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desacelerou em 2017, devido ao impacto da taxa de câmbio e aumento das taxas
de juro na importação de materiais.10

A grande mudança do ano sucedeu nos mercados monetários, com um aumento
de 16-20 pontos percentuais nas taxas dos bilhetes de tesouro, fechando no final
de 2017, em 24,32 por cento para 91 dias, 27,47 por cento para 182 dias e 28,84
por cento para 365 dias.11 Este cenário colocou pressão nas taxas de juro a
retalho dos bancos e teve um impacto substancial no ambiente de investimento
em habitação.

Acesso à finanças 
Não obstante ao acesso financeiro permanecer limitado, o sector financeiro em
Moçambique registou uma expansão nos últimos anos.  O FinScope para
Moçambique em 2014 indica que 20 por cento da população adulta está
bancarizada e outros 4 por cento estão financeiramente incluídos em instituições
não bancárias; 16 por cento da população adulta tem apenas acesso a mecanismos
financeiros informais; e 60 por cento (a mais elevada em todos os países estudados
pela FinScope) está completamente excluída do sector financeiro.12

Síntese 
Moçambique é um País de renda muito baixa localizado na Costa Leste da África
Austral. Relatórios provisórios do Censo Populacional e de Habitação de 2017
colocam o total da população em 28,8 milhões de habitantes.1 Um terço da
população vive nas cidades. Com uma taxa de urbanização estimada em 3,81 por
cento por ano, no entanto, espera-se que esta proporção aumente, em linha com
os padrões de crescimento urbano, em todo o continente. 

O País ainda sofre com os níveis elevados de pobreza e vulnerabilidade.  Apesar
de os índices de pobreza terem melhorado, estes continuam elevados, estimados
em 41-45 por cento da população nacional em 2014/15.2 O PIB per capita atingiu
um “pico”, ainda que baixo, de US$519 em 2017.3 Em 2017, o Relatório de
Desenvolvimento Humano (HDR) do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD) posicionou Moçambique em 180º de 189 países.4 O
índice de desemprego elevado (25 porcento em 2017)5 persiste, enquanto a
grande maioria da força de trabalho depende da agricultura de subsistência e
actividades informais.  O governo aprovou uma Estratégia Nacional para o
Desenvolvimento (ENDE) a longo prazo, para o período de 2015 a 2035.6 A
ENDE dá ênfase particular à industrialização e identifica a agricultura, pescas,
diversificação industrial, infra-estrutura, indústrias extractivas e turismo como áreas
chave prioritárias.  

A economia em Moçambique tem estado volátil nos últimos anos, em parte fruto
da descida dos preços dos bens essenciais em todo o mundo e da descida na
produção agrícola devido a mudanças climáticas, mas também devido a um
ambiente político instável, a suspensão do apoio de doadores aos orçamentos
nacionais e uma avaliação em baixa do rating soberano.7 Até ao fim de 2016, o
Banco de Moçambique interveio com a política monetária que conteve a pressão
inflaccionária e estabilizou a taxa de câmbio do Metical, que tinha depreciado 60
por cento em 2015.  Até Agosto de 2018, a taxa de inflação anual era 5,02 por
cento, uma subida dos 2,33 por cento em Abril de 2018, mas uma redução drástica
dos 26,35 por cento em Novembro de 2016.8 Em Agosto de 2018, o Banco
Central anunciou um crescimento anual de 3,4 por cento do PIB9 uma descida
dos 3,8 por cento em 2016, e bem abaixo da média de 8,8 por cento dos últimos
vinte anos.   Segundo a KMPG, mais de metade do crescimento do PIB em 2016
resultou do sector terciário (serviços), dos quais a habitação (crescimento de 8,7
por cento) e os serviços financeiros (crescimento de 17,9 por cento) foram os
mais produtivos. O sector de construção cresceu 11,4 por cento em 2016, mas
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O sector bancário possui 20 bancos registados, sendo que os três maiores bancos
representam 73 por cento do total dos activos do sector bancário.  Um rácio de
adequação do capital bancário de 18 por cento em 2016 (acima dos 17 por cento
em 2015) está em linha com Basel II e a rácio de reservas de 27 por cento da
moeda estrangeira e 14 por cento da moeda nacional. A taxa de crédito
malparado (NPLs) aumentou ligeiramente para seis por cento em 2016, dos
quatro por cento em 2014.  As taxas de crédito permanecem muito altas, com as
taxas prime acrescida em cerca de 10.7 pontos percentuais em 2017 e
estabilizando em cerca de 27 por cento até o fim de 2017.13 Em Agosto de 2018,
o Banco de Moçambique reduziu a Facilidade Permanente de Cedência em vigor
para 18 por cento e as taxas de empréstimo prime para 21.75 por cento.14

A maioria dos bancos comerciais de Moçambique oferece um produto de
hipoteca, mas o rácio do crédito hipotecário para o PIB é muito baixo, tendo sido
medida em 0,91 por cento no fim de 2014, de acordo com o Banco de
Moçambique.  As carteiras de hipotecas bancárias representam 2,42 por cento
do total do crédito por liquidar.  As condições do crédito à habitação são
geralmente restritivas, reflectindo a austeridade da indústria bancária.  Os máximos
do crédito-custo estão geralmente definidos em 80 por cento.  Os bancos
comerciais exigem outro imóvel ou activos fixos como garantia para um crédito
transitório, pelo menos  até que a construção esteja concluída em 80% e assim,
possa ser hipotecada.  As taxas de juro de hipotecas estão definidas a cinco por
cento acima do prime; como resultado, as actuais taxas rondam os 30 por cento,
com prazo de reembolso de 15, 20 ou 25 anos, e um pagamento inicial mínimo
de 30 por cento.  O valor mínimo do crédito ronda os MZN 300 (US$5 000).

Para tornar o crédito à habitação mais acessível, alguns bancos oferecem  a locação
de imóveis ou pacotes “arrendar-para-comprar”, através do qual o imóvel é
disponibilizado com base no arrendamento à um inquilino, que tem a opção de
comprar o imóvel no fim da locação.  O Fundo de Fomento da Habitação (FFH)
tem acordos com vários bancos para tornar os créditos à habitação, mais acessíveis
para os funcionários públicos.  Estes créditos têm prazos mais curtos, as vezes de
cinco à dez anos.  Em alguns casos, o mutuante exige uma garantia ou outras
formas de colateral. A construção ou o financiamento aos promotores imobiliários
limitado e dispendioso, com taxas até 30-35 por cento.

Não obstante o sector de microfinanças ser vibrante, apenas cinco provedores
de microfinanciamento oferecem um produto explícito de micro-finanças para a
habitação.  Ao longo dos últimos anos, houve mudanças significativas nesta indústria
e a profundidade da intermediação financeira continua baixa.  A Socremo oferece
crédito à habitação para benfeitorias e reabilitação habitacional de até MZN 1
milhão (US$16 700).  A Letshego oferece um produto de crédito, “Credimola”
de até 1 milhão de MZN (US$16 700) para um mínimo de 6 meses e um máximo
de 6 anos.15

Acessibilidade
A acessibilidade da habitação em Moçambique sofre graves constrangimentos.
Estima-se que os custos de construção sejam  30 por cento mais elevados do da
vizinha África do Sul, fruto dos custos de material mais altos, fraca produtividade
da força de trabalho e os elevados custos de financiamento.  Uma pequena
percentagem dos materiais de construção é fabricado localmente; a maior parte
dos materiais é importado da África do Sul, Portugal e China.  Apenas os materiais
mais básicos (como o cimento e a madeira) são obtidos localmente.  A falta de
infra-estrutura básica acresce o custo total do empreendimento.  Muitas vezes, os
terrenos encontram-se distantes das estradas principais e não têm ligação às redes
públicas de água e electricidade.     

Embora o salário mínimo tenha sido revisto para MZN 4 142 (US$69) por mês
em Abril de 2018, com a depreciação do metical, boa parte da população ganha
menos de US$100 por mês.  Os bancos que oferecem hipotecas têm um
montante mínimo de crédito de MZN300 000 (US$5 000), que está fora do
alcance da maioria e longe do custo da habitação mais barata no mercado.  Na
actual taxa de 28 porcento, o crédito mínimo seria acessível apenas para uma
família com um rendimento mensal de cerca de MZN 22 000 (cerca de US$370).
O requerente da hipoteca também precisaria poupar um terço do preço de
compra para cobrir os requisitos do depósito, custos de registo e impostos, e as
taxas de avaliação e de origem.    

Consequentemente, a maioria das famílias constrói evolutivamente.16

Relativamente à falta de habitação acessível e falta de acesso ao financiamento,
grande parte das famílias conta com as poupanças próprias (á medida que ficam
disponíveis), e materiais locais para construir  as suas casas por conta própria.  A
UN Habitat sugere que as famílias Moçambicanas investiram, no mínimo, 3 mil
milhões de dólares americanos em habitação informal, apenas em Maputo.   

A acessibilidade da habitação também constitui um desafio no mercado do aluguer,
onde a alta procura e falta de oferta adequada, resultaram em preços elevados
inflaccionados em todos os escalões de rendimento, com os proprietários a
definirem, no segmento alto, rendas mensais entre US$1 000 a US$10 000 por
mês no centro de Maputo.   O segmento de baixa renda do mercado está a
oferecer casas em arrendamento de US$100 a US$300 por mês, nos bairros
informais.  

Oferta de habitação 
O FFH estima um défice habitacional de dois milhões de unidades e mais de 13,5
milhões de pessoas que precisam de habitação.  O equivalente a 2,5 milhões de
famílias ou 60 porcento da população moçambicana vive em habitação de baixo
padrão; aproximadamente 70 por cento das famílias em Maputo vivem em
habitação informal.  Embora estima-se que 23 000 unidades sejam necessárias até
ao ano 2020, nos arredores de Maputo: Baixa, Museu Polana, Sommerschield I,
Sommerschield II e Marginal, no mesmo período, prevê-se que apenas 4 500
unidades habitacionais entrem no mercado, no centro de Maputo.  O défice de
habitação também faz-se sentir noutros centros económicos emergentes do País,
tais como Tete, Nampula e Pemba.  

No seu plano quinquenal anterior (2010-2014), o governo comprometeu-se a
construir 100 000 casas e oferecer 300 000 terrenos até 2014.  De acordo com
fontes locais, o governo apenas entregou 1922 casas até finais de 2014.  A meta
de habitação no novo plano quinquenal (2015-2020) é menos ambicioso, com o
Estado a comprometer-se a construir 35 000 casas até 2019 (7 000 por ano),
entretanto, este número continua não sendo realístico, uma vez que o governo
de Moçambique continua a sofrer pressões fiscais.   Alguns projectos iniciaram em
Marracuene, Tete e Nampula mas ainda não existe uma estratégia clara para
solucionar a falta de habitação em Moçambique.

Existe um investimento muito limitado do sector privado no sector de habitação
de baixo custo, uma vez que os investidores preferem projectos de gama alta.  O
projecto Casa Jovem na Costa do Sol, por exemplo, é um projecto habitacional
de 36 hectares em construção nos arredores de Maputo, e é muitas vezes referido
como exemplo de um projecto de habitação acessível do sector privado.  O
projecto compreende 1 680 flats em edifícios de quatro a oito andares e 300
casas, dos quais 100 flats foram construídas até a data presente. No entanto, com
o preço das flats a variar entre US$47 000 e US$130 000, está fora do alcance
da maioria dos Moçambicanos.

Potenciais promotores imobiliários também são desencorajados pela necessidade
de construir infraestrutura de transporte e serviços de apoio para novos locais e
a falta de apoio do governo para programas de habitação de baixo custo.   

Ao longo dos anos, houve alguns acordos de parcerias público-privadas
promissores, mas que não corresponderam as expectativas, no que diz respeito a
quantidade e acessibilidade.  Por exemplo, o projecto Intaka (iniciado em 2012),
com a intenção de construir 5 000 casas no sul da cidade da Matola, numa parceria
com a Henan Gouji Imobiliária. Os preços unitários encontram-se entre
US$63 000 e US$158 100.  Um acordo com o governo chinês prometeu mais
5 000 casas noutras cidades.  Uma parceria com um grupo de construção
espanhol também desejava construir 4 500 casas em três províncias, com preços
a partir dos US$30 000.  O lançamento da construção estava previsto para 2014,
mas as obras nunca iniciaram.

Outros empreendimentos incluíram US$217 milhões, oferecidos pelo governo
Indiano em 2013, através de três linhas de crédito,  para financiam obras públicas
e projectos de habitação.  Os projectos incluíram a construção de 1 200 casas
em Tete, Zambézia e Cabo Delgado, mas as obras não iniciaram.  Ademais, o FFH
também assinou acordos para novos projectos de habitação social nas Províncias
de Cabo Delegado, Nampula, Tete e Maputo, para 50 000 unidades habitacionais,
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a um custo total de US$5,5 mil milhões.  Em 2017, o Município de Maputo assinou
um memorando com a Turkish Akay Constructions, com vista a construção de
5 000 casas no Zimpeto, Polana Caniço e Katembe, com um custo inicial de
US$70 000.  A Akay procura 2 500 pessoas interessadas para iniciar a construção
das casas.  A Nyumba e MCMS anunciaram recentemente, os planos para construir
12 000 casas T2 pré-fabricadas, com preços a partir de US$16 700 e áreas de
40m2.  

A Casa Real, um empreendimento social moçambicano focada na habitação
acessível, tem estado a construir habitações com preços entre os US$10 000 e
US$50 000.  Prevê-se que as primeiras dez estejam disponíveis para venda, em
Setembro de 2018, com financiamento garantido para a entrega de mais 100-150
unidades, no futuro próximo.  A Casa Real planeia lançar um pacote  de
arrendamento-para-compra à famílias de baixa renda, que pretendam adquirir as
suas unidades iniciais de 26m2, ao preço de US$10 000.  Os valores das rendas
estarão no intervalo de US$90 - US$100/mês, dando prioridade aos trabalhadores
municipais, na região da Beira. 

Casas Melhoradas, em Maputo, é outra abordagem para melhorar a habitação em
assentamentos não planificados, usando materiais de baixo custo.17 Casa Minha
Lda., também em Maputo, é um projecto de habitação acessível, com estratégia
inovadora para transformar um assentamento informal bem localizado num bairro,
usando uma abordagem de reaproveitamento de terra.  Estes têm vindo a
construir vinte casas numa primeira fase de demonstração, com plano de
expansão para até 160 casas, nos próximos cinco anos.

Mercado Imobiliário
O mercado imobiliário em Moçambique é caracterizado pelo facto do Estado ser
o proprietário de toda a terra.  Os direitos de propriedade não podem ser
vendidos, hipotecados ou por qualquer outra forma alienados.  A Lei de Terras
reconhece um "direito de uso e aproveitamento de terra" conhecido pelo
acrónimo DUAT.  Qualquer investimento feito na própria terra é considerado
propriedade privada e pode ser comprado, vendido ou hipotecado.

Os sistemas de registo e cadastro ainda cobrem apenas zonas urbanas limitadas.
Esta situação limita a quantidade de terra formalmente financiável através de
hipotecas, e contribui para uma falta de clareza geral sobre os títulos de
propriedade.  De acordo com os Indicadores Globais da Habitação, apenas 20 por
cento dos imóveis no grande Maputo estavam registados em 2009.18 De acordo
com os indicadores Ease of Doing Business do Banco Mundial, Moçambique
encontra-se em  104ª de 190 países, em termos de registo de imóveis.  Estima-se
que sejam necessários  cerca de 40 dias para completar os seis procedimentos
envolvidos no registo de propriedade e o processo custa cerca de 5,1 por cento
do valor da propriedade.  Moçambique encontra-se numa baixa posição no índice
de administração de terras, com uma pontuação de 9,5 de 30.19

O mercado de revenda de imobiliário é limitado.  Para além das vendas
secundárias serem difíceis, devido aos procedimentos prolongados e

consentimentos necessários, resultantes do período de arrendamento, os
proprietários também evitam o risco de perda dos actuais direitos, no processo
de venda (temendo por exemplo, que o título possa ser questionado).  O dilema
da execução de garantias é exacerbado pelos longos períodos de espera para ir
aos tribunais (em média três anos),  e o facto de existirem muitos casos de títulos
fraudulentos. 

Política e regulamento 
Os quadros políticos e regulamentares que regem o sector da habitação baseiam-
se no artigo 109 da Constituição de Moçambique de 2004, que estipula que a
propriedade de toda terra é cabível ao Estado, e que todos os Moçambicanos
têm o direito a usar e gozar da terra como meio de criação de riqueza e do bem-
estar social.  A Constituição determina ainda, que o Estado deverá reconhecer e
proteger os direitos de terra adquiridos por herança ou ocupação, salvo havendo
reserva legal ou se a terra tiver sido legalmente atribuída à outra pessoa ou
entidade.20

Boa parte das leis que regem a propriedade datam da década de 1960, não tendo
sido actualizadas desde entåo.  A Lei de Terras de 1997 reafirma que a terra é
propriedade do Estado e estipula que as pessoas, comunidades e entidades podem
obter direitos de longo prazo ou perpétuos para usar e aproveitar a terra.  A Lei
de Terras protege os direitos costumeiros das comunidades aos seus territórios
tradicionais e reconhece os direitos obtidos através de ocupação tradicional e de
boa-fé, como sendo equivalente aos direitos obtidos por subsídio do governo.
Os direitos de uso de terras comunitários são legalmente equivalentes aos direitos
concedidos pelo governo às pessoas e entidades.  As mulheres e homens têm os
mesmos direitos de propriedade de terra.  Os nacionais têm direitos de acesso à
terra sem restrições; cidadãos e entidades estrangeiros devem ter residência local
e um plano de investimento aprovado.   

A habitação é coordenada através de duas organizações governamentais.  A
Direcção Nacional de Urbanização e Habitação (DNUH) e o Fundo para o
Fomento de Habitação (FFH), ambos sob a tutela do Ministério das Obras Públicas
e Habitação (MOPH), são as duas agências governamentais com um mandato
específico para a habitação.  Com a reorganização do MOPH em 2010, os
diferentes papéis de departamentos foram clarificados por forma que a DNHU
se encarregue da perspectiva política e o FFH tenha o mandato para agir como
uma agência de implementação.  Simultaneamente, dentro do MOPH, foi
igualmente criada uma Direcção responsável pelos materiais de construção.

A Política de Habitação de 2011 prometeu uma habitação adequada, a um preço
acessível, para todos os grupos sociais.  A política reconheceu a necessidade de
melhorar a gestão da terra, facilitar o acesso à infraestrutura, promover a
construção de habitação e permitir o acesso ao de recursos de financiamento.
Actualmente, a Política de Habitação está a ser revista pela DNUH, em
colaboração com a UN Habitat, através de um Perfil da Habitação para
Moçambique, que servirá de base para implementar uma nova estratégia para
planos futuros.   

Fonte https://www.cgidd.com/
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A Estratégia para o Desenvolvimento do Sector Financeiro (MFSDS) 2013-2022
apresenta uma visão geral e um mapa completo e detalhado para as reformas no
sector financeiro.  A estratégia prevê a elaboração de uma política sobre
financiamento à habitação, que vai responder as reformas necessárias para o
desenvolvimento do mercado financeiro, para construção e compra de habitação.
Um primeiro passo na melhoria do financiamento à habitação já foi implementado
ao rever o estatuto do FFH, dando acesso a uma variedade de recursos de
refinanciamento.  O Plano Económico e Social e a Estratégia de reabilitação dos
bairros periféricos, ambos de 2012, acrescentam ênfase à reabilitação de habitação
e infraestrutura urbana.   

Oportunidades
As taxas de crescimento económico anteriormente saudáveis e o investimento
estrangeiro em Moçambique, desaceleraram significativamente nos últimos anos.
Analistas sugerem que o desenvolvimento das reservas de gás natural e carvão
em Moçambique, devem ter um grande impacto no crescimento do PIB e criar
oportunidades nos sectores industrial e comercial.21

Existe uma variedade de oportunidades para os sectores público e privado
fortalecerem o desenvolvimento do financiamento à habitação, bem como
aumentar a sua oferta. Iniciativas possíveis incluem a expansão dos produtos de
crédito à habitação adaptados para os grupos de baixa renda e a introdução de
soluções inovadoras e competitivas de autoconstrução de habitação incremental.
A crescente indústria de microfinanças também oferece potencial para o
crescimento do microfinanciamento para a habitação, para apoiar o entrega de
habitação incremental e a provisão de terrenos iniciais pelo FFH.

Com a subida dos preços dos materiais de construção, existem oportunidades
relativas ao uso de mecanismos alternativos, tecnologias e materiais locais, que
poderiam ajudar a reduzir a necessidade de materiais de construção importados,
e acelerar a provisão de habitação acessível.
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