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Introdução
O termo “habitação” abrange a casa e o seu 
contexto (infra-estruturas e serviços). 
As famílias constroem elas próprias as suas casas, 
paulatinamente, quando tiverem acesso a recursos.
Actualmente, habitação é uma questão urbana. 
Problemas de dados: 
Falta de dados sobre a habitação, especialmente 
dados fiáveis e actualizadas;
Dados incompatíveis, com cobertura incompleta e 
desagregação inadequada.



Situação sócio-económica 
actual

População: 37% 
urbana, 50% até 2025
Metade dos AF 
urbanos vivem em 
pobreza absoluta (% 
não diminuindo)
9% da população 
economicamente activa 
tem emprego formal
Rendimento baixo 
(AF’s do quintil mais 
alto gastam em médio 
$140 /mês)

Polarização sócio-
económica
“Feminização” da 
pobreza
79% dos AF urbanos 
vivem em casa própria, 
13% arrendam.
Custos elevadas de 
construção: materiais 
importados



Necessidades de habitação

Todos os grupos sócio-económicos têm necessidades. 
>1.3 m. AFs urbanos têm habitação inadequada 
(Forjaz 2006). 
1 m. AFs no grupo de baixa renda vivem em bairros 
não ordenados com carência de infra-estruturas e 
serviços.
300.000 AFs vivem em bairros semi-urbanizados com 
infra-estruturas básicas.
Necessidades escondidas:
O tamanho do AF está a aumentar, nas zonas urbanas 
(especialmente em Maputo e Matola);
Só em 2007, cerca de 75.000 AFs novos não têm casa.



Disponibilidade de 
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Mercado actual de 
Financiamento para Habitação

Financiamento p/ habitação < 1% do PNB.
Apenas cerca de 50 hipotecas e empréstimos para 
construção concedidos mensalmente, em todo o país. 
Principalmente hipotecas para casas existentes.
Falta de procura: poucas pessoas reúnem as 
condições rigorosas; poucas casas a venda; os muito 
ricos pagam em “cash”; relutância geral de ficar em 
dívida.
Empresas locais de construção não têm capital/ 
acesso a crédito para construir habitação para vender 



Bancos comerciais
Os bancos são cautelosos, minimizam riscos.
Empréstimos só com garantia (vencimento pago através 
do banco emprestador; para empréstimo p/ construção 
tem que garantir através de outra propriedade) 
Período de hipoteca 12-25 anos,  juros elevados:16-
22%, razão empréstimo:valor 70-95% (geralmente 80%), 
Exigidos: seguro, procuração a favor do banco, livrança 
a favor do banco.
Praticamente limitado a Maputo/Matola



Instituições de Micro-Finanças
Servem uma área geográfica mais ampla e abrangem 
mais estratos sócio-económicos.
Apenas 2 IMFs concedem empréstimos especialmente 
para habitação, para construção evolutiva.
Taxas de juros elevadíssimas (40-60% p.a), curto 
prazo, garantia flexível.
Mercado escondido de financiamento para 
habitação: Muito crédito para consumo (bancos) e 
empréstimos para negócios são usados p/habitação.
Não há acompanhamento técnico – questões de 
qualidade, DUAT.



Instituições do Governo e ONGs 
Fundo de Fomento de Habitação (FFH):

Papel futuro em discussão (2008).
Papel: promover a habitação para famílias de baixa renda, 
técnicos e casais jovens. 
Fornece crédito para a construção e renovação de habitação 
Disponibiliza talhões com serviços básicos, e constrói casas, 
em todas as províncias.
Juros bonificados. As fontes de financiamento estão a esgotar. 
Depois de 12 anos, pouco impacto:
(aprox 12,000 talhões, 1,000 casas novas, 1,000 renovações)

ONGs e Sociedade Civil: 
Habitat for Humanity International (HFHI) é a única ONG com 
enfoque na habitação.
Não existem grupos de pressão da sociedade civil.



Questões institucionais: Estruturas 
administrativas com funções sobrepostas

Instituição Papel
MOPH/DNHU Política e legislação sobre habitação, assegurar a 

disponibilidade de terra
MICOA/
DINAPOT

Política e legislação de ordenamento territorial. 
Assistência técnica aos municípios

MAE/DNDA Supervisão dos municípios
FFH Promoção de habitação para famílias de baixa renda, 

técnicos
Conservatório 
do Registo 
Predial (MJ)

Registo dos direitos sobre a terra e edificações, 
certidões de propriedade, hipotecas e outros 
averbamentos

Municípios Ordenamento territorial, cadastro, concessão da terra



Questões institucionais: 
Constrangimentos

Faltam políticas actualizadas do governo central e 
local para desenvolvimento urbano, habitação e 
financiamento à habitação.

Nenhuma instituição é responsável pela criação/ 
manutenção de um banco de dados sobre habitação 
a nível nacional.

Capacidade inadequada, em termos de recursos 
humanos, técnicos e financeiros, para o 
planeamento, implementação e controlo do 
desenvolvimento urbano, bem como para a 
manutenção do cadastro, registo predial, etc. 



Constrangimentos ao desenvolvimento de 
mercados de financiamento à habitação

Pouca disponibilidade/ produção de terra para habitação, falta de 
controlo sobre a construção
Fraca disponibilização de terra com infra-estruturas (falta dados).
A maior parte da ocupação do solo urbano é informal – não pode ser 
registado.
A maior parte das casas não tem licenças de construção – não pode ser 
registado. 

Sistema embaraçoso de Registo Predial e transferência de propriedade
DUAT provisório por um período limitado.
DUAT definitivo só quando o terreno é aproveitado (construção 80% 
completa).
Sistema duplo de registo: Cadastro de Terras e Registo Predial –
procedimentos não claros, erros, perda de segurança legal de posse, 
dispendioso para os utilizadores



Constrangimentos ao desenvolvimento de 
mercados de financiamento à habitação

Condições inadequadas para fazer cumprir contratos
A terra não pode ser hipotecada (Lei de Terra), bancos 
não podem dar hipoteca para talhão vago, só para 
prédios registados (DUAT definitivo). 
Empréstimos para construção arriscados porque o banco 
não pode vender uma construção inacabada (pois não 
pode ser registada/ DUAT provisório podia ser anulado)
Falta de regulamentos para o financiamento à habitação
Garantias infalíveis exigidas para empréstimos (uma casa 
existente, registada; procuração; livrança) para evitar a 
execução da hipoteca pelo tribunal (muito moroso).



Implicações dos constrangimentos na 
oferta de habitação e no financiamento 
de habitação

Oferta limitada de habitação:
Não é possível registar a maior parte da habitação feita pela auto-
construção.
Praticamente não há construção de habitação (por empreiteiro) para 
grupos de baixa-média renda.
Produção insignificante de habitação de arrendamento, 
especialmente para grupos de baixa-média renda.

Habitação financeiramente inacessível
Custos elevados de construção e de crédito (juros) e limite de 
reembolsos de 30% do salário: empréstimos modestos acessíveis 
apenas a uma pequena percentagem de trabalhadores assalariados. 
Hipotecas não disponíveis para custear a construção; portanto os 
banco exigem colateral. Quem não tem casa já, dificilmente 
consegue empréstimo para construir. 



Implicações dos constrangimentos na 
oferta de habitação e no financiamento 
de habitação

Mercados imobiliários subdesenvolvidos
Poucas casas com documentação completa entram 
no mercado.
Agências imobiliárias não são reguladas (a maior 
parte são informais); falta informação do mercado.
Preços instáveis e oportunísticos 
Mercados informais são mais activos, também 
caracterizados pela falta de informação

Aumento constante de pessoas/ agregados sem 
acesso a habitação própria (hidden homelessness)



Conclusões
Para o sucesso de um sistema de financiamento de habitação, serão 
necessários:

A elaboração de políticas para planeamento urbano, terras urbanas 
e habitação; 
O desenvolvimento e manutenção de um banco de dados sobre 
habitação;
A revisão dos sistemas de titulação e registo de terra; 
O aumento da oferta de habitação de arrendamento para grupos de 
renda baixa-média; 
Capacitação dos sectores público e privado;
A redefinação o papel do FFH; 
Melhoramento acesso a financiamento/crédito, em geral.



Desafios
Como colocar na agenda política as questões de 
desenvolvimento urbano e habitação? (Entre ligação do 
desenvolvimento económico e social, emprego, redução 
de pobreza, etc.) 
Como encorajar o desenvolvimento de um mercado 
mais eficaz de financiamento de habitação que contribua 
ao crescimento económico e influencia positivamente a 
poupança, investimentos e bem estar social? 
Como melhorar acesso ao financiamento para habitação 
para os grupos de renda baixa-média.



Desafios
Actualizar as políticas de terra e habitação;
Revisão dos sistemas de titulação e registo, de modo a 
impulsionar os mercados de habitação; 
Acelerar a regularização e registo do parque 
habitacional nas zonas urbanas e peri-urbanas;
Aumentar a oferta de habitação nova para compra e 
habitação de arrendamento, para grupos de renda 
baixa-média;
Promover a reabilitação e manutenção do parque 
habitacional alienado (prédios)
Capacitação 
O papel futuro do FFH



OBRIGADA
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