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Aos meus pais. 

O curso, de que esta tese é prova, 

é um simples exemplo 

da Educação que me deram. 
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Resumo 

Quando a larga maioria da população se encontra cativa dos transportes públicos, estes 
ganham uma importância acrescida como instrumento principal de mobilidade da população 
pobre. Têm também um impacto profundo em vários elementos do dia-a-dia e podem ainda 
desempenhar um papel central na erradicação da própria pobreza. 

Este é o caso da cidade de Maputo e o presente trabalho debruça-se exactamente sobre esta 
temática aplicada à capital moçambicana. A caracterização da cidade e da rede de transporte 
que a serve revelou indícios de dificuldade de adaptação dos sistemas a novas exigências e 
provou a necessidade premente de uma análise profunda do sector dos transportes públicos da 
cidade e de uma abordagem concertada e complementar entre os diversos intervenientes. 

O estudo efectuado conduziu a propostas de melhoria, ao nível dos diversos actores nesta 
área: governo, autarquias, Transportes Públicos de Maputo e sector privados formal e 
informal. Por último, foi sugerida um estratégia global, através de um plano mais abrangente 
de integração de serviços e intermodalidade. 
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Study of the public transportation in Maputo and development of 
improvement measures 

Abstract 

When the vast majority of the population depends on public transportation, it acquires an even 
greater importance as a main tool for poor’s mobility. Furthermore, it has a deep impact in 
many daily issues and even a major role in eradicating poverty. 

This is the case of Maputo and the present work lies exactly on this theme applied to the 
capital of Mozambique. The analysis of the city and its transport network revealed evidence 
of difficulty in adaptation of the present system to new exigencies. It also proved that is 
pressing a deep analysis of the city´s transportation and an adjusted and complementary 
approach between several interveners. 

The study that was made lead to improvement proposals at many different levels in this area: 
government, municipalities, Public Transportations of Maputo and private sectors, both 
formal and informal. Lastly, it was suggested a global strategy through a comprehensive plan 
of service integration and intermodality. 
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1 Introdução 

1.1 Pertinência do trabalho 

O sector dos transportes tem um papel determinante nas sociedades contemporâneas 
influenciando a vida das populações de forma tanto directa como indirecta. Este sector tem 
extrema importância para o desenvolvimento económico dos países uma vez que cria 
sinergias e potencia diferentes ramos de actividades. Em Moçambique, os  organismos 
institucionais do Estado reconhecem que “os transportes desempenham um papel fundamental 
na economia do país, permitindo a reunião de meios e factores de produção, a integração de 
todos os elementos em espaços geográficos mais amplos e a integração mais profunda das 
economias nacionais e regionais” (Conselho de Ministros, 1996A). Apesar da reconhecida 
importância dos transportes, nem sempre tem sido possível a real valorização deste assunto. 
Em particular, nos transportes públicos urbanos de Moçambique há uma evidente carência de 
meios, aliada a uma menor organização e rentabilização dos mesmos. Isto é resultado da 
espiral de desenvolvimento que o país tem vivido, onde o planeamento e sustentabilidade 
nesta área têm sido relegados para um plano secundário (Matos, 2008). 

Neste projecto de dissertação pretende-se olhar com especial atenção para os transportes na 
Província da Cidade de Maputo e nas suas zonas circundantes mais relevantes, responsáveis 
por assegurar a mobilidade da população mais desfavorecida e cativa dos transportes públicos. 

A solução vigente é comum a uma boa parte dos países africanos, com a existência de um 
sector semi-colectivo operando em mini-bus com capacidades a variar entre 15 e 35 lugares, e 
localmente denominados de “chapas”. Complementarmente existe ainda uma empresa pública 
de transportes, os TPM (Transportes Públicos de Maputo), a operarem na cidade de Maputo e 
arredores, mas com um impacto menor, dada a dimensão reduzida da sua frota. Existem ainda 
outros meios de transporte, fluviais e ferroviários, os quais têm uma importância residual. 

1.2 Contextualização do projecto 

Este projecto foi promovido pela associação EpDAH (Engenharia para o Desenvolvimento e 
Assistência Humanitária), a qual, mesmo que sem interferência directa no trabalho realizado, 
foi o elemento impulsionador da sua realização, através da colaboração com vários 
Professores da FEUP (Joaquim Silva Gomes, João Falcão e Cunha e Teresa Galvão) e do 
Professor António Matos (da Universidade Eduardo Mondlane), com vista à realização de um 
projecto na área dos transportes. 

A EpDAH (www.epdah.pt), como associação sem fins lucrativos, tem como objectivos 
participar numa cooperação global solidária, baseada na assistência humanitária, na protecção 
e promoção dos direitos humanos e na cooperação para o desenvolvimento no âmbito da 
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engenharia, assumindo o voluntariado um papel essencial na forma responsável de ser e de 
estar da EpDAH no mundo da cooperação. Definiu-se como objectivo estratégico para o ano 
de 2010 a aplicação de conhecimentos de engenharia numa parceria global, de forma a 
promover o desenvolvimento humano sustentável de países em desenvolvimento. 

É neste contexto que se insere o presente trabalho, como um projecto de cooperação do qual 
se espera um impacto futuro no quotidiano dos habitantes de Maputo.  

1.3 Organização e temas abordados no documento 

O presente trabalho está dividido em sete capítulos. O capítulo seguinte, Transporte Urbano, 
será dedicado a uma compreensão teórica deste tema, das suas possíveis ramificações nas 
mais diversas áreas, em particular, no esforço do combate à pobreza. 

De uma forma geral e como o próprio título deste projecto indica, os assuntos abordados 
podem ser divididos em duas áreas capitais. O estudo da actual realidade da cidade de Maputo 
é apresentado no Capítulo 3, Análise do município de Maputo. De forma mais detalhada, a 
cidade de Maputo é apresentada em função da sua população, da sua área geográfica, da sua 
divisão administrativa e da sua rede viária. No Capítulo 4, Transportes públicos urbanos de 
Maputo, analisa-se a rede de transportes públicos, com especial destaque às políticas 
governativas e à apresentação dos diferentes intervenientes. 

As acções de melhoria propostas para a mobilidade em Maputo estão desenvolvidas no 
Capítulo 5, Medidas propostas para a melhoria da mobilidade em Maputo, assim como no 
Capítulo 6, Intermodalidade. Neste último, é apresentado um plano integrado de mobilidade 
intermodal. 

Por último, no capítulo Conclusões, realiza-se a síntese ao trabalho desenvolvido e 
apresentam-se as perspectivas de evolução do trabalho. 
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2 Transporte urbano 
 

“O transporte é um sector chave e desempenha um papel crucial 
no esforço para um crescimento económico sustentável, na 
redução da pobreza, contribuindo assim para o desenvolvimento 
sustentável em África.” (Nações Unidas, 2009) 

 

Uma análise como a que este trabalho se propõe realizar pode facilmente incorrer no erro de 
analisar um problema de um país em desenvolvimento, a partir de uma perspectiva que não a 
local ou mesmo regional. É pois importante perceber e avaliar convenientemente o problema 
de modo que as propostas de solução não sejam um conjunto de soluções pré-concebidas e 
desajustadas da realidade. De forma a evitar este perigo, será apresentada neste capítulo um 
resumo do que poderemos designar como “visão europeia e ocidental” para o transporte 
urbano e será feito o contraponto com a realidade moçambicana. Procura-se com esta análise 
quebrar alguns conceitos pré-definidos, entender as particularidades de Maputo, assim como 
de outras cidades em situação similar, e adequar, da melhor forma possível, a análise 
efectuada às reais necessidades dos utentes do transporte público. Por outro lado, todos os 
autores reconhecem que esta temática do transporte público é complexa e transversal às 
sociedades, sejam elas quais forem. Análises sistematizadas deste problema podem facilmente 
desembocar noutras matérias relacionadas com este tema, mas que não são as de maior 
relevância neste trabalho, como são, por exemplo, os subtemas ambientais, políticos, a 
modelação e simulação e outros. 

2.1 Perspectiva ocidental 

Quando falamos de transporte urbano, referimo-nos ao transporte de passageiros e 
mercadorias em que a origem ou o destino da viagem realizada se encontra dentro de uma 
área urbana pré-definida. O caso mais frequente é a totalidade da viagem ocorrer em espaço 
urbanizado e perfazer menos de 15 km. Este conceito de transporte inclui várias formas: 
motorizado privado, transportes públicos, não motorizado, transporte de mercadorias e 
serviços de transporte (Site et al., 2006). 

Com o transporte urbano, espera-se satisfazer a necessidade de acessibilidade, assegurando 
qualidade de serviço de uma forma eficiente, tendo também em conta preocupações 
ambientais, económicas, sociais e de segurança. 

O transporte urbano de pessoas é sem qualquer dúvida um problema complexo, que afecta o 
dia-a-dia de milhões de pessoas, e cujo âmbito é extremamente amplo. Por consulta do 
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conteúdo da 14.ª Conferencia Internacional de Transporte Urbano (Brebbia, 2008), verifica-se 
que, sob a designação geral de “transporte urbano”, se insere uma miríade de sub-temas: 
gestão e planeamento, sistema públicos de transportes, intermodalidade, sustentabilidade, 
impacto ecológico e ambiental, utilização do espaço, tecnologia e sistemas de transporte 
inteligentes, modelação e simulação, bem como a questão da segurança. “Todos estes tópicos 
são relevantes ao analisar a complexa interacção dos sistemas de transporte urbano com o 
ambiente, assim como para estabelecer políticas de melhoria do transporte e dos sistemas de 
trânsito” (Brebbia, 2008). 

Na maioria dos países Europeus, verificam-se hoje diversos problemas, dos quais se destacam 
o grande volume de trânsito e os elevados níveis de poluição. Segundo a Comissão Europeia 
(Comissão Europeia, 2007, p. 7), o aumento do tráfego na cidades tem origem em factores 
diversos. O acréscimo do número de veículos para uso próprio, o qual aumentou 38% entre 
1990 e 2004 (média entre os países da UE), é uma das tendências mais acentuadas das cidades 
europeias. Por outro lado, a utilização dos automóveis tem sido pouco eficiente, utilizados em 
percursos pequenos, metade das vezes em percursos inferiores a 5km e maioritariamente 
ocupados por apenas uma pessoa. 

Isto origina uma intensa utilização de veículos privados, o que provoca igualmente sérias 
consequências ambientais, quer ao nível da qualidade do ar nas áreas urbanas, quer pelos 
índices de poluição sonora, ou ainda pelos efeitos da emissão de dióxido de carbono para a 
atmosfera. 

Paralelamente, o número de viagens não motorizadas, a pé e de bicicleta, tem diminuído e os 
meios de transporte públicos urbanos representam menos 10% do número total de deslocações 
de passageiros. Apesar de não constituírem o elemento principal no transporte de passageiros, 
nas últimas décadas, os transportes públicos têm registado melhorias muito significativas 
(Comissão Europeia, 2007). 

2.1.1 Transporte Público 

Um dos factores que despoletou a melhoria nos transportes públicos foi a privatização destes 
serviços. Durante muito tempo, os transportes públicos foram encarados com um sector de 
importância capital e com uma função social. Esta visão gerava uma apertada regulação e 
concentração de responsabilidades por parte do Estado que, frequentemente, detinha 
monopólio absoluto das empresas transportadoras. Segundo Costa (1996), existem dois 
modelos organizacionais desprovidos de concorrência. No primeiro, o dos “serviços modais”, 
por cada modalidade de transporte, existe uma empresa pública que assume todas as 
responsabilidades de regulação e operação, havendo uma coordenação limitada entre as 
diferentes empresas. Este era o caso de Lisboa durante a década de 90, mas este modelo tem 
sido abandonado. No modelo “autoridade e operador”, existe uma autoridade reguladora 
pública, responsável pela definição da área de operação e das tarifas e subsídios, bem como 
pela avaliação dos diversos operadores. Neste caso, podem existir várias empresas, mas estas 
não concorrem entre si, actuando em áreas com diferentes características, ou utilizando 
diferentes meios de transporte. Cada empresa tem responsabilidades principalmente ao nível 
táctico e operacional.  

A visão monopolista de que um serviço eminentemente social deve ser providenciado sem 
concorrência revelou-se onerosa e insustentável. Em alternativa, foi encorajada a iniciativa 
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privada no sector, tornando-o competitivo e empenhado na maior eficiência dos recursos 
utilizados. Duas soluções dominantes emergiram: uma adoptada pela generalidade dos países 
europeus, com a competição a ter lugar fora da via, entre rotas ou meios de transportes 
diferentes; outra com a total liberalização e concorrência no sector, havendo competição na 
própria via, solução empregue no Reino Unido (van de Velde, 1999). 

A primeira opção insere-se no modelo de “autoridade e múltiplos operadores” de Costa 
(1995), e é idêntica ao modelo “autoridade e operador”.  Nesta caso porém, existem várias 
empresas a concorrer dentro do mesmo modo de transportes. A cada empresa cabe uma rota 
ou conjunto de rotas, atribuídas em concurso, e a concorrência entre operadores faz-se através 
da comparação da performance de cada operador na sua rota. Já a solução britânica insere-se 
no modelo de “desregulação”, com o serviço a ser considerado essencialmente comercial, e 
prestado por empresas privadas. Neste caso o papel das autoridade públicas restringe-se a 
regular o bom funcionamento dos operadores, estabelecendo por exemplo normas de 
segurança ou então promovendo a subsidiação de rotas específicas que não sejam lucrativas 
(Costa, 1996). 

Estes dois últimos modelos diferem sobretudo na forma como respondem às necessidades dos 
seus utentes. Enquanto no primeiro há uma maior intervenção do estado e, consequentemente, 
uma maior orientação social, com uma resposta mais lenta e burocrática a alterações da 
procura,  o cenário de “desregulação” é mais flexível, não atendendo a necessidades que não 
sejam rentáveis (van de Velde, 1999). 

Para além do maior envolvimento do sector privado, um outro factor fulcral na melhoria do 
serviço prestado pelos transportes foram os avanços tecnológicos recentes. Estes permitiram a 
introdução de diversos instrumentos actualmente considerados fundamentais. O desenho das 
rotas baseia-se em cálculos de sofisticados algoritmos; estão disponíveis aplicações 
informáticas de gestão que permitem gerir praticamente tudo desde o pessoal, aos veículos e 
às infra-estruturas; a introdução de sistemas de bilhética permitiu integrar os serviços de 
diversas redes e formas de transporte, recolhendo em simultâneo dados estatísticos mais 
detalhados; dispositivos de posicionamento possibilitam saber a localização dos veículos em 
tempo real. 

Apesar de uma diminuição da sua utilização, em geral os meios de transporte públicos têm-se 
tornando cada vez mais apelativos, de forma a poderem competir com a comodidade e a 
universalização do uso do veículo próprio.  

2.1.2 Mobilidade e Acessibilidade 

A mobilidade e a acessibilidade constituem dois conceitos teóricos importantes na área dos 
transportes e, apesar de muitas vezes serem utilizados a par, quase como sinónimos, estes 
conceitos diferem de forma importante. 

A mobilidade foi definida como o “potencial de movimento”, a capacidade de deslocação de 
um lugar para outro (Handy, 2002) e pode ser caracterizada utilizando as formas 
convencionais de avaliação do nível de serviço. Este conceito refere-se exclusivamente à 
movimentação no sistema, pelo que não leva em conta se a mobilidade vai ao encontro das 
necessidades dos utentes. 

Por acessibilidade entende-se a possibilidade de indivíduos atingirem o destino que desejam, 
ou melhor, é o “potencial de interacção” (Hansen, 1959) com o espaço circundante. Este 
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conceito conjuga a noção de mobilidade, mas considera também a “qualidade” do destino, ou 
seja, a forma como este se insere nas necessidades do indivíduo. A acessibilidade é afectada 
por um sem número de factores: infra-estruturas dos transportes, preferências dos indivíduos, 
ocupação do espaço, existência de transportes colectivos de passageiros e as políticas de 
gestão do tráfego (Minnesota University). 

Para melhor entender a diferença destas duas noções, tome-se por exemplo a comparação 
entre uma cidade e uma aldeia. Mesmo com as piores vias, a mobilidade na aldeia é melhor, 
visto ser mais fácil a deslocação no seu interior do que na cidade. No entanto, a acessibilidade 
na aldeia é claramente pior, já que um menor conjunto de locais de interesse estão 
disponíveis. A escolha é, portanto, um factor essencial na distinção destes conceitos. Um 
maior número de possibilidades de destinos e modos de transporte representa uma maior 
acessibilidade, o que faz da possibilidade de escolha um factor essencial na definição de 
acessibilidade (Handy, 2002). 

2.2 Transporte urbano nos países em desenvolvimento 

2.2.1 Análise geral 

A problemática dos transportes nos países em desenvolvimento é, na sua maioria, 
diametralmente oposta à encontrada nos países desenvolvidos. Para começar, a larga maioria 
da população não tem veículo de transporte próprio. Nas grandes cidades isto significa que, 
ou as pessoas vivem perto dos locais onde realizam as suas actividades diárias e podem 
deslocar-se livremente a pé, ou então estão cativas dos transportes públicos. As próprias 
deslocações a pé são largamente superiores. Armstrong-Wright (1986) considera uma situação 
discriminatória quando mais de 10% dos agregados familiares gastam mais de 15% dos seus 
rendimentos em transportes. Esta máxima tem servido de referência, principalmente em 
recomendações e estudos realizados pelo Banco Mundial (Gwilliam, 2002A). 

Sendo o preço o factor mais decisivo, o transporte público urbano dos países mais pobres 
passou por um processo difícil. A maioria das empresas estatais, vivendo já situações 
orçamentais delicadas e fortemente dependentes de subsídios do Estado, não foi capaz de se 
financiar de forma a garantir a oferta adequada. Isto aconteceu na América do Sul, entre os 
anos de 1960 e 1990: na Europa Oriental, depois da dissolução da União Soviética, e em 
África a seguir à descolonização (Gwilliam, 2002B). O mercado, que não era satisfeito pelas 
empresas públicas, passou a ser atendido, de uma forma espontânea por um sector informal. 
Este sector tomou várias formas: táxis, mini-bus, riquexós1, ciclo-riquexós, entre outros. De 
forma genérica esta forma de transporte é designada por paratransit2. 

Estas formas de transporte são usualmente vistas pelos governos como um mal necessário, 
uma vez que, apesar de serem a base do transporte de pessoas em meio urbano, apresentam 
numerosos inconvenientes: oferecem baixos níveis de segurança, resultado de uma fraca 
manutenção e do raro cumprimento das especificações de certificação; são conduzidos de 
forma perigosa, por vezes por condutores sem a qualificação necessária; ainda que de baixo 
custo, são veículos de capacidade reduzida e que aumentam muito o congestionamento. 

                                                
1 em inglês, rickshaw. 
2 sem tradução em português. 



Estudo do funcionamento dos Transportes Públicos em Maputo 

e desenvolvimento de acções de melhoria 

  

7 

De acordo com Gwilliam (2002B) os reguladores dos transportes dos países em 
desenvolvimento têm que ter em conta os seguintes tópicos: 

- Organização. A tendência de descentralização da responsabilidade do governo central para 
o municipal tem por objectivo incentivar a gestão local e melhorar a eficiência do sistema. No 
entanto, esta solução levanta problemas de financiamento, uma vez que os governos locais 
possuem menor capacidade de financiarem projectos. 

- Planeamento e financiamento do transporte. A falha do planeamento urbano de 
transporte é um dos maiores problemas nos países pobres. Na maioria dos casos não existe 
qualquer instituição que centralize as decisões nesta área. Ao invés, a responsabilidade está 
repartida entre numerosas entidades municipais e estatais, que tornam o processo de decisão 
demasiado complicado, sendo muitas vezes feito de forma ad hoc. Outra falha de 
planeamento importante é a falta de coordenação entre os sectores público e privado. 

- Tarifas. A aplicação de tarifas irrealistas tem sido frequentemente a causa do insucesso das 
empresas públicas, uma vez que, na falta de subsídios suficientes, acaba por piora o serviço já 
que afecta a manutenção e reparação dos veículos e, eventualmente, inviabilizando também a 
sua renovação. 

- Regulação do estado dos veículos. Os veículos utilizados, tanto pelo sector formal como 
pelo informal, são regularmente adquiridos em segunda-mão e sujeitos a uma manutenção 
deficiente. 

- Transportes em carris. Os comboios e metros foram muitas vezes vistos como a solução 
para os problemas de congestionamento de grandes cidades, mas nem sempre corresponderam 
às expectativas. O facto de terem de estar construídos em rotas de procura muito elevada e de 
praticarem tarifas mais elevadas que os transportes rodoviários, obriga a que  esta solução seja 
abordada de uma forma holística, como parte da estratégia de transportes urbanos. O elevado 
investimento exigido pelo transporte sobre carris, tem obrigado a que seja implementado 
maioritariamente por privados, em regime de concessão. 

- Competição e regulamentação. A entrada de privados no mercado, por incapacidade dos 
estados em subsidiar as empresas públicas de transporte, tem originado um aumento da 
competitividade. 

- Propriedade e financiamento. A predominância do sector informal tem ocorrido quando o 
Estado deixa de financiar convenientemente o sector público, sem permitir a correcção de 
tarifas inapropriadas. O sector privado, sem responsabilidades sociais e na falta de legislação 
e fiscalização adequadas, não é seduzido a investir em veículos em melhores condições e de 
maior dimensão. 

2.2.2 A situação em África 

A população do continente africano é predominantemente pobre, sem posses para um veículo 
motorizado próprio. Na impossibilidade ou impraticabilidade de se deslocar a pé ou de 
bicicleta, a maioria da população tem forçosamente de recorrer aos serviços colectivos de 
transporte. Por outro lado, o transporte motorizado prevalente em África é o rodoviário, 
constituindo 80% de todo o tráfego no continente, 90% se for tido em conta apenas o trânsito 
de passageiros (Nações Unidas, 2009). 
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Num relatório das Nações Unidas, o transporte em África é caracterizado por: mau estado da 
rede e reduzida conectividade oferecida; capacidade e institucional e individual inadequada; 
impacto negativo no ambiente; custos elevados; fraca segurança; sistemas informáticos 
desadequados; e recursos financeiros limitados.  

Relativamente ao transporte urbano, em África o custo com os transportes é mais elevado, por 
comparação entre o rendimento médio deste continente e o dos restantes. A despesa com 
viagens urbanas, nas cidades africanas, representa 21,7% do PIB (Produto Interno Bruto), o 
que torna o serviço altamente dispendioso para muitos cidadãos (Nações Unidas, 2009), 
podendo representar até 33% do rendimento da população pertencente ao quintil mais pobre 
(Kumar e Barrett, 2008). 

O transporte urbano em África tem características particulares distintas do resto do mundo. 
Logo à partida, as pessoas estão acostumadas a andar maiores distâncias a pé. Em África as 
distâncias entre apeadeiros são tendencialmente maiores, sendo perfeitamente aceitáveis 
espaçamentos de 500 as 800m 3. Já nos nos países mais desenvolvidos a distância 
convencional situa-se entre 250 e os 400 m. Se bem que esta característica seja resultado de 
uma baixa exigência por parte dos utentes,  representa contudo uma vantagem  importante em 
termos de velocidade comercial. 

Por outro lado, não existe uma preocupação com a utilização de veículos pouco poluentes. O 
aproveitamento dos veículos, principalmente aqueles destacados para o transporte colectivo, é 
feito muito para além do recomendável. Raramente existem políticas definidas para o período 
de circulação das viaturas e para o seu consequente abate. Isto faz com que muitos veículos 
circulem com fracas condições de segurança e emitindo gases poluentes muito acima dos 
níveis desejáveis. A poluição na cidades africanas chega a representar custo de 2,7% do PIB, 
e os acidentes na estradas do continente representam 225 mil mortes anuais, 19% do total 
mundial (Nações Unidas, 2009). Este número é bastante elevado, tendo em conta que África 
contabiliza apenas 3,4 % do total mundial de veículos em circulação. Em África existem 27,2 
veículos em circulação por cada 1000 habitantes. A título de exemplo, na América do Sul 
existem 131,9, na China 35,7, na Europa Ocidental 593,2 e nos Estados Unidos são 841,7 por 
cada 1000 habitantes4. 

A cidade de Maputo, relativamente à sua rede de transportes de passageiros, tem merecido 
pouco interesse dos investigadores internacionais, com excepção do destaque que merece nas 
edições do Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia e aos relatórios elaborados pela 
USAID (United States Agency for International Development). No entanto, têm sido 
realizados vários estudos de outras metrópoles africanas, as quais partilham com Maputo 
algumas características importantes. Num estudo realizado em catorze cidades africanas 
(Kumar e Barrett, 2008), destacaram-se várias especificidades comuns em todas elas: 
crescimento da população urbana com uma reposta inadequada do sistema de transporte; 
declínio do serviço público de transportes; sobreposição e conflito entre as autoridades 
envolvidas nesta área; aumento desmesurado do serviço de mini-bus; aumento dos carros 

                                                
3 António Matos, conversa com o autor, Maputo, Moçambique, 28 de Junho de 2010. 
4 “Changes in Vehicles per Capita around the World,” Departamento da Energia dos Estados Unidos, disponível 

em: http://www1.eere.energy.gov/vehiclesandfuels/facts/2010_fotw617.html, acedido a 3 de Julho de 2010. 
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particulares; infra-estruturas inadequadas e em deterioração; e fracas condições para os 
transportes não motorizados (bicicleta e a pé). 

Quase todas estas cidades partilham entre si, e com Maputo, a mesma cronologia de evolução 
dos seus sistemas públicos de transportes. Inicialmente, existia uma única empresa principal 
que assegurava os transportes na respectiva cidade. Esta empresa, durante o processo de 
descolonização, foi nacionalizada e as tarifas praticadas eram reguladas directamente pelo 
Estado, sendo tendencialmente baixas. A princípio auto-sustentada, começou 
progressivamente a necessitar de subsídios e, na ausência/insuficiência destes apoios, o 
serviço deteriorou-se e perdeu a capacidade de renovar a sua frota de veículos. Criou-se então 
um vazio de oferta que foi sendo colmatado pelo sector informal, à medida que proprietários 
de veículos, principalmente mini-bus, aproveitaram a oportunidade de negócio.  

Em diferentes cidades, estabeleceram-se soluções distintas. Se, em algumas se privilegiou 
mais a utilização do táxi, noutras utilizam-se preferencialmente motorizadas e motociclos. No 
entanto, como se pode ver na Tabela 1, em quase todas elas os mini-bus têm uma utilidade 
central. Apenas em Addis Ababa, os grandes autocarros ainda têm um papel dominante e 
cinco das catorze cidades apresentam percentagens de utilização deste transporte iguais ou 
inferiores a 1%. Nestes casos a opção por este transporte foi completamente abandonada, 
deixando de ser encarada como uma solução viável. 

 

Tabela 1 - Percentagem das várias formas de transporte em 14 cidades africanas (Kumar e 
Barrett, 2008). 

Cidade Auto-
carros 

Mini-
bus Táxi Moto Carro 

próprio A pé Outro 

Abidjan 11 19 29 0 18 22 1 
Accra 10 52 9 0 13 12 4 
Addis Ababa 35 20 5 0 7 30 3 
Bamako 1 10 5 56 19 - 9 
Conakry 1 14 6 0 1 78 0 
Dakar 3 73 6 6 11 - 1 
Dar es Salaam 0 61 1 1 10 26 1 
Douala 10 - 13 12 2 60 3 
Kampala 0 41 - 20 35 - 4 
Kigali 1 75 10 0 10 5 0 
Kinshasa - - - - - Alto - 
Lagos 10 75 5 5 5 Alto 0 
Nairobi 7 29 15 2 - 47 0 
Ouagadougou 8 0 - 58 14 - 20 
Média total 7 30 8 12 12 37 4 

2.3 Transporte urbano no combate à pobreza 

A falta de acesso a infra-estruturas básicas, tais como transportes, estradas e água, é uma das 
características predominantes das pessoas pobres (Narayan, 1999). Raciocinando 
inversamente, é possível concluir que a melhoria da situação dos transportes da população 
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mais pobre terá um impacto na mitigação da própria pobreza. O transporte urbano pode assim 
contribuir para a redução da pobreza, tanto de forma directa, dando resposta às necessidades 
de acessibilidade dos mais pobres, como de forma indirecta, através do estímulo económico 
que provoca. Por sua vez, este estímulo origina um crescimento económico e uma melhoria 
real das condições e da qualidade de vida dos mais desfavorecidos (Gwilliam, 2002A). O 
acesso a emprego e a outras oportunidades é fundamental para quebrar o ciclo de pobreza. 
Existe uma consciencialização alargada deste impacto, em que bons serviços e infra-estruturas 
de transportes são determinantes para permitir essa acessibilidade (idem). 

A população pobre, resultado da sua precária situação económica, está constantemente refém 
do frágil equilíbrio entre o custo dos bens e serviços essenciais e da sua capacidade para 
comprar o que necessita. Como o encargo com o transporte motorizado representa um fardo 
considerável nas despesas dos mais desfavorecidos, um aumento dos custos, mesmo que 
pequeno, pode restringir consideravelmente a acessibilidade da população pobre (Banco 
Mundial, 2006). A isto se acrescenta a tendência de os cidadãos mais carenciados das grandes 
cidades habitarem usualmente em locais periféricos, com fracos acessos, e a grandes 
distâncias das principais zonas económicas geradoras de emprego. (Gwilliam, 2003). Desta 
forma, qualquer estratégia ou conjunto de políticas no sector dos transportes, deve ser 
enquadrada com as possíveis efeitos na sua população mais  desprotegida. Aqui se incluem as 
medidas orientadas para auxiliar os próprios cidadãos pobres, as quais devem ser planeadas 
com redobrado cuidado. Mesmo que idealizadas com boas intenções, a alteração do sensível 
equilíbrio do mercado pode originar consequências imprevistas, frequentemente com 
resultados opostos ao esperados (Gwilliam, 2002A). Por exemplo, o aumento das exigências 
de segurança e das inspecções às viaturas pode originar a subida da tarifa cobrada, tornando-a 
incomportável para, pelo menos, parte dos utentes cativos. Por isso, uma actuação ao nível 
dos transportes deve acontecer de forma faseada e sustentável, de forma que o planeamento 
realizado coincida com uma capacidade local para acompanhar as mudanças desejadas. 

A área dos transportes pode, contudo, ser instrumentalizada com sucesso no combate às 
assimetrias sociais, desde que tidos em conta alguns princípios orientadores sugeridos por 
Gwilliam (2002A), os quais serão enumerados em seguida: 

- A tarifa deve ser cobrada de acordo com os custos operacionais, quer para assegurar a 
eficiência, quer de forma a gerar uma base financeira estável. O controlo da tarifa sem um 
mecanismo fiável de subsidiação pode ser prejudicial; 

- As restrições ao sector informal podem prejudicar ainda mais os utentes cativos deste 
transporte; 

- As estratégias multimodais devem ser cuidadosamente planeadas, de forma a que não se 
agrave o custo suportado pelos utentes; 

- A ausência de concorrência no transporte público aumenta custos e reduz oferta; 

- A inviabilização do controlo monopolista de operadores, principalmente daqueles que 
necessitam de financiamento público; 

- As alterações radicais nos transportes devem ser coordenadas com outros sectores, como o 
urbanismo, a saúde e a educação. 
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3 Análise do Município de Maputo 
 

Um transporte urbano congestionado e inadequado lesa a economia 
da cidade e prejudica tanto ricos como pobres. (Gwilliam, 2002A) 

3.1 Contexto nacional 

Moçambique é um país recente, autónomo desde 1975. A guerra civil que eclodiu no país 
depois da independência destruiu muitas das infra-estruturas existentes e atirou o país para um 
dos últimos lugares dos índices de desenvolvimento.  

Segundo o relatório da Nações Unidas (UNDP, 2009), Moçambique ocupava o 11.º lugar no 
ranking dos países com menor PIB, num total de 182 países, e o 14.º lugar no índice de 
desenvolvimento humano. Este índice, para além do PIB, também contabiliza o grau de 
literacia e a taxa média de vida.  No país, o grau de literacia entre pessoas com mais de 15 
anos é 44,4% e a taxa média de vida fica-se pelos 47,8 anos. A reduzida esperança de vida é 
fruto de doenças como o HIV-SIDA, com uma incidência de 16% (Ministério da Saúde, 
2007), a malária e as decorrentes da má nutrição. 

O salário mínimo em Moçambique varia entre 1682 e os 3483 meticais por mês (1,67 e 
3,47$/dia5), dependendo do sector de actividade6. Se for tido como valor médio o da função 
pública, o valor é de 2270 meticais por mês, equivalente a 2,26 $ por dia. Na prática, 90% da 
população vive com menos de 2$ por dia e 74,7% com menos de 1,25$ por dia (UNDP, 
2009), ocupando Moçambique a 9.ª posição no índice de pobreza humana, num total de 135 
países.  

Apesar deste cenário pouco auspicioso, Moçambique tem crescido de forma constante desde o 
final da guerra civil em 1994. Vive-se actualmente um clima de segurança e paz que parece 
ser duradouro e propício ao desenvolvimento do país. Em 2010, Moçambique foi reconhecido 
como o terceiro país mais seguro de África, o 57.º a nível mundial7. Entre 1990 e 2007, a taxa 
de crescimento anual do PIB foi de 4,2%, o 20.º valor mais elevado do mundo e o 3.º maior 
no continente africano, logo a seguir à Guiné Equatorial e ao vizinho Botswana. De referir 
que a média do crescimento dos países de África foi cerca de 1,4% (UNDP, 2009). 

                                                
5 À taxa de cambio 1 USD: 33,5 meticias. 
6 Meu Salário. Disponível em: http://www.meusalario.org/mocambique/main/salario-minimo/salarios-minimos-

em-mocambique, acedido a 17 de Junho de 2010. 
7 Global Peace Index. Disponível em: http://www.visionofhumanity.org/gpi-data/#/2010/scor, acedido a 10 de 

Junho de 2010. 
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Caso as prioridades de Moçambique pudessem ser aferidas pelos pesos relativos que cada 
sector tem no Orçamento Geral do Estado, poder-se-ia constatar que a saúde (16,4%), a 
educação (15,5%) e as infra-estruturas (10,3%) dominam os principais encargos do governo. 
A seguir vêm os encargos com a governação (6%), ou seja, com a administração pública, 
segurança pública e sistema judicial; e com a agricultura e o desenvolvimento rural (3,3%). 
Outros sectores representam 33,2% do orçamento8. É igualmente importante indicar que o 
orçamento destinado ao Ministério dos Transportes e Comunicações perfaz 1,55% do 
orçamento geral. 

3.2 Análise geográfica e demográfica 

3.2.1 Cidade de Maputo 

A cidade de Maputo, capital de Moçambique, está situada no extremo sul do país, perto da 
fronteira com os países vizinhos da Suazilândia e da África do Sul. Historicamente, a sua 
importância original deve-se à bacia marítima com o mesmo nome, um abrigo natural para 
navios, e consequentemente, pelo seu papel como entreposto comercial para os países do 
hinterland (países do interior sem costa marítima). A relevância da cidade ainda hoje é uma 
realidade e Maputo possui actualmente um movimentado porto de mar e uma linha de 
caminhos-de-ferro que permitem fazer a ligação de cargas e passageiros aos vizinhos África 
do Sul, Suazilândia e Zimbabwe. Esta interligação de diferentes infra-estruturas e serviços, 
aliada à posição privilegiada da cidade, constitui uma vantagem estratégica vital e confere a 
Maputo uma utilidade supra-nacional. 

Devido à sua importância, Maputo é a única cidade moçambicana com estatuto provincial. 
Por Província de Maputo Cidade entendem-se somente sete distritos, dos quais cinco são 
contíguos, localizados na margem norte da baía de Maputo, contabilizando 98% da população 
da cidade. O sexto distrito é a municipalidade de Catembe, na margem sul da baía, e o distrito 
menos populoso é o da ilha de Inhaca. 

3.2.2 Província de Maputo 

A Província de Maputo é constituída pelos territórios envolventes da Cidade de Maputo até à 
fronteira com a África do Sul e a Suazilândia a sul e a este, e pelos municípios de Manhiça e 
Magude a norte. Este último, Magude, dista a mais de 100 km da capital. Contudo, dos 
diversos municípios da Província de Maputo, os mais relevantes situam-se na periferia da 
Cidade, casos de Matola, Boane e Marracuene. 

O maior deles é sem dúvida o Muncípio da Matola, o qual possui uma população de 675.508 
habitantes (INE, 2007) e conta com o maior parque industrial do país, o que torna a Matola 
num pólo industrial e económico importantíssimo, e não apenas como uma localidade satélite 
de Maputo. Do Município da Matola fazem três postos administrativos, Infulene, Machava e 
Matola Sede.  

                                                
8 “O que diz a proposta de Orçamento do Estado para 2009 sobre alguns sectores sociais-chave?”, Novembro 

2008, UNICEF 
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Na Figura 1 estão representados os sete distritos que compõe a Província da Cidade de 
Maputo: os Distritos 1 a 5, Inhaca e Catembe. Estão igualmente representados os três postos 
administrativos da Matola, assim como as vilas de Boane e Marraquene. 

 

 
Figura 1 - Cidade de Maputo e Município da Matola. 

3.2.3 Demografia 

A população da Cidade de Maputo tem crescido de forma progressiva e no último censo (INE, 
2007) contava com pouco mais de um milhão de habitantes. Porém, nos últimos anos, este 
crescimento tem abrandado, como se pode verificar pela Tabela 2. No espaço que mediou os 
dois últimos censos realizados, entre 1997 e 2007, a população de Maputo cresceu 13,4%, 
contra um crescimento da população nacional de 32,4%. 

 

Tabela 2 - Evolução da População na Cidade e na Província de Maputo, 1997-2007 (INE, 1997; 
INE, 2007). 

Distrito População 1997 População 2007 Crescimento 
D. Municipal n.º 1 133.759 107.530 -19,6% 
D. Municipal n.º 2 162.750 155.385 -4,5% 
D. Municipal n.º 3 210.551 222.756 5,8% 
D. Municipal n.º 4 228.244 293.361 28,5% 
D. Municipal n.º 5 211.008 290.696 37,8% 

Catembe 15.853 19.371 22,2% 
Inhaca 4.672 5.216 11,6% 

Total da Prov. Cidade de Maputo 966.837 1094.315 13,2% 
Província de Maputo 830.908 1259.713 51,6% 
Cidade + Província 1.797.745 2.354.028 30,9% 

Total Nacional 15.278.000 20.226.000 32,4% 
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O Instituto Nacional de Estatística (INE) de Moçambique justifica este acontecimento como 
resultado da perda de habitantes da cidade para a Província de Maputo. Os números 
comprovam que a província tem crescido de forma acelerada, 51,6% na última década, o que 
parece “compensar” o menor crescimento da Cidade de Maputo. No seu conjunto, o 
crescimento da Cidade e da Província de Maputo está em linha com a média nacional. A 
população da Província habita sobretudo nas cidades vizinhas de Maputo, na cidade da 
Matola (675.422), em Marracuene (136.784) e em Boane (98.964), o que representa 72,5% da 
população total da província (ver Tabela 2). 

É interessante registar que dentro da cidade o crescimento da população não foi uniforme. Os 
distritos que mais cresceram foram os maiores e exteriores, precisamente o n.º 4 e o n.º 5. Já 
os distritos centrais cresceram pouco, como no caso do distrito 3, ou diminuíram, como o 
distrito n.º 2 e, principalmente, o n.º 1. Num cenário de crescimento populacional 
generalizado e não havendo nenhuma razão externa conhecida, é seguro concluir que as áreas 
centrais estão a tornar-se mais exclusivas e que a população mais pobre se vê na necessidade 
de procurar residência nas áreas suburbanas e peri-urbanas. 

3.2.4 Caracterização da população 

A população da cidade de Maputo, tal como no resto do país, é eminentemente jovem; 70% 
das pessoas têm menos de 30 anos e 48% têm menos de 20 anos (INE, 2007). No ano de 2005 
estavam inscritos nas escolas da cidade 337.912 alunos, entre o ensino primário, secundário, 
superior e técnico-profissional, tanto no sector público como privado. Este número representa 
30,9% (se for tida em conta a população do censo de 2007). 

Ao nível da saúde, Maputo padece dos mesmos problemas do resto do país. Tem uma elevada 
incidência de HIV-SIDA, 23,0% em 2006, e com tendência para aumentar, uma vez que em 
2004 a taxa de prevalência da doença era de “apenas” 20,7%. A esperança média de vida é no 
entanto cerca de 10 anos superior à média nacional, ou seja, 58,7 anos. 

Maputo concentra, como capital, mais riqueza que o resto do país. Por exemplo, enquanto a 
nível nacional apenas 2% dos agregados familiares têm carro próprio e 10,1% têm televisor 
em casa, na cidade de Maputo a posse destes bens corresponde a uma taxa de 14,5% e 62,3%, 
respectivamente. Apesar destes números, a população de Maputo é maioritariamente pobre 
(INE, 2007). A percentagem da posse de veículo automóvel indica também que os restantes 
85,5% da população encontram-se cativos dos transportes públicos. 

3.2.5 Definição da área de estudo 

Maputo está actualmente no processo de formação de uma conurbação, à medida que a 
própria cidade e os municípios próximos crescem e começam a fundir-se numa única malha 
urbana. Este fenómeno já começou entre a cidade de Maputo e a cidade da Matola. Com a 
continuação do crescimento populacional, é provável que este fenómeno se estenda a 
povoações mais distantes como Boane e Marracuene9, que distam a cerca de 25 km do centro 
da cidade. 

                                                
9 António Matos, conversa com o autor, Maputo, Moçambique, 25 de Maio de 2010. 
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Segundo a actual política de transportes urbanos recentemente implementada, cada município 
é responsável pela gestão da mobilidade dentro do seu próprio espaço administrativo10. Esta 
divisão deve por isso ser respeitada no âmbito deste trabalho. No entanto, esta jurisdição 
apenas deve incluir os movimentos internos, ou seja, intra-municipais, não sendo credível que 
os municípios funcionem como barreiras virtuais onde os passageiros são largados e 
recolhidos pelos transportes pertencentes ao município adjacente. Ao invés, os movimentos 
inter-municipais, que são muito consideráveis, devem ser analisados de forma integrada. A 
abordagem, em muitas cidades nestas situações, passa pela criação de uma Área 
Metropolitana, responsável pela gestão de uma rede de transportes colectivos de passageiros 
onde uma abordagem coordenada e integrada é fundamental. Neste trabalho, a definição da 
área geográfica de estudo coincidirá precisamente com a demarcação de uma área 
metropolitana, ficando aqui sugerido que esta seja composta pelos municípios contíguos da 
Cidade de Maputo, do Distritos 1 a 5, juntamente com o Município da Matola. Esta área já foi 
apresentada anteriormente na Figura 1, de onde se excluem apenas Catembe e Inhaca, sendo 
que agora passa a ser identificada como a Área Metropolitana de Maputo (AMM). Esta área 
contabiliza um população de cerca de 1,7 milhões de habitantes. 

Actualmente, a rede de transportes urbanos, com origem em Maputo, não se restringe 
unicamente à Matola, mas estende-se igualmente a Boane, a Marracuene e, brevemente, até à 
Manhiça. No entanto, esta área é demasiado vasta, com inúmeros espaços desabitados, mesmo 
ao longo das principais vias de acesso. Mais ainda, o trânsito diário de passageiros é reduzido, 
comparativamente com zonas mais centrais. O conjunto Maputo-Matola não padece deste 
problema, e daí a relevância desta definição de AMM. Nestes dois municípios o fluxo de 
passageiros é intenso, os centros urbanos estão geograficamente próximos e, como já foi 
referido, Maputo e Matola apresentam já características de conurbação. 

3.3 Desenho urbano e funções na cidade 

Na Cidade de Maputo, coexistem duas realidades claramente diferenciáveis: a “cidade de 
cimento”, a zona urbana da metrópole, e a “cidade de caniço”, o conjunto das zonas 
suburbana e peri-urbana de Maputo. 

3.3.1 “Cidade de cimento” 

Formada essencialmente pelo Distrito 1 com alguns (poucos) acrescentos, na “cidade de 
cimento”, concentram-se grande parte dos principais serviços e do comércio da cidade. As 
construções são maioritariamente de tijolo ou cimento e os pisos térreos das principais 
avenidas são usualmente destinados a estabelecimentos de comércio. Existem ainda inúmeros 
edifícios de altura considerável, que são uma das imagens de marca de Maputo, e que não se 
encontram em nenhuma outra zona da cidade. O planeamento territorial nesta zona segue um 
ordenamento claramente ortogonal e uniforme. Esta é a zona “abastada” da cidade, com uma 
densidade populacional menor que os outros distritos adjacentes (Distritos 2 e 3), apesar de a 
sua área ser completamente urbanizada. A incidência de pobreza neste distrito é também 

                                                
10  Imensis. “Maputo e Matola passam gerir transporte público urbano.” 21 Fevereiro 2010. Disponível em: 

http://www.verdade.co.mz/destaques/grande-maputo/maputo-e-matola-passam-gerir-transporte-publico-
urbano.html, acedido 2 de Junho de 2010. 
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consideravelmente mais baixa que no resto da cidade, como se pode conferir na Tabela 3, onde 
se apresentam alguns dados demográficos do Distrito n.º 1. 

 

Tabela 3 - Dados demográficos do Distrito 1. 

Distrito População % Área, 
Km2 

Densidade 
Pop., hab/km2 

% Incidência 
de pobreza 

Distrito 1 107.530 9,8 1352,1 79,5 25 % 
Total Maputo 1.094.315 100 - - 50 % 

 

Na zona de cimento, encontra-se o Central business district (CBD) da cidade, delimitado 
pelas Avenidas Mao Tsé Tsung e Marien Ngouabi (Matos, 2008) e representado na Figura 2. 
Aqui se concentra uma grande diversidade de serviços, a maioria dos ministérios e outras 
agências governamentais, a estação de caminhos-de-ferro central, a catedral de Maputo, o 
hospital central, diversas escolas e faculdades, um centro de congressos, museus, pavilhões 
desportivos, a zona “baixa” da cidade, predominantemente comercial, etc. O CBD ocupa a 
maioria do 1.º distrito, com a excepção do bairro residencial de Sommerschield e do campus 
da Universidade Eduardo Mondlane. 

 

 
Figura 2 - Mapa Distrito 1, "cidade de cimento" e CBD. 

3.3.2 “Cidade de caniço” 

A zona de caniço da cidade resulta de sobreaglomerações típicas dos subúrbios pobres das 
cidades de maior dimensão. Este é o espaço economicamente acessível para os pobres que 
procuram fontes de rendimento nas cidades. Sem recursos financeiros substanciais, acabam 
apenas por ter acesso a este espaço e assim vão construindo a cidade informal, sem 
urbanização ou planeamento. Estas zonas carecem de infra-estruturas e os acessos são um 
labirinto de ruas tortuosas. Esta enorme área é sobretudo residencial, com algumas zonas de 
comércio distribuídas principalmente ao longo das grandes vias, de forma informal nos 
próprios passeios, ou em grande mercados como Xipamanine (Distrito n.º 2) e Xiquelene 
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(Distrito n.º 4). Na “cidade de caniço”, a incidência da pobreza é cerca de 54,4 % (Conselho 
Municipal de Maputo, 2007), ou seja, mais de metade da população vive abaixo da linha do 
limiar da pobreza, definido com 1,25 $ por dia11. As habitações são tipicamente casas térreas 
de dimensão reduzida, com as paredes em cimento ou caniço, e com o telhado em chapa de 
zinco (Conselho Municipal de Maputo, 2007). Na Tabela 4, apresentam-se os dados 
demográficos dos distritos que compõem a “Cidade de Caniço”, assim como o total de 
Maputo. 

 

Tabela 4 - Dados demográficos da "cidade de caniço", de Catembe e da Inhaca (INE, 2007; 
Conselho Municipal de Maputo, 2007). 

Distrito Habit. % Área, 
km2 

Densidade 
Pop. 

(hab/km2) 

% Incidência 
de pobreza 

Distrito n.º 2 155.385 14,2 933,1 166,5 50,0 
Distrito n.º 3 222.756 20,4 1.236,7 180,1 56,0 
Distrito n.º 4 293.361 26,8 7.744,7 37,9 56,0 
Distrito n.º 5 290.696 26,6 5.818,2 50,0 54,0 

“Cidade caniço” 962.198 87,9 15.732,7 61,2 54,4 
Catembe 19.371 1,8 - - - 
Inhaca 5.216 0,5 - - - 

Total de Maputo 1.094.315 100,0 - - 50,0 

 

No entanto, dentro desta área é possível fazer uma distinção entre o espaço suburbano e peri-
urbano. A zona suburbana tem como principal característica uma densidade populacional 
muito elevada, onde se inserem os Distrito 2 e 3, assim como os bairros mais populosos dos 
Distritos 4 e 5 (Araújo, 1999), localizados maioritariamente nos arredores do aeroporto e ao 
longo da EN 1 (Estrada Nacional 1). Já a zona peri-urbana, por seu lado, apresenta uma 
ocupação habitacional menor, com residências dispersas e normalmente associadas a um 
terreno agrícola. Estes terrenos estão no entanto a diminuir, à medida que mais habitações vão 
sendo construídas (Araújo, 1999). Existem por fim algumas zonas totalmente despovoadas, 
principalmente na zona nordeste do distrito 5, na Inhaca e em Catembe. 

O desenho urbano no interior da “cidade de caniço” não é, de todo, uniforme. Este espaço 
conjuga zonas e bairros onde a construção eclodiu de forma caótica. Aí as ruas são 
verdadeiramente labirínticas e, em vez de quarteirões rectangulares, existem grandes 
aglomerados de casas, seguindo um traçado totalmente irregular. No entanto, existem também 
zonas onde o desenho urbano adoptou visivelmente um traçado em quadrícula, semelhante ao 
do distrito 1, com demarcação feita por quarteirões, seguindo um padrão preciso. Todavia, 

                                                
11 Martin Ravallion, "World Bank’s $1.25/day poverty measure- countering the latest criticisms." Banco 

Mundial, 2010. Disponível em: 
http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/0,,contentMDK:22510787~pag
ePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:469382,00.html, consultado a 20 de Junho de 2010. 
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estas zonas de planeamento territorial ordenado partilham as mesmas carências básicas ao 
nível de infra-estruturas que as zonas referidas anteriormente. 

A disposição destas zonas de desenhos urbanos distintos não parece seguir uma lógica 
evidente. Pelo contrário, diferentes áreas alternam-se aleatoriamente ao longo da cidade. Para 
uma melhor compreensão da complexidade desta disposição foram distinguidas três grandes 
zonas: a zona urbana; a zona suburbana e peri-urbana ordenadas; e a zona suburbana e peri-
urbana desordenadas. O resultado obtido é apresentado no Anexo A. 

3.3.3 Rede Viária 

Como foi já referido, a cidade possui um centro organizado e bem planeado. Aí as ruas e 
avenidas são maioritariamente pavimentadas e com um traçado ortogonal. Entre as principais 
vias do CBD, existem algumas que se destacam pela sua importância e que estão listadas na 
Tabela 5 e representadas na . 

Tabela 5 - Principais avenidas de Maputo. 

Orientação Este-oeste 
(começando pela mais a sul) 

Orientação norte-sul 
(começando pela mais oriental) 

Av. 25 de Setembro Av. Julius Nyerere 
Av. 24 de Julho Av. Vladimir Lenin 

Av. Eduardo Mondlane Av. Karl Marx 

Av. Mao Tsé Tsung Av. da Guerra Popular (depois 
Av. dos Acordos de Lusaka) 

Av. Kenneth Kaunda (depois 
Av. Joaquim Chissano)  

 

Todas estas avenidas distinguem-se por serem extraordinariamente largas, tendo em conta a 
época em que foram projectadas, com um afastamento entre os edifícios a variar entre 25 e 40 
metros. Estas vias possuem sempre entre duas a quatro faixas de rodagem em cada sentido, os 
seus passeios pedonais são espaçosos e quase todas as avenidas possuem um separador a 
dividir os sentidos de trânsito. Complementarmente a estas grandes avenidas, existem ainda 
inúmeras ruas mais pequenas, conforme representados na Figura 3. Esta ruas são tipicamente 
de uma ou duas faixas por sentido. 

O bom planeamento destas vias, tantos das avenidas principais como das ruas secundárias, 
não só assegura um bom escoamento de trânsito dentro do Distrito n.º 1, como também 
satisfaz as necessidades ao nível do estacionamento, o qual é feito suprindo a faixa de 
rodagem da esquerda, utilizando parte do passeio ou então no separador central. 
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Figura 3 - Ruas e avenidas do CBD. 

 

De referir que, de entre os distritos contíguos, 50,4% das estradas pavimentadas estão no 
Distrito 1, o qual ocupa somente 8% da área total dos cinco distritos. Na Tabela 6, é possível 
observar que distritos com maior área, o n.º 4 e o n.º 5, são igualmente aqueles com menos 
quilómetros de via pavimentada, perfazendo respectivamente apenas 5,3% e 7,4% do total de 
estradas pavimentadas na Cidade de Maputo. Esta desproporção, facilmente observável, 
reforça ainda mais a relevância do Distrito n.º 1 face aos restantes. 

 

Tabela 6 - Estatística das Estradas na Cidade de Maputo. 

Tipo estrada DM 1 DM 2 DM 3 DM 4 DM 5 Total 

Pavimentada (km) 180 743 75 614 57 595 19 168 25 757 358 877 

% 50,4% 21,1% 16,0% 5,3% 7,2% 100,0% 

Não Pavimen. (km) 56 000 60 000 143 754 157 543 225 120 642 417 

% 8,7% 9,3% 22,4% 24,5% 35,0% 100,0% 

Total da rede (km) 236 743 135 614 201 349 176 711 250 877 1 001 294 

% 23,6% 13,5% 20,1% 17,6% 25,1% 100,0% 

Nos restantes distritos, os acessos são consideravelmente piores. A maioria das vias 
pavimentadas corresponde a grandes avenidas que atravessam a cidade, conforme a 
representação da Figura 4. Estas estradas têm normalmente uma ou duas faixas de rodagem em 
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cada sentido, passeios estreitos, frequentemente ocupados por comerciantes informais. Para 
além deste conjunto de vias principais, nos grandes quarteirões formados pela disposição 
destas ruas, os acessos são, maioritariamente, não pavimentados. Assim, o volume de estradas 
pavimentadas vai diminuindo com o aumento da distância ao CBD, com os Distritos 2 e 3 
apresentando ainda um equilíbrio entre estradas pavimentadas e a restantes, enquanto nos 
Distritos 4 e 5 as estradas não pavimentadas predominam claramente. 

 
Figura 4 – Principais ruas e avenidas fora do Distrito 1. 

 

Estas vias não pavimentadas são normalmente estradas de terra batida, com inúmeros buracos, 
o que torna a circulação difícil para automóveis e pequenos mini-bus, e quase impossível para 
veículos de maior dimensão. No período das chuvas, a falta de qualquer escoamento converte 
estas vias em verdadeiros riachos, intransitáveis para qualquer viatura. 

3.3.4 Tráfego 

3.3.4.1 Utentes da via 

Não se encontra disponível e actualizado estudo algum que aborde directamente o trânsito 
urbano na cidade de Maputo, caracterizando convenientemente o fluxo das pessoas e dos 
veículos que se movimentam na cidade. 

No entanto, o estudo de António Matos (2003), exclusivamente sobre os utentes dos 
transportes públicos, permite no entanto tirar importantes conclusões. 
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Esse estudo revelou que 47% dos passageiros que utilizam os transportes colectivos fazem-no 
para acederem ao seu local trabalho, 29% para irem à escola, 9% deslocam-se devido aos seus 
negócios e os restantes 15% viajam por outros motivos. O estudo também provou que 62% 
dos passageiros permanecem o dia todo no seu destino, 32% uma manhã ou uma tarde e 6% 
apenas permanecem no destino menos de três horas. 

Com base nestes números, é seguro concluir que as deslocações dentro de Maputo, pelo 
menos para os utentes dos transportes colectivos, são essencialmente do tipo pendular, com 
longos períodos de permanência no destino, e o motivo da viagem é o acesso ao posto de 
trabalho ou ao estabelecimento de ensino. 

Em relação aos restantes utilizadores da via, está somente disponível a evolução do parque 
automóvel da cidade. Entre 2001 e 2008 houve um crescimento médio de 11,1% do número 
de veículos registados, sendo que em 2008 perfaziam um total de 290.607 veículos12. Este 
valor refere-se ao número de novos licenciamentos, sendo pouco claro se incorpora o número 
de veículos que deixou de circular na cidade. 

Não se encontram igualmente discriminados o número de veículos de cada categoria. Sabe-se 
no entanto, para cada categoria, o número de novos carros recenseados. Extrapolando os 
valores de 2005, 2006 e 2008, estima-se que 61,3% sejam veículos ligeiros, 21,7% veículos 
pesados, 12,3% motos e 4,7% tractores e reboques. 

Com base na população actual de Maputo e de Matola, é possível estimar o número total de 
deslocamentos diários. Para uma população de 1,7 milhões de habitantes e considerando uma 
taxa de mobilidade de 0,3513 (deslocamentos por habitante), um número considerado razoável 
por comparação com outras cidades do mesmo porte, calcula-se que diariamente se realizem 
cerca de 600 mil viagens na AMM. Por seu lado, a empresa transportadora pública TPM 
estima que o número de viagens diárias sejam perto de um milhão de deslocações diárias 
(Maquique, 2010). 

3.3.4.2 Corredores Principais 

O acesso à cidade faz-se essencialmente através das estradas nacionais, da EN 1 para o 
trânsito com origem ou destino a norte da cidade e da EN 2 para os veículos provenientes da 
Matola. Em alternativa à EN 2, é possível utilizar a Via do Jardim ou então, localizada mais a 
norte, a rua da Zona Verde. Para o acesso a norte não existem alternativas.  

                                                
12 Ministério dos Transportes e Comunicações de Moçambique, Instituto Nacional de Viação. Disponível em: , 

consultado a 7 de Maio de 2010. 
13 António Matos, conversa com o autor, Maputo, Moçambique, 28 de Junho de 2010. 
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Figura 5 - Principais corredores da cidade de Maputo. 

 

Na cidade de Maputo, podem-se encontrar três corredores de trânsito principais, onde se faz o 
transporte de pessoas dos espaços suburbano, peri-urbano e inter-provincial, para o centro 
urbano da cidade. Esses três corredores estão ilustrados na Figura 5 a cor-de-laranja e são 
constituídos pelas seguintes avenidas: 

- 24 de Julho – EN 2, proveniente da Matola; 

- 24 de Julho/Eduardo Mondlane – EN 1, com origem ou destino a norte da cidade; 

- Av. Guerra Popular – Av. Acordos de Lusaka – Av. das FPLM – Av. Julius Nyerere, 
procedente do Distrito 4 da cidade. 

Na Figura 5, estão também representados, a vermelho, as vias alternativas aos corredores 
enunciados. Em alternativa à EN 2, é possível entrar na Matola, utilizando a Rua do Jardim ou 
então, localizada mais a norte, a rua da 5.578 (Zona verde). A Avenida Vladimir Lenine e a 
Rua da Beira servem de opção a troços do corredor do Distrito 4, enquanto a EN 1 tem por 
única alternativa contorno do aeroporto pelo lado leste (corredor do Distrito n.º 4) para 
alcançar a EN 1 através da Avenida Lurdes Mutola. 

3.3.4.3 Horas de ponta 

As horas de maior tráfego são de manhã entre as 6h30 e as 8h30, com o pico às 6h45 (Matos, 
2003), e de tarde o período com maior intensidade de trânsito é entre as 17h30 e as 19h30. 

A Tabela 7 indica, para as horas de ponta, o número máximo de passageiros das vias mais 
movimentadas de Maputo. Mais uma, vez estes números referem-se exclusivamente aos 
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utentes dos transportes colectivos, sendo que os dados reportam ao ano de 2003 (Matos, 
2003). Desde essa altura, é credível que o número tenha aumentado com o aumento da 
população. A Avenida Eduardo Mondlane e a EN 1 são as vias mais utilizadas, o que fica a 
dever-se à falta de alternativas a este corredor. 

 

Tabela 7 - Fluxo de passageiros por hora (Matos, 2003). 

Via Máx. Passag. 
(por hora) 

Av. Guerra Popular 4080 
Av. FPLM 3980 
Av. 24 de Julho 4320 
Av. Julius Nyerere (de Xiquelene a Magoanine) 4140 
Av. Moçambique (EN 1, da Junta a Malhazine) 4740 
Rua Irmãos Roby (Xipamanine) 1360 
Av. Eduardo Mondlane 4990 

3.3.4.4 Pontos críticos de congestionamento 

A cidade de Maputo apresenta já alguns problemas graves de congestionamento nas horas de 
trânsito mais intenso. Essas zonas encontram-se bem localizadas e foram situadas no mapa da 
Figura 6. 

 
Figura 6 - Principais vias utilizadas e pontos de congestionamento. 

 
- Benfica – O entroncamento de Benfica, da EN 1 com a rua da Zona Verde, é o ponto mais 
sensível da cidade, sendo o resultado de diversos factores. Para começar, a EN 1 é uma via 
com um nível máximo de serviço inferior ao desejado, visto ter apenas uma faixa de rodagem 
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em cada sentido. Neste entroncamento, o problema agudiza-se, não só pelo cruzamento de 
trânsito de diferentes direcções, mas também porque este é um ponto de paragem dos mini-
bus. Esta zona é sem dúvida o ponto mais crítico da cidade de Maputo, representando uma 
constante preocupação para quem quer sair de Maputo rumo ao norte. 

- Portagem – a portagem da EN 2 é também um ponto problemático, não devido à falta de 
postos de pagamento, que são 16, oito em cada sentido, mas porque depois da portagem essas 
oito faixas afunilam para apenas duas. O congestionamento na portagem dá-se, nas horas de 
ponta da manhã, no acesso à cidade, e de tarde no sentido inverso. 

- Centro da Cidade – As Avenidas 24 de Julho, Eduardo Mondlane e Guerra Popular 
apresentam já problemas de congestionamento dentro do Distrito 1, principalmente por serem 
utilizadas de forma intensiva pelos mini-bus de transporte de passageiros. Ao longo da 
Avenida 24 de Julho existem dois lugares problemáticos: um nas imediações da Praça 16 de 
Junho, por aí se localizar um mercado; e outro no espaço antes do cruzamento com a Avenida 
da Guerra Popular, local de enorme confluência de “chapas”. Os problemas das Avenidas 
Eduardo Mondlane e Guerra Popular devem-se unicamente à circulação de elevado número 
de “chapas” nestas vias, embora o facto de cada uma delas ter quatro faixas de rodagem em 
cada sentido permita escoar de forma razoável o tráfego. 

- Praça dos Combatentes (Xiquelene) – O acesso à Praça dos Combatentes é difícil devido à 
existência na própria rotunda de uma movimentada bomba de gasolina, assim como a do 
importante mercado de Xiquelene. Esta rotunda é ponto quase obrigatório para a vasta 
maioria do trânsito que circula a leste do aeroporto, havendo como única opção alternativa, a 
rua da Beira. Apesar de tudo, o ponto mais crítico até nem é a rotunda em si, mas antes o 
acesso a ela, principalmente através da Avenida Vladimir Lenine. Esta avenida, entre as 
Praças OMM (Organização da Mulher Moçambicana) e dos Combatentes (3,3 km), tem 
apenas uma faixa de rodagem por cada sentido, e sempre que um veículo de transporte, 
autocarro ou “chapa”, precisa de largar passageiros, este bloqueia todo o trânsito atrás de si. 

- Rua do Jardim – esta última zona é sensível pelo mau estado de conservação da via, que 
obriga os veículos a circularem a reduzida velocidade. A Rua do Jardim representa porém 
uma alternativa à portagem, tanto a nível de escoamento de trânsito, como para os condutores 
que querem evitar o pagamento do imposto de utilização da EN 2. Assim, esta via torna-se 
também, em horas de ponta, num ponto de engarrafamento. 

A localização de todos os pontos de congestionamento mostra que o acesso ou a saída da 
cidade se faz com bastante dificuldade. E isto não acontece exclusivamente nos períodos de 
ponta. Nos períodos restantes, mesmo que de forma mais fluida, o trânsito circula ainda com 
resistência, principalmente em Benfica, Jardim e Vladimir Lenine. 

O melhoramento das condições de circulação pode acontecer através da limitação do número 
de “chapas” nas vias principais, os quais devido à sua reduzida lotação e ao seu 
comportamento na estrada, se tornam uma forma de transporte pouco eficiente, do ponto de 
vista da fluidez do tráfego rodoviário. Mas a longo prazo, com o aumento da posse de 
veículos próprios, será igualmente necessário um melhoramento profundo das infra-estruturas 
rodoviárias, surgindo a EN 1 no topo das zonas prioritárias. 
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4 Transportes públicos urbanos de Maputo 
 

 “Os serviços de transportes públicos em Maputo são ineficazes, 
inadequados, não são fiáveis e a relação custo / eficiência é fraca. A maior 
parte das viaturas usadas é inadequada para o fim a que se destina, encontra-
se em mau estado de conservação e a sua condução é má. O serviço foi 
descrito como sendo um serviço pobre para pessoas pobres. É 
insustentável na medida em que se não forem tomadas medidas drásticas em 
breve, a capacidade do sistema irá baixar, a qualidade do serviço prestado irá 
deteriorar-se e os custos aos utentes irão aumentar.” (USAID, 2008) 

4.1 Resumo da situação dos transportes públicos em Maputo 

A citação anterior foi transcrita  de um estudo realizado pela USAID e deste parágrafo podem 
retirar-se duas conclusões. A primeira é que, embora a realidade esteja retratada algo 
exageradamente, o transporte público de passageiros em Maputo é sem dúvida um serviço 
com muitas limitações e pontos problemáticos. Por outro lado este parágrafo revela também a 
visão que uma grande instituição estrangeira tem sobre o assunto, o que por sua vez 
condiciona a visão que os próprios Moçambicanos têm sobre esta matéria.  

O transporte urbano em Maputo encontra-se de facto numa situação complicada, e entrou há 
já algum tempo num círculo vicioso, que alimenta um clima de tensão entre todas as entidades 
envolvidos. Os utentes estão descontentes com o serviço prestado e opõem-se a qualquer 
tentativa de aumento das tarifas. O congelamento da tarifa deteriora a rentabilidade dos 
operadores, os quais se vêem na necessidade de cortar na manutenção dos veículos e a de 
encurtar as rotas. Daqui resulta uma deterioração cada vez maior do serviço prestado e a 
perpetuação da situação. A volatilidade do preço do combustível torna ainda mais instável 
este frágil equilíbrio. 

A relação entre os utentes e os operadores públicos e privados deveria ser fiscalizada pelo 
governo. No entanto, também este se encontra limitado, feito refém pelo monopólio que os 
“chapas” detêm e que, em caso de uma greve, lhes permitiria paralisar quase completamente a 
cidade de Maputo. 

A situação actual é de profundo descontentamento de todos intervenientes, tornando-se 
evidente que está a tornar-se insustentável, e este vaticínio é cada vez mais consensual entre 
as partes envolvidas. Apesar de neste momento cada interveniente estar apenas preocupado 
em salvaguardar os seus próprios interesses, esta pode ser também a oportunidade de 
implementar mudanças radicais que permitam as melhorias duradouras de que Maputo carece. 
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4.2 Papel Regulador 

4.2.1 O papel do Estado Central 

A partir de 2006 iniciou-se um processo de transferência da gestão dos TPU (Transportes 
Públicos Urbanos) do Estado para os municípios (Conselhos de Ministros, 2006), mas só em 
2010 é que o processo evoluiu de forma mais evidente. Até então, o Governo detinha uma 
influência significativa na administração dos transportes da cidade. A título de exemplo, os 
TPM encontravam-se sob a tutela do Ministérios dos Transportes e Telecomunicações, o 
Estado era frequentemente de interlocutor directo com a FEMATRO (Federação 
Moçambicana dos Transportadores Rodoviários) e a maioria das políticas eram de iniciativa 
governamental.  

Este envolvimento próximo condicionou grandemente a evolução dos TPU em Maputo, com 
o Estado a implementar directamente a sua visão para o sector. A partir de agora, com a 
transferência de responsabilidades, o município ganha preponderância no assunto. Isto não 
significa porém que o Estado vai deixar de influenciar a gestão deste sector, através de 
directrizes gerais e de objectivos a atingir. 

É por isso conveniente analisar a evolução da posição do Estado moçambicano em relação aos 
TPU, assim como as políticas promovidas no passado recente e a sua visão actual. 

4.2.1.1 Visão do Estado para os transportes e TPU até Fevereiro de 2008 

Moçambique, desde o fim da guerra civil, tem vivido um crescimento regular e robusto, o 
qual tem permitido ao país subir alguns lugares nos índices de riqueza. Na área dos 
transportes, o Governo tem privilegiado a construção de infra-estruturas e a prestação de 
serviços com um maior impacto na economia.  

Foram na época definidas várias linhas orientadoras nesta área (Conselho de Ministros 
1996A): 

- No sector do transporte ferroviário e marítimo, foi considerado fundamental reabilitar os 
portos de Maputo, Beira e Nampula, e os seus respectivos corredores de caminhos-de-ferro, 
que permitiram estabelecer a ligação aos países africanos vizinhos do interior. Estas infra-
estruturas ferroviárias e marítimas deveriam ser exploradas de forma eficiente, com recurso à 
formação e à especialização das pessoas, a formas modernas de gestão e ao envolvimento do 
sector privado. 

- Ao nível do transporte rodoviário interurbano pretendia-se o melhoramento de infra-
estruturas, assegurar que as viagens eram feitas em segurança e estabelecer terminais de 
passageiros nas cidades mais importantes. 

- No transporte rodoviário urbano, considerava-se indispensável dar prioridade ao transporte 
colectivo, operado principalmente através de empresas públicas, mas também por 
licenciamento de privados na exploração de rotas específicas. Os transportes operados pelo 
sector privado informal, “chapas”, deveriam ser incentivados a actuar em zonas inadequadas 
aos transportes colectivos. Deveria ser favorecida a sua transformação em empresas de 
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transporte colectivo bem organizadas, assim como certificar que operam em segurança, tanto 
para os passageiros como para os demais utentes da via. 

É interessante registar que, catorze anos volvidos, a maioria dos objectivos foram 
concretizados. Os portos de Nampula, Beira e Maputo, em associação com os respectivos 
corredores de caminho-de-ferro, funcionam de forma satisfatória e fazem de Moçambique um 
entreposto estratégico para os países do hinterland.  

As estradas têm registado melhorias significativas, fazendo a ligação entre quase todas as 
capitais de província, assim como outras zonas importantes de desenvolvimento, 
nomeadamente na agricultura, turismo e indústria, os principais sectores da economia 
moçambicana. Entre 1997 e 2007, a percentagem de estradas intransitáveis passou de 77% 
para apenas 8%, e a das estradas consideradas em boas condições subiu de 7% para 69% 
(ANE, 2010). As estradas tornaram-se portanto num instrumento fundamental para a 
diminuição do isolamento das zonas rurais mais inacessíveis e para a ligação dos pólos 
económicos nacionais mais relevantes. 

Contudo, este turbilhão de crescimento económico e de desenvolvimento teve como principal 
prejudicado o transporte urbano de passageiros, cuja situação actual está bastante aquém da 
idealizada inicialmente. Como resultado do seu esforço de desenvolvimento, o Estado foi-se 
concentrando nas grandes acções de dinamização económica e, sendo-lhe impossível tratar 
todos os sectores com igual atenção, o transporte de passageiros foi sendo relegado para um 
plano secundário (Matos, 2008). Durante todo este tempo, e apesar dos objectivos iniciais, o 
Estado estabeleceu um acordo tácito com os “chapas”. Estes ficaram com a liberdade para 
operar desde que em respeito por uma tarifa definida e seguindo rotas estabelecidas e 
devidamente licenciadas. Desta forma o Governo foi progressivamente descurando o 
investimento na empresa estatal, os TPM. 

4.2.1.2 Visão para os transportes urbanos depois de Fevereiro de 2008 

Em Fevereiro de 2008 a frota nominal dos TPM contava com 32 autocarros, dos quais apenas 
23 se encontravam operacionais (Manhique, 2010). Esta frota tinha como missão servir uma 
população de mais de 1,7 milhões de habitantes (Maputo e Matola). No primeiro dia desse 
mês entraram em vigor novas tarifas para as viagens dos “chapas”, agravando de forma 
considerável o preço cobrado. Este aumento foi exigido pelas associações de operadores dos 
“chapas”, que reclamavam que a tarifa já se mantinha desde 2005 e que, durante esse hiato, o 
preço da gasolina tinha quadruplicado14. No dia 5 de Fevereiro eclodiram manifestações 
populares contra esta subida e que se prolongaram durante os dois dias seguintes. A paz só 
regressou à cidade quando se recuou na intenção de alterar a tarifa e, de então para cá, a 
postura do Governo alterou-se consideravelmente. 

Actualmente, o Governo parece ter uma visão diferente do impacto que os TPU têm na 
qualidade de vida das pessoas que estão cativas do sistema. Um “sistema de mobilidade 
solidário” é agora encarado com uma necessidade premente e um meio para atingir uma 
melhor “coesão nacional” e social (Conselho de Ministros, 2009A). Objectivos como 
melhorias no conforto e na segurança, menores tempos de espera e uma maior frequência e 

                                                
14 Imensis. "`Chapa 100´: Transportadores apresentam proposta das novas tarifas." 28 de Janeiro de 2008.  

Disponível em: http://www.imensis.co.mz/news/anmviewer.asp?a=11484, consultado a 20 de Junho de 2010. 
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pontualidade, deixaram de ser encarados como luxos, mas como parâmetros mínimos de um 
serviço que é necessário providenciar. 

Neste sentido são agora defendidas algumas medidas para atingir estes objectivos. Ao nível 
operacional o Governo compreende a necessidade de haver um cumprimento mais rigoroso 
dos horários, e de existirem mais autocarros em circulação. Percebe-se agora a necessidade de 
existirem paragens próprias, rotas que sirvam melhor as necessidades das pessoas e 
transportes públicos capacitados para servirem portadores de deficiência, idosos, doentes, 
mulheres grávidas. A nível estratégico o Governo defende a necessidade de o sistema ser 
intermodal, de se caminhar no sentido de o transporte ser ambientalmente sustentável com 
recurso a combustíveis menos poluentes, e de existir um maior justiça nas tarifas, que tenham 
em conta parâmetros como a distância percorrida ou assimetrias sociais (Conselho de 
Ministros, 2009A). 

Para o sector privado o governo pretende limitar a circulação dos transporte públicos de 
menor capacidade e implementar uma inspecção periódica dos veículos. 

4.2.1.3 Medidas implementadas entre 2008 e 2010 

Um conjunto de políticas foi promovido pelo governo central desde Fevereiro de 2008 até à 
actualidade com vista a aliviar a tensão gerada em torno dos TPU da cidade. 

 
1. Comparticipação	  do	  combustível	  

A principal medida que permitiu manter a tarifa, mas também auxiliar os operadores dos 
“chapas”, foi a comparticipação do Estado de parte da gasolina.  Inicialmente foi dado um 
desconto de 30% no imposto da gasolina, mediante a entrega dos recibos  referentes à 
situação fiscal de cada operador. Pouco depois, por pressão dos operadores, alterou-se o 
financiamento e este passou a incidir directamente sobre o preço da gasolina. O preço 
acordado foi 4,35 meticais por litro de combustível, num máximo de 40 litros para os veículos 
com capacidade até 25 passageiros e de 60 litros para os restantes. (USAID, 2008) 

Contudo, ambas as opções exigiam que o operadores apresentassem os recibos da gasolina 
adquirida, o que permitiria ao Governo e aos proprietários dos próprios veículos, o cálculo das 
receitas com base no número de quilómetros percorridos. Com uma adesão inicial de 1.400 
operadores a requisitar o desconto da gasolina, num total de 3.400, o número foi diminuído 
nos meses seguintes. (USAID, 2008). 

2. Reforço	  dos	  TPM.	  

Em Março de 2008, foi anunciado o reforço da frota dos TPM com 100 novos veículos, 
encomendados à Volkswagen15. Na altura eram apontadas 150 unidades como o número 
necessário para suprir as carências da cidade, tendo em conta as rotas idealmente exploradas. 
Em 2010 a frota dos TPM recebeu novo reforço, desta vez com 50 novos veículos16. 

                                                
15 Jornal Notícias. "Governo vai reforçar capacidade dos TPM." 18 de Março de 2008 Disponível em: 

http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/136153, consultado a 10 de Junho de 2010. 
16 Jornal Notícias. "Mais 50 autocarros reforçam frota dos TPM." 30 de Janeiro de 2010. Disponível em: 

http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/960977, consultado a 10 de Junho de 2010. 
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3. Diversificação	  dos	  modos	  de	  transporte	  

Nos dias seguintes às manifestações populares de Fevereiro de 2008, os únicos transportes em 
circulação foram os autocarros dos TPM17. Se a procura dos autocarros não é de todo 
surpreendente, a utilização dos comboios para viagens urbanas é menos frequente em 
Moçambique. Este foi provavelmente o despertar do interesse por diferentes meios de 
transporte, porque em Maio de 2009 entraram em funcionamento duas ligações ferroviárias 
suburbanas, entre o centro de Maputo a Marracuene e a Matola-Gare, e em Janeiro de 2010 
começou-se também a fazer a ligação entre Maputo, Matola e Matola Rio por via fluvial. 

Recentemente assiste-se inclusive a uma sensibilização para a integração de todos estes 
serviços numa única plataforma tarifária, que seja economicamente viável para os utentes. 
Segundo o Ministro dos Transportes e Comunicações Paulo Zucula, “temos de caminhar para 
uma fase em que os passageiros não tenham que pagar muitas vezes para fazer um mesmo 
trajecto, mesmo se para esse percurso tenham de usar vários meios de transporte. Temos de 
vender um bilhete válido no barco, no autocarro e nas automotoras, ficando a partilha da 
receita como problema dos operadores” (Ministério dos Transportes e Comunicação, 2010). 

4. Incentivo	  à	  utilização	  do	  gás	  natural	  

O Governo moçambicano tem incentivado a utilização de energias alternativas nacionais, 
nomeadamente o gás natural, como uma forma de aliviar a dependência do gasóleo e da 
gasolina. Nesta área foi definida como prioritária a elaboração de um Plano Nacional de 
Utilização de Gás Natural, com os procedimentos e regras necessárias para um correcto 
manuseamento do material. Esta  uma ferramenta é essencial para orientar a utilização de um 
recurso ainda com pouca implementação no país18. 

O Governo tem também procurado incentivar a utilização deste combustível de forma mais 
directa, por intermédio dos TPM, que chegaram a fazer circular 5 veículos movidos a gás 
natural, ou através de incentivos a empresas privadas. Por exemplo, em 2008 o Governo 
dispôs-se a adaptar ao gás natural 10% da sua frota, de forma a estimular a empresa Auto 
Gás19, a principal empresa  de conversão de veículos e de abastecimento de gás natural20. 

5. Descentralização	  da	  gestão	  dos	  TPU	  

A descentralização da gestão dos TPU inseriu-se numa política mais abrangente de 
transferência de diversas responsabilidades a cargo do governo central para os órgãos 
autárquicos. Sectores como a saúde, a educação, a cultura, a acção social e as estradas, para 
além dos transportes, também fizeram parte deste processo de desconcentração de poderes. 

                                                
17 Jornal Notícias. "TPM e comboios safam alguns." 7 de Fevereiro de 2008. Disponível em: 

http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/115676, consultado a 20 de Junho de 2010. 
18 Jornal Notícias. "Uso de gás natural vai ter plano nacional." 5 de Julho de 2008. Disponível em: 

http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/195957, consultado a 20 de Junho de 2010. 
19 All Africa. "Conversion of Vehicles to Run on Natural Gas". 1 de Fevereiro de 2010. Disponível em: 

http://allafrica.com/stories/201002011530.html, consultado a 10 de Junho de 2010 . 
20 Jornal Notícias. "Gás natural nacional cada vez mais usado." 8 de Julho de 2008. Disponível em: 

http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/197535, consultado a 10 de Junho de 2010. 
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4.2.1.4 Município 

Apesar de um esforço maior por parte do Governo central em disciplinar o sector dos TPU, na 
realidade algumas das medidas não surtiram os efeitos desejados. O efeito da comparticipação 
de parte do preço do combustível não foi o esperado, pois os operadores dos “chapas” 
passaram a utilizar estratégias de encurtamento de rotas que, mesmo que a tabela de tarifas 
permaneça inalterada, representam aumentos de despesas para os utentes. 

No seu esforço de descentralização, o Estado moçambicano incluiu a área dos transportes 
como uma das áreas a reformar, e várias competências neste sector transitaram do poder 
central para o local. São agora responsabilidades dos órgãos municipais “o planeamento, a 
gestão e o investimento das rede de transportes colectivos que se desenvolvam 
exclusivamente na área da respectiva autarquia.” (Conselho de Ministros, 2006). Como 
resultado, está em implementação a passagem da gestão da empresa pública TPM para a tutela 
do município. Esta transição poderá implicar a reestruturação da empresa, dividida entre os 
município de Maputo e o da Matola, ou então uma gestão partilhada entre os dois 
municípios21. 

Também passa a ser prerrogativa do município “a fixação dos contingentes e a concessão de 
alvarás de veículos de transporte colectivo e semi-colectivo de passageiros e táxis, com 
observância dos requisitos de licenciamento em vigor a nível nacional”. Desta forma o 
município ganha controlo sobre os veículos em circulação na sua área de jurisdição. 

1. Concessão	  de	  rotas	  para	  os	  “chapas”	  

A concessão de rotas começou este ano, com a rota Xipamanine-Museu e Xipamanine-Anjo 
Voador22. Com esta medida o município confere a um único interlocutor tanto os privilégios 
pelos direitos de exploração exclusiva da rota, como a responsabilidade por um serviço dentro 
das especificações estabelecidas. Espera-se que esta medida resulte numa melhoria do serviço 
prestado e no fim do encurtamento de rotas. 

A concessão de rotas vai ser estendida brevemente a outras rotas, as de origem no Museu 
passam por Benfica, e a rota Baixa – Magoanine CMC. 

2. Fim	  de	  licenças	  para	  “chapas”	  de	  15	  lugares	  

Uma das medidas para limitar o impacto negativo dos “chapas” foi a da limitação do 
licenciamento de veículos com capacidade igual ou inferior a 25 lugares. Esta medida não 
teve efeitos retroactivos, e todos os “chapas” com essa capacidade que já possuam licença, 
continuam autorizados a circular, podendo inclusivamente renovar a licença (USAID, 2008). 
Com esta medida procura-se privilegiar a utilização de veículos de maior dimensão, reduzindo 
o número de viaturas necessárias em circulação. De acordo com a Divisão de Transportes do 

                                                
21 Jornal Notícias. "Prepara-se “devolução” dos TPM ao município." 10 de Setembro de 2009. Disponível em: 

http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/883815 , consultado a 10 de Junho de 2010. 
22 Maputo. “Transporte de passageiros: Município inicia concessão de rotas.” 5 de Fevereiro de 2010. Disponível 

em: http://maputo.co.mz/noticias/transporte_de_passageiros_municipio_inicia_concessao_de_rotas, consultado 
a 2 de Junho de 2010. 
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município de Maputo, espera-se que com esta medida, em vigor para a concessão de 
Xipamanine, o número de “chapas” necessários seja reduzido de 160 para 40 ou 45 veículos22. 

3. Inspecções	  

Apesar de já estarem em vigor normas de segurança para os veículos rodoviários, a inspecção 
e fiscalização ganharam novo ânimo em 2009. Esta acção tem por finalidade a eliminação dos 
casos mais críticos de “chapas”, ou outros veículos, a circularem sem as mínimas condições 
para o fazer, e a regularização dos casos considerados menos problemáticos. Com a inspecção 
procura-se ainda fomentar a manutenção assídua dos veículos, o que raramente acontece em 
Maputo23. 

Esta iniciativa tem sido apoiada pelas associações de operadores24, mas algumas alterações 
foram negociadas, de forma a limitar as inspecções às funções básicas do veículo, com maior 
impacto na sua segurança: inspecções aos sistemas de travões e amortecedores, estado dos 
pneus, iluminação e suspensão dos veículos25. 

4. Aposta	  nas	  infra-‐estruturas	  

A abertura de novas estradas e a requalificação das vias existentes, sobretudo na zona peri-
urbana, são duas das medidas defendidas para melhorar a fluidez do trânsito automóvel. Esta 
melhoria de infra-estruturas urbanas, directamente responsáveis pela melhoria da qualidade de 
vida dos munícipes foi indicada com uma das apostas do Conselho Municipal de Maputo26. 

4.3 TPM 

4.3.1 Origem 

Os empresa Transportes Públicos de Maputo, TPM, é o resultado de um processo de 
remodelação de diversas empresas de transporte, públicas e privadas, e que teve início ainda 
no tempo colonial. A antecessora original dos TPM foi a Empresa de Transportes Públicos 
Urbanos de Passageiros, fundada em 1936 por um industrial privado. Esta empresa começou a 
actuar na então cidade de  Lourenço Marques com uma frota de 16 autocarros, apelidados em 
Moçambique de “machimbombos”, em substituição dos carros eléctricos em circulação na 
época. 

                                                
23 Jornal Notícias. "Inspecção de viaturas promove segurança nas estradas do país." 18 de Setembro de 2008. 

Disponível em: http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/238767, consultado a  20 de 
Junho de 2010. 

24 Jornal Notícias. "INAV e transportadores juntos para as inspecções." 10 de Março de 2010. Disponível em: 
http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/984359, consultado a 20 de Junho de 2010. 

25 Jornal Notícias. "Inspecção obrigatória de veículos : FEMATRO propõe redução de exigências." 11 de Março 
de 2010 Disponível em: http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/985074, consultado a 
20 de Junho de 2010. 

26 Jornal Notícias. "David Simango: Aposta é nas infra-estruturas." 9 de Fevereiro de 2009. Disponível em: 
http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/528831, consultado a  Notícias, 20 de Junho 
de 2010. 
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Este empresa, nos anos 50 deu lugar aos Serviços Municipalizados de Viação (SMV), que 
passaram a assegurar a totalidade dos transportes públicos da cidade (www.tpm.co.mz). 
Aquando da independência de Moçambique em 1975, os SMV contavam com mais de 118 
autocarros que serviam uma população de cerca de 500.000 habitantes (FERNAVE 1996). 
Em 1978 os SVM fundem-se com a Companhia de Transportes da Matola, e passam a 
denominar-se TPU (Gardé e Cordeiro, 2008). 

4.3.2 Passado recente e actualidade 

A empresa de Transportes Públicos de Maputo, E.P. – TPM foi criada em 1996, a partir da 
sua antecessora TPU, por despacho ministerial. Tinha por “objectivo principal o transporte 
colectivo de passageiros” em Maputo e nas áreas adjacentes. Ficaram dependentes de 
aprovação governamental possíveis alterações ao âmbito dos TPM, nomeadamente a 
expansão a outras áreas geográficas ou o envolvimento noutros sectores que não o transporte 
colectivo de  passageiros (Conselho de Ministros, 1996B). 

Esta última etapa da empresa coincide com o seu declínio mais evidente, com uma capacidade 
de operações sucessivamente diminuída. Em 1999 circulavam 76 “machimbombos” da 
empresa (Gardé e Cordeiro, 2008), enquanto em 2008 atinge-se um limite mínimo de 32 
veículos, dos quais apenas 23 em circulação (Manhique, 2010). 

Nesse ano, quando se manifestou de forma visível o descontentamento da população pelo 
situação dos transportes, a condição da empresa foi grandemente alterada. Entre 2008 e 2010 
os TPM viram a sua frota reforçada, o que permitiu à empresa aumentar a frequência dos 
veículos, explorar novas rotas e, inclusivamente, entrar em novos segmentos de mercado. 
Actualmente a empresa detém uma quota de mercado de aproximadamente 8% do transporte 
rodoviário colectivo de passageiros na AMM, o que representa cerca de 80.000 viagens 
diárias (Manhique, 2010). 

4.3.3 Gestão da empresa e organização actual 

Como empresa pública, os TPM são um instrumento social do Estado e, nesse sentido, os 
princípios de gestão da empresa devem ser conformes com as políticas sociais e económicas 
advogadas pelo Estado. Está definido pelo documento de formação dos TPM (Conselho de 
Ministros, 1996B), que a empresa deve ser auto suficiente, excepto se forem definidas tarifas 
ou objectivos sociais que prejudiquem a rentabilidade da empresa. A empresa  deve ainda 
seguir um contrato-programa de três anos com as orientações estratégicas do Governo para 
esse triénio. Esse plano deve incluir a evolução tarifária esperada, as necessidade de 
financiamento e os critérios de avaliação dos resultados esperados. 

A tutela estratégica e as políticas de transportes são, actualmente ,definidas pelo município, 
medida que se insere na plano de descentralização identificada anteriormente. No entanto os 
municípios devem igualmente reger-se pelo visão estatal, definida a nível nacional para a área 
dos transportes.  

O Estado é também o grande financiador dos TPM. Do ponto de vista económico, a empresa  
está falida, com as despesas a excederem largamente as receitas, e com um passivo 
acumulado para com o Estado que a empresa nunca conseguirá saldar (Manhique, 2010). 
Neste cenário, o município de Maputo não tem recursos para suportar a despesa que os TPM 
representam, sendo necessariamente o Estado o responsável por este financiamento. Na 
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prática, isto representa um envolvimento estatal maior, uma vez que o Estado se vê na 
necessidade de acompanhar mais de perto (do que desejaria) o funcionamento da empresa. 

A empresa é constituída por um conselho de administração e por três departamentos 
principais: tráfego, administração e finanças, e manutenção (www.tpm.co.mz), conforme 
representado na Figura 7. 

 
Figura 7 – Organograma dos TPM. 

 

Estes três departamentos são comuns a autocarros para transporte urbano e à TPMTUR, 
segmento dos TPM descrito em seguida. Actualmente estes serviços partilham planeamento, 
pessoal e infra-estruturas, estando porém prevista uma separação dos dois sectores da empresa 
(Manhique, 2010), o que permitirá uma maior concentração de cada serviço na sua área de 
negócio. 

4.3.4 Áreas de actuação 

A área de actuação dos TPM foi sempre o transporte colectivo de passageiros na área de 
Maputo e municípios vizinhos. Neste sector a empresa conta com uma quota de mercado de 
cerca de 8%, o que corresponde a 80.000 de viagens diárias. 

Recentemente porém a empresa abraçou uma nova área de negócio: o aluguer de autocarros 
de luxo. Em 2007 foram adquiridos novos veículos especificamente para este efeito27.Como é 
um tipo de oferta pioneiro em Maputo, a procura é considerável, e ainda não existe 
concorrência no mercado. Tendo-se verificando que se tratava de um serviço rentável, foram 
adquiridos viaturas adicionais destinadas unicamente para este efeito e neste momento a 
empresa conta já com uma frota significativa de veículos dedicados a este serviço, e que 
operam sob a designação de TPMTUR. Estes oferecem actualmente uma variedade de 
serviços, desde o transporte turístico e excursões, aluguer a empresas e particulares, e o 
transporte inter-provincial considerado de luxo. 

                                                
27 Jornal Notícias."TPM introduz hoje autocarros de luxo." 26 Novembro 2007. Disponível em: 

http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/83999, consultado a 9 de Junho de 2010. 
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Este segmento tem-se revelado rentável, e os lucros correspondentes têm sido utilizados para 
financiar o transporte colectivo de passageiros convencional, geralmente oneroso. 
Recentemente, e pela primeira vez, os TPM compraram autocarros recorrendo de forma 
independente à banca, ou seja, sem necessitarem do apoio estatal. Estes autocarros serão 
inicialmente utilizados pelos TPMTUR, para serem pagos, mas serão posteriormente postos 
ao serviço da população geral (Manique, 2010). 

4.3.5 Rotas e horários 

No passado recente, a empresa tem expandido consideravelmente as suas operações, contando 
actualmente com 53 rotas, por comparação com as 34 de 2003 (Matos, 2003). Todas estas 
rotas têm origem em 6 zonas da cidade e um total de 30 destinos diferentes (www.tpm.co.mz). 

As várias rotas seguem quase todas o mesmo critério, com o ponto de origem no centro da 
cidade, na Baixa ou no Museu, e com destino terminal nos distritos municipais 4 ou 5, no 
Município da Matola, ou em Boane e Marracuene. Das 53 rotas existentes, apenas 4 têm 
como origem outra paragem que não o Museu ou a Baixa. Uma listagem mais detalhada das 
rotas dos TPM está disponível no Anexo B. Apesar de economicamente ser  preferível 
concentrar as rotas, para o utente isto representa um aumento de custos, principalmente 
quando deseja realizar um trajecto que não é correspondido por nenhuma das rotas existentes. 

A empresa funciona em três turnos, o primeiro das 4 às 11 horas, o segundo das 11 às 18 
horas e último das 18 até a uma hora da manhã. (www.tpm.co.mz). 

O aumento dos número de veículos operacionais não representou um aumento significativo da 
frequência, uma vez que houve igualmente um aumento do número de rotas activas. Foram 
analisados os horários de 40 rotas (ver Anexo C), de um total de 53 existentes. Verificou-se 
que as diversas rotas têm médias de intervalos entre passagem diferentes, podendo variar de 
um mínimo de 30 minutos, rota nº 53 Baixa-Boane, para o máximo de 4 horas, rota expresso 
para Museu-Marracuene.  No entanto 72,5% das rotas (29 em 40) apresentam frequências 
médias entre 1h28m e 2h11m. Esta frequência é claramente insuficiente para satisfazer as 
necessidades diárias das populações locais, que se vêem na necessidade de recorrer ao sector 
privado. No entanto, os TPM asseguram o que se pode chamar de serviços mínimos, passando 
sempre à hora estabelecida, assegurando horários nocturnos que mais nenhum transportador 
oferece e sendo por isso uma garantia de mobilidade para a população. 

A frequência é grandemente afectada pela velocidade comercial dos veículos e que, como se 
depreende, é consideravelmente menor nas horas de ponta. A velocidade comercial média do 
primeiro e terceiros turnos, onde se inserem as horas de ponta é, respectivamente, de 31,9 e 
32,4 Km/h. A velocidade comercial média dos autocarros do segundo turno, das 11h às 18h, é 
de 53,2 Km/h (Manhique, 2010). 

4.3.6 Tarifa e bilhete 

O preço base de uma viagem de TPM corresponde a 10 meticais por uma viagem completa 
que inclua duas zonas (de Maputo até Boane ou Marracuene) e a 5 meticais por viagem que 
inclua apenas uma zona (todas as restantes). O bilhete é cobrado por cada viagem, não 
existindo qualquer desconto por uma viagem subsequente. Isto é válido não apenas para os 
TPM, como para qualquer outro operador correntemente a operar em Maputo: sempre que um 
utente entra num transporte, tem necessariamente de pagar a tarifa por inteiro 
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Todavia, os preços cobrados não reflectem o verdadeiro custo de operação da empresa. 
Estima-se que a tarifa cobrada seja apenas 30% do total dos custos de operação (Manhique, 
2010). Em vez dos preços actualmente em vigor, o valor cobrado por uma viagem até 9 km 
deveria ser cerca de 12 meticias, e 25 meticias pelas viagens mais longas, como para Boane e 
Marracuene. Dos restantes 70% da tarifa que não é coberta pelo preço cobrado, o Estado 
comparticipa uma fatia de 40% (Manhique, 2010) e os restantes 30 % têm de ser suportados 
por outros serviços, como o TPMTUR, a publicidade nos autocarros, etc. 

A empresa defende uma política de passes para estudantes, trabalhadores e idosos, conforme 
indicado na Tabela 8. Os preços do passe escolar são bastante apelativos para quem fizer pelo 
menos uma viagem por dia. Já o passe de trabalhador só se torna vantajoso para os utentes 
mais frequentes e que utilizem pelo menos quatro viagens de zona 1 (ou duas de zona 2) por 
dia. Os cidadãos idosos estão isentos do pagamento do transporte público, desde que 
apresentem passe próprio. 

 

Tabela 8 - Tabela de passes dos TPM, em Meticais (www.tpm.co.mz). 

Maputo-Maputo Maputo-Boane/Marracuene 
Tipo de passe 

Mensal Equivalente 
diário* Mensal Equivalente 

diário* 
Escolar 90,0 4,1  132,0 6,0 

Trabalhador 411,5  18,7  611,5  27,8  
Idoso Gratuito Gratuito 

* para um mês com 22 dias úteis 

Quanto ao processo de cobrança, aquele que se encontra actualmente em vigor é bastante 
simples. Por cada “machimbombo” existe um cobrador que, à porta do veículo, entrega o 
bilhete da viagem a troco do pagamento da tarifa. Esse bilhete não tem nenhuma utilidade 
particular para além de ter de ser exibido caso surja um inspector. Esta forma de cobrança 
simples, não envolve tecnologia nem qualquer processo que possibilite contabilizar o número 
de utentes de passageiros por cada viagem. Assim, geram-se frequentemente situações de 
conluio entre o cobrador e utentes, quando o primeiro cobra aos segundos uma tarifa inferior à 
estipulado, não facultando o bilhete e conservando para si o valor cobrado28. 

Para combater estas irregularidades, os TPM introduziram em 2007 a validação automática, 
mas que não surtiu o efeito desejado29. De facto, foram instaladas máquinas a bordo dos 
veículos e retirou-se a figura do cobrador. Porém os bilhetes continuaram a ser vendidos no 
veículo, mas desta vez pelo próprio condutor. O resultado foi o aumento do tempo da viagem, 
a perda de clientes para os “chapas” devido aos atrasos e a continuação das irregularidades, 
desta vez pelos condutores, quer por desonestidade, ou por manifesta incapacidade. 
Actualmente a cobrança faz-se da forma original, com recurso ao cobrador. 

                                                
28 Jornal de Notícias. “TPM expande autocarros sem assistência de cobradores Maputo.” 15 de Junho de 2007. 

Disponível em: http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/45571, acedido a 2 de Julho 
de 2010. 

29 Jornal Notícias. "Cobrança electrónica nos TPM." 7 de Janeiro de 2008. Disponível em: 
http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/102770, consultado a 20 de Junho de 2010. 
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Encontra-se no entanto em fase de estudo a implementação de um novo sistema de validação 
automática. Este sistema será baseado num cartão com uma banda magnética, passível de ser 
carregado em máquinas próprias para o efeito. Estas máquinas de venda serão também 
automáticas e localizadas nos principais locais de embarque. Este projecto passou a fase de 
estudo e encontra-se actualmente à espera de ser implementado (Manhique, 2010). 

4.3.7  Equipamento, infra-estrutura e pessoal 

A empresa conta actualmente com 105 veículos afectos aos transportes colectivo de 
passageiros em Maputo e 65 para alocados ao serviço TPMTUR, o que perfaz um total de 
170. Existem ainda 17 a circularem nas províncias, 5 em Tete, 6 em Gaza e outros tantos em 
Inhambane. Estes autocarros pertencem aos TPM, mas estão à responsabilidade das direcções 
regionais. O controlo de toda a frota, cujo centro se situa na sede da empresa em Maputo, é 
feito por GPS. O sistema fornece informação em tempo real da localização, velocidade, 
cumprimento de horários dos veículos. Permite ainda a detecção de situações de acidente ou 
avaria e o tratamento posterior dos dados estatísticos mais relevantes. 

A maioria dos “machimbombos” da empresa são da marca Volkswagen, adquiridos 
recentemente à filial sul-africana da empresa,. Os referidos veículos têm capacidade nominal 
para 35 passageiros sentados, e 70 de pé, em situação de conforto aceitável, num total de 105 
lugares. No entanto, nas horas de ponta, estes autocarros chegam a transportar cerca de 200 
passageiros (Manhique, 2010), evidentemente de forma desconfortável. Os TPM possuem 
também veículos de outras marcas, tal como pode ser visto na Tabela 9. 

O combustível utilizado preferencialmente pela empresa é o gasóleo, mas os TPM levaram a 
cabo um experiência na utilização do gás natural. Uma análise mais pormenorizada da 
utilização deste combustível será apresentada no ponto 6.4.1. 

 

Tabela 9 - Veículos dos TPM (Manhique, 2010; www.tpm.co.mz). 

Marca	   Lotação	  nominal	   Combustível	   Quantidade	  
Mercedes	  Benz	   57	   Gasóleo	   6	  
Volkswagen	   105	   Gasóleo	   134	  
Man	   110	   Gasóleo	   5	  
Zonda	  Bus	   37	   Gasóleo	   4	  
Yaxing	   57	   Gasóleo	   5	  
Yutong	   90	   Gás/gasóleo	   14	  
Iveco	   32	   Diesel	   2	  
Total	   -‐	   -‐	   170	  

 

Ao nível de infra-estruturas, a empresa conta com um sede no centro de Maputo, com 
oficinas, parques de estacionamento e edifícios administrativos. Nestas instalações realiza-se 
o parqueamento, abastecimento, assistência técnica, manutenção e gestão, da frota e da 
própria empresa (www.tpm.co.mz). 

Os TPM contam com quase mil funcionários, entre pessoal da administração, cobradores, 
condutores, pessoal da manutenção, etc. Na Tabela 10 está discriminado o número de 
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funcionário por cada área da empresa. Na mesma tabela ,são também apresentados os rácios 
da quantidade de trabalhadores em função do número de veículos, 170, e a respectiva 
comparação com os valores propostos como standard por Gwilliam e Scurfield (1996). 
Apesar de o número do pessoal administrativo ser mais do dobro 2008 do desejável, no total o 
número de trabalhadores está dentro dos limites aceitáveis. A situação em 2008 era bem pior, 
já que nessa altura a empresa tinha e 490 pessoas empregadas e apenas 40 autocarros em 
circulação. O rácio neste caso era de 12 trabalhadores por  autocarro (USAID, 2008). 

 

Tabela 10 - Quadro dos funcionários dos TPM (Manhique, 2010; Gwilliam e Scurfield, 1996). 

Área	  da	  empresa	   Nº	  funcionários	   %	   Funcionários	  
por	  autocarro	  

Standard	  

Administração	   141	   15,0	   0,83	   0,3	  –	  0,4	  
Unidade	  de	  Protecção	   41	   4,4	   0,24	   –	  
Manutenção	   113	   12,1	   0,66	   0,5	  –	  1,5	  
Fiscais/Controladores	   42	   4,5	   0,25	   –	  
Condutores	   319	   34,0	   1,88	   –	  
Cobradores	   281	   30,0	   1,65	   –	  
Total	   937	   100,0	   5,51	   3	  –	  8	  

 

Apesar da razoabilidade da quantidade da sua força laboral, a empresa continua a ter grandes 
perdas de eficiência. No ponto anterior foi referido que a falta de honestidade por parte de 
alguns cobradores acontece e tem influências negativas na empresa nos resultados da 
empresa.  

Todavia as maiores perdas acontecem na área de manutenção dos veículos, na qual ocorrem 
igualmente diversas práticas ilícitas e lesivas para a empresa, nomeadamente o roubo directo  
de peças e combustível. O roubo de gasolina é muito comum, visto a empresa ter reservatórios 
próprios, acontecendo por vezes também em conluio com os motoristas, desviando o 
combustível dos depósitos dos autocarros. Existem também situações de roubo indirecto, que 
acontece com a avaliação fraudulenta de peças. Esta são, de forma errada, consideradas 
avariadas ou obsoletas, para depois poderem ser utilizadas em proveito próprio ou vendidas a 
terceiros30. 

4.3.8 Estratégia 

O historial dos TPM, desde o fim do período colonial, foi marcado por uma paulatina 
diminuição da qualidade e da quantidade do serviço prestado. Nos últimos anos porém, a 
direcção dos TPM tem mostrado uma postura muito mais inovadora na procura de soluções 
estratégicas para o futuro dos transportes colectivos na cidade de Maputo. 

Os TPM têm apostado na utilização de novas tecnologias, como utilização do sistema de 
controlo da frota por GPS, o sistema de validação automática em estudo e a utilização do gás-
natural, actualmente suspensa. 

                                                
30 António Matos, conversa com o autor, Maputo, Moçambique, 30 de Junho de 2010. 
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A empresa tem igualmente entrado em novas áreas de negócio, e para as quais acreditar ter as 
competências requeridas. Os TPM estão a deixar de ser uma empresa exclusivamente 
dedicada ao transporte colectivo urbano, para passarem a ser uma empresa de transportes 
diversificada. O exemplo mais evidente desta estratégia de diversificação é, sem dúvida, a 
criação dos TPMTUR, serviço que tem permitido financiar o transporte colectivo de 
passageiros. A estratégia de diversificação não se limita porém à quantidade de serviços 
prestados, uma vez que o aumento do número de destinos urbanos têm merecido igualmente 
um cuidado especial. Com o aumento da frota de veículos, a preocupação maior foi 
precisamente o aumento do número de rotas servidas. Já a frequência dos veículos manteve-se 
quase inalterada, uma vez que poucos veículos foram destacados para reforçarem as rotas 
existentes. O aumento do número de destinos insere-se na filosofia de serviço social da 
empresa. Os TPM encaram como prioridade a cobertura em todas as principais áreas da 
AMM, mesmo que diminuta, em vez de procurar ser mais competitiva num número mais 
reduzido destinos.  

Esta orientação social da empresa está presente noutras opções tomadas. Por exemplo, os 
autocarros dos TPM circulam em horários de procura reduzida, suportando o prejuízo inerente 
à circulação de veículos com taxas de ocupação muito inferiores à sua lotação máxima. Isto 
acontece nas primeiras horas do turno da manhã e, principalmente, durante noite. Nestas 
alturas os TPM são os únicos transportes colectivos em circulação. Da mesma forma, os TPM 
exploram rotas longas, para Marracuene, Boane, Manhiça e para as zonas peri-urbanas de 
Maputo e da Matola. Todavia o preço cobrado é quase simbólico, uma vez que não reflecte a 
distância percorrida entre origens e destinos. 

Por todas as evidências que as diferentes medidas tomadas indiciam, é possível concluir, com 
um grau de certeza considerável, que as opções estratégicas da empresa assentam em três 
pilares principais: a sustentabilidade económica, a diversificação e a prestação de um serviço 
de carácter social aos utentes. Nestes três princípios se incluem e se encontram justificadas 
todas as decisões feitas recentemente. 

4.4 Chapas 

Tal como em muitas metrópoles africanas, o problema da mobilidade dos cidadãos mais 
carenciados foi resolvido através da utilização em massa de mini-bus operados por um sector 
privado informal. Em Moçambique, esta solução foi designada de “chapas”, os quais têm sido 
o actor principal da mobilidade de passageiros, quer na Cidade de Maputo, quer a nível 
nacional, para os trajectos urbanos, provinciais e inter-provinciais. O único segmento que não 
dominam, nem exploram, é o transporte internacional. Contudo, nos restantes são “líderes de 
mercado” incontestados, suplantando o transporte particular, o sector público e o sector 
privado convencional. 

4.4.1 Origem 

A origem dos “chapas” está directamente ligada ao declínio da empresa pública de transportes 
do Município de Maputo. No anos oitenta, a deterioração da frota automóvel dos TPM e a 
redução do suporte financeiro do Estado à empresa criaram um vazio de oferta. 
Simultaneamente assistia-se a um aumento da procura, resultado do crescimento populacional 
na região. 
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Este vazio de oferta foi sendo colmatado, de forma informal, por pequenos empreendedores 
proprietários de mini-bus ou, mais frequentemente, de carrinhas de caixa aberta como as da 
Figura 8. Estes empresários informais contrataram condutores para os seus veículos e 
colocaram-nos em circulação para o transporte colectivo de passageiros. Este serviço sempre 
foi caracterizado pelo baixo nível de serviço a troco de um preço também reduzido, e por uma 
velocidade comercial elevada. Estes veículos originalmente apelidados de “chapas 100”,  
visto a tarifa praticada ser 100 meticais para todas as deslocações, mas com a inflação do 
preço, passaram a ser unicamente designados por “chapas”. 

 

 
Figura 8 - "Chapa 100" original. 

No início, esta forma de transporte era totalmente desregulada, não havendo licenças, rotas, 
horários, etc. Por parte do governo havia unicamente um reconhecimento tácito da 
importância dos “chapas”, porém nenhuma medida de legalização foi inicialmente tomada. O 
Estado viu-se no entanto obrigado a intervir, em resposta à pressão popular que começou a ser 
exercida e que exigia um serviço com melhores condições. Foi então iniciado um processo de 
regulação que envolveu a emissão de licenças para actuar em rotas específicas, a proibição 
dos veículos de caixa aberta e a imposição de outras normas de segurança relativas à lotação, 
conforto e estado de manutenção dos veículos. Foi também incentivada a criação de uma 
associação de transportes de passageiros, que funcionaria como mediador representativo dos 
diversos operadores (Matos et al., 1999). 

4.4.2 Situação actual 

Desde década de 90 até 2005/2006, os “chapas” viveram ums época relativamente próspera, 
cobrando tarifas razoáveis, e suportando custos reduzidos. Este sector gozava de uma boa 
rentabilidade. À medida que a população da cidade crescia, expandiram-se também os limites 
da metrópole. Esta incremento geográfico aumentou ainda mais a necessidade dos transportes 
o que contribuiu para a expansão do sector. 

Todavia, o aumento do preço do petróleo fez minguar as margens de rentabilidade até que no 
conturbado mês de Fevereiro de 2008 o aumento da tarifa originou as consequências já 
conhecidas. O aumento das situações de congestionamento, o que diminui a velocidade 
comercial dos veículos, e a limitação aos veículos de capacidade de inferior a 25 lugares, 
agudizaram ainda mais as dificuldades dos operadores. 

Nos últimos anos, tem-se assistido a uma surpreendente diminuição dos veículos em 
circulação. Segundo a ATROMAP (Associação dos Transportadores de Maputo), o número 
de “chapas” decresceu 62%, entre 2005 a 2010. Dos 4.500 ”chapas” que operavam 
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inicialmente, sobram somente os 1.700 veículos actualmente em circulação31. No entanto esta 
informação pode ser algo incerta, visto haver outros dados que apontam para a existência de 
apenas 3.700 veículos em 2006, dos quais apenas 60% em estariam operacionais (USAID, 
2008). No entanto parece claro que, de forma mais ou menos evidente, há de facto uma 
diminuição do número de mini-bus em circulação e que esta situação tem exercido um 
impacto profundo no dia-a-dia das pessoas, as quais passam cada vez mais os tempo à espera 
de transporte nas horas de ponta32. 

Evidentemente, os “chapas” em circulação ainda são rentáveis, uma vez que estes não operam 
imbuídos de um sentido de serviço público. Porém as informações apresentadas revelam que 
este é um sector em crise, cada vez menos capaz de dar resposta às necessidades da 
população. É opinião do autor deste trabalho que os próprios operadores dos “chapas” 
reconhecem implicitamente a sua incapacidade. Esta opinião é baseada na falta de oposição 
destes às medidas tomadas por governo e município, que os privam de cada vez mais 
privilégios. Medidas como a restrição aos veículos de lotação reduzida, o congelamento da 
tarifa desde 2003, sem evidentes contrapartidas, e as inspecções cada vez mais rigorosas, 
todas têm sido implementadas sem resistência aparente por parte dos “chapeiros”, os quais 
noutras ocasiões não viram pejo em exercer o seu poder como forma de pressão na defesa dos 
seus interesses. 

4.4.3 Organização do sector 

Uma das características principais dos “chapas” é a simplicidade da sua gestão, a qual envolve 
somente  três intervenientes: o condutor, o cobrador e o proprietário. O proprietário aluga aos 
outros dois o veículo por um valor pré-determinado. Este valor é fixo, independentemente do 
preço da gasolina, da rendibilidade diária, etc.. Os condutores são ainda responsáveis por 
pagar o combustível, pequenas despesas de reparação e de manutenção, portagens e uma taxa 
diária, caso faça parte de alguma associação de operadores. Toda a receita excedente constitui 
o salário do condutor. Aos proprietários cabe a responsabilidade de pagarem a licença, os 
impostos, as reparações importantes e a normal depreciação do veículo (USAID, 2008).  

A Tabela 11 refere-se aos dados extraídos do relatório da USAID já referido (idem) e a 
comparação entre os preços praticados no ano de 2007 (ainda em vigor) e as alterações 
aprovadas em 2008 sem que fossem postas em prática. 

 

Tabela 11 - Tabela de preços do aluguer do "chapas", em meticais. 

Lotação 2007 2008 
15 lugares 1.500     800  
25 lugares 1.800  1.200  

 

                                                
31 Jornal Notícias. "Crise de transporte ainda sem solução."  3 de Março de 2009. Disponível em: 

http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/598948, consultado a 20 de Junho de 2010. 
32 Jornal Notícias. "Falta de transporte gera caos em Maputo." 13 de Abril de 2010. Disponível em: 

http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/1006105, consultado a 20 de Junho de 2010. 
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Paralelamente ao funcionamento específico de cada “chapa”, existe ainda um interveniente a 
ser considerado - as associações de semi-colectivos. Estas associações operam por zona 
geográfica e têm como responsabilidade a gestão das rotas. Para a Cidade de Maputo existe a 
ATROMAP, cuja competência se cinge exclusivamente aos limites da cidade. As gestão das 
rotas da Cidade da Matola e entre Matola e Maputo são responsabilidade da UNICOTRAMA 
(União das Cooperativas de Transportes da Matola). Estas associações não têm como 
responsabilidade zelar pelo cumprimento do serviço prestado pelos seus associados, mas antes 
são responsáveis por disciplinar a actividade por supervisão do licenciamento de rotas, da 
concorrência entre operadores e do bom cumprimento dos regulamentos internos. 

Por sua vez estas associações pertencem à FEMATRO, de carácter nacional, mediadora na 
relação com as diversas entidades governativas. 

4.4.4 Tarifa 

A tarifa cobrada actualmente é de 5 meticais para um trajecto até 9 km e de 7,5 meticais por 
um trajecto superior, sendo que este valores vigoram desde 2003 (ver Tabela 12). Desde essa 
data a única tentativa de alteração ocorreu em 2008, procurando compensar o aumento do 
preço de gasolina que, nesse intervalo de tempo, quadruplicou o seu valor14. 

 

Tabela 12 - Tarifa cobrada pelos "chapas" actualmente e a 
proposta de 2008, em meticais. 

Distância Tarifa desde 2003 Proposta de 2008 
até 9 km 5  7,5  

mais de 9 km 7,5  10  

 

Como a tarifa permaneceu inalterada, foram criados mecanismos já conhecidos (ver secção 
4.2.1.3) para apoiar a compra de gasolina. Na prática estas medidas não foram do agrado dos 
“chapeiros”, os quais preferiram recorrer ao encurtamento de rotas, principalmente em horas 
de ponta, para aumentarem as suas receitas. 

Fora das horas de ponta o fenómeno de encurtamento de rotas é menos frequente. Nestas 
situações as viagens dos passageiros são naturalmente mais curtas, correspondendo a 
pequenas deslocações na cidade, havendo um maior rotatividade de passageiros. Desta forma 
é cobrado um maior número de tarifas e o transporte é mais rentável sem o encurtamento da 
rota. 

Nas horas de ponta a situação inverte-se, porque neste caso os passageiros têm necessidade de 
fazer a viagem completa, ida para o emprego/escola ou regresso a casa (USAID, 2008). Neste 
caso, os “chapas” praticam uma divisão da rota, largando todos os passageiros num ponto 
intermédio, e voltando para trás para iniciar um novo percurso. 

Esta forma de tarifas informal e ilegal, funciona baseada no comportamento do mercado, 
ajustando o preço em função da procura. No entanto representa um fardo considerável para os 
utentes, uma vez que são obrigados a complementar a viagem adquirida inicialmente 
(normalmente de tipo 1), com uma outra de tipo 1 ou 2. No fim do mês, em vez pagarem 330 
meticais (2*7,5mt*22 dias), os utentes dispendem 550 meticais (2*(5mt+7,5mt)* 22dias) ou 
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660 meticais (2*(7,5mt+7,5mt)* 22dias). Correspondendo o salário mínimo de um 
funcionário da função pública são 2260 meticais,uma despesa de 660 meticais mensais 
representa 30% do seu rendimento, o dobro do que foi indicado, no segundo capítulo deste 
documento, como o limite máximo do peso que os transportes deveriam ter no rendimento da 
população pobre. 

4.4.5 Veículos 

O termo “chapa”, apesar aplicado de forma generalizada, refere-se a uma gama de veículos 
diferentes, desde mini-bus com lotação média para 15 pessoas, e que contabilizavam em 2008 
cerca de 70% do total de TPU em circulação, a midi-bus (26%) com capacidades médias para 
26 ou 29 pessoas (USAID, 2008). Os restantes 4% eram “machimbombos” dos TPM. 

Com a limitação ao licenciamento de veículos de menor lotação, é provável que o número de 
mini-bus tenha diminuído, mas estes continuam a ser o modelo de “chapa” predominante. 
Estes veículos são frequentemente do tipo Toyota Hiace, com capacidade para 12 passageiros 
(já incluindo o cobrador e o condutor). Na realidade este veículo transporta usualmente 20 
pessoas ou mais. A maior utilização deste tipo de “chapas” prende-se com a sua velocidade 
comercial superior. São ainda os mini-bus os mais versáteis, capazes de circularem na vias em 
pior estado. Por último são os veículos mais baratos, custando cerca de 275 mil meticais, 
contra aproximadamente o triplo dos veículos de 25 lugares, os quais custam quase 750 mil 
meticais. 

Devido às suas características, os mini-bus são utilizados preferencialmente nas rotas onde 
podem atingir velocidades de ponta superiores, tipicamente as de ligação à Matola, porque 
utilizam as EN 2 e 4; ou onde as estradas estão em piores condições, como na rota de 
Xipamanine. 

Os restantes veículos são midi-bus de maior dimensão e com capacidade para transportarem 
26 ou 29 ou 33 pessoas, conforme os diferentes modelos. Estes veículos são empregues mais 
frequentemente nas rotas que percorrem a EN 1, porque é uma via de grande afluência de 
pessoas, mas onde o trânsito é mais congestionado, sendo que a capacidade se torna uma 
vantagem em detrimento da velocidade.  

A Figura 9 apresenta  exemplos de mini e midi-bus presentemente a circular em Maputo. 

 

	  

	  

	  
Figura 9 - Mini-bus, à esquerda, e Midi-bus, à esquerda (fonte das figuras: 

www.jornalnoticias.co.mz). 
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4.4.6 Rotas 

As rotas são reguladas pela autarquia com aprovação das associações de transportadores. 
Estas rotas são bastantes idênticas às dos TPM. No entanto, têm um conjunto de origens mais 
diversificado, havendo rotas com origens em Benfica, Praça dos Combatentes/Xiquilene, 
Xipamanine e vários pontos na Matola. As diferentes rotas seguem o esquema de cores 
apresentado na Figura 10 e descrito em seguida. 

- Rota azul (Xipamanine): todos os percursos desta rota têm como destino comum o mercado 
de Xipamanine. As origens são o Museu, a Baixa ou a Praça dos Combatentes. 

- Rota Cor-de-Rosa: esta rota inclui três percursos: Baixa-Jardim, Baixa-Costa do Sol e 
Jardim-Costa do Sol, sendo que as principais utilizadas são as Avenidas Eduardo Mondlane, 
Julius Nyerere e a da Marginal 

- Rota Vermelha: todos os percursos desta rota têm como origem a Baixa e percorrem a parte 
oriental da cidade com passagem obrigatória na Praça dos Combatentes. Até este ponto há 
duas variantes. Alguns veículos utilizam as Avenidas Acordos de Lusaka e FPLM, enquanto 
outros percorrem a Av. Vladimir Lenine. As paragens terminais são a própria Praça dos 
Combatentes, ou então Laulane, Hulene, Magoanine, CMC, Albasine, usando a Av. Julius 
Nyerere. 

- Rota Amarela: a rota amarela é idêntica à vermelha, mas com origem no Museu, contorna o 
Hospital de Maputo e usa exclusivamente o Av. Vladimir Lenine. 

- Rota Verde (Benfica): a maioria dos percursos desta rota iniciam-se na Baixa ou no Museu 
e percorrem Av. Eduardo Mondlane e a EN 1 até Benfica. Esta é a paragem terminal para 
alguns veículos, enquanto que outros seguem para Zona Verde a leste; para norte pela EN 1 
até Missão Roque, Zimpeto, Matendene, Drive-in ou Acimol; ou para oeste para Malhazine. 
Existe ainda um percurso que liga Benfica à Praça dos Combatentes, através das Avenidas 
Lurdes Mutola e Julius Nyerere. 

- Rota Preta (Matola): Este rota inclui todos os percursos com destino à Matola, quer partam 
do Museu, da Baixa, de Benfica, etc. Os lugares de destino são vários, Matola Cidade, Matola 
Rio, Fomento, Patrice Lumumba, T3, Liberdade, Machava Socimol, etc. A partir da 
Baixa/Museu, esta rota usa preferencialmente a Avenida 24 de Julho e entra na Matola através 
da EN 2 ou pela via Jardim, contornando a portagem. 

Esta rota inclui ainda dois percursos que não se inserem nesta lógica. Um tem origem em 
Benfica, e com destino em Xipamanine, pela EN1 e pela Avenida de Angola. O segundo faz a 
ligação do Museu a Malhazine, pela rua da Beira (aeroporto). 
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Figura 10 - Principais rotas dos "chapas" em Maputo. 

4.4.7 Análise crítica 

Os “chapas” são muitas vezes encarados como um problema que deve ser expurgado. No 
entanto este sistema tem repetidamente mostrado os seus méritos, conseguindo ser rentável 
onde outras formas de transporte mais populares são ineficientes. Muitas vezes apontada 
como sendo parte do problema, os “chapas” têm sido, até agora, a solução possível para um 
problema complexo. 

Os “chapas” reúnem um conjunto de vantagens assinaláveis: 

- São uma solução que partiu da base. Nasceu do empreendedorismo de pessoas com posses 
reduzidas e que aproveitaram uma forma de lucrarem com uma oportunidade de negócio que 
identificaram; 

- Rapidez. A velocidade comercial de uma “chapa” é muito mais elevada que a dos autocarros 
dos Transportes Públicos de Maputo (TPM); 

- Preço. Apesar de ajudados pelo Estado e cada vez menos rentáveis, os “chapas” continuam a 
manter um preço razoável, em linha com os praticados pelos TPM, sendo o mesmo para os 
trajecto inferiores a 9 km (5 meticais) e 50% mais caros para distâncias superiores (7,5 
meticais); 

- Frequência. A frequência é provavelmente o factor decisivo do “chapas” face aos TPM, uma 
vez que, apesar de com horários irregulares, asseguram ligações muito mais frequentes que os 
seus concorrentes públicos; 

- Operam em função da procura. Os “chapas” caracterizam-se por acompanharem de forma 
eficiente as alterações da procura. Um aumento dessa procura leva ao aparecimento de mais 
veículos em circulação e, no dia-a-dia, os operadores dos “chapas” apenas arrancam quando 
têm o veículo lotado ou estão seguros de que irão encontrar passageiros durante a vigem. Esta 
última característica não é positiva para os utentes, que são obrigados a períodos de espera 
maiores, mas do ponto de vista económico esta é uma prática aceitável. 
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- Foco na eficiência. O rendimento do condutor é proporcional à forma como este trabalha. 
Daqui resulta que tanto o cobrador como o condutor exercem a sua profissão de uma forma 
extremamente enérgica. Este conceito de remuneração com base nos resultados é uma 
novidade em Moçambique; 

- Menor investimento inicial. Os “chapas” envolvem um investimento menor na compra dos 
veículos que o exigido pelos “machimbombos” ou qualquer forma de transportes em carris; 

- Promotor de emprego. Estima-se que o sistema empregue directamente cerca de 14.000 
pessoas. A este número podem ainda ser acrescentados todos os indivíduos indirectamente 
relacionados com o funcionamento dos “chapas” (mecânicos, membros da FEMATRO  e 
outras associações); 

- Auto-sustentabilidade. Até ao aumento galopante do preço dos combustíveis, os operadores 
não necessitavam de ajuda externa, conseguindo atingir níveis de rentabilidade satisfatórios, o 
que aconteceu à custa dos passageiros, com o encurtamento das rotas, em violação das regras 
estabelecidas. Actualmente, mesmo com um maior apoio público, os “chapas” mantêm muita 
da sua independência; 

 

Por outro lados, os seus inconvenientes são igualmente importantes: 

- Concentrados no lucro fácil. Os “chapas” exploram quase exclusivamente as vias mais 
movimentadas e em melhores condições e evitam circular em rotas de menor procura ou em 
piores condições. Desta forma extraem o maior lucro no menor número de deslocações. É 
fácil entender que esta forma de transporte não tem como finalidade assegurar um serviço 
adequado às necessidades das populações, as quais têm de fazer grandes deslocações a pé para 
poder apanhar o “chapa” nas vias principais. Por outro lado é seguro dizer que estes veículos 
tiram pouco proveito das suas características. Sendo veículos pequenos e flexíveis, podem 
circular em vias onde o acesso é impossível aos grandes autocarros. Em lugar de existir de 
uma complementaridade, existe apenas concorrência, nas mesmas rotas e ao mesmo tempo; 

- Viaturas em mau estado. Como consequência da filosofia de custos mínimos, a manutenção 
feita ao veículo tem por objectivo mantê-lo em condições mínimas de circulação. Os 
problemas mais comuns e facilmente detectáveis são os vidros com falhas, faróis e 
retrovisores partidos, a carroçaria amolgada, portas que fecham mal, estofos interiores rotos, 
etc. Porém, é também frequente a circulação de veículos com problemas mais graves ao nível 
da direcção e dos travões; 

- Irregulares, inadequados e não fiáveis – os “chapas” não obedecem a horários definidos. 
Limitam-se a concentrarem-se nas estações de origem e esperam que os passageiros vão 
chegando. O condutor só começa a viagem quando o veículo estiver cheio, ou se estiver 
seguro de que irá apanhar passageiros pelo caminho.  Quando um “chapa” vai completamente 
lotado, é frequente o condutor encurtar a viagem, largando os passageiros numa paragem 
intermédia e voltando trás para apanhar aqueles que não conseguiu levar da primeira vez; 

- Lotação e conforto. Apesar de cada veículo ter uma lotação determinada, esta é 
sistematicamente ultrapassada, quer seja por irem mais pessoas sentadas do que seria suposto, 
quer por irem alguns passageiros junto da porta de acesso do veículo onde não existe um 
espaço próprio para que isso aconteça; 
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- Segurança e má condução. Os “chapas” são provavelmente o elemento mais perigoso das 
estradas moçambicanas. Os seus condutores circulam a velocidades elevadas quando as vias 
estão desimpedidas, fazem frequentemente manobras perigosas para irem alcançar um 
passageiro na berma da estrada, etc. São frequentes os atropelamentos de transeuntes por 
“chapas” ou quedas de passageiros. Mais recentemente, devido ao aumento do preço da 
gasolina e a correspondente diminuição do lucro, os condutores viram-se na necessidade de 
conduzir mais horas, aumentando assim os seus índices de fadiga e, por consequência, a 
probabilidade de ocorrerem acidentes. O estado de manutenção dos veículos e a sua 
sobrelotação também aumentam a taxa de mortalidade em caso de acidente; 

- Insustentabilidade do sistema. A cidade de Maputo já começa a sentir problemas de 
congestionamento, se bem que com pouca intensidade. No entanto, com o aumento da 
utilização de veículos privados, este problema deve agravar-se nos próximos anos. E uma 
menor fluidez do trânsito diminuirá ainda mais as margens de lucro dos “chapas”, os quais se 
verão na necessidade de subir as tarifas com maior frequência. Como os protestos de 2008 
provaram, essa situação irá provocar um descontentamento da maioria da população que 
depende dos transportes paras as suas deslocações diárias. 

4.4.8 “Chapas” vs. “machimbombos” 

Decorrente da análise aos serviços prestados pelos “chapas” e pelos “machimbombos” dos 
TPM, surge uma dúvida: tendo a população opção de escolha, qual dos transportes prefere? A 
resposta a esta pergunta é pertinente neste trabalho porque permite prever a receptividade que 
a introdução de um maior numero autocarros terá na AMM, quando os utentes puderem 
escolher entre os “chapas” e os autocarros. 

Da experiência do autor desta tese como utilizador dos “chapas”, a característica mais 
valorizada pelos utentes destes veículos é, sem dúvida, a sua superior velocidade comercial. 
Mas por outro lado, existe igualmente um descontentamento visível pela qualidade do serviço, 
sendo frequente ouvirem-se queixas dos utentes relativamente à inadequação dos “chapas” ao 
transporte de pessoas. Há também um sentimento de indignação face ao encurtamento das 
rotas, que encarecem muito o transporte. 

Em relação aos TPM, a sua maior vantagem é exactamente o preço reduzido dos trajectos 
superiores a 9 km. Há igualmente uma preocupação e valorização cada vez maiores do serviço 
dos TPM ao nível da segurança e da existência de horários definidos (Manhique, 2010) que  
compensam a sua baixa frequência. Por seu turno, com os “chapas”, os passageiros podem 
ficar longos períodos nos terminais à espera que o veículo fique lotado para que se inicie a 
viagem. Como a população a efectua principalmente viagens do tipo pendular, entre o local de 
habitação e o trabalho/estudo, a previsibilidade do horário pode, inclusive, compensar a 
menor velocidade comercial dos “machimbombos”. Isto permite aos passeiros programarem o 
seu dia-a-dia em função dos horários definidos. 

Através do estudo (Matos, 2003), e da pesquisa realizada33 34, é possível corroborar esta ideia: 
quando os utentes têm possibilidade de escolha, preferem frequentemente utilizar os TPM. No 

                                                
33 Jornal de Notícias, “Da greve dos “chapa” ao reforço dos TPM,” 6 de Janeiro de 2009, disponível em: 

http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/399970, acedido a 3 de Julho de 2010. 
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entanto, resultado da oferta limitada dos TPM, os passageiros vêem-se na necessidade de 
utilizar o sector privado.  

4.5 Táxis 

Em Maputo os táxis tomam duas formas: os convencionais carros, com quatro lugares 
disponíveis, e as "chapela", veículos a motor similares a riquexós, e que apenas podem 
transportar 2 passageiros. Os "chapelas" cobram um preço inferior aos táxis convencionais, 
mas também atingem velocidades menores e não podem circular nas Estradas Nacionais. 

Num táxi, para uma viagem de curta distância custa no mínimo 100 meticais, ou seja, 20 
vezes o preço base de uma viagem de chapa ou de TPM. Uma viagem longa, por exemplo de 
Maputo a Matola, pode custar até 300 Meticais, enquanto um chapa cobra 7,5 meticais (40 
vezes menos). Apesar de poder ter alguma expressão em Maputo, esta discrepância de preços 
faz com que o táxi seja uma forma de transporte vocacionada exclusivamente para servir 
pessoas com posses bem acima da média moçambicana, as quais não são o público-alvo 
definido anteriormente. 

Pode inclusivamente dizer-se que o táxi não concorre nem com o chapa nem com os TPM. A 
diferença de preços é de tal ordem que, na grande maioria das vezes, quem utiliza os meios de 
transporte colectivos não tem possibilidade financeiras para recorrer ao táxi. Por outro lado, 
quem tem meios para usar com alguma frequência o táxi, dificilmente se sujeitará às 
condições actuais do serviço dos transportes colectivos. 

4.6 Comboio 

Em Maio de 2009 a empresa pública Porto e Caminhos de Ferro de Moçambique pôs em 
circulação 3 automotoras como capacidade para 174 passageiros cada. Durante a semana estas 
automotoras realizam a ligação entre Maputo-Marracuene e Maputo-Matola Gare, com os 
horários apresentados na Tabela 13. 

Tabela 13 - Horário dos comboios urbanos de Maputo. 

Percurso Madrugada Manhã Tarde Final  tarde 
Maputo-Matola Gare 04:46 10:00 13:10 17:30 
Matola Gare-Maputo 06:00 11:00 14:40 18:30 
Maputo-Marracuene - 09:00 14:00 - 
Marracuene-Maputo - 10:40 15:45 - 

 

Ao fim-de-semana estas automotoras não operam nas ligações acima mencionadas, fazendo, 
em alternativa, a ligação Maputo-Chokwe (Província de Gaza) e Maputo-Ressano Garcia 
(África-do-Sul) 

Em ambas as linhas, existem paragens regulares, espaçadas de 1,5 a 5 km. No entanto, a 
maioria destas paragens não está dotada de qualquer tipo de infra-estrutura associada (ver 

                                                                                                                                                   
34 Jornal de Notícias, “Prepara-se “devolução” dos TPM ao município,” 10 de Setembro de 2009, disponível em: 

http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/883815, acedido a 3 de Julho de 2010. 
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Figura 11). Nestes casos, o comboio limita-se a para e a permitir a entrada e a saída dos 
passageiros. 

 

 
Figura 11 - Linha de caminho-de-ferro de Maputo. 

 

Este projecto das automotoras tem em conta as responsabilidades sociais da empresa e os 
compromissos que esta assumiu. Assim, o preço cobrado neste serviço cobre somente 20% 
dos custos totais de operação, com os restantes 80% a serem suportados pela própria empresa. 
Este elevado grau de subsidiação também se justifica com a reduzida ocupação dos veículos, 
sendo em média 95 passageiros, ou seja, 54,6% da capacidade total. 

O transporte ferroviário urbano não tem actualmente dimensão relevante na resolução dos 
problemas da cidade. A sua util ização é residual, principalmente nas horas mais 
movimentadas, uma vez que o funcionamento destes veículos dá pouca cobertura durante as 
horas de ponta, das 6h às 8h30 e das 18h às 20h. Para mais, cada veículo tem uma capacidade 
reduzida; uma automotora equivale, aproximadamente, a menos de dois autocarros, ou nove 
mini-bus ou ainda cinco midi-bus. Se a isto se juntar o facto de a ocupação ser cerca de 50%, 
pode concluir-se que o impacto de cada automotora em circulação equivale a um único 
autocarro. 

4.7 Barco 

Em Fevereiro de 2010 foi inaugurada a ligação fluvial, entre o cais de Maputo, perto da 
Baixa, e Matola-Rio. Este transporte visa claramente complementar os restantes transportes 
urbanos, permitindo uma ligação rápida à Matola e a Matola Rio. Neste trajecto operam desde 
então duas embarcações, com capacidade para 70 pessoas, e que inicialmente cobravam 21 ou 
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30 meticais, dependendo da embarcação utilizada35. Cada embarcação faz 8 ligações diárias, o 
que equivale a um total de 16 viagens de Maputo a Matola e outras tantas em sentido inverso. 
Cada viagem dura cerca de 45 minutos (sem paragens), num total de cerca de 16 km. O 
horário de funcionamento é entre as 6h e as 21h30. 

Originalmente estava programada uma paragem intermédia, na escola das pescas, e que 
serviria os habitantes da cidade da Matola, conforme está representado na Figura 12. No 
entanto esta paragem não faz parte da rota actual, fazendo-se exclusivamente a ligação entre 
Maputo e Matola Rio.  

A receptividade pode considerar-se reduzida, já que quatro a cinco das viagens realizadas 
diariamente se fazem com menos de 10 passageiros. A falta de adesão por parte dos 
passageiros deve-se, em parte, ao valor cobrado mas, principalmente, por não haver qualquer 
ligação a partir dos terminais dos barcos. Contudo, as embarcações com  continuam a cumprir 
os horários definidos originalmente36. 

 

 
Figura 12 - Trajecto da ligação fluvial. 

 

Paralelemente a esta ligação fluvial, existem mais duas ligações a partir do mesmo cais. A 
ligação a Catembe, que ocorre de hora-à-hora e custa 5 meticiais, e a ligação à Inhaca, que 
acontece quatro dias por semana, pelo preço de 200 meticais. 

                                                
35 Jornal de Notícias. “Transporte marítimo liga Maputo e Matola.” 25 de Janeiro de 2010. Disponível em: 

http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/958270, acedido a 23 de Maio de 2010. 
36 Jornal de Notícias. “Ligação marítima Maputo e Matola : Investimento longe de ser compensado.” 15 de Abril 

de 2010. Disponível em: http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/1007314, acedido a 
23 de Maio de 2010. 
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5 Medidas propostas para a melhoria da mobilidade em Maputo 
  

“A ausência de políticas estratégias apropriadas e bem estruturadas, 
assim como a lenta implementação de acordos regionais, continua a 
ser um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento sustentável dos 
transportes em África” (Nações Unidas, 2009) 

 

A mobilidade em Maputo está, neste momento, dependente de dois sectores rodoviários 
principais: o dos mini-bus privados e o dos autocarros públicos. Estes meios de transporte 
concorrem entre si e ambos têm merecido a atenção do governo e do município no seu esforço 
de melhoria dos transportes. Este reconhece a importância dos transportes semi-colectivos, 
mas utiliza os grandes autocarros como salvaguarda por forma a não ficar totalmente refém 
dos primeiros. 

Neste momento não existe um plano de resolução global para os transportes da cidade. O 
governo, na sua competência reguladora, tem optado por políticas independentes, que não 
privilegiam categoricamente nenhuma das soluções, mas que vão adaptando (e mantendo) 
este equilíbrio em função das novas exigências. Confirmando esta conclusão, verifica-se, por 
exemplo, a compra de novos autocarros para os TPM e, simultaneamente, a concessão de 
rotas aos operadores dos “chapas”. Esta última medida, de certa forma, é o primeiro passo 
para a perpetuação da continuação dos mini-bus nas principais artérias de Maputo. Outro 
exemplo foi a activação de ligações ferroviárias e fluviais, com o intuito de acrescentar dois 
novos meios de transporte ao esforço de melhoria dos transportes. Ambas as inaugurações 
mereceram bastante destaque e existiu uma utilização inicial razoável. No entanto a 
desarticulação destas novas formas transporte com as restantes fez diminuir o fulgor original. 

O ideal seria haver uma clarificação do papel que cada interveniente deveria ter na resolução 
do problema da mobilidade sustentável. Na opinião do autor deste trabalho, existem duas 
opções possíveis,  claramente distintas entre si e alternativas à situação actual. A primeira 
hipótese seria a utilização generalizada dos “chapas”, conferindo-lhes a exclusividade nas 
rotas principais, mas disciplinando mais eficazmente o sector. Nesta conjectura, ficariam para 
os TPM as ligações menos onerosas, tipicamente as mais longas, como para Manhiça, 
Marracuene e Boane. A segunda hipótese privilegiaria uma rede de distribuição principal de 
grandes autocarros, públicos e/ou privados, complementada por mini-bus em redes locais de 
distribuição secundária. 

A segunda hipótese será explorada no capítulo seguinte, inserida numa visão mais ampla de 
complementaridade, de intermodalidade e de “boas-práticas”, o que envolveria todos os 
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transportes da cidade, e seria assente num estratégia estruturada e de implementação faseada. 
O objectivo final seria a integração de serviços e a articulação de meios de transportes que 
permitiriam servir mais plenamente o cidadão de Maputo. 

A escolha entre uma destas alternativas é de carácter iminentemente estratégico, cabendo ao 
governo tomá-la. Um plano desta envergadura exige uma vontade política esclarecida e 
determinada, capaz de levar a cabo reformas estruturantes e duráveis. Mas é também 
necessário que esta área dos TPU seja encarada como uma prioridade. 

Neste momento, Moçambique debate-se com outros problemas elementares, de indubitável 
urgência, como a saúde, a nutrição, a educação e o desenvolvimento económico. É por isso 
compreensível que a área dos transportes nem sempre receba a atenção que todos reconhecem 
que merece. Nesse sentido serão apresentadas neste capítulo algumas medidas específicas de 
melhoria, que não procuram alterar de forma radical o sistema, nem se inserem tampouco 
num dos planos apresentados. Procuram antes introduzir mudanças específicas, a serem 
implementadas de forma independente, e com uma influência positiva na mobilidade dos 
cidadãos de Maputo 

5.1 Município 

Com a transição da responsabilidade da gestão dos transportes para o município, cabe-lhe 
agora o papel mais estratégico, orientando e coordenando os agentes envolvidos. Todavia, 
sem um orçamento significativo, o município tem de encontrar maneiras de promover 
mudanças sem ter a capacidade de alocar recursos. 

O maior desafio que o município enfrenta é a gestão dos transportadores da cidade: os TPM, a 
inclusão do sector privado e uma melhor utilização dos “chapas”. Da interacção entre estes 
três intervenientes sairá necessariamente a resolução futura para a situação de Maputo e cabe 
ao município a gestão desta tríade. 

5.1.1 Quantidade de autocarros 

Uma ampla utilização de grandes autocarros é geralmente apontada como a solução mais 
condizente com a necessidade de um sentido de serviço público nos transportes. Ou seja, 
transportes não apenas como uma indústria rentável, mas também como uma ferramenta 
fundamental no combate à pobreza. 

No entanto, a pesquisa realizada demonstrou que, na esmagadora maioria dos países 
Africanos, assim como noutros países pobres, esta solução falhou. Por uma lado, isto deu-se 
maioritariamente por falta de viabilidade económica e por outro lado pela incapacidade do 
Estado em continuamente subsidiar o sistema. 

Este insucesso passado não é forçosamente a prova da inviabilidade económica dos sistemas 
de transportes colectivos nos países em desenvolvimento, mas antes a certeza de que um 
eventual sucesso dos mesmos necessita de estar alicerçado na optimização de processos e de 
recursos. Pelo menos do ponto de vista operacional, é seguramente a solução mais 
aconselhada. Estima-se que o número de passageiros em hora de ponta nas principais 
avenidas (Eduardo Mondlane e Avenida de Moçambique) seja de 4.000 passageiros por hora 
(Matos, 2003). Estes passageiros são transportados por veículos com lotação média de 35 
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pessoas, o que indica que, em média, circulam 114 chapas por hora. São necessários 20 
autocarros Volkswagen dos TPM para transportar o mesmo número de passageiros. 

Neste momento, existem cerca de 105 autocarros dos TPM a circular em Maputo, os quais 
asseguram, em horas de ponta, uma frequência média de um veículo por cada hora. Para que 
exista uma rede de autocarros capaz de aliviar a dependência dos “chapas” e diminuir a sua 
utilização em espaço urbano, o número de autocarros em circulação tem necessariamente de 
aumentar. Os TPM estimam que são necessários 600 “machimbombos” para assumirem em 
pleno o transporte colectivos de passageiros em Maputo (Manhique, 2010). Este aumento do 
número de veículos terá de acontecer por uma de duas vias: por acção privada ou por 
investimento público.  

5.1.2 Reorganizar as rotas 

As rotas dos TPM seguem quase todas a mesma lógica, ligando um dos bairros principais da 
cidade a um de dois lugares principais do centro de Maputo: a Baixa e o Museu. Das 52 rotas 
activas dos TPM, apenas 3 têm como estação terminal outra que não estas duas. As rotas dos 
“chapas”, mesmo que com algumas variações, seguem também esta lógica que, apesar de 
simples, apresenta dois problemas principais. O primeiro é a ausência de rotas transversais, 
que permitam viajar entre zonas suburbanas sem ser necessário ir ao centro da cidade, o que 
representa um maior custo de tempo e de dinheiro. A segunda grande desvantagem é a 
quantidade de autocarros com rotas idênticas, em espaço urbano, que apenas tomam caminhos 
diferentes perto dos pontos de destino. A título de exemplo, os TPM com origem no Museu e 
com destinos Benfica, Zimpeto e Marracuene, fazem exactamente os mesmos trajectos 
iniciais, distinguindo-se apenas por terem estações terminais em pontos diferentes da EN 1. 

As rotas estão excessivamente baseadas num sistema radial e o transbordo não é equacionado 
de uma forma que seja vantajosa para o utente. Porém, as redes de transportes mais actuais 
assentam numa lógica de intersecção entre linhas. Com o aumento das intersecções, aumenta 
também o número de escolhas dos utentes e os pontos na rede que podem ser atingidos numa 
menor distância percorrida. Contudo, esta conclusão parte do pressuposto de que os 
transbordos são possíveis e livres de tarifa acrescentada, o que não é o caso de Maputo. Uma 
reformulação das rotas será influenciada de modo determinante pela existência ou não de uma 
integração tarifária. Na tese de António Matos (2003), são propostas alterações nas linhas, 
tendo por base a distribuição da procura à época. Com o aumento do espaço suburbano e peri 
urbano, os dados podem carecer de actualização, mas o estudo atesta que o sistema de rotas 
actual não é óptimo. Será contudo apresentada uma análise mais detalhada no Capítulo 6. 

5.1.3 Politica tarifária 

Uma política tarifária irrealista é o cerne do falhanço do transporte público e a falta de 
vontade de aumentar o preço das viagens, tendo por base a sensação de que existe um valor 
máximo que é aceitável cobrar, pode ser o início do colapso financeiro dos serviços básicos 
de transporte (Gwilliam , 2002B). 

Actualmente, o preço dos autocarros dos TPM é artificialmente mantido através de ajudas do 
Estado, que subsidia cada bilhete em cerca de 40% (USAID, 2008). Esta medida, apesar do 
seu carácter social, apenas é sustentável para uma frota de autocarros pequenos. Através dos 
dados recolhidos, foi possível verificar que os TPM podem de facto tornar-se mais eficientes, 
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o que até certo ponto indica que o Estado está a financiar a falta de eficiência dos TPM. No 
entanto, uma vez atingido um nível de eficiência considerado aceitável, é necessário definir 
uma política tarifária que permita cobrir a quantidade e a qualidade do serviço pretendido. 

5.1.4 Validação automática 

A validação automática é uma necessidade imperativa de um sistema de transportes que se 
procure competitivo. A situação actual, com cerca de dois cobradores por cada veículo, não só 
representa um aumento de custos, mas também uma diminuição de receitas, uma vez que a 
recolha do dinheiro da tarifa nem sempre é feita de forma ideal. 

Apesar da experiência menos positiva de validação automática que os TPM tiveram, esta deve 
continuar a ser uma aposta, não somente dos TPM, mas em qualquer novo operador que entre 
no mercado. É necessário aprender com os erros passados e a venda de bilhetes terá de passar 
a ser feita antes da viagem. Esta acontecerá da forma actualmente em estudo, através de 
máquinas de venda sofisticadas, ou então legalizando a venda de bilhetes em pontos de 
comércio autorizados. 

O impacto mais significativo será a eliminação da figura do cobrador, que actualmente 
emprega 281 pessoas. Se cada uma desses funcionários receber 1,5 vezes o salário mínimo, 
3405 meticais, esta medida representará uma poupança mensal directa de quase 1 milhão de 
meticais, o que equivale a perto de 29 mil USD. Um sistema deste género envolveria também 
um gasto adicional, uma vez que as máquinas de venda e as de validação representam um 
investimento inicial considerável e necessitam de alguma manutenção. No entanto, a 
implementação de tal sistema em Maputo implicaria igualmente um aumento das receitas, 
visto que a cobrança é por vezes fraudulenta. 

Com a decisão de implementação de um sistema de validação automático, surge a necessidade 
de escolher o nível de tecnologia do mesmo, podendo ir de uma simples senha que é impressa 
pela máquina do autocarro, até um bilhete “inteligente” capaz de armazenar informação e de 
ser integrado com um sistema de gestão. Isto torna a validação automática numa ferramenta 
indispensável à existência de integração tarifária entre veículos do mesmo operador, de 
operadores diferentes e, inclusivamente, de meios de transporte diferentes. Quanto mais 
“inteligente” for o bilhete, maiores são também as potencialidades do sistema ao nível de 
qualidade da informação e possibilidade de integração de serviços. 

Apesar disso, um sistema de validação automático e “inteligente” não obriga necessariamente 
à existência de um bilhete também “inteligente”, o que no caso de Maputo poderia representar 
um aumento de custos que não se justifica. Apesar de já existirem diversas formas de colocar 
informação também no bilhete, com chips e bandas magnéticas, há alternativas que requerem 
um uso menor de tecnologia com resultados satisfatórios. O exemplo da Figura 13 é um bilhete 
da cidade de Melbourne37, Austrália, válido durante 2 horas para autocarro, metro e comboio. 

 

                                                
37 “A Ticket to Ride: Getting passengers on-side and on-board with Integrated Public Transport Tickets” A 

Smogbusters Queensland Vision Statement December 2001. Disponível em: 
http://ericmanners.net/integratedticketing.pdf, consultado a 20 de Junho de 2010. 
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Figura 13 - Bilhete intermodal de Melbourne. 

 

A escolha de um sistema, seja de que tipo for, deve ser acompanhada por uma cuidada análise 
dos objectivos, a médio e longo prazo, que se tem para todo o sistema de transportes. 

5.2 Sector privado formal 

O Governo moçambicano encara a intervenção dos privados como uma exigência da 
actualidade, defendendo que, idealmente, o seu próprio papel deve ser estritamente regulador. 
Esta visão enquadra-se perfeitamente no papel que o município tem na gestão dos transportes 
em Maputo. Segundo um documento aprovado recentemente, “o segredo do sucesso de 
desenvolvimento de um sistema de transportes está na habilidade de se poder atrair o sector 
privado para investir e operar nele” (Conselho de Ministros, 2009A). 

5.2.1 Concessões de rotas 

A concessão é o principal instrumento utilizado para envolver os privados na área de 
transportes. Uma concessão é a prestação de um conjunto de serviços e infra-estruturas, por 
privados, onde o Estado mantém o controlo dos bens físicos, mas concede direitos de 
exploração ao concessionário. O contrato define ainda a duração, a área a que se limita, os 
objectivos e, directa ou implicitamente, o grau de risco em que cada interveniente incorre. 
(Shaw et al., 1996). 

As concessões são vantajosas porque permitem ao Estado manter um controlo aceitável numa 
área sensível e com um impacto social considerável, como é o caso dos transportes. É um 
método mais seguro para se atingir objectivos, mas também potencialmente mais rápido 
porque permite que o mercado se desenvolva prontamente. Por outro lado, como fruto do 
esforço privado e da aumento da concorrência do mercado, os operadores têm maiores 
incentivos a serem eficientes e economicamente rentáveis, porque aumenta a competição no 
sector. Necessitam, por isso, de menos subsídios para operarem, representando assim um 
fardo financeiro menor que uma empresa pública com as mesmas competências (Shaw et al., 
1996). 

No capítulo seguinte será apresentada uma análise detalhada das características que um 
programa de concessões pode incluir. 

5.2.2 Mixed-ventures 

As concessões não são a única forma de incentivar o investimento externo. O Governo de 
Moçambique pode achar oportuno incentivar o envolvimento de privados através de parcerias 
com um envolvimento maior do Estado, como por exemplo de mixed-ventures. 
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Uma mixed venture é um caso específico de joint-venture em que um dos parceiros é o Estado 
(Luostarinen e Welch, 1990). Esta forma de cooperação pode ser um incentivo maior para as 
empresas, uma vez que implica um maior envolvimento do Estado, o que diminui o risco e 
confere um aliado “de peso”. Uma forma de investimento similar já foi tentada aquando da 
aquisição de autocarros a uma empresa chinesa, Yutong. Nessa altura era precisamente 
objectivo do Estado moçambicano a formação de joint-ventures com empresas chinesas que 
tivessem interesse em investir na área dos transportes públicos38. 

Uma mixed venture, apesar de exigir uma presença mais activa do Estado, não está totalmente 
desfasada da visão global dos transportes: “O Governo pode e deve tomar a iniciativa de criar 
e operar empresas de transporte e serviços com o solo intuito de gradualmente transferir essa 
responsabilidade ao sector privado nacional preparado para tal. (...) quando o mercado não 
cria o que faz falta e sentido, o Estado pode e deve intervir” (Conselho de Ministros, 2009). 

5.3 TPM 

5.3.1 Aumento da competitividade dos TPM 

Ainda que o aumento de competitividade seja um objectivo e não uma medida, este deveria 
ser o foco da empresa no futuro, ou seja, fazer mais e melhor com menos. 

Os TPM têm de ser capazes de competir com operadores privados e obter melhorias 
significativas ao nível da eficiência, de uma maior e melhor utilização dos recursos e de uma 
redução do desperdício. Este objectivo deve ser estendido a toda a empresa, mas com maior 
enfoque nas áreas consideradas mais problemáticas. No ponto 4.3.7, a Manutenção e a parte 
administrativa foram identificadas as áreas mais críticas da empresa. 

5.3.2 Concentração no core business 

Na análise feita aos TPM, conclui-se que a empresa tem apostado em diversificar 
consideravelmente as suas operações. Este esforço tem por finalidade a melhoria do serviço à 
população de Maputo, através do aumento de rotas e a estabilização da situação financeira, 
entrando em negócios rentáveis. Embora se justifique face à conjuntura actual do mercado, 
esta diversificação da área de negócio não é salutar para a empresa. Ao invés de diversificar o 
negócio, a empresa deveria sim ser capaz de se especializar na área do transporte público de 
passageiros na sua área metropolitana de acção. Deste modo, seriam identificados os custos 
marginais que são imputados à empresa, por exemplo, derivados da ineficiência da sua 
planificação ou da falta de eficácia na sua área de manutenção de veículos. A redução dos 
custos nos diferentes domínios adquire-se com uma maior especialização no negócio, donde 
se poderá destacar, a formação dos recursos humanos, a escolha dos equipamentos e a 
utilização das novas tecnologias na esfera operacional. Por isso, a estratégia de diversificação 
inclui também um custo dificilmente mensurável, já que a empresa se divide internamente 
entre transportadora municipal e prestadora de serviços “de luxo”. Se os TPM desejam atingir 
o seu objectivo principal, que é serem cada vez melhores no serviço à população cativa dos 
transportes em Maputo, a empresa deve concentrar-se no transporte colectivo da AMM.  

                                                
38 Imensis. “Moçambique quer atrair investimento chinês no sector dos transportes públicos.” 3 de Julho de 

2007. Disponível em: http://www.imensis.co.mz/news/anmviewer.asp?a=9378, acedido a 20 de Junho de 2010. 
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O TPMTUR, transporte turístico e o aluguer de veículos, tem sido porém apontado pela 
empresa como a razão pela qual esta tem melhorado consideravelmente a sua situação 
financeira. Os lucros obtidos por este serviço têm inclusivamente permitido financiar o 
transporte colectivo, o qual, com frequência, não é lucrativo e necessita de subsídios do 
Estado central. É preciso por isso dar crédito aos TPM por terem conseguido encontrar um 
nicho de mercado rentável e sem concorrência, mesmo que esta nova actividade tenha 
igualmente desviado algumas atenções da empresa do seu objectivo prioritário. Porém, agora 
que está implementado e tem uma influência positiva, não é de todo de descartar. 

A solução escolhida pelos TPM para resolver a situação foi a divisão interna da empresa, que 
ocorrerá brevemente. Esta opção é melhor do que a situação actual, uma vez que permite uma 
mais alocação de pessoal dedicado a cada segmento. Mesmo assim, é provável que continuem 
a verificar-se problemas de sobreposição ou de duplicação de competências. Em alternativa, 
os TPM podem optar por deixar a cargo dos privados a exploração dos TPMTUR. Este 
envolvimentos dos privados pode acontecer de diversas formas, sendo aqui sugerida a 
concessão e a venda deste segmento. Através de uma concessão e mediante o pagamento de 
uma renda mensal. Com uma correcta escolha do parceiro privado, este serviço continuaria a 
financiar o transporte público, ao mesmo tempo que sairia do controlo directo dos TPM e, 
inclusive, representaria uma melhoria da qualidade e da eficiência do serviço prestado. A 
privatização dos TPMTUR será apresentada no ponto seguinte, 5.3.3. 

Para além da alteração na gestão dos TPMTUR, a empresa pode igualmente considerar a 
concessão do próprio serviço do transporte colectivo de passageiros. Assim, os privados 
ficariam encarregues da parte operacional dos TPM, a operação da frota, a cobrança e a 
manutenção. Justamente, nos pontos 4.3.6 e 4.3.7, a cobrança e a manutenção dos veículos 
foram identificadas como áreas onde ocorrem fraudes e ineficiências estruturais. Atribuindo 
estas responsabilidades a uma gestão privada, é verosímil que passe a haver uma atitude mais 
vigorosa e enérgica na busca da rentabilidade económica, reduzindo em simultâneo as 
situações danosas para a empresa. Por outro lado, o envolvimento dos privados permitirá 
ainda uma especialização do pessoal dos TPM. As responsabilidades dos TPM poderiam 
assim limitar-se apenas a duas áreas: ao planeamento táctico e operacional dos transportes 
colectivos urbanos; e à consultadoria, em questões como o gás natural ou a formação das 
transportadoras públicas das províncias. 

5.3.3 Privatização dos TPM 

O envolvimento dos privados na gestão dos TPM pode não ser limitado às concessões dos 
TPMTUR. Em vez da concessão, uma opção alternativa é a privatização desse segmento. 
Com a venda de parte da participação nos TPMTUR, os TPM poderiam atingir dois 
objectivos. Por um lado passariam para privados competentes a gestão desse segmento, 
ficando provavelmente como accionistas minoritários, o que permitiria a focalização no core 
business que foi agora mesmo defendida. Em simultâneo, permitiria também angariar os 
fundos necessários para o reforço da frota de veículos ou outro investimento considerado 
pertinente. 

De forma mais abrangente, é possível considerar a própria privatização dos TPM. Esta pode 
não ser uma solução para o imediato e uma análise dos benefícios e dos prejuízos deve ser 
realizada. De forma quase empírica,  a privatização pode introduzir melhorias na gestão da 
empresa, mas representar também a perda de controlo sobre os transportes numa altura crítica, 
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já que estando a mobilidade maioritariamente dependente dos “chapas”, a empresa tem 
potencial embora seja pouco rentável e consequentemente pouco apetecível. 

A privatização pode ainda significar uma diminuição do serviço actualmente prestado, 
afectando alguns dos utentes mais desprotegidos para quem os TPM são a única opção.  

5.3.4 Formação e melhoria  

A análise realizada aos TPM no Capítulo 4 indicou que, apesar de ter um impacto positivo, a 
empresa apresenta ainda carências importantes que justificam acções de melhoria. Foram 
apresentados várias formas de alterar esta situação, mas principalmente com recurso a 
elementos externos, envolvendo o sector privado na gestão da empresa. Este processo de 
mudança pode no entanto ter uma origem interna, através de programas de melhoria que 
tornem a empresa mais competitiva. A formação dos recursos humanos é um dos pontos da 
estratégia para os transportes (Conselho de Ministros, 2009A) e protocolos de cooperação, 
formação ou intercâmbio para membros dos TPM poderiam também ter um impacto 
significativo. Como a formação consta das prioridades dos Estado para os transportes, é 
admissível que projectos de incremento das competências do pessoal dos TPM recebam um 
incentivo especial por parte Governo central. É igualmente possível envolver instituições de 
países com os quais Moçambique tenha laços de amizade e que se mostrem receptivas a esta 
ideia. Por exemplo, universidades portuguesas como a Universidade do Porto (e em particular 
a FEUP), ou empresas de transportes como os STCP (Serviço dos Transportes Colectivos do 
Porto), poderiam pôr os seus conhecimentos ao serviço das necessidades moçambicanas. 
Poder-se-ia também recorrer a empresas de consultadoria com experiência nesta área. 

5.4  “Chapas” 

Os “chapas” são, neste momento, a principal forma de transporte em Maputo e, caso não haja 
um forte vontade política em sentido contrário, continuarão a sê-lo indeterminadamente. Esta 
solução, sendo a possível, não é a desejável, dado que apenas é possível com o sacrifício dos 
passageiros. Estes são obrigados a viajar em situações de desconforto e perdem muito tempo, 
quer em hora de ponta, quer à espera que o veículo fique lotado para iniciar a viagem, quer 
ainda em longos percursos a pé nas zonas onde o serviço não está presente. 

Apesar de tudo, esta solução tem sido sustentável e autónoma, já que não exige suporte do 
Governo, aumenta em função da procura e até é capaz de concorrer com a transportadora 
subsidiada pelo Estado. 

Os “chapas” são neste momento o elemento crítico de todo o sistema. Actualmente, 
asseguram, quase na íntegra, o transporte em Maputo, mas são também a principal causa do 
congestionamento da cidade. Qualquer proposta de reforma do sistema dos transportes terá 
sempre que tratar o papel dos “chapas” com atenção especial. 

5.4.1 Concessões 

Desde o início deste ano, está em curso um programa de concessões de rotas de “chapas”. 
Esta medida permite aos reguladores um maior controlo sobre o serviço prestado, na medida 
em que a atribuição da concessão permite a responsabilização de um único operador, o 
concessionário da rota. Cabe a este administrador assegurar que o transporte ocorre dentro dos 
parâmetros acordados. Ocorrências como o encurtamento de rotas, condução agressiva e 
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perigosa e a discriminação de passageiros, irão provavelmente diminuir ou, pelo menos, serão 
mais facilmente detectadas e punidas. 

O município pode e deve usar as concessões como uma ferramenta para “orientar” a actuação 
dos “chapas”, aumentando ou criando novas concessões em rotas consideradas necessárias e 
eliminando ou reduzindo rotas que perderam a sua utilidade. 

5.4.2 Inspecções aos veículos e política substituição de veículos 

A concentração de responsabilidades num operador, resultado das concessões, pode também 
ter algum impacto positivo na melhoria da qualidade dos veículos. No entanto, uma melhoria 
profunda só acontecerá através de uma política de fiscalização adequada e actuante. Esta é 
uma responsabilidade das autoridades e que só não tem sido levada a cabo de uma forma mais 
enérgica porque isso retiraria de circulação a maioria dos “chapas” e paralisaria a cidade.  

Mais uma vez, o município encontra-se refém de uma situação que pouco controla e obrigado 
a optar entre a segurança dos cidadãos e as suas necessidades de mobilidade. No entanto, esta 
não é uma decisão que deva ser tomada de ânimos leve, porque ambas as situações têm de ser 
compatíveis. Para tal, é imperativo dar condições aos proprietários dos “chapas” para que 
melhorem a segurança dos veículos. 

Uma medida para resolver este problema tem sido praticada na vizinha África do Sul. O 
Estado do país vizinho está a incentivar a compra de mini-bus novos, atribuindo um subsídio 
à troca dos veículos antigos e em condições inadequadas à circulação (Walters, 2008). Estes 
últimos são retirados de circulação e vão para abate. 

Algumas variantes desta medida poderiam ser aplicadas, caso se pretenda diminuir o número 
de “chapas” em circulação. Por exemplo, o subsídio poderia ser atribuído a todos os mini-bus 
para abate, independentemente do proprietário adquirir um novo veículo. Uma alternativa 
seria o subsídio para um novo veículo só seria concedido a quem abatesse pelo menos dois 
“chapas”. 

5.4.3 Transporte de mercadorias, escolar e de doentes 

Actualmente, nenhuma das formas dá transporte dá resposta aos habitantes da área suburbana 
e peri-urbana com necessidades de mobilidade específicas. Os exemplos mais expressivos são 
os doentes e os produtores de mercadorias de dimensão familiar, que necessitam de um 
serviço de transporte adaptado: agricultores que querem vender os seus produtos num 
mercado, artífices que querem vender o seu artesanato no centro da cidade, vendedores 
ambulantes, utilizadores casuais que necessitam de transportar um objecto de dimensão 
média, etc. Em nenhum destes casos, os transportes públicos são uma possibilidade e não 
existem alternativas economicamente viáveis. No entanto, estas pessoas constituem um 
mercado razoável, tendo um impacto económico e social positivo, ao qual é necessário dar 
uma resposta satisfatória em termos de mobilidade. Esta problematica no papel dos 
transportes urbanos no combate à pobreza, tema explorado no ponto 2.3. 

Neste contexto surge a ideia de utilizar os “chapas” como meio de transporte flexível, quer na 
rota que tomam, quer na utilização do veículo, que terá de ser adaptado para o efeito. Um 
sistema de transporte poderia funcionar em espaço suburbano e peri-urbano e coordenado pela 
autarquia de Maputo. Um serviço deste género exige um estudo que permita aferir as várias 
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necessidades a serem supridas:  número de veículos necessários, capacidade dos veículos, 
horários de operação, características das estradas, velocidade comercial, diferentes requisitos 
a disponibilizar. Seria também necessário criar uma unidade planeadora, ou seja, uma equipa 
administrativa responsável por marcações (local de origem, hora de partida e local de 
destino), a alocação dos veículos e a coordenação dos mesmos. 

Os custos de um tal serviço seriam necessariamente superiores aos de um veículo actuando 
em situações normais, o que obrigaria a que fosse praticada uma tarifa superior. No entanto, 
esta poderia ser total ou parcialmente suportada pelo Estado ou município, sendo que por 
vezes os utentes estão igualmente dispostos a pagar um preço superior pela sua viagem. As 
rotas poderiam ser organizadas segundo um esquema de várias origens e o mesmo destino, 
agrupando as pessoas que têm como destino a Baixa, o mercado de Xipamanine ou o de 
Xiquilene, o hospital central, as grandes escolas, etc. Os veículos seguiriam uma rota definida 
pela unidade planeadora, recolheriam os vários utentes e seguiriam para o seu destino. No 
percurso de regresso, funcionaria de forma inversa. Estes veículos seriam “chapas”, 
contratados pelo município, provavelmente em regime de part-time, durante as horas em que 
houvesse procura. Nos períodos em que este serviço não fosse necessário, os “chapas” 
poderiam converter-se novamente em veículos de uso geral. 

Nas novas competências atribuídas pelo Governo aos municípios, é da responsabilidade do 
poder local “a aquisição e gestão de transportes escolares” (Conselho de Ministros, 2006). Ou 
seja, também no transporte escolar, os municípios e os operadores de “chapas” podem 
estabelecer relações mutuamente benéficas. 

5.5 Infra-estruturas 

Neste documento, os problemas de mobilidade em Maputo são abordados essencialmente a 
partir de uma perspectiva de melhoria dos serviços dos transportadores da área metropolitana. 
No entanto, o estudo feito no Capítulo 3 indica que o problema não se limita a um problema 
de optimização da utilização dos diversos meios de transporte. O problema de acessibilidade 
transcende este tópico, sendo cada vez mais evidentes as carências das infra-estruturas, 
principalmente ao nível das estradas e do seu nível de serviço nos espaços suburbanos e peri-
urbanos. Este é um problema de planeamento urbano e transcende o âmbito deste trabalho. 
Serão contudo apresentadas algumas das medidas identificadas como mais prementes. 

O crescimento do parque automóvel, impulsionado certamente pelo crescimento da posse de 
veículos próprios, irá exercer uma pressão cada vez maior nas vias que actualmente já se 
encontram muito para além da utilização recomendada. É por isso necessário levar a cabo 
intervenções profundas em algumas das estradas, aumentando o nível de serviço máximo 
através da melhoramento e da ampliação do número de faixas de rodagem existentes. Os 
casos mais urgentes são a EN 1 e a Avenida Vladimir Lenine, mas outras vias apresentam 
também sinais de saturação.  

Uma intervenção desta natureza, para além de melhorar a circulação rodoviária de forma 
geral, irá igualmente possibilitar a criação de vias dedicadas a autocarros, uma medida 
considerada fundamental quando o tráfego se torna demasiado intenso. Gwilliam (2002B) 
considera que fluxos de passageiros até 20.000 por hora podem ser satisfatoriamente 
resolvidos com recurso a sistemas que privilegiem vias reservadas a autocarros. A partir desse 
valor, devem ser equacionados sistemas de transporte sobre carris. 
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O melhoramento da rede viária não se deve limitar às grandes avenidas já existentes. Por 
outro lado, é importante aumentar a acessibilidade da população, principalmente nas zonas 
mais próximas das suas habitações, e permitir o trânsito rodoviário em locais actualmente 
acessíveis apenas a pedestres. Assim, é forçoso pavimentar convenientemente algumas vias 
secundárias e terciárias, principalmente em áreas suburbanas e peri-urbanas, onde 
presentemente não existem acessos convenientes. É também imperativo considerar a criação 
de novas vias. Actualmente, está a ser projectada uma ligação da EN 1, num ponto a norte da 
Cidade de Maputo, algures entre o Zimpeto e Marracuene, com a EN 4, na Matola39. A 
concretização de tal projecto irá desviar tráfego proveniente do norte e com destino a oeste 
(ou vice-versa), que actualmente é obrigado a ir até à cidade. Projectos semelhantes a este 
representam mais-valias significativas, porque aumentam o número de hipóteses ao dispor dos 
utentes da via, escoando de forma mais eficaz o trânsito rodoviário. 

5.6 Transportes de trajectos fixos 

O nível de engarrafamento e de tráfego dentro da cidade começa a justificar o estudo do 
impacto de outros modos de transporte, vocacionados a operarem em rotas fixas e a 
transportarem um maior número de passageiros. Incluem-se nesta categoria os troleicarros e 
sistemas sobre carris, como o comboio urbano e o metropolitano. 

Sistemas como estes implicam elevados investimentos iniciais e, no caso dos sistemas de 
sobre carris, apenas se justificam em corredores onde o número de passageiros ultrapassa os 
20 mil por hora, caso contrario o problema pode resolver-se recorrendo a faixas prioritárias 
para autocarros. No entanto, a análise do impacto destes sistemas deve ser feita de uma forma 
holística, pesando as externalidades ao nível do desenvolvimento urbano promovidas estes 
sistemas (Gwilliam, 2002B). 

Qualquer um destes sistemas tem ainda um enorme impacto ao nível do ambiente e da 
mobilidade sustentável, já que envolvem tecnologias menos poluentes. 

5.6.1 Troleicarros 

Um artigo sobre a utilização de troleicarros já foi realizado para a cidade de Maputo (Gardé e 
Cordeiro, 2008). Nesse estudo, é feito um levantamento das vantagens e desvantagens da 
utilização do troleicarros, as quais serão aqui resumidas. 

Ao nível ambiental, as vantagens dos troleicarros são amplamente conhecidas. Os veículos 
têm maior rendimento e por isso é menor a energia consumida. Também não há emissão de 
gases de qualquer tipo e os troleicarros são consideravelmente mais silenciosos que as 
alternativas, quer por combustão de gasóleo e derivados, quer do gás natural. 

Os troleicarros também apresentam vantagens a nível operacional. Estes veículos têm uma 
aceleração superior, o que lhes confere velocidade comercial superior (9 troleicarros 
equivalem, a nível de serviço, a 10 autocarros). Além disso, necessitam de uma menor 
manutenção, resultado do menor número de peças envolvidas, em comparação com os outros 
sistemas. Ainda que o seu sistema principal de energia seja eléctrico e estejam, por isso, 
obrigados a circularem em vias com linhas aéreas, estes veículos têm normalmente uma fonte 

                                                
39 António Matos, conversa com o autor, Maputo, Moçambique, 25 de Maio de 2010. 
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de energia alternativa, o que lhes confere alguma autonomia para deslocações noutras áreas. 
Por último, os troleicarros são, em média, mais duráveis. 

O factor económico é, no caso de Maputo, o critério de avaliação mais relevante. Também 
aqui os troleicarros apresentam uma vantagem significativa, porque o custo da electricidade, 
por quilómetro percorrido, é mais económico do que o das restantes opções. A utilização da 
electricidade permite um custo de cerca de 5 meticais por quilómetro, contra os 10 Mt/km do 
gás natural e os 15 Mt/km da gasolina. Este valor pode ainda ser mais baixo, entre 2,5 e 3 
Mt/km, através de contratos com produtores de energia eléctrica. 

Os maiores impedimentos à utilização de troleicarros são normalmente os custos iniciais. A 
utilização deste transporte exige igualmente a instalação de infra-estruturas fixas de 
investimento elevado, mas de grande durabilidade e, por consequência, reduzido custo de 
amortização anual. Os próprios veículos são mais caros: o custo de três troleicarros é o 
mesmo que quatro autocarros a gás natural ou cinco a diesel. No entanto, estes custos são 
compensados pelo que se economiza em despesas operacionais e na manutenção dos veículos. 

Existem ainda várias externalidades positivas decorrentes da melhoria da saúde pública, 
resultante da redução das emissões de gases nocivos; e sendo Moçambique o sétimo produtor 
africano de electricidade (CIA, 2010B), a utilização de recursos naturais nacionais conserva 
divisas no país que, de outra forma, seriam utilizadas na importação de petróleo e derivados. 

5.6.2 Comboio suburbano 

Um aproveitamento maior das linhas de comboio poderia aliviar grandemente alguns dos 
corredores mais congestionados da cidade. Para isso, seria necessário aproveitar melhor as 
infra-estruturas já existentes e aumentar a frequência de veículos. Este assunto será 
aprofundado com maior detalhe no Capítulo 6. 

5.6.3 Metro 

O metro subterrâneo é comummente associado ao transporte de passageiros das grandes 
cidades dos países desenvolvidos, onde o intenso trânsito de pessoas e o seu poder de compra 
foram suficientes para justificar a construção de um sistema de comboio subterrâneo de alta 
velocidade. Esta não é a situação de Maputo e muito dificilmente se justificaria um sistema 
como este nas próximas décadas. 

No entanto, Maputo pode optar por um metro de superfície. Esta opção é uma hipótese que 
merece ser considerada, uma vez que vem ao encontro de algumas características do 
planeamento da cidade. 

Um problema que muitas vezes afecta a implementação deste modo de transporte, é a 
impossibilidade de operar à superfície no centro de cidades densamente povoadas e que não 
estão preparadas para o efeito, o que obriga a existência de alguns troços de linha 
subterrâneos. No entanto, a cidade de Maputo foi projectada de raiz para albergar vias 
dedicadas a transportes públicos, o que permitiria uma fácil adaptação do CBD da cidade à 
circulação deste tipo de transporte. Os maiores problemas levantar-se-iam provavelmente em 
espaço suburbano e peri-urbano. Todavia, esta solução não é de descartar. 
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6 Intermodalidade 
 

"O problema não se resolve pontualmente, com o aumento do número 
de autocarros. Resolve-se de uma forma sustentável, planeada, 
coordenada entre os diferentes actores, capaz de provocar uma acção 
duradoura no sistema. Senão é esporádico!" (António Matos) 

 

Dos dois cenários apresentados no capítulo anterior, aqui será explorado aquele que defende 
uma articulação entre os autocarros e os “chapas”, na qual os primeiros têm a tarefa de 
distribuição primária, nas ruas e estradas principais, ficando para os “chapas” a distribuição 
secundária, tipicamente em zonas servidas por vias secundárias e terciárias. 

A escolha desta opção não se fica a dever ao facto de ser considerada “politicamente 
correcta”, com um melhor serviço para o utente, pois poderia dar-se o caso de ser impraticável 
no caso de Maputo. Pelo contrário, a principal razão é de ordem prática, já que o crescimento 
da cidade e da sua população irá colocar ainda mais pressão no sistema de transportes, o qual, 
em resposta, deve caminhar no sentido de integrar diferentes serviços numa estratégia 
verdadeiramente global. Ora, este capítulo debate precisamente este tópico, o de uma 
estratégia exequível que, faseadamente, permita atingir o objectivo da mobilidade intermodal. 

Uma abordagem como esta, global e facilitadora de resultados satisfatórios e perseveráveis, 
necessita de uma estratégia, uma visão da forma como os transportes urbanos em Maputo 
devem evoluir, de modo a que sejam capazes de dar resposta às necessidades presentes e aos 
desafios futuros. O problema dos transportes não consente medidas esporádicas, pontuais e 
em resposta às exigências do momento. 

No final deste capítulo, será precisamente apresentada um plano integrado de mobilidade 
intermodal, no fundo, um esboço de uma possível estratégia. Todavia, serão primeiramente 
apresentados os alicerces desse plano, distribuídos em cinco objectivos estratégicos 
principais:  

- Envolvimento dos privados nos serviços de transporte, o que acontecerá maioritariamente 
através de concessões. Esta solução não deve nem pode excluir os “chapas”, que devem ser 
chamados a servir o sistema de forma mais condizente  com as suas características; 

- Reforma integral das rotas actualmente em uso, reduzindo as sobreposições, aliviando os 
troços de maior embaraço e permitindo chegar a mais pontos na rede. 

- Integração tarifária, primeiro entre os operadores de autocarros e, em seguida, entre outros 
meios de transporte. 
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- Melhor utilização dos recursos existentes. Aqui se incluem as energias alternativas à 
gasolina, abundantes em Moçambique (gás natural e electricidade) e infra-estruturas como a 
linha de comboio circundante de Maputo e o bom planeamento espacial da parte central da 
cidade. 

- Implementação supra-municipal deste plano. 

6.1 Envolvimento privado – concessões 

A concessão, como foi relatado anteriormente, é uma via mais adequada para o envolvimento 
do sector privado na área dos transportes públicos. Com a transição da gestão dos transportes 
do Estado para o poder local, a opção pela concessão ganha ainda mais força, porque adequa-
se à postura que o município deve ter nesta área: mais deplaneador, coordenador e angariador 
de investimento privado, e não um financiador directo. 

A concessão, na área dos transportes, pode referir-se a diversas áreas funcionais, como a 
exploração de rotas; a construção e gestão de infra-estruturas como garagens, estações e 
paragens; venda de bilhetes; manutenção; gestão de rotas; etc. A forma de concessão mais 
importante na situação presente é sem dúvida a exploração de rotas, pois proporciona um 
aumento da quantidade de autocarros em circulação, e que é a necessidade actual mais 
urgente. No entanto, restringir as concessões unicamente a esta área é optar por uma visão 
“pobre” da solução do problema, desvalorizando as potencialidades que o investimento 
público pode trazer à acessibilidade na cidade de Maputo. 

As concessões projectadas pelo Município de Maputo enquadram-se, em parte, com esta visão 
e, em vez de constituírem uma solução, poderão ser um problema a curto prazo. Um parceiro 
de nível internacional, os investimentos na rede de transportes públicos, o conhecimento, as 
novas tecnologias e outras referências importantes no processo de negociação entre 
operadores privados (estrangeiros e nacionais) com o sector público não está reflectido no 
documento de concessões. Deste modo, as maiores vantagens são colocadas de lado, 
perpetuando-se os contrangimentos com sistemas que nada trarão de novo. Veja-se o projecto 
de concessões do Município de Maputo, projectado para entregar uma única rota (uma linha) 
entre Xipamanine e Museu e vice versa. Deixamos de lado a visão holística do problema e 
perdemos precioso tempo precioso na resolução deste complexo problema. 

Uma visão mais ambiciosa e enquadrada na perspectiva holística que se pretende será utilizar 
as concessões de uma forma abrangente e aliciante para os privados, recorrendo a contratos 
estáveis e alargados a diversas áreas, e não exclusivamente a rotas. Desta forma, procura-se 
cativar um maior envolvimento dos grandes operadores, para que estes não limitem o seu 
investimento a equipamento, mas contribuam para a melhoria de infra-estruturas e da 
qualidade do serviço. 

6.1.1 Operadores de “machimbombos” 

A escolha de um concessionário privado deve, idealmente, seguir um processo claro, 
transparente e aberto a concurso para quem se quiser candidatar. Este género de iniciativa 
envolve elevados capitais, tanto públicos como privados, e o risco quer de corrupção, ou 
percepção de corrupção, é elevado. O governo deve ser tão cristalino quanto possível, 
apresentando abertamente os critérios subjacentes à atribuição de uma concessão. 
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Neste caso de Maputo em particular, encontrar concessionários pode ser uma tarefa difícil. No 
entanto, há exemplos passados que provam a vontade de alguns privados entrarem no 
mercado dos transportes. Em 2007, foram postos em circulação na cidade de Maputo 30 
autocarros da empresa InterBuscor, formada numa parceria entre a moçambicana Inter-
Provincial e a sul-africana Buscor40. Em 2008, foi a vez da TUPCO, também uma joint-
venture entre parceiros moçambicanos e sul-africanos, que operou no transportes inter-
provincial entre a Província de Maputo e a de Gaza41. 

Ambas as iniciativas foram mal sucedidas, principalmente pela falta de enquadramento legal e 
pela descoordenação com o sector público. Porém, estas experiências provam a existência de 
privados interessados em participar no mercado. O município pode ainda incentivar os 
operadores de “chapa” com maior capacidade económica a agruparem-se de maneira a darem 
origem a um grande operador de autocarros, devidamente legalizado. Num processo de 
concessão, é importante definir com rigor um conjunto de elementos da concessão: parcela da 
rede concessionada, duração, propriedade, especificação do serviço, poder sobre a tarifa, 
forma de pagamento, critério de remuneração, condições de renegociação, controlo da 
performance, plano de investimento, planeamento da rede e exclusividade (Shay et al., 1996). 

6.1.1.1 Parcela da rede concessionada e planeamento da rede 

Previamente à atribuição de rotas a operadores, é necessário definir o conjunto de rotas 
desejadas. Actualmente, os “chapas” e os TPM partilham o mesmo sistema de linhas, 
constituídas pelas rotas com origens e destinos semelhantes, e composto essencialmente por 
cinco grandes linhas: verde (Benfica), amarela e vermelha (Magoanine), azul (Xipamanine), 
preta (Matola) e cor-de-rosa (Costa do Sol-Jardim-Baixa). No entanto, é discutível se esta é a 
disposição óptima da rede de autocarros. Ainda neste capítulo, será discutida uma 
reformulação da disposição de rotas actualmente em vigor, sendo que um processo extensivo 
de concessões pode ser a altura ideal para uma alteração desta natureza. No entanto, e 
independentemente das rotas concessionadas, estas têm de ser projectadas numa perspectiva 
de rede nevrálgica estruturante da acessibilidade em Maputo, e transversal a toda a AMM. 
Será portanto uma rede principal de acessibilidade, com uma perspectiva intermunicipal de 
ligação dos principais pontos da cidade, podendo eventualmente ser articulada com outros 
meios de transporte. Na secção 6.3.5, serão discutidas possíveis disposições desta rede. 

Uma vez definidas as rotas desejadas, é necessário alocar as rotas a um concessionário. Cada 
concessão pode limitar-se a uma única rota, a um conjunto de rotas, ou estender-se à 
totalidade do sistema (Shay et al., 1996). Numa cidade com a dimensão de Maputo, não é 
producente concessionar rota a rota, mas sim grandes conjuntos de rotas, de forma a permitir 
oferecer exclusividade aos operadores, assim como dissuadir a entrada de entidades de grande 
dimensão. A solução poderia passar por dividir entre quatro ou cinco concessionários 
privados o conjunto de rotas definidas. Esta parece ser uma solução razoável, assegurando 
uma concorrência saudável, enquanto a regulação permaneceria relativamente simples. Caso 

                                                
40 Jornal Notícias. "Nova empresa de transporte opera na cidade de Maputo."  5 de Fevereiro de 2007. 

Disponível em: http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/25793, consultado a 9 de 
Junho de 2010. 

41 Jornal Notícias. ".Concorrência inviabiliza nova transportadora." 25 de Julho de 2008. Disponível em:Notícias, 
http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/211369 , consultado a 20 de Junho de 2010. 
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sejam menos, corre-se o risco de concentrar demasiado as responsabilidades de mobilidade, 
abrindo a porta à criação de poder monopolístico (ou de oligopólio). Um número mais 
elevado de concessionários torna mais difícil o acompanhamento a todos os intervenientes. 
Este aumento também torna cada empresa menos rentável, porque um segmento pequeno 
origina maiores custos com a operação e de gestão, uma vez que não permite economias de 
escala (Shay et al., 1996). 

6.1.1.2 Conteúdos complementares na concessão 

Como foi afirmado inicialmente, o âmbito de uma concessão não se restringe necessariamente 
à exploração de rotas. Numa cidade como Maputo, é de grande interesse alargar o 
envolvimento de privados à construção e gestão de infra-estruturas, à venda de bilhetes, etc. 
Este acréscimo de comprometimento deve ser acompanhado por um aumento correspondente 
de regalias. Nesta perspectiva, os contratos de concessão poderiam prever a atribuição de 
direitos de exploração dos espaços comerciais dos terminais construídos, como lojas, cafés e 
quiosques; a possibilidade de lucro com a publicidade nos autocarros; etc. Em contrapartida, 
os privados seriam obrigados a construir infra-estruturas como terminais de autocarros e 
apeadeiros, a melhorar algumas vias, entre outras medidas. 

Em suma, os privados seriam convidados a explorarem de forma plena a área dos transportes, 
através de todos os benefícios a ela associados. Por outro lado, tornar-se-iam também os 
zeladores do sistema, contratualmente obrigados a melhorem as condições existentes, aquilo 
para que, frequentemente, nem Estado nem os municípios têm capacidade. 

6.1.1.3 Duração 

O tempo médio de uma concessão varia entre 3 e 5 anos, caso não seja necessário um 
investimento significativo do operador, ou até 20 anos, na eventualidade de ser necessária a 
aquisição de veículos ou outros equipamentos e a construção de infra-estruturas. 
Normalmente procura-se que o tempo de concessão seja tão curto quanto possível, de forma a 
aumentar a competitividade, mas também proporcionar retorno ao investidor (Shay et al., 
1996). 

Moçambique não possui, porém, a experiência necessária na área das concessões dos TPU, 
nem existem actualmente, no país, operadores com o perfil aconselhável. Atendendo à visão 
de envolvimento preconizada, o período de concessão deve ter uma duração concordante, 
sendo que o prazo máximo de um contrato de concessão é de 20 anos, tal como foi instituído 
no Regulamento de Transporte em Automóveis, RTA (Conselho de Ministros, 2009B), 
podendo ser prorrogado por igual período, a pedido do concessionário. Esta é uma duração 
plausível para atrair agentes privados, quer estrangeiros, quer formados localmente, e que 
realça a premissa de que o compromisso entre as partes deve ser estável e duradouro. 

A longo prazo, numa altura de maior maturidade do mercado, as concessões terão 
provavelmente durações inferiores, mediante as novas exigências de financiamento. 

6.1.1.4 Termos de pagamento  

A forma de pagamento mais utilizada de pagamento é em função do número de passageiros. 
Assim, o município, quer por conta própria ou concessionando a outra empresa, poderia ser o 
responsável pela venda de bilhetes. Estes seriam disponibilizados por pequenos revendedores 
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autorizados ou, no caso de se utilizar uma forma de bilhetes inteligentes, vendidos em 
máquinas próprias para o efeito. Em função do número de viagens validadas, fica definida a 
verba a ser transferida do município para o operador. 

Numa fase inicial, com a entrada de novos operadores, o valor cobrado dificilmente 
corresponderá aos custos reais do operador, sendo por isso necessária a elaboração de um 
plano de pagamentos faseado. O operador começará um processo de aprendizagem e 
adaptação que inicialmente terá de ser comparticipado, mas com uma diminuição progressiva 
do subsídio. No final deve atingir-se um patamar considerado justo, em que o preço da tarifa 
agrada aos utentes, o nível de subsidiação satisfaz ao governo e o retorno financeiro é do 
agrado dos operadores.  

Subsídios específicos podem ser equacionados para financiar a intermodalidade ou para 
remunerar rotas menos rentáveis, no caso da receita das rotas mais lucrativas não ser capaz de 
suportar esta situação. 

Há ainda que ter em conta as contrapartidas que os privados devem ao município, através do 
investimento em infra-estruturas, tal como foi recomendado no ponto 6.1.1.2. 

6.1.1.5 Propriedade e plano de investimento 

De uma forma geral, o operador deve facultar os veículos, enquanto o município deve ser o 
proprietário das instalações da rede, paragens, estações, etc. Outras infra-estruturas como 
oficinas, edifícios da administração garagens e parques, podem ser propriedade de qualquer 
um deles, tanto do operador privado, como do município, ou de ambos. 

No entanto, e dada a pouca maturidade do mercado moçambicano neste sector, o município 
pode achar necessário envolver-se directamente no processo de aquisição de veículos, 
assegurando parte de um empréstimo à banca, de forma a diminuir a percepção de risco que a 
banca possa ter.  Mesmo assim, um investimento deste género pode apresentar dificuldades 
em encontrar financiamento a taxas de juro aceitáveis junto da banca convencional. Será 
talvez interessante envolver países desenvolvidos, que sempre se mostram interessados em 
ajudar ao desenvolvimento de países pobres, ou grandes instituições internacionais, como o 
Banco Mundial. 

Porém, nem o envolvimento do município (ou do Estado) nem o financiamento a uma taxa de 
juro mais “solidária” por parte de terceiros devem reduzir em demasia o risco do operador 
privado, já que este é o seu maior incentivo a ser competitivo. 

6.1.1.6 Especificação do serviço 

Um operador de autocarros, ao contrário dos “chapas”, tem um carácter de serviço público. 
Todavia, esta perspectiva deve ser assegurada pelo governo através da negociação de 
parâmetros de qualidade de serviço que devem ser cumpridos. 

Estas especificações devem ser reguladas com cautela, de forma a assegurar níveis de aptidão 
dos meios envolvidos, de performance e de conforto aceitáveis sem, no entanto, restringir 
demasiado a liberdade dos privados em adequar a quantidade e qualidade de serviço em 
função da sua própria estratégia.  
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6.1.1.7 Poder sobre a tarifa 

A tarifa tem um elevado impacto social devendo por isso ser regulada por um órgão do 
Governo com base em indicadores fiáveis previamente acordados entre as partes. É 
aconselhável que a tarifa seja sujeita a actualizações periódicas, em resultado das variações na 
inflação, preço da gasolina, subidas de salários, etc. Sempre que tal acontecer, esse órgão 
governativo deve convocar as partes e discutir tecnicamente os valores em causa, 
salvaguardando ainda a hipótese de esse órgão captar financiamentos capazes de subsidiarem 
o sistema. Por exemplo, com a inserção de uma percentagem nos diferentes impostos (predial, 
combustível, etc.), até à publicidade na rede de transporte público da área metropolitana de 
Maputo ou o aluguer de espaços, instalações e equipamentos do seu espaço urbano. 

6.1.1.8 Critério de selecção, controlo da performance e condições de renegociação 

Uma concessão, qualquer que seja a sua duração, deve ser monitorizada pela entidade que a 
concedeu, de forma a garantir que os objectivos estabelecidos inicialmente são cumpridos. 

É do interesse de todos que uma concessão reciprocamente proveitosa seja prolongada. 
Todavia, esta não deve acontecer de forma automática, sem uma avaliação do serviço 
prestado. Os operadores bem sucedidos devem ser recompensados com o prolongamento da 
concessão, provavelmente com alguns ajustes (duração, valor concedido por passageiro, nível 
de serviço, etc.). Já o não cumprimento dos parâmetros estabelecidos, pode incorrer nalguma 
tipo de penalização ou, em último caso, pode levar ao cancelamento da concessão, tal como 
está previsto no RTA (Conselho de Ministros, 2009B). 

A existência de quatro a cinco operadores, número definido anteriormente como número 
médio que a rede pode absorver, permite igualmente uma substituição mais fácil de um 
operador que se revele pouco eficiente. Como nenhum dos envolvidos tem demasiado poder 
sobre o sistema, esta substituição pode envolver um novo operador, ou então uma divisão de 
rotas entre os restantes, privilegiando possivelmente aqueles que forem mais eficientes. 

6.1.1.9 Exclusividade e competitividade 

O equilíbrio entre exclusividade e competitividade dentro do mercado é sempre um aspecto 
importante numa concessão. Este assunto é ainda mais sensível no caso de Maputo, onde a 
concorrência nos transportes causa diariamente constrangimentos por toda a cidade. Por seu 
lado, a total exclusividade e a ausência de competição, geram também um situação de 
monopólio pouco auspiciosa para os utentes. 

A atribuição de exclusividade em linhas (conjuntos de rotas) específicas a diferentes 
operadores, e não em toda a rede, tem mitigado este problema. Normalmente o resultado é a 
exclusividade na linha gerar uma melhoria no serviço, sem a agressividade concorrencial que 
actualmente se vive nas ruas de Maputo. A concorrência, por seu lado, a fica assegurada pelos 
operadores que competem entre si para serem os mais rentáveis. Porém, a concessão do 
Município de Maputo da rota Museu-Xipamanine é um exemplo de uma concessão que não 
permite exclusividade, uma vez que não foi concedida toda uma linha, mas para uma única 
rota. Assim, outros operadores com origens e destinos semelhantes representam uma 
concorrência directa ao proprietário da rota concessionada.  
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Com o tempo, e caso a intermodalidade venha a ser implementada, a competitividade passará 
igualmente a ocorrer entre diferentes transportes, o que será certamente em benefício do 
utente.  

6.1.1.10 Risco 

A correcta avaliação do risco de uma concessão e a sua alocação entre os intervenientes é de 
capital importância. O grau de risco tanto é causa como efeito dos elementos acima 
mencionados. Por um lado, tem um impacto em diversas vertentes da concessão, reflectindo-
se na atribuição de financiamento, no grau de envolvimento do Estado e do município, no 
incentivo que os concessionários têm, etc. Por outro lado, o grau de risco é também definido 
pela combinação dos vários elementos da concessão. 

É por isso fundamental que as várias partes estejam conscientes do grau de risco envolvido, e 
que o mesmo seja alocado ao parceiro capaz de o assumir e atenuar da forma mais satisfatória 
(Shay et al., 1996). 

6.1.2 Operadores dos “chapas” 

Com a introdução dos grandes autocarros, os “chapas” não perdem de todo a sua utilidade. 
Idealmente, com o aumento da oferta de transporte que os autocarros representam, o número 
de mini-bus necessários diminuirá, o que por sua vez diminuirá o congestionamento da 
cidade. Destes espera-se que deixem de circular aqueles que se encontram em piores 
condições. Dos que restarem, os de maior dimensão podem reforçar as ligações inter-
provinciais ou serem usados em zonas suburbanas com melhores acesso, enquanto os mais 
pequenos podem ser utilizados em áreas urbanas impraticáveis para os autocarros maiores. A 
ideia principal desta nova função dos “chapas”, é torná-los um serviço complementar de 
distribuição secundária. 

Preferencialmente, a longo prazo,  os “chapas” passarão a estar ao serviço dos grandes 
operadores de autocarros, em regime de sub-concessão, ou utilizados de forma específica pelo 
município. 

6.1.2.1 Sub-concessões 

De acordo com o programa de concessões definido anteriormente, os autocarros apenas 
asseguram o que se pode chamar de rede nevrálgica. Enquanto a qualidade das entradas nas 
zonas suburbanas e peri-urbanas não permitir a circulação de autocarros, os grandes 
operadores seleccionados no processo de concessão podem e devem recorrer aos “chapas” de 
forma a complementarem o serviço oferecido. 

A forma precisa da implementação de tal medida exige um estudo específico, do conteúdo dos 
contratos, da forma de integrar estes serviços na intermodalidade, etc. Estas alterações irão 
implicar alterações na própria filosofia de actuação e obrigar a negociações entre as 
Associações de Transportadores, os Municípios e outros operadores  (privados ou públicos). 
Toda esta negociação introduzirá certamente melhorias no sistema e a população sairá 
certamente beneficiada desta iniciativa. 

É no entanto possível especular que o cenário mais provável seja os “chapas” operarem em 
sistema de subconcessão, subordinados aos grandes operadores e actuando em grandes zonas 
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suburbanas e peri-urbanas. Assim, seriam o elemento de ligação entre o interior dos maiores 
bairros da AMM e as avenidas principais onde circulam os autocarros. 

Uma correcta definição das áreas de actuação dos “chapas” é fundamental para o sucesso da 
sua utilização, sendo aqui sugeridos alguns critérios que podem regular a definição destas 
zonas. Estes critérios são condizentes com os objectivos definidos inicialmente para esta 
iniciativa: o descongestionamento das principais artérias e a utilização dos “chapas” em zonas 
de difícil acesso a autocarros. Os critérios sugeridos são os seguintes:  

- Não incluir nem cruzar nenhuma artéria principal – de forma a não intoxicar as grandes 
avenidas com “chapas”; 

- Grandes áreas povoadas – onde as pessoas tenham que percorrer grandes distâncias para 
chegarem às vias principais onde, tipicamente, passam os transportes público. Áreas pequenas 
foram excluídas pela dificuldade em atrair clientes quando os trajectos são pequenos. 

- Vias secundárias e terciárias – maioritariamente de terra batida, onde o trânsito de autocarros 
é extremamente difícil, lento ou mesmo impossível. 

 

 
Figura 14 - Possível divisão das áreas dos "chapas". 

 

Seguindo estes critérios indicados, fica sugerido na Figura 14 um mapa com uma possível 
disposição das diferentes zonas para a actuação dos “chapas”. Dada a sua dimensão reduzida, 
algumas destas áreas podem ser agrupadas num única subconcessão. Porém, deve sempre 
observar-se o cumprimento das regras estabelecidas, de forma a evitar que os “chapas” voltem 
novamente nas principais vias de Maputo. 
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Dentro de cada área, deve ser definido o número óptimo de veículos em circulação, 
inicialmente definido pelo município, tendo em conta a área e a população de cada zona,  e 
depois ajustado em função da procura. 

6.1.2.2 Concessões dos Municípios 

Neste capítulo, o tema dos transportes está a ser analisado essencialmente a partir de uma 
perspectiva de área metropolitana. Os municípios, porém, conservam a jurisdição sobre o que 
acontece exclusivamente dentro da sua área administrava, podendo surgir a necessidade de 
resolverem por si necessidades de acessibilidade específicas. Assim, de forma paralela, mas 
idealmente coordenada, com os esforços desenvolvidos ao nível da mobilidade na AMM, os 
municípios podem recorrer aos “chapas” para solucionar essas necessidades. Esta ideia insere-
se na utilização da flexibilidade dos “chapas”, debatida no ponto 5.4.3, e que lhes permite ser 
uma alternativa viável para serviços especiais como o transporte escolar, de doentes, de 
pequenas mercadorias, etc. 

Desta forma, os municípios envolver-se-iam directamente com os operadores dos “chapas”, 
através de acordos contratuais (não necessariamente concessões), nos quais seriam definidos 
os objectivos e as remunerações. 

6.2 Integração tarifária 

A ideia principal da integração tarifária é que, durante a sua viagem, a um utente obrigado a 
trocar de veículo para atingir o seu destino, não seja cobrada a totalidade do preço de um novo 
bilhete por este transbordo. Este princípio permite um custo mais justo aos utentes que se 
vêem na necessidade de efectuar duas ou mais viagens para alcançar o seu destino, mas 
também faculta uma instrumentalização do transbordo como um meio para uma melhor 
acessibilidade. 

Um sistema de transporte que seja integrado, flexível e adaptado às conveniências dos utentes  
origina formas mais eficientes de o utente se movimentar no espaço urbano (Goldman e 
Gorham, 2006). As vantagens de uma estratégia de integração inserem-se nos dois princípios: 
o aproveitamento de sinergias ou a abolição de barreiras (May et al., 2006). 

Uma integração tarifária consiste na centralização das diferentes entidades tarifárias numa 
única “marca” comum e na utilização de tecnologias mais sofisticadas no processo de 
validação. Ou seja, a integração da tarifa exige um conjunto de requisitos: a simplificação da 
estrutura tarifária, a integração do pagamento entre diferentes entidades, a adopção de 
tecnologias de cobrança mais eficientes e a implementação de cartões inteligentes (Goldman e 
Gorham, 2006). 

6.2.1 Simplificação da estrutura tarifária  

Uma das barreiras mais importantes que é preciso suprimir, na integração tarifária, é a 
diversidade de estruturas tarifárias. Devido à evolução paralela dos diferentes transportes, 
cada um opta naturalmente pela forma de cobrança que mais lhe convém. Um processo de 
integração exige necessariamente uma homogeneização da estrutura tarifária, de forma que o 
utente tenha a percepção de que está a interagir com uma única empresa de transportes. 
Muitas vezes, este processo é simplificado através da externalização desta actividade por 
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concessão a privados. Uma empresa seleccionada fica responsável pela venda, validações nos 
veículos e apresentação dos resultados para distribuição do valor da tarifa entre operadores. 

Idealmente, o cliente compra um único bilhete, válido em diversos transportes durante um 
intervalo de tempo. A distribuição do valor da tarifa não lhe diz respeito. Isso não implica que 
o cliente não pague pelo transbordo. Existem várias formas de cobrar ao utente a possibilidade 
de mudar de transporte, quer com base no tempo dentro do sistema, quer pelo número de 
transbordos, quer pelo número de zonas (caso existam) que o utente percorre, ou ainda pela 
conjugação destes factores.  

Nos transportes em Maputo, há uma completa desarticulação das estruturas tarifárias, mas 
estas são razoavelmente simples, por isso a coordenação entre elas pode ser mais fácil. 

6.2.2 Integração do pagamento entre diferentes entidades 

O conceito de integração tarifária está directamente ligado à remuneração dos operadores. A 
integração da tarifa representa uma diminuição de receitas por cada passageiro que entra num 
autocarro, mas também tem uma influência positiva no aumento do número de viagens que os 
utentes realizam, sendo aliciados a usufruir dos transbordos que melhor servem os seus 
propósitos. A repartição da tarifa é no entanto um assunto extraordinariamente complexo, em 
qualquer metrópole e mesmo com recurso às mais inovadoras tecnologias. O problema maior 
é que o pagamento a cada interveniente seja feito de forma justa, com base no seu contributo 
real no sistema. 

Existem formas muito rudimentares de dividir a tarifa entre as diferentes, mas que 
normalmente pecam por não reflectir correctamente a realidade. Desde logo, o mais simples é 
o primeiro transporte utilizado ficar com a totalidade do valor tarifa. Este sistema funciona 
satisfatoriamente em casos onde as viagens diárias são do tipo pendular, tipicamente “casa-
trabalho-casa”. No caso de serem dois transbordos, o operador que recebeu a totalidade da 
tarifa da manhã não recebe nada de tarde e vice-versa. No entanto esta forma de divisão de 
tarifa tem algumas falhas: quando as viagens são do tipo errático, quando há uma 
desproporção nas distâncias percorridas em cada veículo, quando se procura integrar 
diferentes meios de transporte, ou ainda quando são feitos mais que dois transbordos ou mais 
transbordos. Neste último caso, a ligações intermédias não são remuneradas. Em Maputo, as 
deslocações são essencialmente pendulares (Matos, 2003) e, caso no planeamento da rede se 
dimensione o sistema para apenas um transbordo, este método pode revelar-se simples e 
eficaz. 

Recorrendo à tecnologia, é possível, pelo menos em parte, ultrapassar algumas desta 
limitações. No limite, o sistema permite controlar o ponto de entrada na rede e o local de 
transbordo do utente, sendo que o ponto de saída dos passageiros é mais difícil de registar. 
Com a informação recolhida é possível basear a tarifa num qualquer parâmetro como, por 
exemplo, a distância que o passageiro percorreu em cada veículo; atribuir ponderações 
diferentes aos transportes utilizados, por exemplo remunerando mais o comboio em 
detrimento do autocarro; ou num conjunto de parâmetros em simultâneo. Mesmo assim, este 
continua a ser um tópico extremamente complexo e conflituoso. A título de exemplo, na área 
metropolitana do Porto estão integrados os serviços de quatro meios de transporte diferentes: 
autocarro, metropolitano, comboio e eléctrico, Um único cartão, o Andante, é comum a todos 
estes transportes e a informação relativa às entradas, saídas e transbordos é registada pelo 
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sistema. Mesmo assim, são frequentes os problemas entre os vários operadores. Já as 
autoridades da área metropolitana de Lisboa baseiam a repartição de receitas com base em 
inquéritos realizados aos utentes. Estes servem para aferir as diferentes origens, destinos e 
meios de transporte utilizados.  

A própria forma do pagamento da tarifa aos operadores pode ocorrer de diversas maneiras. 
Em várias cidades brasileiras utiliza-se regularmente o sistema de “CaixaÚnico”, onde todas 
as receitas são agregadas e depois distribuídas pelos diferentes operadores, consoante os 
critérios acordados, podendo mesmo ser utilizada numa lógica de redistribuição de receitas 
entre rotas de diferentes rentabilidades (Gwilliam, 2002B). Sistemas deste género, desde que 
planeados de forma meticulosa e equilibrada, têm a capacidade de promover a 
competitividade, recompensando os operadores mais eficientes com maiores receitas e, em 
simultâneo, remunerar convenientemente rotas que são naturalmente pouco proveitosas. 

6.2.3 Adopção de tecnologias de cobrança mais eficientes e de cartões inteligentes 

No processo de validação de uma viagem, obviamente, dois instrumentos comunicam, o 
bilhete do utente e o dispositivo de validação do operador. O grau de tecnologia de ambos 
determina a qualidade de informação que o sistema recebe. 

Um bilhete nos transportes pode-se significar uma panóplia de diferentes objectos. Os mais 
inteligentes permitem o armazenamento de informação em formato digital, como cartões com 
chips ou com bandas magnéticas; em bilhetes de papel pode ser impressa informação; e 
existem ainda sistemas mais simples, como o pagamento por fichas ou por moedas. Com os 
passes, acontece o mesmo, os mais inteligentes têm a capacidade de comunicar com o sistema 
e os mais rudimentares servem unicamente para provarem a identidade do utilizador. 

Na validação por parte do operador, a complexidade pode ser ainda maior. No limite, o 
sistema para além de recolher a informação relevante para o cálculo da tarifa, pode 
igualmente contribuir com um conjunto de informações estatísticas que, se convenientemente 
processadas, fornecem à empresa ferramentas importantes para melhor entender, avaliar e 
melhorar o seu serviço. 

Como foi indicado no ponto anterior, as regras de distribuição da renda da tarifa podem ser 
tão criteriosas quanto a tecnologia implementada o permita. Assim, a escolha da tecnologia de 
cobrança deve ser baseada numa análise das necessidades actuais do sistema e as que se 
podem antecipar do futuro, assim como às características locais da própria cidade. 

6.3 Planeamento dos transportes 

6.3.1 Estudo do sistema 

A integração entre diferentes operadores ou meios de transporte não se limita à remoção das 
barreiras tarifárias. A aplicação das sinergias dos diversos serviços é igualmente fundamental, 
devidamente coordenados de forma a optimizar o serviço prestado. 

Uma articulação dos serviços deve analisar o sistema, tanto pelo lado da procura, como pelo 
lado da oferta, de uma forma holística. Desta forma, os meios do lado da oferta não devem ser 
considerados como instrumentos independentes, mas como ferramentas integradas ao serviço 
da solução. Da mesma forma, a procura deve ser analisada de uma perspectiva global. Tal 
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análise implicará certamente levantamentos estatísticos, trabalho de campo e a construção de 
instrumentos matemáticos que permitam caracterizar a procura dos transportes. 

Atingido este objectivo, é necessário construir um modelo matemático que permita planear a 
rede de transportes, tirando maior proveito da oferta existente e permitindo atender melhor à 
procura. Aqui há que ter em atenção dois objectivos: por uma lado é necessário servir as 
necessidades actuais das pessoas. No entanto as próprias necessidades das pessoas encontram-
se condicionadas pela disposição actual do sistema. Ou seja, a forma essencialmente radial do 
sistema de transportes condicionou as escolhas que os utentes fizeram até aqui ao nível de 
lugares de trabalho, de ensino e de residência. 

6.3.2 Análise crítica 

No âmbito do presente trabalho, não estão disponíveis nem o tempo nem os recursos para 
fazer um levantamento desta magnitude, e os melhores indicadores disponíveis são os estudos 
realizados previamente e a estimativa grosseira da evolução da procura, através da apreciação 
do crescimento das diversas zonas urbanas. No entanto, estes dados, associados aos que foi 
possível recolher, permitem uma análise crítica a alguns pontos fundamentais num futuro 
planeamento. 

A Cidade de Maputo e os seus distritos vizinhos não possuem características geográficas, ou 
impedimentos de qualquer tipo que dificultem de alguma forma a mobilidade da cidade. Os 
problemas existentes resultam essencialmente do planeamento actual, quer dos transportes, 
quer do planeamento urbano e de utilização de espaço. 

A actual disposição dos trajectos e rotas dos transportes públicos é essencialmente radial, 
“polarizada” no centro da cidade, nos terminais do Museu e da Baixa, o que “afunila” grande 
parte do trânsito para estes pólos, superlotando as principais vias. A rede actual não serve os 
utentes, os quais têm um conjunto limitado de escolhas à sua disposição e, muitas vezes, 
vêem-se na necessidade de pagar mais um transbordo ou, em alternativa, percorrer grandes 
distâncias a pé. A actual rede não serve também os demais utentes das estradas se encontram 
afectados de uma forma crescente, por situações de congestionamento. 

O planeamento urbano provoca e acentua ainda mais esta situação. A localização do aeroporto 
e da faixa verde entre Maputo e Matola, sobrecarrega as estradas de sentido norte-sul, 
nomeadamente a EN1 e a Julius Nyerere, ambas com apenas uma faixa de rodagem. Na 
Matola, a localização da portagem à saída da cidade também perturba a circulação. 

6.3.3 Planeamento futuro 

Apesar do planeamento urbano ter um impacto profundo na área dos transportes, alguns 
pontos dificilmente são corrigíveis, como por exemplo a localização do aeroporto. A principal 
recomendação neste campo refere-se à inclusão de uma análise e previsão do impacto que 
qualquer projecto de planeamento e utilização do espaço urbano tenha sobre a acessibilidade e 
os transportes. 

Ao nível do planeamento da rede de transportes, o cenário já é diferente, sendo possível e 
desejável uma redefinição da organização actual, a qual irá certamente aliviar as zonas mais 
problemáticas. 
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Um planeamento da rede deve seguir uma lógica de optimização, certamente recorrendo a 
modernos modelos e algoritmos matemáticos, através da análise quantitativa dos dados 
recolhidos por um estudo prévio. Tal processo deve obedecer a um conjunto de parâmetros 
que, para alem de gerar hipóteses admissíveis e condizentes com as especificidades de 
Maputo, deve igualmente ter em consideração um conjunto de critérios relevantes: o  número 
de percursos gerados numa solução e o tempo médio de viagem no sistema; assim como o 
número de transbordos médio e máximo e a extensão da totalidade dos trajectos, o que tem 
um impacto considerável nos custos dos operadores.  

No final, a solução gerada certamente permitirá rentabilizar as sinergias entre transportes, 
originando um conjunto de rotas que se complementem, com uma reduzida coincidência de 
trajectos, exercendo um efeito “despolarizante” e aumentando a mobilidade na cidade. Porém, 
uma nova disposição de rotas não deve ser apenas guiada pelas exigências actuais, mas deverá 
também responder a uma visão de acessibilidade mais social, aproximando lugares que, 
mesmo que as estatísticas revelem uma reduzida interacção actual, possam tirar proveitos 
futuros. 

6.3.4 Pontos de intersecção 

Um planeamento de uma rede de transportes é um estudo complexo, que envolve 
conhecimentos e recursos transcendentes a este projecto. Todavia, é pertinente tecer algumas 
considerações com vista a um planeamento futuro. Para aumentar a complementaridade entre 
rotas de autocarros e, inclusivamente, entre autocarros e comboios, são aqui propostos alguns 
pontos de intersecção entre diferentes rotas, que permitam o transbordo de passageiros. 
Procura-se com isto integrar de forma mais plena os transportes da cidade, apresentando 
alternativas que retirem trânsito do centro da cidade. 

Nestes pontos estratégicos, procura-se que haja uma intersecção de rotas de meios de 
transporte com origens de meio urbano, com outros provenientes de espaço suburbano e peri-
urbano.  O objectivo destes pólos não é tornarem-se pontos terminais e intoxicantes, como o 
são o caso do Museu e da Baixa. Pelo contrário, são pontos intermédios onde seja possível o 
transbordo.  

Ficam desta formam sugeridos três grandes intersecções com vista a aliviar o trânsito e 
facilitar as deslocações, e que na Figura 15 foram designadas por pólos 1, 2, 3 e 4. 
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Figura 15 - Mapa assinalando os quatro pólos sugeridos. 

 

O “pólo 1” é talvez o mais evidente, já que é resultado da intersecção das duas estradas 
principais, da EN 2 proveniente da Matola com a Avenida de Moçambique, a EN 1. Este 
ponto é ainda mais interessante por passar aí também uma linha de comboio, a qual segue 
para três destinos, a Baixa, a Matola, e para nordeste, seguindo uma trajectória circundante ao 
centro da cidade e depois para norte, para Marracuene. 

O “pólo 2” é interessante pela possibilidade de se tornar um ponto de redistribuição. Aqui 
poder-se-iam cruzar rotas provenientes da via do Jardim e dos dois sentidos da avenida de 
Moçambique, com outras rotas oriundas do centro da cidade ou da zona nordeste do 
município. Este pólo, que conta também com a linha de comboio, serviria para unir e 
redistribuir passageiros vindos dos dois lados do aeroporto. 

A relevância do “pólo 3” prende-se com a sua localização entre duas das mais movimentadas 
artérias de Maputo, a Avenida Vladimir Lenin e a Avenida dos Acordos de Lusaka, e com o 
facto de se encontrar no cruzamento da Avenida Karl Marx (que vai até à Baixa) com a 
Marien Ngouabi (que circunda do Distrito n.º 1). 

O “pólo 4” pode igualmente ser um ponto de redistribuição útil, articulando diversas rotas 
provenientes da Matola e de Boane com outras da Cidade de Maputo. 

6.3.5 Redes alternativas à actual 

Não se encontra disponível qualquer estudo actualizado para a rede de transportes de Maputo. 
O mais recente é da autoria de Matos (2003), que dimensionou um conjunto de hipóteses com 
base nos dados então recolhidos. Nesse trabalho, diversos cenários são apresentados, por 
variação das heurísticas utilizadas e de pressupostos como o número máximo de transbordos. 
A Figura 16 representa um desses cenários, constituído por seis linhas, sendo que esta rede se 
refere apenas à Cidade de Maputo. 
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Figura 16 – Exemplo de uma rede alternativa à actual (Matos, 2003). 

O mesmo autor (Matos, 2008) sugeriu igualmente uma alteração menos drástica das linhas 
actualmente utilizadas. Neste cenário, mantêm-se as linhas principais, acrescentando-se uma 
transversal, do aeroporto até ao campus da Universidade Eduardo Mondlane, com passagem 
pelo CBD, e representada a amarelo na Figura 17. Sugere igualmente uma via perimetral 
expressa, ao longo das avenidas delimitadoras do CBD da cidade (representada a laranja), 
assim como outras conexões metropolitanas (representadas a roxo). 

 
Figura 17 – Exemplo de uma rede alternativa à actual (Matos, 2008). 



Estudo do funcionamento dos Transportes Públicos em Maputo 

e desenvolvimento de acções de melhoria 

  

77 

 

Não se defende aqui que estes cenários sejam soluções de carácter definitivo. Tal solução para 
Maputo deve abranger a totalidade da AMM, e ser igualmente dimensionada com base no 
impacto de uma linha de comboio urbana funcional e atractiva para os passageiros. No 
entanto, estes exemplos são prova de que o sistema actual pode ser sujeito a melhorias 
profundas, como no caso do primeiro exemplo. Pelo menos, algumas alterações podem 
melhorar grandemente o desempenho do sistema, como é disso exemplo o segundo caso. 

6.4 Utilização dos recursos 

6.4.1 Gás natural e electricidade 

Moçambique é o 7.º produtor africano de electricidade e o 6.º de gás natural (CIA, 2010A; 
CIA, 2010B), exportando inclusivamente os excedentes de produção de ambas as energias. No 
entanto, no que se refere às energias utilizadas pelos transportes, o país está dependente e 
refém do petróleo gasolina e das suas variações, o que, em última análise, prejudica o 
consumidor. 

Apesar de nos países desenvolvidos estas formas de energia estarem a ter bastante destaque 
essencialmente devido a motivos ambientais, no caso de Moçambique os motivos são 
essencialmente económicos. O custo por quilómetro de um veículo a diesel é cerca de  15 
Mt/km, contra os cerca de 10 Mt/km do mesmo veículo movido a gás natural ou dos cerca de 
5 Mt/km de um troleicarro movido a electricidade (Gardé e Cordeiro, 2008). No caso do gás 
natural, o preço de adaptação para este combustível dos autocarros Yutong custou 2200 
USD42. Com o metical a de 0,03 USD, a utilização do gás natural parece compensar a partir 
do momento que os autocarros percorram 14.700 km. O uso destes combustíveis permite 
ainda o consumo de bens produzidos em Moçambique, o que desequilibra favoravelmente a 
balança comercial do país, reduzindo as importações, dinamizando a indústria nacional e 
conservando divisas no país. Por último, não é de menosprezar o impacto ambiental 
extremamente positivo que tem na qualidade do ar da cidade. 

Em 2007, os TPM adquiriram à empresa chinesa Yutong 4 autocarros movidos a gás 
natural42. Durante um determinado período de tempo, a empresa recebeu formação de 
técnicos chineses e, apesar de alguns percalços, a utilização do gás natural estava a ser 
positiva. Havia, inclusivamente, um plano mais ambicioso que previa de alargar a utilização 
deste combustível a 100 novos “machimbombos”.  

Porém, a iniciativa falhou devido à utilização de veículos convertidos, em vez de terem sido 
empregues veículos fabricados de origem para o efeito. Com a conversão, os autocarros 
Yutong sofreram um decréscimo de potência. Maputo é uma cidade com vias em mau estado 
de conservação e outras com alguma inclinação, e a perda de potência dos veículos originou 
uma redução na velocidade comercial e até uma inadequação a certas rotas. Na prática, os 
autocarros movidos a gás natural eram mais económicos por quilómetro percorrido, mas a 
perda de receitas consequente da perda de velocidade excedia o ganho com o combustível 
(Manhique, 2010). A inadequação à realidade moçambicana dos veículos chineses 

                                                
42 Jornal Notícias. "TPM introduz autocarros movidos a gás natural." 9 de Junho de 2007. Disponível em: 

http://www.jornalnoticias.co.mz/pls/notimz2/getxml/pt/contentx/44553, consultado a  20 de Junho de 2010. 
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convertidos, fez arrefecer o entusiasmo inicial e adiar por tempo indefinido este projecto43. A 
utilização desta combustível continua, no entanto, a ser encarada positivamente, constituindo 
um  possibilidade concreta para Maputo. A experiência já adquirida nesta área pelos TPM 
pode ser um factor fundamental, uma vez que permite a reactivação da iniciativa dentro da 
empresa ou o seu alargamento a novos operadores privados. Neste último cenário, os TPM 
poderiam exercer funções de formadores ou consultores do sector privado, vendendo ou 
cedendo livremente o know-how adquirido. Ao nível das infra-estruturas, alguns postos de 
reabastecimento estão também já instalados, podendo haver necessidade de expansão no fase 
posterior. 

6.4.2 Ruas e avenidas de Maputo 

O planeamento das ruas e avenidas do CBD pode ser de grande préstimo no melhoramento 
dos TPU. Estas podem ser albergar com facilidade vias reservadas a autocarros, metro de 
superfície ou troleicarros. 

É também possível alargar o espaço disponível de forma a aumentar o número de faixas de 
rodagem, assim como criar zonas de estacionamento apropriadas. O espaço necessário pode 
ser obtido por diminuição da largura do separador central e do encurtando dos passeios, o que 
não trará prejuízos para os pedestres, porque os passeios são suficientemente largos. Pode até 
representar uma melhoria considerável, visto que actualmente o estacionamento ocorre em 
cima dos próprios passeios. Esta informação é relevante, porque revela que a “capacidade” 
destas vias ainda não está a ser utilizada em pleno. 

6.4.3 Linha de comboio 

As linhas de comboio são actualmente um dos activos da cidade mais desaproveitados, uma 
vez que os transportes que a percorrem não representam uma alternativa de monta. No 
entanto, esta pode ser futuramente uma ferramenta importante na estratégia dos transportes 
urbanos para a cidade e uma mais-valia na melhoraria de acessibilidade para os seus 
habitantes. A linha da Matola-Gare pode ser uma alternativa para os habitantes do Fomento, 
Liberdade, Machava, Nkobe e Txumene. A linha de Marracuene pode servir de forma eficaz 
os habitantes de Laulane, Mahotas, Magoanine e Albazine. 

Para que o comboio seja, de facto, uma opção credível, três medidas são imprescindíveis:  

- o aumento do número de veículos e, por consequência, o aumento da frequência; 

- a melhoria das infra-estruturas existentes, em particular a construção de apeadeiros 
próprios. Estes poderiam coincidir com os pontos onde o comboio já pára actualmente, 
os ícones brancos da Figura 18, e a criação de duas paragens novas, a vermelho, de 
acordo com as sugestões realizadas no ponto 6.3.4, 

- a articulação e integração tarifária com os restantes meios de transporte.  

 

                                                
43 Macua de Moçambique. "Importação de autocarros chineses, movidos a gás natural." 14 de Feveriro de 2010. 

Disponível em: http://macua.blogs.com/moambique_para_todos/2010/02/importação-de-autocarros-chineses-
movidos-a-gás-natural, consultado a 16 de Junho de 2010. 
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Figura 18 - Paragens propostas para a linha de caminhos-de-ferro. 

 

O problema maior deste sistema é o nível de subsídios que requer, normalmente superior ao 
dos autocarros, assim como um maior investimento inicial. A escolha do comboio não pode, 
contudo, ficar limitada à rentabilidade económica do empreendimento, uma vez que a 
utilização frequente de comboio suburbano tem também um impacto no desenvolvimento da 
cidade, em particular nas zonas próximas da linha.  

Se a utilização do comboio urbano for bem sucedida, há ainda a possibilidade de explorar a 
linha de ligação a Boane, correntemente fora do sistema de comboio urbano em vigor. Esta 
linha serviria os habitantes de Malhampswene, Matola Rio, Mozal e Boane. 

6.5 Instituto regulador 

A articulação entre os diversos intervenientes dos Transportes Públicos ao nível municipal, 
dos governos da cidade e província, incluindo o Ministério, tem sido apontada com um dos 
primeiros passos a dar com vista à existência de um sistema de transportes urbano eficaz 
(Kumar e Barrett, 2008; Gwilliam, 2002B; Matos, 2008). A situação actual, em que cada 
interveniente tem a sua visão e os seus próprios objectivos, resulta numa sobreposição de 
esforços e num clima de tensão entre as partes envolvidas. Idealmente, o ambiente deveria ser 
de parceria e complementaridade, cabendo à autarquia a articulação entre as partes, a 
promoção de consensos e a implementação de processos reformadores. Contudo, as únicas 
mudanças têm ocorrido de forma ad hoc, de forma pouco coordenada ou em resposta a 
pressões externas. É por isso recomendável a criação de uma instituição com poderes bem 
definidos, que centralize decisões na gestão dos transportes urbanos e que actue ao nível da 
AMM. 
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6.5.1 Exemplo de Lagos 

Um exemplo interessante da formação de uma tal entidade com estas competências ocorre na 
cidade de Lagos, a maior cidade da Nigéria e a segunda mais populosa de África. Em 2002, 
foi criada uma agência para coordenar a organização e regulação dos transportes urbanos, e 
que foi denominada Autoridade dos Transportes da Área Metropolitana de Lagos (Kumar e 
Barrett, 2008). Esta foi a resposta necessária para centralizar algumas das responsabilidades, 
já que mais de 100 agências partilhavam competências no transporte urbano, quer a nível 
federal, estadual e local. 

A autoridade dos transportes de Lagos é uma entidade jurídica composta por um conselho de 
administração responsável por formular, coordenar e implementar políticas e projectos para a 
área dos transportes urbanos na área metropolitana de Lagos. Este conselho é representativo 
das partes interessadas nos transportes. Para além do director geral, os restantes 12 membros 
representam os operadores de transportes, os sindicatos, fornecedores de serviços de 
transporte, público geral, governos locais e agências estaduais. As suas competências 
específicas são:  

- Assegurar o bom funcionamento da rede de estradas; 

- Assegurar o fluxo efectivo e eficiente do tráfego; 

- Coordenar a oferta de transportes públicos; 

- Elaborar recomendações ao governador sobre políticas dos transportes, assim com sugestões 
para a sua implementação. 

Para fazer cumprir estas competências, a autoridade de Lagos está dividida em departamentos: 
planeamento, finanças, transporte público, gestão de tráfego e manutenção de estradas. Em 
2007, as competências desta autoridade nigeriana foram reforçadas para permitirem a 
concessão a empresas de transportes privadas, outorgando direitos de exclusividade em rotas 
ou áreas geográficas específicas. 

6.5.2 Competências gerais 

De forma a ser bem sucedido, este instituto regulador deve ser responsável por coordenar o 
planeamento dos transportes urbanos, o desenvolvimento de infra-estruturas e regulação dos 
serviços (Kumar e Barrett, 2008). Deve igualmente ter um plano de acção bem definido para 
estas três áreas, alicerçado num conhecimento profundo da realidade actual, nas necessidades 
futuras, e ser concordante com a visão estratégica do Governo. Resumindo, esperar-se-ia que 
este instituto fosse o dinamizador das mudanças necessárias. Caber-lhe-ia ainda um conjunto 
de responsabilidades necessárias à realização da sua missão, nomeadamente: realizar estudos 
da procura, aconselhamento externo, tomada de decisão, atribuição de concessões, 
impulsionar a construção de infra-estruturas necessárias, inspecção dos serviços, 
responsabilizar infractores, etc. 

6.6 Implementação - Plano integrado de mobilidade intermodal 

Serve este ponto para sumariar todas as iniciativas apresentadas neste capítulo, num único 
plano de mobilidade intermodal. Este plano será devidamente calendarizado e, como este 
trabalho está a ser concluído em Julho de 2010, a implementação desta estratégia será 
calendarizada para Setembro do mesmo ano. Contudo, isto não significa que estas sejam datas 
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fixas, podendo começar em qualquer altura, desde que ainda se verifiquem os pressupostos 
em que este trabalho se baseia. Na Figura 19, sob a forma de diagrama de Gantt, estão 
representados os passos principais até à conclusão do projecto. O primeiro passo refere-se à 
criação de um instituto regulador e, por não ser essencial, foi denominado de Passo 0. As três 
etapas seguintes, Passos 1 a 3, são indispensáveis à realização deste plano. 

 

 
Figura 19 - Diagrama de Gantt do plano de mobilidade proposto. 

6.6.1 Passo 0 

- Instituto regulador dos transportes na AMM – 4 meses. A criação de um instituto 
centralizador das políticas de transportes, tal como foi definido anteriormente, é uma medida 
não fundamental mas importante no processo de reforma dos transportes na cidade. Se tal 
entidade for criada, todo o processo de remodelação dos TPU será por ela conduzido. Caso 
contrário, a responsabilidade recairá sobre os municípios, os quais devem encontrar a melhor 
forma de se coordenarem. 

6.6.2 Passo 1 

- Estudo do sistema – 1 ano e 6 meses. Depois de formado o instituto regulador, a sua 
primeira responsabilidade deve ser a realização de um estudo extensivo sobre os transportes 
na AMM. Este estudo deve incluir uma investigação de campo, com o levantamento da 
distribuição de procura, permitindo construir uma matriz origem-destino e conhecer a número 
de passageiros dos diversos corredores. 

Este trabalho de campo deve demorar cerca de 3 meses e ser seguido por um planeamento 
rigoroso das necessidades do sistema de transportes em Maputo com vista à intermodalidade. 
Numa primeira fase, esta análise deve ser articulada com o planeamento da concessão, 
fornecendo indicações sobre a quantidade de autocarros necessários em cada rota, o novo 
sistema de rotas, o modelo de bilhete a utilizar, etc. Numa segunda fase, devem ser analisadas 
a articulação entre os diversos meios de transporte, as infra-estruturas necessárias, a definição 
da forma de distribuição das receitas, a comparticipação do Estado, etc. Este estudo pode ser 
desenvolvido internamente, em parceria ou externamente, e deve durar até ao final do período 
do processo de concessão. 
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- Concessão – 1 ano e 3 meses. A concessão compreende três passos principais, o seu 
planeamento, o concurso e a implementação propriamente dita. 

Durante o processo de planeamento da concessão, devem ser definidos todos parâmetros das 
concessões, já indicados no início deste capítulo, como a duração, as rotas, uma estimativa 
custos e retornos que os operadores irão ter, etc. Este processo de planeamento irá buscar 
alguns dos dados de que necessita ao planeamento do sistema que está a ser feito em paralelo. 
Simultaneamente, pode ser feita uma preparação do concurso, através de contactos 
preliminares com o sector privado que permitam  averiguar a  receptividade de potencias 
operadores de autocarros. É pois necessário contactar privados estrangeiros, dos países 
africanos vizinhos, ou de outros países com interesses em Moçambique: China, Índia, 
Portugal, Brasil, etc. 

Depois desta fase preparatória, deverá ter lugar concurso propriamente dito. Desde a abertura 
de candidatura até à decisão final, o concurso deve demorar cerca de 4 meses. Após a 
deliberação final, e mediante os resultados do concurso, os vencedores da concessão têm, 
segundo o RTA (Conselho de Ministros, 2009B), um período máximo de 6 meses para terem 
em pleno funcionamento todos os serviços a que se comprometeram: 

- Gás natural – paralelamente ao concurso, deve estar definido o papel que o gás natural deve 
ter nos TPU em Maputo. Caso seja desígnio que este passe a ser um combustível principal, é 
necessário antecipar a sua utilização. Os TPM devem estar preparados para serem formadores 
dos privados na utilização do gás natural, devem ser estabelecidas parcerias com 
fornecedores, incentivando-se assim a conversão dos veículos privados em circulação. 

- Comboio – 9 meses. A utilização de comboios urbanos está dependente da instalação de 
infra-estruturas, como a construção de apeadeiros ao longo das linhas de caminho-de-ferro, e 
da aquisição de locomotivas e carruagens ou automotoras. Este fase deve demorar cerca de 6 
meses, sendo sucedida por um período de funcionamento inicial de 3 meses. A localização 
dos apeadeiros, a quantidade de comboios, a forma do bilhete e o valor cobrado, tal como na 
concessão, devem ser definidos no estudo do sistema. 

A Figura 20 representa o diagrama de Gantt equivalente ao Passo 1. 

 
Figura 20 - Diagrama de Gantt do Passo 1. 

6.6.3 Passo 2 

- Integração tarifária – 1 ano e 3 meses. O processo de integração tarifária pode dividir-se em 
duas fases, sendo que na primeira se limita apenas aos autocarros e, em seguida, a todos os 
restantes meios de transporte. Ambas as fases devem incluir um período de preparação de 
cerca de 6 meses, com divulgação aos consumidores, articulação de horários de veículos, 
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construção de infra-estruturas nos pontos de interface, etc. No entanto, alguns sistemas já 
devem estar instalados da fase anterior, como infra-estruturas de bilhética comuns a todos os 
operadores, as linhas e percursos dos vários transportadores devem estar já dispostos com 
vista a esta integração de serviços. 

A seguir a cada fase de preparação, a período de implementação da integração tarifária não 
deve exceder os 3 meses, conforme representado na Figura 21. 

 
Figura 21 - Diagrama de Gantt do Passo 2. 

6.6.4 Passo 3 

- Melhoria do sistema – 2 anos. No final da integração tarifária, deve proceder-se a uma 
análise dos impactos do plano implementado até ao momento, assim com a redefinição ou 
actualização da estratégia. Nesta fase, deve ser feito um novo estudo das necessidades de 
longo prazo da AMM e considerar um ajuste de rotas dos autocarros e a pertinência de 
sistemas em trajectos fixos: metropolitano de superfície, troleicarros, ou a abertura de novas 
linhas de comboio urbano. Esta fase deve durar no mínimo 2 anos. Em função dos resultados 
obtidos e das conclusões retiradas, a solução pode ser um acompanhamento periódico do 
funcionamento dos TPU ou implementação de um novo plano de mobilidade. 

6.6.5 Condicionantes à implementação do plano 

A implementação deste plano representa uma mudança radical em relação ao sistema 
actualmente em vigor em Maputo. Neste ponto são apresentados os factores críticos que terão 
um impacto na implementação do plano proposto. Este incluem as principais condicionantes, 
quer positivas quer negativas, que foram identificadas na análise do contexto local. 

O sucesso na implementação deste plano, ou de qualquer outro que venha a ser proposto, 
resultará do desfecho entre os condicionalismos positivos e negativos. 

Pontos favoráveis à implementação deste plano: 

- Aumento da população de Maputo; 

- Instabilidade do preço do petróleo e derivados; 

- Recursos naturais nacionais alternativos ao petróleo e derivados; 

- Insatisfação popular com o sistema actual; 

- Bom planeamento do centro cidade de Maputo; 

- Captação de ajuda (financeira e de know-how) de países, universidades e/ou empresas 
estrangeiras para um projecto inovador da região. 

Pontos desfavoráveis à implementação deste plano: 

- Responsabilidades dos transportes urbanos está descentralizada entre diversos 
intervenientes; 
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- Inércia do sector público em implementar um plano tão abrangente; 

- Falta de condições financeiras suficientes; 

- Dificuldade em regular os “chapas” e existência de carteis no sector; 

- A utilização de tecnologias pode ser um impedimento; 
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7 Conclusões 

7.1 Resumo 

Os resultados mais importantes desta dissertação podem ser divididos em dois grandes 
campos: um retrato da realidade actual da Cidade de Maputo e da sua rede de transportes foi 
apresentado nos capítulos 3 e 4; medidas e estratégias para o futuro da mobilidade na cidade 
foram desenvolvidas nos capítulos 5 e 6. 

Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, mas apresenta indícios positivos de uma 
melhoria progressiva da situação. Os níveis de crescimento económico são crescentes e 
estáveis, sendo um país reconhecidamente seguro. 

Foi definido o conceito de área metropolitana de Maputo, que abarca os cinco distritos 
contíguos da Cidade de Maputo, e o Município da Matola. Neste espaço vivem cerca de 1,7 
milhões de pessoas. A população da AMM de Maputo tem crescido de forma considerável, 
principalmente no espaço suburbano e peri-urbano. 

Em Maputo coexistem duas realidades claramente distintas: a "cidade de cimento", com baixa 
incidência de pobreza, com bons acessos, onde se concentram a maioria dos serviços e onde 
se encontra o CBD da capital; e a "cidade de caniço", maioritariamente composta por grandes 
bairros residenciais, de construção precária e com fracos acessos; 

85% da população da AMM está cativa dos transportes públicos. A maioria dos passageiros 
de Maputo são trabalhadores e estudantes, e as suas viagens diárias são do tipo pendular, entre 
a residência e o local de trabalho/estudo. Estimam-se que em Maputo se realizem entre 600 
mil e a um milhão de viagens em transportes públicos diariamente. 

Maputo apresenta já alguns problemas de congestionamento, resultado do fraco nível do 
serviço de algumas vias e da abundância de mini-bus de transporte colectivo, os “chapas”. O 
planeamento urbano da cidade acentua o problema, porque as opções disponíveis limitam-se a 
um número reduzido de vias. 

A solução vigente para a mobilidade em Maputo baseia-se, sobretudo, na utilização dos 
“chapas”, empregues no transporte colectivo pelo sector privado informal. Estes asseguram 
92% das deslocações dos transportes rodoviários colectivos na AMM. Os autocarros da 
empresa pública têm uma dimensão muito mais reduzida (8%). 

O Estado foi relegando para este sector informal responsabilidades cada vez maiores na 
mobilidade da cidade, o que determinou com o lento declínio dos TPM. 

Os “chapas” apresentam vários pontos positivos apreciados, tal como a sua velocidade 
comercial, o sistema de rotas bem definido e a capacidade de acompanhar o crescimento da 
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procura sem quebras de oferta. No entanto o fraco serviço oferecido e a prática de ilegalidades 
como o encurtamento de rotas têm aumentado o descontentamento da população. 

Com os protestos de 2008 o Estado alterou a sua política. Este passou a comparticipar a 
aquisição dos combustíveis, reforçou a frota dos TPM, incentivou a utilização de gás natural, 
descentralizou a gestão dos TPU para os municípios, estimulou a diversificação dos meios de 
transporte e concessões de rotas a privado. Também se tornaram obrigatórias inspecções 
regulares, e foram instituídas restrições aos “chapas” com capacidades inferiores a 25 lugares. 

Com o reforço da frota, os TPM contam actualmente com 105 veículos destacados ao 
transporte colectivo de passageiros na AMM. Com estes veículos, os TPM detêm uma quota 
de mercado de 8% e asseguram 53 rotas com uma frequência a variar maioritariamente entre 
1h30 e 2h10. 

O preço cobrado pela empresa pública corresponde apenas a 30% dos custos de operação, 
sendo que o Estado subsidia cerca de 40% e os próprios TPM suportam os restantes. Para se 
financiar, a empresa criou um negócio rentável chamado TPMTUR, de aluguer de autocarros 
e transportes inter-provincial de luxo, que conta já com 65 veículos. As maiores perdas por 
ineficiência registam-se ao nível da manutenção, da cobrança e do excesso de pessoal 
administrativo. 

Foram identificados três pilares base da estratégia dos TPM: a diversificação, a 
sustentabilidade económica e serviço social. O estudo realizado também indicou que, quando 
têm possibilidade de escolha, os passageiros tendencialmente preferem os TPM. 

Os comboios e barcos foram soluções implementadas depois das manifestações de 2008, mas 
o seu impacto tem sido residual. 

 

Soluções propostas 

É desejável um envolvimento maior do sector privado quer na concessão de rotas, com novos 
operadores de autocarros; quer na gestão dos TPM, o que permitiria à empresa concentrar-se 
no seu core-business, na formação e na melhoria dos sectores identificados como deficitários; 

Os “chapas” devem utilizar as suas características particulares ao serviço de necessidades 
específicas da rede de transportes, quer operando em áreas inacessíveis aos grandes 
autocarros, quer entrando no transporte de mercadorias, de doentes e escolar. 

As infra-estruturas necessitam de uma intervenção urgente por parte do Estado. A 
acessibilidade em Maputo iria melhorar consideravelmente com a melhoria do nível de 
serviço das estradas mais sobrecarregadas e da criação de vias reservadas a autocarros. 

A procura em Maputo começa a justificar uma análise mais profunda, nomeadamente ao nível 
dos sistemas em trajectos fixos de transportes em massa, nomeadamente os troleicarros, o 
comboio suburbano e o metro. 

Apesar das medidas pontuais apresentadas, Maputo precisa cada vez mais de um estratégia 
global e integrada, sendo que neste trabalho foi formulado um plano integrado de mobilidade 
intermodal. 
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Neste cenário, quatro a cinco concessionários operariam um rede nevrálgica de autocarros ao 
nível da AMM e os “chapas” operariam como rede de distribuição secundária nos bairros 
suburbanos e peri-urbanos. 

O comboio teria também um papel importante a desempenhar, desde que convenientemente 
equipado e com pontos de interface preparados para ligações intermodais. 

Defende-se igualmente um processo de integração tarifária que permita ao utente deslocar-se 
mais livremente dentro do sistema, aumentando de forma significativa a acessibilidade da 
população pobre de Maputo. 

O sistema de rotas, a bilhética e a integração entre diferentes meios de transporte deve ser 
alvo de um planeamento profundo, com uma visão temporal alargada. 

Os recursos naturais como a electricidade e o gás natural, assim como o bom planeamento do 
CBD e das linhas de comboio já existentes devem ser aproveitados para a melhoria da 
mobilidade na cidade. 

Sugere-se por último a criação de um instituto regulador, órgão centralizador e coordenador 
do processo de mudança dos transportes em Maputo. 

7.2 Conclusões finais 

De uma forma geral, a análise feita revelou que os problemas de mobilidade na AMM tendem 
para um agravamento sucessivo da situação. Contudo, não parece existir uma visão 
estratégica que aborde o problema de forma clara e coerente. As medidas propostas neste 
trabalho, principalmente o plano de mobilidade apresentado no Capítulo 6, são apenas uma 
concepção possível, havendo certamente formas distintas de conceber soluções para os 
transportes públicos em Maputo. Qualquer que seja a estratégia definida é necessário que esta 
integre uma visão de longo prazo para o problema. 

É urgente dar início a uma estratégia que vise combater os problemas identificados, mesmo 
que não exista capacidade à partida para a conclusão das últimas etapas do plano adoptado. 
Por exemplo, o plano desenvolvido neste trabalho inicia-se com a concessão de autocarros a 
privados e culmina com a integração de todos os transportes da cidade, “chapas”, comboios e 
barcos. Equaciona-se, inclusive, a implementação do metropolitano, comboio urbano e 
troleicarros. A incapacidade de cumprir com este plano na totalidade, não deve nem pode 
afectar o início do mesmo. Neste caso, se Moçambique não tem actualmente capacidade de 
suportar os custos da intermodalidade, pode contudo iniciar o processo de concessão a novos 
operadores privados, o que, já por si, representa uma melhoria significativa na acessibilidade 
em Maputo. 

Independentemente da velocidade de execução do plano que for decidido, é indispensável que 
todas as medidas, projectos e políticas, sejam concordantes com a visão estratégica defendida. 

7.3 Perspectivas futuras de trabalho  

A presente dissertação representa o primeiro projecto da EpDAH na área dos transportes 
públicos urbanos, e serviu para se definir um panorama geral da situação presente. É objectivo 
da EpDAH continuar a desenvolver este projecto, tornando-se instrumento na melhoria dos 
transportes na cidade. A partir de agora é possível explorar tópicos de forma mais 
aprofundada em alguns dos temas abordados neste trabalho. Por exemplo através do 



Estudo do funcionamento dos Transportes Públicos em Maputo 

e desenvolvimento de acções de melhoria 

  

88 

aprofundamento da ligação à Universidade Eduardo Mondlane será possível uma investigação 
conjunta de vários temas pertinentes como a caracterização da cidade, definindo 
correctamente as necessidades actuais da procura e as suas tendências para o futuro; o 
planeamento preciso da integração dos diferentes transportes; a redefinição de um novo 
sistema de rotas. 

Durante a realização deste trabalho não se proporcionou, contudo, um contacto com o 
município. Porém, sendo este o responsável máximo pelos transportes da cidade, seria 
extremamente interessante estabelecer um contacto numa fase posterior deste projecto.  

Projectos como a intermodalidade e a redefinição da rede de transportes, só serão relevantes 
quando concordantes com as acções do município para o sector. A identificação das 
necessidades do município em conjunto com as valências que a EpDAH consegue mobilizar, 
poderão melhorar a qualidade de vida de todos aqueles que, no seu dia-a-dia, utilizam os 
transportes colectivos em Maputo. 

Seria igualmente positivo estabelecer uma parceria com os TPM. Na entrevista realizado ao 
Administrador Paulino Manhique, esta possibilidade foi recebida com entusiasmo. 
Particularmente, as áreas de manutenção dos veículos e de gestão de tráfego foram 
identificadas como temas prioritários de uma futura parceria. Surgiu inclusivamente a ideia da 
realização de um intercâmbio, que poderá ser concretizado com a vinda de um membro dos 
TPM a Portugal ou a ida de um colaborador da EpDAH a Maputo. 
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9 ANEXO A: Zonas de diferentes desenhos urbanos 
 

A zona urbana (verde)  as zonas suburbana e peri urbana ordenadas (laranja) e as zonas 
suburbana e peri urbana desordenadas (vermelho) 

 

 
Figura 22 - Mapa das zonas de diferentes desenhos urbanos. 
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10 ANEXO B: Rotas dos TPM e horários 
 

Tabela 14 - Rotas dos TPM com destino dentro do município de Maputo. 

Município Origem Destino Nº Linha 

Museu ACIPOL 30-via Polana e 37-via Jardim 

Baixa ACIPOL 31-via Hulene e 38-via Jardim 

Museu Albazine 67 

Baixa Albazine 66-via Av. Angola 

P. 25 de Junho Campus UEM 6 

Bairro Jardim Costa do Sol 17 

Museu Laulane 24 

Museu Magoanine 21 e 18- via Av. Angola 

Baixa Magoanine 2 e 40 

Museu Magoanine CMC 50 

Baixa Magoanine CMC 53 

Museu Malhazine 33 

Baixa Malhazine 35 e 36-via Hulene 

Museu Matendene 23-via Jardim 

Baixa Matendene 20-via Hulene 

Baixa Praça Combatentes 26 

Museu São Roque 34-via Hulene 

Baixa São Roque 12 

Maputo 

Cais(Catembe) Elisa (Catembe) 1 
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Tabela 15 - Rotas dos TPM com destino fora do município de Maputo. 

Município Origem Destino Nº Linha 

Museu Liberdade 54 e 4-via Jardim 

Baixa Liberdade 43 

Museu Bairro T3 48 

Baixa Bairro T3 45 

Xipamanine Bairro T3 32-via Av. Angola 

Museu Cidade Matola 56 

Baixa Cidade Matola 42- via Estrada Velha 

Museu Cinema 700 60 

Baixa Cinema 700 41 

Baixa Estádio da Machava 27 

Museu Fomento 38 

Baixa Fomento 55 

Museu Machava SOCIMOL 57 

Baixa Machava SOCIMOL 44 

Museu Mahlampswene 52 

Baixa Mahlampswene 47 

Museu Mozal 8 

Baixa Mozal 5 

Museu Nkobe 9 

Baixa Nkobe 10 

Museu P. Lumumba 59 

Baixa P.Lumumba 46 

Matola 

Baixa Txumene Expresso 

Museu Boane 58 

Baixa Boane 51 

Museu Marracuene 14 

Outro 

Baixa Marracuene 15 e 13-via Jardim 

Total 6 26 53 
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11 ANEXO C: Horários das rotas dos TPM 
 

Tabela 16 - Horários dos TPM (1). 

Exp.	  Baixa	  -	  
Matendene	  

43	  Baixa	  -	  
Liberdade	  

Exp.	  Baixa	  	  -
Tchumene	  

45	  Baixa	  -	  
Bairro	  T3	  

5	  Baixa	  -	  Mozal	  
(portagem)	  

05:30	   	   05:45	   	   05:30	   	   05:45	   	   05:05	   	  
07:00	   01:30	   07:20	   01:35	   06:05	   00:35	   07:20	   01:35	   07:00	   01:55	  
08:30	   01:30	   09:00	   01:40	   06:50	   00:45	   09:00	   01:40	   09:05	   02:05	  
10:10	   01:40	   10:40	   01:40	   07:35	   00:45	   10:40	   01:40	   11:15	   02:10	  
11:35	   01:25	   12:15	   01:35	   08:15	   00:40	   12:15	   01:35	   13:30	   02:15	  
13:10	   01:35	   14:00	   01:45	   09:10	   00:55	   14:00	   01:45	   15:35	   02:05	  
14:35	   01:25	   15:40	   01:40	   09:55	   00:45	   15:40	   01:40	   17:40	   02:05	  
16:00	   01:25	   17:20	   01:40	   16:20	   	   17:20	   01:40	   19:50	   02:10	  
17:30	   01:30	   19:00	   01:40	   17:10	   00:50	   19:00	   01:40	   21:50	   02:00	  
19:10	   01:40	   20:20	   01:20	   18:00	   00:50	   20:25	   01:25	   	   	  
20:35	   01:25	   21:45	   01:25	   18:50	   00:50	   21:45	   01:20	   	   	  
22:00	   01:25	   23:10	   01:25	   19:40	   00:50	   23:10	   01:25	   	   	  
	   	   	   	   20:30	   00:50	   	   	   	   	  
	   	   	   	   21:20	   00:50	   	   	   	   	  
	   	   	   	   22:10	   00:50	   	   	   	   	  

Freq.
Média	   01:30	   Freq.

Média	   01:35	   Freq.
Média	   00:47	   Freq.

Média	   01:35	   Freq.
Média	   02:05	  
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Tabela 17 - Horários dos TPM (2). 

Museu	  -	  
Matendene	  

Museu	  -	  
Zimpeto	  
(Jardim)	  

9	  Museu	  -	  
Nkobe	  

(portagem)	  

48	  Museu	  -	  T3	  
(Jardim)	  

57	  Museu	  -	  
Machava	  

Socimol	  (port.)	  

07:00	   	   07:00	   	   06:20	   	   05:35	   	   05:50	   	  
09:00	   02:00	   09:00	   02:00	   08:40	   02:20	   07:35	   02:00	   07:50	   02:00	  
11:00	   02:00	   11:00	   02:00	   11:10	   02:30	   09:35	   02:00	   10:10	   02:20	  
13:00	   02:00	   13:00	   02:00	   13:40	   02:30	   11:35	   02:00	   12:30	   02:20	  
15:00	   02:00	   15:00	   02:00	   16:10	   02:30	   13:35	   02:00	   14:50	   02:20	  
17:00	   02:00	   17:00	   02:00	   18:50	   02:40	   15:35	   02:00	   17:10	   02:20	  
19:00	   02:00	   19:00	   02:00	   21:25	   02:35	   17:35	   02:00	   19:20	   02:10	  
21:00	   02:00	   21:00	   02:00	   	   	   19:35	   02:00	   21:20	   02:00	  
23:10	   02:10	   23:10	   02:10	   	   	   21:35	   02:00	   23:20	   02:00	  
	   	   	   	   	   	   23:10	   01:35	   	   	  

Freq.
Média	   02:01	   Freq.

Média	   02:01	   Freq.
Média	   02:30	   Freq.

Média	   01:57	   Freq.
Média	   02:11	  

 
 
 

Tabela 18 - Horários dos TPM (3). 

59	  Museu	  -	  P.	  
Lumumba	  
(Jardim)	  

Museu	  -	  
Fomento	  
(portafem)	  

24	  Museu	  –	  
Laulane	  
(Hulene)	  

30	  Museu	  -	  
ACIPOL	  
(Polana)	  

50	  Museu	  -	  
Magoanine	  CMC	  

(Polana)	  

05:40	   	   05:25	   	   05:40	   	   05:00	   	   05:30	   	  
07:40	   02:00	   07:10	   01:45	   07:20	   01:40	   07:15	   02:15	   07:20	   01:50	  
09:40	   02:00	   08:50	   01:40	   09:00	   01:40	   09:15	   02:00	   09:20	   02:00	  
11:40	   02:00	   10:25	   01:35	   10:40	   01:40	   11:15	   02:00	   11:10	   01:50	  
13:40	   02:00	   12:00	   01:35	   12:20	   01:40	   13:15	   02:00	   13:10	   02:00	  
15:40	   02:00	   13:40	   01:40	   14:00	   01:40	   15:15	   02:00	   15:10	   02:00	  
17:30	   01:50	   15:20	   01:40	   15:40	   01:40	   17:15	   02:00	   17:10	   02:00	  
19:40	   02:10	   17:05	   01:45	   17:15	   01:35	   19:15	   02:00	   19:10	   02:00	  
21:30	   01:50	   18:35	   01:30	   18:50	   01:35	   21:15	   02:00	   21:05	   01:55	  
23:10	   01:40	   20:15	   01:40	   20:15	   01:25	   23:10	   01:55	   23:10	   02:05	  
	   	   21:40	   01:25	   21:45	   01:30	   	   	   	   	  
	   	   23:10	   01:30	   23:10	   01:25	   	   	   	   	  

Freq.
Média	   01:56	   Freq.

Média	   01:36	   Freq.
Média	   01:35	   Freq.

Média	   02:01	   Freq.
Média	   01:57	  
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Tabela 19 - Horários dos TPM (4). 

67	  -	  Museu	  -	  
Albazine	  
(Hulene)	  

14	  Museu	  -	  
Marracuene	  
(Hulene)	  

Museu	  -	  
Liberdade	  
(portagem)	  

Museu	  -	  Mozal	  
(portagem)	  

Museu	  -	  
Malhampswene	  
(portagem)	  

06:00	   	   06:50	   	   05:45	   	   06:00	   	   05:50	   	  
08:00	   02:00	   09:50	   03:00	   07:20	   01:35	   08:20	   02:20	   07:50	   02:00	  
10:00	   02:00	   12:50	   03:00	   09:00	   01:40	   10:30	   02:10	   10:10	   02:20	  
12:00	   02:00	   15:50	   03:00	   11:00	   02:00	   12:40	   02:10	   12:30	   02:20	  
14:00	   02:00	   18:50	   03:00	   13:00	   02:00	   15:00	   02:20	   14:50	   02:20	  
16:00	   02:00	   21:50	   03:00	   15:00	   02:00	   17:30	   02:30	   17:10	   02:20	  
18:05	   02:05	   	   	   17:00	   02:00	   20:10	   02:40	   19:20	   02:10	  
20:05	   02:00	   	   	   19:00	   02:00	   22:45	   02:35	   21:20	   02:00	  
22:05	   02:00	   	   	   21:00	   02:00	   	   	   23:20	   02:00	  
	   	   	   	   23:10	   02:10	   	   	   	   	  

Freq.
Média	   02:00	   Freq.

Média	   03:00	   Freq.
Média	   01:56	   Freq.

Média	   02:23	   Freq.
Média	   02:11	  

 
 
 

Tabela 20 - Horários dos TPM (5). 

Museu	  -	  Matola	  
(portagem)	  

Museu	  -	  700	  
(portagem)	  

Museu	  -	  Boane	  
(portagem)	  

42	  Anjo	  Voador	  
-	  Matola	  

(portagem)	  

47	  Anjo	  Voador	  
-

Malhampswene	  

06:00	   	   05:30	   	   05:15	   	   05:40	   	   05:50	   	  
08:00	   02:00	   07:30	   02:00	   07:55	   02:40	   07:20	   01:40	   07:40	   01:50	  
10:00	   02:00	   09:30	   02:00	   10:35	   02:40	   09:10	   01:50	   09:40	   02:00	  
12:00	   02:00	   11:30	   02:00	   15:05	   04:30	   11:10	   02:00	   11:40	   02:00	  
14:00	   02:00	   13:30	   02:00	   18:35	   03:30	   13:10	   02:00	   13:40	   02:00	  
16:00	   02:00	   15:30	   02:00	   21:15	   02:40	   15:10	   02:00	   15:40	   02:00	  
18:00	   02:00	   17:30	   02:00	   	   	   17:10	   02:00	   17:40	   02:00	  
19:50	   01:50	   19:30	   02:00	   	   	   19:10	   02:00	   19:40	   02:00	  
21:30	   01:40	   21:25	   01:55	   	   	   21:10	   02:00	   21:20	   01:40	  
23:10	   01:40	   23:10	   01:45	   	   	   23:10	   02:00	   23:10	   01:50	  
Freq.
Média	   01:54	   Freq.

Média	   01:57	   Freq.
Média	   03:12	   Freq.

Média	   01:56	   Freq.
Média	   01:55	  
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Tabela 21 - Horários dos TPM (6). 

51	  Baixa	  -	  
Boane	  

(portagem)	  

40	  Baixa	  -	  
Mahotas	  
(Hulene)	  

29	  Baixa	  -	  Costa	  
do	  Sol	  (Hulene)	  

26	  Baixa	  -	  P.	  
Combatentes	  
(Copone)	  

31	  Baixa	  -	  
Zimpeto	  
(Hulene)	  

04:10	   	   05:30	   	   05:45	   	   05:45	   	   05:00	   	  
04:25	   00:15	   07:30	   02:00	   07:05	   01:20	   07:00	   01:15	   07:00	   02:00	  
05:00	   00:35	   09:30	   02:00	   09:00	   01:55	   08:00	   01:00	   09:00	   02:00	  
05:30	   00:30	   11:30	   02:00	   10:40	   01:40	   09:05	   01:05	   11:00	   02:00	  
06:00	   00:30	   13:30	   02:00	   12:20	   01:40	   10:15	   01:10	   13:00	   02:00	  
06:30	   00:30	   15:30	   02:00	   14:00	   01:40	   16:20	   	   15:00	   02:00	  
07:00	   00:30	   17:30	   02:00	   15:40	   01:40	   17:30	   01:10	   17:00	   02:00	  
07:40	   00:40	   19:30	   02:00	   17:20	   01:40	   18:40	   01:10	   19:00	   02:00	  
08:10	   00:30	   21:30	   02:00	   19:00	   01:40	   19:50	   01:10	   21:00	   02:00	  
...	   00:40	   23:10	   01:40	   20:40	   01:40	   21:00	   01:10	   23:20	   02:20	  

22:45	   ...	   	   	   22:45	   02:05	   22:05	   01:05	   	   	  
Freq.
Média	   00:34	   Freq.

Média	   01:57	   Freq.
Média	   01:42	   Freq.

Média	   01:08	   Freq.
Média	   02:02	  

 
 
 

Tabela 22 - Horários dos TPM (7). 

40	  Baixa	  -	  

Mahotas	  

(Hulene)	  

29	  Baixa	  -	  Costa	  

do	  Sol	  (Hulene)	  

26	  Baixa	  –	  P.	  

Combatentes	  

(Copone)	  

31	  Baixa	  -	  

Zimpeto	  (Hulene)	  

Exp.	  Baixa	  -	  
Magoanine	  
(Hulene)	  

05:30	   	   05:45	   	   05:45	   	   05:00	   	   05:35	   	  
07:30	   02:00	   07:05	   01:20	   07:00	   01:15	   07:00	   02:00	   06:50	   01:15	  
09:30	   02:00	   09:00	   01:55	   08:00	   01:00	   09:00	   02:00	   08:10	   01:20	  
11:30	   02:00	   10:40	   01:40	   09:05	   01:05	   11:00	   02:00	   09:30	   01:20	  
13:30	   02:00	   12:20	   01:40	   10:15	   01:10	   13:00	   02:00	   10:50	   01:20	  
15:30	   02:00	   14:00	   01:40	   16:20	   	   15:00	   02:00	   16:10	   05:20	  
17:30	   02:00	   15:40	   01:40	   17:30	   01:10	   17:00	   02:00	   17:30	   01:20	  
19:30	   02:00	   17:20	   01:40	   18:40	   01:10	   19:00	   02:00	   18:50	   01:20	  
21:30	   02:00	   19:00	   01:40	   19:50	   01:10	   21:00	   02:00	   20:15	   01:25	  
23:10	   01:40	   20:40	   01:40	   21:00	   01:10	   23:20	   02:20	   	   	  
	   	   22:45	   02:05	   22:05	   01:05	   	   	   	   	  

Freq.
Média	   01:57	   Freq.

Média	   01:42	   Freq.
Média	   01:08	   Freq.

Média	   02:02	   Freq.
Média	  

01:50	  
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Tabela 23 - Horários dos TPM (8). 

53	  Baixa	  -	  
Magoanine	  CMC	  

(Hulene)	  

66	  Baixa	  -	  
Albazine	  
(Hulene)	  

35	  Baixa	  -	  

Magoanine	  

(Jardim)	  

36	  -	  Malhazine	  
(Hulene)	  

2	  -	  Magoanine	  
(Hulene)	  

05:30	   	   05:35	   	   07:00	   	   05:25	   	   05:50	   	  
07:20	   01:50	   07:35	   02:00	   08:25	   01:25	   07:00	   01:35	   07:20	   01:30	  
09:20	   02:00	   09:35	   02:00	   09:55	   01:30	   08:25	   01:25	   08:50	   01:30	  
11:10	   01:50	   11:35	   02:00	   11:05	   01:10	   09:55	   01:30	   10:15	   01:25	  
13:10	   02:00	   13:35	   02:00	   12:35	   01:30	   11:05	   01:10	   11:45	   01:30	  
15:10	   02:00	   15:35	   02:00	   14:05	   01:30	   14:05	   03:00	   13:15	   01:30	  
17:10	   02:00	   17:30	   01:55	   15:35	   01:30	   15:35	   01:30	   15:45	   02:30	  
19:10	   02:00	   19:30	   02:00	   17:00	   01:25	   17:00	   01:25	   17:15	   01:30	  
21:05	   01:55	   21:20	   01:50	   18:35	   01:35	   18:35	   01:35	   18:45	   01:30	  
23:10	   02:05	   23:10	   01:50	   20:05	   01:30	   20:05	   01:30	   20:15	   01:30	  
	   	   	   	   21:45	   01:40	   21:45	   01:40	   21:45	   01:30	  
	   	   	   	   23:10	   01:25	   23:10	   01:25	   23:05	   01:20	  

Freq.
Média	   01:57	   Freq.

Média	   01:57	   Freq.
Média	   01:28	   Freq.

Média	   01:36	   Freq.
Média	   01:34	  

 
 
 

Tabela 24 - Horários dos TPM (9). 

13	  Baixa	  -	  
Marracuene	  
(Jardim)	  

20	  Baixa	  -	  
Matendene	  
(Hulene)	  

15	  Baixa	  -	  
Manhiça	  
(Jardim)	  

16	  Baixa	  -	  
Manhiça	  
(Hulene)	  

06:15	   11:45	   05:40	   	   05:30	   	   07:25	   	  
08:45	   16:05	   07:50	   02:10	   09:35	   04:05	   11:45	   04:20	  
11:30	   02:45	   10:10	   02:20	   13:55	   04:20	   16:05	   04:20	  
14:30	   03:00	   12:30	   02:20	   	   	   	   	  
17:30	   03:00	   14:50	   02:20	   	   	   	   	  
20:20	   02:50	   17:10	   02:20	   	   	   	   	  
22:20	   02:00	   19:20	   02:10	   	   	   	   	  
	   	   21:20	   02:00	   	   	   	   	  
	   	   23:10	   01:50	   	   	   	   	  

Freq.
Média	   02:40	   Freq.

Média	   02:11	   Freq.
Média	   04:12	   Freq.

Média	   04:20	  

 


