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RESUMO 

O presente artigo refere-se ao Plano de Urbanização do Distrito Municipal KaTembe, que 
pertence ao Município de Maputo e está localizado na margem Sul do Estuário do Espírito 
Santo. Esta região encontra-se fracamente povoada em grande parte devido à ausência de 
infra-estruturas viárias e à dificuldade de acesso. Mas a construção da ponte 
Maputo/KaTembe, cuja travessia havia sido ponderada desde o Regime Colonial, e que se 
encontra finalmente em execução, irá alavancar o desenvolvimento da região Sul da Província 
de Maputo até à África do Sul e, em particular, permitirá a expansão da capital para Sul.  

Maputo, como muitas cidades em África e no mundo, foi pensada e planeada para acomodar 
uma população em número inferior àquela que actualmente nela reside e trabalha. No caso de 
Moçambique, o êxodo da população rural para as cidades procurando melhores condições de 
vida, segurança alimentar, estabilidade, fuga à guerra e a calamidades, etc, agravou esta 
situação. De acordo com os censos de 2007, habitam cerca de 1 milhão de pessoas, que estão 
estabelecidas na zona formal, mas o total ascende rapidamente a 2 milhões ao considerar-se os 
subúrbios, por sua vez realizados em extensos bairros informais e que asfixiam a expansão da 
cidade a Norte. As previsões de crescimento demográfico, que antecipam a duplicação da 
população actual em 30 anos, e as previsões de crescimento económico, revistas 
periodicamente pelo FMI no seu Programa de apoio PSI e que se lhe presume continuidade, 
antecipam que a habitação será um problema emergente a curto prazo. Assim, a região Sul da 
KaTembe torna-se uma escolha lógica e adquire uma importância fundamental para 
rapidamente solucionar esta dificuldade. 

A nova ponte terá um nível de serviço com condições ímpares de segurança, de comodidade e 
de rapidez de acesso e que o actual sistema de transporte através de ferry não permite 
fornecer, seja pela limitação física de utentes seja por avarias e interrupções frequentes do 
serviço prestado. O novo acesso rodoviário permite desta forma estabelecer na KaTembe além 
de um núcleo habitacional um centro de negócios, de logística, de comércio, de indústria e, 
ainda, um pólo de turismo, com a supremacia da sua localização ao lado do aeroporto e do 
porto internacional.  

O Plano Geral de Urbanização do Distrito Municipal KaTembe (PGUDMK) surgiu para dar 
resposta à necessidade de ordenamento do território e para promover a reabilitação e o 
desenvolvimento urbano de uma forma inclusiva e sustentável, numa extensa região de 
4050 ha urbanizáveis mas que apresentam ainda hoje um nível de infra-estruturação residual, 
sem vias urbanas estruturantes, sem serviços municipalizados, sem sistemas de abastecimento 
de água, de drenagem pluvial, de esgotos, de energia, de telecomunicações, etc. 

O Plano foi desenvolvido para ser implementado num horizonte de 30 anos e para uma 
população objectivo de 400.000 habitantes. Este Plano e dois dos seus Planos de detalhe - 



Painel III: Construção e Reabilitação Urbana 
 
 

-218- 

Planos Parciais de Urbanização - já foi ratificado pelo Ministério da Administração Estatal e 
foi publicado em B.R.. Já é Lei. O Este Plano enquadra o desenvolvimento urbano no novo 
contexto de acessibilidade conferido pela nova ponte e estabelece não só o programa para a 
respectiva execução como o seu enquadramento legal, na perspectiva do crescimento 
populacional e dos índices de desenvolvimento económico espectáveis para Moçambique nas 
próximas décadas. 

Na figura 1A apresenta-se a localização da região da KaTembe e uma comparação da 
proporção da área urbanizável face à área formal da cidade de Maputo. Na figura 1B ilustra-se 
a divisão da área urbanizável em 13 Unidades de Execução que permitirão, a partir de 
regulamentos autónomos, estabelecer pólos com características maioritariamente 
habitacionais (com integração de habitação social), ou mistas (comércios/serviços/habitação), 
ou turísticas, ou de lazer, ou industriais ou de logística. 

 

 
Fig. 1 - A) Planta de localização do Distrito Municipal KaTembe (área rosa claro), da sua zona urbanizável 
definida pelo Plano PGUDMK (vermelho, com indicação “KATEMBE”) e do centro urbano estruturado de 
Maputo “cimento” (cinzento escuro). B) Divisão do território em 13 Unidades de Execução, de acordo com o 

Plano PGUDMK. 

 
Finalmente, o Plano PGUDMK reúne os conceitos de uma oportunidade única de planear de 
uma forma correcta uma parte importante da Cidade de Maputo. A sua implementação 
permitirá atenuar os problemas habitacionais, responder aos desafios demográficos e criar um 
modelo urbano sustentável e inclusivo. Uma nova centralidade da capital. 
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