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RESUMO  

Actualmente Moçambique vive assimetrias no nível de desenvolvimento local, visto 

pela diferenciação no alcance dos indicadores do desenvolvimento humano 

caracterizados pelo acesso à educação, saúde, habitação e um conjunto de serviços 

sociais básicos para o bem-estar. Neste contexto, surge este tema enquadrado 

temática referente ao Desenvolvimento Local e Fomento Económico, visando analisar 

as potencialidades que a cidade de Maxixe possui para o desenvovlimento sócio-

económico, tendo em conta as bases físico-natural, económica, sóciocultural, política, 

assim como os constrangimentos e desafios que se afiguram ao nível local. Portanto, 

foi usada uma revisão literária básica e complemetar e um trabalho  junto à 

comunidade e instituições que lidam com actividades económicas, onde se constatou 

que a localização da cidade de Maxixe junto à costa, a presença de uma baixa no 

sudeste da cidade, a presença de uma universidade, as condições climáticas 

favoráveis a prática da cultura de coqueiro e uma articulação das estruturas políticas 

com a comunidade, criam condições para geração de rendimentos à comunidade local 

com vista à satisfação de suas necessidades, apesar de uma concorência disleal 

criada por uma menoria de indivíduos de nacionalidade indiana, nigeriana e maliana 

que confiscam o mercado de comércio, sufocando a comunidade local. 

Palavras Chave: Desenvolvimento; Potencialidades; Socioeconómico; local; Cidade. 

 

 
 

1. INTRODUÇÃO  

 

A abordagem sobre o desenvolvimento local integra aspectos diversos como a 

reivindicação de diversidade, flexibilidade e participação activa da sociedade na 

tomada de decisões e de iniciativas assim como a atribuição de prioridade ao respeito 

e à utilização adequada dos recursos locais (humanos, materiais, naturais, 

financeiros) tendo em vista um desenvolvimento humano sustentável no lugar de um 

crescimento económico a qualquer preço, (CISTAC E CHIZIANE, 2007). 

A cidade de Maxixe, histórica e funcionalmente comercial, encara o desenvolvimento 

local baseado no aproveitamento dos recursos naturais para o desenvolvimento de 
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actividades económicas  assim como em outras potencialidades criadas pela dinâmica 

dos processos evolutivos de uma sociedade em crescimento. 

Portanto, é neste contexto que surge este estudo, intitulado “Potencialidades locais 

para o desenvolvimento socioeconómico da cidade de Maxixe” cuja finalidade é 

analisar as potencialidades que a cidade de Maxixe apresenta para o desenvolvimento 

socioeconómico e sustentável, partindo da diversidade de recursos e condições físico-

naturais locais assim como as estratégias de sua exploração para geração de 

rendimento revertido em satisfação das necessidades da comunidade. 

É relevante dizer que o estudo toma uma base teórica fundamentada com uma 

bibliografia da área e uma análise em função do trabalho multifacetado, envolvendo 

os sectores de actividades economícas e a percepção da comunidade que constitui o 

campo de acção deste estudo. 

Para melhor percepção deste assunto, serão discutidos conceitos de desenvolvimento 

socioeconómico, generalidades da cidade de Maxixe,   

 

2. RECURSOS NATURAIS E DESENVOLVIMENTO 
SOCIOECONÓMICO 

A humanidade sempre mostrou uma íntima ligação entre o progresso e necessidade 

de exploração de recursos naturais, daí uma contínua e indissociável simbiose entre 

estas categorias. 

Para falar das potencialidades locais para o desenvolvimento socioeconómico, torna--

se necessário também trazer um olhar para os recursos naturais, por estes fazerem 

parte das referidas potencialidades. 

O termo recurso natural pode ser encarado sob pontos de vista diferentes, uma 

perspectiva de existência e predominância de elementos da natureza e uma segunda 

que se associa ao uso pelo homem. 

Decorrente deste posicionamento, Goard (2002) salienta que o recurso natural é um 

conceito situado na interface entre processos sociais e processos naturais: ele resulta 

do olhar lançado pelos homens sobre seu meio biofísico, e um olhar orientado pelas 

suas necessidades. 
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VENTURI (2006:6), considera ”recurso natural como qualquer elemento ou aspecto 

da natureza que esteja em demanda, seja passível do uso 

ou que esteja sendo usado pelo homem, directa ou 

indirectamente como forma de satisfação de suas 

necessidades físicas e culturais em determinado tempo e 

espaço.” 

No ponto de vista nacional, MICOA (2009:12) admite que o recurso natural é qualquer 

elemento do ambiente natural como ar, água, solo, floresta, fauna e minerais. Estes 

subdividem-se em renováveis – recurso natural que pode ser substituído ou 

complementar-se por si só (água, os vegetais e ar) e não renováveis, recurso natural 

que não pode ser substituído ou complementar-se por si só (carvão mineral, ferro e 

petróleo). 

É notável nestes conceitos a integração dos dois pontos de vistas acima referenciados 

e isto leva a uma percepção geográfica dos recursos naturais e uma necessidade de 

uso sustentável visto que estes recursos podem ser esgotáveis. 

Os recursos naturais na sua vastidão podem ser agrupados, para além das categorias 

de renovação, em tipos de recursos segundo seu habitat e ecossistemas a que estes 

se integram (sobretudo para os recursos que envolvem a biodiversidade). 

A localização geográfica e a extensão do país conferem-lhe o privilégio de beneficiar 

de uma diversidade de recursos naturais, dos quais há a destacar vastas áreas de 

terra fértil, áreas propícias para aquacultura, diversos recursos florestais e faunísticos 

e pesqueiros, importantes bacias hidrográficas, recursos minerais e uma longa linha 

de costa de grande potencial económico e ambiental (MICOA, 2007: 11). 

A relação que o homem estabelece com estes recursos, cria condições para o seu 

uso sustentável e torna-los em um bem útil para a satisfação de suas necessidades e 

base para o referido desenvolvimento. Por esta relação, torna-se necessário uma 

discussão clara deste desenvolvimento que alguns autores apresentam o 

desenvolvimento associado ao desenvolvimento humano que resulta primeiro de um 

crescimento económico motivado por um progresso na sociedade resultante de uma 

transformação na base técnica e infra-estrutural.  
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Para uma descrição clara no que tange ao desenvolvimento sócio-económico que se 

remete em último sentido ao desenvolvimento humano, torna se útil discutir o conceito 

de desenvolvimento, desenvolvimento local, assim como a relação a relação deste 

com as particularidades locais e sobretudo as de Inhambane (província onde se insere 

a cidade de Maxixe). 

O desenvolvimento é um conceito que evoluiu ao longo do tempo. Antes esteve 

associado ao crescimento económico e mais tarde vira atenções para a inclusão de 

aspectos sociais. Portanto, o desenvolvimento é definido em muitos termos, segundo 

vários autores. 

Para a comissão sul (1991), citada por CISTAC e CHIZIANE,(2007:39), o 

desenvolvimento é um processo que torne possível aos seres humanos realizarem o 

seu potencial, ganharem autoconfiança e viverem as suas vidas em dignidade e para 

a realização de si mesmos. O desenvolvimento implica, por conseguinte, uma 

autoconfiança crescente, tanto individual como colectiva. 

Portanto, a base do desenvolvimento são os recursos humanos e materiais locais, 

podendo aparecer ajudas externas, mas que se integrem dentro dos esforços e 

perspectivas locais em prole do desenvolvimento. 

Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano 2007/2008, são apontados os 

principais indicadores que caracterizam a satisfação do desenvolvimento humano, 

integrando neste grupo de indicadores os seguintes: 

 Esperança de vida à nascença; 

 Taxa de alfabetização de adultos; 

 Taxa de escolarização bruta combinada dos ensinos primário, secundário e 

supeerior; 

 PIB per capita; 

 Índice da esperança de vida; 

 Indice de educação; 

Quando a população alcança de forma satisfatória estes indicadores, mostra-se 

tendente ao alcance do desenvolvimento humano. Neste caso, o turismo sendo uma 

ctividade que impulsiona o desenvolvimento, cabe a ele também contribuir de forma 

significativa para o alcance destes indicadores nas suas áreas de actuação. 
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Ao abordar esta temática, é de capital importância esclarecer o que é desenvolvimento 

local e desenvolvimento comunitário sobre o qual recai o aproveitamento das 

potencialidades locais em seus diversificados níveis. 

Desenvolvimento local é definido como sendo o processo que implica uma visão 

comum, articulando as iniciativas de dimensões económica, social, cultural, política e 

ambiental. “O desenvolvimento local (DL) é antes de mais uma vontade comum de 

melhorar o quotidiano; essa vontade é feita de confiança nos recursos próprios e na 

capacidade de os combinar de forma racional para a construção de um melhor futuro” 

(MELO, 1998:5). Portanto, o desenvolvimento local envolve as dimensões de 

autonomia, cidadania e participação dos actores locais para combater as 

desigualdades locais e procurar soluções inovadoras. 

Na perspectiva de CISTAC e CHIZIANE,(2007:17), o desenvolvimento local associado 

ao sentido económico, é o processo sobre o qual os 

interlocutores locais constroem e partilham decisões 

estratégicas para o futuro económico, produtivo e laboral 

do território. É um processo participativo que estimula o 

relacionamento entre os interlocutores locais, facilita a 

implementação conjunta de estratégias e projectos, 

principalmente orientados para a criação de condições de 

competitividade para os recursos locais, com objectivo de 

criar empregos e actividades económicas sustentáveis. 

Desenvolvimento Comunitário é definido como sendo um “processo, método, 

programa, instituição, e/ou movimento que: a) envolve toda a base da comunidade na 

solução dos seus próprios problemas, b) promove o ensino e insiste no uso de 

processos democráticos para a (re)solução de problemas comuns à comunidade, e c) 

estimula e facilita a transferência de tecnologias para que a comunidade possa 

solucionar, de forma efectiva, os seus problemas comuns. Unir esforços para resolver, 

de forma democrática e científica, os problemas comuns da comunidade foi visto como 

sendo um dos elementos essenciais ao desenvolvimento comunitário” (Holdcroft, 

1978:10). Assim, percebe-se que o desenvolvimento comunitário varia de realidade 

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente


                        ISSN 2340-5457  
Volumen XII (2019)  

http://www.unex.es/eweb/monfragueresilente 

 

206 

 

para realidade e não é um processo acabado, como se pode notar noutras 

percepções. 

Segundo FRANCISCO, (2010:67) o desenvolvimento comunitário é um processo 

contínuo do homem ante os desafios sociais que enfrenta 

na comunidade. É um processo que supõe a acção do 

homem no usufruir do progresso social, assim como no 

definir e gerir esse progresso em função das suas 

necessidades humanas. 

Como se pode constatar, o desenvolvimento local não refere exactamente ao 

desenvolvimento comunitário, pois o desenvolvimento local pressupõe uma 

necessidade de melhorar o quotidiano confiando recursos próprios e que estabeleça 

uma competitividade na base dos recursos próprios e de forma sustentável. Enquanto 

que o desenvolvimento comunitário preocupa-se mais com a resolução dos problemas 

da comunidade que constituem barreiras para o desenvolvimento e progressão social. 

Contudo, tanto um como outro perspectivam a sustentabilidade da população num 

sentido de progresso social e económico, dai a constante relação entre estes 

conceitos. 

 

 
 
 
 
 

3. GENERALIDADES FÍSICO-GEOGRÁFICAS E SOCIOECONÓMICAS 

DA CIDADE DE MAXIXE 

O Município de Maxixe localiza-se na faixa costeira da Província de Inhambane, na 

região Sul de Moçambique, entre as coordenadas 23° 52” de Latitude Sul e 35° 21” 

de Longitude Leste. Com uma superfície de 282 km², maxixe é limitado ao Norte pelo 

distrito de Morrumbene através do rio Nhanombe, a Sul pelos distritos de Jangamo e 

de Homoine, a Este pela cidade de Inhambane através da Baía do mesmo nome e a 

Oeste pelos distritos de Homoine e de Morrumbene (ABREUS CONSULTORES, 

2003). 
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O Município da Cidade de Maxixe é constituído por 5 localidades, nomeadamente 

Nhaguiviga, Mabil, Chambone, Nhabanda e Bembe. Estas encontram-se subdivididas 

por 30 Bairros. Existem ainda 6 Bairros autónomos, isto é, que não pertencem a 

nenhuma localidade, a saber: Macuamene, Macupula, Malalane, Nhamaxaxa, 

Nhambiho e Rumbana (DNGA. 2008), como ilustra o mapa abaixo, na figura 1. 

Fig. 1. Divisão política e administrativa da cidade de Maxixe 

 

Fonte: FERNANDO e LIMA (2012) 

Quanto ao clima, Maxixe é caracterizado por um clima tropical húmido. A temperatura 

média anual varia de 20,50C a 260,9 C, onde a média máxima ocorre no mês de Janeiro 

e a mínima em Julho. A temperatura máxima média varia entre os 24,80C e 30,90C e a 

mínima média entre 15,70C e 22,80C. Com uma precipitação média anual de 

aproximadamente 965mm. A época de maior precipitação é de Dezembro a Março, 
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registando-se a mínima em Janeiro. Os ventos predominantes são de sul a este e por 

vezes de norte a este. A Cidade tem sido afectada por ventos fortes, ciclones e 

tempestades, pela influência dos factores marinhos. 

De ponto de vista hidrográfico, A Cidade da Maxixe é limitada a este por águas da baia; 

para além destas ela conhece um recorte de linha de água, sendo o mais importante o 

Rio Nhanombe, de regime constante que a limita a Noroeste.  

Os solos são constituídos por areias finas de fertilidade e retenção de água baixa, 

surgindo, algumas áreas onde os solos são férteis. Para além de areias finas existem 

áreas pantanosas ao longo do rio Nhanombe e no litoral a sul do centro da cidade 

constituídas por material muito fino. 

A vegetação nesta cidade não inclui de um modo geral espécie natural, havendo apenas 

referências vegetais constituídas por coqueiros, cajueiros, mangueiras, principalmente 

nas áreas do interior e alguma vegetação rasteira constituída por ervas e arbustos apenas 

no período de pousio. 

 

4. POTENCIALIDADES LOCAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 

SOCIOECONÓMICO DA CIDADE DE MAXIXE 

A cidade de maxixe apresenta uma diversidade de aspectos que garantem por parte 

a sustentabilidade da população local bem como para perspectivas de negócio local 

ou fora da cidade, potenciando assim as bases para o desenvolvimento 

socioeconómico local e sustentável. 

Contudo, a melhor descrição dos diferentes aspectos que constituem este grande 

grupo de potencialidades remete a um agrupamento em níveis ou categorias, podendo 

se destacar: 

 

4.1. POTENCIALIDADES FÍSICO-NATURAIS 

Este grupo integra aspectos locais como o clima, os solos, o relevo, a aproximação 

ao mar e a hidrografia, que constituem uma base para o desenvolvimento de diversas 

actividades em prole do desenvolvimento socioeconómico. 

A cidade de Maxixe localiza-se junto à baía de Inhambane o que proporciona a prática 

da pesca do tipo artesanal. Uma parte significativa da população desta cidade dedica-
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se a esta actividade e tira desta o seu sustento aliviando de certa maneira as suas 

necessidades básicas através da venda de diversos produtos pesqueiros (peixe, 

camarão, caranguejo e ameijoas).  

No extremo sudeste da cidade encontra-se em Macuamene, uma planície aluvionar e 

de inundação, sobre a qual se desenvolve uma agricultura virada para a produção de 

hortícolas e que abastece a cidade em quase todo período do ano. Associado a esta 

actividade a população local (do bairro em alusão e outros bairros da cidade) serve 

desta baixa uma fonte geração de rendimento para as suas famílias através da 

comercialização de produtos lá obtidos, como alfaces, repolho, couve, cenoura, 

tomate, cebola, pimento, pepino, etc. 

A presença de solos arenosos aliados ao clima, facilitam de certa forma o 

desenvolvimento de algumas culturas que satisfazem economicamente a cidade de 

Maxixe, como a produção da mandioca para o consumo assim como para comércio 

interno e externo. 

Ainda junto desta actividade agrícola para a produção da mandioca, está a pequena 

indústria e/ou transformação da mandioca em formas de conservação para o consumo 

a longo prazo e comercialização para vários pontos do país. Aumentando cada vez 

mais a renda familiar da população que se dedica a esta actividade. 

As condições climáticas, favorecem também a cultura do coqueiro, considerada a 

economia básica da província de Inhambane e sobretudo da cidade de Maxixe. Com 

esta cultura surgem muitas actividades que garantem o bem-estar da comunidade, 

desde a venda do próprio coco, o aproveitamento da madeira desta cultura para fins 

de construção através de abertura de carpintarias locais para transformação de 

troncos de coqueiro em barrotes, ripas e outros artigos. Localmente, têm se 

aproveitado a casca de coco para o fabrico de cadeiras nas pequenas estufarias, para 

além da venda da copra nas indústrias de produção de óleo e sabão ao nível da 

província e fora da província. 

 

4.2. POTENCIALIDADES SOCIOECONÓMICAS 

Ao abordar de potencialidades socioeconómicas, pretende-se trazer na sua plenitude 

os aspectos sociais e económicos que a cidade de Maxixe apresenta para o 
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desenvolvimento económico. Estas potencialidades acompanham o desenvolvimento 

histórico da cidade, que ao longo do tempo foram surgindo novas formas de geração 

do rendimento. 

Olhando para a função da cidade, pode se considerar a cidade de Maxixe com a 

função comercial, por apresentar no grupo das actividades económicas o comércio 

como a mais praticada pela população local.  

Associado a esta actividade e ao nível de desenvolvimento desta cidade, foi se 

verificando a imigração da população para aproveitar as oportunidades de comércio 

que esta cidade apresenta. Isto é caracterizado por uma concentração da comunidade 

Hindú, que detêm maior parte de capital comercial através da ocupação da maior parte 

dos diferentes tipos de negócios praticados ao nível da cidade. Outro grupo, não 

menos relevante, são indivíduos de nacionalidade maliana, somaliana e nigeriana que 

conquistaram parte significante do mercado comercial na cidade de Maxixe que em 

parte todos estes grupos contratam mão-de-obra local para prestação de diversos 

serviços associados ao comércio. 

O aumento do parque automóvel local fez surgir nos últimos anos muitos serviços de 

apoio a viaturas como oficinas de reparação, casas de lavagem de viaturas, bombas 

de abastecimento de combustível e lojas de conveniência. Estes serviços todos 

incrementaram de certa forma o nível de empregabilidade da população, com a 

ocupação de diferentes cargos e missões de serviço remuneráveis. Este facto 

reverteu-se na melhoria das condições de vida da população local sobre vários pontos 

de vista, como alimentação, habitação, educação e outros aspectos. 

A presença de uma universidade e concentração da população vinda de outras 

províncias e distritos para fazer das oportunidades que Maxixe oferece, um 

mecanismo para melhoramento de suas condições de vida e servir o país, condicionou 

a emergência de outra modalidade de geração de renda associada ao aluguer de 

moradias. Foram construídas muitas residências em regime de aluguer para 

estudantes, funcionários e outras pessoas que escalam a cidade de Maxixe. 
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