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Resumo 

Será desenvolvida uma apresentação "panorâmica" sobre Maputo, dado ser quase sempre abordada de 
forma dual (ora recaindo quase exclusivamente sobre a designada «cidade de cimento», ora focando a 
especificidade da dita «cidade de caniço»). A comunicação incidirá sobre a estrutura urbana, explicando a 
grande escala e não tanto o bairro ou a organização do lote.  
A transposição do paradigma de dualidade, com que insistentemente se procura "olhar" sobre Maputo, 
justifica-se pelo facto de que esta cidade configura um sistema complexo que vai muito além de limites 
geográficos e/ou urbanísticos. A relevância da comunicação estará na perceção de que existem qualidades 
que devem ser interatuantes entre o [in]formal. Deste modo, a apresentação versará sobre a urbanização 
extensiva da capital moçambicana e respetiva informalidade de procedimentos que consubstanciam a 
reconfiguração da estrutura urbana formal de origem portuguesa. 
Verificam-se em Maputo microprocessos de urbanização apoiados na experiência individual e quotidiana 
dos habitantes, implicando a redefinição de valores espaciais e o desdobramento de microcentralidades no 
espaço urbano, entre a ordem e a aparente desordem (coabitação de contrários). O crescimento extensivo 
e a ampliação administrativa dos respetivos limites consolidaram alterações de forma e modos de vida dos 
citadinos (que ocorreram em pouco tempo), contribuindo para a mudança da condição urbana. Constitui 
um espaço urbano que não se explica apenas pela ordem urbana nem por princípios únicos de 
racionalidade, objetividade e ordem. A complexidade urbana de Maputo não se resolve só através de 
intervenções no centro da cidade de origem colonial, ou com regras que dela surjam, pois nas designadas 
«periferias» verificam-se transformações urbanas significativas.  
É uma capital transformada através de microestratégias de auto-organização espacial que participam na 
regeneração da cidade a partir de lógicas de coexistência entre o formal e o informal, e de "aculturação" 
informal do formal. Focar-se-á o entendimento de dinâmicas sociais e culturais, ambientais e territoriais, 
com afinidade a processos de transformação do território urbanizado. Os objetivos da comunicação são: 
indicar processos informais de apropriação urbana; abordar a correspondência entre [infra]estruturas 
espaciais e sociais; explorar a noção de fusão de processos urbanos formais e informais que considerem a 
incorporação da aparente desordem e da inovação espontânea - hibridação [in]formal.  
A conclusão da comunicação apontará no sentido de se pensar para Maputo processos urbanos assentes na 
articulação entre a macro-escala e estruturas de auto-organização espacial (a partir de microestratégias 
desenvolvidas pela população). A capital de Moçambique será apresentada sob perspetivas sobrepostas e 
justapostas, propondo que as qualidades - quer do formal, quer do informal - sejam interatuantes e se 
cruzem entre si. O espaço urbano será explicado a partir de uma visão de conjunto, englobando o colonial e 
o pós-colonial, o formal e o informal.  

Palavras-chave: Transformação de Maputo, urbanismo colonial e pós-colonial, processos informais de 

urbanização. 
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1. ENQUADRAMENTO E JUSTIFICAÇÃO 

O artigo tem como base a investigação realizada pelo autor entre 2003 e 2008 no âmbito do 

desenvolvimento de tese de doutoramento, defendida no IUU – Instituto Universitário de Urbanística da 

UVa – Universidade de Valladolid, com o título, Maputo: Transformação de uma estrutura urbana de 

origem portuguesa. Um contributo para a requalificação do espaço urbano. A pesquisa teve continuação, 

encontrando-se o autor a concretizar pós-doutoramento, entre 2012 e 2014, no CITTA – Centro de 

Investigação do Território, Transportes e Ambiente da FEUP – Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto, sobre a [auto]organização e forma urbana de Maputo (com apoio do CI-ESG e do CEAUP). 

O interesse por esta área de conhecimento prende-se com a noção que quando se refere que a população 

mundial já é mais “urbana” que “rural”, verifica-se que uma grande percentagem dessa dita população 

“urbana” habita contextos de urbanização acelerada e extensiva, resultantes não só da designada 

“globalização” (económica, política, urbana), mas também (muitas vezes) de processos “informais” de 

urbanização, em que os citadinos respondem à fragilidade estrutural de territórios urbanos transformando-

os por via da acção directa que – a partir dos respectivos quotidianos – impregnam nos espaços com os 

quais se relacionam (modificando-os, alterando-os e ajustando-os a constrangimentos que sentem). A 

partir deste enquadramento genérico da problemática, expressa no título do presente texto, procede-se à 

convergência das questões a aprofundar focalizando-se na cidade de Maputo (que partilha estas 

características), sendo referenciada enquanto estudo de caso. Quanto à pertinência da problemática, 

referencia-se BAPTISTA (2012: 20), sobre Saskia Sassen – 

 A originalidade da perspectiva de Sassen residia na sua tentativa de conciliação de realidades normalmente 
consideradas antinómicas. De facto, o material e o electrónico, o físico e o virtual, o formal e o informal, o 
planeado e o apropriado, a estrutura e a infra-estrutura não eram aí entendidos separadamente, mas como 
factores em interacção e complementaridade ... 

Serve esta passagem para explicar o recurso ao termo “[in]formal” que consta do título deste artigo, ou 

seja, a perspectiva encetada dá conta da necessidade de “saber ver” e interpretar a urbanização extensiva 

de Maputo, não só através de chaves de leitura provenientes de estratégias do macroplaneamento físico e 

socioeconómico, mas considerando igualmente lógicas informais de “aculturação” e uso do espaço urbano 

da capital moçambicana. 

São prementes releituras críticas e cruzadas sobre a transformação de Maputo, revelando o modo como a 

forma urbana foi adquirindo contornos cuja configuração se apresenta intrincada de reconhecer, 

explicando os respectivos contrastes a partir de pontos de vista colaborantes, nos quais se ensaie a 

interdependência, articulação e interactuação entre qualidades urbanas formais e informais, hibridizando-as – 
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conscientes da incerteza, indefinição, indeterminação, inconstância [o factor “in”, indicado por GAUSA 

(2007)] e imprecisão, que marcam cidades como a capital de Moçambique. 

O artigo pretende, enquanto objectivo geral, reforçar o enfoque disciplinar, referenciado por BAPTISTA 

(2012: 20), no papel do informal e da informalidade no fenómeno urbanizador global, não apenas 

determinante para cidades como Maputo, mas igualmente, embora de modo diferenciado, no mundo dito 

“desenvolvido”, em que –  

...em suma, a nova economia informal nas cidades globais faz parte do capitalismo avançado ... 
(BAPTISTA, 2012: 20). 

O objectivo específico é acrescentar conhecimento sobre a forma urbana de Maputo, principalmente 

através do aprofundamento de estratégias que a conformaram e dos processos de urbanização que a 

transformaram, apoiados na experiência individual dos seus habitantes, redefinindo valores espaciais 

(LAGE, 2001) e desdobrando microcentralidades urbanas auto-organizadas (VIANA, 2012). Sobre este 

propósito importa adaptar as palavras de SIMONE (2004: 35)  

[…] These framing notions – informality, invisibility, spectrality, and movement – are used as tactical 
operational fields constituting an analytical site or locus through which different capacities, practices, and 
interpretations can be intersected and through which the more ephemeral ways residents of different 
backgrounds collaborate can be visualised. Again, these notions are not posited here as some overarching logic 
structuring action; rather, they simply provide a mechanism through which diverse practices and tendencies at 
work in each study can be seen to coincide […]. 

Esta referência serve para “afastar” possíveis interpretações que se pretendam atribuir aos conteúdos do 

artigo enquanto aproximação a qualquer noção sobre “estetização” da informalidade. O propósito é, por 

outro lado, abordar a informalidade para além da perspectiva apresentada por DAVIS (2007), na qual 

discorre sobre «involução urbana». Contrariamente, entende-se que o [in]formal é a "chave" do futuro, 

como processo que é factível, dado que ampara a vida real da cidade e dos seus habitantes e porque pode 

ser melhorado, sistematicamente, com uma ampla gama de pequenos projectos de complemento e 

[re]conexão morfológica [“micro-múltiplo” urbanismo (VIANA, 2010b)]. Maputo agrega-se em sequências 

de contrastes que outorgam uma avaliação diferente da relação entre o formal e o informal: quando 

apenas a partir do informal é possível um projecto de futuro fazível (VIANA, RIVAS, NATÁLIO, 2012). 

A metodologia de investigação tem assentado, grosso modo, na pesquisa e revisão bibliográfica, na análise 

documental, na articulação, sistematização e cruzamento de informação e dados obtidos a partir do 

trabalho de campo, através de levantamentos desenhados, registo fotográfico, comparação de plantas da 

cidade, redesenho de cartografia e estruturação de mapeamentos temáticos, envolvendo diferentes 

abordagens morfológicas – qualitativas, quantitativas, contextualistas, históricas, normativas, entre outras. 

Por esta via, almeja-se que o artigo contribua para uma percepção estrutural sobre a forma urbana de 
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Maputo, enquadrando a extensão da sua organização, em que a articulação entre a planificação física da 

cidade, a pressão demográfica, a conformação do tecido edificado e a relação com os usos do solo conheceu 

circunstâncias diversas ao longo do respectivo processo de configuração. Não se procura consubstanciar uma 

história da transformação da forma urbana da capital moçambicana; pelo contrário, a visão sincrónica que se 

estabelece sobre a urbanização extensiva de Maputo ancora-se no confronto entre partes do processo 

histórico-temporal relativo às mudanças morfológicas decorridas naquela cidade-capital e o modo sistémico 

da subjectivação da “construção” colectiva da forma urbana – enquanto artefacto sociocultural. 

 

  

Imagem 1. A estrutura (sistemas, malhas e redes), densidades e o tecido edificado da capital moçambicana (desenho do 
autor, 2008 – obtido por sobreposição à cartografia de Maputo, 2005). 

 

Como indicado, a forma urbana de Maputo traduz contextos morfológicos contrastantes cujo denominador 

comum é a urbanização extensiva. Verifica-se a coexistência de processos formais e informais de 

urbanização da capital moçambicana, os quais consubstanciam-se sintetizando regras e padrões quer da 
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(ainda) designada «cidade de cimento», quer da dita «cidade de caniço». Esta "hibridização" de 

procedimentos provenientes de matrizes distintas, a formal e a informal, reconhece-se na crescente 

"cimentalização" da «cidade de caniço» e na ocorrência de fenómenos de informalidade na «cidade de 

cimento» (ex.: actividades e pequeno comércio informal que acontecem em espaços públicos e/ou 

colectivos). Poder-se-á entender a referida urbanização extensiva enquanto sistema combinatório entre o 

formal e o informal, consequentemente, [in]formal – ou seja, no qual é possível reconhecer a interacção de 

princípios de escalas macro para a articulação da estrutura urbana, medidas de actuação de escala 

intermédia (ex.: operações de «reordenamento» e de «atalhoamento» e o apoio à autoconstrução) e 

micro-estratégias de auto-organização, que também participam na conformação do tecido edificado e na 

regeneração de valores urbanos ao nível do uso e apropriação da cidade por parte dos citadinos. 

Constata-se em Maputo microprocessos de urbanização apoiados na experiência individual e quotidiana 

dos habitantes e respectiva informalidade de actuação sobre o espaço urbano, aculturando-o, redefinindo 

lógicas de transformação da cidade e desdobrando nela microcentralidades complementares. O 

crescimento extensivo e a ampliação administrativa dos limites urbanos consolidaram alterações da forma 

da capital de Moçambique, contribuindo igualmente para a modificação de modos de vida da sua 

população. Ocorreram reformas determinantes em poucas décadas, as quais tiveram impacto significativo 

na reconfiguração da cidade-capital moçambicana, principalmente a partir da retícula colonial de origem 

portuguesa. Fundamentalmente, após a independência moçambicana, em 1975, tem sido nas designadas 

cinturas «suburbanas» e «periurbanas» que a urbanização extensiva [in]formal da capital de Moçambique 

tem encontrado espaço para a sua expressão, entre a "ordem" e a aparente desordem – coabitação de 

contrários; isto é, reunindo a macroescala e estruturas de auto-organização espacial. Perante esta 

realidade, afigura-se relevante aventar para Maputo a interactuação integrada de qualidades urbanas 

formais e informais, reconhecendo e cruzando o saber urbanístico estratégico e a auto-organização 

operativa (aspecto sobre o qual alguns autores se referem enquanto «inteligência intuitiva» associada à 

também designada «infra-estrutura humana»), promovendo uma visão colaborante e conjunta da extensão 

da urbanização de Maputo (mais do que abordagens duais e/ou sectoriais). Sobre esta problemática, 

adapta-se para o contexto de análise da capital moçambicana a seguinte passagem – 

... the shift from an industrial reductivist to a post-industrial holistic approach required a complex enquiry that 
needs to instigate the social, political and philosophical criticism of design…(SINHA, 2012: 4). 
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INTERDEPENDÊNCIA ENTRE INFRA-ESTRUTURAS, TALHÕES E HABITAÇÃO NA URBANIZAÇÃO EXTENSIVA 

DE MAPUTO 

A cidade-capital de Moçambique desenvolveu-se, adaptando as palavras de TARDIN (consulta 2008), 

enquanto composição urbana contínua, revelando-se não só implexo interpretá-la, como também intervir 

nela. O desafio que coloca prende-se igualmente com os modos e os processos utilizados para a sua 

representação, na medida em que constitui uma estrutura urbana na qual persistem lógicas – apenas – 

aparentemente desconexas de “ordem” e regularidade. A atractividade que a capital moçambicana foi 

revelando, por motivos distintos, consubstanciou a concentração urbana coadjuvada pela crescente 

população que nela se foi instalando, aumentando-lhe o número de habitantes (que já ultrapassa 1 milhão 

de residentes). A propósito desta questão importa referenciar DOXIADIS (1965), em que relacionava 

grandes concentrações populacionais com impactos determinantes no tipo e qualidades do espaço urbano. 

Esta situação, de acelerado crescimento da população urbana, acarretou desajustes estruturais com os 

quais Maputo tem tido dificuldades em transpor, por ex.: ao nível do parque habitacional; da repartição de 

equipamentos de apoio social; do acesso a serviços urbanos; entre outros. Voltando a parafrasear TARDIN 

(consulta 2008), perante este quadro de debilidades, os citadinos ultrapassam a capacidade operativa dos 

instrumentos de gestão e planificação da cidade, actuando eles próprios sobre o espaço urbano, gerando 

densas redes de relações que multiplicam microcentros e respectivas conexões – com origem na 

proximidade física e em renovados nexos funcionais, os quais alteram e diversificam a distribuição, 

apropriação e usos do solo. 

Conforme o Plano de Estrutura Urbana do Município de Maputo (2008: 159) 

...os solos designados como Urbano e Urbanizável correspondem respectivamente aos espaços consolidados do 
Município (800ha) e aos espaços ainda susceptíveis de adensamento (8.000ha), cujo uso dominante é o 
residencial, ocupam 30%. Neste cálculo estão incluídos as áreas ocupadas pelas rodovias e ferrovias... 

em que, segundo ANDERSEN (2010: 38), verifica-se a consolidação do tecido residencial através da 

edificação com materiais mais duráveis. Acrescenta ainda que, em termos de estruturação dos agregados, 

são, principalmente: 

 ... formados por famílias nucleares seguindo-se os formados por famílias alargadas. […] Aproximadamente 
metade dos agregados familiares […] foi classificada como “pobre”, enquanto 1/3 foram classificados 
“remediados” e 20% classificados como “ricos”. […] O tamanho dos agregados familiares tem vindo a diminuir 
desde o estudo de 2000 e, em 2010, a média dos residentes era de aproximadamente 6 pessoas/talhão ... 

As passagens anteriores contribuem para esclarecer a percepção com que se fica ao analisar a cartografia 

de Maputo, reconhecendo-se o predomínio de consideráveis áreas residenciais (quase formalmente) 

monofuncionais, que traduzem igualmente a relação entre os rácios indicados por ANDERSEN (2010). 
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Imagem 2. Contraste entre a concentração do tecido edificado na parte mais a Sul da cidade, considerada «Espaço 
Urbanizado», e a extensão para Norte de vastas malhas habitacionais que se distribuem pelas ditas áreas 

“suburbanas” e “periurbanas” da capital moçambicana, referenciadas como infra-estruturalmente mais fragilizadas 
(desenhos do autor, 2008 – obtidos por sobreposição à cartografia de Maputo desenvolvida pela Prof.ª Cristina 

Henriques, da FA-UTL, no âmbito da sua Tese de Doutoramento). 

 

De acordo com o Plano de Estrutura Urbana do Município de Maputo (2008: 160), as  

 Áreas Residenciais representam aproximadamente 1/3 do uso da superfície de Maputo, grande parte das quais 
são ocupadas por habitações unifamiliares sem ordenamento urbano, com desenvolvimento horizontal 
extensivo sem espaços destinados a equipamentos e carentes de infra-estruturas básicas ... 

sabendo que, para além do referido, verifica-se também a assimetria na disponibilização de serviços 

urbanos. A análise à estrutura urbana da capital moçambicana revela ainda que continua a ser importante 

manter o esforço de localizar (de modo mais abrangente) dispositivos tipo-morfológicos públicos de 

proximidade, para apoio directo às microcentralidades que se vão estabelecendo na extensão de Maputo. 

Na imagem em baixo é possível constatar como permanecem relativamente concentrados equipamentos e 

infra-estruturas importantes para a fruição da capital de Moçambique, encontrando-se a maior parte deste 

tipo de oferta no designado «Espaço Urbanizado», correspondendo à área consolidada com infra-

N 
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estruturas completas – mas ocupando menos de 3% do Território Municipal (cf. Plano de Estrutura Urbana 

do Município de Maputo, 2008: 160). 

 

Imagem 3. Os equipamentos na estrutura urbana (desenho do autor, com A. Vieira, 2012 – obtido por sobreposição à 

cartografia de Maputo, 2005). 

 

Recuando até ao Plano de Estrutura de 1999, havia já a referência à necessidade de se encarar a 

problemática da melhoria das infra-estruturas e da dotação de equipamentos e de serviços urbanos na 

extensão do território urbano de modo não só físico, mas também enquanto questão socioeconómica, 

dado grande parte da população não possuir meios para suportar esses serviços. Era ainda indicada uma 

outra situação, que se prendia com o facto que as restrições sentidas não correspondiam apenas à carência 

de equipamentos de apoio, mas igualmente à preservação de áreas reservadas para fins sociais previstas 

nos planos de estruturação física da capital moçambicana. 

Retrocedendo um pouco mais, até ao Plano de Estrutura da Cidade de Maputo, de meados da década de 

1980, constata-se que o diagnóstico apresentado sobre a insuficiência estrutural da capital de Moçambique 

N 
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destacava precisamente o desequilíbrio e assimetrias que caracterizavam a extensão desapoiada do espaço 

urbano de Maputo. Procurando avançar com estratégias que contribuíssem para conformar uma capital 

mais ajustada ao seu real contexto sociocultural e económico, definiram-se operativamente acções como o 

reordenamento e o atalhoamento. Ainda referenciando o mesmo documento, o reordenamento era 

considerado a operação inversa do designado «atalhoamento». 

Consistia em reordenar os talhões familiares formando blocos de casas e quarteirões articulados por uma 

rede viária em quadrícula, configurando uma forma mais «racional», que permitisse a instalação de 

serviços, infra-estruturas e equipamento social. Por seu lado, o atalhoamento apoiado possibilitou aos 

citadinos construir habitação permanente conforme a disponibilidade dos materiais de construção. Os 

“espaços verdes” deveriam fazer parte do processo de atalhoamento, constituindo um complemento da 

área prevista para cada família. A questão da densidade condicionou a planificação dos espaços livres 

públicos das iniciativas de atalhoamento. Conforme ROXO (1979), às altas densidades de construção 

deveriam estar associadas áreas livres públicas de “descompressão” urbana. 

As operações de reordenamento estavam mais direccionadas para zonas habitacionais com maior 

densidade, enquanto o atalhoamento estaria mais vocacionado para a organização de manchas de 

expansão (ainda com pouca densidade de ocupação). Segundo o Manual do Atalhoamento, de 1982, o 

atalhoamento estruturou operações planificadas de criação de zonas ordenadas, dividindo terrenos 

desocupados em talhões, blocos e quarteirões destinados à construção, definindo o seguinte:  

-> Talhão – parcela do terreno planificado destinada a um fim económico ou social, colectivo ou 

familiar (fabrica, mercado, escola, hospital, casa); 

-> Bloco de talhões – conjunto de talhões contíguos delimitado por vias, para um pequeno número 

de famílias (até 12). Nas zonas habitacionais estas unidades de terreno estavam interligadas num 

sistema mais amplo, a saber: 

. Parcela – área relativamente grande, propriedade de alguém, murada ou vedada (ou não), 

sempre demarcada, transposta para cadastro (registada graficamente); 

. Bloco parcelar – grupo de parcelas contíguas delimitado por vias públicas; 

. Quarteirão – conjunto de blocos de talhões com as vias que os interligavam aos espaços livres 

colectivos internos (no quarteirão viviam, em média, 50 famílias, com uma população 

aproximada de 250 pessoas); 
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. Unidade comunal – conjunto de 4 ou 5 quarteirões com vias que os interligavam aos espaços 

colectivos internos (nelas habitavam, aproximadamente, 400 famílias, com cerca de 2.000 

pessoas); 

. Bairro comunal – conjunto de unidades comunais onde podiam habitar, sensivelmente, 

12.000 pessoas (o bairro comunal não deveria ter mais do que 6 unidades comunais). 

Ainda de acordo com o mesmo documento, nos espaços extensos das áreas mais ruralizadas, os talhões 

(demarcados com construções) eram maiores, comparativamente aos da zona suburbana próxima do 

núcleo da cidade – as parcelas eram, regra geral, de 12x15m, 12x20m e 12x25m. 

 

 

Imagem 4. Operação de atalhoamento (in Departamento de Estudos e Desenvolvimento do Habitat, Centro de 
Formação. 1982. Manual do Atalhoamento. Maputo. Direcção Nacional de Habitação de Moçambique). 
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No processo de parcelamento encetou-se o apetrechamento das infra-estruturas sociais necessárias 

(arruamentos; escolas; fontanários; edifícios da administração; edifícios comunitários). Nos sectores de 

expansão o tipo de construção era mais simples, conferindo uma configuração mais uniforme à imagem 

dos quarteirões. O número de hab/ha passou a ser comparável ao do núcleo da cidade (na área dos 

edifícios verticalizados). A tipologia de moradia foi o modelo habitacional mais ambicionado pela maioria 

das populações dos bairros, se possível com varanda coberta na frente da casa, vários quartos e sala, por 

vezes casa de banho e cozinha interior, para além de cobertura de várias águas (Raposo & Salvador 2008), 

conferindo esta opção uma imagem horizontalizada aos novos bairros, por oposição à verticalizada de 

algumas áreas centrais da capital moçambicana. 

 

 

Imagem 5. Organização de bairro “suburbano”: rede viária e equipamentos de apoio (in ROXO. 1979. Documento 2, 
Anexo 5. Maputo). 
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A conformação de Maputo após a independência objectivava, a partir da grelha colonial, consolidar uma 

capital na qual a actividade agrícola tivesse igualmente espaço para ser praticada, perspectivando a 

articulação entre o desenvolvimento urbano e o rural – equilibrado e adequado às tradições e meios locais. 

 

Imagem 6. Operação de reordenamento (in ROXO. 1979. Documento 2, Anexo 5. Maputo). 
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Este conjunto de operações tinha como objectivo atenuar a separação (morfologicamente definida pelo 

grande arco da chamada “Circunvalação”) entre o tipo de qualidades urbanas da designada «cidade de 

cimento» e as da «cidade de caniço», minimizando clivagens (provindas do período colonial) entre 

características presentes na malha urbana colonial e as adstritas ao processo de urbanização que se 

verificava a Norte da grelha do traçado regulador, consubstanciado enquanto prática urbanística 

portuguesa. A relação entre o progresso urbano e rural foi, de acordo com JENKINS (2001), decisivo para as 

estratégias de planificação física do espaço urbano de Maputo. O modelo “agropolitano” de crescimento da 

cidade identificava prioridades entre a descentralização do desenvolvimento urbano e o programa de apoio 

a distritos prioritários, indexando ao controlo estatal o valor especulativo do solo urbano. 

Procurou-se promover o progresso urbano permitindo o rural no tecido da cidade, no qual muitos citadinos 

desenvolviam uma actividade agrícola de poucos recursos e ambientalmente adequada. O campo e o solo 

urbano mesclavam-se, fundiam-se sem limites totalmente estabelecidos. Perante o avigoramento desta 

lógica híbrida, as acções de intervenção sobre a cidade eram programadas de modo a ter uma outra 

consciência e cuidado com a escassez de recursos. 

 

Imagem 7. Reordenamento urbano sem demolição prévia de habitações e árvores existentes (in ROXO. 1979. 
Documento 2, Anexo 4. Maputo). 
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O entendimento da forma urbana de Maputo, já muito mais resultante de processos de urbanização 

extensiva e acelerada do que, propriamente, de constituintes morfológicos da grelha colonial, exige que se 

conheçam antecedentes urbanísticos como os que foram referenciados nas páginas anteriores, na medida 

em que muito do que se pode hoje percepcionar da composição urbana da capital moçambicana consiste 

em marcas deste legado, importantes para a urbanização da capital de Moçambique. 

Analisando morfologicamente Maputo, destaca-se a relevância da célula habitacional, que (mesmo quando 

precária) se adensa e repete de modo bastante dinâmico, quase como se de um organismo “vivo” se 

tratasse. As formas sob as quais se agrega e se transforma auxiliam ao esclarecimento de diferentes tecidos 

integrantes da forma urbana daquela cidade. É principalmente nas «Áreas Urbanizáveis» que esta situação 

se verifica, visto que [consoante o Plano de Estrutura Urbana do Município de Maputo (2008: 160)] 

coexistem aqui sectores que já tiveram algumas acções planificadas de urbanização (demarcação de 

talhões; abertura de acessos e infra-estruturas, como redes de distribuição de energia e água potável) com 

zonas que foram ocupadas sem terem sido precedidas de operações de planeamento urbano, em que – 

...nestas áreas observa-se uma acelerada densificação em baixa altura, em locais carentes de 
ordenamento urbano e infra-estrutural, num processo descontrolado que dificultará no futuro o 
melhoramento das condições básicas de vida dos seus ocupantes ... 

A estrutura urbana de Maputo é composta por «Áreas Planificadas» e por áreas designadas de «Não 

Planeadas». Estas duas categorias estão referenciadas no Plano de Estrutura Urbana do Município de 

Maputo (2008: 161), o qual as caracteriza da seguinte maneira:  

. Áreas Planificadas: com algumas infra-estruturas e sistema viário predominantemente em terra, 

apresentando (regra geral) média densidade residencial, entre 20 e 60 casas/ha; verificam-se 

pontualmente densidades mais altas, não obstante o facto de, na maior parte dos casos, as 

habitações serem unifamiliares e de baixa altura. Isto sucede porque, de forma não controlada, os 

talhões vão sendo ocupados por mais de uma família. 

- Os espaços com estas características localizam-se dispersos por todo o território urbano do 

Município, com destaque para o conjunto que agrega os Bairros Ferroviário, Laulane e 3 de 

Fevereiro [todos no Distrito Municipal N.º 4 (DM4), com superfície de 922ha e população 

estimada em 94.556 (2007)], o Bairro Hulene A (também no DM4), partes dos Bairros 

Maxaquene e Polana Caniço A (DM3), bem como os assentamentos recentes de Magoanine e 

Zimpeto (DM5). A maior parte dos aglomerados desta categoria de espaço tiveram os seus 

planos de urbanização elaborados nos últimos 30 anos. 
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Imagem 8. Limites e configuração morfológica dos Distritos Municipais DM4 e DM5 (desenho do autor, com A. Vieira, 

2012 – obtido por sobreposição à cartografia de Maputo, 2005). 

. Áreas Não Planeadas: de desenvolvimento «espontâneo», ocupando 60% das áreas urbanizáveis; 

existem casos de zonas com densidade habitacional acima de 60 casas/ha, facto que dificulta 

iniciativas de reordenamento e melhoramento das condições de vida da população. Estes sectores 

concentram-se nos subúrbios mais antigos especialmente no DM2 e 3, ocupando a quase totalidade 

dos Bairros Chamanculo, Mafalala e Xipamanine. 

     

Imagem 9. Limites e configuração morfológica dos Distritos Urbanos DM2 e DM3 (id., 2012) 

N 

N 

DM2 DM3 

DM4 DM5 
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O Plano de Estrutura da década de 1990 sintetizava já deste modo a estrutura urbana de Maputo no que se 

refere aos tipos de áreas habitacionais: zonas residenciais formalmente demarcadas com infra-estruturas 

bastante completas e baixa-média densidade; manchas habitacionais formalmente demarcadas com infra-

estruturas bastante completas e de média-alta densidade. Existem também áreas formalmente 

demarcadas com infra-estruturas não completas e de baixa-média densidade. Estas são as que apresentam 

configurações “regulares”. Por outro lado, verifica-se igualmente a presença de espaços residenciais 

informalmente demarcados com infra-estruturas não completas e de baixa-média densidade. Para além 

destes, outros são não demarcados, com infra-estruturas não completas e de baixa-média densidade. Por 

fim, áreas habitacionais não demarcadas com infra-estruturas não completas e de média-alta densidade. 

Estas estão comummente associadas a conformações auto-organizadas. 

A extensão urbana de Maputo assenta em estratégias “formais” (de escalas macro e intermédia) e lógicas 

“informais” (indexadas a microsistemas autoconfigurados de uso, apropriação e transformação da cidade) 

pouco articuladas e nem sempre enlaçadas e/ou convergentes, no qual – segundo JENKINS (2010: 16) – o 

uso residencial é o segundo uso da terra mais importante [cerca de 9.200ha, 30% do total (a área completa 

do Município é de 380 Km2, em que 1/3 é denominado área de reserva ecológica)]. Ainda conforme o 

mesmo autor, 9% dos referidos 9.200ha estão integralmente consolidados e o resto está parcialmente 

consolidado ao nível da disponibilização de infra-estruturas e habitação. Regressando ao Plano de Estrutura 

Urbana do Município de Maputo (2008: 160), poder-se-á acrescentar que o espaço destinado a actividades 

industriais, de armazenagem ou de oficinas, ocupa 456ha. A agricultura, que sustenta parte considerável da 

população da cidade, ocupa 25% do Espaço Municipal, sabendo que as zonas integrantes na  

...estrutura ecológica ocupam 1/3 do Espaço Municipal, com destaque para as áreas na Inhaca e Catembe. No 
espaço afecto à estrutura ecológica, incluem-se as áreas húmidas e inundáveis (3.858ha), as áreas alagáveis 
com 758,03ha, os cursos e planos de água com 91,2ha, áreas de vegetação natural (vulgo mato) com 5.132ha, 
localizadas principalmente na Catembe e Inhaca. Os parques e jardins desenvolvem-se em 257ha, sendo que 
525ha são ocupados pelo verde arborizado de protecção .... 

Ainda de acordo com o mesmo documento, os equipamentos de utilidade pública, incluído os destinados 

para usos sociais (escolas; hospitais; culturais; desportivos; religiosos; entre outros) e os para usos especiais 

(aeroporto; cemitérios; lixeiras; instalações militares; etc.) ocupam cerca de 2.510ha (destes, 1.582ha 

referem-se a usos especiais). Em síntese, recorrendo novamente a JENKINS (2010: 16), as áreas com uso 

agrícola permanecem determinantes e constituem aproximadamente 26% da área urbana, para além de 

outros usos da terra que englobam reservas especiais (5%), equipamento social (4%) e actividades 

económicas e industrial (1%). 
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Imagem 10. Diagrama simplificado da relação entre bairros, actividades (residencial; serviços; comércio; 
industrial; agro-pecuária) e eixos estruturantes da extensão do território urbano (desenho do autor, 2008 – 

obtido por sobreposição à cartografia de Maputo, 2005). 

A propósito desta figura, na qual se co-relacionam os limites dos bairros que compõem os Distritos Urbanos de 

Maputo (indicados através das diferentes cores), os seus principais vectores de estruturação e o conjunto de 

actividades que neles prevalecem, é relevante referenciar BÉRNARD DA COSTA & BIZA (2010: 2 e 3): 

...As ambivalências e contradições captadas permitem concluir que embora em termos de categorização, os bairros, a 
cidade de cimento e o campo sejam alternadamente inseridos em modelos classificatórios opostos e dicotómicos, 
estes modelos não traduzem sempre os mesmos significados e conteúdos. […] Constatou-se que os bairros podem ser 
considerados quer cidade, quer cidades incompletas […] em função da maior ou menor presença de infra-estruturas 
sendo algumas destas consideradas mais representativas do grau de urbanidade dos bairros do que outras, 
nomeadamente, energia, transportes, lojas, escolas, tipos de casas e estradas. A organização, definida em 
termos de disponibilidade de espaço, dimensão dos talhões, existência de vias de comunicação (ruas e estradas) 
bem definidas e ordenamento (oficial ou não), é um dos aspectos que associam ao mundo urbano e que é 

valorizado positivamente na comparação entre bairros .... 

Esta citação reforça a noção que o tecido urbano da capital de Moçambique é percepcionado a partir de 

perspectivas desdobradas, cuja linearidade não se estabelece através do recurso “simplista” a lógicas que 

reduzam o processo, os intervenientes e os constituintes de transformação da forma urbana de Maputo a 

modelos que não consigam estabelecer a intrínseca interdependência relacional entre a organização do uso 

residencial, sua correspondência com a estrutura parcelar (e respectivo “direito” a solo urbano, logo, à 

DM1 

DM2 DM5 

DM3 

DM4 

DM4 

DM2 
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cidade), e da infra-estruturação urbana. Estes são os principais elementos que consubstanciam dinâmicas 

colaborativas levadas a cabo pelos citadinos no sentido de transpor insuficiências sentidas a vários níveis, 

principalmente as relacionadas com o espaço onde habitam. Tanto assim é que  

... não é para a cidade de cimento, que todos idealizam e valorizam, que gostariam de ir viver. Pelo contrário, os 
bairros ideais são, ou aqueles onde realmente residem – e o facto de a casa aonde vivem ser o sítio ideal para 
viver reflecte os enormes investimentos que aí realizam e nos quais são canalizados grande parte das 
poupanças que conseguem realizar –, ou os bairros mais afastados do centro urbano, onde o processo de 
urbanização é mais recente (CMC, Jafar, Guáva, Congolote, Zimpeto) e existe algum ordenamento (sendo por 

isso tidos como “mais organizados”) ... (BÉRNARD DA COSTA & BIZA, 2010: 2). 

 

 

Imagem 11. Relação entre a infra-estruturação, o limite dos talhões e as habitações (foto do autor, 2005). 

 

PERSPECTIVA SÍNTESE E EXPLORATÓRIA 

Explanou-se a urbanização extensiva em Maputo a partir da retícula colonial, referenciando assimetrias no 

conjunto urbano, desequilíbrios na distribuição de equipamentos, deficiências ao nível da oferta de serviços 

urbanos, fragilidades na disponibilização de habitação e insuficiências da malha urbana e do tecido 

edificado. Indicou-se também, por outro lado, a consubstanciação de microcentralidades contrapostas à 
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macrocentralidade excêntrica da grelha colonial, capilarizando a estrutura urbana e seus nódulos – que 

contribuem para a transposição do deficit de dispositivos tipo-morfológicos comunitários de apoio social. 

Constituem problemáticas que se enquadram, de forma ampla, na precarização estrutural de territórios 

urbanos contínuos marcados pela pobreza generalizada, em que, adaptando BEALL & FOX (2009: 119) – 

In the 1950s and 1960s, urban poverty was largely perceived as a temporary phenomenon – a product of the 
disruptive process of industrial transition. It was generally believed that the urban poor would eventually be 
absorbed into formal labour markets. Urban development policies focused primarily on investments in 
infrastructure and housing for the formal workforce and their families. By the 1970s, however, it became clear 
that urban labour markets were failing to keep pace with urban growth, evident from expanding slums and 
urban informal economies. The discourse of international development began to shift towards “basic needs”, 
with increasing attention being paid to such issues as access to primary healthcare, education and other 
essential services, as well as the need for individuals to have access to employment and income earning 
opportunities and the right to participate in community life … 

Os parágrafos anteriores deram nota de antecedentes que resumem contextualmente e em termos 

macropolíticos as questões aprofundadas, verificando-se que – consequentemente – a sobreexploração de 

sistemas e redes, do tecido edificado e de malhas de circulação, desdobradando regras formais e lógicas 

informais, convalidam regras e padrões assentes em micro-estratégias de auto-organização de dinâmicas 

de miscigenação tipológica e morfológica. Em suma, a hibridização e a renovação de qualidades espaciais 

tem acontecido de modo incremental, expressando acções individuais multi-operativas e inter-escalares a 

partir de relações de similaridade e inferência de métodos que deverão ser sintetizados em processos – 

…whose body/torso is as common as a collective, manageable with little hierarchy and stratification, organized 
in a very flexible and adaptable way – like a chameleon. The internal organization of this type of proposal 
should be constantly evolving […]: chameleonic principles that themselves metamorphose in order to better fit 
the urban spaces …(VIANA, 2010b: 185)  

ou seja, poder-se-ão articular para Maputo, de forma exploratória, princípios “camaleónicos” de 

intervenção urbana, que valorizem, aprendam e interajam com a [auto]organização existente. 
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