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Resumo 
O presente estudo debruça-se sobre a análise dos impactos da reabilitação e 
manutenção de estradas rurais na redução da pobreza no norte da Província de 
Sofala, Moçambique. Foi encomendado pela Administração Nacional de Estradas 
(ANE) e pelo Banco Alemão de Desenvolvimento „Kreditanstalt für Wiederaufbau“ 
(KfW), que, desde 2004, trabalham em parceria no programa de reabilitação e 
manutenção de estradas rurais em Sofala. 

O Estado moçambicano ainda se encontra, 14 anos depois do fim da guerra civil, 
perante grandes desafios no que diz respeito à reconstrução das suas infra-
estruturas. A maior parte da rede nacional de estradas foi completamente destruída. 
Antes do programa de estradas, a rede de estradas na Província de Sofala era 
composta, com excepção das duas Estradas Nacionais, principalmente por vias de 
acesso rudimentares e picadas, das quais muitas eram intransitáveis no tempo da 
chuva ou estavam ainda minadas. A pé ou de bicicleta, a circulação era penosa e de 
carro, em alguns troços, praticamente impossível. Foi por essa razão que o Governo 
Provincial de Sofala identificou a melhoria das infra-estruturas de estradas como 
uma das primeiras prioridades. 

No quadro do programa do KfW e ANE serão reabilitados, até finais de 2006, um 
total de 653 km de estradas rurais. O programa contem duas componentes, por um 
lado, a reabilitação de estradas de saibro e terra batida e, por outro lado, a 
instalação de um sistema de manutenção permanente e baseado na prevenção.  

O objectivo do estudo é a verificação empírica dos impactos do programa de 
reabilitação e manutenção de estradas na situação da pobreza. Para além da 
análise empírica, pretendia-se desenvolver um conceito de análise de impactos, a 
fim de disponibilizar às entidades que encomendaram o estudo a metodologia 
aplicada e as recomendações resultantes da análise, para sua utilização em futuras 
análises de impacto na redução da pobreza. 

Estradas e redução da pobreza 
Nos últimos anos, a questão das infra-estruturas voltou a desempenhar um papel 
importante no âmbito da discussão dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, 
porque a falta de infra-estruturas foi identificada como constrangimento principal 
para o alcance dos objectivos de desenvolvimento. 

A pobreza é um fenómeno multidimensional com muitas vertentes, das quais 
algumas estão relacionadas com a falta de acesso. Os pobres não têm acesso à 
água, educação, saúde, participação social e política, etc. Um factor importante para 
conseguir o acesso e, deste modo, contribuir para o combate à pobreza, é a 
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existência de estradas. As boas vias de acesso são de importância fundamental 
para melhorar as condições de vida das populações, sobretudo no meio rural.  

Analisar impactos de estradas na redução da pobreza 
Nos últimos anos, a análise de impactos na redução da pobreza ganhou maior 
importância na cooperação internacional. Contudo, a maioria das avaliações que 
têm sido realizadas no âmbito dos programas de construção de estradas apenas se 
referem a aspectos técnicos. Entretanto, algumas organizações têm vindo a dar 
mais ênfase à medição dos impactos das intervenções no sector de estradas sobre 
a redução da pobreza. 

Uma análise de impacto examina os impactos de uma intervenção no que diz 
respeito ao alcance de um determinado objectivo. No contexto deste estudo, 
analisam-se portanto os impactos, percebidos como mudanças na situação de 
pobreza da população na região do estudo, que foram originados pelo programa de 
reabilitação e manutenção de estradas rurais. Estes impactos podem ser directos e 
indirectos, positivos e negativos, intencionais e não intencionais.  

Os problemas que surgem nas análises de impacto sobre a redução da pobreza de 
programas do sector de estradas rurais são semelhantes aos de outras análises de 
impactos.  

Uma possibilidade de analisar impactos é a captação das mudanças entre a 
situação inicial e a situação após a intervenção do programa. Coloca-se no entanto o 
problema de que as mudanças são sempre resultado de diferentes factores e não 
são atribuíveis apenas a uma determinada intervenção. Outra dificuldade, é o facto 
de a percepção de mudanças ser uma questão muito subjectiva, ou seja, que 
depende das condições e dos interesses individuais dos diferentes actores. Não só 
as mudanças são percebidas de maneira subjectiva, como também a percepção do 
próprio conceito de pobreza varia, dependendo do contexto. Esta linha de ideias 
reflecte-se também na discussão internacional sobre a pobreza, cujos conceitos têm 
evoluído de uma noção meramente monetária para uma mais abrangente e 
multidimensional.  

No tocante à abordagem concreta da análise de impactos, não é aconselhável partir 
da intervenção analisada, mas sim identificar primeiro as mudanças de um modo 
geral. Só num segundo passo se identificam as mudanças que foram causadas pela 
intervenção. Deste modo não se perdem de vista aqueles impactos, em particular os 
negativos e não intencionais, que não têm uma ligação óbvia com a intervenção. 

Outro factor determinante para uma análise de impacto é o momento da sua 
realização. Muitos impactos só surgem anos depois do término de uma intervenção, 
por exemplo, da reabilitação de uma estrada. 
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Aplicação da metodologia 
O maior desafio enfrentado na análise de impacto no âmbito do presente estudo foi 
o momento da sua realização, que se situou pouco tempo depois do fim das obras 
de reabilitação das estradas. No momento da análise, muitos impactos ainda não 
podiam ser observados. Portanto, o objectivo consistiu, em grande parte, na 
identificação de tendências e na formulação de prognósticos sobre impactos a longo 
prazo, através de uma abordagem qualitativa.  

Partindo do pressuposto de que a percepção de mudanças é uma questão 
subjectiva, integraram-se os pontos de vista de diferentes actores e as constatações 
daí resultantes foram trianguladas com outros dados qualitativos e quantitativos 
relevantes. Para corresponder à percepção subjectiva e contextualizada da pobreza, 
a análise de impactos baseou-se no conceito de pobreza aberto e multidimensional 
do PARPA II. Para além da falta de fontes de rendimento, este conceito de pobreza 
abarca também aspectos como a falta de acesso à educação, saúde e ao 
saneamento e inclui factores sociais como isolamento, exclusão social, falta de 
poder e vulnerabilidade, entre outros. Para o operacionalizar, no presente estudo 
foram definidas cinco dimensões abrangentes que cobrem todas as possíveis 
vertentes da pobreza, nomeadamente, a económica, a ecológica, a social, a política 
e a física. Como passo seguinte, foram formuladas hipóteses de possíveis impactos 
na redução da pobreza para as diferentes áreas de impacto em todas as dimensões. 
Neste contexto, optou-se por um procedimento iterativo. Isto significa que não se 
analisaram apenas as relações de causa e efeito pré-formuladas, mas sim que as 
hipóteses de impacto foram revistas e complementadas em vários momentos 
durante o processo da análise. Definiu-se também a extensão espacial e temporal 
dos impactos. Em termos de extensão espacial, a análise limitou-se aos impactos 
locais que podem ser observados nos distritos por onde passam as estradas 
reabilitadas. No tocante à extensão temporal dos impactos, um factor decisivo foi o 
facto de a análise ter sido realizada pouco tempo depois do término das obras de 
reabilitação de estradas. Nesse momento só era possível observar os impactos a 
curto prazo. Constatações sobre os impactos a longo prazo só eram possíveis 
através de prognósticos. 

Em termos de procedimento para a análise de impactos a curto prazo, optou-se por 
uma análise retrospectiva. Pretendia-se, num primeiro passo, captar as mudanças 
locais de maneira abrangente e, só na fase seguinte, identificar aquelas mudanças 
que são atribuíveis à reabilitação das estradas. A análise retrospectiva foi 
combinada com a análise de um grupo de controle, quer dizer, uma análise da 
situação em regiões onde a reabilitação das estradas ainda não tinha sido concluída. 
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Os prognósticos de impactos a longo prazo foram formulados com base no uso e 
benefício directo das estradas que já podiam ser observados. Além disso, incluíram-
se também os prognósticos e as expectativas de diferentes actores acerca dos 
impactos que as estradas reabilitadas podem ter a longo prazo.  

O levantamento dos dados que formam a base deste estudo foi feito através de mais 
de 330 entrevistas com diferentes grupos, que incluíram tanto pessoas chave como 
agregados familiares. Para integrar as percepções do maior número possível de 
actores e triangular os dados levantados, os resultados foram apresentados e 
discutidos com diferentes grupos de actores em vários momentos durante o 
processo. Ao nível dos distritos, a apresentação dos resultados foi recebida de forma 
muito positiva por parte dos participantes. Muitos deles afirmaram que foi a primeira 
vez que foram informados desta maneira participativa sobre os resultados de um 
estudo realizado nos seus distritos. 

A província de Sofala 
As estradas abrangidas pela presente análise de impacto estão localizadas no norte 
da Província de Sofala, nos distritos de Caia, Chemba, Cheringoma, Gorongosa e 
Marínguè. A província possui um potencial económico pela sua posição estratégica 
e sua riqueza em recursos naturais. Por um lado, liga as províncias do Norte e do 
Sul de Moçambique e, por outro lado, serve, através do porto da Beira, como ponto 
de ligação para os países vizinhos. O porto da Beira abastece os países vizinhos do 
interior que são o Zimbabué, o Malawi e a Zâmbia. Sobretudo a ligação com o 
Zimbabué através do “Corredor da Beira” teve, durante muitos anos, um impacto 
económico de realce. O “Corredor da Beira” é uma das rotas comerciais mais 
importantes e constitui, por conseguinte, um factor determinante para o 
desenvolvimento económico do país. A base económica da população é a 
agricultura de subsistência. Além de diferentes tipos de hortícolas e cereais, que são 
produzidos preferencialmente para consumo próprio, existem poucas culturas de 
rendimento, entre elas, de algodão e gergelim. O milho é a única cultura que serve 
tanto para o consumo próprio como também para a comercialização. O clima 
extremo, que pode originar secas na época fria e cheias na época de chuvas, 
constitui um dos maiores desafios para os camponeses. 

Porque não existe um sistema de irrigação, os camponeses dependem muito das 
condições climáticas. Durante a realização do estudo, a população ainda estava 
recuperando de uma seca de três anos sucessivos. 

Ainda hoje o desenvolvimento económico de Sofala se ressente das consequências 
da guerra civil de forma mais acentuada do que outras províncias, porque em Sofala 
a guerra foi mais intensa e longa. A bipolarização política entre os antigos 
beligerantes, nomeadamente a FRELIMO e a RENAMO, dificulta ainda mais o 
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processo de reconstrução da província. A rede de infra-estruturas de Sofala está, na 
sua maior parte, destruída e, sobretudo as zonas rurais, estão politica e 
geograficamente isoladas. Somente nos últimos anos a província voltou a beneficiar 
de um investimento estatal significativo no sector de infra-estruturas. O programa de 
estradas rurais alvo deste estudo é o maior e o mais abrangente programa do 
género na província de Sofala desde o fim da guerra civil. 

O programa de estradas rurais 
Para o governo da província de Sofala a reabilitação da rede de estradas é vista 
como uma tarefa primordial e como condição essencial para incentivar o 
desenvolvimento sócio-económico da região. O KfW realiza desde 1994 programas 
de estradas rurais em diferentes províncias do país. A estrutura responsável ao nível 
nacional é a Administração Nacional de Estradas, ANE. As primeiras actividades do 
programa de estradas alvo deste estudo começaram em Abril de 2004 e a sua 
conclusão está prevista para finais de 2006. No âmbito deste programa, estão sendo 
reabilitadas estradas de terra batida e de saibro, ao mesmo tempo que se vai 
instalando um sistema sustentável de manutenção de estradas. Responsável pela 
reabilitação das estradas é uma empresa zimbabueana e a manutenção é feita por 
empresas moçambicanas. Tanto na reabilitação como na manutenção são 
contratados trabalhadores locais, de tal forma que são criadas na região importantes 
fontes de rendimento. Para a manutenção de estradas foram contratados 
trabalhadores efectivos, que fazem uma supervisão regular e em curtos intervalos de 
tempo. Este sistema inovador de manutenção de estradas é menos dispendioso que 
os habituais, porque se baseia em medidas preventivas e controles regulares e 
sistemáticos. Para além disso, são criados através do emprego de mão de obra local 
postos de trabalho a longo prazo para as populações locais. 

Impactos do programa de estradas 
No âmbito do presente estudo nos cinco distritos da província de Sofala foram 
contemplados tanto impactos positivos e negativos como impactos directos e 
indirectos. O conceito de “impactos directos” refere-se aos impactos que resultam 
directamente do programa de estradas e que têm uma estreita ligação com os 
trabalhadores das estradas, enquanto que os impactos indirectos têm a ver com a 
melhoria das vias de acesso. No âmbito das cinco dimensões foram observados e 
prognosticados os seguintes impactos: 

Dimensão Económica: A criação de postos de trabalho na reabilitação e 
manutenção de estradas é rara na província de Sofala. Deste modo, o seu impacto 
na redução da pobreza é particularmente importante. O dinheiro ganho pelos 
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trabalhadores é usado de várias formas e constitui um incentivo importante para a 
economia local.  

No que diz respeito à agricultura, a nova situação de acesso provoca uma nova 
dinâmica na produção agrícola. Com as estradas reabilitadas chegam novos 
compradores aos distritos, especialmente compradores de milho e de gado caprino, 
que possibilitam a comercialização destes produtos. A possibilidade de venda é um 
dos factores chave para a melhoria das condições de vida nos distritos. Além disso, 
a introdução consequente de novas culturas de rendimento como o gergelim gera 
uma diversificação da produção agrícola. Um aspecto problemático é os produtores 
não terem poder de negociação de preços e serem obrigados a vender os seus 
produtos a preços estipulados pelos compradores. Por outro lado, a margem de 
lucro dos compradores é insignificante devido aos elevados custos de transporte. 
Outro aspecto problemático relacionado com a nova possibilidade de 
comercialização dos produtos é o facto de a população ser aliciada a vender 
grandes quantidades de produtos acima do habitual, reduzindo deste modo as 
reservas destinadas para o consumo próprio. Sobretudo em relação ao milho, tem 
sido frequente os vendedores não guardarem reservas de alimentos suficientes para 
o consumo próprio, o que provoca situações de fome pouco tempo depois. 

No sector de exploração florestal as estradas reabilitadas facilitam a instalação de 
novas empresas, porque o carregamento da madeira se torna mais fácil e menos 
dispendioso. A consequência da melhoria das vias de acesso é o aumento de 
pedidos de autorização de empresas de exploração de madeira. A criação de postos 
de trabalho na exploração de madeira e os impostos das empresas que são 
canalizados para as comunidades têm um impacto positivo na situação da pobreza 
das populações. Todavia, este impacto poderá sofrer um revés devido aos impactos 
ecológicos negativos. 

Fora do sector agrícola podem ser observados impactos económicos sobretudo no 
comércio e nas pequenas empresas. Com a reabilitação das estradas, surgiram 
novas bancas que vendem produtos de primeira necessidade. O impacto da 
reabilitação de estradas reflecte-se sobretudo na melhoria do acesso e numa maior 
disponibilidade dos produtos de consumo diário. Contudo, não foi possível observar 
um impacto na redução da pobreza através da redução de preços dos produtos 
básicos. O sistema de transporte deficiente e a subida constante de preços fazem 
com que os custos de transporte de mercadoria continuem altos, mesmo depois da 
reabilitação das estradas. Deste modo, os preços de produtos básicos para o 
consumidor mantêm-se altos e os lucros dos comerciantes continuam baixos.  

Nos distritos abrangidos pelo estudo não existe praticamente nenhuma indústria de 
processamento de produtos. As únicas fábricas locais são pequenas moagens cujo 
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número aumentou com a reabilitação das estradas. Para além das moagens, 
existem também pequenas carpintarias tradicionais, oficinas de bicicletas ou 
alfaiatarias. Para estas unidades o acesso aos materiais tornou-se fácil com a nova 
situação das estradas e, através da maior circulação de pessoas, aumentou o 
número de potenciais clientes na região. 

Um sector que oferece potencial para investimento do sector privado é o turismo, 
sobretudo no tocante ao aproveitamento turístico do Parque Nacional da Gorongosa. 
Investimentos do sector privado nesta e noutras regiões não têm tido lugar devido à 
falta de infra-estruturas básicas como energia, rede telefónica e um abastecimento 
regular de água. Além disso, não existem instituições bancárias e alguns distritos 
têm ainda má fama devido à existência de grupos armados, o que contribui para a 
ausência do sector privado nessas regiões.  

Dimensão ecológica: A construção de estradas significa sempre uma mudança no 
meio ambiente e traz consigo impactos ecológicos. Neste caso concreto trata-se de 
reabertura de estradas e não de construção de raiz, pelo que os impactos negativos 
são mínimos. O maior problema ecológico que se antevê está no aumento da 
exploração da madeira nos distritos. Sobretudo as licenças simples poderão trazer 
impactos negativos num futuro breve porque não implicam a obrigação de reflorestar 
as zonas exploradas.  

É necessário também tomar em conta que o Parque Nacional da Gorongosa se 
encontra nesta zona, o que faz com que a região seja ecologicamente ainda mais 
sensível. Como não existe vedação, os animais circulam livremente quer dentro quer 
fora do parque atravessando a estrada, o que pode provocar atropelamentos. Além 
deste problema, a presença de acampamentos dos trabalhadores das estradas faz 
com que haja uma maior procura de carne para alimentação e, consequentemente, 
aumenta a caça furtiva no parque nacional.  

Dimensão social: A rede de infra-estruturas sociais nas zonas rurais da Província 
de Sofala é fraca. Neste contexto as vias de acesso revestem-se de grande 
importância pois elas são uma das condições para a construção e expansão de 
infra-estruturas sociais. Contudo, no âmbito do presente estudo, não foi possível 
constatar a construção de novas infra-estruturas tanto no sector da educação como 
no da saúde em conexão com as novas estradas. As infra-estruturas observadas já 
existiam antes da reabilitação das estradas.  

No sector da saúde, quase todos os entrevistados fizeram menção da melhoria da 
sua situação de saúde em ligação com as estradas reabilitadas, na medida em que 
as suas famílias já podem chegar mais facilmente às unidades sanitárias. Os 
funcionários do sector da saúde destacam sobretudo a melhoria na prestação de 
serviços, por exemplo no que diz respeito ao transporte de doentes ou ao acesso 
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aos medicamentos e ao equipamento médico. A melhoria dos serviços teve como 
impacto directo a redução das taxas de morbilidade e mortalidade materna. Perante 
a melhoria da prestação de serviço e o impacto já verificado, os entrevistados 
prognosticaram a continuação da melhoria da situação da saúde no geral. Todavia, 
os funcionários das unidades sanitárias receiam um aumento de índices de 
HIV/SIDA na região, devido às experiências que têm de outras regiões em que, 
depois da reabilitação das estradas e a consequente facilitação da mobilidade e 
circulação de pessoas, se observa um aumento de índices de HIV/SIDA. 

Uma das hipóteses correntes em conexão com a construção de estradas é que o 
nível de educação da população melhora devido aos impactos resultantes das boas 
vias de acesso. Este impacto ainda não pôde ser observado durante a realização do 
presente estudo. Contudo, notam-se aspectos positivos que apontam tendências no 
sentido da melhoria da qualidade de educação da população no futuro. Em relação à 
melhoria da prestação de serviços verifica-se um aumento de actividades de 
supervisão e de apoio pedagógico nas escolas. Com as estradas reabilitadas tornou-
se também mais fácil o fornecimento de material escolar e programas de ensino. 
Uma consequência directa da reabilitação das estradas é a facilitação do acesso das 
crianças às escolas, sobretudo da 6 a e 7 a classes, que frequentemente se 
encontram relativamente distantes das residências dos alunos. Não obstante não se 
ter verificado a construção de escolas após a reabilitação das estradas, pressupõe-
se que ela venha a acontecer pois as vias de acesso de qualidade têm sido 
apontadas como uma das condições imprescindíveis para a construção de infra-
estruturas.  

Dimensão política: A província de Sofala sofreu muito durante a guerra civil entre a 
FRELIMO e a RENAMO pois ela fez-se sentir aí com maior intensidade do que nas 
outras províncias. Isto contribuiu para que a situação de pós-conflito fosse 
extremamente difícil e os resultados do presente estudo mostram que os distritos 
incluídos continuam, em parte, muito isolados, mesmo 14 anos depois do fim da 
guerra. Neste contexto, a melhoria das vias de acesso contribui para a normalização 
da vida, já que as estradas reabilitadas constituem uma possibilidade de acabar com 
o isolamento dos distritos. A reabilitação das estradas levou a que as pessoas 
tivessem mais acesso a informações vindas de fora. Enquanto que, antigamente, as 
notícias chegavam com muito atraso aos distritos e as pessoas não participavam 
nos acontecimentos do país, hoje já estão melhor informadas. Tanto os serviços de 
assistência do Estado como de Organizações Não-Governamentais melhoraram 
com a nova situação e a comunicação entre os diferentes órgãos locais de 
administração do Estado e as autoridades locais melhorou de forma significativa. 

Dimensão física: Através da sua reabilitação, a qualidade das estradas melhorou 
significativamente, o que facilita a circulação em geral. Neste sentido, registou-se 
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não só um aumento de circulação de peões, como também dos meios de transporte 
como bicicletas, viaturas e camiões. Sendo o meio de transporte mais utilizado, a 
bicicleta tem uma importância especial. Ela serve para deslocação individual e para 
o transporte de bens e é acessível mesmo a grupos mais pobres da população. Com 
a melhoria da qualidade das estradas, a duração média de uma viagem de bicicleta 
reduziu substancialmente. Apesar de um aumento geral do tráfego, a circulação de 
veículos motorizados é extremamente fraca em todos os troços das estradas e os 
serviços de transporte estabeleceram-se em poucos troços. Só em 90 km dos 653 
km das estradas reabilitadas há serviços de transporte diários. O deficiente sistema 
de transporte constitui um obstáculo para o desenvolvimento e diminui os impactos 
na redução da pobreza. Devido aos altos preços, as poucas possibilidades de 
transporte não são acessíveis para todos. Em geral, o transporte na zona do estudo 
é mais caro do que noutras zonas menos recônditas do país. Contudo, pode-se 
observar uma ligeira diminuição dos custos de transporte nas rotas mais 
frequentadas em comparação com as rotas menos frequentadas. 

Além dos impactos observados nas diferentes dimensões da pobreza, constatou-se 
que diferentes camadas sociais beneficiam de maneiras diferentes da reabilitação 
das estradas. Apesar da maioria dos entrevistados ter avaliado os impactos das 
estradas de forma positiva, os idosos, doentes e diminuídos físicos retiram poucos 
benefícios da estrada, já que não as usam e também não participam activamente 
nas actividades económicas. Homens e mulheres também beneficiam das estradas 
de forma diferente, em especial porque as mulheres utilizam muito menos meios de 
transporte como a bicicleta e os chapas, pelo que a melhoria das possibilidades de 
transporte pouco facilita as suas actividades diárias. Os trabalhos na reabilitação e 
manutenção das estradas são de difícil acesso para as mulheres, o seu benefício 
faz-se sentir de forma indirecta através dos salários dos seus maridos.  

Na dimensão social a situação é diferente. A melhoria do acesso às unidades 
sanitárias é vantajosa sobretudo para as mulheres . As mulheres grávidas chegam 
mais facil e rapidamente aos postos de saúde e a assistência médica e 
medicamentosa dos respectivos filhos melhorou substancialmente.  

Na análise das mudanças constatou-se também que os impactos não são iguais em 
todos os distritos. Devido às diferentes condições gerais, como por exemplo os 
factores climáticos, políticos e históricos, as dimensões dos impactos variam de 
distrito para distrito. Os impactos observados dependem também do fim da 
conclusão da obras de reabilitação das estradas. Onde os trabalhos de reabilitação 
foram concluídos há mais tempo, surgem mais impactos do que nos troços 
recentemente reabilitados. Finalmente, as diferentes funções das estradas 
contribuem para que os impactos sejam diferentes. Neste sentido, as estradas que 
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dão acesso às regiões mais densamente povoadas provocam mais impactos locais 
do que as estradas que ligam apenas dois distritos. De uma maneira geral pode-se 
dizer que as estradas por si só não provocam mudanças significativas. O surgimento 
de impactos relevantes das estradas na redução da pobreza depende dos factores 
já referidos.  

Relevância para as políticas de desenvolvimento  
As infra-estruturas vão ganhando um papel cada vez mais preponderante no 
contexto da cooperação internacional e nas discussões sobre o alcance dos 
Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, os sectores político e técnico - científico 
reconhecem, cada vez mais, a importância e o papel das infra-estruturas na redução 
da pobreza.  

Em Moçambique, as infra-estruturas são um tema actual. A reconstrução das infra-
estruturas destruídas pela guerra é considerada uma condição chave para o 
desenvolvimento económico do país e a sua importância é salientada na estratégia 
nacional de combate à pobreza, o PARPA, como um dos objectivos primordiais. 
Todavia, somente a construção de estradas não é suficiente. A facilitação do acesso 
depende da provisão de serviços de transporte adequados. Tomando como base os 
resultados deste estudo, não se pode concluir que a construção de estradas leve 
automaticamente à instalação e expansão dos serviços de transporte na região. 
Uma boa política de infra-estruturas deve ser acompanhada por medidas adicionais 
no sentido de tornar a intervenção no sector mais eficaz e eficiente. 

O sucesso do programa de reabilitação e manutenção de estradas no que tange à 
redução da pobreza depende também da forma como for concebido o respectivo 
programa. Se o programa incluir a vertente de trabalho intensivo, o emprego de mão 
de obra local e os ordenados daí resultantes podem impulsionar o desenvolvimento 
económico da região.  

Uma boa coordenação intersectorial sobre a expansão e manutenção da rede de 
estradas pode levar a um maior impacto na redução da pobreza. Como a existência 
da estrada por si só não implica necessariamente mudanças, os investimentos no 
sector de estradas deveriam contemplar, já na fase de planificação, formas de 
coordenação com outros sectores, como a educação e a saúde. 

A construção de estradas tem uma relevância política para o processo de 
descentralização. As estradas rurais possibilitam a constituição e estabelecimento 
de órgãos de descentralização, facilitam a comunicação entre diferentes níveis e, 
acima de tudo, facilitam à população o acesso às instituições. 

Tal como ficou provado em Moçambique, o investimento no sector de estrada pode 
contribuir, numa situação de pós-conflito, para a consolidação da paz, através da 
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reintegração de grupos que, outrora, se encontravam isolados. Sendo assim, ficou 
claro que a relevância das infra-estruturas ultrapassa os aspectos clássicos dos 
efeitos que elas podem ter. 

Reflexões críticas e recomendações para análises dos impactos 
As análises dos impactos dever-se-iam orientar, sempre que possível, pelos 
sistemas nacionais de monitoria e avaliação da pobreza dos países alvo. No caso 
deste estudo, só foi possível utilizar os indicadores de forma parcial, porque as 
instituições moçambicanas estão actualmente em fase de discussão para se chegar 
a um consenso sobre a definição dos indicadores nos sectores de estradas e 
transporte. Os resultados do estudo vão ser considerados e integrados na discussão 
actual sobre o assunto na província de Sofala. 

O momento da realização da análise de impacto foi decisivo para a definição da 
abordagem. A pesquisa realizou-se num período muito próximo do fim das obras de 
reabilitação das estradas e, em alguns casos, as obras ainda estavam em curso. Isto 
fez com que só poucos impactos pudessem ser observados e, por conseguinte, foi 
necessário trabalhar com prognósticos. Quanto maior for o período de separação 
entre o fim das obras de reabilitação e a análise de impactos, mais impactos 
poderão ser observados. Mas, aí torna-se mais difícil atribuir as mudanças à 
intervenção de forma explícita e concreta. Nas análises de impacto realizadas logo 
depois do fim do programa, surgem outros problemas, já que as mudanças só se 
referem a um curto período de tempo e aspectos externos que ficam marginalizados, 
como por exemplo as secas no caso concreto do estudo, podem dar-nos uma 
imagem falsa e irrealista da situação. Por outro lado, o período de realização deste 
estudo também trouxe vantagens, porque assim foi possível realizá-lo em regiões 
onde a estrada ainda não tinha sido reabilitada na totalidade comparando, deste 
modo, a situação com e sem estrada. Na análise retrospectiva dos impactos é 
recomendável partir das mudanças no geral e não da intervenção do programa em 
análise, para não perder de vista os impactos não intencionais e negativos. No geral, 
um estudo de base fiável constitui um bom pilar para a análise de impactos.  

Os resultados de uma análise de impacto devem ser, na medida do possível, 
retornados às fontes de informação, aos „informantes“. Assim, é possível avaliar e 
melhorar a qualidade dos resultados e a base de informação das instituições locais 
fica fortalecida. 

 




