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Resumo   

O presente trabalho tem como tema: o papel do comércio informal no desenvolvimento 

Local. Estudo de caso: vila de Magude, ano 2017. 

Este trabalho centra-se no papel do comércio informal no desenvolvimento local, devido 

à sua relevância. Para a realização deste trabalho recorreu-se aos seguintes 

procedimentos metodológicos: pesquisa bibliográfica, pesquisa acção, exploratório 

através das entrevistas, questionários, dirigido ao SDAE, SDPI, e comerciantes 

informais. Esta pesquisa feita aos comerciantes informais veio para responder a 

problemática do desemprego e os factores que motivaram os vendedores a optar pelo 

comércio informal. Essa prática é admissível na sociedade e tem como características a 

não observância das normas instituídas para o desenvolvimento das actividades 

económicas; apesar de esta actividade ser informal, o governo reconhece a importância 

desta para o combate a pobreza, onde faz parte dos objectivo de desenvolvimento 

sustentável 1- acabar com a pobreza em todas as formas e em todo lugar. 

No decorrer das análises vamos apresentar como os comerciantes conduzem esta 

actividade, o impacto dela na economia local, investigar as causas dos comerciantes 

migrarem para o comércio informal, o que o governo tem feito para auxiliar as 

actividades, de que forma é feita a assistência, e os aspectos que irão reduzir o 

incremento da pobreza.  

 

Palavras - chave: Comércio e Comércio Informal, Desenvolvimento Local.  
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Abstract 

 

The present paper presents the theme: the role of informal trade in local development in 

the village of Magude: a study’s case in Magude, in 2017. 

This monohraphy focuses in the role of informal trade in local development in the 

village of Magude, due to its relevance. For the preparation of this paper was used the 

following methodological procedures: bibliographic research, action research, 

exploratory interviews and questionnaires that were addressed to SDAE, SDPI, and 

informal traders. With this research, together with the informal traders, help to answer 

to the problem of unemployment and also help with the causes that motivated the sellers 

to adopt for procedure. This kind of practice is has the permission from the society and 

has the main characteristics the non-compliance of the rules established for the 

development of economic activities of this activity, although this activity is informal, 

the government recognizes the importance of fighting poverty, being part of the 

sustainable development goal nº1 - end poverty in all ways and in all places. 

During the analysis we will present how the merchants lead this activity, its impact on 

the local economy, investigate the causes of why they migrate to the informal one, what 

the government has done to help them with activities, how the assistance is made , and 

the aspects that are going improve for decreasing of poverty. 

 

Key words: Trade And Informal Commerce, Local Development 
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CAPITLO I 

1.1 Introdução           

O comércio formal em Moçambique demonstra alguma incapacidade em absorver o 

factor trabalho e gerar rendimentos, essa incapacidade está nas géneses do surgimento 

do comércio informal, o comércio informal surge como estratégia de sobrevivência dos 

pobres em resposta da insuficiência do comércio formal. 

O que tem influenciado a prática do desenvolvimento desta actividade em Moçambique, 

particularmente na vila de Magude é a elevada taxa de desemprego, baixo nível de 

escolaridade, e pobreza. O comércio informal constitui grande importância para o 

mercado de trabalho apesar das dificuldades enfrentadas ao longo do seu 

desenvolvimento.  

O comércio informal na vila de Magude é um reflexo de muitas comunidades 

Moçambicanas, onde este tem desempenhado um papel fundamental na economia e 

desenvolvimento local, e fecha lacunas de falta de emprego, encaram a actividade sendo 

subsidiária para o aumento dos rendimentos contribuindo para a minimização da 

pobreza. Com esta actividade em destaque, inspirou-nos a estudar o tema com mais 

profundidade, as causas e consequências do comércio informal. 

É neste contexto que elaboramos este trabalho que tem como tema o papel do comércio 

Informal no desenvolvimento local, com o objectivo de descrever os critérios, 

estratégias usadas pelos comerciantes para criar, gerir e incrementar a renda do seu 

negócio. 

O trabalho encontra-se dividido em capítulos: o capítulo I contém introdução, 

problematização, hipóteses, objectivos e justificativa. O Capitulo II sobre a Revisão da 

literatura onde é abordada e discutido assuntos relevantes ao nosso trabalho por vários 

autores; o Capítulo III trata das metodologias, onde descrevemos detalhadamente o local 

de estudo; o Capítulo IV, apresenta e discute relativamente os dados obtidos no campo e 

por último o Capitulo V comporta o fecho sistemático do tema em estudos, apresenta as 

referência bibliográficas, conclusões e recomendações. 
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1.2 Delimitação do tema  

Tema: O Papel do Comercio Informal no Desenvolvimento Local.  

Estudo de caso: vila de Magude, posto administrativo de Magude, distrito de Magude, 

província de Maputo nos meses de Setembro a Dezembro, ano 2017. 

Este tema em pesquisa, surge como uma alternativa de emprego e subsistência das suas 

famílias na vila de Magude, onde recorremos aos métodos bibliográfico, exploratório, 

pesquisa acção, e é um tema que enquadra-se nos objectivos do desenvolvimento 

sustentável 2015-2030 1-que é acabar com a pobreza em todas as sua formas, em todos 

os lugares e o objectivo 10-Reduzir a desigualdade entre os países e dentro deles. Deste 

modo importa aprofundar mais sobre o tema para compreender a importância deste na 

contribuição da economia das famílias e do distrito de Magude.  

1.3 Formulação do Problema 

 Baixa renda dos comerciantes informais na vila de Magude. 

1.3.1 Descrição do problema  

Magude é um distrito cuja actividade comercial tem conhecido nos últimos tempos 

grande afluência e aderência por parte dos moradores locais, estes que sustentam que 

esta é mais uma alternativa para o sustento familiar sem emprego e outras fontes de 

renda. 

Encontram-se no mercado informal homens, mulheres e crianças que por causa da sua 

situação económica abraçam o comércio informal como forma de garantir o auto-

sustento. Desse modo, importa frisar que mediante as inúmeras dificuldades, o 

desemprego tem sido uma das principais dificuldades que assola a vila de Magude. 

Surge então a necessidade de reverter o cenário que vem se manifestando na vila, sendo 

desse modo a entrada dos comerciantes no mercado informal que encaram as suas 

actividades para a sobrevivência das suas famílias. O cenário torna-se mais visível nas 

ruas, em volta da estação dos caminhos-de-ferro e na terminal dos autocarros onde os 

comerciantes lutam em vender os mesmos tipos de produtos (doces, refrigerantes, 

bolos). 
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Além disso o sector informal é um dos sectores que gera rendimentos elevados e 

contém um grande número de operadores económicos informais que não se encontram 

registados formalmente. 

Contudo a maioria dos comerciantes revelam deficiência de competências necessária em 

matéria de gestão de pequenos negócios, falta de noções de poupança dos seus 

rendimentos. Estes constrangimentos contribuem negativamente nos esforços de 

combate a pobreza, uma vez que a renda dos comerciantes é baixa, tendo em conta as 

potencialidades locais. 

1.4 Objectivos do pesquisa 

 

Nesta pesquisa, foram definidos um objectivo geral e três objectivos específicos, a saber: 

 

1.4.1 Objectivo geral: Incrementar a renda dos comerciantes informais na vila de 

Magude. 

1.4.2 Objectivos específicos: 

 Identificar os factores que concorrem para a baixa renda dos comerciantes 

informais da vila de Magude;  

 Capacitar os comerciantes em matéria de gestão para o aumento da renda; 

 Criar estratégias para a poupança dos seus rendimentos com vista ao aumento da 

renda dos comerciantes informais. 

1.5 Hipóteses  

 A identificação dos factores que concorrem para a baixa renda permitirá a 

elaboração de um plano estratégico para ajudar os comerciantes informais;  

 Ao capacitar os comerciantes em matéria de gestão aumentará a sua renda; 

 A criação de comités como estratégia de poupança vai melhorar o lucro dos 

comerciantes.  
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1.6 Justificativa da escolha do tema 

A escolha do tema é em virtude do comércio informal constituir uma das alternativas de 

emprego e de renda sobretudo para famílias de baixa renda, contribuindo deste modo 

para o combate a pobreza que afecta a maioria da população. O que estimula um 

pesquisador de Desenvolvimento Comunitário a investigar a temática abordada, como 

também a curiosidade e experiências obtidas em alguns países da África Austral 

(pedalando), a vontade de investigar como se dá a dinâmica das actividades nas quais 

estão inseridos os vendedores informais de todos tipos de mercadoria, produtores, 

vendedores de bebidas tradicionais, sapateiros, carpinteiros; por motivos académicos 

que de forma agregada são referenciadas nos parágrafos abaixo. De modo particular, é 

importante desenvolver um estudo sobre o comércio informal, porque o tema enquadra-

se num dos objectivos para o desenvolvimento Sustentável, 2015-2030, 1 (acabar com a 

pobreza em todas as formas e em todos os lugares) e 10-Reduzir a desigualdade entre os 

países e dentro deles (até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento da 

renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a media nacional). 
1
 

Entretanto, importa aprofundar mais sobre o tema em estudo de forma particular que, o 

comércio informal constitui uma das primeiras actividades que congrega a maior parte 

de trabalho na área urbana além da agricultura. O aumento do comércio informal é 

notório, sendo assim, uma oportunidade de pesquisa para o presente trabalho com vista 

a perceber o seu contributo no aumento da renda dos comerciantes 

O governo de Moçambique reconhece o papel do comércio informal, tendo criado o 

Fundo de Investimento a Iniciativas para o financiamento de projectos de geração de 

renda, empreendedorismo, produção de alimentos. E é nesta perspectiva sendo o sector 

informal de extrema importância surge a questão de compreender com profundidade o 

contributo deste, pelo facto do comercio informal contribuir significativamente para 

combate ao desemprego e a partir de criação de novas oportunidades para geração de 

renda, e consequentemente para a criação da riqueza. É também pertinente porque irá se 

enquadrar dentro das abordagens que dominam a actualidade sobre geração de auto 

emprego ou empreendedorismo, desenvolvimento local no período em estudo e em 

particular na vila de Magude.  

                                                           
1
 https://nacoesunidas.org>amp  
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Capitulo II  

2. Revisão da literatura    

Neste capítulo serão apresentadas as literaturas concernentes ao tema com o intento de 

dar uma ideia solida de apoio ao tema. 

Os poderes públicos permitem o comércio informal, porque este termina por reduzir a 

pobreza, gerar auto-emprego e criar rendimentos que camuflam os sintomas mais 

chocantes da pobreza e, em muitas situações. Mas para melhor percepção deste tema 

importa explicar os conceitos chave tais como: Comercio Informal, comercio, 

desenvolvimento local. 

2.1 Marco conceptual 

Comércio Informal 

Segundo a organização do trabalho, o termo informal foi criado no fim dos anos 70 pela 

OIT e utilizado pela primeira vez nos relatórios sobre Gana e Quénia, elaborados no 

âmbito de programa Mundial de Emprego, em 1972. O programa teve como objectivo 

avaliar a evolução do emprego e da renda nos países em desenvolvimento, 

principalmente naqueles em que tinha um pouco rápido de industrialização. 

A ONU (1996), define “comércio informal, como um vasto leque de comportamentos 

económicos, socialmente admissíveis, realizados fundamentalmente com finalidades de 

sobrevivência”. 

Segundo Silva (2010,p.15) comércio informal é todo um vasto leque de 

comportamentos económicos, socialmente admissíveis, realizados fundamentalmente 

com finalidades de sobrevivência e que escapam quase totalmente ou, pelo menos, 

parcialmente ao controlo dos órgãos de poder público local/regional/nacional em 

matéria fiscal, laboral, comercial, sanitário ou de registo estatístico.   

Segundo Macckintosh, (1989), comércio informal, tal como o comércio, surge como 

estratégia de sobrevivência dos pobres por incapacidade, do que se chama de economia 

formal, em absorver o factor trabalho e de gerar rendimentos. É ainda uma 

consequência de desequilíbrios, distorções ou rupturas de mercado e de políticas 
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desajustadas. O comércio informal termina por se sustentar da economia e do comércio 

formal.   

Nesta ordem de ideias, comercio informal é entendida como uma alternativa de 

emprego admissível na sociedade tendo como particularidade a não cumprimento das 

regras instituídas para o progresso de actividades económicas. Os comerciantes 

informais na vila de Magude pagam uma taxa as autoridades, facto que de algum modo 

concorrem para o reconhecimento parcial desta actividade. 

2.1.1 Comércio   

Segundo (Quesnay,1958,p.234-235) comércio é uma troca entre coisas que existem o 

que tem, cada uma delas, o seu valor respectivo”. Existe ainda a necessidade de trocar 

condição sem a qual não haveria qualquer troca ou comércio; todas estas coisas 

precedem a acção de trocar; a troca ou comércio não fazem nascer os produtos: a acção 

de trocar não produz, portanto, nada; é somente necessária para satisfazer uma 

necessidade que é ela própria, a causa da troca.  

É a actividade socioeconómico que consiste na compra e na venda de bens, seja para 

usufruir dos mesmos, vende-los ou transforma-los.     
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2.1.2 Desenvolvimento local 

Já o desenvolvimento local é uma estratégia de valorização das potencialidades locais 

que possam impulsionar um novo padrão de crescimento economico dotado de 

sustentabilidade socio ambiental: 

 Segundo Buarque, (1997) afirma que: 

Desenvolvimento local é um processo de mobilização das energias sociais na 

implementação das mudanças que elevam as oportunidades sociais e as condições de 

vida no plano (comunidade, municipal ou sub-regional), com base nas potencialidades e 

no envolvimento da sociedade nos processos decisórios. 

Para Amaro (1992) desenvolvimento local é o processo de satisfação de necessidades e 

de melhoria das condições de vida de uma comunidade local, a partir essencialmente 

das capacidades, assumindo aquele o protagonismo principal nesse processo e segundo 

uma perspectiva integrada dos problemas e das respostas. 

Para (Melo,1998:5), “o desenvolvimento local é antes de mais uma vontade comum de 

melhorar o quotidiano, essa vontade é feita confiança nos recursos próprios na 

capacidade de os combinar de forma rácio”. 

Por tanto em concordância com o autor Amaro desenvolvimento local é o processo de 

melhoria contínua da qualidade de vida de território por seus moradores, que permite a 

activa participação do cidadão.   

2.2 Marco teórico  

O comércio informal é uma actividade que veio para responder a problemática do 

desemprego, motivo este, que ingressam no mercado de trabalho a procura de boas 

condições de vida.  

Todavia, encontramos comerciantes informais homens, mulheres e crianças envolvidas 

nesta actividade onde pagam taxas equivalentes a 15 MT, para ajudar na sobrevivência 

das suas famílias. 
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2.2. Contextualização do comércio informal em Moçambique. 

Em Moçambique, registam-se altos níveis de pobreza aliados às altas taxas de 

analfabetismo. Grande parte da população é jovem e desempregada, razão pela qual se 

verifica uma tendência de propagação da actividade informal (Mosca 2007).
2
 

Apesar da colecta destas receitas, o Estado ainda está muito além de reunir os fundos 

suficientes para fazer face as despesas públicas, pelo que a contribuição dos operadores 

económicos informais com o pagamento dos impostos seria de grande utilidade, 

podendo alargarem de forma significativa a base tributária, factor que ajudaria no 

melhoramento do desempenho do Orçamento do Estado. 

Segundo Mosca (2007), a economia “informal”, tal como o comércio, surge 

como estratégia de sobrevivência dos pobres por incapacidade do que se chama por 

economia “formal” em absorver o factor trabalho e de gerar rendimentos. É ainda uma 

consequência de desequilíbrios, distorções ou rupturas de mercado e de políticas 

desajustadas. O comércio “informal” termina por se sustentar da economia e do 

comércio “formal”, estabelecendo relações de reforço mútuo, em ocasiões fora da lei 

(saúde pública, fiscalidade, etc.) e transaccionando muitas vezes bens e serviços ilícitos. 

Os poderes públicos permitem o comércio “informal”, porque este termina por reduzir a 

pobreza, gerar auto-emprego e criar rendimentos que camuflam os sintomas mais 

chocantes da pobreza e, em muitas situações, beneficiam as sub-elites e as burocracias 

intermédias. E acalmam eventuais manifestações e revoltas.
3
 

Em concordância com o autor supra citado afirma que o comércio informal, 

particularmente na vila de Magude ajuda na subsistência das suas famílias, ajuda na 

criação de auto emprego, na criação de micro empreendedores, estes por sua vez entram 

no negócio informal por falta de alternativas de acesso ao emprego condigno ou ao 

negócio formal devido a sua condição da pobreza.    

 

 

                                                           
2repositorio.ucm.ac.mz/bitstream/.../1/Celina%20Joao%20Dias%20Duarte%202015.pdf 

  
3 www.iese.ac.mz>lib>livros>pobreza 
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2.2.1 Causas do surgimento do sector informal em Moçambique. 

As actividades do sector informal  são consequência directa de altos níveis de impostos 

e de restrições governamentais sobre os negócios dos agentes económicos. A busca por 

meio para o sustento próprio com vista a acabar a fome. 

Segundo Ribeiro (2000:21), os principais factores que causam o crescimento 

da economia informal são: o crescimento da carga tributaria, ou seja, impostos, taxas, 

contribuições socias; o aumento da regulação da economia oficial, especialmente o 

mercado de trabalho; aposentadoria precoce; desemprego; inflação; o declínio da 

percepção de justiça e lealdade para com as instituições públicas; redução de índice de 

mortalidade; redução de índice de percepção da corrupção, indicando o aumento desta e 

até mesmo a liberdade como um factor de escolha dos indivíduos para trabalhar na 

informalidade, pela possível flexibilidade que ele oferece. 

Na vila de Magude os comerciantes informais são impulsionados para o exercício desta 

actividade por vários motivos que estão intimamente ligados na pobreza, desemprego 

ou seja, não estar a encontrar oportunidades de um trabalho digno, para satisfação das 

necessidades das sua família e mesmo assim a renda proveniente da sua venda não é 

suficiente para cobrir com as despesas diárias da sua família. 

 Elevado custo de taxas, agregados familiares numerosos que vê o comércio informal 

como uma alternativa de aumento de renda; para ganhar uma experiência e ao mesmo 

tempo adquirir a liberdade de gerir seu próprio negócio.  

A outra causa é de que os esposos das mulheres se encontram a trabalhar fora do País na 

vizinha Africa de Sul e não canalizarem dinheiro para suportar as despesas de casa, e 

estas vê o comércio informal como uma alternativa para a subsistência das suas famílias. 

As organizações de microcrédito que existem também incentivaram a abrir o negócio 

para satisfação das suas necessidades de ganhar independência financeira. 

 A busca de melhores condições de vida por parte de membros de famílias 

desfavorecidas ou desestruturadas, visto que a maioria destes são provenientes de outros 

pontos do distrito e deslocam-se à vila na esperança de buscar melhores condições de 

vida. 
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A vulnerabilidade de certos agregados familiares: com número elevado (acima de 6 

filhos), pois a capacidade de prover as necessidades nutricionais e educacionais se 

tornam deficitárias. 

2.2.2 Importância do sector informal em Moçambique 

De certa forma, a economia formal permite o comércio informal, pela importância que 

desse sector tem para o crescimento economico. O comércio informal reduz a pobreza, 

gera auto-emprego e cria rendimentos que, em muitas situações beneficiam as sub-elites. 

Por outro lado, o comércio possui estratégias mais flexíveis e adaptadas aos 

consumidores de rendimento baixos. Assim, pode-se dizer que o comércio informal é 

um sustentáculo dos indivíduos que não têm emprego ou têm rendimentos baixos. 

O sector informal na produção e comercialização tem desempenhado um papel 

importante no actual estágio de desenvolvimento da sociedade Moçambicana; intervém 

na oferta de bens e serviços adequados aos rendimentos e ao poder de compra de vasta 

camada da população desfavorecida (Lopes, 1999). 

O sector informal é composto por unidades económicas que funcionam fora do quadro 

administrativo, estatístico. Em Moçambique trata-se mais de: Vendedores ambulantes, 

de todos os tipos de mercadoria, produtores e vendedores de bebidas caseiras, 

carregados de mercadorias (utilizando o trova-xira duma, sapateiros, lavradores, a 

industria domestica, pequenas oficinas e carpintarias domesticas não licenciadas, 

transportadores piratas,).
4
   

Na vila de Magude O comércio informal é importante para os praticantes desta 

actividade pois, através dos lucros obtidos pela sua própria venda tem ajudado na 

educação das suas famílias, alimentação, momentos de lazer, água potável e energia. O 

termo informal remete-nos a ideia de uma actividade não reconhecida pelas autoridades, 

mas que devido a sua origem e sua importância acaba de alguma forma ganhar 

parcialmente um reconhecimento, visto que é nele que as autoridades colectam receitas 

                                                           
4
 https://www.trabalhosgratuitos.com>  

 

https://www.trabalhosgratuitos.com/
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ou taxas que são usadas para a melhoria das infra-estruturas e outros serviços visando o 

bem-estar da população local. 

Tabela nº 1: diferença entre comércio informal e formal 

 Formal  Informal  

Inicio  Depende de 

autorizações oficiais 

Conta apenas a iniciativa pessoal 

Organização  Sociedade legalmente 

constituídas  

Individual ou familiar, flexível ou livre 

Instalações  Obrigatórias  Geralmente inexistentes  

Capital de investimentos  Elevado  Fraco  

Capital de reserva  Essencial  Geralmente inexistente  

Trabalho  Reduzido em relação ao 

volume e ao valor da 

produção  

Abundante, sem especialização  

Salario e vincula  Ao abrigo de contrato 

de trabalho Segundo 

normas legais  

Acordo entre pessoas sem vínculo  

Armazenamento  Grandes quantidades e/ 

ou boa qualidade 

Quando muito pequenas quantidades e de fraca 

qualidade  

Preços  Tabelados oficialmente Não tabelados oficialmente 

Credito  Operações bancarias, 

empréstimos ou 

subsídios estatais no 

investimento 

estrangeiramos  

Pessoal ou familiar; recursos próprios associações de 

poupança e crédito e “banqueiros do povo” 

Fonte: Amaral (2005) apud Paix, 1972; Santos, 1975; Roberts, 1978;Amaral,Andrade.  

 

2.2.4 Teorias no contexto de desenvolvimento 

Teoria da dependência  

Para Rostow (1964), a teoria da dependência surge, afincadamente nos anos setenta e 

dura até os anos oitenta. Durante esse período uma radicalização de pensamento acerca 

da problemática de subdesenvolvimento. Esta teoria possui duas vias: a teoria de 

dependência estruturalista e a teoria da dependência neomarxista. 
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Nesta abordagem o autor afirma que a dependência estruturalista acordada em grande 

parte nos problemas do subdesenvolvimento que estão relacionados com as decisões 

mal tomadas por parte de organismos internacionais que desconhecem a realidade 

económica do terceiro mundo.  

Não obstante destacam uma possível relação entre os processos locais de 

desenvolvimento e os do desenvolvimento mundial, para favorecer os grupos locais que 

possuem alguma relação com as actividades estrangeiras.  

Ainda o autor observa que a aplicabilidade do pensamento respeitante aos centros de 

crescimento começa a ser posto em causa e renunciada por economias como também 

por planificadores neomarxistas, tendo como pano de fundo a averiguação das regiões 

atrasadas caracterizadas tanto pela pobreza como pela desigualdade existente em países 

em desenvolvimento e em países desenvolvidos. Este debate é suportado pela premissa 

de um regionalismo que possa vir a beneficiar ou valorizar o que há de mais particular 

em cada uma das regiões (região, cultura…) 

O mesmo autor salienta que a teoria da dependência neomarxista sustenta que a causa 

do subdesenvolvimento está na dependência e, portanto só é possível o 

desenvolvimento mediante um acordo profundo, estabelecido nas relações internas, 

entre os países centrais. Os neomarxistas caracterizam a dependência como factor 

interno que é determinado pelas suas diferentes formas históricas. 

Para a autora de pesquisa, a teoria de dependência, em síntese, afirma que a unidade 

Nacional ou regional somente pode ser entendida em conexões com a sua inserção no 

sistema Político-económico mundial, isto é, a economia dos países periféricos (países 

pobres ou em via de desenvolvimento) está condicionada pelo desenvolvimento e 

expansão das economias dos países centrais (países desenvolvidos ou mais 

industrializados).  

A economia dos países em vias de desenvolvimento como Moçambique necessita de 

uma alavanca em forma de financiamento na área de formação do capital humano, 

aquisição de tecnologias de produção e criação de um ambiente favorável para os 

investimentos externos.   
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Para o caso vertente dos comerciantes informais de Magude que são objecto desta 

pesquisa precisam de capital humano capacitado em matérias de gestão de pequenos 

negócios e acesso ao microcrédito capaz de alavancar as suas actividades, 

proporcionando condições para a diversificação de produtos vendidos, melhorias do 

ambiente do comércio informal para o formal com as vantagens que o mesmo oferece 

aos praticantes. 

A influência de dependência é notória no comércio informal de Magude, onde os 

revendedores adquirem os produtos da primeira necessidade nos grandes mercados da 

cidade de Maputo que podemos comprar no centro da vila de Magude e nas associações 

de agro-pecuária como a periferia que depende em grande medida da dinâmica do 

Centro. 
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2.2.5 Teoria do Sistema do Mundo 

“A teoria do sistema mundo nos encaminhe para a ideia de que há uma intervenção das 

redes de troca tanto na divisão internacional do trabalho como também na repartição 

dos rendimentos, no poder e na capacidade” (Silva, 1993). 

A internacionalização de redes de trocas comerciais toma a situação produtiva de um 

País dependente do contexto internacional, já que é no quadro deste intercâmbio que se 

estabelece a natureza da sua actividade, o volume e o ritmo de negócios, os rendimentos 

e consequentemente o tipo de benefícios para a sua população (Sousa, 1995, p.63). 

Nessa ordem de ideias dos autores, as teorias a cima descritas não alcançam o 

desenvolvimento almejado mas, em conjunto, podem ate se completar e servir de apoio 

uma á outra. 

De qualquer modo, é imprescindível a afirmar que, mesmo que usadas em conjunto, na 

prática não servirão de apoio suficientemente forte, por exemplo, na resolução dos 

temas inerentes á problemática do desenvolvimento constituir assunto com algum grau 

de complexidade que, por sua vez, pode estar comprometido com outros sectores que 

revelam ser de bom. 

No caso do comércio informal da vila de Magude, esta condicionada a dinâmica 

internacional ou seja das leis da Organização Mundial do Comercio (OMC) que 

estabelece parâmetros de produção, acesso aos marcadores e padronização da qualidade 

de produtos. O Grosso dos produtos que são vendidos no mercado informal são 

provenientes dos países vizinhos, onde qualquer alteração do preço tem um impacto 

directo na cadeia da comercialização dos países importadores como é o caso de 

Moçambique. 
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Capitulo III: Metodologia 

Neste capítulo far-se-á a abordagem sobre o local em estudo, os caminhos seguidos para 

o alcance dos objectivos a descrição e os seus resultados. 

3.1 Descrição da área de estudo  

A vila de Magude-Matchabe, situa-se na parte norte da província de Maputo, em 

Moçambique. A sua sede é a vila de Magude, tem uma população 54252 habitantes, faz 

limites a norte como distrito de Massingir da província de Gaza, a leste com os distritos 

de Chokwe e Bilene Macia também da província de Gaza, a sudeste com o distrito de 

Manhiça, a sul com o distrito de Moamba e a oeste limitado por uma linha de fronteira 

artificial com a província sul-africana de Mpumulanga. A população dedica-se a 

pecuária e agricultura de subsistência, baseia-se nas culturas de milho, amendoim, feijão, 

mandioca, batata-doce. Magude é o segundo maior produtor de gado da província de 

Maputo.     

a)  Infra-estruturas 

As Infra-estruturas da vila de Magude pela observação e segundo os dados fornecidos 

pelo secretário do bairro (Luís Abílio Chauque), a vila possui uma escola secundaria, 

têm um posto policial e centro de saúde. A via de circulação na sua maioria possui terra 

batida, tem uma ponte sobre o rio Incomáti, não deixando de fora a estacão de 

caminhos-de-ferro que encontra-se em boas condições, sendo um dos ganhos da vila 

para a realização de trocas externas no caso do comércio com outros mercados. Avila 

possui uma rede de telecomunicações fixas das TDM, cobertura da rede eléctrica da 

EDM e um subsistema de abastecimento de água com ligações domiciliares, isto é, 18 

fontenários, 25 furos com bombas manuais.  
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b) Habitação 

Em termos de habitação, a vila de Magude possui casas feitas de tijolos, blocos e com 

cobertura de chapas. 

c) Apresentação geográfica da vila de Magude 

Clima 

O clima de Magude é subtropical seco, tendo uma temperatura média anual entre 22 e 

24ªC e uma pluviosidade média anual de 630mm.     

d) Solos 

Os solos são argilosos-arenoso acastanhados e com boa fertilidade e intermédia.  

e) Comercio  

O comércio, sobretudo informal ocupa 5% da população activa, estes tem mantido 

ligações com os outros distritos e províncias do país, não existe uma cadeia de 

comercialização formal e os produtos, são comprados em Maputo
5
. 

3.2 Abordagem Metodológica   

3.2.1 Metodologia  

Para a consecução deste trabalho, tivemos como base a análise de obras literárias, com 

sustento através de dados contidos em vários documentos que abordam o assunto e de 

dados qualitativos através de entrevistas semiestruturadas de modo a conhecer a visão 

opinativa de individualidades que sejam especialistas no assunto e as percepções dos 

próprios sujeitos no mercado informal. Partindo do pressuposto de que método é o 

caminho seguido para se atingir um determinado fim, nesta pesquisa foram empregues 

diversos métodos: bibliográfico, exploratório, pesquisa acção.  

  

                                                           
5
 www,portaldogoverno.gov.mz>por… 
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3.2.2 Quanto a Natureza  

Neste trabalho usou-se a pesquisa aplicada, como forma de gerar conhecimento em Prol 

de resolução de problemas que apoquentam aos comerciantes informais.  

3.2.3 Classificação da Pesquisa quanto a abordagem 

 Na presente pesquisa combinou-se a abordagem qualitativa e quantitativa.    

a) Pesquisa qualitativa  

A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como sendo uma tentativa de se explicar 

em profundidade o significado e as características do resultado das informações obtidas 

através de entrevistas ou questões abertas, sem a mensuração quantitativa de 

características ou comportamento (Oliveira,2007:59), 

Em relação a pesquisa qualitativa utilizou-se de modo a compreender as opiniões 

aplicando técnicas de recolha de dados como a observação directa e entrevistas aos 

comerciantes informais.  

b) Pesquisa quantitativa 

A abordagem quantitativa significa quantificar dados obtidos por meio de informações 

colectadas através de questionários, entrevistas, observações, assim como “o emprego 

de recursos e técnicas estatísticas desde as mais simples como percentagem, média, 

moda, mediana e desvio-padrão, até as de uso mais complexo como coeficiente de 

correlação, análise de regressão (Oliveira, 1997:115 apud Oliveira, 2007:61).  

No que concerne ao método quantitativo fez-se entrevistas para quantificar informações 

sobre o nível de praticabilidade do comércio informal bem como procura-se saber qual é 

a camada mais envolvida na prática desta actividade. 
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3.2.3 Quanto aos objectivos. 

a) Exploratória  

 As pesquisas exploratórias constituem a primeira etapa de uma investigação mais 

ampla. Desta forma, a pesquisa exploratória, ao dar uma explicação geral, pode levantar 

um novo problema que será esclarecido através de uma pequena pesquisa mais 

consistente. (Gil 1999:49 apud Oliveira 2007:65) 

Nesta pesquisa foi aplicado com o intuito de familiarizar-se e aproximar-se com os 

comerciantes para melhor compreensão e obtenção de informações, através dos 

questionários. 

3.2.4 Quanto aos procedimentos técnicos  

Nesta pesquisa Combinou-se a Pesquisa Bibliográfica e a Pesquisa-acção. 

a)Pesquisa bibliográfica  

A pesquisa bibliográfica, tem por finalidade levar o pesquisador (a) a entrar em contacto 

directo com obras, artigos ou documentos que tratem do tema em estudo. O mais 

importante para quem faz opção a pesquisa bibliográfica é ter a certeza de que as fontes 

a serem pesquisadas já são reconhecidamente do domínio científico (Oliveira, 2007:69). 

Neste método fez-se a consulta de obras literárias onde recorreu-se a bibliotecas, 

Internet para melhor compreender sobre a temática do papel do comércio informal em 

relação ao estado actual bem como ter bases bem fortes para o pesquisador poder 

desenvolver pesquisa.  

b) Pesquisa acção  

A pesquisa-acção requer o compromisso do pesquisador com a população pesquisada a 

fim de buscar colectivamente alternativas para resolução dos problemas que afligem 

essas pessoas ou, mais precisamente, com a comunidade pesquisada. (Oliveira,2007:74). 

Na pesquisa-acção juntou-se com a comunidade a fim de realizar actividades (palestras, 

criação de comités) ligadas ao comércio informal de modo a melhorar os seus 

rendimentos. 
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3.3 População e Amostra  

a) População  

Segundo Gil (1989:91) população é o conjunto de elementos que possuem determinadas 

características. Comumente fala-se de população como referencia ao total de habitantes 

de determinado lugar. A vila de Magude situa-se na parte norte da província de Maputo, 

a sua sede é a vila de Magude. Tem cerca de 54252habitantes.   

b) Amostra 

 Amostra é o subconjunto do universo ou população, por meio do qual se estabelecem 

ou se estimam as características desse universo ou população. Foi aplicada neste 

trabalho a amostragem probabilística sistemática, por este ser aplicável e foi 

previamente identificado a posição de cada componente num sistema de organização da 

população Gil, (1989:92) 

Foi aplicada neste trabalho a amostragem probabilística sistemática, por este ser 

aplicável e foi previamente identificado a posição de cada componente num sistema de 

organização da população.  

Para a identificação do grupo alvo foi por indicação do SDAE, pois numa 1ª fase houve 

dificuldades de interacção com os pesquisados que alegavam não ter disponibilidades 

em ceder informações evitando falar a verdade para o aumento das taxas. Contudo, o 

total da população compreende a 600 comerciantes, a amostre é de 39 comerciantes, dos 

quais 2 profissionais de diferentes instituições do distrito de Magude, sendo 1 do SDPI e 

o segundo do SDAE. A tabela abaixo demostrar o numero total de comerciantes 

envolvidas no progresso do tema em estudo. 
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Tabela: nº2: Número de comerciantes informais quanto ao género. 

Nº Instituição

/local  

Amostra           Homens  Mulheres  Homens e 

Mulheres  

Percentagem 

Hom

ens   

Mulher

es  

 Vila de 

Magude 

Comerciantes  15 24 39 39% 61% 

Total  15 24 39 100% 

Fonte: Adaptado pela autora (2018) 

Num universo de 39 comerciantes 24 são do sexo feminino correspondendo a 61% e 15 

comerciantes ao género masculino equivale a 39%. 

Tabela3: Faixa etária dos comerciantes informais  

Nº Idades  Números de comerciantes  Percentagem 

1 12-20 5 13 

2 20-30 7 18 

3 30-40 15 38 

4 40-50 8 21 

5 50-60  4 10 

 Total  39 100% 

Fonte: adaptado pela autora (2018)  
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3.4 Técnicas de Colecta de Dados 

 Técnica como sendo um conjunto de preceitos ou processos de que serve uma ciência 

ou arte; é a habilidades para usar esses preceitos ou normas, a parte pratica, toda ciência 

utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos (Marconi & Lakatos, 2003). 

 Nesse caso para a obtenção de dados satisfatórios ao pesquisador (a), usaram-se as 

seguintes técnicas: Observação participante, Entrevista semi-estruturada. 

Segundo Perruzo (2003:10), “na Observação participante, o pesquisador se insere, 

participa de todas actividades do grupo pesquisado, ou seja, ele acompanha e vive (com 

maior ou menor intensidade) a situação concreta que abriga o objecto de sua 

investigação. Porém, o investigador não «se confunde», ou não se deixa passar por 

membro do grupo.  

Este método foi usado ao longo da execução da pesquisa, para facilitar a autora a 

observar em relação ao comércio informal na comunidade como este tem contribuído 

para o gerenciamento de renda nas famílias. Este método foi bastante útil ainda para 

comprovar, facilitar o rápido acesso dos dados, de modo prático, tanto a forma em que 

os praticantes do comércio informal têm vivido dia pós dia.  

a) Entrevista  

É a técnica em que o investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula 

perguntas, com o objectivo de obtenção dos dados que interessam a investigação. 

(Gil,1989:113) 

 

Na Entrevista semi-estruturada - são apresentados tópicos, ao invés de questões 

fechadas e permitem respostas subjectivas, sem perder o quantitativo. O entrevistador 

segue um guia de questões, mas deve estar preparado para caso a entrevista mude de 

caminho (Oliveira, 2010:25). 

A entrevista semi-estruturada foi aplicada ao longo do desenvolvimento das 

actividades no campo e permitiu uma liberdade na colecta de informações, possibilitou 

a exploração de outras questões que surgiram ao longo da entrevista sobre o tema 

comércio informal. 

  



 

22 
 

b) Questionário  

Questionário é uma técnica de investigação composta por um número mais ou menos 

elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objectivo o 

conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações 

vivenciadas (Gil, 1989:124). 

Para a obtenção de informações foi usado o questionário para a colecta de informações 

para atender as finalidades específicas tais como opiniões, circunstâncias da vida dos 

comerciantes do tema em pesquisa através de questões abertas que abordam sobre a 

baixa renda dos comerciantes informais, o papel do comércio informal na vila de 

Magude. Neste método foram usadas as seguintes técnicas: formulários, telefone, 

caderno. 
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Capitulo IV: Apresentação E discussão de resultados   

Neste capítulo são apresentados e discutidos os dados colectados ao longo do trabalho 

de campo através das respostas obtidas das entrevistas, questionário.  

Com recurso a um Guião de entrevista semi-estruturada, fez se ao campo uma 

pesquisadora, durante os dois períodos de tempo (manhã e tarde) para uma interacção 

com os comerciantes informais, o SDAE, o SDPI.  

Este processo permitiu a recolha de dados das realidades diferentes, onde os 

entrevistados mostraram uma disponibilidade em responder as questões. Com suporte 

destas entrevistas e observações directas da realidade, foi constituída uma base de dados 

suficientes para produzir informações que possibilitam a compreensão das actividades 

desenvolvidas, as motivações para o ingresso a prática do comércio informal, bem como 

a renda, definição dos preços desta actividade. As visitas de estudo permitiram conhecer 

e entender o ambiente de trabalho, a visão futura dos comerciantes informais sobre o 

comércio.      

A resposta está associada as particularidades dos indivíduos, como por exemplo, 

experiencias de trabalho, estado civil, lugar onde realizaram as actividades, factores 

sociais que influenciam a determinação para a entrada dos indivíduos no comércio 

informal. A experiencia de trabalho ou profissional dos indivíduos também é um factor 

social que pode influenciar fortemente a ocupação dos indivíduos no comércio informal. 

O estado civil também pode condicionar o tipo de emprego, na medida em que as 

mulheres solteiras, crianças órfãos, viúvas sem escolaridade tem tendência a ocupar-se 

no informal. 

Portanto, espera-se que o membro do agregado familiar com nível de escolaridade baixo 

e sem experiência de trabalho esteja empregue no comércio informal, e também espera-

se que membros dos agregados familiares inseridos no emprego formal que tem 

rendimentos baixos desenvolvam uma outra actividade no comércio informal. 

No decurso de trabalho, foram entrevistadas 39 intervenientes que praticam mesma 

actividade entre venda de bens/produtos, para cada objectivo foram organizados de 

acordo com os objectivos específicos. 
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4.1 Apresentação e discussão de resultados 

Objectivo 1: Identificação dos factores que concorrem para a baixa renda  

Primeira questão: qual é a sua formação académica? (esta questão foi dirigida aos 

comerciante informais com o objectivo de conhecer o nível de escolaridade 

correlação a actividade que desenvolvem). 

Em jeito de resposta os vendedores afirmam que possuem a 4ª classe do antigo sistema 

e a 7ª classe do sistema de ensino actual como ilustra a tabela abaixo. Deste modo 

verificamos que o baixo rendimento deve-se ao baixo nível de escolaridade dos 

vendedores informais. 

Tabela nº4: Nível académico dos comerciantes informais. 

Nº  Qualificação académica  Nº de vendedores inqueridos  Percentagem  

1 4a classe 19 Vendedores  48% 

2 7a classe  20 Vendedores  52% 

 Total  39 Vendedores  100% 

Fonte: autora da pesquisa (2018). 

Os resultados ilustram que dos 39 comerciantes informais seleccionados para a pesquisa 

19 vendedores corresponde a 48% tem a 4ª classe e 20 vendedores equivalente a 52% 

tem a 7ª. 

Segunda questão: Quais são os factores que estão ligados a baixa renda dos 

comerciantes informais? (Esta questão foi dirigida ao SDAE, e pretendemos 

entender as causa, que levam os comerciantes a ter baixo rendimento, e em seguida 

fazer um plano de acção com vista ao incremento da renda).  

Segundo o departamento do Comercio Industria e Turismo são vários os factores que 

estão ligados a baixa renda do comércio informal, que de entre eles se destacam:  

 Baixo nível de escolaridade; 

 Ma gestão dos lucros;  

  Falta de diversidade dos produtos; 
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 Fraco acesso a iniciativas de microcréditos 

O baixo nível de escolaridade é o factor principal do baixo rendimento do comércio 

informal porque quase 50% possuem somente a 4ª classe do antigo sistema e os outros a 

7ª do sistema do ensino actual, onde não tem noções mais aprofundadas de 

administração, poupança, marketing e outros estudos de mercado. A ausência de 

poupança, interfere de forma negativa na gestão dos seus negócios, porque não 

economizam pelo menos 10% dos seus lucros para garantira a futura sustentabilidade 

dos negócios. A falta de diversidade dos seus produtos também é um factor de atenção 

porque estes não fazem um estudo de mercado, perdendo assim a exclusividade e 

atracção de novos clientes, menor rentabilidade, inclusive em períodos de oscilações do 

negócio. Outro factor relevante é que os comerciantes têm fraco acesso a iniciativas de 

microcrédito devido a falta de criatividade de desenhar o seu projecto.  

Alguns comerciantes até tentam submeter seus projectos a administração para obterem 

financiamentos, mas não são seleccionados e não se sabe dizer bem ao certo o motivo 

de não conseguirem, ou parecer haver algum sistema de privilégios para pessoas 

conhecidas da administração, o que não foi confirmado nessa pesquisa.  

Objectivo 2: capacitar os comerciantes em matéria de gestão de pequenos negócios 

de modo ao incremento da renda. 

Primeira questão: Quais são as oportunidades que o Serviço Distrital de Actividades 

Económicas (SDAE) tem ofertado aos comerciantes informais? (Esta questão foi 

dirigida ao SDAE onde pretendíamos entender o que o governo local tem feito 

para apoiar os negociantes informais).  

O SDAE tem dado oportunidades anuais para uma formação aos comerciantes em 

matéria de gestão de pequenos negócios. Esta posição é partilhada pelo técnico da 

repartição de Industria, Comercio, e Turismo do SDAE que definiu comerciantes 

informais como sendo comerciantes sem o registo oficial que exercem a actividade sem 

autorização do poder governamental, ou por outra, comerciantes sem bilhetes de 

identidade comercial.  
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De acordo com o observado em campo, verificamos que o SDAE deu capacitação 

somente uma vez, e não houve aderência dos comerciantes devido a falta de interesse 

por parte de alguns, alegando que a capacitação não pode ser um meio capaz de 

assegurar os seus lucros uma vez que eles ganham mais do que um vendedor capacitado.  

Segunda questão: Quais são as estratégias que têm aplicado para garantir a 

sustentabilidade do seu negócio? 

(Esta questão foi dirigida aos comerciantes informais, onde procuramos perceber 

dos comerciantes os meios usam para garantir a continuação dos seus negócios). 

Segundo os resultados obtidos, alguns os comerciantes informais comerciantes afirmam 

não ter nenhuma estratégia de garantir a sustentabilidade dos seus negócios, visto que 

eles sobrevivem na base de experiencias adquirida dia pós dia. 

 Desse modo verificamos que os comerciantes informais sobrevivem na base de 

experiencias adquiridas diariamente e um pouco dos conhecimentos obtidos na escola 

contribuindo assim para auxílio dos seus negócios, visto que a educação é a base 

fundamental do desenvolvimento humano.   

  

Terceira questão: como é feita a gestão dos seus lucros? (Esta questão foi colocada 

para os vendedores, com o intuito de procurar entender o que os comerciantes têm 

feito com os lucros obtidos através da sua venda). 

Em jeito de resposta alguns vendedores afirmam que sendo esta actividade que tem 

constituído uma alternativa de trabalho, com os lucros obtidos tem-lhes servido como 

um recurso de sobrevivência e de obtenção de subsistência, onde tem garantido a 

educação, casas melhoradas, saúde, energia, água potável e ate lazer para as suas 

famílias. Mediante as visitas de estudo feitas aos comerciantes informais notamos uma 

mudança do estilo de vida de alguns comerciantes onde antigamente tiravam água nos 

poços, hoje eles já possuem água canalizada nas suas casas. 

Terceiro objectivo 3: criação de estratégias para a poupança dos rendimentos dos seus 

rendimentos com vista ao aumento da renda. 

Primeira questão: conhece as vantagens de poupança? (Esta questão foi colocada aos 

vendedores com o propósito de saber sobre as vantagens de economizar os seus 

rendimentos).  
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Tabela Nº5: Resultados de benefícios de poupança.   

Comerciantes inqueridos  Resultados do questionário   Valor por percentagem  

Sim  7 18% 

Não  32 82% 

Total  39 100% 

Fonte: Adaptado pelo autor (2018).  

 

Nesta questão pretendíamos conhecer o nível dos comerciantes que conhecem os 

benefícios de poupar o seu dinheiro, para melhor garantir a sustentabilidade do seu 

negócio. Através desta questão, verificamos que os comerciantes da vila de Magude não 

têm a ideia de economizar o seu lucro, 82% dos entrevistados afirmam que não 

conhecem o beneficio de poupança e com o valor obtido da sua venda tem ajudado nas 

necessidades das suas famílias perdendo muito dinheiro no rancho familiar, e os 18% 

tem a ideia de economizar o seu dinheiro mas ainda não tinha ideia de como começar 

(nestes associamos comerciantes que guardam os seus rendimentos nas suas casas, 

aplicando o seu valor em outras necessidades, contribuindo negativamente para a 

sustentabilidade do seu negocio).  
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4.2 Análise de dados  

Os dados obtidos a partir dos inquéritos mostram que apesar das dificuldades 

enfrentadas pelos comerciantes, consideram-se felizes porque os negócios deram-lhes a 

possibilidade de auto gerirem-se e serem autónomas, e assim não terão de pedir favores 

a ninguém. 

 Vale Salientar que os jovens com a idade compreendida dos 12-20 anos, embora muitas 

das vezes desconhecem a sua idade são desistentes ou frequentam a escola, muita das 

vezes são filhos de agricultores, órfão, ou membros de famílias desestruturadas, tem a 

tendência de entrar no comércio informal. Por sua vez, estes ao chegar a vila, procuram 

ininterruptamente por trabalho doméstico e encontram famílias cujo chefe tem emprego 

formal ou é comerciante, que de forma a suprir outras necessidades optam por contratar 

pessoal eventualmente, muita das vezes sem nenhum nível de escolaridade para pagar o 

mais barato possível (inicialmente seus subsídios variam dos 500-1000 meticais), pois 

no início, estes estes têm pouca capacidade ou condições para negociação. Estes 

circulam pelos mercados, feira e artérias (ambulantes) da vila de Magude alguns 

carregados de bacias, peneiras, baldes, vendedores de bolos frito, bajias, doces, 

amendoim, capulanas, alguns vem acompanhados por carros de patrões (agricultores) e 

outros produtos de consumo imediato.  

Olhando as faixas etárias supracitada os pais encarregados de educação violam os 

direitos e deveres da criança plasmado na lei como por exemplo o Estatuto da Criança 

Adolescentes (ECA). As crianças são obrigadas a desistir da escola e a ingressar no 

mundo de trabalho para dar continuidade com os seus estudos, desfazendo assim o 

pensamento do falecido Presidente da Republica Popular de Moçambique Samora 

Moisés Machel que diz “ As crianças são flores que nunca murcham e o futuro da 

Nação depende das crianças porque elas são continuadores”. As actividades as quais 

são entregues são aquelas de mercado informal exercidas para o próprio sustento e 

como contribuição para a economia familiar (neste associamos as crianças órfãos que 

vivem com os avôs com a idade mais avançada e não conseguem desenvolver algumas 

actividades por serem idosos),outrossim algumas crianças vivem com as madrastas, tios 

(neste associamos crianças que são obrigadas a trabalhar para custear as despesas das 

suas famílias, tendo uma interrupção brusca de seus relacionamentos dentro dos lares e 

principalmente na sua formação profissional). O respeito e realização dos direitos da 
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criança em Moçambique continua sendo um grande desafio no nosso País, apesar dos 

esforços do governo e da sociedade civil no sentido de ver o comprimento em plano 

esses direitos, na realidade, poucas crianças gozam do seu direito e muitas crianças 

sofrem discriminação na medida que o acesso ao serviço básico é limitado e o acesso a 

justiça é mínima, principalmente na vila de Magude, os direitos da criança de ter uma 

boa educação de qualidade, sendo estas obrigadas a trabalhar como adultos. 

As actividades desenvolvidas pelos comerciantes informais na vila de Magude são 

representados em fases, uma vez que os negociantes informais estão organizados em 

pequenos grupos, onde cada grupo tem um representante, estes tem vendido: 

 1º Fase: pequenos produtos: (sabão, óleo alimentar, doces, bolachas, fósforos, 

velas, sal alimentar de forma fraccionada,); 

 2º Fase: produtos alimentares: cereais, legumes, tubérculos, folhas diversas, 

animais vivos (frangos, galinhas cafreais, patos) 

 3º Fase: Prestação de serviços: sapateiros, reparação bicicletas. 

  Quanto a visão futura, o SDAE espera reduzir a dimensão que os comerciantes 

informais ocupam nos mercados de trabalho e aderem a maneira de se agrupar em 

associações, pois fazendo um balanço dos 3 anos ate 2017, Magude pela sua localização 

não da para comparar com os distritos que estão no corredor, por isso está a crescer aos 

poucos, o comercio informal ocupa um número de 600 comerciantes (neste associamos 

vendedores informais temporários, isto é, agricultores, onde o numero de comerciantes 

oscila de acordo com a época agrícola) visto que há 3 anos atrás ocupava uma media de 

300 comerciantes informais. 

Como se pode perceber, o comércio informal é gerador de oportunidades para diferentes 

camadas sociais que por motivos diversos ingressam a esta actividade.   
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4.3 Actividades desenvolvidas e resultados obtidos na Vila de Magude 

Objectivo: Identificação os factores que estão ligados a baixa renda 

Actividades:  

 Encontros com os vendedores informais, SDAE e SDPI 

 Visitas de estudos realizadas a feira comercial na vila de Magude. 

Os questionários e os encontros realizados tiveram o objectivo de obter informações 

realísticas, aproximando-se aos vendedores informais, (SDAE, o SDPI e os 

comerciantes informais) 

As visitas de estudos realizadas a feira a mais de 90 comerciantes informais 

provenientes de diversos distritos da província de Gaza (Macia, Mabalane, Chockwe), 

da província de Maputo (Manhiça, Marracuene,) e da cidade de Maputo, tiveram o 

intuito de obter informações de como os comerciantes informais promovem os seus 

negócios, e também de dar acompanhamento as actividades dos comerciantes  

Objectivo 2: capacitação os comerciantes informais em matéria de gestão dos de modo 

a aumentar a renda  

Actividades:  

 Fizemos Palestras em matéria de gestão dos seus negócios 

 Sensibilizamos os vendedores informais para o uso de contas bancarias, xitique, 

e contas de poupança para garantir a sustentabilidade dos seus negócios 

 Realizamos Cartas de pedido de parceria para pedido de baldes de resíduos 

sólidos.  

Durante o período foram realizadas palestras com o objectivo de consciencializar os 

vendedores em matéria de marketing, para auxiliar os comerciantes a expandirem os 

seus produtos conquistando novos clientes; e a gestão dos seus negócios. 

Nesta ordem de ideias, as palestras abrangeram 39 comerciantes, tendo 25 se destacado 

na percepção e implementação imediata da matéria. Não obstante, mobilizou-se os 

comerciantes para a participação na actividade de criação de comités para poupar os 
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seus lucros, estes que estavam organizados em pequenos grupos localizados nos 

passeios, nas proximidades do mercado, na terminal de viaturas e na estacão dos 

caminhos-de-ferro, e em cada grupo tinha um representante.  

Objectivo 3: criação estratégias de poupança dos seus rendimentos de modo a 

aumentar a sua renda.  

Actividade: criação de comités de poupança   

Os comités foram criados com o intuito de organizar os comerciantes para a realização 

de abertura de contas bancarias e a prática de xitique. Estas actividades foram realizadas 

de modo a garantir o gerenciamento da renda dos seus negócios; todavia 7 comerciantes 

aderiram a abertura de contas, 39 na prática de xitique e os 9 na abertura de contas 

poupanças. Estas actividades tiveram como objectivo criar comités de poupança visto 

que é necessário para garantir o futuro dos seus negócios na medida em que estes 

precisaram cobrir as despesas que podem ocorrer de imprevisto (como a perca de 

emprego, oscilação de negocio saúde, educação, alimentação) contudo, criar comités de 

poupança para aumentar a sua renda pois poupar é uma boa maneira de investir seu 

dinheiro, para aumentar a sua renda. 

Para a consecução desta actividade, foram eleitos tesoureiros para a gerência dos seus 

fundos 1 representante de cada comité para a responsabilidade de todas preocupações, e 

na solução da gestão dos seus negócios 1 técnico do departamento do SDAE para dar 

continuidade as matérias de gestão dadas pela pesquisadora. 
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Tabela nº6: Actividades desenvolvidas na vila de Magude. 

Actividades Resultados 

Palestras em matéria de gestão de 

negócios 

8 Palestras ministradas 

Sensibilizações em matéria de 

sustentabilidade 

39 Comerciantes aderiram a abertura de 

contas e xitique. 

Parcerias 2 Cartas de parceria feitas 

Distribuição de panfletos 39 Panfletos distribuídos 

Criação de comités 5 Criados 

Fonte: Adaptado pela autora (2018) 
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Capitulo V   

5.1 Conclusão   

O objectivo da pesquisa é incrementar a renda dos vendedores informais da vila de 

Magude, deste modo o estudo aponta como factor que concorrem para a baixa renda o 

baixo nível de escolaridade da maioria dos vendedores informais, falta de noções de 

poupança por parte dos comerciantes, fraco acesso a iniciativas de microcrédito como 

plataforma para alavancar o comércio informal, e igualmente a dificuldade de 

diversificação dos produtos 

Contudo, a existência do sector informal na vila de Magude é muito importante pois, 

este sector fecha uma lacuna de falta de emprego, encaram a actividade sendo 

subsidiaria para o aumento dos rendimentos contribuindo para a minimização da 

pobreza. 

A entrada do comércio informal é tida como o alcance da independência individual, 

onde a partir desta entrada os entrevistados viram suas maiores dificuldades 

ultrapassadas. Não obstante, estes pagam uma taxa as autoridades, contribuindo de certo 

modo para a economia da vila de Magude.    

Para que os comerciantes informais tenham um aumento da renda foi necessário 

capacitá-los em matéria de gestão de pequenos negócios, esta actividade que terminou 

com a criação de estratégias para a gerência do seu negócio, visto que para o sucesso 

desta actividade não basta só abrir ou iniciar um negócio é necessário um conjunto de 

técnicas e ferramentas para a manutenção ou crescimento do negócio. Todavia 

concluímos que as sensibilizações para a consciencialização em matéria de gestão de 

pequenos negócios fez com que criássemos comités de xitique, abertura de contas para 

garantir a gestão do seu negócio, conduziu-nos ao melhoramento da renda dos 

comerciantes informais. 

Em relação as hipóteses traçadas, a maioria dos comerciantes aderiram as práticas e 

reconheceram a sua importância param o incremento da sua renda. 
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 5. 2 Recomendações   

Concluindo o diagnóstico sobre os factores que concorrem para a baixa renda dos 

comerciantes informais na vila de Magude, urge avançar com algumas recomendações 

pertinentes que são: 

Recomendações ao SDAE 

 Devem promover campanhas de sensibilizações aos negociantes de modo a 

aderir iniciativas de transformação de negócio informal para o formal. 

 As autoridades locais devem alargar o espaço no mercado de modo a abrigar 

todos comerciantes informais como estratégia para a sua passagem para o 

comércio formal; 

 Devem melhorar os critérios usados para licenciamento de modo a permitir que 

os comerciantes informais consigam elevar a renda para a sua sobrevivência   

 O valor do licenciamento deve ser de acordo com a categoria de cada 

comerciante, pois só assim podem aderir ao licenciamento.     

Recomendação para o SDPI 

 Devem melhorar a situação de saneamento, isto é, a colocação de contentor no 

mercado para melhor gerir os resíduos sólidos.   

Recomendação para os comerciantes informais 

 Sugerimos que os comerciantes aderem ao licenciamento para passarem do 

informal para formal e a capacitação em matéria de gestão dos seus negócios. 

 Sugerimos que deveriam apostar em conhecimentos básicos em matéria de 

gestão, planificação, marketing, sendo a formação a ferramenta importante para 

a maximização dos seus rendimentos.   
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7. Apêndice     

Guião de entrevistas direccionado ao SDAE. 

 

 

Questionário para SDAE. 

1. Qual é o contributo do comércio para a economia do Distrito? E a do comércio 

informal? 

2. Quais são os produtos comercializados localmente? Como eles adquirem?  

3. Como eles são tratados em termo de fiscalização? 

4. Qual e o balanço dos praticantes informais e formal? 

5. Quais são as oportunidades que o Serviço Distrital de Actividades Económicas 

(SDAE) tem ofertado aos comerciantes informais?   

6. Quais são os factores que estão ligados aos comerciantes informais? 

7.  Quais são os factores que estão ligados a baixa renda dos comerciantes 

informais? 

8. Quais são as características do comércio informal e seus impactos?  

9. Falando das feiras que tem sido um dos mecanismos para expandir as suas 

actividades ligados ao comércio, neste caso será o que o SDAE tem promovido 

estas actividades?  

10. Quais são as medidas que o SDAE tem feito com vista a alavancar o comércio 

informal?  

11. Qual é a visão futura em relação aos comerciantes informais?  

12. De que forma o comércio informal influencia no desenvolvimento do distrito de 

Magude?  

 

O objectivo desta entrevista é de ajudar na recolha de informação para elaboração da 

monografia sobre O papel do comércio Informal no distrito de Magude. 
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Questões dirigidas ao SDPI 

1. Durante o período de realização de pesquisa nos lugares onde os 

comerciantes informais têm desenvolvido as suas actividades observou-se 

um aspecto muito lamentável que a periga a saúde dos consumidores e aos 

próprios comerciantes (o lixo). 

O que o SDPI tem feito para melhorar a situação dos resíduos sólidos (lixo) na vila de 

Magude? 

Guião de entrevista direccionado aos comerciantes informais. 

 

Questionário para os comerciantes informais. 

1. Quando começou a desenvolver o negócio? 

2. Quais são as dificuldades que enfrenta no seu dia-a-dia na prática da sua 

actividade, e como tem superado? 

3. Qual é a sua formação académica? 

4. Conhece as vantagens de poupança? 

5. É casado/a? 

6. Como é feita a gestão dos seus lucros? 

7. Quais são as estratégias que têm aplicado para garantir a sustentabilidade do seu 

negócio? 

8. Tem documentos sobre a sua actividade? Porque? Onde e como adquiriu os 

documentos? 

9. Porque prefere praticar o comércio informal? 

10. Quais os produtos que mais tem vendido e onde, como tem adquirido? 

11. O que lhe motivou a praticar esta actividade? 

O objectivo desta entrevia surge no âmbito obtenção da recolha de dados e opiniões dos 

negociantes informais para melhor a produção do trabalho final do curso  
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12. Qual e a visão futura ou sonho? 

13. O que o governo pode fazer como forma de ajudar os praticantes desta 

actividade? 
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Apêndice 1-Visita de estudo a feira dos comerciantes informais. 
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Apêndice 2- realização do inquérito aos comerciantes informais. 
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Apêndice 3- ilustração de Comerciantes informais ocasionais (Agricultores) 
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Apêndice 4 Palestra realizada banca por banca aos comerciantes informais. 

 

Apêndice 5- Distribuição de panfletos sobre a matéria de gestão de pequenos negócios. 
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Apêndice 6-Organização para a criações de comités   
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Apêndice 7- Mulheres imigrantes no comercio informal a procura de melhores 

condições da vida. 
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Apêndice 8- Menores de idade praticantes do comércio informal. 

 

Apêndice 9-Trabalho infantil. 
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Anexo 1 - credencial 
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Anexo 2 - pedido de parceria ao SDAE 
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Anexo 3 - pedido de parceria ao SDAE 
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Anexo 3 - pedido de Parceria SDPI 
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Anexo 4 - pedido de Parceria SDPI 




