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Sumário executivo 
Esta pesquisa foi encomendada pelo Centro de Financiamento de Habitação Acessível em África (CAHF) em parceria 
com o Financial Sector Deepening Mozambique (FSDMoç), para realçar a importância do mercado de arrendamento 
de Moçambique e apoiar o desenvolvimento de uma agenda de pesquisa e dados que apoie o sector. O principal 
objectivo da pesquisa foi explorar e quantificar o mercado de arrendamento residencial, com foco no mercado de 
preços acessíveis. Assim, o estudo preenche os principais indicadores que caracterizam o mercado de arrendamento 
de Moçambique em quatro níveis: macro, meso e micro e níveis de demanda. A singularidade da metodologia é o 
reconhecimento da importância das fontes primárias de dados de qualidade que podem ser colectados, ao mesmo 
tempo em que enfatiza o papel dos dados e da informação para uma tomada de decisão informada. 

O mercado de arrendamento de Moçambique pode ser considerado pequeno, com seis por cento da população 
nacional e 13 por cento dos residentes urbanos a viver em casa alugada. No entanto, ao nível da cidade, mais de 23 
por cento dos agregados familiares de Maputo (ou aproximadamente 54 000 agregados familiares) arrendaram uma 
casa em 2017 - uma estatística comparável a outras capitais africanas. Embora existam variações no poder de 
compra e no desenvolvimento económico em todo o país, as tendências crescentes de urbanização, tanto devido ao 
crescimento natural como à imigração, irão provavelmente aumentar o tamanho do mercado de arrendamento na 
maior cidade de Moçambique. À medida que o custo de propriedade aumenta, a moradia para arrendamento é uma 
alternativa essencial para os pobres urbanos e para a classe média em crescimento. A habitação está especialmente 
no centro do alcance dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Sessenta por cento da população 
global deverá viver nas cidades até 2030. O que isso significa, de acordo com a meta 11 dos ODS, é que há uma 
necessidade de “garantir o acesso de todos a moradias adequadas, seguras e acessíveis e a serviços básicos e 
melhorar as favelas”. A habitação também pode ser um catalisador para alcançar o acesso a serviços básicos de 
acordo com outras metas dos ODS. Sabendo que a maioria não vai aproveitar os benefícios potenciais da vida 
urbana, há uma necessidade urgente de fazer investimentos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis em 
cidades e assentamentos humanos, inclusive no mercado de arrendamento.  

Sendo o  mercado de imóveis para arrendamento conhecido por ser um continuum, de alto-padrão, formal e aberto 
para baixo-padrão, informal, com dados não divulgados - em Maputo o mercado é dividido em uma proporção de 
20-80, com o segmento informal contando para a maior parte. A informalidade do mercado de arrendamento, no 
contexto moçambicano, refere-se à prevalência de informação boca-a-boca, elevado número de senhorios não 
registados que não pagam impostos, baixa utilização de contratos formais de arrendamento e ausência de 
obrigações em termos de padrões de habitação. Num mercado habitacional que é predominantemente informal, 
um mercado de arrendamento em bom funcionamento (e com boas políticas de apoio) tem o potencial de aumentar 
o acesso à moradia adequada e acessível para famílias que não podem pagar pela propriedade. 
 
Este relatório lança luz sobre parte da dinâmica do lado da procura e oferta do mercado de habitação para 
arrendamento em Moçambique, incluindo os desafios enfrentados pelo sector: 
 
Há uma procura considerável de jovens (incluindo estudantes e famílias jovens) e potenciais inquilinos que migram 
de áreas fora da cidade de Maputo. Com a mudança demográfica, a demanda, em termos de padrões de habitação, 
também está mudando e vale a pena prestar atenção a essas tendências. A maioria dos inquilinos pesquisados 
arrenda residências convencionais sem sanitários ou cozinha interiores. O acesso a serviços básicos (água 
canalizada), electricidade e instalações sanitárias básicas também é baixo entre os inquilinos pesquisados. Os 
inquilinos, portanto, mostraram grande interesse em arrendar um tipo diferente de propriedade. 
 
Em Maputo, os preços de arrendamento são extremamente sensíveis à localização. Quanto melhor a localização, 
em termos de proximidade de serviços e infraestruturas, maior é o preço do arrendamento. Na periferia, o preço do 
arrendamento é mais barato e, à medida que você se aproxima da cidade, fica mais caro arrendar. Os preços de 
arrendamento de quartos individuais podem cair cerca de 47%, em um raio de 2 quilómetros, mesmo no centro da 
cidade. Não é surpresa, então, que o mercado de imóveis para arrendamento com preços acessíveis seja melhor 
compreendido conhecendo-se essas características do bairro. O estudo confirmou ainda que a acessibilidade é um 
conceito relativo e ferramentas específicas precisam ser desenvolvidas para medir a acessibilidade para diferentes 
segmentos do mercado, combinando dados sobre migração, emprego, renda, despesas e distribuição geográfica. 
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Maputo possui um mercado espacialmente bi-modal. Próximo ao centro da cidade, o mercado é formal, com 
existência de contratos escritos e assinados. A natureza informal do mercado de arrendamento de Moçambique 
muitas vezes significa que os inquilinos não estão protegidos de contratos precários. Isso é agravado pela ausência 
de regulamentação mais ampla no sector. Os inquilinos têm muito poucas ferramentas para negociar no mercado e 
exigiriam uma estrutura política para proteger e promover moradias de boa qualidade e administrar formalmente o 
processo de urbanização. 
 
Um factor importante do lado da oferta é que o mercado de imóveis para arrendamento é categorizado em 
diferentes segmentos de renda e o lado da oferta responde a essas necessidades do mercado. Uma análise da 
informação agregada proveniente do Recenseamento Geral da População e Habitação (2017) e das ofertas abertas 
das páginas dos gestores imobiliários indica que o mercado atende predominantemente o segmento de média e 
alta renda. O segmento que enfrenta os maiores desafios é o de baixa renda, que depende do boca a boca ou de 
familiares para obter informações sobre as oportunidades de arrendamento de imóveis. Para este grupo foi difícil 
encontrar dados online e uma pesquisa foi implementada para preencher as lacunas de dados. 
 
Os proprietários não estão abertos a fornecer dados, a não ser por meio de uma entrevista pessoal ou inquérito 
anómino. Essa relutância pode, em parte, ser explicada pelos requisitos e implicações fiscais da formalização do 
mercado. As políticas de tributação imobiliária teriam de levar isso em consideração, com o objectivo de 
descentralizar o processo de registo e considerar a participação das lideranças locais no processo de arrecadação de 
impostos e fiscalização das condições de habitação. 
 
A maioria dos proprietários entrevistados reside na mesma propriedade que os seus inquilinos, e isso é característico 
de um pequeno proprietário que busca uma renda extra. Os inquilinos dessas propriedades são geralmente pessoas 
de muito baixa renda que procuram moradia com um ou dois quartos em centros urbanos. As condições de moradia 
são chocantes e, em alguns casos, as casas estão deterioradas. Os inquilinos tendem a aceitar essas condições 
devido à falta de opções alternativas e acessíveis. 
 
Além disso, do lado da oferta, o mercado financeiro precisa entender melhor e se ajustar a um mercado 
predominantemente informal e desenvolver produtos e serviços específicos para trabalhadores migrantes privados 
e inseguros e famílias jovens, bem como para potenciais proprietários que desejam expandir seu portfólio. 
 
A pesquisa concluiu ainda que os intermediários (agentes imobiliários informais e formais) desempenham um papel 
mínimo no mercado de arrendamento de Maputo, para além de receberem taxas de colocação ou administrativas 
de potenciais inquilinos. Essa situação é agravada quando se trata de intermediários informais porque às vezes é 
difícil rastrear as suas redes. Existe a oportunidade de criar uma rede de agentes que pode ajudar a manter e 
actualizar um banco de dados com informações importantes. 

O estudo chama atenção específica para cinco áreas pertencentes ao mercado de arrendamento: 

(1) Política habitacional: Um enfoque gradual para os mercados de arrendamento. A política habitacional 
existente dá pouca atenção às necessidades de arrendamento. O sector de moradias para arrendamento exige que 
as estruturas políticas sejam actualizadas para responder às necessidades futuras, alinhar-se com as metas dos ODS 
e considerar a população do país e a trajectória de crescimento económico. Isso pode ajudar o sistema financeiro a 
conectar-se ao mercado formal e informal de arrendamento de imóveis. O programa Habita Moçambique de 10 
anos, do Governo, é uma oportunidade para aumentar o acesso a habitação adequada e acessível em Moçambique, 
mas também parece excluir o mercado de arrendamento acessível. Em conjunto com uma política de habitação com 
um plano de habitação para arrendamento, Moçambique precisa de uma estratégia clara de desenvolvimento 
urbano. 
 
Habitação informal de baixa renda para arrendamento nas zonas urbanas de Moçambique: Um sector 
dinâmico, mas negligenciado. Existe espaço para intervenções públicas e privadas na disponibilização de parque 
habitacional para arrendamento. Isso também deve incluir a atracção de instituições e investidores que constroem 
para arrendar. A defesa de tais intervenções só pode ser feita com base em boas evidências e dados. Também parece 
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haver um escopo e potencial consideráveis para o sector financeiro apoiar proprietários de pequena escala com 
produtos de financiamento adequados para a compra de propriedades para arrendamento ou financiamento de 
construção para permitir que potenciais proprietários expandam ou mantenham propriedades para arrendamento 
na cidade. Garantir a protecção dos inquilinos através de associações e fazer cumprir os padrões de qualidade das 
habitações para arrendamento também é fundamental, dada a natureza informal do mercado de arrendamento de 
Maputo. 

Abordando lacunas de dados para tomada de decisão informada. Defender, projectar e desenvolver as 
intervenções apropriadas para o mercado de arrendamento requer boas evidências e dados. Em Moçambique, 
existem várias fontes de dados publicamente disponíveis e informações que serviram de base a este estudo. Os 
dados obtidos através de fontes secundárias apresentam algumas limitações, visto que os dados são geralmente 
desactualizados e não granulares o suficiente para os mercados da cidade de Maputo. Observamos também que 
nem todos os dados estão disponíveis ou acessíveis, devido à natureza informal do mercado. A experiência da 
pesquisa de campo mostrou que um fluxo contínuo de dados no mercado de baixo-padrão é necessário para 
informar uma política de arrendamento estruturada e abrangente. Um ponto de entrada pode ser explorar e 
compartilhar informações de bases de dados existentes ao nível do governo local. 
 
Melhorar a colecta de dados, monitoramento, análise e formulação de políticas. Para apoiar o mercado, é 
fundamental incentivar, desenvolver e a manter uma rede de participantes do sector que regularmente colectam, 
armazenam e compartilham dados do mercado de arrendamento . Isso deve incluir o sector privado e as principais 
instituições governamentais, como o MOPHRH, FFH e a DNHU. Uma maior partilha e acesso à informação a este 
nível será crucial para conduzir as decisões dos participantes no mercado, particularmente em torno de 
oportunidades de investimento e financiamento em habitação para arrendamento. O FSDMoç em nível local pode 
desempenhar um papel facilitador em parceria com a CAHF, envolvendo vários participantes do mercado para 
demonstrar como as deficiências de dados privam os participantes do mercado da oportunidade de responder às 
necessidades do mercado de arrendamento. 

Mais pesquisa. Para uma compreensão holística do mercado de arrendamento, o mercado informal precisa ser 
amplamente compreendido. É necessário envolver o Governo e outros actores no assunto para garantir que a futura 
estratégia habitacional conduza ao desenvolvimento de moradias mais acessíveis, seguras e adequadas para 
compra e arrendamento. Além disso, o mercado de Maputo deve ser visto como uma conurbação de cidades 
adjacentes e áreas urbanas como Matola e Marracuene e o âmbito de um estudo de acompanhamento também 
pode ser alargado para estudar estas áreas simultaneamente. Para uma compreensão mais profunda e mais ampla 
do mercado de arrendamento de Moçambique, incluindo acessibilidade, demanda efectiva e motivadores para 
habitação para arrendamento, pesquisas futuras também precisariam de cobrir outras grandes cidades / províncias 
como Beira, Nampula, Tete e Quelimane. 
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1 Introdução e metodologia 

1.1 Antecedentes 

O crescimento populacional acelerado, as mudanças demográficas e a rápida urbanização foram há muito previstas 
em África, incluindo a África Subsaariana e Austral. A população urbana do continente está projectada para triplicar 
até 2050.1Moçambique está a urbanizar-se um pouco mais rápido (4,4 por cento) do que a África Austral como um 
todo (3,1 por cento). Vários estudos confirmam a tendência de aumento do crescimento populacional e, ainda, 
sugerem uma maior taxa de crescimento nas áreas urbanas, com uma idade mediana da população em declínio. As 
oportunidades económicas oferecidas pelas cidades e vilas explicam algumas dessas tendências. Actualmente, o 
crescimento da população urbana é resultado da recomposição da população de Moçambique na última década,2 
ao invés da migração interna, embora isso desempenhe um papel substancial para impulsionar da actividade 
económica nas cidades e vilas.  

Factores macroeconómicos, abertura a iniciativas de investimento interno, regulamentos urbanos e habitacionais 
limitados, bem como expansão urbana não planeada, apresentam uma oportunidade e um constrangimento para o 
desenvolvimento do mercado habitacional em Maputo e outras cidades principais nas regiões centro e norte de o 
país. 

Outros factores também afectam a capacidade de jovens profissionais ou populações de baixa renda adquirirem sua 
própria casa: uma classe média emergente, a gentrificação de subúrbios e favelas, demanda de populações 
migrantes, incluindo aquelas que buscam oportunidades de ensino médio e superior, novos empreendimentos com 
reclassificação de zoneamento urbano e densificação desigual.  

Espera-se que o mercado de imóveis para arrendamento cresça como resultado de terrenos limitados para moradias 
de baixo custo, fornecimento limitado de infraestrutura local básica para construção própria e aumento de custos 
de transporte conforme aumente a distância entre as residências e os centros das cidades. De maneira crítica, os 
mercados de imóveis para arrendamento devem enfrentar a questão da acessibilidade, em vista da renda limitada 
da maioria da população. 

O objectivo deste estudo é aplicar o Modelo Estrutural do Mercado de Arrendamento Residencial (doravante 
denominado estrutura CAHF),3desenvolvido pelo Centro de Financiamento de Habitação Acessível em África 
(CAHF), para o contexto moçambicano e recolher dados para desenvolver uma compreensão do mercado de 
habitação para arrendamento no país. Este estudo segue um projecto de pesquisa da CAHF, de 2018, sobre as 
crónicas de investimento em habitação em Moçambique (HIC), que forneceu uma compreensão do processo de 
tomada de decisão que famílias de baixa e média renda trilham para adquirir uma casa.4 

O estudo busca fornecer respostas às seguintes questões:  

• Como é o mercado de habitação para arrendamento em Moçambique? 

• Quais são os desafios enfrentados pela habitação para arrendamento em Moçambique? 

• Que pesquisas adicionais são necessárias para entender o sector? 

• Quão extensas são as lacunas de dados? 

• O que pode ser feito para melhorar a recolha de dados, monitoramento, análise e formulação de políticas 
de financiamento habitacional? 

 
1Hajjar, B. (2020). O continente infantil: acompanhando o crescimento da África. Fórum Económico Mundial. 13 de Janeiro de 
2020. https://www.weforum.org/agenda/2020/01/the-children-s-continent/  
2 Devido a uma maior população jovem urbana, menor tamanho da família e alta taxa de fertilidade.  
3CAHF (2018). Quantificação dos mercados de aluguel residencial na África - Relatório de metodologia. 
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Rental-matters_quantifying-African-rental-markets_FINAL.pdf.  
4 CAHF e FSDMoç (2018). Crónicas de Investimento em Habitação: Moçambique: 
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/HIC-Mozambique-Final-.pdf. 

https://www.weforum.org/agenda/2020/01/the-children-s-continent/
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/Rental-matters_quantifying-African-rental-markets_FINAL.pdf
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/HIC-Mozambique-Final-.pdf
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1.2 Metodologia de Pesquisa 

A metodologia utilizada neste estudo é baseada nas recomendações e ferramentas da estrutura CAHF de 
arrendamento, conforme mostrado na Figura 1. A estrutura CAHF de arrendamento residencial estabelece quatro 
níveis de mercado:  

• Nível macro: indicadores relativos ao ambiente económico como um todo, no qual actua o mercado 

imobiliário de arrendamento; 

• Nível meso: indicadores relacionados à intermediação para acessar recursos financeiros para investimento 

e vincular o lado da oferta e a demanda;  

• Nível micro: indicadores relacionados aos proprietários; e 

• Demanda: indicadores relativos aos inquilinos e que descrevem a situação actual da habitação. 

Figura 1: Componentes estruturais do mercado de arrendamento residencial 

 

Fonte: CAHF (2018)
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Com base nesta estrutura, a metodologia deste estudo inclui as seguintes etapas:  

1. Preencher os indicadores do quadro com base em fontes secundárias;  

2. Avaliar lacunas de dados;  

3. Colectar dados primários para completar o quadro de indicadores;  

4. Agregar dados de fontes secundárias e primárias; e 

5. Analisar o quadro geral para fornecer informações para actuação por parte dos stakeholders e 

recomendações sobre o funcionamento do mercado, monitoramento e eventual regulamentação. 

Para começar, o estudo identificou e analisou várias fontes de dados que fornecem informações úteis para preencher 
os indicadores relevantes em cada componente do quadro com referência a Moçambique. Este processo forneceu 
uma visão geral do cenário do mercado de arrendamento. 

Em seguida, com foco no mercado de arrendamento de preço acessível na Cidade de Maputo, as metodologias e 
ferramentas recomendadas foram aplicadas para preencher as lacunas de dados chave que surgiram no processo de 
pesquisa. O âmbito do estudo centrou-se exclusivamente em Maputo - a capital e maior cidade de Moçambique. As 
principais lacunas de dados foram identificadas em todos os quatro componentes da estrutura (indicadores macro, 
meso, micro e de nível de demanda). Algumas dessas lacunas estão relacionadas com a falta de um portfólio 
dedicado de moradias de arrendamento acessível por parte dos bancos e, por outro lado, à natureza informal da 
economia em geral e, especificamente, à informalidade do sector de moradias de arrendamento acessível. No nível 
macro, por exemplo, surgiram lacunas de dados em termos de desemprego e dinâmica do trabalho. 

Desenho da amostra e cobertura real 

Uma pesquisa foi desenvolvida e conduzida em uma amostra representativa de inquilinos. Como parte do processo 
de colecta de dados da pesquisa, os inquilinos foram visitados por pesquisadores de campo. Para a selecção da 
população de inquilinos, que é uma população relativamente grande, foi aplicada uma amostragem probabilística. 
As informações dos proprietários também foram colectadas por meio de entrevistas por telefone e contacto directo, 
sempre que possível. As discussões tiveram como objectivo compreender as condições que os proprietários 
estabelecem para o arrendamento e suas opiniões sobre o relacionamento com seus inquilinos. Os proprietários de 
pequena escala no mercado acessível foram o grupo alvo escolhido. O acesso a grandes proprietários, que atendem 
ao mercado de alta renda, foi muito mais difícil, pois os agentes imobiliários não se mostraram dispostos a 
compartilhar os contactos dos proprietários. 

No nível meso, algumas imobiliárias mantêm sites onde suas ofertas são listadas; no entanto, essas listagens estão 
disponíveis apenas para aqueles com acesso à Internet. Para se ter uma visão geral do mercado formal de 
arrendamento, dois sites (Jumia e Mais Vendas) foram rastreados em Fevereiro de 2020 (ver Anexo 1).5Para 
completar as informações sobre o mesoambiente no mercado informal de arrendamento, entrevistas pessoais 
também foram conduzidas com intermediários, ou seja, corretores imobiliários informais. No entanto, algumas 
limitações de pesquisa neste nível devem ser observadas. Em 2019, a agência de crédito sul-africana, Compuscan, 
entrou no mercado moçambicano como a primeira agência de crédito do país. No entanto, no final de 2019, a 
cobertura das agências de crédito privadas no país era de zero por cento, indicando que não havia pessoas físicas ou 
jurídicas listadas com dados sobre histórico de pagamentos, dívidas não pagas ou créditos pendentes.6Além das 
agências de crédito, imobiliárias e incorporadores (que se concentram principalmente no mercado de alto padrão) 
não foram cobertos, o que representa um ponto fraco no processo de pesquisa. Actores como Domus e Visabeira7, 

 
5 Veja Jumia: https://www.jumia.co.mz e Mais Vendas: https://www.maisvendas.co.mz/. Para cada site, o escopo da análise do 
site cobriu Maputo e reuniu informações e dados sobre a proporção de anúncios de aluguel, preço de aluguel e número de quartos 
por local, e número de anúncios por local. Juntos, os dois sites listam cerca de 4.800 ofertas de imóveis para aluguel, e a colecta 
da web cobriu 1.051 das ofertas mais recentes. A maioria dos anúncios Jumia eram apartamentos, em grande parte localizados 
em bairros de alta renda de Maputo. Enquanto a Mais Vendas teve mais anúncios de imóveis. 
6Banco Mundial (2019). Cobertura de agências de crédito privadas (% de adultos) - 
Moçambiquehttps://data.worldbank.org/indicator/IC.CRD.PRVT.ZS?locations=MZ  
7 A Domus é uma empresa de gestão imobiliária: http://www.domus.co.mz/ e a Visabeira opera como administradora de 
propriedades, correctora imobiliária, incorporadora e reabilitadora de edifícios: 
http://visabeira.mz/construcao_e_imobiliario.aspx?pid=3&cid=11  

https://www.jumia.co.mz/
https://www.maisvendas.co.mz/
https://data.worldbank.org/indicator/IC.CRD.PRVT.ZS?locations=MZ
http://www.domus.co.mz/
http://visabeira.mz/construcao_e_imobiliario.aspx?pid=3&cid=11
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que têm em carteira actividades de construção civil e administração de imóveis, foram identificados e contactados 
para entrevistas, sem sucesso.  

Para além de pelo menos um promotor público (Fundo de Promoção da Habitação - FFH), em 2015 havia cerca de 
400 empresas de construção em Maputo registadas para prestar serviços ao governo.8Vinte por cento delas, 
totalizando 83, são de grande e médio porte. As restantes 317 são pequenas e microempresas. Os grandes (34) 
também são incorporadores, administradores de propriedades ou ambos. Trinta estão listadas como empresas de 
administração de propriedades (imobiliárias). 

Entrevistas com instituições financeiras também foram planificadas, mas não puderam ser concluídas. Pesquisas 
online foram enviadas a dez bancos, dos quais não houve feedback. Eventualmente, com o apoio do FSDMoç e e-
mails de insistência, apenas três (Absa Mozambique, BancABC e Letshego) responderam. Embora alguma 
informação tenha sido recolhida do Absa Moçambique, os outros dois bancos afirmaram que ainda não oferecem 
financiamento para que os senhorios comprem imóveis para arrendamento ou financiamento para construção. As 
hipotecas são oferecidas por bancos comerciais, mas não foi possível avaliar quais os bancos que financiam o 
arrendamento de imóveis ou a construção de património para arrendamento. Isso teve uma implicação na estrutura 
e na análise de lacunas de dados e sugere que, mesmo com pesquisas adicionais, podemos não resolver todas as 
lacunas de dados neste nível. 

Para entender melhor o papel dos agentes imobiliários informais, bem como a relação entre proprietários e 
inquilinos no segmento inferior do mercado, dados quantitativos e qualitativos foram colectados directamente de 
informantes-chave. Isto permitiu contar uma história de quem são os inquilinos e como vivem em Maputo, com 
atenção às suas motivações para arrendar e às suas opiniões sobre as tendências dos preços de arrendamento. 

A estrutura da amostra foi baseada nos dados do censo geral, por distrito, bairro e quarteirão. Para os inquilinos, 
cinco Distritos Municipais da Cidade de Maputo foram abrangidos (ver Anexo 1, mapa da cidade). Ka Nyaka e Ka 
Tembe não foram incluídos, por razões logísticas.9 Foi seguida uma abordagem estratificada. Nos bairros, 53 bairros 
foram seleccionados aleatoriamente e proporcionais ao universo, e então foram seleccionados aleatoriamente oito 
entrevistados por bairro com base em uma lista total de casas de arrendamento, e em oito blocos seleccionados 
aleatoriamente (quarteirões), resultando em um tamanho total de amostra planificado de 424 inquilinos.10O 
intervalo de confiança é de 95 por cento e a precisão entre 0,04 e 0,07. Esses valores foram responsáveis pelo efeito 
do design. A Tabela 1 resume as amostras planificadas e reais pesquisadas. 

Foram preparados e testados questionários e guiões de entrevista, e os entrevistadores foram treinados para realizar 
o inquérito.  

Para os inquilinos, foi entrevistada uma amostra de 406 inquilinos de um tamanho de amostra planificada de 424, o 
que representa 95,8 por cento de cobertura em cinco municípios. Vinte e sete proprietários foram entrevistados por 
telefone,11e 10 agentes imobiliários informais (intermediários) também foram entrevistados. Nenhuma instituição 
financeira foi entrevistada, em vez disso, foram recebidas três respostas electrónicas.12  

 

 

 

 

 
8 Números elaborados a partir de lista de empresas prestadoras de serviço para o estado, da UFSA (2015).  
9 No momento do contacto interpessoal, os residentes estiveram ausentes para entrevistas durante os dois dias de campo 
reservados para esses distritos. 
10A lista de casas de aluguel foi fornecida pelo guia local. Embora aleatória, a selecção dos inquilinos também foi orientada pelo 
chefe das quadras, que sabe quem está alugando as casas. 
11Três proprietários a mais do que o planificado foram entrevistados. Dada a sua disponibilidade e com o risco de não 
respondentes, mais entrevistados foram adicionados à amostra para torná-la mais robusta. 
12Três (em cada 10) instituições financeiras responderam e duas em cada três responderam com cartas informando que não 
possuem uma carteira de imóveis para locação. O exercício mostrou que a utilidade dos questionários para dispositivos móveis e 
e-mail pode ter sido exagerada para contextos onde o mercado informal é dominante. Nossa opinião é que isso não se deve à 
falta de acesso a dispositivos ou redes, mas sim à sensibilidade das perguntas feitas. 
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Tabela 1: Plano de amostra para inquilinos, proprietários, agentes imobiliários informais e instituições financeiras 

 Casas 
alugadas 

Inquilinos 
(demanda) 

Proprietários (Micro) 
Agentes imobiliários 

(Meso) 
Instituições 

financeiras (Meso) 

Distritos 
municipais 

N 
(Censo 
2017) 

% Amostra 
planejada 

Real 
pesquisado 

Amostra 
planejada 

Entrevistado 
real 

Amostra 
planejada 

Entrevistado 
/ pesquisado 
real 

Amostra 
planejada 

Entrevistado 
/ pesquisado 
real 

Ka Mpfumo 8 305 15,4 64 54 4 2 2 2 
  

N'xhlamankulo 7 598 14,1 56 55 3 9 1 2 
  

Ka Maxakeni 10 791 20,0 88 88 5 7 2 2 
  

Ka Mavota 12 522 23,2 96 97 5 7 2 2 
  

Ka 
Mubukwana 

14 099 26,2 112 112 6 2 2 2 
  

Ka Tembe 598  1,1 8 0 1  0  1 0 
  

Ka Nyaka 20 0,0 0 0 0 0 0 0 
  

Total 59 933 100 424 406 24 27 10 10 20 3 

Fonte: Pesquisa de mercado de arrendamento (Fevereiro de 2020). 

A Tabela 2 mostra os diferentes bairros em cada município. 

Tabela 2: Bairros por distrito urbano  

Toponímia 
Antiga 

Nova Toponímia Bairros 

Distrito 
Municipal No.1 

Distrito municipal 
de KaMpfumo 

Central A / B / C, Alto Maé A / B, Malhangalene A / B, Polana Cimento A / B, Coop e 
Sommerschield 

Distrito 
Municipal No. 2 

Distrito Municipal 
de N'xhlamankulu 

Aeroporto A / B, Xipamanine, Minkadjuíne, Unidade 7, Chamanculo A / B / C / D, 
Malanga e Munhuana. 

Distrito 
Municipal No. 3 

Distrito municipal 
de KaMaxakeni 

 Maxaquene A / B / C / D ”, Polana Caniço“ A ”, Urbanização, Mafalala 

Distrito 
Municipal nº 4 

Distrito Municipal 
KaMavota 

3 De Fevereiro, Albasine, Ferroviário, FPLM, Hulene A, Hulene A / B, Laulane, 
Mahotas, Mavalane A / B, Vila Sol, Mahotas, Costa do Sol e Xiquelene 

Distrito 
Municipal nº 5 

Distrito Municipal 
de KaMabukwana 

Bagamoyo, George Dimitrov (Benfica), Inhagoia A / B, Jardim, Luís Cabral, 
Magoanine, Malhazine, Nsalene, 25 de Junho A / B (Choupal) e Zimpeto 

Fonte: Pesquisa do Mercado de Arrendamento (Fevereiro de 2020) 

2 Visão geral 

2.1 Contexto macroeconômico e demográfico 

Dados de série temporal, bem como relatórios e análises qualitativas, ambos com curadoria do governo13 e de 
organizações internacionais,14 estão publicamente disponíveis em Moçambique, proporcionando uma visão geral do 
contexto macroeconómico e demográfico. O último censo da População e Habitação, realizado em 2017, indica que 
Moçambique tem uma população total de aproximadamente 28 milhões de pessoas. Entre 2007 e 2017, o país teve 
um rápido crescimento de 35 por cento, equivalente a 7,2 milhões de pessoas. Em 2019, a taxa de crescimento 
populacional do país foi de 2,9%. Dezoito milhões (67 por cento) residem em áreas rurais, enquanto a população 
urbana era de 10,6 milhões em 2017. A taxa de crescimento anual da população urbana tem sido constante nos 
últimos quatro anos, em aproximadamente 4,4 por cento. Moçambique possui uma população jovem, com uma 
idade mediana de 17 anos. Em um período de 10 anos, o tamanho médio da família do país não mudou 
significativamente. 

 
13 INE (2015), INE(2016), INE(2019a), INE (2019c), INE(2020) e MITESS (2020).  
14 O Banco Mundial (2019a) e (2019b), FMI (2020), Economia Comercial (2020).  



 

  

 

CARACTERIZANDO E COMPREENDENDO O MERCADO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL EM MOÇAMBIQUE| 
DEZEMBRO 2020 

13 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) de Moçambique em 2019 foi de MZN212,6 milhões (US $ 14,9 bilhões), enquanto a 
sua taxa de crescimento foi de 2,2 por cento.15Nos últimos quatro anos, a taxa de crescimento económico caiu, de 
6,7% em 2015, para 3,43% em 2018. No entanto, a inflação permaneceu relativamente baixa, diminuindo de 4% em 
Maio de 2019 para 2,8% em Julho de 2020. Isso é parcialmente devido ao crescimento e despesas reduzidas como 
resultado da pandemia de COVID-19. Em 2019, o PIB per capita era de MZN28.000 (US $ 492), embora as famílias 
geralmente tenham rendas mais altas nas áreas urbanas do que nas rurais. Em 2017, a taxa de desemprego de 
Moçambique era de 25 por cento nas áreas urbanas. 

O índice de risco político e estabilidade para Moçambique é negativo, em -0,93 em 2017, e -0,78 em 
2018,16reflectindo uma ligeira melhora no ambiente. Embora tenha sido assinado um acordo de paz entre os 
partidos FRELIMO e Renamo, a instabilidade continua no centro do país após o anúncio dos resultados das eleições 
de 15 de Outubro de 2019 que viram o candidato da FRELIMO, Filipe Nyusi, chegar a um segundo mandato com 73 
por cento dos votos, na sequência de uma eleição amplamente contestada. Além disso, ataques terroristas 
continuam a assolar o norte do país, sem sinais de melhora a curto prazo. 

2.2 O mercado imobiliário e potencial para imóveis para arrendamento  

A habitação tem valor social, financeiro e económico. Em Moçambique, a maioria dos agregados familiares aborda 
as suas necessidades de habitação de forma independente. Vários constroem suas próprias casas aos poucos, com 
economias acumuladas, quando e à medida que ficam disponíveis. Para tal, o estudo Crónicas de Investimento em 
Habitação procurou compreender a trajectória de como as famílias moçambicanas investem em habitação.17 O 
estudo “Crónicas” descobriu que muitas famílias começaram a sua jornada em uma unidade de arrendamento, mas 
tiveram dificuldade em manter o pagamento do arrendamento, que em alguns casos aumentou aleatoriamente. 
Isto coloca em perspectiva as questões de acessibilidade e a natureza dos mercados informais de arrendamento em 
Moçambique. 

No entanto, as moradias autoconstruídas não atendem necessariamente à procura de moradias adequadas, já que 
60 por cento da população ainda vive em moradias precárias,18e há uma necessidade clara de melhorar ou substituir 
parte do parque actual de moradias. O défice de habitação em Moçambique era de 2 milhões de unidades em 2015.19 
Em 2017, o parque habitacional em Moçambique foi estimado em 5 388 796 unidades, das quais 33 por cento (1 771 
659) estão em áreas urbanas e o restante (3 617 137) em áreas rurais.20  

O mercado de arrendamento de Moçambique pode ser considerado pequeno. O Recenseamento Geral da 
População e Habitação mais recente de 2017 mostra que 6% da população nacional e 13% da população urbana em 
geral vivem em uma casa alugada (Figura 2). No entanto, mais de 23 por cento ou aproximadamente 54 000 famílias 
em Maputo alojam-se em moradia arrendada. Este número é semelhante ao de outras capitais africanas. Devido ao 
crescimento natural da população, principalmente nas áreas urbanas, e à migração rural-urbana, a necessidade de 
habitação tende a aumentar, especialmente se a economia mostrar sinais de crescimento. É importante mencionar 
que nem todos os moradores moram em casa própria ou alugada. Alguns vivem em casas referidas no Censo 
populacional como 'casa cedida' ou locais emprestados temporariamente. Estas são as casas que são emprestadas 
a um ocupante, por seu empregador, amigos ou parentes por um determinado período e sob certas condições. De 
acordo com o Censo, nas áreas urbanas, cinco por cento das famílias vivem em casas emprestadas 
temporariamente, apenas um pouco abaixo do valor nacional de 6 por cento das famílias que vivem em casas 
arrendadas.  

 
15Banco Mundial (2019). Portal de dados do Banco Mundial. A taxa de câmbio utilizada em todo o documento é US $ 1 = MZN 
70,07 (em 1 de Julho de 2020). 
16The Global Economy (2020). Moçambique: Estabilidade Política. 
https://www.theglobaleconomy.com/Mozambique/wb_political_stability/  
17Consulte CAHF e FSDMoz. (2018). Crónicas de investimento 
habitacional.http://housingfinanceafrica.org/documents/mozambique-housing-investment-chronicles-2/  
18 Inguane, M. (2016). http://www.auhf.co.za/wordpress/assets/Day2_14h30_Inguane_FSD-Mozambique-
Presentation_Housing-Investment-Chronicles-Financing-housing-step-by-step-in-Mozambique.pdfPág. 4 
19CAHF (2019). Housing Finance in Africa Yearbook (10ª edição).http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/2019_yearbook-
20.12.2019-compressed.pdf.Pg. 196. 
20Do Rosario, W. (2018). Mercado Residencial e Habitacional em Moçambique: Perspectiva UN-HABITAT, Mozamreal Property 
Forum. https://mozamreal.com/wp/wp-content/uploads/2018/06/20180608-UNHABITAT-RESIDENTIAL-AND-HOUSING-
MARKET.pdf 

https://www.theglobaleconomy.com/Mozambique/wb_political_stability/
http://housingfinanceafrica.org/documents/mozambique-housing-investment-chronicles-2/
http://www.auhf.co.za/wordpress/assets/Day2_14h30_Inguane_FSD-Mozambique-Presentation_Housing-Investment-Chronicles-Financing-housing-step-by-step-in-Mozambique.pdf
http://www.auhf.co.za/wordpress/assets/Day2_14h30_Inguane_FSD-Mozambique-Presentation_Housing-Investment-Chronicles-Financing-housing-step-by-step-in-Mozambique.pdf
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/2019_yearbook-20.12.2019-compressed.pdf
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/2019_yearbook-20.12.2019-compressed.pdf
https://mozamreal.com/wp/wp-content/uploads/2018/06/20180608-UNHABITAT-RESIDENTIAL-AND-HOUSING-MARKET.pdf
https://mozamreal.com/wp/wp-content/uploads/2018/06/20180608-UNHABITAT-RESIDENTIAL-AND-HOUSING-MARKET.pdf
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Figura 2: Percentagem de casas alugadas (nacionais, urbanas e em Maputo)21 

 

Fonte: Censo Populacional e Habitacional (2017)  

De acordo com Inquérito ao Orçamento Familiar (IOF) 2015, 60 por cento das famílias mais pobres gastam até 19 
por cento de suas despesas com habitação, depois de 58 por cento de gastos com alimentação. Os 40 percentis 
superiores de domicílios, em grande parte urbanos, gastam 28% do seu rendimento em habitação e 27% em 
alimentação (Figura 3). Enquanto a despesa média nacional mensal por pessoa em habitação foi MZN1.400 (US $ 46, 
à taxa de câmbio de 2015),22 um indivíduo em Maputo gastou MZN25.900 (US $ 844) mensalmente em habitação.23 
Esta é uma diferença significativa entre a média nacional e a despesa na cidade de Maputo.  

Figura 3: Despesa mensal com habitação, por quintis 

  

Fonte: INE (2015) 

A narrativa acima fornece uma visão geral da demanda actual e potencial de moradias para arrendamento em 
Maputo. As secções seguintes deste relatório mostram que tanto as políticas quanto o mercado deram pouca 
atenção à habitação para arrendamento. No que é um mercado habitacional predominantemente informal, um 

 
21 Outros compreende qualquer outra forma de ocupação da casa (se a casa não for alugada, própria ou cedida). 
22 A taxa de câmbio de 2015 aplicada é US $ 1 = MZN32.6.  
23INE (2015). Relatório Final da Pesquisa de Orçamento Familiar 2014/15.http://www.ine.gov.mz/operacoes-
estatisticas/inqueritos/inquerito-sobre-orcamento-familiar/relatorio-final-do-inquerito-ao-orcamento-familiar-iof-2014-
15/view  
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http://www.ine.gov.mz/operacoes-estatisticas/inqueritos/inquerito-sobre-orcamento-familiar/relatorio-final-do-inquerito-ao-orcamento-familiar-iof-2014-15/view
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mercado de arrendamento em bom funcionamento (e com boas políticas de apoio) tem o potencial de aumentar o 
acesso à moradia adequada e acessível para famílias que não podem pagar pela propriedade. 

2.3 Quadro político, regulatório e institucional 

A provisão governamental dominou o mercado de arrendamento habitacional até a adopção da Lei 5/91 de 9 de 
Janeiro de 1991, que liberalizou a actividade imobiliária e autorizou a alienação de propriedade estatal.24Esta lei 
ofereceu uma oportunidade para os moçambicanos comprarem uma casa ao Estado, e muitos que viviam em casas 
construídas pelo governo durante muitos anos tiveram de passar a pagar por uma casa digna. Com a introdução da 
Lei em 1991, o Estado desempenhou o papel de regulador e facilitador na promoção da habitação.25 No entanto, 
após a liberalização, a política de habitação tornou-se insustentável devido aos altos preços dos imóveis de 
arrendamento. 

Moçambique não tem uma estratégia de urbanização específica, mas o Regulamento do Solo Urbano foi aprovado 
em 2006 para reger a preparação de planos de uso do solo, acesso ao solo urbano e direitos e obrigações dos 
proprietários de edifícios e DUAT26 titulares.27  

O quadro institucional de Moçambique para a habitação consiste em três partes interessadas fundamentais - o 
Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH), a Direcção Nacional de Habitação e 
Urbanismo (DNHU) e FFH. O FFH foi criado em 1995, numa época em que não havia uma política habitacional 
aprovada. A sua função actual centra-se na implementação e financiamento da habitação. A DNHU foi criada em 
1999, sob a tutela do MOPHRH. A DNHU foi incumbida de responder ao déficit habitacional criado ao longo dos 
anos e foi estabelecida como resultado de: (i) grande número de pessoas excluídas do acesso a uma casa digna e (ii) 
visíveis necessidades quantitativas e qualitativas de habitação, especialmente em áreas urbanas e na população de 
baixa renda. Hoje, a DNHU desenvolve políticas e desempenha o papel de regulador. 

A FFH e a DNHU começaram a implementar programas governamentais de âmbito nacional para atender à 
demanda por moradia, principalmente para os jovens. Em termos de financiamento habitacional, o FFH, bancos 
comerciais e instituições de microfinanças foram identificados como provedores de empréstimos hipotecários e de 
construção, uma vez que os bancos comerciais atendiam ao limite superior do mercado, poucas instituições de 
microfinanciamento forneceram empréstimos habitacionais e o governo tinha capacidade limitada para investir em 
habitação subsidiada. Hoje, Moçambique ainda sofre de um mercado de financiamento habitacional 
subdesenvolvido, com pouca amplitude e profundidade no atendimento à população. 

Em 2011, foi desenvolvida a política e estratégia nacional de habitação de Moçambique, com o apoio do UN-
HABITAT. Promove a habitação em áreas rurais e urbanas, o ordenamento do território e o desenho urbano.28A 
política prevê a criação de moradias adequadas a preços acessíveis, principalmente para grupos de baixa renda. 
Além disso, reconhece a necessidade de melhorar a gestão do solo, facilitar o acesso à infraestrutura e à construção 
de moradias e angariar os recursos financeiros necessários. 

 
24Chitsungo, Z. (2009). Política de Habitação em Moçambique: Principais Características, Conferência Anual e Assembleia Geral 
da União Africana para o Financiamento da Habitação.http://www.auhf.co.za/wordpress/assets/Housing-Policy-in-
Mozambique_Mathema.pdf.Pág. 3 
25O processo de alienação de propriedade estatal já se arrasta há vários anos. De acordo com o jornal de circulação nacional, o 
Jornal Notícias, em Março de 2017, o governo aprovou a revisão da lei do arrendamento mercantil de Moçambique a ser 
submetida à Assembleia da República com o objectivo de a adaptar à dinâmica social e económica e reformar as regras de venda 
de imóveis do Estado. A reforma deste regulamento aplica-se à venda de bens do Estado, e permitiria assegurar a alienação 
célere de bens do Estado, e potenciar mecanismos de pagamento de taxas à Administração de Imóveis do Estado (APIE) por 
vendedores imobiliários - Ver Clube de Moçambique (2017). Governo de Moçambique aprova novas leis de arrendamento a serem 
submetidas ao parlamento. 15 de Março de 2020.https://clubofmozambique.com/news/mozambique-government-approves-
new-leasing-law-to-be-submitted-to-parliament/  
26 Em Moçambique, toda a posse de terra é do estado e os moçambicanos têm o direito de usar a terra como meio de criação de 
riqueza e bem-estar social, através da obtenção de um DUAT (um título de longo prazo para o direito de uso da terra).  
27USAID (2011). Moçambique Perfil da USAID no País: Direitos de Propriedade e Governação de Recursos,https://www.land-
links.org/wp-content/uploads/2011/02/USAID-Land-Tenure-Mozambique-Profile-FINAL.pdf. Pg.12. 
28CAHF (2019). Housing Finance Yearbook 2019http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/V20-MOZAMBIQUE-
PROFILEKF2.pdf. Pág. 202 

http://www.auhf.co.za/wordpress/assets/Housing-Policy-in-Mozambique_Mathema.pdf
http://www.auhf.co.za/wordpress/assets/Housing-Policy-in-Mozambique_Mathema.pdf
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-government-approves-new-leasing-law-to-be-submitted-to-parliament/
https://clubofmozambique.com/news/mozambique-government-approves-new-leasing-law-to-be-submitted-to-parliament/
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2011/02/USAID-Land-Tenure-Mozambique-Profile-FINAL.pdf
https://www.land-links.org/wp-content/uploads/2011/02/USAID-Land-Tenure-Mozambique-Profile-FINAL.pdf
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/V20-MOZAMBIQUE-PROFILEKF2.pdf
http://housingfinanceafrica.org/app/uploads/V20-MOZAMBIQUE-PROFILEKF2.pdf
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As políticas de habitação de Moçambique geralmente não prestam atenção às necessidades de habitação para 
arrendamento. Não há regulamentação para o mercado de arrendamento residencial. O sector imobiliário é 
composto por grandes empresas, atende principalmente a expatriados e tende a definir os seus próprios 
regulamentos internos. O mercado imobiliário tem apresentado um crescimento lento e os promotores imobiliários 
privados estão a desempenhar um papel vital na oferta de habitação, embora não na escala suficiente para atender 
às necessidades do mercado. Parece ser necessário olhar para as especificidades do mercado e do contexto para 
envolver o sector financeiro em um mercado que é fundamentalmente informal. Uma Estratégia Nacional de 
Habitação mais recente (2018) está em desenvolvimento, novamente com o apoio da UN-Habitat e em Julho de 
2020, ainda não foi formalmente implementada. A expectativa é que a estratégia seja mais holística por natureza, 
guiado, por exemplo, pela Nova Agenda Urbana, Meta 11.1 do ODS, Quadro de Estratégia Global de Habitação da 
UN-Habitat e incluindo maior foco em moradias para arrendamento. A política também visa desenvolver uma 
estratégia mais clara para o financiamento habitacional.29 Políticas fiscais, como as relativas a impostos sobre 
imóveis,30 parecem ter também um impacto na natureza informal do mercado e devem ser considerados em 
conjunto. 

Em Março de 2019, o Governo de Moçambique, através do MOPHRH e FFH, lançou o programa de dez anos Habita 
Moçambique31que visa dar resposta às necessidades de habitação dos moçambicanos com base na capacidade de 
rendimento dos diferentes segmentos. O programa está focado na compra de casa própria. Visa especificamente 
fornecer moradias populares em áreas urbanizadas, reduzir o risco de crédito e disponibilidade de hipotecas, por 
meio de financiamento combinado, e reduzir os custos de construção e aumentar a disponibilidade de materiais ao 
longo da cadeia de valor, especialmente para a população jovem e funcionários públicos que são os maiores 
segmentos em necessidade. O programa reconhece que o parque habitacional existente carece de habitação de 
qualidade adequada e de acesso a serviços de saneamento básico, água e energia. O programa Habita Moçambique 
consiste em três produtos principais: 

• Projecto de melhoria: Kits de materiais de construção e construção para melhorar a qualidade e resiliência 

de casas autoconstruídas, para a população rural economicamente vulnerável. 

• Projecto Renascer: construção de moradias chave na mão para áreas rurais e periurbanas de baixa renda. 

• Projecto habitacional Polos: Criação de novas áreas habitacionais por meio da implantação de 

infraestrutura fundiária e construção de moradias em cidades e vilas rurais. 

O governo pretende mobilizar recursos até 2024 para implementar esses projectos e está buscando parcerias com 
partes interessadas privadas, públicas, da sociedade civil, bilaterais e multilaterais no ecossistema de financiamento 
habitacional. 

2.4 Fornecimento de habitação do sector privado e acessibilidade  

Recentemente, o sector privado passou a estar activo no espaço habitacional com algumas soluções inovadoras 
como a oferecida pela 'Casa Minha Nosso Bairro' em Maputo.32 O modelo visa a modernização dos assentamentos, 
aumentando os padrões de vida a custos controlados para garantir acessibilidade para os residentes existentes, ao 
mesmo tempo que fornece um ambiente de vida pacífico para os residentes urbanos. Também oferece a 
oportunidade de abrir o mercado de arrendamento de imóveis a uma parcela maior da população local, sem 
comprometer a qualidade dos serviços e da infraestrutura. É importante notar que a Casa Minha está localizada a 
3km do centro da cidade de Maputo. 

O país tem muitos exemplos de projectos habitacionais que não atenderam às necessidades de habitação da 
população, devido à impossibilidade de as pessoas comprarem as casas por motivo de problemas de acessibilidade. 
Essas iniciativas incluem, por exemplo, Casa Jovem, Projecto Intaka I e II e Vila Olímpica. O empreendimento Casa 
Jovem buscou suprir a falta de oportunidades de moradia para jovens profissionais, mas os preços de arrendamento 

 
29UN-HABITAT (2019). Programa UN-HABITAT Country Moçambique: 2018-2021. 
https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-05/hcpd_2019.pdf. Pág. 11 
30GLM. (2013). Sistema tributário aplicável ao sector imobiliário em Moçambique. https://www.tta-
advogados.com/xms/files/Regime_Fiscal_Aplicavel_ao_Sector_Imobiliario_em_Mocambique.pdf  
31República de Moçambique (2020). Programa Habita Moçambique: Resumo. Ministério das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos. 
32 Site da Casa Minha: https://www.casaminha.co/  

https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-05/hcpd_2019.pdf
https://www.tta-advogados.com/xms/files/Regime_Fiscal_Aplicavel_ao_Sector_Imobiliario_em_Mocambique.pdf
https://www.tta-advogados.com/xms/files/Regime_Fiscal_Aplicavel_ao_Sector_Imobiliario_em_Mocambique.pdf
https://www.casaminha.co/
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e venda ainda eram excludentes. Além disso, com a expansão das cidades e as conquistas na redução da pobreza, 
há crescentes pressões de gentrificação, que trazem impactos sociais e económicos. Como resultado da 
gentrificação, os residentes de baixa renda nas áreas urbanas de Maputo são involuntariamente deslocados por 
agregados familiares com rendimentos mais elevados. Ao mesmo tempo, tem havido pouco investimento público 
em bairros não planeados e informais.33 

Onde o financiamento de habitação e construção é estendido na cidade de Maputo, também tem tradicionalmente 
estado mais disponível para bairros de luxo como Coop, Polana Cimento e Sommerschield - no distrito de Ka 
Mpfumo.34  

3 Principais resultados da pesquisa 

3.1 Inquilinos e acomodação 

3 . 1 .1  Da d o s  d e m o g r á f i c os  d o  i n q u i l i n o  

De acordo com a pesquisa do senhorio, os inquilinos são normalmente estudantes, casais recém-casados e 
migrantes com a intenção de se estabelecer nas áreas urbanas. 

A maioria dos indivíduos urbanos e inquilinos das famílias são homens ou chefiados por homens (74 por cento). Mais 
inquilinos do sexo feminino foram encontrados em Ka Mubukwana (28 por cento), seguidos por e Ka Mpfumo (18 
por cento). 

A maioria (51 por cento ou 206 inquilinos) está na faixa etária de 26 a 35 e 22 por cento (90) tinha entre 36 e 45 anos 
(Figura 4). Outros 15 por cento (59) dos inquilinos pesquisados tinham entre 46 e 65 anos de idade. A idade dos 
inquilinos sugere que na Cidade de Maputo os jovens adultos merecem atenção especial. A nível político, o Governo 
tem feito parceria com o sector privado para responder às necessidades de propriedade habitacional (por exemplo, 
através da Habita Moçambique e outros programas). Os resultados sugerem que o diálogo deve ser ampliado para 
atender também o mercado de locação. 

Figura 4: Faixa etária do inquilino 

 

Fonte: Pesquisa de inquilinos (2020) 

A pesquisa descobriu que a maioria dos inquilinos são empregados de nível médio com empregos permanentes (89 
por cento), 10 por cento são trabalhadores ocasionais, enquanto menos de meio por cento são trabalhadores 
sazonais. Um número considerável trabalha para empresas privadas (43%), outros 27% são autónomos e 11% estão 

 
33Veja Inguane, A. (2019). Moçambique: Opinião - Gentrificação e deslocamento involuntário - o pesadelo para os pobres urbanos 
da África, 26 de Novembro de 2019. All África. https://allafrica.com/stories/201911270115.html  
34Do Rosario, W. (2018). Mercado Residencial e Habitacional em Moçambique: Perspectiva UN-Habitat, Mozamreal Property 
Forum,https://mozamreal.com/wp/wp-content/uploads/2018/06/20180608-UNHABITAT-RESIDENTIAL-AND-HOUSING-
MARKET.pdf  
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na administração pública (Figura 5). Há um caso para aprofundar a investigação a esse respeito, mas uma primeira 
conclusão é que existe um segmento com capacidade potencial para pagar por um arrendamento mais digno. 

Figura 5: Situação de emprego dos inquilinos 

 

Fonte: Pesquisa de inquilinos (2020) 

Noventa e seis por cento dos inquilinos entrevistados sabem ler e escrever. Com relação aos níveis de educação, 47% 
concluíram o ensino médio, 27% concluíram o ensino fundamental e 18% possuem diploma universitário (Figura 6). 
Estes resultados confirmam, mais uma vez, que existe procura de habitação para arrendamento por parte de 
inquilinos com um determinado nível de escolaridade, incluindo diplomas de nível superior, que ficaram de fora do 
mercado de arrendamento e procuram uma oportunidade de habitação condigna. 

Figura 6: Níveis de educação do inquilino 

 

Fonte: Pesquisa de inquilinos (Fevereiro de 2020) 

A maioria das famílias tem entre 4 e 5 membros. Isso é consistente com o censo de 2017, que registou 4,4 membros 
por família. 

3 . 1 .2  M o t i v a çõ e s  p a r a  a r re n d a m e n t o  d e  i m ó v ei s   

O estudo identificou várias motivações para as famílias optarem pelo arrendamento. Isso varia por distrito urbano. 
Nos distritos da periferia, problemas relacionados à família, como divórcio e conflitos explicam mais de 50% dos 
motivos para alugar uma casa. A migração rural urbana também é um importante impulsionador para a cidade. A 
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proximidade com locais de trabalho e escolas impulsiona a demanda por arrendamento em bairros formais. O 
arrendamento de moradias também é impulsionado pela demanda de estrangeiros e expatriados. 

A pesquisa identificou duas razões principais pelas quais as famílias optaram pelo arrendamento: 29 por cento (119 
entrevistados) vêm de fora de Maputo, mas dentro do país, enquanto outros 28 por cento (112 entrevistados) se 
casaram e não possuem casa (Figura 7). Outras razões para arrendar incluem problemas familiares (12 por cento), 
trabalho (10 por cento) e divórcios (cinco por cento). As famílias recém-constituídas e os migrantes são, portanto, 
um mercado-alvo importante para moradias para arrendamento, actualmente e no futuro, seja por programas 
patrocinados pelo estado ou por iniciativas privadas. 

Figura 7: Razão para arrendar  

 

Fonte: Pesquisa de inquilinos (Fevereiro de 2020) 

A pesquisa perguntou aos inquilinos se eles estavam interessados em encontrar outra casa para alugar e, em caso 
afirmativo, que tipo, em termos de número de quartos, eles alugariam. Quarenta e três por cento dos entrevistados 
expressaram interesse em alugar um tipo diferente de casa. Oitenta e cinco por cento dos inquilinos indicaram que 
gostariam de encontrar uma casa com dois quartos ou menos e 63% prefeririam encontrar uma casa com um quarto 
para alugar (Figura 8). Isso pode sugerir a insatisfação com as condições actuais de vida ou com as aspirações de 
moradia dos inquilinos. Os entrevistados que indicaram interesse em morar em uma casa de três quartos eram em 
grande parte de Ka Mpfumo, que é um distrito de renda relativamente mais alta. 
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Figura 8: Interesse em alugar outro tipo de moradia 

 

Fonte: Pesquisa de inquilinos (Fevereiro de 2020) 

3 . 1 .3  O  p a rq u e  h a b i t a c io na l  d e  a r r e n d a m e n t o  e  t i p o l og i a s  d e  m o r ad i a s  

A escolha do tipo de moradia para uma família urbana pobre é afectada pela capacidade de pagamento do inquilino 
e suas motivações para arrendar. Um factor-chave que afecta a decisão do inquilino sobre onde arrendar é o seu 
conhecimento da paisagem da cidade. Como qualquer outra cidade, Maputo não é homogénea em termos de infra-
estruturas e morfologia urbana. Existem áreas com melhor infraestrutura e serviços, como mercados, acesso a 
escolas e clínicas, meios de transporte e equipamentos. O layout espacial das amenidades sociais e económicas da 
cidade impacta, portanto, na distribuição geográfica dos imóveis residenciais listados em sites como Jumia MZ e 
Mais Venda. 

As áreas com melhor infraestrutura de serviços públicos também concentram escolas e instituições de ensino 
superior, clínicas e serviços. Isso pode ser melhor visualizado usando a Figura 9. A parte sudeste da cidade é mais 
desenvolvida e é composta por famílias abastadas. Isso contrasta com as áreas periféricas, onde vivem os pobres. 
As áreas estruturadas, que se referem a áreas formais com infraestrutura física e social básica35, incluem o Distrito 
Municipal 1 (KaMpfumo) e seus bairros - Polana, Sommerschield I e II, Central, Malhangalene, Coop, Alto Maé - e 
partes dos Distritos Municipais 2 (N'xhlamankulo), 3 (KaMaxakeni) e 4 (KaMavota), e seus bairros - Baixa, Maputo 
Bay, Jardim, Triunfo, Costa do Sol, Marginal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 As áreas estruturadas da cidade contam com acessos rodoviários, redes de energia, água e saneamento.  
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Figura 9: Contraste entre áreas estruturadas (cinza-azul) e não estruturadas (vermelho) da Cidade de Maputo 

 

Fonte: Viana (2015) 

Dos 64 bairros de Maputo, mais de 50 encontram-se na periferia, incluindo Zimpeto, Choupal, Luís Cabral, Inhagoia, 
entre outros (ver mapa no Anexo 2). Nesses bairros, o preço de arrendamento é mais baixo. Conforme se aproxime 
da cidade, fica mais caro arrendar. Não é nenhuma surpresa, então, que o mercado de imóveis para arrendamento 
acessível seja mais bem compreendido conhecendo-se esses bairros. No entanto, com as mudanças demográficas, 
a demanda também está a mudar. Em algumas áreas, como Ka Mpfumo e Nxhlamankulu, 80 por cento e 20 por 
cento dos inquilinos pesquisados, respectivamente, procuram flats / apartamentos em vez de terrenos e casas. 

3 . 1 .4  T ip o  d e  m o r a d i a  

A maioria dos inquilinos de Maputo inquiridos (71 por cento, ou 287 inquiridos) alugam habitações convencionais 
sem sanitários ou cozinha interiores, com um pátio comum e cozinha central e sanitários para uso comum (Figura 
10). Dezoito por cento moram em residências convencionais com sanitários ou cozinha interiores. Apenas 4% vivem 
em flats ou apartamentos. A nível distrital, Ka Mpfumo (uma área de renda relativamente mais elevada) tinha o 
maior número de inquilinos a residir em apartamentos, com 22 por cento, seguido de Nxhlamankulu com 5 por 
cento. Ka Mfumo também tinha a maior parcela (61 por cento) dos entrevistados que afirmaram viver em uma casa 
normal com sanitário e cozinha interiores, em comparação com Ka Maxakeni, com apenas 6 por cento. 
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Figura 10: Tipo de moradia para arrendamento36 

 

Fonte: Pesquisa de inquilinos (Fevereiro de 2020) 

Em relação ao tamanho das unidades, a maioria dos inquilinos mora em casas de dois quartos (49 por cento), 22 por 
cento em unidades de um quarto, 19 por cento em unidades de três quartos, nove por cento em unidades de quatro 
quartos e menos de um por cento em unidades de cinco quartos (Figura 11). 

Figura 11: Número de quartos na casa 

 

Fonte: Pesquisa de inquilinos (Fevereiro de 2020) 

 

 

 

 

 
36O censo de 2017 classifica as habitações nas seguintes categorias - (i) casa convencional com cozinha e sanitário interiores, (ii) 
casa convencional sem cozinha e sanitário interiores, (iii) apartamento / apartamento (iv) cabana (v) casa improvisada (vi ) casa 
mista (vii), casa básica / ferroviária e (viii) parte de um edifício comercial. A categoria de casa básica / comboio ou 'casa básica' 
refere-se a um conjunto de quartos geminados, feitos com materiais duráveis, que utilizam serviços comuns (casa de banho, 
cozinha e água). 
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 Tabela 3 de ilustrações mostra imagens de diferentes tipologias de habitações por número de quartos, captadas 
durante o trabalho de campo.  

Tabela 3: Tipologias de habitação por número de quartos 

Fonte: Estudo do mercado de arrendamento (Fevereiro de 2020) 

3 . 1 . 5  M a t e r i a i s  u s a d o s  e m e s t r u t u r a s  h a b it a c i on a i s  

A maioria das casas urbanas tem paredes de tijolos e materiais de cobertura duráveis. Em Maputo, essa proporção 
é superior a 90 por cento. A maioria das moradias dos r urbanos é feita de materiais permanentes, 95 por cento têm 
paredes feitas de blocos de cimento e 81 por cento dos inquilinos têm suas moradias com o telhado coberto por 
chapas de zinco. O piso é predominantemente (78 por cento) cimentado, conforme mostrado na Figura 12. 
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 Figura 12: Principais materiais de construção 

 

 

 

 
Fonte: Pesquisa de inquilinos (Fevereiro de 2020) 
 

3 . 1 .6  A c e ss o  a  s e r v iç o s  b ás i c o s  

A pesquisa descobriu que 63 por cento dos inquilinos usam água potável de uma fonte localizada nos seus quintais 
e apenas 17 por cento dos inquilinos têm água canalizada em suas casas, 12 por cento têm acesso à água da casa de 
seus vizinhos, cinco por cento usam água engarrafada e dois por cento obtém sua água potável de uma torneira 
pública (Figura 13). As principais fontes de energia para cozinhar são carvão (52%) e gás (36%) e apenas 7% dos 
inquilinos usam electricidade. Os cinco por cento restantes usam carvão (três por cento), madeira (um por cento) e 
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petróleo, parafina ou querosene (1 por cento). O uso de autoclismos é limitado, 21 por cento dos inquilinos têm 
autoclismos interior das suas habitações, 10 por cento têm autoclismos fora das suas habitações, 40 por cento dos 
inquilinos utilizam sanitários sem descarga de água, 13 por cento usam latrinas de fossa melhoradas e 6 por cento 
usam latrinas tradicionais e descobertas. O restante tem acesso não melhorado ou nenhum acesso às latrinas. 

Figura 13: Acesso a serviços básicos 

  

 

Fonte: Pesquisa de inquilinos (Fevereiro de 2020) 

Algumas unidades alugadas apresentam condições de higiene e moradia deploráveis, conforme mostrado na Figura 
14. A imagem superior da figura representa uma casa improvisada, construída predominantemente com chapas de 
zinco. Esta tipologia de habitação representa apenas menos de um por cento dos inquilinos entrevistados. A imagem 
inferior é uma “casa mista” construída com materiais duráveis (blocos de cimento-tijolo e chapas de zinco) em 
combinação com outros materiais de origem vegetal. 
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Figura 14: Moradias alugadas de qualidade extremamente baixa 

Fonte: Estudo do mercado de arrendamento (Fevereiro de 2020) 

3.2 Preços e contratos de arrendamento 

3 . 2 .1  P r e ç o s  d e  a r r e n d a m e n t o  

Na Cidade de Maputo existe um mercado para todos os orçamentos. Os preços de arrendamento são extremamente 
sensíveis à localização. Quanto melhor a localização, em termos de proximidade de serviços e infraestruturas, maior 
será o valor do arrendamento. Os preços de arrendamento de quartos individuais podem variar de MZN15.000 a 
MZN8.000 em um raio de 2 km, mesmo no centro da cidade. 

Para fornecer ainda mais uma visão geral do sector formal, realizamos uma rastreamento limitado da web  (werb 
scraping) sobre moradias para arrendamento, avaliando duas operadoras principais, Jumia MZ e Mais Vendas. De 
acordo com os dados recolhidos, enquanto cerca de 54 000 famílias37vivem em casas alugadas em Maputo, estes 
dois sites online oferecem menos de 5.000 unidades de arrendamento, ou seja, menos de 10 por cento do stock 
actual. Ambos os sites listam mais propriedades para arrendamento do que para venda. Aproximadamente 76 por 
cento de todas as listagens de arrendamento são para os bairros afluentes do sudeste de Maputo. No bairro de 
Polana, o preço médio mensal do arrendamento varia entre MZN77 110 (US $ 1 100) e MZN133 190 (US $ 1 900),38 

 
37INE (2017). Censo Geral da População e Habitação. Instituto Nacional de Estatística. 
38 A taxa de câmbio usada neste relatório é US $ 1 = MZN70,1 (taxa em 1 de Julho de 2020).  
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isto é entre 2,8 e quatro vezes a despesa mensal per capita em Maputo, avaliada em MZN25 884 mensal (US $ 794) 
em 2015.39  

No questionário do inquilino, os preços de renda foram classificados por tipo de casa em vez de número de quartos. 
Um inquilino pagaria mais por uma casa convencional com sanitário e cozinha interiores, conforme mostrado na 
Figura 15. No entanto, aproximadamente 71 por cento dos inquilinos moram em casas convencionais sem sanitário 
e cozinha interiores, conforme mostrado na Figura 10. A casa convencional sem sanitário e a cozinha interna foi 
então usada como referência para os preços de arrendamento pagos. Os preços de arrendamento variam entre 
MZN2 100 (US $ 30) e MZN10 655 (US $ 152). 

 

Figura 15: Preço do arrendamento mensal por tipo de habitação (MZN)40 

 
Fonte: pesquisa Arrendatários (Fevereiro de 2020) 

Ao comparar os distritos, o preço médio do arrendamento é mais alto em Ka Mpfumo MZN16 085 
(aproximadamente US $ 230), seguido por N'xhlamankulo (US $ 59) e Ka Mubukwana (US $ 46) (Figura 16). Em Ka 
Mpfumo, onde predominam os planos e apartamentos, a maioria dos inquiridos pagou MZN20 000 (US $ 285) pela 
renda mensal, em comparação com N'xhlamankulo na extremidade inferior (US $ 14).  

 

 

 
39 Taxa de câmbio em 2015: Us $ 1 = MZN32.6.  
40Uma 'casa mista' ou casa mista é uma casa construída com materiais duráveis (como blocos de cimento, zinco, telhas e laje de 
concreto) em combinação com materiais de origem vegetal (grama, palha, palmeira, palha, bambu, madeira etc. .). A casa base 
/ comboio é um conjunto de divisões geminadas, feitas com materiais duradouros, que utilizam serviços comuns (casa de banho, 
cozinha e água). 
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Figura 16: Preços de arrendamento por distrito (MZN) 

 

Fonte: Pesquisa de inquilinos (Fevereiro de 2020) 

A Figura 17indica quanto os locatários pagam em média pelo arrendamento por tipo de quarto, de acordo com o 
levantamento do site. Por um quarto, os proprietários cobram MZN1 521 (US $ 22), MZN7 167 (US $ 102) por dois 
quartos ou compartimentos, e MZN15 000 (US $ 215) por mais de três quartos ou compartimentos.41 

Nos últimos dois anos, não houve mudança dramática nos preços dos aluguéis. Os proprietários da pesquisa 
indicaram que entendem que há um aumento no custo de vida e seus inquilinos também são afectados e não podem 
pagar mais. Além disso, os proprietários preferem utilizar fundos extras para construir mais quartos, em vez de 
investir em reparos e manutenção das unidades de arrendamento existentes. 

Os preços de arrendamento geralmente não incluem electricidade e água. Sessenta por cento dos proprietários 
pesquisados indicaram que cobram dos inquilinos separadamente pela electricidade e água, enquanto 26 por cento 
dos proprietários facturam os inquilinos com base nos custos de partilha. É responsabilidade do locador garantir que 
os inquilinos tenham acesso a água potável e electricidade, mesmo que o arrendamento e os serviços públicos sejam 
cobrados e pagos separadamente. 

 

 

 

 

 

 
41O preço médio de uma casa convencional com casa de banho e cozinha interiores e apartamento / apartamento foi reportado 
pelos inquilinos como sendo MZN16 687 e MZN19 267, respectivamente - o que é superior à média para dois quartos / 
compartimentos disponibilizados através do site de demolição (MZN15 000) No entanto, embora o exercício de colecta 
represente uma amostra maior do que a pesquisa com proprietários representaria, ele reflecte mais o mercado formal. Os valores 
de aluguel fornecidos pelos inquilinos são, no entanto, mais representativos, dada a amostra maior. 
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Figura 17: Preços médios e forma de pagamento 

 

 

 

Fonte: Web scraping (Fevereiro de 2020) 

Seis dos dez agentes de arrendamento informais entrevistados para este estudo observaram uma redução na 
demanda por imóveis para arrendamento nos últimos cinco anos. Cinco dos agentes também observaram redução 
nos preços dos aluguéis. 

Com relação aos contratos de pagamento de arrendamento, os agentes informais indicam que o pagamento do 
arrendamento depende do locador, mas a maioria exigia o pagamento do arrendamento com um mês de 
antecedência. Isso foi indicado por 70% dos agentes entrevistados e o pagamento do arrendamento de três meses 
mencionado por 30% dos agentes entrevistados. 

Os proprietários confirmaram essa tendência. Quase 60 por cento dos proprietários disseram que seus inquilinos 
pagam um mês de arrendamento e 33 por cento dos proprietários exigem três meses de arrendamento adiantado 
(Figura 17, Painel B). Isso descreve as diferentes práticas no mercado e os 33 por cento podem ser influenciados por 
aqueles que alugam casas / apartamentos no centro da cidade. No Distrito de Ka Mpfumo (bairros Central e 
Malhangalene) e no distrito de N'xhlamankulo (bairros Aeroporto, Chamanculo C e Malanga) podem não ser 
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necessários depósitos, mas são necessários três meses de adiantamento de arrendamento para proteger os 
proprietários contra atrasos ou inadimplência.  

 

3 . 2 . 2  C o n t r a t o s d e  l e a s i n g  

Acordos de arrendamento formal e informal 

Geralmente, o mercado habitacional formal é caracterizado por um processo formal que inclui a contratação de uma 
agência imobiliária (o intermediário), um acordo vinculativo (por meio de um contrato) e a declaração de impostos 
pelos proprietários. Inquilinos e locadores podem ter acesso à justiça e ao sistema legal em casos de disputa entre 
locadores e locatários. 

No mercado informal de arrendamento de imóveis, o papel de um intermediário é reduzido para ligar o lado da 
oferta e da demanda. Em geral, os acordos no segmento inferior do mercado de arrendamento são verbais e 
conduzidos de boa fé entre o locatário e o locador. Em caso de disputas ou desentendimentos, o locador pode 
rescindir verbalmente o contrato, com poucos recursos disponíveis para o locatário. 

Conforme mostrado na Figura 18, mais de um quarto das famílias locadoras indicaram que têm um acordo formal 
por escrito com o proprietário. No entanto, a maioria (72 por cento) tem apenas contratos de arrendamento verbais. 

Figura 18: Tipos de contratos de arrendamento para inquilinos 

 

Fonte: Pesquisa de inquilinos (Fevereiro de 2020) 

Maputo possui um mercado espacialmente bi-modal. Próximo ao centro da cidade, o mercado é formal, com 
existência de contratos escritos e assinados. De acordo com o inquérito aos proprietários, estes geralmente têm 
contratos de longo prazo (entre um e dois anos) com os seus inquilinos. Nos bairros periféricos, tipicamente 
povoados por famílias de baixa renda, o mercado é informal e a maioria dos inquilinos depende de contratos verbais, 
às vezes sem testemunha. Por exemplo, nos bairros de Ka Mpfumo, aproximadamente 60 por cento dos inquilinos 
têm um contrato escrito com uma testemunha, enquanto os bairros de Ka Mavota e Ka Maxakeni têm a maior 
percentagem de inquilinos com apenas um acordo verbal (mais de 85 por cento) ( Figura 19). Ka Mavota e Ka 
Maxakeni são bairros pericentrais em Maputo, enquanto Ka Mpfumo é um bairro mais sofisticado e espacialmente 
estruturado, mais próximo do centro da cidade. Isto confirma mais uma vez como os mercados de arrendamento 
informais e inseguros são em Moçambique, em caso de litígio ou quebra de contrato. De modo geral, vale ressaltar 
que o período em que a pesquisa foi realizada não foi dos melhores, dada a pandemia do COVID-19. Alguns inquilinos 
podem, portanto, precisar de deixar os centros urbanos e retornar à sua região de origem, o que pode resultar na 
rescisão dos contratos de locação. 
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Figura 19: Tipo de contrato de arrendamento por distrito  

 

Fonte: Pesquisa de inquilinos (Fevereiro de 2020) 

Aproximadamente 86 por cento (348) dos inquilinos pesquisados indicaram que os contratos são assinados pelo 
chefe da família, independentemente do sexo (Figura 20). Outros 6 por cento (24) dos contratos são assinados por 
um cônjuge que mora no domicílio, 3 por cento (11) por um filho que mora no domicílio e 2 por cento (8) por um 
cônjuge que mora fora do domicílio. 

Figura 20: Responsabilidade de assinar contratos de locação 

 

Fonte: Pesquisa de inquilinos (Fevereiro de 2020) 

A natureza essencialmente informal do mercado de arrendamento de Maputo torna-o inseguro e em caso de litígio 
ou violação de contrato não existem protecções legais em vigor. Mesmo no mercado sofisticado, é incomum ter 
testemunhas, e as disputas são geralmente resolvidas em particular entre inquilinos e proprietários. Conforme 
detalhado posteriormente neste relatório, a contratação informal é acompanhada por más condições de habitação. 
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Prevenção e resolução de conflitos 

A maioria dos inquilinos pesquisados (83%) tem boas relações com seus proprietários, 13% consideram seu 
relacionamento razoável e 1% ruim. Em uma situação em que a maioria dos contratos é celebrada verbalmente, é 
conveniente para os proprietários e inquilinos manter um bom relacionamento, pois seus negócios dependem muito 
da boa fé. 

Os resultados da pesquisa também indicam que 53 por cento dos inquilinos nunca tiveram um conflito com o 
senhorio e, se tiveram, também o resolvem amigavelmente (43 por cento) (Figura 21). Ir ao tribunal ou tribunais é a 
última opção, especialmente na ausência de um contrato legal vinculativo. Embora inquilinos e senhorios possam 
usar os tribunais comuns, a resolução de disputas também é tratada por meio de estruturas administrativas de bairro 
(três por cento). O uso de estruturas administrativas de bairro é mais comum em Ka Mubukwana. No caso de existir 
um contrato escrito, uma cláusula que detalha como resolver conflitos também está incluída. 

Figura 21: Resolução de conflitos 

 

Fonte: Pesquisa de inquilinos (Fevereiro de 2020) 

 

Caixa 1: história do inquilino 

A Sra. Nélia Meque, 44, é natural da Beira e vive no Ka Lhamankulo. 

 

Ela aspirava a ter uma casa própria e por essa razão em 2008 comprou um terreno em Mulotana 
por MZN10.000 (US $ 147). No momento, ela não tem condições financeiras para começar a 
construção de sua própria casa, então ela aluga uma casa. 

Quando ela chegou a Maputo da Beira, ela primeiro morou na casa de um tio com mais três 
primos, enquanto estudava. 

D. Nélia já morou em outras casas alugadas. Antes, ela estava na Malhangalene em uma casa 
muito apertada, mas localizada mais perto do centro da cidade. 
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Actualmente ela está alugando uma casa em melhores condições do que antes. Ela mora nesta casa há três anos, por meio 
de um contrato verbal com a senhoria e, sempre que necessário, o dono da casa faz a manutenção. Felizmente, sua senhoria 
a conhece muito bem e apoia seus esforços para sustentar sua família. 

A casa é composta por dois quartos, uma sala, uma kitchenette, uma casa de banho dentro da casa e uma grande garagem 
com capacidade para dois veículos. Possui também 
um segundo lavabo externo. 

O valor do arrendamento é cerca de um terço do seu 
salário e neste momento a sua situação laboral é 
precária devido a problemas na empresa onde 
trabalha. Ela às vezes aguenta quatro meses sem 
salário. Portanto, para sobreviver, ela é uma 
cozinheira, que agora se tornou sua principal fonte de 
renda. Ela mora com dois irmãos, mas é a única 
pessoa com renda. 

Como tem várias despesas, “não consegue nem 
pensar em pedir um empréstimo bancário” para 
construir sua casa, que poderia arrendar e usar com o 
dinheiro do arrendamento para pagar o banco, 
porque seu salário é irregular.  

Ela espera poder construir sua própria casa no futuro 

 

3.3 Nível Micro: Proprietários 

O estudo entrevistou 27 proprietários, a maioria dos quais eram de pequena escala. O grupo é composto por dois 
proprietários de imóveis no distrito de Ka Mpfumo, nos distritos Central e Malhangalene; nove no distrito de 
N'xhlamankulo, nas freguesias do Aeroporto, Chamanculo-C e Malanga; sete senhorios no distrito de Ka Maxakeni, 
nos bairros Maxaquene e Mafalala; sete proprietários no distrito de Ka Mavota, nos bairros de Albasine, Ferroviário, 
Laulane, Mavalane-B, Mahotas e Costa do Sol, e dois proprietários no distrito de Ka Mubukwana, nos bairros 
Bagamoyo e Inhagoia-A. 

3 . 3 .1  T a m a n h o  e p e r f i l  d o  p o r t f ó l i o  e  m e r c a d o s - a l v o  

Os dados da pesquisa indicam que a maioria dos senhorios tem apenas uma propriedade ou quarto para arrendar 
(63 por cento), conforme indicado na Figura 22, e quase 82 por cento alugam uma casa independente ou quarto / 
compartimento no mesmo espaço da propriedade principal, que o proprietário reside (Figura 23).  

Figura 22: Proprietários por número de propriedades ou quartos alugados 

 

Fonte: Pesquisa Proprietários (Fevereiro de 2020) 
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Os proprietários que residem na mesma propriedade que os seus inquilinos são característicos de um pequeno 
proprietário que procura obter um rendimento extra. Os inquilinos dessas propriedades são geralmente pessoas de 
renda muito baixa que procuram moradia em centros urbanos. 
 

Figura 23: Percentagem de senhorios por tipo de propriedade42  

Fonte: Pesquisa Proprietários (Fevereiro de 2020) 
 

3 . 3 . 2  F o n t e s  d e  f i n a nc i a me n t o  

As informações sobre fontes de financiamento eram mais difíceis de avaliar por meio de sites devido a questões de 
privacidade. Por esse motivo, foi realizada uma pesquisa para avaliar esses dados e outras variáveis. Os resultados 
da pesquisa indicaram que a maioria (67 por cento) dos proprietários usaram poupança pessoal para obter os fundos 
para comprar ou construir as unidades que arrendaram (Figura 24). Outros 25% dos proprietários acessaram um 
empréstimo de uma instituição financeira, 4% pegaram dinheiro emprestado de familiares e amigos e 4% usaram 
fundos herdados. 

Figura 24: Fonte de financiamento para comprar ou construir propriedades  

 

Fonte: Pesquisa Proprietários (Fevereiro de 2020) 

 

3 . 3 . 3  M e d i d a s  d e  d e s e m p en h o :  n í v e i s  d e  a t r a s os  e  t a x a s  d e  v a c â nc ia  

Os proprietários relataram que normalmente leva um mês para encontrar novos inquilinos. No entanto, as taxas de 
vacância aumentam se a demanda por arrendamento diminuir. No contexto actual da COVID-19, alguns 
proprietários temem que os inquilinos que vêm de fora de Maputo regressem às suas casas nas áreas rurais se 
perderem os seus empregos.

 
42Uma casa geminada é uma casa ao lado da outra, com o mesmo projecto. 
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Em termos de inadimplência, os proprietários sempre encontraram uma forma de resolver os problemas com 
seus inquilinos, e isso pode ser explicado pelo facto de que este mercado opera em um contexto muito informal, 
onde é muito raro que as partes entrem com acções judiciais nos tribunais para resolver disputas. 

 

Caixa 2: História do senhorio 

Sra. Irene Dias, uma Senhoria em Maputo. 

FUNDO: A Sra. Irene tem 33 anos e trabalha como 
gerente geral em um dos restaurantes da Cidade de 
Maputo, de onde obtém sua principal fonte de renda. Ela 
também cozinha para obter uma renda adicional. Ela 
mora com o filho na casa da mãe. 

CARTEIRA DE ARRENDAMENTO: A Sra. Irene começou 
a arrendar uma casa para pagar um empréstimo bancário. 
A unidade alugada fica em um local separado de onde a 
Sra. Irene mora. Ela alugou a casa inicialmente por 
MZN10 000 por mês (US $ 143). Em 2019, o mercado de 
arrendamento entrou em colapso e a unidade de arrendamento ficou vaga por cerca de seis meses. Ela acabou alugando 
a casa por MZN7 000 por mês (~ US $ 100), ao invés de ter a casa desocupada. Ela não faz benfeitorias ou qualquer outra 
manutenção, pois o arrendamento é muito baixo e as benfeitorias na casa não compensam a despesa. 

JORNADA PARA SE TORNAR PROPRIETÁRIO: Dona Irene tornou-se proprietária porque, há cinco anos, teve a 
oportunidade de comprar uma casa no bairro Matendene. É uma pequena casa com uma sala de estar, dois quartos, uma 
pequena cozinha e um sanitário dentro da casa. Para tal, obteve uma hipoteca de MZN500 000 (~ US $ 7 140) com uma 
prestação mensal de MZN10 000 (~ US $ 143) a pagar durante 25 anos. Ela conseguiu convertê-lo em crédito ao 
consumidor para pagar ao longo de cinco anos em negociação com o banco. Ela vê a vantagem de que a casa pertence a 
ela e não ao banco, como aconteceria com uma hipoteca. “O arrendamento que recebo não dá para pagar a parcela ao 
banco. Às vezes, é necessário combiná-lo com meu salário e outras receitas, principalmente quando os inquilinos não 
pagam o arrendamento mensal.” 

QUEM SÃO OS INQUILINOS? Na Cidade de Maputo 
existe um mercado para todos os orçamentos. Os preços 
de arrendamento são extremamente sensíveis à 
localização. Quanto melhor a localização, em termos de 
proximidade de serviços e infraestruturas, maior será o 
valor do arrendamento. Os preços de arrendamento de 
quartos individuais podem cair de MZN15 000 para MZN8 
000 num raio de 2 quilómetros, mesmo no centro da 
cidade. Os inquilinos da Sra. Irene, ambos empregados 
em Maputo, começaram a arrendar porque também 
arrendaram a sua própria casa no centro da cidade a um 
preço melhor. Além do arrendamento, os inquilinos 
também pagam electricidade e água separadamente. Ela 
pediu um depósito de arrendamento de três meses e assinou um contrato sem testemunhas. O contrato é renovável 
anualmente. 

OLHANDO PARA O FUTURO: De acordo com a Sra. Irene, a casa própria é um sonho para qualquer pessoa. “Todo 
jovem sonha em ter casa própria, pois é um investimento que não morre. Não está sujeito a acidentes como os negócios 
de transporte. ” Se ela tivesse mais recursos, ela preferiria ir para o leasing, onde os aluguéis mensais são convertidos em 
parcelas para adquirir um imóvel ao final do período acordado. Isso seria possível com novas iniciativas de governo, como 
as promovidas pela FFH, ou seja, a Casa Jovem, os Projectos Intaka I e II e a Vila Olímpica. Mas não há demanda por 
projectos de habitação pública porque esses projectos geralmente estão localizados em áreas sem infraestrutura e 
serviços próximos, como escolas, hospitais e lojas. A Sra. Irene entende que para viver como proprietária é necessário 
ter várias casas para arrendar, 
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3.4 Nível meso: organizações de apoio 

As organizações de apoio fazem parte do componente mesoestrutural da estrutura CAHF que facilita o 
funcionamento do mercado de arrendamento. Os actores neste nível incluem incorporadores, financiadores, 
agentes imobiliários, agências de crédito e gerentes de propriedades. O ambiente meso foi brevemente 
discutido nas seções anteriores deste relatório. Em geral, os bancos e agências de crédito não dão informações 
sobre serviços e produtos específicos oferecidos. Os bancos citaram que não possuem carteira no mercado de 
locação. Cerca de duas dezenas de empresas de construção operam como incorporadoras e administradoras 
de propriedades. Estes são voltados para o mercado de ponta. Para o mercado de baixa renda, o actor de 
mercado mais importante é o Fundo de Promoção de Habitação (FFH), cujos programas são voltados para a 
casa própria. Com base no que o estudo conseguiu reunir, 

3 . 4 .1  A g e nt e s  i m o b i l i á r i o s  f o r m a i s  e  i n f o r m a i s  

Conforme observado acima, fez-se um exercício limitado de web scraping foi realizado em imóveis para 
locação, avaliando duas operadoras principais, Jumia MZ e Mais Vendas. Das cerca de 5.000 unidades de 
arrendamento listadas nesses sites, entre 10 e 12 por cento das listagens não fornecem informações sobre 
localização ou preço, indicando que as negociações ocorrem directamente com a parte interessada. Um único 
site - Moçambique Real Estate43lista 207 agentes imobiliários. Outras unidades de arrendamento de 
publicidade em sites imobiliários incluem Better Homes, Mozambique Houses, Premiuns e Investe Imovel.44No 
entanto, as listagens online reflectem apenas uma pequena percentagem do mercado e fornecem uma visão 
limitada da demanda das famílias mais pobres em Maputo. Muitas famílias e indivíduos preferem o boca-a-
boca para encontrar acomodação para arrendamento acessível e os agentes imobiliários informais 
desempenham um papel importante na facilitação de negociações directas entre os proprietários e os possíveis 
inquilinos. 

Portanto, para cobrir essas lacunas, foi realizada uma pesquisa com 10 intermediários na mesma cobertura 
geográfica da pesquisa dos inquilinos. As informações colectadas são combinadas com outros dados colectados 
por meio web scraping de sites de imobiliárias online. 

No mercado de arrendamento de Maputo, os agentes de arrendamento informais ajudam a identificar unidades 
vagas e a combiná-las com os potenciais inquilinos, por uma comissão paga pelo potencial inquilino. Foram 
entrevistados dez agentes informais, com experiência de três a 20 anos. 

Os agentes entrevistados indicaram que a demanda por unidades de arrendamento pode variar de uma a cinco 
unidades por semana, mas seis agentes mencionam entre três e quatro unidades por semana. Encontrar um 
inquilino pode demorar um dia, segundo cinco agentes, e até cinco dias, declarado por dois agentes. 

Para ser mais eficaz em alcançar possíveis inquilinos, seis dos dez entrevistados mencionaram usar o Facebook 
e três usaram o WhatsApp. De acordo com a pesquisa com os inquilinos, 50% souberam da unidade alugada 
que ocupavam por meio de amigos ou colegas, enquanto 20% ouviram falar da unidade disponível por meio da 
família e 16% por meio de intermediários. Outros três por cento ouviram falar de suas unidades de 
arrendamento em panfletos afixados em espaços públicos e o restante por outros meios. 

3 . 4 .2  P a p e l  d o s  f i n a nc i a d or e s  

Uma pesquisa foi compartilhada com uma lista de 10 instituições financeiras. Três instituições financeiras, 
nomeadamente, Letshego Bank, BancABC e Absa Bank Mozambique, acusaram a recepção do inquérito. 
Letshego e BankABC indicaram que não poderiam contribuir para o estudo porque não possuem uma carteira 
de imóveis para locação. Embora o Absa Bank tenha fornecido alguns pontos de vista sobre o mercado 
imobiliário, de uma perspectiva bancária, as informações eram limitadas.45 

 
43 Imóveis em Moçambique: https://realestate.co.mz/  
44 Ver casas melhores: http://www.betterhomes.co.mz/;Mozambique Casas: http://www.mozambiquehouses.com/; 
Premiuns: https://premiuns.co.mz/; e Investe Imovel: https://investeimovel.co.mz/  
45 Depois de várias tentativas, não tivemos sucesso em entrevistar EMOSE, Domus e Visa Beira, que foram recomendados 
como actores de arrendamento de imóveis.  

https://realestate.co.mz/
http://www.betterhomes.co.mz/;Mozambique
http://www.mozambiquehouses.com/
https://premiuns.co.mz/
https://investeimovel.co.mz/
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Em Moçambique, os provedores de financiamento incluem 19 bancos, nove microbancos, oito cooperativas de 
crédito, 769 operadores de microcrédito e três operadores de dinheiro electrónico.46 Embora dois dos três 
financiadores que responderam declarassem não ter uma carteira dedicada de arrendamento de moradias, seu 
papel indirecto no sector pode ser por meio do apoio a iniciativas de construção de proprietários.  

De acordo com um gerente de produto do Absa Bank, arrendamento de imóveis residenciais não é um produto 
com alta demanda, pois a maioria dos clientes são compradores de casas pela primeira vez. O investimento em 
imóveis para arrendamento é, portanto, considerado de alto risco, uma vez que a indústria está muito fraca. 
Quase 90 por cento dos clientes estão se candidatando a financiamento para comprar sua primeira 
propriedade, e quase 70 por cento desses pedidos são aprovados, pois a maioria é de funcionários com 
contratos de trabalho estáveis e renda mensal comprovada. Menos de cinco em 20 empréstimos são para fins 
de investimento e o tamanho médio da hipoteca varia entre MZN1.5 milhões a MZN5 milhões (~ US $ 21.400 a 
US $ 71.400). O prazo de uma hipoteca pode ser de até 15 anos, com uma taxa de juros prime (actualmente 17 
por cento) mais dois, e uma relação empréstimo-valor de 75 por cento. 

Geralmente, os bancos moçambicanos excluem as pessoas de baixa renda do acesso ao financiamento formal 
de habitação. Devido à dificuldade de entrar no mercado imobiliário como proprietário, o arrendamento se 
torna uma forma comum e importante de posse para muitos. 

4 Conclusões e Recomendações 
O estudo fornece informações sobre o mercado de habitação para arrendamento em Moçambique, que é 
principalmente impulsionado pelo sector privado. Embora o país como um todo tenha um pequeno mercado 
imobiliário de arrendamento, a cidade de Maputo tem um tamanho de mercado de arrendamento comparável 
a outras capitais africanas. Aproximadamente 23 por cento dos agregados familiares em Maputo alugam as 
suas habitações. A população urbana está crescendo a uma taxa maior do que a população total. Embora 
existam variações no poder de compra e no desenvolvimento económico em todo o país, as tendências 
crescentes de urbanização, devido tanto ao crescimento natural como à imigração, irão provavelmente 
aumentar o tamanho do mercado de arrendamento, pelo menos em Maputo.47Existe uma procura considerável 
de estudantes e potenciais inquilinos que migram de áreas fora da cidade de Maputo. Com a mudança 
demográfica, a demanda, em termos de padrões de habitação, também está mudando e vale a pena prestar 
atenção a essas tendências. 

4.1 Política de habitação: um foco gradual em direcção aos mercados de 
arrendamento 

As políticas e regulamentações do mercado de arrendamento ainda são fracas ou inexistentes em alguns 
aspectos e estão perdendo oportunidades importantes para promover o crescimento no mercado de 
arrendamento. Embora a política habitacional tenha, no passado, tendido a favorecer a propriedade, a 
importância do sector de arrendamento está gradualmente sendo reconhecida. As moradias para arrendar 
podem fornecer acesso a acomodações acessíveis e bem localizadas para aqueles que optam por não adquirir 
ou não podem comprar um imóvel. Em geral, o arrendamento proporciona maior flexibilidade e mobilidade. 
Essas são considerações importantes para os empregados em ocupações de baixa renda, onde a segurança no 
emprego é baixa. O arrendamento também pode ser mais acessível do que a propriedade, especialmente onde 
há ocupação fraccionada e / ou compartilhamento de unidades de arrendamento.  

Em conjunto com uma política de habitação com um plano de habitação para arrendamento, Moçambique 
precisa de uma estratégia clara de desenvolvimento urbano. Uma política de urbanização integrada deve 
administrar o crescimento urbano e promover o fornecimento de um parque habitacional adequado para 
arrendamento na cidade. Isso pode incluir ainda estratégias para o adensamento de moradias para 
arrendamento de baixa renda, garantindo a qualidade da moradia. 

 
46Banco de Moçambique (2020). Sistema bancário. http://www.bancomoc.mz/fm_instituicoes.aspx. 
47 Do Rosário (2018, p. 6) estima que nas áreas urbanas cerca de sete milhões de moradias serão novas ou substituídas, com 
uma estimativa anual de 209 mil unidades. 

http://www.housingfinanceafrica.org/document/supply-and-demand-of-rental-accommodation-in-south-africa/
http://www.bancomoc.mz/fm_instituicoes.aspx
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4.2 Habitação informal de baixa renda para arrendamento na área urbana de 
Moçambique: um sector dinâmico, porém negligenciado 

Os dados recolhidos indicam que o sector geral de arrendamento é significativo nas áreas urbanas, ao contrário 
do país como um todo, representando cerca de 23 por cento dos agregados familiares na Cidade de Maputo. A 
maioria das famílias e inquilinos pode ser considerada de baixa renda. A habitação típica a ser alugada é uma 
casa convencional sem casa de banho ou cozinha no interior, e a renda pode custar entre MZN2 000 (US $ 117) 
e MZN 10 000 (US $ 143) por mês. A maioria dos contratos de arrendamento é verbal, com ou sem testemunha, 
e as condições de moradia são de baixa qualidade, em alguns casos comparáveis às de favelas. Dada esta 
realidade, devem ser consideradas as seguintes recomendações para o desenvolvimento do mercado de 
arrendamento em Moçambique: 

Primeiro, aumentando o estoque habitacional por meio de intervenções dos sectores público e privado. A longo 
prazo, serão necessárias mais casas nas áreas urbanas e em Maputo em particular. O estoque de imóveis para 
arrendamento pode ser de propriedade pública e administrado pelos municípios e departamentos de habitação 
provinciais. Também pode ser propriedade privada ou disponibilizada através de programas de habitação 
social, que actualmente não existem em Moçambique. Existem iniciativas privadas, como a Casa Minha, que 
podem oferecer estratégias de resposta à gentrificação e expansão da cidade, por meio do aumento do 
adensamento, sem deslocar as populações existentes. Também existem oportunidades para explorar modelos 
de investimento construir para arrendar. 

Em segundo lugar, garantir a protecção do inquilino por meio de associações. Em termos de arrendamento, 
devem ser estabelecidas associações de inquilinos para proteger os inquilinos da precariedade dos seus 
contratos. O mercado de habitação para arrendamento de Moçambique cria instabilidade para os inquilinos 
por uma série de razões, incluindo a ausência de um quadro jurídico que rege o sector informal, a 
imprevisibilidade da procura e oferta de stock habitacional, em parte devido à sazonalidade da procura de 
habitação dos estudantes e insegurança política em algumas áreas do país. A informalidade do mercado torna-
o mais inseguro e em casos de disputa ou quebra de contrato não há protecções legais (para nenhuma das 
partes). Os agentes formais de arrendamento servem principalmente os bairros afluentes do sudeste de 
Maputo. Uma associação de inquilinos pode ser útil para garantir acessibilidade e posse para inquilinos de baixa 
renda. 

Terceiro, fortalecer a estrutura legal e regulatória, especialmente dada a natureza das condições de moradia e 
o acesso precário a serviços básicos no mercado informal de arrendamento. Conforme mencionado acima, o 
mercado informal em Maputo é caracterizado pela falta de contratos formais de arrendamento, entre outros 
factores. Embora a informalidade ofereça algum nível de flexibilidade e acessibilidade aos inquilinos e 
proprietários, os pobres urbanos estão sujeitos a condições de vida precárias e pouca segurança de posse. O 
estabelecimento e a aplicação de padrões para a qualidade da construção, acesso a serviços básicos e condições 
de vida obrigará os proprietários a aderir a padrões específicos. A formalização e aplicação dos padrões de 
qualidade da habitação podem ter a consequência negativa não intencional de reduzir a oferta e / ou aumentar 
os preços dos aluguéis. Portanto, 

Finalmente, colmatar o fosso entre os financiadores e o mercado. O sector financeiro parece não entender o 
lado da demanda do mercado de arrendamento. Os bancos comerciais oferecem hipotecas para aquisição de 
casa própria, mas as carteiras do sector bancário normalmente não incluem produtos que apoiem as actividades 
do mercado de arrendamento. Há um potencial considerável para o sector financeiro fornecer financiamento 
para que os proprietários comprem propriedades para arrendamento ou financiamento de construção para 
permitir que os proprietários em potencial expandam ou mantenham propriedades para arrendar na cidade. A 
falta de resposta do sector bancário sugere que também há informações limitadas sobre o potencial do 
mercado de imóveis para arrendamento de todas as partes interessadas (organizações de nível médio e 
infraestrutura que apoia os participantes do mercado de locação, incluindo incorporadores, construtoras, 
financiadores, 

Dos 27 proprietários de pequena escala entrevistados para este estudo, 67 por cento indicaram que usaram 
poupança pessoal para comprar ou construir as unidades que arrendaram e apenas 25 por cento acessaram um 
empréstimo de uma instituição financeira. Dado que 63 por cento estão alugando apenas um quarto, parece 
haver espaço e potencial para expansão do estoque de arrendamento se produtos de financiamento 
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apropriados fossem disponibilizados para proprietários de pequena escala de instituições financeiras para 
construir quartos adicionais para arrendar ou comprar propriedades para arrendar. De modo geral, é necessário 
um esforço maior para compreender os desafios e oportunidades do lado da demanda em moradias para 
arrendamento, especialmente devido à forte e crescente demanda dos jovens. 

4.3 Abordando lacunas de dados para tomada de decisão informada 

Defender, projectar e desenvolver o tipo de intervenções propostas acima só pode ser feito com base em boas 
evidências e dados. Em Moçambique, existem várias fontes de dados, documentação e informação 
publicamente disponíveis que informaram este estudo. Os dados obtidos através de fontes secundárias 
apresentam algumas limitações, pois os dados geralmente estão desactualizados48 e não granular o suficiente 
para os mercados da cidade de Maputo.49Observamos também que nem todos os dados estão disponíveis ou 
acessíveis, devido à natureza informal do mercado. Isto é especialmente verdadeiro para o segmento inferior 
do mercado nos bairros da periferia da cidade de Maputo. 

Além da revisão das fontes de dados secundárias, que cobriam principalmente o segmento formal e mais 
afluente do mercado, a colecta de dados primários, tanto quantitativos quanto qualitativos, foi útil para 
identificar os desafios na aplicação da metodologia. Metodologias de pesquisa e fontes de dados melhores e 
mais adequadas são necessárias para entender o mercado informal de arrendamento residencial nas áreas da 
cidade com infraestrutura menos desenvolvida. 

Existem lacunas de dados importantes no nível meso. A estratégia para abordar essas lacunas de dados tinha 
duas vertentes: primeiro, recorrer a web scraping para reduzir as lacunas de dados, o que se revelou útil para 
fornecer uma visão geral da dimensão do mercado de habitação para arrendamento em Moçambique; e, em 
segundo lugar, realizar uma pesquisa de campo para entender o papel dos agentes imobiliários informais, bem 
como a relação entre proprietários e inquilinos na faixa inferior do mercado. Uma tabela de lacunas de dados é 
apresentada na Tabela 5. No entanto, ainda há uma série de lacunas de dados e implicações que precisam ser 
destacadas e abordadas a fim de compreender e apoiar melhor o mercado de arrendamento:  

Em primeiro lugar, as listagens da web incluem ofertas com até dois anos, o que, na ausência de informações 
mais actualizadas e no provável caso de duplicação dentro de um site, distorce as informações extraídas. Como 
listagens de imóveis privados, também há duplicação entre os locais, à medida que proprietários e corretores 
tentam maximizar sua exposição. 

Em segundo lugar, como mostra este estudo, o emprego em Maputo é um dos principais motores do 
arrendamento. Em um nível macro, portanto, é fundamental entender a relação entre o crescimento do 
emprego e o mercado de arrendamento, porque isso ajudaria a avaliar a demanda por moradias e unidades de 
arrendamento em um futuro próximo. 

Terceiro, geralmente há disponibilidade limitada de dados publicados e informações sobre organizações que 
apoiam os participantes do mercado de arrendamento (organizações de nível meso). Isso inclui financiadores, 
incorporadores, empresas de construção, agentes imobiliários, agências de crédito e administradores de 
propriedades. Durante o estudo, não foi possível obter dados extensos das instituições financeiras. Após 
esforços repetidos, alguns bancos responderam, mas apenas para explicar que não oferecem explicitamente 
produtos de imóveis para arrendamento em seu portfólio. No futuro, isso pode significar a adopção de uma 
abordagem diferente ao abordar os provedores de serviços financeiros, e os bancos em particular. Governo, 

Em quarto lugar, é necessária uma pesquisa mais aprofundada para avaliar os dados sobre diferentes categorias 
de proprietários, porque a técnica de web scraping não permite o envolvimento com proprietários que têm suas 
casas listadas em sites. Além disso, era difícil obter dados sobre modelos operacionais e rendimentos dos 
proprietários. 

 
48 Alguns dados dos resultados do orçamento familiar são de pesquisa realizada há cinco anos (INE, 2015). Algumas das 
listagens nos sites copiados são antigas e parecem duplicadas, e mesmo o censo geral mais recente já tem três anos. Outros 
bons exemplos são Habitat for Humanity e Anttonen(2012), República de Moçambique e UN-Habitat(2018). 
49 Para a cidade de Maputo, os dados são agregados por distrito urbano e não são desagregados por bairro ou quarteirão, 
e, portanto, não reflectem o tipo de habitação, variações de preços, qualidade e inquilinos ou proprietários dentro dos 
distritos. 
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Por último, embora o mercado de baixa renda constitua a maior parte do mercado de arrendamento, esse 
mercado também é menos visível em termos de dados de nível de propriedade disponíveis, porque é 
amplamente informal. 

Várias metodologias foram usadas como um meio potencial para fechar algumas dessas lacunas de dados. 
Estas incluíram entrevistas pessoais com pequenos proprietários, inquilinos e intermediários (agentes 
imobiliários informais). Uma pesquisa online, usando o Survey Monkey, foi usada para contactar os bancos. A 
estrutura CAHF é usada para demonstrar a extensão das lacunas de dados, na tabela abaixo: 

Tabela 4: Lacunas de dados 

NÍVEL MACRO - Algumas lacunas de dados 

Macroeconomia e estatísticas populacionais  

• A informação é geralmente acessível a partir de várias fontes e uma das mais relevantes é o Banco 
Mundial. 

• Dados confiáveis sobre políticas, legislação e regulamentos estavam inacessíveis. 

• Os dados macroeconómicos existentes estão desactualizados, às vezes por dois ou mais anos. 

NÍVEL MESO - Grandes lacunas de dados 

Desenvolvedores, financiadores, agentes imobiliários, agências de crédito e gerentes de propriedades 

• Falta de fontes de dados secundárias.  

• A maioria dos dados gerados por meso actores geralmente são privados porque fazem parte de seu 
modelo de negócios. 

• Avaliar dados neste nível pode ser difícil sem a colaboração com hospedeiros de dados. 

• DFIs e ONGs como FSDMoc e CAHF podem desempenhar um papel na construção do caso para 
compartilhamento de dados. 

MICRO LEVEL - Extensas lacunas de dados 

Senhores da terra  

• O censo domiciliar e populacional não delineia características específicas dos proprietários.  

• Pesquisas podem ser recomendadas, mas como o tamanho da amostra é pequeno, os resultados devem 
ser interpretados com cautela. 

LADO DA DEMANDA - Algumas lacunas de dados 

Inquilinos 

• Os dados do censo e pesquisas domiciliares podem ser usados para caracterizar as famílias dos 
inquilinos. Esta fonte de dados geralmente inclui status de posse, condições de moradia, etc. 

• Existem dados públicos limitados sobre o tipo de arrendamento, arrendamento pago, acessibilidade, 
posse do locatário, etc. 

Um fluxo contínuo de dados no mercado baixo-padrão é necessário para informar uma política de 
arrendamento estruturada e abrangente. A experiência da pesquisa de campo mostrou que, embora possa não 
ser viável a longo prazo, as estruturas do governo local em nível de bairro e quarteirão são capazes de fornecer 
esses dados se solicitados a fazê-lo. É necessário explorar extensivamente os bancos de dados governamentais 
existentes e, para isso, os dados essenciais das famílias devem ser disponibilizados ao mercado e ao governo. 

4.4 Melhorar a colecta de dados, monitoramento, análise e formulação de políticas 

O desenvolvimento e a manutenção de uma rede de participantes do sector que forneçam regularmente dados 
sobre o mercado de arrendamento seria útil para apoiar o mercado. Isso deve incluir o sector privado e as 
principais instituições governamentais, como o MOPHRH, FFH e a DNHU. Uma maior partilha e acesso à 
informação a este nível será crucial para conduzir as decisões dos participantes no mercado, particularmente 
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em torno de oportunidades de investimento e financiamento em habitação para arrendamento. Dados e 
informações também serão fundamentais para informar uma política e quadro regulamentar para o mercado 
de habitação para arrendamento em Moçambique. 

Organizações não governamentais e instituições financeiras de desenvolvimento, como CAHF e FSDMoc, têm 
um papel a desempenhar na promoção da colecta e compartilhamento de dados no mercado de arrendamento. 
O FSDMoç em nível local pode desempenhar um papel facilitador em parceria com a CAHF, envolvendo vários 
participantes do mercado para mostrar como as deficiências de dados privam os participantes do mercado da 
oportunidade de responder às necessidades do mercado. Essas instituições poderiam alavancar ainda mais sua 
posição para promover uma melhor colecta, monitoramento, análise e formulação de políticas de 
financiamento habitacional. Envolver agências governamentais e incentivá-las a explorar e disseminar os dados 
existentes que podem já estar colectando pode ser uma forma eficaz de iniciar a conversa sobre o 
compartilhamento de dados. 

4.5 Mais pesquisa  

Mais pesquisas seriam úteis para compreender o mercado de arrendamento de Moçambique de forma mais 
holística. Duas áreas imediatas são destacadas: o mercado informal de arrendamento e o ecossistema de 
dados. 

O estudo destaca a importância do sector de habitação informal para arrendamento em Moçambique. Para 
uma compreensão holística do mercado de arrendamento, o mercado informal precisa ser amplamente 
compreendido. É imperativo envolver o governo e outros participantes no assunto para garantir que a futura 
estratégia habitacional conduza ao desenvolvimento de moradias mais acessíveis, seguras e adequadas para 
compra e arrendamento. 

O escopo de um estudo de acompanhamento também deve ser expandido para entender o que é necessário 
para trazer o governo e outros participantes do mercado para o ecossistema de dados em benefício da agenda 
de imóveis para arrendamento. Isso inclui o acompanhamento do processo de desenvolvimento e 
implementação de políticas, para garantir que o mercado de imóveis para arrendamento seja suficientemente 
coberto e apoiado de forma eficaz. 
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Anexos 

Anexo 1: Escopo e cobertura do scraping do site  

 Listagens Amostra Dados colectados 

Jumia MZ 
 

Total de listagens (nacional): 13 
919 
Listagens totais (Maputo): 5 912 
Listagens de arrendamento 
(Maputo): 3 539 

954 
listagens 

• Proporção de anúncios de 
arrendamento  

•  

• Preço e número de 
quartos, por local  

•  

• Número de listagens por 
localização 

 
 

Mais 
Vendas  
 
 
 
 
 

Total de listagens (nacional): 3 
665 
Listagens totais (Maputo): 3 
615 
Listagens de arrendamento 
(Maputo): 1 348 

97 
listagens  

 Fonte: Web scraping (Fevereiro de 2020) 
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Anexo 2: Estrutura administrativa da cidade de Maputo 

 

 

 

 

 

  


