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Resume 
 
O estudo que apresenta-se enquadra-se no projecto de investigação Água e Serviços Urbanos na 
África e América Latina do Grupo de Investigação em Cooperação pelo Desenvolvimento Humano 
(GRECDH-UPC), através da viagem de investigação de três meses na capital de Moçambique, 
Maputo, no periodo de Julho a Setembro de 2007. 
 
A tesina divide-se em três grandes partes, onde na primeira situa-se o lector no país e no estado 
de arte da investigação aplicada, na segunda parte realiza-se um análise do crescimento das 
Tecnologias Apropriadas e as redes de serviços urbanos associados, e na terceira parte procura-
se as bõas prácticas de actores de cooperação pelo desenvolvimento que foram intervinientes no 
país. 
 
Em primeiro lugar, analiza-se quais são as gradações das Tecnologias Apropriadas associadas 
aos diferentes serviços urbanos da cidade de Maputo desde uma perspectiva evolutiva no tempo, 
desde o ano 1975 até a actualidade, e no espaço, do centro à periféria. 
 
Queremos determinar quais são os factores crave que põam explicar os umbrais e saltos de 
escala dos níveis de Tecnologia Apropriada em cada um dos serviços urbanos, e que veremos 
que determinam-se por três factores: segundo a distância do bairro ao centro, ligado ao preço do 
solo e ao costo dos serviços, a distância de ligação na rede; do operador que gestiona a 
tecnologia; e da capacidade económica da família. 
 
Ao mesmo tempo, queremos determinar qual é a ordem de prioridade na implementação dos 
serviços, no enquanto a escala global da cidade mesmo a escala local do bairro, concretizando 
num caso de estudo num assentamento espontâneo da primeira corona da cidade. Este ordem 
vem condicionado pela situação precâria mas suficiente do abastecimento de água da cidade ou 
bairro, e os outros serviços seguem um ordem de prioridade próprio. 
 
Por outro lado, analiza-se os diferentes actores involucrados na cooperação pelo desenvolvimento 
no país e, em concreto, na cidade de Maputo para poder estudar as diversas articulações de 
actores que dou-se nos projectos em cada serviço. Desse modo queremos determinar quais são 
as bõas prácticas de articulações de actores, que serão aquelas que maior impacto no 
desenvolvimento do bairro tenham, que sejam replicáveis a escala maior e que aportem 
sostenibilidade económica para assegurar a continuïdade no futuro. Para poder fazer este estudo, 
vamos utilizar os conceitos em inglês de bottom-up, top-down e Scaling up. 
 
Através do último análise podemos determinar a pertinência na intervenção de cada um dos 
actores segundo a sua natureza, ja sejam agências multilaterais, bilaterais ou ONGs 
Internacionais. Veremos que as ONGs Internacionaos situam-se no nível de bairro como 
generadoras e impulsoras de experiências piloto. Mas assim, as grandes agências de cooperação 
multilateral, e bilateral em alguns casos, são necessárias pelas grandes inversões de infra-
estruturas. Estas últimas veremos que têm um papel importante no finançamento puntual das 
experiências piloto de ONGs Internacionais. Para exemplificar o estudo, compararemos os casos 
de melhoramento de bairro em dois assentamentos com condições da vida semelhantes mas com 
entrada diferentes dos actores que generaram desenvolvimentos desiguais. 


