estado, a realidade ou a prática principalmente em unidades 

territoriais ao nível do município mostra que as autoridades não têm controlo pleno da terra sob a sua 

jurisdição, a par das limitações financeiras existentes. Esta situação dificulta a implementação dos 

planos de urbanização. As consequências diretas destas realidades no país são o crescimento 

acentuado do mercado informal da terra e a ocupação descontrolada e indiscriminada do solo urbano, 

com graves consequências para o aumento do número de famílias expostas a um conjunto 

diferenciado de processos perigosos.   

                                                           
15 Para efeitos do regulamento da lei da terra de Moçambique, decreto 66/1998 entende-se como Benfeitorias, toda a despesa feita para conservar ou 
melhorar a terra.  
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CAPITULO 4 – A PERCEÇÃO DO RISCO DE INUNDAÇÃO: DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS DO INQUÉRITO E DAS ENTREVISTAS 

 

O presente capítulo é reservado à apresentação e discussão dos resultados do inquérito por 

questionário sobre a perceção que os moradores das áreas inundáveis na cidade de Lichinga têm 

sobre o risco de inundação. Está subdividido em duas partes, na primeira faz-se a caraterização dos 

inquiridos, por responsabilidade social na família, sexo, idade, estado civil e grau de escolaridade 

completado, assim como a caraterização das respetivas famílias, por tipo de chefia da família, tamanho 

e estrutura etária do agregado, fonte básica de subsistência da família, tipo de habitação (material de 

construção) e condições e caraterísticas de acesso a fonte de água, combustível doméstico e sistema 

de saneamento. A segunda parte é dedicada à apresentação e discussão dos resultados onde é feita a 

caraterização dos principais mecanismos de ocupação das planícies de inundação na cidade; a 

apresentação e discussão dos fatores que intervêm na avaliação que os moradores fazem do perigo de 

inundação nos seus aglomerados populacionais e, por fim, a apresentação e caraterização das 

principais práticas de preparação e respostas adotadas pelos moradores para a mitigação dos efeitos 

da inundação, respetivamente. 

O inquérito foi realizado no período entre novembro de 2015 e abril de 2016 e o questionário 

foi aplicado a 345 famílias residentes nas planícies aluviais dos rios Namacula e Muchenga, 

selecionadas de forma aleatória. Para comparar a perceção dos moradores com a posição dos peritos 

ou técnicos, sobre esta matéria, foram entrevistados 10 funcionários da autarquia, distribuídos entre 

vereadores (2), diretores (1) e técnicos (7). 

O inquérito às famílias foi feito através da visita às residências das mesmas e os sujeitos 

respondentes foram os chefes de família e, em caso da ausência destes na residência, recorreu-se ao 

membro residente da família que fosse de idade igual ou superior a 18 anos e detentor dos dados da 

família. O questionário incluía questões que visavam a caraterização dos seguintes elementos: 

- Os inquiridos e as respetivas famílias; 

- O processo de ocupação das planícies de inundação na cidade; 

- O grau de perceção do perigo de inundação nos assentamentos e nas moradias; 

- Práticas de preparação e resposta dos moradores ao perigo de inundação. 
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Como foi referido na metodologia apresentada na introdução, para o tratamento dos dados do 

inquérito, recorreu-se ao software SPSS que permitiu estabelecer as frequências e  os cruzamentos 

com as variáveis que permitem a caracterização do inquirido: a responsabilidade na família, a idade, 

sexo e escolaridade e, ainda, a chefia (sexo) e a fonte de subsistência da família. Para verificar a 

existência de associação entre variáveis categóricas usou-se o teste Qui-Quadrado com nível de 

significância mínimo aceitável de p<0,05. 

 

4.1 – Caraterização da amostra 

4.1.1 – Caraterização dos inquiridos 

Para a caraterização dos inquiridos foram definidas as seguintes variáveis: responsabilidade do 

inquirido na família, sua idade, sexo, estado civil e seu nível de escolaridade.  

Em relação a responsabilidade do inquirido na família, verifica-se que a esmagadora maioria 

dos 345 indivíduos (81,7%) participaram na qualidade de chefe de família e os restantes 18,3% como 

membros simples e residentes nas respetivas famílias. Quanto à idade, o maior número dos inquiridos 

apresenta uma idade compreendida entre os 18 e os 64 anos, sendo a maior representação a de idade 

entre os 30 e os 64 anos (figura 47) e quanto à distribuição por sexo, verifica-se a existência de uma 

elevada participação de indivíduos do sexo feminino (53,9%) que os masculino (46,1%). 

 

 

Figura 47 - Distribuição dos inquiridos por idade 
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Quanto ao estado civil, o maior número dos inquiridos corresponde a indivíduos que 

declararam viver em estado de união de facto (48,7%), seguindo-se com cerca de 31,6% os que 

declararam ser  solteiro/a e uma percentagem de 13,9% os que declararam ser casado/a (figura 48).  

 

 

Figura 48 - Distribuição dos inquiridos por estado civil 

A maioria da amostra engloba indivíduos com o ensino secundário geral do 10 ciclo completo 

(ESG1) (26,7%), seguindo-se os indivíduos com o ensino secundário geral do 20 ciclo (ESG2) completo 

(20,3%), ensino básico do 20 grau (18,8%), uma percentagem significativa de indivíduos sem 

escolaridade (17,4%), e uma percentagem baixa de inquiridos com um nível de escolaridade superior 

(figura 49). 

 

Figura 49 - Distribuição dos inquiridos por nível de escolaridade 
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Quando cruzamos o nível de escolaridade com a variável sexo verificamos que não existe uma 

associação estatisticamente significativa entre estas duas variáveis (p=0,269) no entanto, constatamos 

que o grupo de inquiridos do sexo feminino na sua esmagadora maioria apresentam graus de 

escolaridade mais baixos que os indivíduos do sexo masculino pois, registamos que a partir da 

categoria de sem escolaridade até ao ensino secundário geral do 10 ciclo, os inquiridos femininos 

superam o grupo de inquiridos masculinos e nas categorias subsequentes e superiores até ao topo, 

sucede o contrário ou seja, é o grupo de inquiridos masculinos que apresenta um nível mais elevado de 

escolaridade (quadro XXXIII).  

Importa realçar que, a concentração dos inquiridos do sexo feminino nos níveis mais baixos, 

incluindo a categoria de sem escolaridade, enquadra-se de alguma forma na realidade social, 

antropológica e cultural do povo africano, em geral, e do povo moçambicano, em particular, pois no 

quotidiano destes povos, as famílias dão prioridade ao ingresso na escola e a respetiva progressão nos 

níveis subsequentes aos filhos do sexo masculino, enquanto que às meninas, a partir dos 8 a 9 anos, é 

reservado o papel de cuidadoras dos irmãos e a partir dos 12 anos começam assumir a função de 

chefe de família (casamento)16. 

 

Quadro XXXIII - Nível de escolaridade dos inquiridos por sexo 

 

 Escolaridade do respondente Total 

SE EB1   

5 Classe 

EB2 

7 Classe 

ESG1 

10 Classe 

ESG2 

12 Classe 

EMP ES 

Sexo  

Masculino 

Observado 24 14 26 45 39 9 2 159 

Esperado 27,7 18,0 30,0 42,4 32,3 6,9 1,8 159,0 

% (sexo) 15,1% 8,8% 16,4% 28,3% 24,5% 5,7% 1,3% 100,0% 

Feminino 

Observado 36 25 39 47 31 6 2 186 

Esperado 32,3 21,0 35,0 49,6 37,7 8,1 2,2 186,0 

%  (sexo) 19,4% 13,4% 21,0% 25,3% 16,7% 3,2% 1,1% 100,0% 

Total 

Observado 60 39 65 92 70 15 4 345 

Esperado 60,0 39,0 65,0 92,0 70,0 15,0 4,0 345,0 

% (sexo) 17,4% 11,3% 18,8% 26,7% 20,3% 4,3% 1,2% 100,0% 

                                                           
16 Dados estatístico do INE mostram que a idade reprodutiva das mulheres em Moçambique parte dos 12 anos (INE, 2009) 
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4.1.2 – Caraterização das famílias  

Para a caraterização das famílias visitadas e inquiridas foram definidas as seguintes variáveis: 

o tipo de chefia da família (sexo), o tamanho do agregado, a composição etária do agregado, as fontes 

de subsistência da família, o tipo e condição de ocupação da moradia, as fontes de água e de 

combustível doméstico e o tipo de serviço sanitário na habitação. Como os aglomerados populacionais 

visitados são informais e constituídos recentemente (últimos quarenta anos) procuramos, igualmente, 

caracterizar as famílias quanto ao local de sua proveniência e tempo de morada efetiva no respetivo 

aglomerado.  

Sobre o local de proveniência dos inquiridos, a maior representação na amostra de famílias 

visitadas e inquiridas é oriunda de outro aglomerado populacional do território da cidade (48,4%) 

seguindo-se o grupo de famílias provenientes de um distrito da província (35,7%) e por ultimo, de uma 

outra província do pais (15,1%) (figura 50). Estes resultados levam a concluir de que a expansão 

horizontal da cidade através das autoconstruções e consequente ocupação de áreas suscetíveis a 

fenómenos naturais é um processo recente (das ultimas duas décadas) e é, em grande medida 

consequência para além da pouca oferta de infraestruturas habitacionais, do crescimento da sua 

população devido a elevadas taxas de crescimento natural e ao êxodo rural. Esta conclusão justifica-se 

também pelo fato de constatar-se que cerca de 80% das famílias visitadas são recém fixados nos 

aglomerados , ou seja, fixaram residência a menos de 11 anos (figura 51). 

 

 

Figura 50 - Distribuição das famílias por local de proveniência 
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Figura 51 - Distribuição das famílias por tempo de morada 

Pouco mais da metade das famílias visitadas (54,8%) são chefiadas por um individuo do sexo 

masculino contra 45,2% que têm um membro do sexo feminino como chefe da família. A composição 

das famílias varia entre um (1) a quinze (15) membros, sendo a esmagadora maioria das famílias 

composta entre quatro (4) a sete (7) membros (figura 52). Perto da metade (48%) das famílias tem nos 

seus agregados o somatório de efetivos jovens (0-17 anos) e idosos (65+anos) superior que os de 

membros adultos (18-64 anos). O equilíbrio é verificado em 19% das famílias, enquanto 33% 

apresentaram um efetivo de adultos superior ao somatório de jovens e idosos (figura 53).  

Importa realçar que o ligeiro equilíbrio aqui constatado nas distribuição das famílias por chefia 

(sexo) contrasta um pouco com aquilo que é a realidade dos centros urbanos moçambicanos pois, 

segundo dados do INE (2009a), pouco mais de dois terços (73%) dos agregados familiares 

moçambicanos são chefiados por um membro do sexo masculino, contra 27% que são chefiadas por 

mulheres. Esta diferença é muito mais alta no meio urbano, que atinge o valor de 80% das famílias 

chefiadas por um homem, contra 20% chefiadas por uma mulher. No entanto, a composição média do 

agregado familiar reflete a realidade dos centros urbanos de Moçambique, pois, a média do país é 4.6 

membros e no meio urbano sobe para 5.6 e no meio rural desce para 4.4 membros por família (INE, 

2010b). 
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Figura 52 - Distribuição das famílias por composição do agregado 

 

 

Figura 53 - Distribuição das famílias por composição etária do agregado 

 

Em relação à fonte de subsistência da família verifica-se que a maior parte (41,7%) sobrevivem 

de outra fonte (atividades económicas informais e particulares pouco classificadas), como o comércio 

ambulante de rua, a revenda de produtos agropecuários nos pequenos mercados, ou junto às 

habitações (outra fonte), e do trabalho por conta de outrem (empregado) (38%). Em terceiro lugar 

figura a sobrevivência por meio de atividades por conta própria (17,4%), como a mecânica, a 

eletricidade, a carpintaria, a serralharia e a construção civil e em quarto lugar, os que vivem de 

rendimentos proveniente da atividade agropecuária (2,9%) (figura 54).  
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Figura 54 - Distribuição das famílias por fonte de subsistência 

Todas as famílias moram em habitações particulares e a esmagadora maioria (91,3%) 

declararam viver na condição de casa própria, contra 8,7% que no conjunto declararam morar na 

condição de casa cedida (5,8%) e alugada (2,9%). A palhota é o tipo de habitação predominante. Entre 

as famílias visitadas, 47,5% vivem numa infraestrutura habitacional do tipo palhota, 18,6% em semi-

palhota e 33,9% em casa de material convencional17 (figura 55).  

                                                           
17 Para efeitos metodológicos do presente trabalho, definiu-se como palhota, a habitação construída de parede de bloco de adobe e cobertura de capim 

e/ou lona, semi-palhota, aquela em que uma das componentes, parede ou cobertura é de bloco de adobe ou capim, respetivamente e habitação 

convencional, a constituída por tijolos queimados, blocos de cimento, chapas zinco, lusalite ou cobertura por laje.  
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Figura 55 - Distribuição das famílias por tipo de habitação 

 

 

 

 

Figura 56 - Tipos de habitação (A - palhota, B – Semi-palhota e C – Convencional) 

A 

B 

C 
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Cerca de dois terços (65,8%) das famílias visitadas têm o poço a céu aberto como a principal 

fonte de água para o consumo e só 23,8% têm a água canalizada da rede pública, dentro ou fora da 

casa, (figura 57). Quase a totalidade (96,5%) das famílias usa a latrina tradicional na sua habitação 

registando-se apenas uma proporção não muito significativa de cerca de 3,4% que usa um retrete 

(figura 58). Em relação ao combustível domestico utilizado na habitação registamos um maior numero 

de famílias (71,3%) que declarou usar a lenha e o carvão vegetal como fonte de combustível doméstico 

para preparar os alimentos e satisfazer outras necessidades, contra 28,7% que declararam usar para 

além da lenha e o carvão vegetal, a eletricidade como fonte de energia alternativa. 

 

Figura 57 - Distribuição das famílias por tipo de fonte de água na habitação 

 

Figura 58 - Distribuição das famílias por tipo de serviço sanitário na habitação 
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Uma análise dos resultados das variáveis aqui descritas sobre a caracterização das famílias 

inqueridas permite-nos constar que nos aglomerados populacionais visitados existem inter-relações dos 

fatores físicos, sociais, económicos e ambientais da vulnerabilidade descritos pelas nações unidas (ver 

capítulo I). Destaca-se por exemplo, que para além da localização dos aglomerados em áreas 

suscetíveis a inundações, a maioria das famílias vivem em habitações de material precário (paredes de 

bloco de adobe e com a cobertura de capim/lona) o que eleva o grau de vulnerabilidade física. E ainda, 

embora não exista uma associação estatisticamente significativa e válida do cruzamento entre o tipo de 

material de parede e de cobertura das habitações, é possível verificar que 76% das habitações que têm 

os blocos de adobe como material de parede, têm o capim/lona como material de cobertura (quadro 

XXXIV).  

Quadro XXXIV - Material de construção utilizado nas paredes e cobertura  das habitações 

 Material de cobertura Total 

Chapa de zinco Chapa de 

lusalite 

Capim/lona 

M. parede 

Bloco de cimento 
Observado 10 3 4 17 

% (M. parede) 58,8% 17,6% 23,5% 100,0% 

Tijolo queimado 
Observado 100 4 10 114 

% (M. parede) 87,7% 3,5% 8,8% 100,0% 

Bloco de adobe 
Observado 50 1 163 214 

% (M. parede) 23,4% 0,5% 76,2% 100,0% 

Total 
Observado 160 8 177 345 

% (M. parede) 46,4% 2,3% 51,3% 100,0% 

 

A composição das famílias demonstra que grande parte delas vive em situação de 

vulnerabilidade social, pois, há registo de número considerável de famílias chefiadas por mulheres e 

ainda de famílias em nos seus agregados tem mais membros jovens e idosos, elementos estes que 

constituem como fatores para a maior propensão e exposição a maiores riscos. Esta constatação não 

se distancia do contexto moçambicano, uma vez que a população moçambicana é maioritariamente 

jovem, ou seja, com idade inferior a 18 anos.  

Fazendo um cruzamento entre a chefia da família e a fonte de subsistência, constata-se que se 

desenvolve um processo de “descriminação de género” na distribuição das atividades que constituem 

as fontes de subsistência das famílias. Verificamos que excluindo a categoria de agropecuária onde o 
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valor observado é apenas de 10 famílias, nas restantes categorias existe uma associação 

estatisticamente significativa entre a chefia da família e a fonte de subsistência (p=0,015). Os 

resultados mostram que as famílias chefiadas por um membro do sexo feminino têm mais 

representação na categoria de fontes de subsistência não classificadas e no trabalho por conta de 

outrem (empregados), ao passo que as famílias chefiadas por um membro do género masculino 

ganham maior peso na categoria das atividades por conta própria. A maior associação ou dependência 

ocorre entre a chefia de família do sexo masculino e a categoria de fonte por conta própria onde o valor 

observado é superior ao esperado (quadro XXXV).  

A justificação para esta associação (chefia do sexo masculina e fonte por conta própria) reside 

do facto de existir uma certa tendência nos povos africanos, em geral, para considerarem as atividades 

que caraterizam a categoria de trabalho por conta própria como sendo específicas e exclusivas dos 

indivíduos do género masculino e assim, os membros do género feminino dificilmente encontram 

espaço para desenvolver essas atividades. Já as atividades pouco classificadas que caraterizam a 

categoria de rendimentos provenientes de outras fontes são muitas vezes consideradas como 

atividades para os indivíduos do género feminino. 

 

Quadro XXXV - Relação entre a chefia da família e as fonte de subsistência 
 

 Fonte de subsistência da família Total 

Empregados Conta própria Outra fonte 

Chefe de família 

Masculino 

Observado 69 42 69 180 

Esperado 70,4 32,2 77,4 180,0 

% (sexo) 38,3% 23,3% 38,3% 100,0% 

Residual ajustado -,3 2,8 -1,9  

Feminino 

Observado 62 18 75 155 

Esperado 60,6 27,8 66,6 155,0 

% (sexo) 40,0% 11,6% 48,4% 100,0% 

Residual ajustado ,3 -2,8 1,9  

                  Total 

Observado 131 60 144 335 

Esperado 131,0 60,0 144,0 335,0 

% (sexo) 39,1% 17,9% 43,0% 100,0% 
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Verifica-se nos aglomerados populacionais visitados uma associação estatisticamente 

significativa entre a qualidade da habitação e a fonte de subsistência da família/proprietário (p=0,000). 

Pois, grande parte das habitações construídas com material precário (palhota e semi-palhota), 

pertencem a proprietários que sobrevivem de fontes não classificadas ou não fixas de rendimento, 

enquanto que as moradias feitas de material convencional têm como proprietários indivíduos que 

trabalham por conta de outrem ou por conta própria (quadro XXXVI). Verificamos ainda que a maior 

associação ou dependência ocorre entre a categoria de fonte não especificada (outra fonte) e habitação 

tipo palhota e convencional onde as diferenças entre o valor observado e esperado são elevadas.  

 

Quadro XXXVI - Relação entre fonte de subsistência da família e tipo de habitação 
 

 Qualidade da habitação Total 

Palhota Semi-palhota Convencional 

Fonte  

Empregados 

Observado 53 19 59 131 

Esperado 62,6 23,9 44,6 131,0 

% (Fonte) 40,5% 14,5% 45,0% 100,0% 

Residual ajustado -2,1 -1,4 3,4  

Conta própria 

Observado 22 15 23 60 

Esperado 28,7 10,9 20,4 60,0 

% (Fonte) 36,7% 25,0% 38,3% 100,0% 

Residual ajustado -1,9 1,5 ,8  

Outra fonte 

Observado 85 27 32 144 

Esperado 68,8 26,2 49,0 144,0 

% (Fonte) 59,0% 18,8% 22,2% 100,0% 

Residual ajustado 3,6 ,2 -4,0  

Total 

Observado 160 61 114 335 

Esperado 160,0 61,0 114,0 335,0 

% (Fonte) 47,8% 18,2% 34,0% 100,0% 

 

Do ponto de vista ambiental, verificamos que existe um grau elevado de exposição das famílias 

a doenças de origem hídrica como a cólera pois, embora não exista uma associação estatisticamente 

significativa e válida entre as variáveis fonte de água e tipo de retrete/latrina, os valores deste 

cruzamento mostram que quase todas as famílias (99,6%) que usam a latrina tradicional têm também 
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o poço a seu aberto como sua fonte de água para o consumo (quadro XXXVII). Tomando em 

consideração as caraterísticas da estrutura dos poços a céu aberto e das latrinas tradicionais podemos 

concluir que existe uma maior probabilidade dos membros das famílias consumirem água 

poluída/contaminada na fonte.  

 

Quadro XXXVII - Relação entre a fonte de água para o consumo e tipo  retrete/latrina na habitação 

  
 

 Retrete/latrina Total 

Retrete com 

autoclismo 

Retrete sem 

autoclismo 

Latrina 

tradicional 

Fonte  

Água canalizada da 

rede pública 

Observado 5 5 103 113 

Esperado 1,6 2,3 109,1 113,0 

% (Fonte) 4,4% 4,4% 91,2% 100,0% 

Fontenário público 

Observado 0 1 4 5 

Esperado ,1 ,1 4,8 5,0 

% (Fonte) 0,0% 20,0% 80,0% 100,0% 

Poço a céu aberto 

Observado 0 1 226 227 

Esperado 3,3 4,6 219,1 227,0 

% (Fonte) 0,0% 0,4% 99,6% 100,0% 

Total 

Observado 5 7 333 345 

Esperado 5,0 7,0 333,0 345,0 

% (Fonte) 1,4% 2,0% 96,5% 100,0% 

 

Podemos concluir que se configura deste modo o raciocínio teórico avançado por  Cunha 

(2013) segundo o qual, independentemente da escala de análise dos dados, a vulnerabilidade 

carateriza-se sempre em função das caraterísticas próprias do território, da estrutura social e da 

dinâmica económica das populações ou, ainda, como refere (Almeida, 2011), que “as mais elevadas 

condições de grau de vulnerabilidade, em países em desenvolvimento, são criadas através da pobreza, 

ocupação de lugares sujeitos a perigos naturais e/ou tecnológicos, concentração populacional nas 

cidades, carências na infraestrutura e serviços, caraterísticas sociais (género, idade, escolaridade, etc.), 

carências de programas sociais, entre outros”. 
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4.2 – Análise e discussão de resultados  

4.2.1 – O processo de ocupação das planícies de inundação  

A caraterização do processo de ocupação da planície de inundação visa compreender de forma 

geral quais fatores de motivação da ocupação informal das áreas inundáveis na cidade de Lichinga. 

Procura-se deste modo, encontrar respostas para as seguintes questões:  

- Quais são os mecanismos de acesso às parcelas/moradias ocupadas?  

- O que motiva a escolha deste tipo de áreas (planícies inundáveis) para fixar moradia? 

Em relação às questões colocadas constata-se que, embora esteja plasmado na Constituição 

da República de 2004, no seu artigo 109º, que a terra em Moçambique é propriedade do Estado e não 

deve, por isso, ser vendida ou por qualquer outra forma alienada, nem hipotecada ou penhorada” os 

resultados do inquérito referentes à distribuição das parcelas das famílias visitadas por tipo de 

mecanismo de sua aquisição mostram que cerca de quatro quintos (80,6%) dos inquiridos declarou 

que a família adquiriu a moradia ou a parcela por meio de compra, contra os 17.4% que disseram que 

a família adquiriu a parcela por meio de herança, aluguer ou cedência (figura 59).  

 

 

Figura 59 - Distribuição das famílias por mecanismo de acesso a parcela de terra/moradia 
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Fazendo o cruzamento da variável mecanismo de aquisição da parcela de terra/moradia com o 

tipo de chefia (sexo) e a fonte de subsistência da família verificamos que em ambos casos não existem 

associações estatisticamente significativas, ou seja, nenhuma delas teve influência na forma de 

aquisição das parcelas ou moradias onde atualmente residem. Em ambos grupos de variáveis, a 

compra foi a principal fonte de aquisição/cesso.   

Importa realçar que como forma de contornar o artigo 1090 da Constituição da República, que 

atrás fizemos menção, os titulares do direito de uso da terra muitas vezes informal edificam uma 

moradia precária ou fazem qualquer benfeitoria na parcela antes da sua transmissão de direito de uso 

e aproveitamento, pois a cobrança das benfeitorias feitas nas parcelas da terra no ato da transmissão 

do direito de uso e aproveitamento da terra está prevista na Lei das terras 19/1997. 

A constatação acima descrita encontra ainda sustentação nos resultados da questão colocada 

sobre “qual era o uso de terra da parcela antes de sua ocupação”. A condição da parcela já conter 

alguma infraestrutura aparece colocada em primeiro lugar (38,8%), em  segundo lugar (27,2%) é 

apontada a condição da parcela se encontrar sem uso clarificado e por último, a parcela ser um campo 

agrícola (16,2%) (figura 60).  

 

Figura 60 - Distribuição das parcelas por tipo de uso anterior à ocupação 
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Constata-se ainda, que pelo facto de cerca de 27,2% dos inquiridos ter declarado que antes da 

sua ocupação a parcela estava sem uso clarificado demonstra que um dos fatores que motiva a 

ocupação da planície aluvial para fins habitacionais, para além de serem terrenos potencialmente 

inundáveis e com isso serem inadequados ao uso habitacional é, também, o facto de não existir um 

plano definido de uso do solo, o que torna estas planícies um complexo de terrenos abandonados 

(Santos, 1989).  

O desejo de ter casa própria é, para a grande maioria dos inquiridos, o principal motivo para a 

ocupação das planícies aluviais. Os restantes inquiridos apontaram motivos de ordem económica e de 

laços de familiaridade, nomeadamente, o facto de o preço da aquisição da parcela ou da moradia estar 

ao alcance das condições económicas da família, o desejo de viver próximo do centro da cidade e a 

condição de não ter outra alternativa onde morar ou fixar residência (figura 61). 

Fazendo o cruzamento da variável “motivos para a ocupação da parcela” com as categorias 

idade, sexo e escolaridade do inquirido verificamos que em ambos os cruzamentos não existe uma 

associação estatisticamente significativa entre as variáveis, no entanto, constatamos que em termos de 

idade e sexo a condição de ser proprietário da parcela/casa foi o motivo que levou a maioria das 

famílias a fixar residências nos respetivos aglomerados. No cruzamento com a escolaridade, 

verificamos que existe uma exceção dos indivíduos com nível igual ou superior a 12a classe que 

apontou o preço de compra como o principal motivo que o levou a ocupar os aglomerados.  

 

Figura 61 – Motivos para fixar residência no aglomerado 
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A localização do aglomerado perto do centro da cidade é igualmente apontada como a principal 

vantagem ou aspeto positivo percebido para as famílias fixarem residência nos aglomerados visitados. 

Constamos que embora não ocorra uma associação estatisticamente significativa e com isso válida, a 

localização do aglomerado/moradia perto do centro da cidade é o aspeto partilhado por indivíduos de 

ambas as idades, sexo e níveis de escolaridade. Os restantes aspetos considerados positivos resumem-

se à boas relações com a vizinhança,  existirem condições para a prática da atividade agropecuária 

junto da moradia e viverem próximo/junto dos familiares ou nas proximidades do local de trabalho 

(figura 62).  

 

Figura 62 - Aspetos avaliados como positivos de morar no aglomerado 

Constatamos igualmente que as famílias visitadas identificam os impactes da informalidade do 

processo de fixação dos seus aglomerados, pois, quando solicitados a indicar o principal aspeto 

avaliado como negativo de morar no aglomerado,  a falta de um sistema de arruamentos e a privação 

do acesso a fonte de água segura estão entre as primeiras (42.6%) e segundas (11,6%) respostas mais 

apontadas (figura 63). Os restantes inquiridos apontaram como aspetos negativos, a humidade 

prolongada do solo (8,4%), a frequência das inundações (7,2%) e a ocorrência de doenças de origem 

hídrica como as diarreias e a cólera (5,2%). No entanto, embora não se registe uma associação de 

dependência com as variáveis idade, sexo e nível de escolaridade dos inquiridos, constatamos que 

estes dois aspetos (falta de ruas e água canalizada da rede pública) são referenciados igualmente pela 

maioria dos indivíduos de ambas as idades, sexo e níveis de escolaridade.  
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Figura 63 - Aspetos avaliados como negativos de morar no aglomerado 

 

Como referimos anteriormente comprova-se neste contexto que a ocupação das planícies 

aluviais na cidade de Lichinga é também consequência principalmente da expansão desordenada dos 

bairros da cidade devido, em grande medida, ao crescimento natural da população da cidade e ao 

êxodo rural, bem como à falta de um plano estruturado de uso e aproveitamento das planícies de 

inundação da cidade. Reforça-se ainda a constatação de que o mercado informal de terra nos centros 

urbanos do país é crescente, pois a compra é igualmente o principal mecanismo de acesso a uma 

parcela de terra ou a uma moradia na cidade de Lichinga. Os aglomerados habitacionais precários das 

áreas inundáveis existentes na cidade resultaram da conversão de parcelas de terra que na sua maioria 

foram campos agrícolas no passado. As vantagens da localização dos aglomerados em relação ao 

centro da cidade e o custo acessível de aquisição das parcelas para a grande maioria da população 

figuram entre as principais motivações para a ocupação densa das áreas inundáveis para fins 

habitacionais. 

4.2.2 – Avaliação da perceção do perigo de inundação  

Para avaliar a perceção das famílias que residem nas planícies de inundação sobre o perigo e 

o risco de inundação, foi feito o levantamento dos seguintes dados básicos:  

- a experiência de vida da família em relação ao fenómeno de inundação; 
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- a perceção que as famílias têm sobre as causas e os condicionantes da inundação no 

aglomerado;  

- a capacidade dos moradores de prever a ocorrência da inundação;  

- a perceção que os moradores têm sobre a exposição das suas moradia ao risco de 

inundação;,  

- a perceção dos moradores sobre os impactos da inundação no aglomerado.  

Os resultados da análise do inquérito permitiram chegar às seguintes constatações: 

A inundação para a grande maioria das famílias visitadas não constitui um fenómeno novo ou 

desconhecido pois, quando questionados sobre se algum membro adulto da família já tinha 

presenciado ou vivenciado uma inundação antes de vir morar no aglomerado, cerca de 80% dos 

inquiridos declarou que sim, contra 20% dos inquiridos que declarou que para a sua família a 

inundação no aglomerado seria uma experiência nova. 

É interessante verificar que os moradores conseguem fazer uma distinção entre as causas 

naturais (hidro-meteorológicas) e os condicionantes humanos que provocam a ocorrência da inundação 

nos aglomerados ondem residem. Isto porque, quando solicitados a indicar a principal causa da 

inundação no aglomerado onde residem, as cinco primeiras respostas foram: a pluviosidade 

abundante, a acumulação de resíduos sólidos nas valas de drenagem, a subida e manutenção do 

lençol freático à superfície, a localização dos aglomerados junto ao canal de escoamento fluvial e a falta 

de sistema de drenagem (figura 64).  

Quando cruzamos esta categoria de dados com as variáveis idade, sexo e escolaridade dos 

inquiridos verificamos que não existe uma associação estatisticamente válida em ambos os casos, no 

entanto, constatamos que excluindo os velhos (65 e mais) em que a observação foi apenas de dois (2) 

indivíduos, a elevada pluviosidade e a subida do lençol freático são a principal causa da inundação nos 

aglomerados para os adultos com idades entre 18-29 anos ao passo que para os adultos com 30 e 64 

anos é a elevada pluviosidade e acumulação de resíduos sólidos nas valas de drenagem e leitos dos 

rios. Em ambos os sexos, a pluviosidade e a acumulação de resíduos sólidos nas valas de drenagem e 

leitos dos rios são as duas principais causa da inundação nos aglomerados. Nos vários níveis de 

escolaridade a elevada pluviosidade esta também posicionada entre a primeira e segunda causa da 

inundação trocando de posição com a acumulação de resíduos sólidos nas valas de drenagem e leitos 
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dos rios, subida de lençol freático, proximidade do rio, transbordo do rio e a falta de sistema de 

drenagem.   

 

Figura 64 - Causas e condicionantes da inundação 

 

Constata-se que as famílias vivem cientes de que as suas ações constituem agravantes para a 

ocorrência de inundações nos aglomerados onde residem, pois quando questionados sobre se 

consideravam que os moradores contribuíam para a ocorrência de inundação no aglomerado, cerca de 

70,1% dos inquiridos afirmou que sim, contra 29,9% que considerou que os moradores não tinham 

nenhum contributo para a ocorrência e/ou agravamento da inundação.  

Fazendo um cruzamento desta variável com as variáveis idade, sexo e nível de escolaridade 

dos inquiridos, verificamos que existe apenas uma associação estatisticamente significativa com a 

variável idade (p=0,000). Constatamos que a maioria dos indivíduos com idade entre 18-29 anos 

consideram que não existe nenhuma contribuição dos moradores para a ocorrência de inundações nos 

seus aglomerados ao passo que os indivíduos com idade entre 30 e 64 anos consideram que sim, que 

existe. Constamos que a maior associação ocorre com os indivíduos com idade entre 30 e 64 anos 

onde o valor observado é superior ao esperado (quadro XXXVIII). 
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Quadro XXXVIII – Relação entre a idade e a perceção de agravantes para a ocorrência de inundações  
 

 Considera que os residentes do bairro contribuem com 

“alguma coisa” para a ocorrência de inundação? 

Total 

Sim Não 

Idade  

18-29 

Observado 45 56 101 

Esperado 71,0 30,0 101,0 

% (idade) 44,6% 55,4% 100,0% 

Residual ajustado -6,7 6,7  

30-64 

Observado 196 46 242 

Esperado 170,0 72,0 242,0 

% (idade) 81,0% 19,0% 100,0% 

Residual ajustado 6,7 -6,7  

Total 

Observado 241 102 343 

Esperado 241,0 102,0 343,0 

% (idade) 70,3% 29,7% 100,0% 

 

Para os inqueridos que consideraram que as ações dos moradores constituíam agravante para 

a ocorrência das inundações nos aglomerados, apontaram as seguintes ações: o depósito de resíduos 

sólidos no canal principal e nas valas de drenagem (56,2%), a falta de abertura de mais valas de 

drenagem (26,4%) e a construção desordenada (14,5%) (figura 65). Apenas 2,9% dos inquiridos 

considerou existir uma contribuição por parte dos moradores, mas não soube indicar a forma como a 

mesma é desencadeada. 

 

Figura 65 – Tipo de contribuição para o agravamento de inundações no aglomerado 
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A perceção dos moradores de que as suas ações contribuem para o agravamento da 

inundação nos seus aglomerados é comungada e referenciada pelos funcionários e técnicos da 

autarquia, pois, estes afirmam, igualmente, que os moradores agravam a ocorrência das inundações 

através da obstrução dos canais e valas de drenagem, depósito de resíduos sólidos e a construção 

desordenada de habitações.  

Um dado importante a registar prende-se com uma visão um tanto ao quanto oposta entre a 

opinião dos moradores e a dos gestores do município, em relação às causas das inundações nos 

aglomerados. Enquanto que os moradores entendem que têm responsabilidades mas consideram, 

também, que as inundações são o produto conjugado de fatores hidro-meteorológicos e condicionantes 

humanos, os gestores municipais tentam apenas culpabilizar os moradores, ou seja, os técnicos da 

autarquia têm avaliação apenas de que as inundações nos aglomerados devem-se exclusivamente a 

fatores humanos (a construção desordenada e o assoreamento dos canais e das valas de drenagem, 

por depósito de resíduos sólidos). Aqui demonstra-se o raciocínio que atrás referimos que a avaliação 

dos riscos feita pelos moradores, ou seja, a perceção do risco muitas vezes não vai ao encontro 

daquela que é feita pelos técnicos ou especialistas, daí a necessidade de sempre que possível integrar 

essas duas avaliações nos planos de ordenamento territorial e na gestão de áreas de risco.   

Embora as famílias ou os moradores tenham conhecimentos sobre os diferentes tipos de 

fatores determinantes e condicionantes da inundação nos aglomerados, de uma forma geral vivem na 

incerteza quanto ao momento exato em que pode ocorrer uma inundação, durante a época das 

chuvas. Quando procurou-se saber se o inquirido conseguia prever o momento da ocorrência da 

inundação, cerca de 61,7% declarou que não, contra os 38,3% que respondeu que conseguia prever o 

momento de ocorrência da inundação do aglomerado.  

Fazendo um cruzando desta categoria com as variáveis idade, sexo e escolaridade dos 

inquiridos verificamos que existe uma associação de dependência estatisticamente significativa com a 

escolaridade (p=0,000) e o mesmo não ocorre com a idade e sexo. Com a exceção do grupo de 

indivíduos com a 5a classe em que a maioria (64,1%) declarou conseguir fazer a previsão, nos restantes 

grupos é a maioria é formada por indivíduos que declararam não conseguir fazer a previsão do 

momento de ocorrência de inundação no aglomerado onde tem sua residência (quadro XXXIX). 

Verificamos igualmente que a maior associação de dependência ocorre no grupo de indivíduos com o 

nível de escolaridade de 5a classe feita onde se verifica uma maior diferença entre o valor observado e 

o esperado. 
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Quadro XXXIX – Relação entre capacidade de previsão e nível de escolaridade do inquirido 

 

 Consegue prever quando é que vão ocorrer 

inundações aqui no bairro? 

Total 

sim Não 

Escolaridade 

SE 

Observado 28 32 60 

Esperado 22,7 37,3 60,0 

% (Escolaridade) 46,7% 53,3% 100,0% 

Residual ajustado 1,6 -1,6  

EB1 - 5 classe 

Observado 25 14 39 

Esperado 14,8 24,2 39,0 

% (Escolaridade) 64,1% 35,9% 100,0% 

Residual ajustado 3,6 -3,6  

EB2 - 7 classe 

Observado 25 40 65 

Esperado 24,6 40,4 65,0 

% (Escolaridade) 38,5% 61,5% 100,0% 

Residual ajustado ,1 -,1  

ESG1 - 10 classe 

Observado 33 59 92 

Esperado 34,8 57,2 92,0 

% (Escolaridade) 35,9% 64,1% 100,0% 

Residual ajustado -,5 ,5  

ESG2 - 12 classe 

Observado 15 55 70 

Esperado 26,5 43,5 70,0 

% (Escolaridade) 21,4% 78,6% 100,0% 

Residual ajustado -3,2 3,2  

EMP 

Observado 3 12 15 

Esperado 5,7 9,3 15,0 

% (Escolaridade) 20,0% 80,0% 100,0% 

Residual ajustado -1,5 1,5  

Total 

Observado 129 212 341 

Esperado 129,0 212,0 341,0 

% (Escolaridade) 37,8% 62,2% 100,0% 
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Entre os inquiridos que declararam conseguir fazer a previsão do momento de ocorrência da 

inundação, a maioria apontou a intensidade da precipitação (79,5%) e uma pequena parte (10,6%) 

indicou o transbordo das águas do canal principal como o sinal ou indicador para a ocorrência da 

inundação no aglomerado (figura 66). Cerca de 9.8% dos inquiridos afirmaram que conseguiam prever 

a inundação, no entanto, não conseguiram especificar a forma ou indicador que lhes permitia fazer a 

previsão.  

 
Figura 66 – Sinais que permitem prever de ocorrência de inundações no aglomerado 

 

Ao contrário do registo verificado de grande numero de inquiridos que declarou não conseguir 

fazer previsão do momento de ocorrência de inundação nos seus aglomerados, verificou-se que grande 

parte dos mesmos consegue relacionar o processo de inundação com a ocorrência de pluviosidade 

intensa, pois, quando solicitados a indicar os meses do ano em que ocorrem com alguma frequência 

inundações, os meses de dezembro, janeiro e fevereiro foram os primeiros colocados (figura 67). São 

meses que compreendem a época de chuvas na região (tem o seu início no mês de outubro e término 

em abril) e ainda, do período em que se registam os índices pluviométricos mais elevados da região 

(médias mensais superiores a 200 mm). 
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Figura 67 - Meses avaliados como de maior ocorrência de inundações 

 

Quando questionados sobre se consideravam que a moradia da família era mais suscetível de 

sofrer efeitos da inundação, verificou-se que existe uma divisão mais ou menos equilibrada nas 

respostas, com cerca da metade (45,2%) a responder que não e outra parte (51%) a considerar que 

sim, que existia uma maior probabilidade de a moradia de estar mais exposta a inundação. Registou-se 

ainda um grupo correspondente a cerca de 3,8% que não soube responder. 

 Embora não exista uma associação de dependência estatisticamente válida entre esta categoria 

e as variáveis idade, sexo e nível de escolaridade dos indivíduos, constatamos que em relação à idade 

existe uma associação linear-linear válida. Na associação linear é possível verificar que enquanto a 

maioria de indivíduos com idade entre 18 e 29 anos declarou que sim, existe uma maior probabilidade 

de a moradia da família ser afetada por uma inundação, são a maioria dos indivíduos com idades entre 

30 e 64 anos que considerou não existir ou a probabilidade ser muito menor (quadro XL).  
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Quadro XL – Relação entre avaliação da exposição da moradia e a idade do inquirido 
 

 

 Considera que a moradia da sua família pode um dia 

ser afetada por uma inundação? 

Total 

Sim Não NS/NR 

Idade  

18-29 

Observado 65 31 5 101 

Esperado 51,8 45,3 3,8 101,0 

% (idade) 64,4% 30,7% 5,0% 100,0% 

Residual ajustado 3,1 -3,4 ,7  

30-64 

Observado 111 123 8 242 

Esperado 124,2 108,7 9,2 242,0 

% (idade) 45,9% 50,8% 3,3% 100,0% 

Residual ajustado -3,1 3,4 -,7  

Total 

Observado 176 154 13 343 

Esperado 176,0 154,0 13,0 343,0 

% (idade) 51,3% 44,9% 3,8% 100,0% 

 

Para os inquiridos que consideram não existir a probabilidade da moradia da família estar mais 

exposta aos efeitos da inundação justificam dizendo que a moradia encontra-se distante do canal 

principal (60,5%); tem valas de drenagem em volta da parcela (14,5%) e limpam as valas de drenagem 

com alguma frequência (10,5%) (figura 68). Os restantes 14,5% dos inquiridos distribuem as suas 

respostas entre: o facto da seção do leito próximo da moradia estar profunda e, por isso, não ocorrer o 

transbordo; a colocação de plantas de proteção em volta da parcela; a elevação do alicerce da casa; 

por fim, a construção de canteiro de proteção em volta da parcela.  

Para os inquiridos que consideram existir uma maior probabilidade da moradia da família 

sofrer com os efeitos da inundação justificam dizendo que a moradia está próxima do canal principal; a 

área do aglomerado é deprimida (convergência do escoamento malha urbana) e o consequente 

alagamento da parcela sempre que ocorre uma precipitação; a construção de moradia por cima das 

valas de drenagem; o assoreamento das valas de drenagem por depósito de resíduos sólidos (figura 

69).  
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 Figura 68 - Justificações para considerar a existência de menor exposição da moradia 

 

 

 

Figura 69 - Justificações para considerar a existência de maior exposição da moradia  
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Figura 70 - Habitação localizada junto ao canal de escoamento das águas 

 

Consta-se que as famílias que residem nos aglomerados populacionais visitados têm a 

consciência que a inundação desencadeia problemas que, de alguma maneira, comprometem a 

sobrevivência ou o curso normal de vida da sua família, pois, quando questionados sobre se 

consideram que a inundação lhes causa algum problema, 84,6% dos inquiridos responderam que sim, 

enquanto15,4% desconhecem os problemas advindos da ocorrência das inundações nos aglomerados. 

Entre os problemas percebidos, a destruição de infraestruturas e a perda de bens materiais 

(74,7%) foi o destacado e, em segundo lugar, mas de uma percentagem reduzida de inquiridos, surge 

a destruição de culturas agrícolas (8,2%). Os restantes problemas percebidos são indiretos e 

distribuem-se entre a poluição das fontes de água para o consumo (poço a céu aberto), os danos 

humanos (doenças, ferimentos), a perturbação do curso normal da vida e das atividades, assim como 

a interrupção das vias de acesso (figura 71).  
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Figura 71 – Principais impactos da inundação no aglomerado 

 

Sobre os impactos das inundações verificamos que existe alguma convergência entre a 

avaliação e a importância atribuída aos impactos da inundação feita pelos moradores e pelos técnicos 

e gestores da autarquia pois, para este grupo de inquiridos (técnicos e gestores) a destruição de 

infraestruturas e bens materiais foi enfatizada e apontada, igualmente, a contaminação das fontes de 

água (poços) e a eclosão de doenças de origem hídrica como os principais problemas decorrentes das 

inundações nos aglomerados referenciados.  

O registo de um número considerável de moradores inquiridos e da totalidade dos gestores 

municipais que apontou a destruição das infraestruturas e dos bens materiais como principais 

impactos da inundação revela, de alguma forma, que as populações assim como as autoridades da 

autarquia dão mais atenção aos impactos que podem ser considerados diretos, ou seja, impactos que 

são facilmente mensuráveis e que possibilitam relacionar a causa e o efeito como por exemplo, os 

casos de perda de uma casa, bens materiais ou culturas agrícolas. Pelo contrário, são menos 

percecionados os impactos de difícil mensuração, como as doenças, cujo entendimento requer que as 

pessoas sejam capazes de fazer correlações entre vários fenómenos como, por exemplo, entender que 

a cólera resulta do consumo da água contaminada na fonte (poço) e esta contaminação é 

consequência do possível contato da água da fonte com a água do escoamento superficial ou do 

transbordo do canal principal. Esta dificuldade de interpretar a origem ou a causa das doenças por 

exemplo de origem hídrica, pode ser avaliada como uma das razões chave para a contínua ocupação e 

permanência de famílias nas áreas inundáveis, pois, pode-se concluir que a inundação pode estar a ser 
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avaliada como um fenómeno com efeitos controláveis e, por conseguinte, o risco ser aceite de forma 

passiva.  

Verifica-se ainda que embora exista uma parte considerável de famílias que encontram 

vantagens em morar nos referidos aglomerados populacionais, devido à proximidade com os locais de 

vital importância para a sua sobrevivência na cidade, existe, também, um número razoável de famílias 

que sentem que os aglomerados não são seguros para levar em frente a sua vida familiar. Para este 

grupo de famílias a aquisição de uma parcela de terra ou moradia em área com menor suscetibilidade 

a ocorrência de fenómenos principalmente naturais com características adversas, é o principal motivo 

apontando como o qual levaria as famílias a mudarem-se dos aglomerados visitados (figura 72). 

 

Figura 72 - Motivos que levariam a mudar do aglomerado 

 

Do que foi apresentado sobre as respostas dos inquiridos nas diversas questões que 

compreendem este ponto de discussão dos resultados (a perceção do perigo de inundação) e 

relacionando estes resultados com os dados da observação direta e da vivência na cidade, podemos 

concluir que o risco de inundação nos aglomerados visitados é maioritariamente percebido tanto pelas 

famílias nele residentes, assim como pelas autoridades que gerem a autarquia. No entanto, este 

mesmo risco percebido é aceite de forma passiva. A aceitação passiva do risco por parte dos 

moradores justifica-se do fato existir uma avaliação de custo-benefício, ou seja, as vantagens 

percebidas de assumir o risco superam os curtos suportados.  
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4.2.3 – Mecanismo de convivência com o risco de inundação  

A fixação de uma moradia numa planície de inundação requer a implementação de medidas 

conjugadas, que podem ser de caráter individual ou coletivo, e que permitem a mitigação dos efeitos e 

a convivência das populações com o risco de inundação. Deste modo pretende-se identificar e 

caraterizar as principais práticas de preparação e resposta que os moradores das áreas de inundação 

adotam para permitir a convivência com este fenómeno. Os resultados permitem fazer as seguintes 

constatações: 

As medidas são implementadas em dois momentos distintos, o primeiro, no momento de 

ocupação da parcela (construção da moradia) e depois durante os anos de permanência no local. De 

acordo com os dados, as principais medidas adotadas no momento da ocupação da parcela e 

construção da moradia são, entre outras, a abertura de valas de drenagem em volta da parcela, a 

plantação de árvores e a elevação da fundação (alicerce) da casa (figura 73). Durante o período de 

permanência na moradia, as principais medidas adotadas para permitir a convivência com o risco de 

inundação são a limpeza e o aprofundamento das valas existentes e, no caso de necessidade, a 

abertura de novas valas de drenagem em volta da parcela da família (figura 74).  

 

 

Figura 73 – Medidas de mitigação adotadas no momento de ocupação da parcela 
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Figura 74 – Medidas de mitigação adotadas ao longo de vivência no aglomerado 

 

Pela análise das respostas dos inquiridos sobre as práticas de preparação e reposta aos efeitos 

da inundação na moradia da família, em particular, e no aglomerado, em geral, verifica-se que os 

moradores entendem que o principal fator agravante da inundação nos locais onde estão instalados é a 

alteração do fluxo de escoamento das águas e que a solução para minimizar este problema passa por 

adoção de medidas que acelerem o escoamento e consequente redução da zona de inundação através 

de abertura e limpeza das valas.  

Embora o cuidado com a elevação da fundação/alicerce (figura 75) seja apontado por um 

número reduzido de inquiridos, a observação cuidadosa das práticas de construção das habitações nas 

planícies de inundação da cidade mostra que esta constitui uma das principais medidas tomadas no 

momento da edificação da infraestrutura habitacional, com o objetivo principal de evitar que ocorra o 

galgamento das águas de escoamento para o interior da habitação e, também, reduzir o índice de 

humidade no pavimento interior e na parede. 
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Figura 75 - Técnicas e material de construção de habitação em zonas inundáveis  

 

As famílias têm a consciência de que as medidas que implementam não surtem grande efeito 

na mitigação desejada, ou seja, sentem que falta fazer algo para que os efeitos da inundação sejam 

reduzidos a níveis que possam permitir a permanência e a convivência com o risco de inundação nos 

aglomerados. Quando solicitados a indicar uma especial medida que gostariam que fosse levada acabo 

pelos próprios moradores e pelas autoridades com a finalidade de reduzir os efeitos da inundação nos 

locais onde residem, a maioria dos inquiridos referenciou que gostaria que os moradores abrissem e 

alargassem as valas de drenagem, fizessem limpezas frequentes das valas de drenagem e não 

deitassem resíduos sólidos nas valas existentes (figura 76). 

Para com as autoridades da autarquia, os moradores gostariam que estes construíssem valas 

de drenagem com material convencional, fizessem trabalhos de educação ambiental, reassentassem 

as populações em situação crítica e, ainda, que removessem com alguma regularidade os resíduos 

sólidos acumulados nos principais canais de escoamento (figura 77).  
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Figura 76 - Medidas que deviam ser implementadas pelos proprios moradores dos aglomerados 

 

 

Figura 77 - Medidas que deviam ser implementadas pelas autoridades da autarquia 

 

Verificou-se ainda que as famílias dos aglomerados visitados têm pouca confiança nas 

autoridades que gerem o território onde elas estão instaladas. Esta conclusão justifica-se pelo fato de 

constar-se que na solicitação para os inquirido indicarem uma ação especifica que as autoridades 

teriam desenvolvido no aglomerado para reduzir os efeitos da inundação, cerca de 90,1% dos 

inquiridos terem respondido que nunca viram alguma atividade desenvolvida pela autarquia no 

aglomerado contra 5,3% que responderam que houve construção e reabilitação de pequenas pontes e 

4,6% que não souberam responder a questão (figura 78) enquanto as autoridades afirmam que têm 
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feito trabalhos de sensibilização junto das populações, no sentido de não ocuparem e abandonarem as 

áreas de riscos, fazem abertura de mais valas de drenagem e, ainda, afirmam que dispõem de um 

plano de reassentamento das famílias localizadas em áreas críticas. Esta falta de confiança pode 

constituir, em parte, uma das razões para o fracasso dos projetos de sensibilização no sentido de não 

ocupar ou abandonar as planícies aluviais, pois se os moradores não confiam nas suas autoridades, 

estes dificilmente poderão levar em consideração as mensagens vindas dos mesmos (autoridades). 

  

 

Figura 78 - Avaliação do papel das autoridades na mitigação dos efeitos de inundações  

 

Quando questionados sobre o que fariam face às manifestações do risco, ou seja, se a 

inundação atingisse a sua moradia, ou causasse ferimentos a um familiar, foram poucos os moradores 

que responderam que comunicariam às estruturas oficiais do bairro, apenas 7,2% o fariam. A maioria 

(67,2%) disse que levaria primeiro o ferido ao hospital e 25,5% que abandonaria e vendia a casa (figura 

79). O mesmo sucedeu com a questão sobre o que fariam se uma inundação causasse prejuízos 

materiais avultados na sua moradia. Foram igualmente apenas 7% os inquiridos que consideraram, em 

primeiro lugar, comunicar às autoridades do bairro, contra 47% que disseram que primeira coisa a 

fazer seria vender a casa e abandonar o assentamento´, enquanto 37,4% consideraram que 

reconstruiriam a casa e repunham os bens perdidos (figura 80). 
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Figura 79 – Reações perante a ocorrência de inundações que resultem  em danos  humanos significativos 
 

 

 

Figura 80 - Reações perante a ocorrência de inundações que resultem  em danos materiais significativos para a família 

Quando procuramos verificar se existia alguma relação estatisticamente significativa entre as 

medidas de resposta para casos de manifestação de uma inundação que resultem impactes materiais 

e humanos significativos relativamente à responsabilidade do inquirido na família, sua idade, sexo e 

nível de escolaridade, constatamos que em ambos fatores não ocorrem diferenças estatisticamente 
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significativas o que nos pressupõem afirmar que a distribuição das respostas não sofreu influência 

tanto de fator responsabilidade assim como da idade, sexo e nível de escolaridade dos indivíduos.   

Fica constatado também que existe um conhecimento, ou sentimento, no seio dos moradores 

de que o problema no assentamento não reside apenas na questão do escoamento do volume das 

águas, mas que existe também o problema relacionado com a subida e a manutenção do lençol 

freático à superfície por longos períodos do ano, em que os principais constrangimentos são a 

humidade constante do solo e das paredes e pavimentos das habitações.  

Por último, para sustentar algumas das nossas conclusões sobre a perceção dos moradores 

acerca do risco de inundação nos aglomerados visitados, apresentamos no quadro XLI extratos de 

relatos referentes a opiniões e perceções dos moradores inquiridos sobre a inundação no seu 

aglomerado e sua moradia.   
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Quadro XLI - Relato dos moradores sobre suas perceções a cerca do risco de inundação 

Conteúdo da conversa Relato do morador 

 
Usos anteriores das 
parcelas antes da atual 
família ocupante    

INQ-132 - “Estou aqui há quase seis (6) anos… vivia aqui mesmo no bairro, em casa da 
minha tia e depois consegui esse terreno que era uma horta de alguém… construi essa 
casa e mudei-me para cá…”  

INQ-93 - “Quando eu comprei esse lugar era uma machamba, mas tinha uma casinha lá 
no canto que os donos serviam para esconder-se da chuva…”. 

 
Aspetos positivos de morar 
no aglomerado 

INQ-15 - “Daqui donde vivo consigo ir a pé ao serviço e não preciso de pedir boleia ou 
acordar muito cedo…”. 

INQ-211 - “Vendo produtos no mercado central e todos dias tenho que transportar a 
mercadoria de casa para o mercado e do mercado para casa… por isso não posso viver 
num lugar distante do mercado…” 

 
Causas das inundações no 
aglomerado 

INQ-313 - “Muita coisa… aqui em Lichinga chove muito… quando começa é quase todos 
dias… os moradores também não são organizados… constroem de qualquer maneira e 
água da chuva não consegue correr como devia ser para o rio…” 

INQ-97 - “Nós próprios, moradores, somos também culpados do problema de água aqui 
no bairro… enquanto alguns abrem valas para água da chuva passar, vem outros construir 
por cima das valas ou deitar lixo… isso é muito frequente aqui no bairro…” 

Sinais de perigosidade da 
inundação  

INQ-97 - “Quando começa a chover muito e sem parar durante todo dia ou todas semanas 
já sei que há problemas e começo a me preparar…” 

 
Avaliação do grau de 
exposição da moradia da 
família ao risco de 
inundação   

INQ-228 - “A minha casa está um pouco distante do rio… o rio quando enche água não 
chega até aqui na minha casa… única coisa que me preocupa é a terra que fica sempre 
molhada e não seca no tempo chuvoso… isso pode provocar doenças principalmente para 
as crianças…” 

INQ-234 - “Quando chove, a água de lá de cima desce para cá e enche todos esses 
terrenos… quando o rio enche, a água também chega até aqui no meu terreno… passo mal, 
mas não tenho como…” 

 
Impactos da inundação no 
aglomerado 

INQ-12 - “Os problemas são muitos… sofremos de mosquito que nos causa malária por 
conta dessas águas que ficam paradas ai nas valas (figura 6.28) … bebemos essa água dos 
poços e você nota que no tempo chuvoso água fica suja e as crianças ficam toda hora com 
problemas de diarreias…” 

 
Motivos de morar no 
aglomerado  

INQ-66 - “Vivo aqui porque não tenho onde ir … não tenho condições para comprar terreno 
em lugar seguro… aqui nos pântanos é onde os preços do terreno são acessíveis… no dia 
que alguém me oferecer um terreno ou o município atribuir-me um terreno não vou precisar 
de pensar muito… vou sair daqui…” 

Práticas de preparação e 
resposta a inundação no 
aglomerado e na moradia 
da família 

INQ-52 - “Para viver aqui é preciso uma ginástica… não é fácil… primeiro tem que 
delimitar o terreno com valas de drenagem para evitar água entrar no seu quintal… ao 
construir a casa é preciso elevar a fundação e a varanda da casa para evitar que água entre 
dentro de casa e que dentro de casa não fique húmido…” 
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O papel dos moradores e 
das autoridades municipais 
na mitigação do risco de 
inundação  

INQ-241 - “Nós que vivemos aqui e sofremos com água devíamo-nos unir mais… 
devíamos deixar as valas e o rio sempre limpos… devíamos procurar outra forma de tratar o 
lixo e não deitar nas valas ou no rio… esses do município prometem mas não cumprem… 
eles podiam nos fornecer material e nos próprios íamos abrir as valas…podiam também 
nos ajudar dando palestras para os moradores deixarem de deitar lixo nas valas ou fechar 
as ruas…” 

INQ-39 - “As autoridades do município só nos procuram quando querem voto… depois de 
votarmos desaparecem… não cumprem nada daquilo que prometem nas campanhas… já 
prometeram que iam nos dar terrenos, mas até hoje…” 
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

Moçambique é um dos países da região da África Subsaariana que apresenta um elevado grau 

de exposição da sua população à manifestação de eventos naturais perigosos com caraterísticas 

extremas. Entre os eventos naturais mais frequentes no país destacam-se as secas, os ciclones 

tropicais e as inundações. Segundo dados estatísticos e históricos da EM-DAT, a seca é o evento cuja 

ocorrência produz impactos mais graves, enquanto que a inundação é aquele que ocorre com mais 

frequência.  

A predisposição para a ocorrência destes eventos, ou seja, a suscetibilidade do país a estes 

eventos naturais, decorre da sua localização na região intertropical e junto à costa oriental onde 

desaguam os grandes rios da região Leste de África Austral como são os casos dos rios Rovuma, 

Zambeze, Pungue, Buzi, Save, Limpopo, Incomat e Umbeluzi. O grau de exposição e propensão é mais 

elevado nos centros urbanos como as cidades capitais provinciais devido à concentração populacional 

e dos ativos económicos.   

Existem relações profundas de causa e efeito entre o processo de urbanização refletida nas 

formas de uso e ocupação do espaço e a exposição das populações urbanas aos riscos naturais, uma 

vez que em Moçambique, como no resto dos países da África subsaariana, o processo de urbanização 

ocorreu tardiamente, por causa do processo histórico da colonização, mas processou-se a ritmos 

acelerados. Ao contrário do que sucedeu na Europa e na América do Norte, onde a urbanização rápida 

das cidades esteve associada ao crescimento económico, na África subsaariana o crescimento urbano 

resultou quase exclusivamente do crescimento acelerado da sua população urbana devido as elevadas 

taxas de crescimento natural e ao êxodo rural. 

 O crescimento acelerado da população que se registou nos últimos anos no país, está a 

provocar um processo massificado de conversão das diferentes formas de uso e de ocupação do solo 

urbano existentes em áreas avaliadas como inadequadas para o uso habitacional. Exemplos críticos e 

destacáveis no país são as ocupações informais que ocorrem em áreas com terrenos acidentados, com 

vertentes declivosas e suscetíveis a movimentos de vertente ou erosão dos solos e a áreas 

potencialmente inundáveis.  

A autoconstrução é em Moçambique a forma exclusiva que as famílias têm de adquirir uma 

residência própria. Aliado ao baixo poder económico das famílias, verificamos que a generalidade das 
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cidades do país cresce através do alargamento horizontal da área ocupada ou dos aglomerados 

populacionais informais e descontrolados, caraterizados por apresentarem infraestruturas habitacionais 

precárias (palhota). Devido à informalidade deste processo de ocupação, a grande maioria dos 

aglomerados formados são desprovidos de serviços básicos como de água, eletricidade, saneamento 

do meio ou de vias de acesso e transporte público. 

A ausência de instrumentos de ordenamento territorial, ou a sua deficiente fiscalização, aliado 

ao baixo poder económico das famílias (tanto para alugar uma casa, como custear as despesas diárias 

de transporte para os locais onde desenvolvem suas atividades económica de subsistência), faz crescer 

no país o mercado informal de terra, onde a compra é a principal forma de adquirir parcelas de terra.  

As autoridades governamentais do país têm vindo a encetar esforços no sentido de minimizar o 

sofrimento das populações das áreas consideradas de alto risco. No caso das inundações, como forma 

de reduzir ao máximo o grau de exposição das populações, as medidas básicas adotadas incidem na 

melhoria do sistema de alerta e de aviso prévio, enquanto que nos casos extremos de exposição são 

adotadas medidas de evacuação e de reassentamento das famílias em locais seguros. 

Verifica-se que na maioria dos casos os processos de evacuação e reassentamento não são 

bem sucedidos, pois registam-se com frequência situações em que as populações regressam às áreas 

evacuadas, ou voltam a ocupar novas áreas perigosas. Uma das justificações encontradas para este 

insucesso é a falta de condições básicas nos locais de acolhimento ou de reassentamento, faltam 

infraestruturas como fontes de água, eletricidade ou vias de acesso, a par da limitada participação 

efetiva das populações em causa (vítimas) em todo o processo de gestão das referidas áreas de riscos 

e no projeto de reassentamento. Uma outra justificação prende-se com o facto de não existir a 

requalificação da forma de uso da terra das áreas evacuadas, acabando as populações por continuar a 

ter o direito de uso e aproveitamento das mesmas. Para este efeito, recomendamos que as autoridades 

alarguem o grau de participação das populações e comunidades nos planos e projetos de planeamento 

dos territórios e de gestão das áreas de risco onde residem, assim como requalifiquem sempre que 

necessário a forma de uso da terra das áreas evacuadas para evitar as reocupações para os mesmos 

fins. 

A cidade de Lichinga viu também a sua população crescer a ritmos acelerados e a expansão da 

cidade a crescer por alargamento horizontal da área ocupada pelo uso habitacional informal e 

descontrolado. O principal processo de ocupação informal operado de forma densa, por volta dos anos 
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de 1980, nas planícies aluviais dos rios Muchenga e Namacula e, mais recentemente, após o ano de 

2000, a ocupação das planícies de inundação dos rios Lucheringo e Nangala e as vertentes declivosa 

da margem do rio Nzinje.  

À semelhança do que sucede com as outras cidades moçambicanas, em Lichinga figuram 

como principais fatores para a ocupação das referidas planícies de inundações, os seguintes: a falta de 

um plano de estrutura urbana (definição das formas e relações de uso do solo urbano); o crescimento 

do mercado informal de terra; as vantagens da localização das planícies aluviais próxima do centro da 

cidade; a fraca expansão territorial dos serviços básicos urbanos, de água, energia e de transporte 

público urbano.  

A suscetibilidade e a exposição determinam em igual medida a vulnerabilidade dos 

aglomerados populacionais informais e desordenados da cidade face aos efeitos adversos da 

inundação. Entre os vários elementos, destacam-se a localização e o respetivo povoamento denso dos 

aglomerados, o design e a construção precária das infraestruturas habitacionais, a estrutura 

demográfica dos agregados familiares (famílias numerosas e com membros mais jovens), a fonte de 

subsistência das famílias (fontes não especificadas), o acesso limitado a serviços básicos urbanos 

(água e saneamento), a falta de informação e consciencialização pública sobre o saneamento básico, o 

reconhecimento oficial limitado dos riscos e das medidas de preparação e o desrespeito por uma 

gestão ambiental sábia. A vulnerabilidade das famílias é deste modo distinguida através da redução da 

sua capacidade de resposta positiva e no elevado grau de exposição dos seus elementos essenciais 

(infraestruturas, culturas agrícolas e a própria vida humana) à materialização de um evento extremo 

como seja a inundação. 

O risco natural de inundação nas áreas ocupadas é um risco percebido, tanto pelas 

autoridades como pelos próprios habitantes, no entanto é desvalorizado e aceite passivamente. Pesam 

para a aceitação passiva do risco fatores como os benefícios da localização destas áreas dentro ou nas 

proximidades do centro da cidade, uma vez que a cidade não possui rede de transporte público 

urbano. A proximidade contribui para que as famílias ocupantes consigam minimizar o tempo de 

deslocação entre os locais de residência e os locais onde desenvolvem sua atividade de sobrevivência, 

como o comércio informal de rua ou o trabalho por conta de outrem. Outro fator determinante é o 

preço de aquisição das parcelas que, por serem terrenos marginais (planícies de inundação) e, 

portanto, economicamente desvalorizados, o seu valor de aquisição é acessível à maioria da população 

de baixo rendimento que procura ocupar e fixar aí residência. 
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Os moradores das áreas inundáveis da cidade de Lichinga vivem conscientes da 

suscetibilidade dos aglomerados às inundações, pois reconhecem as causas e os condicionantes para 

a ocorrência das mesmas. Pode-se considerar que o risco é percebido, no entanto, constatamos que a 

atenção e a importância atribuída varia em função da perceção do morador em relação à tipologia e à 

gravidade dos impactos no aglomerado, em geral, ou na moradia da família, em particular. A maior 

atenção dos moradores recai sobre os impactos mensuráveis, como a destruição das suas 

infraestruturas habitacionais ou das culturas agrícolas. Para o efeito, recomenda-se igualmente que a 

autarquia trabalhe de forma coordenada com as autoridades da saúde e os líderes dos aglomerados 

populacionais das áreas inundáveis, no sentido de disseminar mensagens sobre os impactos 

associadas aos eventos de inundações, bem como a divulgação do conjunto dos mecanismo para a 

sua mitigação.  

  Reconhece-se que um dos instrumentos básicos para o planeamento e gestão de áreas de 

riscos é a elaboração de cartografia de riscos, recomenda-se por isso que as autoridades da autarquia 

de Lichinga trabalhem de forma coordenada com as diferentes instituições relacionadas e interessadas 

na gestão de áreas de riscos. É o caso das instituições de Ensino Superior sediadas na autarquia que 

podem cooperar com as autoridades locais no sentido de desenvolver atividades de identificação, 

avaliação e respetiva cartografia de todo o tipo de perigos e riscos, com ocorrência frequente e 

significado espacial no território da cidade.  

Para reduzir o fluxo de ocupação das planícies de inundação que circundam o centro da 

cidade, recomenda-se igualmente que a autarquia faça um investimento na introdução de serviços de 

transporte intraurbano. Para isso, é igualmente necessário que se melhorem as vias de comunicação, 

através da reabilitação e da abertura de novas vias rodoviárias que façam a ligação entre os bairros, 

assim como entre estes e o centro da cidade. É necessário, ainda, que o município expanda os 

serviços básicos urbanos, como os serviços de água e de eletricidade, para os bairros periféricos da 

cidade de modo a torná-los mais atrativos à ocupação para fins habitacionais.  

Os moradores reconhecem como uma das principais causas da inundação no aglomerado a 

alteração do fluxo normal de escoamento das águas e, para isso, as principais medidas adotadas para 

permitir a convivência com o risco de inundação resumem-se ao aumento do fluxo de escoamento das 

águas, tanto as fluviais, como as superficiais, através de atividades de abertura e de limpeza dos 

principais canais e das valas de drenagem. Porém, o desejo dos moradores vai no sentido de, para 

além das medidas semiestruturais adotadas, as autoridades municipais implementarem medidas não 
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estruturais, como as de educação e  consciencialização dos moradores para as questões básicas de 

saneamento básico e ambiental. Essas medidas têm como objetivo evitar, por exemplo, que os 

moradores depositem resíduos sólidos nas valas de escoamento. Foi este um dos  propósito da 

realização desta tese. 
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Inquérito sobre a perceção do risco de inundação na cidade de Lichinga a ser aplicado às 

famílias residentes em áreas de riscos de inundação na cidade de Lichinga 
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Inquérito sobre a perceção do risco de inundação na cidade de Lichinga a ser aplicado às 

famílias residentes em áreas de riscos de inundação na cidade de Lichinga 

 
PARTE I - CARACTERIZAÇÃO DO INQUIRIDO E DA FAMÍLIA 

 
1. Caracterização do inquirido 
1.1 Responsabilidade do inquirido na família 

 
Chefe de família  

Membro residente  

 

1.2 Sexo do inquirido  
 

Masculino  

Feminino  

 

1.3 Idade 
 

18-29  

30-64  

65-+  

 

1.4  Estado civil 

Casado/a  

Solteiro/a  

União de facto  

Divorciado/a  

Viúvo/a  

    

 

Instituto de Ciências Sociais 

Departamento de Geografia 

 

Campus de Azurém 

4800-058 Guimarães – P 
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1.5 Nível de escolaridade 
 

Sem escolaridade  

EB1 – 5a classe  

EB2 – 7a classe  

ESG1 – 10a classe  

ESG2 – 12a classe  

EMP  

Ensino superior  

 

 

2. Caracterização do agregado familiar  

 

2.1 Sexo do chefe de família 
 

Masculino  

Feminino  

  

2.2 Tamanho dos agregados familiares  

 

Número de membros   

 

2.3 Estrutura etário dos agregados  
 

Grupo N /membros 

(0 -17)  

(18-64)  

65+ anos  

 

2.4 Fonte de subsistência da família  

 

Agropecuária  

Empregados (Salário)  

Conta própria  

Outra fonte  
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2.5 Local de proveniência da família  

 

Outro aglomerado da cidade  

Distrito da província   

Outra província do país  

Estrangeiro   

 

2.6 Tempo de moradia no assentamento 

 

Menos de 5 anos  

5-10  

11-20  

Mais de 20 anos  

 

 

2.7  Situação da parcela/moradia da família  

 

2.7.1 Mecanismo de aquisição da parcela/moradia 
 

Compra  

Herança  

Alugada  

Cedida  

 

2.7.2 Situação da parcela perante a lei 
 

Parcela com DUAT  

Parcela sem DUAT  

 

2.7.3 Condição de ocupação da moradia  
 

Própria  

Alugada  

Cedida  
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2.8 Caracterização da habitação 

2.8.1 Material de parede 

Bloco de cimento  

Tijolo queimado  

Bloco de adobe  

Paus/estacas maticadas   

 

2.8.2 Material de cobertura 

Chapa de zinco  

Chapa de lusalite  

Capim/lona  

 

2.8.3 Material de pavimento 

Cimento  

Adobe  

Sem nada  

 

2.9 Disponibilidade de serviços básicos  

2.9.1 Fonte de combustível doméstico  

Lenha  

Carvão vegetal  

Eletricidade  

Gás natural   

 

2.9.2 Fonte de água para o consumo 

Água canalizada da rede pública   

Fontenária pública  

Poço a céu aberto  

 

2.9.3 Tipo de latrina/retrete na habitação  

Retrete com autoclismo  

Retrete sem autoclismo  

Latrina tradicional  

Sem retrete/latrina  
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PARTE II – A PERCEÇÃO DO RISCO DE INUNDAÇÃO 

 

3. Indique o principal motivo que o levou e à sua família a morar neste aglomerado. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Tinha outra alternativa de lugar para fixar a sua moradia? 

Sim  

Não  

 

5. Qual era a utilidade da parcela antes de ser ocupada?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Qual a principal causa a que atribui a ocorrência de inundações no aglomerado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7. Algum membro da família já tinha presenciado a ocorrência de inundações antes de vir morar 

para este aglomerado? 

Sim  

Não  

 

8. Considera que os residentes no aglomerado contribuem de algum modo para a ocorrência de 

inundações? 

Sim  

Não  

 

8.1 Se sim, qual o principal modo dessa contribuição? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. Quais os meses que avalia como de maior frequência à ocorrência de inundações no seu 

aglomerado?  

Janeiro  

Fevereiro  

Março  

Abril  

Maio  

Junho  

Julho  

Agosto  

Setembro  

Outubro  

Novembro  

Dezembro  

 

10. Consegue perceber alguns sinais que lhe indiquem a possibilidade de ocorrência de 

inundações aqui no aglomerado? 

Sim  

Não  

 

10.1 Se sim, indique o principal sinal que o leva a essa previsão. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. Considera que a moradia da sua família está mais exposta/atingida aos efeitos das 

inundações? 

 

Sim  

Não  

 

11.1 Se sim, qual a principal justificação para essa avaliação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



229 

 

11.2 Se não, qual a principal justificação para essa avaliação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Considera que as inundações causam “algum problema”/impacto na vida dos moradores? 
 

Sim  

Não  

 

12.1 Se sim, qual o principal problema/impacto?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. Qual o principal aspeto positivo de morar neste aglomerado? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Qual o principal aspeto negativo de morar neste aglomerado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

15. Indique uma das medidas que adotou para reduzir os efeitos das inundações, quando ocupou 

a parcela no aglomerado? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Na época chuvosa qual a medida que adota para diminuir os efeito de uma eventual 

inundação? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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17. Na sua opinião qual a principal ação que as autoridades municipais implementaram para 

minimizar ou reduzir os efeitos das inundações neste aglomerado? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18. Qual a medida que gostava que os moradores destas áreas inundáveis implementassem para 

reduzir os efeitos das inundações? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

19. Qual a medida que gostava que as autoridades municipais implementassem para reduzir os 

efeitos das inundações? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20. Durante a ocorrência de uma inundação, qual seria a sua reação se um familiar sofresse 

algum ferimento e/ou danos pessoas mais graves? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

21. Durante a ocorrência de uma inundação, qual seria a sua reação se ocorressem prejuízos 

materiais avultados na sua moradia? 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

22. Qual o motivo que o levaria e à sua família a abando este aglomerado? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Apêndice 2 

Quadros de resultados do inquérito sobre a perceção do risco de inundação na cidade 

de Lichinga aplicado às famílias residentes em planícies de inundação  
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PARTE I - CARATERIZAÇÃO DO INQUIRIDO E DA FAMÍLIA 
 

1. Caracterização do inquirido 
 

1.1 Responsabilidade do inquirido na família 
 

 Frequência Percentagem 

Chefe de família 282 81,7 

Membro residente 63 18,3 

Total 345 100,0 

 

1.2 Sexo do inquirido 
 

 Frequência Percentagem 

Masculino 159 46,1 

Feminino 186 53,9 

Total 345 100,0 

 

1.3 Idade 

 Frequência Percentagem 

18-29 101 29,3 

30-64 242 70,1 

65-+ 2 ,6 

Total 345 100,0 

 

 

1.4 Estado civil 
 

 Frequência Percentagem 

Casado/a 48 13,9 

Solteiro/a 109 31,6 

União de facto 168 48,7 

Divorciado/a 11 3,2 

Viúvo/a 9 2,6 

Total 345 100,0 
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1.5 Nível de escolaridade 
 

 Frequência Percentagem 

Sem escolaridade 60 17,4 

EB1 – 5a classe 39 11,3 

EB2 – 7a classe 65 18,8 

ESG1 – 10a classe 92 26,7 

ESG2 – 12a classe 70 20,3 

EMP 15 4,3 

Ensino superior 4 1,2 

Total 345 100,0 

 

 

2. Caraterização do agregado familiar 

 

2.1 Sexo do chefe de família 
 

 Frequência Percentagem 

Masculino 189 54,8 

Feminino 156 45,2 

Total 345 100,0 

  

2.2 Tamanho dos agregados familiares 
 

Membros Frequência Percentagem 

1 10 2,9 

2 8 2,3 

3 29 8,4 

4 57 16,5 

5 72 20,9 

6 73 21,2 

7 48 13,9 

8 22 6,4 

9 10 2,9 

10 5 1,4 

11 1 ,3 

12 4 1,2 

13 3 ,9 

14 1 ,3 

15 2 ,6 

Total 345 100,0 
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2.3 Estrutura etário dos agregados 

Grupos etários Frequência Percentagem 

[(0-17)+65+] > (18-64) 166 48 

[(0-17)+65+] = (18-64) 66 19 

[(0-17)+65+] < (18-64) 114 33 

Total 345 100 

 

2.4 Fonte de subsistência da família 

 Frequência Percentagem 

Agropecuária 10 2,9 

Empregados 131 38,0 

Conta própria 60 17,4 

Outra fonte 144 41,7 

Total 345 100,0 

 

2.5 Local de proveniência da família 
 Frequência Percentagem 

Outro bairro da cidade 167 48,4 

Distrito da província  123 35,7 

Outra província do país 52 15,1 

Estrangeiro  3 ,9 

Total 345 100,0 

 

2.6 Tempo de moradia no assentamento 

 Frequência Percentagem 

Menos de 5 anos 170 49,3 

5-10 106 30,7 

11-20 49 14,2 

Mais de 20 anos 20 5,8 

Total 345 100,0 

 

 

2.7 Situação da parcela/moradia da família 

2.7.1 Mecanismo de aquisição da parcela/moradia 

 Frequência Percentagem 

Compra 278 80,6 

Herança 30 8,7 

Alugada 10 2,9 

Cedida 20 5,8 

NS/NR 7 2,0 

Total 345 100,0 
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2.7.2 Situação da parcela perante a lei 
 

 Frequência Percentagem 

Parcela com DUAT 259 75,1 

Parcela sem DUAT 64 18,6 

NS/NR 22 6,4 

Total 345 100,0 

 

2.7.3 Condição de ocupação da moradia 
 

 Frequência Percentagem 

Própria 315 91,3 

Alugada 10 2,9 

Cedida 20 5,8 

Total 345 100,0 

 

 

2.8 Caraterização da habitação 

2.8.1 Material de parede 
 

 Frequência Percentagem 

Bloco de cimento 17 4,9 

Tijolo queimado 114 33,0 

Bloco de adobe 214 62,0 

Paus maticados 0 0 

Total 345 100,0 

 

2.8.2 Material de cobertura 

 

 Frequência Percentagem 

Chapa de zinco 160 46,4 

Chapa de lusalite 8 2,3 

Capim/lona 177 51,3 

Total 345 100,0 

 

2.8.3 Material de pavimento 
 

 Frequência Percentagem 

Cimento 164 47,5 

Adobe 143 41,4 

Sem nada 38 11,0 

Total 345 100,0 
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2.9 Disponibilidade de serviços básicos 

 

2.9.1 Fonte de combustível doméstico 
 

 Frequência Percentagem 

Lenha + carvão 246 71,3 

Lenha + carvão + eletricidade 99 28,7 

Total 345 100,0 

 

2.9.2 Fonte de água para o consumo 
 

 Frequência Percentagem 

Água canalizada da rede pública 113 32,8 

Fontenário público 5 1,4 

Poço a céu aberto 227 65,8 

Total 345 100,0 

 

 

2.9.3 Tipo de latrina/retrete na habitação 
 

 Frequência Percentagem 

Retrete com autoclismo 5 1,4 

Retrete sem autoclismo 7 2,1 

Latrina tradicional 333 96,5 

Sem retrete/latrina 0 0 

Total 345 100,0 
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PARTE II – A PERCEÇÃO DO RISCO DE INUNDAÇÃO 

 

 

3. Indique o principal motivo que o levou e à sua família a morar neste aglomerado. 
 

 Frequência Percentagem 

Ter parcela/casa própria 110 31,9 

O preço do terreno era acessível 75 21,7 

Estar próximo/seguir familiares 23 6,7 

Estar próximo do centro da cidade 48 13,9 

Não consegui terreno em outro local 38 11,0 

Viver próximo do local do trabalho 11 3,2 

Viver próximo dos serviços de saúde e educação 16 4,6 

Porque fui transferido 4 1,2 

Ter acesso a rede de água e energia elétrica 8 2,3 

NS/NR 12 3,5 

Total 345 100,0 

 

 

4. Tinha outra alternativa de lugar para fixar a sua moradia? 

 

 Frequência Percentagem 

Sim 68 19,7 

Não 277 80,3 

Total 345 100,0 

 

 

5. Qual era a utilidade da parcela antes de ser ocupada? 

 Frequência Percentagem 

Tinha casa 134 38,8 

Depósito de resíduos sólidos 22 6,4 

Pasto 10 2,9 

Campo de jogos 8 2,3 

Campo agrícola 56 16,2 

Não tinha nada 94 27,2 

NS/NR 21 6,1 

Total 345 100,0 
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6. Qual a principal causa a que atribui a ocorrência de inundações no aglomerado? 
 

 Frequência Percentagem 

Acumulação de resíduos sólidos nas valas 54 15,7 

Pluviosidade 85 24,6 

Posição do lugar 28 8,1 

Falta de sistema de drenagem 36 10,4 

Construção desordenada 8 2,3 

Subida do lençol freático 39 11,3 

Proximidade do rio 36 10,4 

Transbordo do rio 50 14,5 

NS/NR 9 2,6 

Total 345 100,0 

 

 

7. Algum membro da família já tinha presenciado a ocorrência de inundações antes de vir 

morar para este aglomerado? 

 Frequência Percentagem 

Sim 276 80,0 

Não 69 20,0 

Total 345 100,0 

 

 

8. Considera que os residentes no aglomerado contribuem de algum modo para a ocorrência 

de inundações? 

 Frequência Percentagem 

Sim 242 70,1 

Não 103 29,9 

Total 345 100,0 

 

8.1 Se sim, qual o principal modo dessa contribuição? 

 Frequência Percentagem 

Deitam resíduos sólidos no rio e nas valas de drenagem 136 56,2 

Não abrem valas de drenagem 64 26,4 

Construção desordenada 35 14,5 

NS/NR 7 2,9 

Total 242 100 
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9. Quais os meses que avalia como de maior frequência à ocorrência de inundações no seu 

aglomerado?  

 
 Frequência Percentagem 

Janeiro 208 92 

Fevereiro 183 81 

Março 37 16 

Abril 0 0 

Maio 0 0 

Junho 0 0 

Julho 0 0 

Agosto 0 0 

Setembro 0 0 

Outubro   0 

Novembro 3 1 

Dezembro 51 23 

 

10. Consegue perceber alguns sinais que lhe indiquem a possibilidade de ocorrência de 

inundações aqui no aglomerado? 
 

 Frequência Percentagem 

Sim 132 38,3 

Não 213 61,7 

Total 345 100,0 

 

10.1 Se sim, indique o principal sinal que o leva a essa previsão. 
 

 Frequência Percentagem 

Quando chove bastante 105 79,5 

Quando o rio começa a transbordar 14 10,6 

NS/NR 13 9,8 

Total 132 100,0 

 

 

11. Considera que a moradia da sua família está mais exposta/atingida aos efeitos das 

inundações? 

 

 Frequência Percentagem 

Sim 176 51,0 

Não 156 45,2 

NS/NR 13 3,8 

Total 345 100,0 
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11.1 Se sim, qual a principal justificação para essa avaliação? 
 Frequência Percentagem 

Minha casa está perto do rio 106 54,9 

Meu terreno fica alagado sempre que chove 55 28,5 

Constroem habitações por cima das valas 18 9,3 

Depositam resíduos sólidos nas valas e no rio 14 7,3 

Total 193 100,0 

 

11.2 Se não, qual a principal justificação para essa avaliação? 
 Frequência Percentagem 

A minha casa está distante do canal 92 60,5 

Tem valas de drenagem em volta do terreno 22 14,5 

O alicerce da casa é alto 5 3,3 

Tem canteiro a volta do terreno 4 2,6 

O leito é profundo (não transborda) 8 5,3 

Limpo sempre as valas de drenagem 16 10,5 

O terreno tem proteção de plantas 5 3,3 

Total 152 100,0 

 

 

12. Considera que as inundações causam “algum problema”/impacto na vida dos moradores? 
 

 Frequência Percentagem 

Sim 292 84,6 

Não 53 15,4 

Total 345 100,0 

 

12.1 Se sim, qual o principal problema/impacto?  
 

 Frequência Percentagem 

Destruição de infraestruturas e bens materiais 218 74,7 

Destruição de culturas agrícolas 24 8,2 

Interrupção das vias de acesso 4 1,4 

Poluição das águas dos poços 18 6,2 

Perturbação do curso normal de vida e das actividades 11 3,8 

Danos humanos 17 5,8 

Total 292 100,0 
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13. Qual o principal aspeto positivo de morar neste aglomerado? 

 

 Frequência Percentagem 

Perto do centro da cidade 148 42,9 

Boa relação com a vizinhança 47 13,6 

Prática de actividades agrícola 32 9,3 

Acesso a serviços básicos urbanos 30 8,7 

Viver próximo/junto dos familiares 29 8,4 

Proximidade do local de trabalho 26 7,5 

Disponibilidade anual da água nos poços 19 5,5 

Acesso a eletricidade 14 4,1 

Total 345 100 

 

14. Qual o principal aspeto negativo de morar neste aglomerado? 

 Frequência Percentagem 

Falta de ruas 147 42,6 

Falta de água canalizada 40 11,6 

O solo fica sempre húmido 29 8,4 

Inundações frequentes 25 7,2 

Doenças de origem hídrica 18 5,2 

Roubos frequentes 16 4,6 

Problemas de saneamento 13 3,8 

Falta de segurança 13 3,8 

NS/NR 44 12,8 

Total 345 100 

 

15. Indique uma das medidas que adotou para reduzir os efeitos das inundações, quando 

ocupou a parcela no aglomerado? 
 Frequência Percentagem 

Abrir valas de drenagem 231 67,0 

Elevar a fundação da casa 19 5,5 

Plantar algumas árvores 52 15,1 

Construir murro de vedação 11 3,2 

Não fiz nada 28 8,1 

NS/NR 4 1,2 

Total 345 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 

 

16. Na época chuvosa qual a medida que adota para diminuir os efeito de uma eventual 

inundação? 
 Frequência Percentagem 

Limpar as valas em volta do terreno 152 44,1 

Abrir novas valas de drenagem 156 45,2 

Remover resíduos sólidos no terreno 9 2,6 

Tirar os bens para locais seguros 4 1,2 

Não faço nada 24 7,0 

Total 345 100,0 

 

17. Na sua opinião qual a principal ação que as autoridades municipais implementaram para 

minimizar ou reduzir os efeitos das inundações neste aglomerado? 
 Frequência Percentagem 

Nunca fizeram nada 311 90,1 

Construíram pontes 14 4,1 

Reabilitaram as pontes 4 1,2 

NS/NR 16 4,6 

Total 345 100,0 

 

 

18. Qual a medida que gostava que os moradores destas áreas inundáveis implementassem 

para reduzir os efeitos das inundações? 
 Frequência Percentagem 

Abrir e alargar as valas de drenagem 130 37,7 

Limpar com frequência as valas 91 26,4 

Construir casas com material convencional 8 2,3 

Não deitar resíduos sólidos nas valas ou no rio 61 17,7 

Trabalhar em equipe 27 7,8 

NS/NR 28 8,1 

Total 345 100,0 

 

19. Qual a medida que gostava que as autoridades municipais implementassem para reduzir 

os efeitos das inundações? 
 Frequência Percentagem 

Abrir e organizar as ruas 26 7,5 
Fornecer equipamentos de abertura e limpeza das valas 30 8,7 
Remover os resíduos sólidos nos canais 40 11,6 
Construir valas com material duradouro 76 22,0 
Fazer trabalhos de educação ambiental 55 15,9 
Reassentar as populações 47 13,6 
Reabilitar as manilhas existentes 32 9,3 
Construir mais aquedutos 21 6,1 
Trabalhar com os moradores 18 5,2 

Total 345 100,0 
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20. Durante a ocorrência de uma inundação, qual seria a sua reação se um familiar sofresse 

algum ferimento e/ou danos pessoas mais graves? 

 
 Frequência Percentagem 

Levar o ferido ao hospital 232 67,2 

Abandonar e vender a casa 88 25,5 

Comunicar as estruturas do bairro 25 7,2 

Total 345 100,0 

 

 

21. Durante a ocorrência de uma inundação, qual seria a sua reação se ocorressem prejuízos 

materiais avultados na sua moradia? 

 

 Frequência Percentagem 

Abandonar e vender a casa 162 47,0 

Reconstruir a casa e repor os bens 129 37,4 

Pedir apoio ao governo 30 8,7 

Comunicar as estruturas do bairro 24 7,0 

Total 345 100,0 

 

 

22. Qual o motivo que o levaria e à sua família a abando este aglomerado? 
 Frequência Percentagem 

Caso minha casa desabar 63 18,3 

Se tiver terreno em outro local 91 26,4 

Se a inundação causar perda de vida de um familiar 31 9,0 

Se a inundação causar perda de bens materiais avultados 8 2,3 

Não vejo nada que me levaria a mudar 80 23,2 

Caso a inundação piorar/aumentar 72 20,9 

Total 345 100,0 
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Apêndice 3 - Guião da entrevista às autoridades do município da cidade de Lichinga 

sobre o risco de inundação  
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INTRODUÇÃO 

Registamos a cada dia que passa e a ritmos acelerados e descontrolados no perímetro do 

território municipal da cidade de Lichinga, o processo de conversão de espaços considerados 

inadequados do ponto de vista ambiental (planícies de inundação e encostas declivosas) para a fixação 

de residências, em assentamentos humanos. Os exemplos mais destacados na cidade ocorrem nas 

planícies de inundação dos rios Namacula e Muchenga. Com objetivo de compreender a perceção dos 

gestores municipais sobre o fenómeno em causa, colocamos as questões que se seguem: 

 

Função de gestão do respondente:  __________________________________________ 

1. Como gestores do território municipal, reconhecem da existência do problema que aqui 

fizemos referência? 

2. Na vossa opinião, o que condiciona a ocorrência de inundação nos assentamentos localizados 

nas planícies de inundação dos rios Namacula e Muchenga? 

3. Consideram que os residentes dos assentamentos em referência contribuem de algum modo 

para a ocorrência de inundações? 

3.1 Se sim, de que forma essa contribuição é desencadeada? 

4. Na vossa opinião, consideram que as inundações causam “algum problema” aos munícipes 

residentes nas áreas em causa? 

4.1 Se sim, quais são os problemas que causam. 

5. Na vossa opinião, quais as motivações que levam as populações fixarem residências nas 

planícies de inundações?  
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6. Que planos municipais existem junto das autoridades para reduzir, limitar ou mesmo interditar 

a ocupação dessas áreas para fins habitacionais? 

7. Quais as ações que as autoridades municipais já implementaram para reduzir o problema de 

inundações nos aglomerados considerados? 

8. Quais as medidas que gostavam que os moradores das áreas inundáveis implementassem 

para reduzir os efeitos das inundações? 

9. Na vossa opinião, quais os motivos que levariam os moradores a abandonar aglomerados 

onde vivem? 
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Apêndice 4 – Quadro de resultados das entrevista às autoridades do município da 

cidade de Lichinga sobre o risco de inundação  
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Quadro de resultados das entrevista sobre a perceção do risco de inundação na cidade de 

Lichinga aplicado aos gestores do território municipal. 

Registamos a cada dia que passa e a ritmos acelerados e descontrolados no perímetro do território 

municipal da cidade de Lichinga, o processo de conversão de espaços considerados inadequados do 

ponto de vista ambiental (planícies aluviais e encostas declivosas) para a fixação de residências, em 

assentamentos humanos. Os exemplos mais destacados na cidade ocorrem nas planícies aluviais dos 

rios Namacula e Muchenga. Com objetivo de compreender a percepção dos gestores municipais sobre 

o fenómeno em causa, colocamos as questões que se seguem: 

 

- Função de gestão do respondente:  ___________________________________________ 

 

1. Como gestores do território municipal, reconhecem da existência do problema que aqui 

fizemos referência? 

N Respostas N % 

1 Sim 10  

2 Não  0  

3 NS/NR 0  

 

2. Na vossa opinião, o que condiciona a ocorrência de inundação nos assentamentos localizados 

nas planícies de inundação dos rios Namacula e Muchenga? 

N Respostas N % 

1 Assoreamento dos canais e valas de drenagem (resíduos sólidos)   3  

2 Construção desordenada  4  

3 Falta de ordenamento territorial 1  

4 Transbordo do canal principal 1  

5 Chuvas intensas e concentradas  1  
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3. Consideram que os residentes dos aglomerados em referência contribuem de algum modo 

para a ocorrência de inundações? 

 

N Respostas N % 

1 Sim 10  

2 Não  0  

3 NS/NR 0  

 

3.1 Se sim, de que forma essa contribuição é desencadeada? 

N Respostas N % 

1 Construção de residências em leitos dos rios 2  

2 Construção desordenada  2  

3 Depósito de resíduos sólidos nos canais e valas de drenagem 5  

 

4. Na vossa opinião, consideram que as inundações causam “algum problema” aos munícipes 

residentes nas áreas em causa? 

 

N Respostas N % 

1 Sim 10  

2 Não  0  

3 NS/NR 0  

 

4.1 Se sim, quais são os problemas que causam. 

N Respostas N % 

1 Destruição de residências  7  

2 Doenças 5  

3 Contaminação de fontes de água (poços) 2  

4 Perda de bens materiais 4  

5 Mortes 3  
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5. Na vossa opinião, quais as motivações que levam as populações fixarem residências nas 

planícies de inundações?  

N Respostas N % 

1 Falta de conhecimento da legislação do uso do solo urbano 1  

2 Crescimento da população  2  

3 Anseios de viver em áreas com disponibilidade de serviços básicos 6  

4 Oportunismo 1  

5 Baixo custo de aquisição das parcelas de terra 2  

 

6. Que planos municipais existem junto das autoridades para reduzir, limitar ou mesmo interditar 

a ocupação dessas áreas para fins habitacionais? 

N Respostas N % 

1 Identificação de uma área para o reassentamento dos afetados 6  

2 Sensibilização das populações para não ocupar as áreas de riscos 4  

3 Expansão dos serviços básicos  2  

 

7. Quais as ações que as autoridades municipais já implementaram para reduzir o problema de 

inundações nos aglomerados considerados? 

N Respostas N % 

1 Elaboração de um plano para o reassentamento das famílias  4  

2 Abertura de mais valas de drenagem 2  

3 Destruição residências construídas junto aos leitos dos rios 1  

4 Sensibilização das populações  4  

 

8. Quais as medidas que gostavam que os moradores das áreas inundáveis implementassem 

para reduzir os efeitos das inundações? 

N Respostas N % 

1 Acatar as mensagens de proibição e abandono das áreas de riscos 7  

2 Abrir mais valas de drenagem 2  

3 Construir habitações com material convencional 1  

4 Conhecer a legislação do uso do solo urbano 1  
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9. Na vossa opinião, quais os motivos que levariam os moradores a abandonar aglomerados 

onde vivem? 

N Respostas N % 

1 Aumento da atividade de sensibilização  1  

2 Aumento da atividade de fiscalização das áreas de riscos  2  

3 Caso a inundação aumentar/agravar 1  

4 A expansão de serviços básicos  3  

5 Construção de residências para o reassentamento 1  

6 Distribuição de parcelas e material de construção  1  

7 Uso de força 1  
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Anexo 1 

 

Variação da precipitação média anual de Moçambique (extraído de MICOA-DNGA, 2005) 
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Anexo 2  

 

Distribuição mundial de ocorrências de desastre de seca no período de 1974-2013 (extraído em EM-

DAT, 2016). 

 

Anexo 3  

 

 Distribuição mundial de países pelo número de frequência de ocorrências de ciclones tropicais, 

1974-2003 (extraído em EM-DAT, 2016). 
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Anexo 4 

 

Distribuição das zonas de frequência de ciclones tropicais em Moçambique (extraído de MICOA-DNGA, 

2005). 

 

Anexo 5  

 

 Distribuição mundial das ocorrências de desastres de inundação, 1974-2003 (extraído em EM-

DAT, 2016). 
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Anexo 6 

Dimensões, indicadores, condição de privação e ponderadores considerados na avaliação da pobreza 
multidimensional para 2014/15. 
 

 

 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

