
Visita aos Centros Comerciais de Maputo 

 

Baía Mall 
 
Baía Mall encontra-se em plena Avenida Marginal de Maputo e foi promovido pela RPP 
Developments juntamente com a Actis e a Automovel & Touring Clube de Moçambique. 
 

A capital moçambicana, tem finalmente o seu grande centro comercial, com cerca de 30 mil 
metros quadrados de área total e mais de 900 lugares de estacionamento, para além das mais de 
100 lojas, existe também um hotel e um posto de abastecimento.  
 

O investimento total atinge os 96 milhões de euros e o projeto deverá criar mais de 2.500 
empregos. 

 

 

 

 

Aspecto do exterior do Centro Comercial Baía Mall 



 

Aspecto da entrada para o Baia Mall 

 

Interior do Centro Comercial vendo-se uma das lojas 



Maputo Shopping Center 
 
No bairro da Baixa de Maputo junto ao porto da cidade localiza-se este grandioso Shopping. 
 
Situado na rua Ngungunhane em Maputo tem lojas de roupas, joalharias, casa de 
electrodomésticos, várias lojas de diversos artigos e um grande supermercado. Tem 1 sala de 
cinema no piso térreo, ginásio e vários cafés. Foi construído por chineses e com materiais do 
Médio Oriente. Possui uma grande loja de artigos para crianças com o nome de Knu Kids´r´us. 
 

 
 
 

A Loja Vista Alegre no Baía Mall 

No bairro da Baixa de Maputo junto ao porto da cidade localiza-se este grandioso Shopping. 



 

 

 

  

Interior do Centro Comercial Maputo Shopping 

Interior do Maputo Shopping e átrio com muitas lojas 



 

 

Interior do Centro Comercial Maputo Shopping 

Zona exterior do Shopping de Maputo com cafés, lojas e um Ginásio 



 

Polana Shopping Center 
 
Para quem deseja comprar roupa de alta qualidade e a preços excelentes deverá deslocar-se e 
visitar este centro que fica situado na Avenida Julius Nyerere com 3 pisos. Construído em 2001 
com uma área de 3.480 m2 e arquitetura do atelier Daciano da costa. Possui 59 lojas e foi o 1º 
centro comercial da cidade de Maputo. 
 
Neste centro encontrará diversas lojas desde Cabeleireiro, casa de Cambio, Balção do Banco IM, 
Cafés e várias lojas. Gerido pela empresa Teixeira Duarte. 

 
 
 
 

Vista da entrada do Polana Shopping Center 

A descida da entrada para o Rés do Chão do Polana 



 

Shoprite de Maputo 
 
Situado na Av. Acordos de Lusaca – Praça da Paz em Maputo. 
Tem estabelecimentos de todo o tipo e até Bancos com estacionamento vasto e WC públicos 
limpos e de bom aspecto. 
 

 
 
 
 

Uma das Lojas de artesanato neste Shopping 



 

Marés Shopping Center 
 
Situado na Av. da Marginal no Bairro da Costa do Sol, tem 2 pisos e é um edifício Multifuncional. 
Diversas lojas, uma farmácia, lavandaria, cabeleireiros, restaurantes, cafés, galerias de arte, ginásio 
e um balção de atendimento do banco BCI. Com uma área única de jogos onde se pode jogar 
bowling. 
 
 


