
Anuário sobre o Financiamento à Habitação 2019

Moçambique é a Bolsa de Valores de Moçambique, ou BMV. A BMV é uma
instituição pública que opera sob a tutela do Ministério da Economia e Finanças.
Os títulos corporativos e governamentais do país são negociados aqui, mas os
mercados secundários e de derivados continuam subdesenvolvidos.6

Mais de 76,7 por cento da população adulta conseguiu acesso a serviços
financeiros físicos ou electrónicos, incluindo bancos, outras instituições financeiras
e instituições monetárias móveis. Da população urbana, 3,3% têm empréstimos,
em comparação com 0,6% nas zonas rurais.7 Os maiores bancos controlam 72%
dos activos do sistema bancário, contra 80% em 2010.8 O sector tem atraído
investidores estrangeiros: NedBank, EcoBank, Credit Suisse e Banco BIG entraram
no mercado moçambicano em 2015.9

Resumo
Moçambique é classificada como uma economia subsahariana de baixo
rendimento1 e é uma das economias mais pobres da região da SADC, apesar de
possuir vastos recursos naturais. A população do país era de 28,8 milhões de
pessoas em 2017.2 A habitação é uma preocupação para a maioria da população,
especialmente para os jovens dos segmentos de baixa a média renda. A maioria
dos projectos habitacionais atende a famílias de alta renda. A legislação sobre
propriedade é pobre ou insignificante e, por isso, é amplamente ignorada pelo
mercado que continua a fornecer habitação. Alguns grupos imobiliários
começaram a pensar na legislação do sector e, consequentemente, estão a fazer
lobby junto do Governo.

Desde 2015, Moçambique tem vindo a enfrentar um ambiente macroeconómico
particularmente instável. As questões de governação em curso apenas
aprofundaram a crise. Dito isto, a inflação anual decresceu nos últimos três meses
de 4,0% em Maio de 2019 para 3,6% em Julho. O crescimento económico anual
em 2018 foi de 3,3% e o Produto Interno Bruto (PIB) é actualmente de MT 898,7
mil milhões (US$ 14,5 mil milhões), igual ao PIB per capita de MT 31 207
(US$502). Prevê-se que o crescimento do PIB desacelere em 2019 com uma
recuperação gradual em 2020, impulsionado principalmente pelas actividades de
reconstrução pós-desastre natural e pelos projectos de gás natural na Bacia do
Rovuma no Norte de Moçambique.3 Os fluxos de Investimento Directo
Estrangeiro continuam em baixa.4

Ao longo da última década, houve um crescimento notável na identificação e
exploração inicial de recursos minerais e hidrocarbonetos. O crescimento do
sector não tem sido fácil, dada a localização remota dos recursos e os obstáculos
relacionados com o acesso e o fornecimento de infra-estruturas, bem como a
volatilidade dos preços das mercadorias. O impacto positivo do sector extractivo
ainda não é totalmente visível. No entanto, o governo desenvolveu um quadro
legislativo abrangente para maximizar os benefícios para o crescimento económico
e o desenvolvimento social a longo prazo e para regular o desenvolvimento do
sector.5

Acesso ao Financiamento
Moçambique tem 17 bancos. Desde 2015, o sector bancário tem sido alvo de
uma série de intervenções do Banco Central (Banco de Moçambique) visando as
reservas cambiais, Inflação e desvalorização da moeda. A bolsa de valores em
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Principais centros urbanos Maputo, Beira, Nampula

Taxa de câmbio: 1 US$ = [a]1 de Julho 2019
1 PPP$ = [b]

62.15 Metical Moçambicano (MZN)
22.27 Metical Moçambicano (MZN)

Inflação 2018 [c]  | Inflação 2019 [c]
População [b] 
Taxa de crescimento da população [b]  | Taxa de urbanização [b]
Percentagem da população total abaixo da Linha Nacional de
Pobrezae (2017) [b]
Taxa de desemprego (% do total da mão-de-obra, estimativa
nacional) (2017) [d]
Proporção da população adulta que contraiu empréstimos
formalmente (2017) [b]

3.9 | 4.2
29 495 962
2.9% | 4.4%

46.1%

25.0%

5.0%

PIB (actual US$) (2018) [b] 
Taxa anual de crescimento do PIB [b]
PIB per capita (Actual US$) (2018) [b]
Coeficiente de Gini (2017) [d]
Classificação global do IDH (2017) [d]  | Pontuação do índice IDH
do país (2017) [d]

US$14 457 milhões
3.3%
US$490
45.7

180 | 0.437

Taxa de juro dos empréstimos (2017) [b]
Rendimento obrigações do Estado com prazo de 2 anos
Número de hipotecas pendentes
Valor das hipotecas residenciais pendentes (US$) 
Número de provedores de crédito hipotecário [f]
Taxa de hipoteca prevalecente [g]
Prazo médio das hipotecas em anos [g]
Pagamento de entradas  [g]
Rácio de crédito hipotecário em relação ao PIB

27.9%
n/a
600
n/a
17
27.5%
25
10.0%
n/a

Qual é a forma de registo das escrituras? [e]
Número total de imóveis residenciais com título de propriedade
Número de casas concluídas
Número de construtores privados/empreiteiros formais (2014) [h]
Número de agentes imobiliários formais (2014) [h]
Custo de um saco de cimento padrão de 50 kg
Preço da casa mais barata, recém-construída por um construtor
formal ou empreiteiro numa zona urbana (unidades da moeda
interna) [I]
Tamanho da casa mais barata, recém-construída por um construtor
formal ou empreiteiro numa zona urbana [i]
Preço médio de arrendamento para esta unidade em uma área
urbana (unidades moeda local) [j]
Número de empréstimos microfinanceiros pendentes
Número de provedores de microfinanças [f]
Número de empréstimos à construção de habitação pendentes
Número de provedores de financiamento da construção [f]

Computador - Scanner
44 000
n/a
2 097
2 097
360 MZN (US$5.79)

3 418 491 MZN

65m2

45 556 MZN
n/a
7
n/a
18

Pontuação da Facilidade de Fazer Negócios do Banco Mundial [e]
Número de procedimentos para registar um imóvel [e]
Tempo (em dias) desde o requerimento até a conclusão para
residencial unidades na principal cidade urbana [k] 

135
8

150

NB: Os números referem-se a 2019, salvo indicação em contrário.

[a] Coinmill                                                                         [f]     Banco de Mozambique
[b] Indicadores de Desenvolvimento Mundial do                  [g]     Banco Barclays Moçambique

Banco Mundial                                                              [h]     Instituto Nacional de Estatística
[c] Base de dados do FMI sobre as perspectivas                   [I]     Casa Minha

económicas mundiais                                                     [j]     Numbeo
[d] PNUD: Relatórios de Desenvolvimento Humano               [k]     Stefanutti Stocks
[e] Banco Mundial Doing Business 2018 
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Apesar da fraqueza do crédito às PMEs, os indicadores de inclusão financeira
melhoraram ao longo dos anos, com autoridades governamentais como o
Ministério das Finanças, o Banco Central e a DSF Moçambique a executar uma
estratégia de inclusão detalhada. O governo afirma que a inclusão financeira ainda
é baixa nas áreas não-urbanas e introduziu regras para os bancos expandirem as
suas actividades através dos agentes bancários. Espera-se que estes ajudem a levar
os serviços às zonas rurais não cobertas pelo sistema bancário. Além disso, o
governo introduziu uma estratégia nacional de inclusão financeira para o período
de 2016 a 202210 Abrange o acesso e a utilização de serviços financeiros, o
reforço das infra-estruturas financeiras e uma melhor protecção dos consumidores
e literacia financeira, e inclui objectivos intermédios e finais específicos, com um
mecanismo de acompanhamento e avaliação em vigor.11

As hipotecas em Moçambique têm uma maturidade de 12 a 25 anos. Os critérios
de empréstimo reflectem a cautela do sector bancário, e os limites máximos do
empréstimo ao valor nominal estão geralmente limitados a 70 por cento. As taxas
de juros ainda estão altas em 16 a 22,5 por cento. O imóvel hipotecado deve
estar registado na secção de Registo Predial no Departamento do Ministério da
Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. A maioria das hipotecas é para
propriedades em Maputo, na vizinha Matola e nos subúrbios circundantes, com
quase nenhuma em outras cidades. Alguns bancos consideram o rendimento não
salarial quando avaliam a capacidade de um cliente para reembolsar um
empréstimo. Devido a uma história de dívidas incobráveis para empréstimos à
habitação não garantidos na década de 1990, todos os bancos têm requisitos
rigorosos para a garantia do empréstimo.12

Alguns bancos oferecem empréstimos para construção e renovação por um
período de três a cinco anos a taxas de juro mais elevadas. Certos bancos, para
facilitar e acelerar os empréstimos à habitação, propõem regimes de locação
financeira ou de locação com opção de compra de imóveis a um locatário que
tenha a opção de comprar o imóvel no final do contrato de locação financeira. As
taxas de juro são tão elevadas que atingem os 23 por cento.13 A principal taxa
de juro do crédito em Moçambique foi indicada em 27,9 por cento em 2017.14

Acessibilidade
O governo é o maior investidor institucional local em habitação a preços acessíveis
em Moçambique. O principal apoio do governo ao mercado imobiliário é o Fundo
de Promoção da Habitação (FFH), que é supervisionado pelo Ministério das Obras
Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH). O FFH foi criada em 1995
e tem um amplo mandato para oferecer financiamento para habitação e
construção, e para desenvolver a habitação através de parcerias público-privadas.
O FFH não oferece produtos hipotecários independentes. O seu actual modelo
de negócio é construir habitação e vendê-la a grupos-alvo da população através
de um programa de pagamento de 20 anos e taxas de juro fixas (dados antigos
de 2008 sugerem que estas taxas variam entre 5 e 10 por cento).15

Dados os factores acima referidos, grande parte da construção de habitação é
financiada através de empréstimos ao consumo a curto e médio prazos (até cinco
anos) de até 300 000 MT (US$ 4 839) a taxas de juro de 20 a 25 por cento.
Continua a ser mais barato do que as taxas praticadas pelas instituições de
microfinanças. O valor dos empréstimos à construção de habitação está crescendo
a cerca de 10 a 15 por cento ao ano. Os bancos não controlam a aplicação por
parte do utilizador dos fundos, pelo que não existe informação disponível sobre
o volume de crédito utilizado para a construção de habitação.16

Oferta de Habitação
Estima-se que 15% dos agregados familiares podem ser categorizados em
rendimento superior, se definidos como aqueles que ganham mais de 150 dólares
por mês.17

Vinte e nove empresas de construção notáveis operam no mercado
moçambicano. O sector da construção em Moçambique está a recuperar apesar
da crise económica e financeira, mantendo-se abaixo dos níveis de 2014.18 O
final de 2018 foi marcado pelo lento arranque de alguns projectos residenciais
nas principais zonas de Maputo. No entanto, a maioria dos projectos previstos
para a área da Estrada Circular de Maputo ainda está à  espera de um melhor
clima económico, excepto na área de Dona Alice, onde a flutuabilidade é evidente.
As transações durante 2018 foram moderadas, com valores habitacionais caindo

16% na zona do Polana Cimento (renda média e alta) e 4% na zona de
Sommerschield (renda alta). 

As classes médias e baixa continuam a depender da autoconstrução porque não
há projectos suficientes adaptados aos seus rendimentos.19 Nas cidades e vilas
africanas, estima-se que 75 a 90 por cento de todas as novas habitações são
construídas fora dos processos oficiais de urbanização e construção, o que
também é provável que aconteça em Moçambique. A maior parte desta
construção é feita de forma informal e progressivamente.20

A carteira habitacional em Moçambique em 2015 foi de 2 milhões, com uma taxa
de crescimento da urbanização de 3,3 por cento e uma urbanização de 32,2 por
cento.21 Não estão disponíveis dados sistemáticos sobre a Construção de
habitações. No entanto, a pesquisa conclui que, tanto nas zonas urbanas como
rurais de Moçambique, a maioria dos agregados familiares constrói a sua habitação
com a sua própria mão-de-obra ou com a assistência de artesãos ou empresas
de construção locais, se os puderem pagar. A maioria das casas nas áreas urbanas,
especialmente fora da área metropolitana de Maputo, ainda são construídas com
materiais locais. 

O uso de materiais de construção convencionais está a aumentar como resultado
do aumento do custo dos materiais locais nas áreas urbanas, das elevadas
exigências de manutenção e da maior disponibilidade de materiais de construção
convencionais.22 A aspiração do cidadão urbano é tipicamente uma casa de
cimento, embora os custos de construção sejam elevados e aumentem com o
aumento dos preços do cimento. Uma comparação dos custos de construção de
habitação no sector formal com os custos nas principais cidades dos países
vizinhos revelou que os custos de construção tendem a ser 34 a 73 por cento
mais elevados em Maputo do que em Joanesburgo e Dar es Salaam.23

Um dos principais projectos de desenvolvimento habitacional em Moçambique é
o Zintava II. A cerimónia de fundação do projecto foi presidida pelo Presidente
da República e espera-se que esteja concluído dentro de três anos. O
empreendimento compreende 1840 apartamentos de 3 quartos a serem
construídos no distrito de Marracuene, província de Maputo, com um investimento
de aproximadamente 5,7 mil milhões de MT (92 milhões de dólares americanos).
Este projecto irá beneficiar jovens e funcionários públicos numa primeira fase, com
fases adicionais a serem alargadas ao público em geral.24

Disponibilidade de dados sobre o financiamento da
habitação
Dados e informações adicionais sobre o acesso dos agregados familiares
ao financiamento podem ser acedidos a partir de FinScope Surveys. O
último inquérito FinScope foi realizado em 2014, embora o MOZ da
DSF esteja actualmente a trabalhar para actualizar o inquérito com o
FinScope 2019. Geralmente, a informação em Moçambique é limitada.
As fontes oficiais locais não têm estatísticas actualizadas e a maioria dos
dados é registada manualmente, embora haja projectos em curso que
criam software para digitalizar a informação. A informação disponível
sobre o país na internet está desactualizada: muitos estudos foram feitos
na década de 1990. Algumas informações disponíveis que incluem dados
sobre a renda familiar foram produzidas em 2014-2015.

As informações relativas à construção e aos projectos previstos devem
ser recolhidas junto do município em causa através de uma carta de
pedido de informações ao director ou engenheiro ou através de
contactos pessoais e cartas ou e-mails dirigidos aos funcionários-chave
dos serviços competentes, como o Departamento de Urbanização e
Construção ou o Departamento de Planeamento e Cooperação do
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. A
informação relacionada com o registo de propriedade pode ser obtida
através de pedidos escritos e dirigidos aos funcionários da Conservatória
do Registo Predial. A informação relacionada com a quota de mercado
do banco pode ser obtida através de uma carta solicitando informação
à Divisão de Instituições de Crédito do Banco Central de Moçambique.
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Uma empresa subsidiária do grupo estatal chinês CITIC vai construir 35 000 casas
em Moçambique ao abrigo de um acordo recentemente assinado com o FFH. O
CITIC deverá construir 15 000 casas no Sul, 10 000 no Centro e outras 10 000
no Norte do país.O projecto visa a construção de habitações a um custo acessível
aos jovens e aos funcionários públicos, estando prevista a utilização de técnicas
de construção de baixo custo. Os preços de compra deverão variar entre 1,86
milhões de MT (US$ 30 000) e 2,49 milhões de MT (US$ 40 000) por casa.25

Em Agosto de 2019, a empresa social de habitação a preços acessíveis Reall
assinou um acordo de parceria com a Casa Real para apoiar a capacitação e a
construção e mudar o panorama do financiamento à habitação em Moçambique.
Foi assinado um Memorando de Entendimento (MdE) entre a Casa Real e o
Barclays Moçambique (já com a nova designação de ABSA Moçambique). O
objectivo é financiar o financiamento ao usuário final para a crescente construção
de casas populares da Casa Real, com preços de venda entre MT621 544
(US$ 10 000) e MT3,1 milhões (US$ 50 000). A Casa Real projecta construir 300
casas por ano até 2023. Um dos projectos deste programa está localizado no
bairro Inhamizua da cidade da Beira, cuja construção teve início em 2018, numa
parceria entre o Conselho Municipal da Beira e a Casa Real. A Casa Real também
tem estado envolvida em reparações pós-ciclone e obras de melhoria das casas
da Casa Real na Beira após os efeitos do ciclone Idai.26

O FFH está também a executar o Projecto Mutuanha em Nampula com o
primeiro lote de 42 casas concluído em Julho de 2019.27 Estas casas são
projetadas para futura expansão. As casas foram oferecidas a jovens e funcionários
públicos com crédito de 15 anos com prestações mensais de 12 012 MT
(US$ 193).28

O projecto Casa Minha foi iniciado em 2016 em Maputo. O modelo Casa Minha
envolve o proprietário dos direitos de uso da terra dando o direito de construir
a Casa Minha, que por sua vez constrói duas casas em cada terreno. Uma casa é
para o proprietário e a outra deve ser vendida ao preço de mercado. A Casa
Minha ajuda o proprietário a obter o título, com os rendimentos da casa à venda
sendo usados para financiar a construção. As casas do projecto Casa Minha podem
ser construídas em seis a oito meses, o que é rápido para Moçambique. As
unidades vêm em diferentes tipos de planta, com terrenos de 70m2 a 106m2 e
unidades que ocupam uma área de 51m2 a 80m2. As unidades têm normalmente
dois quartos cada. A primeira casa do projecto Casa Minha foi vendida por 2,8
milhões de MT (US$ 45 mil), que seria acessível a uma família de renda média-
alta. As pré-vendas financiarão a próxima rodada de aproximadamente 10 casas,
já que um terço do custo total é necessário como entrada.29

Os estrangulamentos no sector da construção são de natureza regulamentar e
podem ser melhorados através do aumento das capacidades organizacional,
técnica e humana do Estado para aplicar regulamentos, combater a corrupção,
supervisionar o licenciamento de obras, licitações, importação de bens e serviços
e gestão do uso da terra, e introduzir sistemas de registo de terras actualizados e
eficientes.

Mercados imobiliários
O financiamento limitado disponível para a habitação em Moçambique está a
limitar a oferta e a qualidade da habitação no país. A maioria dos agregados
familiares urbanos (78,6 por cento) possui as suas próprias casas. Apenas 12,7%
vivem em casas alugadas e 8,7% vivem em casas emprestadas. 

O governo possui todas as terras em Moçambique. Nos inquéritos, possuir uma
casa não se restringe, portanto, à propriedade no sentido legal. Pelo contrário, é
entendido amplamente para incluir casas que não são arrendadas, emprestadas
ou hipotecadas. In Maputo City, Na Cidade de Maputo, a percentagem do
agregado familiar que arrenda é muito superior à de outras áreas urbanas, porque
as pessoas de outras regiões do país migram para a capital em busca de melhores
condições de vida; em Maputo, o arrendamento é de 23 por cento e a casa
própria de 68 por cento.30

O arrendamento de um apartamento de 1 quarto no centro da cidade de
Maputo é de 733 dólares americanos por mês. Fora da cidade, um apartamento
semelhante custaria 282 dólares americanos. Um apartamento de 3 quartos no
centro da cidade seria arrendado por US$ 1 324 e US$ 732 fora do centro da
cidade.  O registo de um novo edifício no Registo Predial demora 43 dias. 

Os investidores preferem grandes projectos imobiliários em Maputo e,
especialmente, em áreas de alto rendimento como Sommerschield, Coop e
Polana.

Políticas e Legislação
Para o governo, o tema da urbanização é um desafio. Apenas cerca de 31,9 por
cento da população está urbanizada, pelo que as estratégias de desenvolvimento
ainda estão concentradas nas áreas rurais, onde a pobreza é mais prevalecente. A
necessidade de abordar a urbanização está, no entanto, a ser lentamente
reconhecida. A construção informal e o transporte urbano são temas cada vez
mais debatidos, A posse da terra é conseguida através de direitos de terra
temporários de longo prazo, conhecidos como DUATS. O acesso a estes direitos
por parte dos indivíduos e dos promotores imobiliários tem sido complexo,
resultando numa segurança de posse limitada. Poucas famílias têm direitos
adequados de registo de propriedade e desenvolvimento, e as autoridades
municipais enfrentam dificuldades na emissão deste documento . A posse clara e
segura da terra também permite que as autoridades locais cobrem taxas e
impostos que podem ser usados para melhorar a cidade e fornecer serviços
públicos como a recolha de lixo. Além disso, o sistema DUAT é de uso limitado
para o desenvolvimento de habitação do tipo hipoteca. Isto impede que os
promotores imobiliários complementem os esforços públicos para construir infra-
estruturas para empreendimentos habitacionais sustentáveis.

O Plano Quinquenal do Governo de Moçambique 2015-2019 tem várias
prioridades, objectivos estratégicos e metas directamente relacionadas com a
urbanização e o ordenamento do território. A Prioridade II é desenvolver o Capital
Humano e Social, com os objectivos estratégicos de aumentar o acesso ao
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abastecimento de água, saneamento, transporte, comunicações e habitação.
Moçambique não tem uma estratégia de urbanização específica, embora exista
uma política e estratégia de habitação a partir de 2011, com enfoque na promoção
da habitação nas zonas rurais e especialmente nas zonas urbanas que enfrentam
um rápido crescimento populacional, e na promoção do ordenamento do
território e do desenho urbanístico.

Um estudo de 2007 encomendado pela USAID identifica várias áreas para
potenciais reformas legislativas. Estas incluem: a remoção das restrições à
transferência de direitos de terra rural, o desenvolvimento de taxas de autorização
e impostos apropriados para a concessão de terras, permitindo que os
investidores recuperem e lucrem com as melhorias da propriedade imobiliária no
final dos períodos de uso aprovados, e mudando o actual papel do governo da
gestão directa e administração da terra para facilitar e viabilizar.31 Uma questão
fundamental é limitar os poderes discricionários do governo quando se analisam
propostas de projectos existentes e novos e quando os DUATs são transferidos
entre terceiros. 

Os membros da sociedade civil também estão a pedir que seja introduzida a
legislação sobre as funções de governação de terras comunitárias, consultas
comunitárias com investidores e outras tarefas de gestão de terras. Estas mudanças
ajudariam as comunidades e o sector privado, que está cada vez mais interessado
em trabalhar com as comunidades num ambiente local responsável e seguro. Os
doadores têm continuado a fornecer assistência técnica e apoio ao governo à
medida que este se envolve no processo de recolha de dados sobre as reformas
legislativas no sector da terra, incluindo a linguagem e as revisões propostas.

Oportunidades
O mercado imobiliário de Moçambique tem oportunidades consideráveis. Vários
projectos de habitação a preços acessíveis para grupos de rendimento baixo e
médio estão em curso, alavancando a expansão das grandes cidades. Os novos
projectos devem, no entanto, concentrar-se fora dos centros das cidades e
proporcionar todas as facilidades.

O tipo de investimento deve adoptar sistemas de arrendar para comprar durante
os primeiros 15 anos e focar-se em unidades com preços entre MT1,8 milhões
(US$30 000) e MT3,1 milhões (US$50 000). Os terrenos próximos ao centro da
cidade são caros, o que inviabiliza os projectos de habitação a preços acessíveis
nestes locais.

Dois novos centros de desenvolvimento urbano significativo, nomeadamente
Katembe Greater Nacala, são notáveis. Katembe é agora um território
escassamente povoado que liga a cidade de Maputo através do rio Maputo e só
é acessível através de uma ligação limitada por ferry-boat a partir da capital. O
lançamento da nova ponte entre Maputo e Katembe deverá desencadear o rápido
desenvolvimento do sul de Moçambique. O desenvolvimento urbano da Grande
Nacala irá transformar a cidade existente de Nacala, incluindo uma cidade
aeroportuária e ligações relacionadas com a expansão do seu porto marítimo, o
maior porto natural de águas profundas da África Oriental.32
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