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1. INTRODUÇÃO

2. O presente “Plano de Desenvolvimento Municipal” visa a

materializaçãodavisãoeestratégiapolíticadegovernaçãomunicipalparao

MunicípiodeMaputonomandato2019-2023eapresentarasprincipaislinhas

deacçãoparaoperacionalizaroscompromissosassumidosnoManifesto

Eleitoralda FRELIMO sufragado pelos munícipes nas quintas Eleições

Autárquicasrealizadasa10deOutubrode2018.

3. Poroutrolado,oPlanodeDesenvolvimentoMunicipalsistematizaas

preocupaçõescolocadasduranteacampanhaeleitoralpelosmunícipes,em

geral,epordiferentesgruposespecíficosdemunícipes,em particular,as

promessasfeitasnesteperíodo,eincorporaasactividadesnãoconcluídase

em cursodomandatoautárquico2014-2018,inscrevendo-senacontinuidade

daacçãogovernativa.

4. AconcepçãodopresentePlanotoma,igualmente,comoreferência,os

principaisinstrumentosdeplanificaçãoestratégicadoPaís,nomeadamente,

aNovaAgenda2025,aAgendadaUniãoAfricana2063,osObjectivosde

DesenvolvimentoSustentável,oProgramaQuinquenaldoGoverno2014-2019,

oPlanoEstratégicoparaaReduçãodaPobrezaUrbana(PERPU),aNova

AgendaUrbana,aPolíticaeEstratégiaNacionaldeDescentralização,os

PlanosEstratégicosSectoriais,oRelatórioEspecialdoTermodoMandato

Autárquico2014-2018,oRelatórioFinaldoProgramadeDesenvolvimento

MunicipaldeMaputo(PROMAPUTOII)eoutraspolíticas,planos,programase

projectosdeâmbitonacionalesectorial.

5. Considerandoospressupostosque:

5.1. A populaçãodacidadedeMaputoéde1.101.170habitantes,dos
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quais51,9%sãodosexofemininoe48,1%sãodosexomasculino,segundo

os resultados preliminares do IV Recenseamento Geralda População e

Habitação,realizadoem 2017;

5.2. Maputotem um papelestratégicoaonívelnacionaleinternacional,

poisédotadadeumarededeestradasecaminhos-de-ferroquealigam aos

principais centros urbanos do país;possuium porto com um enorme

potencialparaservirosváriospaísesdointerior;tem omaioraeroportodo

país,tem um largopotencialparaoturismo;ébanhadaporumavastacosta

marítima epossuiuma excelenterededeserviçosbancários,empresas

seguradoraseserviçosdetelecomunicações;

5.3. Cercade64,5% dapopulaçãodacidadedeMaputoestánaidade

activa,dosquaiscercade12%(85.678pessoas),operam nosectorinformal;

5.4. A visão estratégica dedesenvolvimento sustentávelda Cidadede

Maputoparaospróximoscincoanos,defazerdeMaputo,umaCidademais

bela, limpa, empreendedora e próspera”, permite a realização de

intervençõesprevisíveiseamobilizaçãodefinanciamentoparaexpandira

prestaçãodeserviçosaosMunícipes.

6. As prioridades de governação do Município de Maputo para o

Quinquénio2019-2023assentarãoem seisPilares,asaber:

 Pilar1:ConsolidaçãodaUnidadeNacional,daPazeReconciliação

Nacional;

 Pilar2:BoaGovernação,DescentralizaçãoeCombateàCorrupção;
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 Pilar3:DesenvolvimentoSocialeHumano;

 Pilar4:DesenvolvimentodaEconomiaLocaleSustentabilidade

FinanceiradaAutarquia;

 Pilar5:Desenvolvimento de Infra-Estruturas e Prestação de

ServiçosBásicosaosMunícipes;

 Pilar6:CooperaçãoIntermunicipaleInternacional.

7. Para a materialização deste desiderato,o presente Plano de

DesenvolvimentoMunicipaladoptaaseguinteestrutura:

I. DiagnósticodaSituaçãoActual;

II. PrincipaisDesafiosdaGovernaçãoMunicipal;

III. ObjectivosEstratégicoseAcçõesPrioritárias,porPilar;

IV. MatrizOperacional.

I. DIAGNÓSTICODASITUAÇÃOACTUAL

Área Diagnóstico

Protecçã

o e

Seguranç

a

 AusênciadeserviçosdesalvaçãopúblicanosDistritos.

 ExistênciadeComandosDistritaisapenasnasSedesdos

DistritosMunicipais.
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Área Diagnóstico

 Prevaleceum elevadoíndicedecriminalidade,sobretudo

nosbairrosperiféricosdaCidadedeMaputo.

 A violação e o abuso sexualde menorese a violência

domésticasãooutrosmalesqueafectam osmunícipesda

cidadedeMaputo.

 Prevalecem osdesafiosdepatrulhamentodosbairros;de

revitalização dos tribunais comunitários e de

implementaçãoefectivadaEstratégiadecomunicação.

 Odesemprego,aliadoànecessidadedereformadoensinoe

afaltageneralizadadeoportunidadesdeempregabilidadee

de habitação condigna,constituem um dos maiores

problemas e anseios da Juventude,socorrendo-se na

práticadonegócioinformalnasprincipaisviaseartériasdo

Município,de forma desordenada e infligindo a postura

municipal.

 Ofenómenodamendicidadetambém tendeascrescereas

desigualdadessociaisestãocadavezmaisacentuadas.

 Prevaleceaindaoincumprimentodasposturasmunicipais

sobreváriasmatérias.

Descentr

alização

e Boa

Governaç

ão

 Prevalecem ainda os desafios de fiscalização da

implementaçãodasposturasmunicipais;aimplementação

daEstratégiaanti-corrupção;aimplementaçãodosPlanos

EstratégicosdasAdministraçõesdosDistritosMunicipais;a

implementaçãodoPlanodeContingênciaparagestãode

calamidades naturais; a massificação do uso das

tecnologiasdeinformaçãoecomunicaçãonaprestaçãode

serviçosmunicipais,incluindonosDistritosMunicipais;eo

fortalecimentodeparceriascom osmunicípiosdospaíses

daRegiãoedoMundo.

 Prevalecem osdesafiosnaimplementaçãodemedidaspara

ocumprimentodeprazos,nasrespostasdospelourosdo

municípioàssolicitaçõesdosmunícipes.

 Emular a transparência, boa governação, legalidade,

prestaçãodecontaseintensificarocombateatodasas

formasdecorrupção.

 O Conselho Municipalpratica os actos administrativos

observando, rigorosamente, o Estatuto Geral dos

FuncionárioseAgentesdoEstado,nãoobstantetratar-se,

legalmente,deumaleiaplicávelàsautarquiaslocais,mas

ela não tem atendido às especificidades próprias do

ConselhoMunicipal.
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Área Diagnóstico

 Noqueconcerneàcontrataçãodamão-de-obra,o CMM

competeabertamentecom osectorprivadoparaaatracção

dequadrosdemão-de-obraparadeterminadasprofissõese

qualificações(umavezqueoCMM éum prestadordirecto

de serviços) não conseguindo ser competitivo na

capacidadedeatracçãoeretençãodequadros,sobretudo

parafunçõesespecializadas(QuadroTécnicosSuperiorese

Técnicos Médios Profissionais),ou seja,as funções

agregadas nas atribuições dos município e as que

configuram arealidadedoaparelhodoEstado.

 Oenquadramentosalarialdagestãodasfunçõesecarreiras

nos Qualificadores da Administração Pública limitam a

flexibilidade requerida pelas missões e atribuições do

ConselhoMunicipalnaprestaçãodeserviços,ouseja,a

definiçãodopacotesalarial,apolíticadedesenvolvimento

profissionalderecursoshumanosforam concebidosnuma

baselegalqueatendeadinâmicado funcionamento do

aparelho do Estado no seu todo,ou seja numa visão

universaldedesenvolvimentounitárioquandoasautarquias

visam odesenvolvimentodascomunidadesrespectivas.As

suas acções e actuações têm em vista atingir as

comunidadeslocais.

Educaçã

o e

Desporto

Educação

 OsectordaEducaçãoregistouprogressos,particularmenteno

concernenteaoaumentodaofertadaeducação,garantidopela

combinaçãodeiniciativasinstitucionaisecomunitárias.

 Destacou-seaexpansãodoEnsinoPrimárioeSecundárioea

redução das disparidades geográficas e de género.Mais

criançasingressaram anualmentenasescolas;maiscrianças

progrediram anualmentedeum nívelparaoutro.Oacessoà

educaçãopré-escolarpassouasergarantidopor119centros

deeducaçãopré-escolar.

 Háumamaiordisponibilidadedesalasdeaula,paratodosos

níveisdeensino,com aconstruçãodemais195salasparao

EnsinoPrimário(EP)e32salasparaEnsinoSecundárioGeral

(ESG)e Ensino Técnico Profissional(ETP)na Cidade de

Maputo.

 A qualidade de ensino foi melhorada,com acções de

capacitação periódica do corpo docente do Ensino Básico,

jornadaspedagógicasefortalecimentodasZonasdeInfluência
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Área Diagnóstico

Pedagógica (ZIP's).Apetrechamento de todas as escolas

primáriascom carteiras,nãoháregistodenenhumacriança

sentadanochãoem 2018.

 Encontra-se em fase de implementação um programa de

alimentaçãoescolarenutriçãocom ofornecimentodelanche

àscriançasdo1ºciclodoensinoprimário,num totalde16

escolas.

 Foram abertosmaiscentrosdeAlfabetizaçãoeEducaçãode

Adultosnosmercados,bairros,empresaseoutroslocaisde

trabalho.O ProgramaFamíliaSem Analfabetismo(PROFASA)

éimplementadoem todososdistritosmunicipaisem 2018

foram abrangidas1.279pessoas.

 Quantoaogénero,osefectivosescolaresfemininosnoensino

primário,éde49,1% nasescolaspublicas,50% nasescolas

privadase72%naAlfabetizaçãoeEducaçãodeAdultos.

 Existênciadedisparidadesquantoàdistribuiçãodonúmerode

efectivosescolaresentreosdistritosmunicipais,no ensino

primário público do 1º grau,por um lado,os distritos

municipais(KaMaxakeni,KaMavota eKaNyaka)apresentam

umasobrecargaelevadadeefectivosescolares,enquanto,por

outro lado,o distrito municipalda Katembe apresenta um

efectivoescolarabaixodoplanificado.

 Prevalece a situação de turmas numerosas, devido a

distribuiçãodesproporcionaldeescolasem algumaszonas,o

queéagravadopelafaltadeespaçosparaaconstruçãode

novassalas.

 Dadosindicam dequehámuitascriançasquenofim do1o

ciclodoEP(2aclasse)aindanãoconseguem lereescrever;um

númerosignificativodosalunosna6a classenãoatingeas

competênciasbásicasem leituraematemática.

 O desempenho dos alunos no Ensino Secundário não é

satisfatório.Continuaaregistar-sepreparaçãoinsuficientedas

criançasparao processo deaprendizagem no ingresso na

primeiraclasse.

 Registam-seproblemaslogísticosparaofuncionamentodas

escolas,nomeadamente:falta de espaços para bibliotecas,

dificuldadesparaamanutençãodasinfra-estruturasdevidoa

exiguidadedefundos;faltademeioscirculantesnamaioriadas
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Área Diagnóstico

escolas;vandalização das instalações e bens em algumas

escolasporfaltademurodevedação;

 Insuficiência do orçamento para novascontrataçõeso que

contribuiparaoaumentodecasosdesegundasturmasehoras

extras.

Desporto

 BaixonívelderealizaçãodeaulasdeEducaçãoFísicaedos

programasdeDesportoEscolarnoEnsinoPrimáriodo1ºgrau.

 DificuldadesnaimplementaçãodosprogramasdeDesporto

Escolarem algumasescolas,porfaltadematerialdesportivo,

instalaçõesdegradadas,formaçãopedagógicadeficitáriados

professores e falta de pagamento de horas extras aos

professores.

 Ausênciadeactividadesespecíficaseregularesparaadultose

criançascom necessidadesespeciais.

 Inadequaçãodasinstalaçõesdesportivasparaoacessodos

idososepessoascom necessidadesespeciais.

 Registam-segrandesassimetriasnadistribuiçãodaredede

equipamentosdesportivosherdadosdoperíodocolonial,cuja

maioriaderecintosdesportivosencontra-seconcentradana

zonaurbana,actualdistritomunicipalKaMpfumu.O cenário

poucosealteroue,em certamedida,podeatéseteragravado,

uma vez que a cidade cresceu.Entretanto,poucas infra-

estruturasdesportivasforam construídasdesdeentãoealguns

espaçosparaapráticadesportivaforam destruídos.

 Existem 119(46%)camposdefutebol,58(23%)decampos

polivalentesdescobertos,21(8%)pavilhões,18(7%)ginásios

escolares,23(9%)depiscinas,18(7%)deinstalaçõesespeciais

eporúltimo,assinalaaexistênciade41(16%)deginásiosde

estética,quecomeçaram asurgir,naCidadedeMaputo,apartir

de1996.

 Calculado o índice de tipo de instalação desportiva por

habitantes (Hab/Inst),denota-se a exiguidade de recintos

desportivos,particularmentenosdistritosmunicipaisKaMavota

KaMubukwana, KaMaxakeni. Para campos de futebol,

KaMavotapossui14camposfutebolpara23.712habitantes,
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contraos2.500habitantesporinstalaçãorecomendados.Para

campos polivalentes descobertos, KaMubukwana tem 7

campospolivalentespara45.920 habitantes,contraos800

habitantesporinstalaçãorecomendado.)Noquedizrespeito

aospavilhões,KaMaxakenipossui1 pavilhão para 199.565

habitantes,/ contra os 3.000 hab/pavilhão recomendado).

Nhlamankulu com 129.306 não possuinenhuma pista de

atletismooucampodeténis,KaTembecom 32.248habitantes,

nãotem nenhumapiscinaoupavilhãoeKaNyaka,com 6.995

nãopossuinenhum ginásio.

 142(60%)instalaçõesdesportivaspertencem aosectorpúblico

(escolas,instituiçõesgovernamentaisoumunicípio),54(23%)

estão no 3ºsector(ONG,igrejas,sindicatos,associações,

federações) e 39 (17%) são do sector privado (hotéis,

empresas,clubes).

 Aumentaronúmerodeescolasquesebeneficiam dolanche

escolar.

Saúde e

Acção

Social

 As características climatéricas da cidade de Maputo

determinam o padrão epidemiológico de algumasdoenças

como aMaláriaeaCóleranaépocachuvosa,eDoenças

DiarreicaseMeningitenaépocaseca,bem comotornam a

cidade de Maputo vulnerávelà ocorrência de calamidades

naturais(cheias,secaseciclones),com impactonegativona

saúdeeserviçosdesaúde,peloagravamentodoriscodestas

doençasedestruiçãodeinfra-estruturassanitáriasnaszonas

afectadas.

 Estascaracterísticasdemográficasinfluenciam aprocurapor

serviços de saúde, especialmente a satisfação das

necessidades da camada infanto-juvenil,no contexto da

criação do capital humano indispensável para o

desenvolvimentodaeconomiaeocombateàpobreza,bem

comoapressãosobreosserviçosdesaúdeurbanos.

 Importarealçarquecercade5.6% dapopulaçãoécomposta

porpessoasidosas,amaioriadasquaisvivendoem situação

depobrezaevulnerabilidade,epadecendodeváriasdoenças

como ahipertensão,diabetes,cancro,artrose,osteoporose,

entreoutras,agravadasporproblemasdecariznutricionale

pelainactividadefísica.Criandodestaformaumapressãono

Município,paraexistênciadeprogramasdesaúdeeacção
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socialespecíficoconcernenteàprotecçãosocial,promoçãoda

saúdeeassistênciamédicaesocialàPessoaIdosaaníveldos

cuidadosdesaúdeprimários(CSP).

 Nosectordasaúde,com vistaàmelhoriadosserviçosde

referência,foram alocadasambulâncias.Porém,acoberturada

rededoSistemaNacionaldeSaúde(SNS)edosServiçosde

Acção Socialé ainda limitada,apesardo raio teórico de

cobertura de 2 km na Cidade de Maputo e o acesso das

famílias a uma Unidade Sanitária (US);em menos de 45

minutosapé.

 O Município de Maputo é ainda assolado pelas doenças

transmissíveis,em particularoHIV/SIDA,com prevalênciade

16.9% e a Malária,que combinadas representam mais de

metade das mortes na população em geral.As diarreias,

InfecçõesRespiratóriaseaTuberculosetambém contribuem,

consideravelmente,paraesteperfil.Amortalidadeem crianças

menoresde5anosapresentaomesmopadrão,masasmortes

neonatais,quecontribuem em cercade16% dasmortesem

menores de cinco anos,são causadas,principalmente,por

Prematuridade(35%),Asfixia(24%)eSépsisNeonatal(17%).

 As mulheres em idade fértil,para além destes problemas

comuns,enfrentam o peso adicionaldas mortes maternas

resultantesdascomplicaçõesdagravidezedoparto:osdados

daAvaliaçãoNacionaldasNecessidadesdeSaúdeMaternae

Neonatal destacam a ruptura uterina (29%),hemorragia

obstétrica(24%),sépsispuerperal(17%)ecomplicaçõespós-

aborto como principais causas directas de morte materna,

enquanto as causas indirectas mais frequentes incluem o

HIV/SIDA (54%)e a malária (40%).A anemia moderada é

também frequenteentremulheresdos15aos49anos(14%em

2011).

 Adiabetesétambém umadasmaiorescausasdedoençae

morteprematura,sendoresponsávelpeloaumentodorisco

paraasDCV.

 Deigualforma,oscancrosestãoaaumentarasuaexpressão

nascausasdeconsultaeinternamento.DadosdosServiçosda

AnatomiaPatológica(SAP)doHCM nosperíodosde1991-

2008e2009-2010naCidadedeMaputo,mostram quenas

mulheresoscancrosmaisfrequentessãoocancrodocolodo

útero(31%),seguidodocancrodamama(10%)edosarcoma

deKaposi(7%).Noshomens,sãoosarcomadeKaposi(16%),o

cancrodapróstata(16%)edofígado(11%).Relativamenteao
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trauma,dadosdaUnidadedeCuidadosIntensivosdoHCM

indicam que,em 2012,osacidentesdeviaçãoforam a3ªcausa

básicademorte(10%)eascomplicaçõesdostraumatismos

representaram a6ªcausadirectademorte,naqueleserviço.

 Apersistenteocorrênciadesurtosepidémicosvem agravaro

peso das doenças transmissíveis.Nos últimos dez anos

registaram-sesurtosdeCóleraem 2016e2017,Sarampo,em

2010eMeningite,cujafrequênciaegravidadetraduzem uma

ainda limitada capacidade de resposta do sectora estes

eventos.Outrasdoençasdealtaincidênciasãodisenteriase

outrasdiarreias.

 O quadro epidemiológico da cidade de Maputo está

estritamenteligadoasituaçãodepobrezaevulnerabilidadea

quegrandepartedoscidadãosenfrentam,com destaquepara

ascrianças,aspessoasidosasepessoascom deficiênciaea

populaçãodaruaquetendeacrescer.

 AoníveldoMunicípiodeMaputo,estãoem cursodiferentes

acções visando a protecção e promoção dos grupos

populacionaisquevivem em situaçãodevulnerabilidade,com

destaqueparaosprogramasdeprotecçãosocial,taiscomo

como o Subsídio SocialBásico,o Apoio SocialDirecto,os

ServiçosSociaisdeAcçãoSocialeAcçãoSocialProdutiva.

Entretanto,estesprogramaspossuem umafracacobertura.

Juventud

e e

Cidadani

a

 Os jovens constituem a maioria da população totaldo

Município de Maputo,segundo as projecções do censo de

2017.Asdisparidadesdegéneronosníveisdeescolarização

diminuíram eum númeroconsideráveldejovensapostouno

auto-empregoenoempreendedorismo.

 Número considerávelde jovens faz parte dos Conselhos

ConsultivosDistritais,faltandoasuainclusãonosConselhos

ConsultivosdosBairros.

 Prevalece a existência de jovens com comportamento

desviante;aocupaçãoe/ouprivatizaçãodosespaçospúblicos;

adeposiçãodolixoem locaisimpróprios(com maiordestaque

paraaspraias);poluiçãosonora,construçõesdesordenadas,

atentadoaordem etranquilidadepúblicas,sinistralidadenas

estradaseentreoutros,nasuamaioria,sãoperpetradospor

jovens.

 Daíqueurgeanecessidadedeumaestratégiadeeducação

cívicadosmunícipesparaapráticadosprincípiosdaCidadania

erespeitoasdemaisposturasMunicipais.

 Poroutrolado,noseiodosjovens,devidoafaltadeprogramas
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saudáveisdeocupaçãodostemposlivres,registam-sealtos

índices de consumo de álcoole de substâncias nocivas à

saúde,com maiorincidência no interiordos bairros.Esta

situação deixa a camada juvenilvulnerávela infecções de

transmissão sexual,provoca dependência do álcoole das

drogaseem situaçõesmaisagravantes,àdelinquênciajuvenil.

Economi

aLocal

 Limitadas oportunidades de emprego no sectorformal

público e privado,associado à crise económica,origina o

florescimento de uma economia informal desenvolvida,

maioritariamente,em locaisnãoautorizadoseem condições

precárias,comoúnicafontederendaparaascamadasmais

vulneráveis da sociedade,na sua maioria jovens,mulheres

viúvas/solteiras,com ousem formação.

 Elevadoscustosdefinanciamentoconjugadascom rígidos

critériosdeacessoaofinanciamentonaBancatradicional.

 Excessivaburocraciaerigidezinstitucional,associadaaum

quadrolegaldesfavorávelàatracçãodeinvestidores,paraa

capitalizaçãodasoportunidadesidealizadaspeloMunicípio,no

quadro da regeneração urbana, promoção de emprego,

habitaçãoemelhoriadosserviçospúblicos.

 A cadeiadevalordosectoragro-pecuáriodacidadede

Maputoéfragmentada,nãocapitalizaaspotencialidadesdas

zonas verdes da Cidade de Maputo, em matéria de

produtividade,processamento,escoamento,conservação e

comercialização.

 Fraca coordenação interinstitucionalpara assegurarum

maiorciclodevidadasmicro-empresasnacionais.

 Perdas excessivas de produtos frescos nos mercados

municipaisporfaltadesistemasdeconservaçãoadequados,

causandoprejuízosavultadosaoscomercianteseàeconomia,

eumamaiordependênciadasimportações.

 Elevado potencial para o descaminho das receitas

municipais,devidoàineficiênciaeineficáciadossistemasde

registo,cobrançaedecontrolodecontribuintes.

 Deficienteimplementaçãodosplanosdeordenamentodo

território e de desenvolvimento das áreas destinadas ao

exercício de actividades económicas, particularmente a

indústriaeocomércio.

 Fraco aproveitamento e rentabilização de activos

patrimoniais municipais,tais como edifícios,áreas verdes,

reservasdeespaços,entreoutros.

Cultura e Cultura
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Turismo  Em termosdeofertacultural,oMunicípiodeMaputoapresenta

aseguintesituação:4salasdeteatro,9museus,17galerias,3

feirasdecultura,1casadaculturae13salasdecinema,que

têm sido usadas para diferentes fins.Grande parte destes

edifíciosem determinadaépocacumpriram asuafunçãode

servirparaaprojecçãoedisseminaçãodefilmes.Háalgumas

iniciativasnosbairros,queimprovisam salasparaprojectar

filmes,usandotelevisoreum leitordevídeo,nãoimportandoo

conteúdo,oclimanem aorigem dotrabalhocinematográfico

exibidonesseslocais.Háaindaalgum patrimónioculturalpor

capitalizarsocialeeconomicamente.

 A rica herança culturalde Maputo proporciona bastantes

oportunidadesparaoturismocultural.Aofertaeadinâmica

culturaldo Município de Maputo provam que os recursos

culturaisdevem continuaramerecerumamaioratenção,no

sentidodapreservação,valorizaçãoedivulgação.Osfestivaise

demais eventos,tais como exposições de arte e feiras

gastronómicas,organizados regularmente,constituem uma

mais-valia.

Turismo

 ACidadedoMaputoéasegundaem termosdecapacidadede

alojamentonoPaís,com 6.367quartos,12.801camas.Refira-

sequeacapacidadedecamasdoPaísinteiroéde56.143,

significandoqueMaputoéum destinodereferênciaem termos

de capacidade de alojamento,comparativamente a outras

províncias do nosso País.Contudo,ainda está abaixo do

desejávelseconsiderarmosaprocuranaépocaaltaouem

momentosdarealização degrandeseventosinternacionais,

ondeataxadeocupaçãoatingeoseupico.Maisainda,em

momentosderealizaçãodegrandeseventosháumaexigência

crescenteporserviçosdequalidade,daiqueaquantidadede

estabelecimentos por sisó pode não reflectir a oferta

disponível.

 CidadedeMaputopossui1.686estabelecimentosturísticos,

dos quais 174 são de alojamento,1.312 de restauração e

bebidase240agênciasdeviagenseturismo.Osectoremprega

21.438trabalhadores,sendo16.019nosestabelecimentosde

restauraçãoebebidas,4.528dealojamentoe891nasagências

deviagenseturismo.

 A capitaldoPaístem também omaiornúmeroascadeias

internacionais de hotéis, um indicador importante na
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competitividade de turismo e viagens.Pode considerar-se

Maputocomoum destinodinâmicodadoqueataxamédiade

ocupação é de 70%, embora ainda se revele alguma

sazonalidade,porse tratarde um destino de turismo de

negócios.Grandepartedosturistasquevisitam acapitalvem

pormotivação de negócio.Entretanto pelo potencialque o

Municípiotem háqueexploraraindamaisoturismodelazer,e

oturismocultural,quecombinadoscom oturismodenegócios

podem motivaraprolongaraestadiadosvisitantes.

 Em 2018 registaram-se 822.640 hóspedes na Cidade de

Maputo,dosquais355.140nacionaise467.500estrangeiros

contra723.552hóspedesdeigualperíododoano2017.Foram

registadas938.644dormidascontra890.645deigualperíodo

do ano 2017,das quais 311.726 nacionais e 626.918

estrangeiras.Considerandoasuariquezanatural,culturaleas

infra-estruturasexistentesnoMunicípiodeMaputo,onúmero

devisitantesaindaébaixo.

 Dadaasuabelezanaturalecaracterísticasgeo-estratégicas,

Maputovaisetornandogradualmenteum destinoeleitopara

cruzeiros.AsactuaisterminaisdecruzeirosnoMunicípiode

Maputo são o Porto de Maputo,a Ilha da Inhaca e dos

Portugueses.AépocadecruzeirosédeOutubroaAbril,numa

médiade14cruzeirosporano.Dereferirqueem médiacada

turistagastacercade20dólaresrepresentandoaindaum gasto

muitoabaixodoquedespendem em outrasterminaisdepaíses

africanos.O turismo de cruzeiros é uma área com muito

potencial económico,mas carece ainda de uma maior

organizaçãoeatençãoporpartedasautoridadesdeturismoe

doMunicípiodeMaputo.

Planifica

ção e

Finanças

 OImpostoPredialAutárquico(IPRA)eImpostoAutárquicode

Transacção dePropriedadePredial(SISA)são osprincipais

instrumentosdareceitamunicipal.Noperíodode2009a2017,

areceitadosimpostosdepropriedade,nomeadamenteoIPRA,

ImpostoAutárquicodeVeículos(IAV)eoSISAevoluiude59

milhõesdemeticaispara417milhõesdemeticaisdosquais

44%representam areceitadoIPRAe45%doSISA.Istosugere

que 99% da receita dos principais impostos do Município

provem doIPRAedaSISA.Maisainda,amesmareceitacobre

cercade23% de1.8 bilhõesdemeticaisdasdespesasde

funcionamentodoMunicípioem 2018.Arelevânciadareceita

do IPRA e do SISA expressa o crescimento do parque

imobiliáriodaCidadedeMaputo,em particular,edaeconomia
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urbana,em geral.

 A receita actualmentecobrada situa-seabaixo do potencial

tributário existente.Segundo o estudo do Banco Mundial

realizado em 2017 sobre a pobreza urbana e crescimento

inclusivonaregiãodoGrandeMaputo,opotencialdereceitado

IPRA na Cidade de Maputo varia entre 4 e 11 bilhões de

meticais.Istosignificaqueareceitade417milhõesdemeticais

dosprincipaisimpostos,arrecadadaem 2017,representaentre

4% e10% dopotencialdareceitadoIPRA.AreceitadoIPRA

arrecadada em 2017 no valorde 184 milhões de meticais

representa5% dopotencialmínimode4bilhõesdemeticais,

estimadopeloBancoMundial.

 O cadastro tributário tem potencial para incremento.

Actualmente,ocadastrotributáriodaCidadedeMaputoconta

com 42.087imóveistributáveisdos224.700imóveisestimados

pelo Instituto Nacional de Estatística no último censo

populacionaledehabitaçãorealizadoem 2017.

 Processos de gestão financeira e patrimonialsão feitos

manualmente.OrelatóriodeavaliaçãofinaldoPROMAPUTOII

indicaquenãofoipossívelaimplantaçãodoSistemaIntegrado

deGestãoFinanceiraprevistonoprogramacom oobjectivode

aperfeiçoaraeficiência,eficáciaetransparêncianosprocessos

de programação e execução orçamentale patrimonial.A

ausênciadeautomaçãodosprocessosdegestãofinanceira

numaentidadequegereprocessosfinanceiroscomplexose

subsidiafinanceiramenteassuasempresasmunicipais(quese

pretendem auto-suficientes) aumenta riscos fiduciários e

debilitaasustentabilidadefinanceiradoMunicípio.

 Mais de 40% dos 63 Bairros Municipais beneficiam de

governação participativa atravésdo Orçamento Participativo

(OP).A primeirametodologiadoOrçamentoParticipativofoi

implantadaem 2008eevoluiuaolongodotempo.Apartirde

2014ametodologiafoiaprimoradaalocandoanualmente1.5

milhões de meticais a cada um dos 28 dos 63 bairros

municipaisexistentes.AcoberturadoOPeoaperfeiçoamento

da respectiva metodologia e abordagem são,em parte,

condicionadospelasustentabilidadefinanceiradoMunicípio.

Ordenam

ento

Territorial

,

Ambiente

 Maputo,capitaldeMoçambique,áreaurbanamaisdensamente

povoadado Paisestáapassarporum rápido crescimento

populacional, especialmente nas áreas peri-urbanas.

Aproximadamente54% dosresidentesdacidadedoMaputo

viveabaixodalinhadepobrezade1.50dólarespordiae70%
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e

Urbaniza

ção

viveem assentamentosinformais(slum)com características

de crescimento denso desregrado,casasfeitasde material

precário,com falta de serviços comuns tais como água,

electricidadeedrenagem.

 A cidadedeMaputocontribuicom maisde40% doProduto

Interno Bruto (PIB)e é a principalporta de entrada de

investidores,turistaseimigrantes.Maputotem cercade1,1

milhões de habitantes e a área Metropolitana (Maputo –

Marracuene–Matola)atingeumapopulaçãoestimadaentre2,5

e3milhõesdehabitantes.

 A cidadedeMaputo,faceaocrescimentourbanoregistado,

carece de investimentos de reabilitação e aumento da

capacidade da rede de drenagem,saneamento,de água e

energia.Nasáreasperiféricasdacidademuitosassentamentos

localizam se em zonas de risco,locais impróprios para

construção,zonasbaixaspropensasainundação,erosãoede

acumulaçãoderesíduossólidos.

 O Município de Maputo tem estado a registaruma grande

pressãoetendênciaporpartedediferentesentidadesparao

desenvolvimento de actividades em áreas sensíveis ao

ambiente,especialmentejuntoafrentemarítimaecosteira.O

uso sustentávelde algumas dessas áreas requermedidas

especiaisaserem tomadas,tantonaconcepçãodosprojectos,

comoduranteeapósaimplementação.

 A Protecção econtroleeficientedeáreassensíveispoderá

atenuaro impacto ambientaldefenómenosnaturaisedos

resultantesdaactividadehumana.

 MaputoéumacidadecosteirabanhadapelooceanoÍndicoe

bastante vulnerávelao efeito das mudanças climáticas.Os

principaisriscosrelacionadoscom oclima,com consequências

destrutivas,sãoasinundações,aseca,asubidadoníveldas

águasdomareasintempéries.Oaumentoprevistodoníveldas

águasdomarrelacionadoaoaquecimentoglobaltem estadoa

resultarem erosão costeira e inundações das áreas mais

baixas de Maputo,que são mais populosas e onde os

moradores dos assentamentos informais (slums) estão

concentrados,agravandoaindamaisasuasituaçãodepobreza.

Mobilida

de,

Transpor

tes e

Trânsito

 NaáreaMetropolitanadeMaputonãoexisteum sistemade

transporte público colectivo eficiente e de qualidade.

Proliferaaindaumagrandequantidadedecarrosusadosde

baixo custo,nomeadamente,viaturas particulares e de

transportesemicolectivo,vulgo“chapas”,quedominam o
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tráfego na área Metropolitana do Grande Maputo.Esta

situação resultou num rápido crescimento do tráfego,

associadoaosproblemasdecongestionamento,acidentes,

parqueamento, incluindo problemas ambientais,

decorrentes do crescimento da demanda do transporte

rodoviárioquetem aumentadosobremaneiraasemissões

degasespoluentespelosveículosmotorizados.

 Deacordocom oPlanoDirectorMunicipaldeTransportese

Trânsito,ocongestionamentocontribuiuparaumaquedana

velocidade de operação dos transportes públicos,

penalizando não só os passageiros,pelo aumento dos

temposdedeslocação,mastambém acapacidadeglobal

dosistemadetransportes,afavordosmini-buses(vulgo

chapas),motociclos(vulgotxopelas)ecarrinhasdecaixa

aberta(vulgomyloves).

SistemaRodoviário

 Embora as estradas nacionais (N1,N2,N4 e Estrada

Circular)tenham sidosistematicamentedesenvolvidasem

Maputo,asuacapacidadedetráfegoem áreasurbanasestá

comprometida pelo elevado volume de tráfego,

principalmentenashorasdepico;

 Háum númeroinsuficientedeestradasquecomplementam

as estradas nacionais incluindo aquelas que fazem a

ligaçãocom asestradasnacionaiseoutrasinter-urbanas;

 Há uma significante necessidade de aumento de

capacidadedetráfegoatravésdealargamentodeviase

melhoramento do pavimento,para atenderà crescente

demandadeviagensentreocentrodacidadeeazona

suburbana,especialmente na zona norte e ocidentaldo

GrandeMaputo.

 ArededeestradasnaregiãoMetropolitanaéinsuficiente,

verificando-sea existência dealgumasviasdegradadas,

causando congestionamentos severos de tráfego em

determinadassecções.Asáreasresidenciaiseindustriais

têm fortetendênciadeseexpandirem paraaperiferiada

cidade.Todavia,arededeestradasurbanaseperi-urbanas

éaindainsuficienteparaatenderao rápido aumento do

volumedetráfegointer-urbanoesuburbano.

SistemadeTransportePúblico
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 O sistema de transporte público existente na área

Metropolitana é uma mistura de transporte formale

informalemaioritariamenterodoviário.Existeumaextensa

redederotasdeoperadoresporminibuses,conhecidos

como“chapas”ealgunsautocarrospúblicosoperandoem

certas rotas,sendo o encurtamento de rotas um dos

grandes constrangimentos na prestação deste serviço.

Estes serviços rodoviários são complementados pelo

serviço de ferryentre Maputo e KaTembe,barco entre

MaputoeKaNyaka,serviçoferroviáriolimitadodecomboio

depassageirosemetro-bus.

 Os autocarros e “chapas” são complementados por

carrinhas de caixa aberta conhecidas como “myloves”,

carrinhasescolaresde15oumaislugarese“txopelas”.

Estesmeiostransportam pessoassingularesougrupode

pessoasdepontoapontoenãooperam em rotasfixase

compartilhadas.

GestãodeTráfego

 Nos últimos anos o Município de Maputo realizou a

alteraçãodosentidodealgumasviasnazonacentroda

cidadeparamelhoriadafluidezdotrânsitoesimplificaro

movimento de viragem nos cruzamentos,eliminação de

curvasconflituosas,ganhando benefíciosdeeficiênciae

segurança.No sentido de melhorar a velocidade de

operação em algumas rotas foifeita a demarcação de

faixasexclusivasparaautocarrospúblicos.

 Outratécnicaimplementadaem Maputoconsistiunousode

linhasreversíveisem queacapacidadeextradasrodoviasé

alocadaparafluxosdepicodeentradaousaídadacidade.

SituaçãodoestacionamentonoMunicípiodeMaputo

 Não existênciadesistemadegestão edevigilânciado

estacionamento,reboqueeparqueamento.

 Asactividadesnãosãodevidamentefiscalizadas.

 Noestacionamentorotativo,nãoexistem parquímetros,as

cobrançassãoefectuadasmanualmenteasaídadaviatura.

 OsparquesdeestacionamentoMunicipalnãoapresentam

sistemas de cobrança electrónica, sendo a mesma

efectuadamanualmente.
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 Ausência de um dispositivo que ilustra a tabela de

tarifas/taxascobradaspeloestacionamento(taxaporhora),

entre outras informações relevantes,com destaque ao

estacionamentorotativo.

 A fiscalização do estacionamento de rua é reduzida,

caracterizando-se pela fiscalização dos aspectos mais

gravesdoestacionamento.

 Os terminais não apresentam sistemas de gestão

eficientes,sendoascobrançasaostransportadoresfeitade

formamanual.

 A segurança dentro dos terminais é deficiente,sendo

frequentescasosdefurtoeverificando-seaproliferaçãode

vendedoresinformais,tantonointeriorcomoaoredordos

terminais,o que leva a dificuldades de circulação dos

transportescolectivosesuamorosidadenoprocessode

embarqueedesembarquedepassageiros.

 Existem terminais sem infra-estruturas convencionais,

comoasdeXipamanine,Magoanine,Baixa,Museu,Laulane

eKaTembe.

Cooperaç

ão

Intermuni

cipal e

Internaci

onal

 Não está muito claro,a certo nívelcentralsobre a

premênciaeopapeldagovernaçãomunicipal.

 NãopareceexistircompreensãosobreopapeldoGRIao

níveldosPelouros.Existem situaçõesem queseconfunde

opapelospelouroseopapeltransversaldesuporteeapoio

doGRI,detalsortequeosrelatóriosdemissõesnoexterior

não são partilhados e nem as cópias arquivadas no

Gabinete, dificultando o seguimento das acções e

compromissosacordados.

 Não tem constituído prática,salvo opinião contrária,a

elaboração de matrizes de seguimento das acções

acordadasdecorrentesdasmissõesaoexterior.

 Existem nestemomento05AcordosdeGemelagem com

CidadeseVilasNacionaise24com cidadesestrangeiras.

 As áreas identificadas incluem a gestão de transporte

urbano,desenvolvimentourbano,turismoepromoçãoda

cultura,bibliotecas,investimentos,cooperação técnica,

tecnologiasdeinformaçãoecomunicação,Plataformadas

cidadeslimpas,gestãoderesíduossólidos,incineradores,

habitação social, gestão de estacionamento rotativo,

legislação,economialocal,comercioeindustria,segurança,
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agro-processamento urbano,saúde pública,equipamento

hospitalar,intercâmbiotécnico,entreoutros.

 Existeum esboçodeplanoestratégicopara2019-2023que

abordaapenasasperspectivasdeaproximaçãoavárias

cidades.

 Foram identificadasáreasdeintervençãonosacordosde

colaboração entre o Município de Maputo e outros

Municípiosnoexteriorfaltandoefectivaçãodasacções.

 Aparentementeháumacertaanimosidadedosparceirosde

cooperaçãosobreinvestimentoem Maputo,preferindoo

CentroeoNortedoPaís.

 Entretanto,existem Chancelarias que possuem doações

quenãoestãoaserexplorados.

 A Embaixada da Alemanha e o Distrito Municipal

KaMubukuana mantêm o relacionamento porforca do

relacionamentodestescom acidadealemãdeLichtenberg.

 Aparentemente preteriu-se a consolidação das parcerias

existentesafavordenovas.

 Ausênciadeum linhaorientadoraparaorelacionamento

com o sectorprivado ipso facto,investimento privado

estrangeiro.

 Existe uma aparente acomodação sobre o estado das

coisas e aparente ausência de perspectivas para a

mudança.

 Estão estabelecidos acordo com alguns municípios em

Áfricamasnãodeumaformaequilibradapelasdiversas

regiõesdocontinenteafricano.

 Aqualidadedeinteracçãocom oMinistériodosNegócios

EstrangeiroseCooperaçãopoderiasermelhorada.

 DistribuiçãodeficientedefunçõesnoGRI.

 AusênciadeclarezasobreopapeldoGRIparaasseguraro

cumprimento dos objectivos de Desenvolvimento

Sustentável.

 Tem sidogarantidaaparticipaçãoem forainternacionais

comoaAfricities,aUCCLAeaCGLUA.

 Quadrodopessoalcompostoporum Director,trêstécnicos,

umaSecretáriaeumaAuxiliar.

 Espaçofísicoexíguo.

 Meiosematerialdetrabalhoinsuficiente.
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II. PRINCIPAISDESAFIOS

Em facedodiagnósticoapresentadonoCapítuloanterior,foram identificados,por

área,váriosdesafiosquedeverãosersuperados,paraamelhoriadascondiçõesde

vidadosmunícipes,nomeadamente:

ÁREA PRINCIPAISDESAFIOS

Protecçãoe

Segurança

ProtecçãoeSegurança

 Garantiraimplementaçãodo“ProjectoCentrodeAjudaPública”

(CAP),atravésdacriação,em cadaDistritoMunicipal,deum Posto

deBombeiros.

 Asseguraraimplementaçãodo“ProjectoMaputoSeguro”,através

dainstalação deumacentraldecoordenação eactuação nos

bairros periféricos, num sistema integrado de vigilância

comunitária.

 Garantir a Paz,a Ordem e a Segurança,assegurando o

patrulhamentodosbairros.

 Combateramendicidade.

 Reduziraincidênciadapopulaçãosem abrigo.

 Combateroabusosexualdemenores,aviolênciadomésticaea

violaçãosexual.

 Criarum postodePolíciaMunicipalem cadaDistritoMunicipal.

 CombateraPoluiçãosonora.

 Reforçarasmedidasdesegurançarodoviária.

 Combateravendaambulanteem locaisimpróprios.

 Combateravendaeconsumodebebidasalcoólicasem locais

impróprios.

 Fazer cumprir na íntegra a implementação das posturas

municipais.

Descentraliza

çãoeBoa

Governação

Descentralização

 ConsolidaratransferênciadefunçõesecompetênciasdosÓrgãos

doEstadoparaoMunicípio;

 Consolidaros mecanismos de prestação desconcentrada de

serviços municipais e a descentralização efectiva de algumas

competênciaseatribuiçõesdosserviçoscentraisdoMunicípio

paraosDistritoseBairrosMunicipais.
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BoaGovernaçãoeCombateàCorrupção

 CriaroBalcãodoMunícipe.

 Garantiraactuaçãodosórgãosmunicipaiscom basenorigor,

honestidade, integridade, responsabilidade, coerência e

compromisso.

 Asseguraro cumprimento doscompromissosassumidosjunto

aosmunícipes.

 Assegurarocumprimentodaspolíticas,normaseprocedimentos

técnico-administrativosem vigornoConselhoMunicipal.

 Garantira implementação do “Sistema Maputo Informa”,que

permitiráqueomunícipeacompanheasetapasdetramitaçãodo

expediente,assegurandoatransparênciaeeliminandoumadas

formasmaisconhecidasdacorrupção.

 Aprimoraros mecanismos de participação dos Munícipes no

processodeGovernaçãoMunicipaletomadadedecisãoaonível

local,em cadabairro.

 Assegurar a implementação efectiva da estratégia de

comunicaçãodoMunicípio,com oenvolvimentodosmunícipes.

 Reforçarosmecanismosdeapresentaçãodedenúncias,queixas,

reclamaçõesesugestõesrelativasàacçãodosórgãosmunicipais.

 Reforçaracoordenaçãocom osPelourosedirecções,paraqueas

palestras sobre a boa governação o combate à corrupção

envolvam omaiornúmerodefuncionários,com vistaaoalcance

deum resultadoefectivo.

 Estabelecerplataformas de interacção entre o município e o

cidadão,asociedadecivil,asassociaçõeseoutrosactores,em

proldeumamaiorproximidadedomunicípiocom osreferidos

agentes,por forma a garantir uma adequada solução das

preocupaçõesdosmunícipes.

 Assegurara participação cada vez maiordos munícipes na

identificaçãodassuasnecessidadesenoprocessodetomadade

decisão;

 ImplementaroSistemadePlanificaçãoEstratégicaeOperacional

IntegradoeParticipativo,demodoaevitarintervençõesad-hoce

denaturezareactivaàssituações.

 Consolidara transparência governativa e os mecanismos de

prestaçãodecontasdoExecutivojuntodosmunícipes.

 Simplificarosprocedimentos,com vistaàreduçãodetempode

esperanarespostaàspetiçõesdosmunícipes.

 Fortalecera liderança,organização e gestão orientada para
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resultados.

GestãodeRecursosHumanos

 PromoveroDesenvolvimentoInstitucionaleamelhoriadagestão

de Recursos Humanos,com foco na mudança de atitude e

comportamento-GestãoOrientadaparaResultados.

 Consolidara implementação de uma Política de Gestão de

Recursos Humanos atractiva e competitiva que assegura a

profissionalizaçãoequalificaçãodosFuncionáriosdoConselho

Municipal.

 Dar continuidade e concluir a elaboração da proposta de

QualificadorProfissionaldeCarreirasEspecíficasdomunicípio.

 Definirumapropostadecarreirasprofissionaisparaasfunções-

chave específicas do Município que permita o planeamento

estratégico de recursos humanos,a definição de perfis de

recrutamento, assim como a evolução profissional dos

FuncionárioseAgentesdoMunicípio.

 CriarascondiçõesnecessáriasparaoenquadramentodaGestão

deRecursosHumanoscompatívelcom asnecessidadesdegestão

sustentávele de desenvolvimento de Recursos Humanos do

ConselhoMunicipal.

 Definirumatabelasalarialcompetitivaparaasfunções-chavedo

Município,quegarantaanecessáriacapacidadedeatracçãoe

retenção de profissionais requeridos pelas missões

organizacionaisededesempenhodoMunicípio.

Educaçãoe

Desporto

Educação

 GarantiroacessoàEducaçãodequalidadeeaumaformação

profissionalparatodososmunícipesàalturadosactuaisdesafios.

 Garantirmaiorequidadeeasseguraroacessoaoensinoatodas

as crianças,bem como à educação de adultos e formação

profissional-vocacionalaos munícipes incluindo a pessoa com

deficiência,em todosossub-sistemasdeensino.

 PrivilegiaraexpansãodoacessoàeducaçãoprimárianosDistritos

MunicipaisdaKaTembe,KaNyakaeKaMavota.

 Promoveraretençãoeoenvolvimentodarapariganaescolae
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combateradesistênciaescolar.

 Intensificarasacçõesdecombateaoassédio,abusosexuale

tráficodemenoresnasescolas;

 Promovertodasasformassaudáveisdeestardascriançase

jovensnasescolas.

 Combateroconsumodesubstânciaspsicoactivas(álcooleoutras

drogas).

 Melhorarorácioprofessor/aluno,com incrementodenovassalas

deaulasecontrataçãodenovosprofessores.

 Consolidar a rede pré-escolar através de combinação de

iniciativasinstitucionaisecomunitárias.

 Consolidarosprogramasdeassistênciamédicaescolar,incluindo

a vacinação e o saneamento do meio para a prevenção de

doenças.

 Reforçar a segurança nas escolas,com envolvimento dos

conselhosdeescola.

 Promovera criação de oficinas solidárias de manutenção de

mobiliárioescolar.

 Promover programas de educação cívica, ética e valores

socioculturais.

Desporto

 Apoiaromovimentoassociativoeavalorizaçãodosrespectivos

agentes,com especialenfoquenoatletadealtacompetição.

 Asseguraraformação ecapacitação degestoresemonitores

desportivosparaodesportoescolarecomunitário.

 Assegurarareabilitação,manutençãoeconstruçãodaredede

infra-estruturasdesportivaselocaisdepráticadesportivaede

lazernosbairros.

 Promoveraregularizaçãodosespaçosdepráticadedesportoe

actividadesrecreativasnosbairros.

 Revitalizarosclubesdesportivosescolares,como vectoresde

dinamização,massificação desportiva,ocupação dos tempos

livresedecomplementoformativodosalunos.

 Promovera ligação clube-escola-comunidade como forma de

conjugaçãodeesforçosnamassificaçãoedesenvolvimentode

desportodeformação.

 Promovere apoiara realização de campeonatos,festivais e

intercâmbios desportivos regulares em diversas modalidades

desportivas, abarcando todos os subsistemas desportivos
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nacionais.

 Promoverofomentoeavalorizaçãodetodasasmodalidades

desportivas,incluindoosjogostradicionais.

Saúdee

AcçãoSocial

Saúde

 Melhoraraqualidadedaprestaçãodeserviçosdesaúde.

 Garantir a disponibilidade equitativa de recursos humanos

qualificadosparaaimplementaçãoadequadadosprogramas.

 MelhoraroacessoàsUnidadesSanitárias,incluindoàsdenívelde

cuidadosdesaúdeprimários,emelhoraroníveldecoberturados

programas.

 Garantiradisponibilidadedeequipamentoadequado,com vistaà

melhoriadaprestaçãodeserviços.

 Assegurar a distribuição atempada de medicamentos,para

garantiramelhoriadaqualidadedoscuidadosdesaúde.

 Aumentaroenvolvimentocomunitário,comoformadegarantira

expansão de alguns dos programas com maiorpotencialde

melhoria da saúde,incluindo a adesão ao tratamento,ou a

distribuiçãodemétodosdeplaneamentofamiliar.

 Garantir o seguimento adequado das normas e protocolos

existentesnosprogramasouserviços.

 Reduziramortalidadematernaeneonatal.

 Reduziradesnutriçãocrónica.

 Reduziropesodasdoençasendémicas,nomeadamenteaMalária,

oHIV,atuberculoseeasDoençasTropicaisNegligenciadas.

 Reduziramortalidadeem menoresdecincoanos.

 ReduziratendênciaprogressivadasDoençasNãoTransmissíveis

eotrauma.

 Garantiro controlo da população animalna via publica e em

instituições.

AcçãoSocial

 Aumentaracoberturadosprogramasdeprotecçãosocial.

 Incrementarosbenefíciosconcedidosatravésdosprogramasde

protecçãosocial.

 Expandirosserviçosdeacçãosocial.

 Garantirocumprimentodosdireitosdacriança,damulher,da

pessoacom deficiênciaedapessoaidosa.

 Elaborarum planomultissectorialderecolhaeintegraçãosocialde
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doentesmentaisepopulaçãosem-abrigo.

 Prestarapoiosocialeclínicoàsvítimasdeviolênciabaseadano

género.

Juventudee

Cidadania

 Promovera formação técnica e profissionaldos jovens,em

matériadegestãoempresarialeempreendedorismo.

 Desenvolverparceriascom ossectorespúblicoeprivado(PPP)

para a concessão de estágios pré-profissionais,com vista a

promoveraempregabilidadedosjovens.

 Asseguraraimplementaçãodo“ProjectoVidaJovem”,atravésda

operacionalizaçãodosseguintessub-projectos:“PrimeiraCasa”;

“BolaBairro”,“InternetGratuita”e“InstitutodoNegócio”.

 Estabelecer parcerias para o financiamento de actividades

geradorasderendaepromotorasdoempreendedorismo,emprego

eauto-emprego.

 Implementarprogramasdeeducaçãocívicaquepossam revertera

incidênciadefenómenoscomooconsumoexcessivodoálcoole

da droga,a sinistralidade rodoviária,a poluição sonora,a

deposiçãodelixoem lugaresimpróprios,entreoutros.

 Sensibilizarosjovensparaasquestõesglobais,promovendoo

empreendedorismo e o auto-emprego,através da adopção e

desenvolvimentodenovastecnologiasdereaproveitamentodos

resíduossólidoseaprotecçãodomeioambiente.

Economia

Local

 Criaroportunidades de emprego para a juventude,através da

promoçãoefacilitaçãodoinvestimentopúblicoeprivadonaurbe,

eadopçãodemecanismosqueconfiram maiorceleridadeaos

processos de aprovação de projectos e licenciamento para o

exercíciodaactividadeeconómica.

 Mobilizarrecursospúblicoseprivadosparaaconstruçãodeinfra-

estruturasdeutilidadepública,dehabitaçãosocial,emelhoriada

eficiênciaequalidadedosserviçosprestadosaocidadão.

 Promoveracadeiadevalordaagricultura,pecuáriaepescapara

estimularosprodutoreslocaisdehortícolas,animaisdepequeno

porte,produtosdomar,bem comoincentivarodesenvolvimento

de pequenas unidades de processamento e conservação de

produtosfrescos,reduzindoaimportação.

 Modernizara gestão dos mercados municipais,para torná-los

atractivosaodesenvolvimentodenegóciosereduzirapráticado

comércioinformalem locaisimpróprios.

 OrganizarepromoveroMunicípiodeMaputocomoum destino

turístico-culturalaprazíveleacolhedor,anívelnacional,regionale

internacional,com os seus locais atractivos emblemáticos,

requalificadoseintegradosem roteirosturísticos.
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Culturae

Turismo

 MobilizarrecursospúblicoscomoaTaxadeTurismoerecursos

privados,pararealizaracçõesdepromoçãodoMunicípioanível

nacional,regionaleinternacional.

 Melhoraroaproveitamentoturísticodelocaisdeinteressenatural

ehistóricotaiscomo,ParqueEcológicodeMahlazine,IlhaXefinae

deInhaca.

 Proteger e gerir o património edificado do município,com

destaqueparaedifícioshistóricos,monumentos,museus,salasde

cinema, bairros e locais históricos para o seu melhor

aproveitamentocomoprodutoturístico-cultural.

 MassificarosCentrosdeInformação Turística eformação de

guiasturísticos.

 Organizareexpandirespaçosculturaiseeventosparavalorização

doartistanoMunicípio.

 Apoiaremelhoraraorganizaçãodefeirasregularesepermanentes

devendadeprodutoseartigosdeartesanatoem locaisadequados

paraoefeito.

 Melhorara capitalização económica,turística e culturaldos

cruzeirosqueatracam noMunicípiodeMaputo.

 CapitalizaraPonteMaputo-KaTembecomoumaalavancaparao

desenvolvimentodoturismonaCidadedeMaputo.

Planificação

eFinanças

 Ampliareaperfeiçoaragestãodocadastrotributárioem funçãodo

crescimentodoparqueimobiliáriodaCidadedeMaputo.

 MelhorarasustentabilidadefinanceiradoMunicípioatravésdo

aumento da arrecadação da receita própria,em particularda

provenientedosimpostosdepropriedade(IPRA,IAVeSISA).

 AssegurarasustentabilidadefinanceiradoMunicípio,atravésda

implementação do sistema integrado de gestão de finanças

municipaisparagarantiraeficácia,aeficiência,aeconomiaea

transparêncianagestãofinanceira,patrimonialedasaquisições.

 Assegurara sustentabilidade técnico-financeira das empresas

municipais.

 AmpliaracoberturaeaperfeiçoarametodologiadoOrçamento

Participativo.

Ambiente

 Promover a conservação da biodiversidade e criação e

manutençãodeviveiros.

 Implementarinstrumentos de gestão e inspecção ambiental,

nomeadamente: plano de educação ambiental; plano de

zoneamentoecológico;planodecombateàpoluiçãoeoquadro
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Ordenamento

Territorial,

Ambientee

Urbanização

legaldegestãoeinspecçãoambiental.

 Combatertodasasformasdepoluiçãoambiental,especialmentea

poluiçãodaáguaedosolourbanoeapoluiçãosonora.

 Incentivara disponibilidadederedesem fio (Wi-Fi)em locais

públicos como jardins, parques e centros comerciais, em

colaboraçãocom asoperadorasdetelefoniaeoutrosprovedores

deInternet.

OrdenamentoTerritorialeUrbanização

 Reordenaros bairros,com vista a melhoraras respectivas

condiçõesdehabitabilidade.

 Garantir a implementação acelerada dos instrumentos de

ordenamento territorialjá aprovados,através da criação de

gabinetesdedesenvolvimento,fundoseorçamentosespecíficos,

bem comooestabelecimentodePPP.

 Planificarousoeaproveitamentodosespaçosadjacentesàinfra-

estruturadaPonteMaputo-KaTembe.

 Criaçãodemecanismosdeconsultaedeparticipaçãodomunícipe

atravésdeinquéritoselinhasverdes.

 Promoveroacessodosmunícipesàterrainfra-estruturada,paraa

construçãodassuashabitações,assim comooacessoàplanta-

tipodehabitação,em todososdistritosmunicipais,principalmente

nosdistritosmunicipaisdeKaNyakaeKaTembe.

 Promoveraurbanizaçãobásicaeaconstruçãodehabitaçãosocial

parapessoascarenciadas.

 Incrementaracçõesdeconstruçãodehabitaçãoverticalacessível,

sobretudoparajovens.

 Estimularoinvestimentopúblicoeprivadoparaaconstruçãode

conjuntos habitacionais a custos controlados,para um maior

acessoàcasaprópriaporpartedejovens.

 Acelerararegularizaçãodasconstruçõesem locaisabrangidos

porplanosparciaisdeurbanização,atravésdadisponibilizaçãode

planos-tipoedeassistênciatécnica.

 Melhoraras condições de habitabilidade em todos os bairros

municipais.

 ReabilitareConstruirinfra-estruturasmunicipaisem KaNyaka.

 ConstruçãodoMercadodoBairroNhaquene,em KaNyaka.
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Infra-estruturas

 ConstruçãodaponteCaísem KaNyaka.

 ConstruçãodaPontecanomangaldaNoge,em KaNyaka.

 Manter,reabilitare ampliara rede de estradas da cidade de

Maputo,de modo a tornaro tráfego mais fluído,melhorare

aumentaraacessibilidadeemobilidadenosbairroshabitacionais.

 Implantarum sistema informático/tecnológico de monitoria e

apoioàgestãodeinfra-estruturasviáriasedepontes,quedeverá

servirdeferramentadedecisãosobreasdespesasdemanutenção

derotinaeperiódicadeestradaseviasasfaltadas,terrabatidae

especialmenteobrasdearte(pontes,viadutos,protecçãomarítima

etc.).

 Coordenare integrarosplanosmunicipaiscom osplanosda

AdministraçãoNacionaldeEstradas(ANE),doMunicípiodeBoane

edeoutrasentidadesrelevantesaníveldoGrandeMaputo.

 Garantira realização de investimentos em infra-estruturas de

abastecimento de água e saneamento do meio,de modo a

aumentarabrangênciadessesserviçosaosmunícipes.

 Garantiroacessoplenoàenergiaeléctricaeiluminaçãopúblicaa

todososmunícipesdeMaputo,em colaboraçãocom aEDM.

 Melhoraraqualidadedeenergiafornecidaeafiabilidadedarede

eléctricaem coordenaçãocom aEDM.

 Promoverousoeaproveitamentodeenergiaslimpaserenováveis

(eólica,solar).

 Ampliararededetelefoniamóvelem KaNyaka.

 Promoverareabilitaçãoepinturadeimóveisdacidade,atravésda

implementaçãodo“ProjectoChonguissaAcácia”edamobilização

deparceiroseconómicosanoâmbitodresponsabilidadesocial

corporativa.

 Requalificarosmercadosexistenteseconstruirnovosmercados

quecontribuam paradignificaroexercíciodaactividadeemelhorar

asuaorganizaçãoaoníveldacidadedeMaputo,tornando-anum

lugaratractivo,aprazíveleseguro.

SalubridadeeCemitérios

 Melhorara gestão e organização dos cemitérios,de modo a

transforma-losem lugaresdignos,com serviçoseatendimentode
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qualidade.

 Garantir condições para prestação de serviços funerários

condignosparaaspessoascarenciadas.

 Garantiragestãoeficienteeeficazdosresíduossólidoscom vista

atornaroMunicípiodeMaputonumacidadelimpaebela;

 Melhorar a qualidade e cobertura dos serviços de recolha,

transporte,depósitoemanuseamentoderesíduossólidos.

 Promovera reciclagem dos resíduos sólidos,como forma de

garantirageraçãoderendaecontribuirparaodesenvolvimentoda

economiadoMunicípio.

 Criar eco-pontos para a colocação de contentores para a

deposiçãoderesíduossólidos.

Mobilidade,

Transportese

Trânsito

 Implementargestãoeficientedamobilidadepormeioderecursos

tecnológicos que representem instrumentos para aumento da

receita,controlooperacional,monitoramentodefluxosequalidade

deserviçosprestado.

 Garantiracessibilidadeuniversalem todooespaçopúblicopela

disponibilizaçãodecondiçõesdeinfra-estruturasatisfatóriaparaa

circulaçãoautomóvel,amanutençãodaredeviáriaeasinalização

deviaspedestres.

 Garantircomodidadeeconfortoaosusuáriosdetransportenos

momentosdeesperaetrânsito,pelaprovisãodeofertadeserviços

de parques para autocarros,instalações sanitárias,bilheteiras,

salas de espera,estacionamento seguro e outros,incluindo a

provisãodeespaçoscomerciais.

 Nasprincipaisviasestruturantesdeentradaesaídadacidade,

promoveracriaçãodecorredoresexclusivosparaotransporte

público,incluindoinfra-estruturasconexas.

 Promoveraintermodalidadedosdiferentesmodosdetransportes

pelaintegraçãodatarifaeintroduçãodabilhéticaelectrónica.

 AlocaçãodetransportepúblicorodoviárioparaKaNyaka.

Cooperação

Intermunicipa

le

Internacional

 Garantirocumprimentodosobjectivosestratégicosdoplanode

desenvolvimento Municipal, em geral e do Pilar sobre a

CooperaçãoIntermunicipaleInternacional,em particular,com o

quadrodepessoalexistente;

 InteressarmaisinvestidoresparaoMunicípio;

 Exploraravenidasparagarantirfinanciamentoparaasactividades

doMunicípio;

 MelhorarorelacionamentonoGRIeentreoGRIeosPelourose

entreoMunicípioeosparceirosdecooperaçãointernacional;
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 GarantiraparticipaçãonosforainternacionaisondeoMunicípioé

convidado;

III. OBJECTIVOSESTRATÉGICOSEESPECÍFICOS,PORPILAR

Faceaosdesafiosacimaidentificadosevisandodarrespostaaosanseiosdos

munícipes,oExecutivoMunicipaldefineasprioridadesdasuaactuaçãoem torno

dos6pilaresdegovernação.Poroutrolado,em cadaum dospilareséindicadoo

pressupostonoqualassentaaacçãogovernativa,seguidodaidentificaçãodos

objectivosestratégicosedasacçõesprioritáriasaserem desenvolvidas,como

segue:

PILAR1

CONSOLIDAÇÃODAUNIDADENACIONAL,DAPAZERECONCILIAÇÃONACIONAL

A consolidação da Unidade Nacional,da Paze da Reconciliação Nacionalé
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determinanteparaademocraciamoçambicana.Unidos,em Pazereconciliadosos

cidadãosparticipam nosprocessosdetomadadedecisãoenaimplementaçãoda

governaçãoanívelautárquico.

Areconciliaçãonacionalentretodososmoçambicanos,baseadanorespeitopela

diversidade de opiniões,na tolerância,na solidariedade,na aceitação e

acolhimentodopensardiferente,sãofactoresimportantes,paraaconsolidaçãoda

UnidadeNacionaledamoçambicanidade.

Paraamaterializaçãodestedesiderato,oExecutivoMunicipalvaicentrarasua

actuaçãoem tornodosseguintesobjectivosestratégicos:

ObjectivoEstratégico1:ConsolidaraUnidadeNacional,aPazeaReconciliação

Nacional,atravésdasseguintesacções:

a)Promovero diálogo,a cultura de paze o respeito pelosdireitos

humanos;

b)Fortaleceracçõesregularesdeeducaçãopatriótica,promovendoo

estudoeadivulgaçãodaculturaehistórianacionais;

c)Promoverosprincípiosdepaz,reconciliaçãonacionaleconvivência

socialharmoniosa,otrabalhovoluntário,asolidariedade,osvaloresde

cidadaniaemoraisnasescolasenosbairros;

d)Promoverainclusãoeconómicaesocialdosmunícipesnavidado

BairroedoMunicípio;

e)Promoverasmanifestaçõesculturaisquerealçam adiversidadeetno-

linguística,sociocultural,religiosaeracialparapromoveraUnidade

Nacional;

f) Consolidarareconciliaçãonacionalapartirdafamília,comogarante

deumapazduradoiraeefectiva;

ÁREADEPROTECÇÃOESEGURANÇA

Serádesenvolvidoo“ProgramaMaputoseguro”com osseguintesobjectivos
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estratégicos:

Objectivoestratégico2:GarantiraProtecçãoeSegurançadosmunícipes,

atravésdasseguintesacções:

a)Reforçara ligação Polícia-Comunidade,de modo a garantira

segurança,tranquilidadeebem-estardosmunícipes;

b)Defendera consolidação da institucionalização do papeldos

Conselhos Consultivos locais e dos Conselhos de Segurança

Municipalparaquesejam cadavezmaisfuncionais,fortalecendoo

envolvimentodosmunícipesnagovernaçãomunicipal;

c)Promoveraformaçãodegruposdebombeirosvoluntáriosnos

bairroscomoforçadeintervençãodeprimeiralinha;

d)Criarum PostodePolíciaMunicipalem cadaDistritoMunicipal;

e)Reforçarasmedidasdesegurançarodoviária;

f) Combateravendaambulanteem locaisimpróprios;

g)Combateravendaeoconsumodebebidasalcoólicasem locais

impróprios.

Objectivo estratégico 3: Promover a tranquilidade e combater a

criminalidade,atravésdasseguintesacções:

a)Reforçara vigilância nos bairros a partirda organização da

comunidadeaoníveldoquarteirãoedas10casas;

b)Coordenarcom osórgãoscompetentesamelhoriadaacçãodos

TribunaisComunitáriosparadirimirconflitoslocaisepromovera

harmoniasocial;

c)Articular com instâncias competentes para uma melhor

profissionalizaçãodaactuaçãodaPolícia;

d)CombateraPoluiçãosonora;

e)Fazercumprirnaíntegraaimplementaçãodasposturasmunicipais.

PILAR2



33

BOAGOVERNAÇÃO,DESCENTRALIZAÇÃOECOMBATEÀCORRUPÇÃO

Aconsolidaçãodadescentralizaçãoéfundamentalparaagovernaçãomuncipal,

paraoaprofundamentodademocracia,paraaaproximaçãodopoderdoEstado

aoscidadãoseparagarantiraplenaparticipaçãodoPovomoçambicanonos

processosdetomadadedecisão.

OConselhoAutárquicovaipautarporumagovernaçãomunicipalíntegra,moderna,

competente,eficiente,transparente,exemplareisentadecorrupção.

ÁREADEDESCENTRALIZAÇÃO,BOAGOVERNAÇÃOERECURSOSHUMANOS

Paraamaterializaçãodestedesiderato,oExecutivoMunicipaldaCidadedeMaputo

vaidesenvolveroprograma“Maputotransparenteelivredacorrupção”,priorizando

osseguintesobjectivosestratégicos:

ObjectivoEstratégico4:Promoverumagovernaçãoaberta,participativaeinclusiva,

promotoraemoderadoradodebatepúblicodosproblemasdasociedadeeda

participaçãodetodosnaprocuradesoluções,atravésdasseguintesacções:

a)Promoveruma governação aberta,participativa e inclusiva,promotora e

moderadoradodebatepúblicodosproblemasdasociedadeedaparticipação

detodosnaprocuradesoluções,comoformadeampliaçãodoprocesso

democráticonatomadadedecisões;

b)AsseguraraimplementaçãodosPlanosEstratégicosDistritais;

c)Promoveraprestaçãodecontasaosmunícipes;

d)PromoveracelebraçãododiadoDistritoMunicipal;

e)PromoveramonitoriadasactividadesdosDistritosMunicipais;

f) Actualizara organização e funcionamento dos Conselhos Consultivos

Distritais;

g)Assegurarodiálogopermanentecom osmunícipes;

h)Melhorarosmecanismosdecolaboraçãoeconsultaintersectorialcom vista

adinamizarosectordoturismo;

i) Reforçar a fiscalização da legalidade dos actos administrativos na
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Administraçãomunicipal;

j) Implementar acções que visam preservar a memória institucionalna

administraçãomunicipaleasseguraroacessocélereàinformação;

k)Promoverousodetecnologiasdeinformaçãoecomunicaçãonoâmbitoda

boagovernaçãoeprestaçãodeserviços;

l) Envolverasinstituiçõesdeensinosuperiorem pesquisasaplicadasparao

desenvolvimentodaautarquia;

m)Fortaleceraimplementação do PERPU,como mecanismo dereforço da

participaçãodosmunícipesnadefiniçãodasprioridadesdedesenvolvimento

local;

n)Capacitar os membros da Assembleia Municipal e dos Conselhos

Consultivosdosdistritosmunicipais,parareforçarasuaparticipaçãoactiva

natomadadedecisõessobreodesenvolvimentodosbairros;

o)Consolidarosmecanismosdearticulação daAssembleiaMunicipalcom

outrosórgãoslocaisemunícipes;

p)Aperfeiçoaros mecanismos de articulação entre o Município,distritos

municipaiseosbairros,incluindooquarteirão;

q)Envolver os líderes religiosos,das associações juvenis locais e das

associaçõeseconómicaslocaisnoprocessodetomadadedecisãosobre

projectoseiniciativaslocaisdedesenvolvimento;

r) FortaleceraarticulaçãoentreoMunicípioeasociedadecivil;

s)AssegurararealizaçãoanualdaGalaMunicipal.

ObjectivoEstratégico5:Consolidaroprocessodedescentralizaçãodefunçõese

decompetênciasatravésdaimplementaçãodasseguintesacçõesestratégicas:

a)Consolidarosprocessosdetransferênciadefunçõesecompetênciasdo

GovernoCentralparaaautarquia;

b)Promoverodesenvolvimentolocal,oaprofundamentoeconsolidaçãoda

democracia,noquadrodaunicidadedoEstadoMoçambicano;

c)Garantiro exercício das funções centrais e do poderdo Estado de

governaçãounitária,aoníveldaautarquia;

d)Transferircompetências,funçõeserecursosda sedeMunicipalpara as

administraçõesdosdistritosmunicipaisparapotenciaropoderlocal;
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e)Asseguraroaprofundamentodaparticipaçãodosmunícipesnosprocessos

detomadadedecisãosobreodesenvolvimentolocalaoníveldosdistritos

municipaisebairros;

f) Promoveracriaçãodeespaçospúblicosdedebatesobreosproblemas

locais;

g)Desenvolverecapacitarosórgãosautárquicosparamelhoraraprestaçãode

serviçosaomunícipe;

h)Descentralizarcompetênciasecapacitarosórgãosdosdistritosmunicipais

assim comodosbairros.

ObjectivoEstratégico6:PromoverumagestãoestratégicadosRecursosHumanos

doConselhoMunicipal,atravésdasseguintesacções:

a)Promovera cultura da ética,deontologia profissionale disciplina na

administraçãomunicipal;

b)Assegurar o cumprimento rigoroso das normas e procedimentos na

prestaçãodeserviços;

c)Promover maior valorização dos funcionários públicos com particular

atençãoparaoprofessoreopessoaldasaúde;

d)Formarfuncionáriosmunicipaisereforçarascompetênciasdeliderançaede

gestãodosdirigentesatravésdaformaçãoecapacitaçãoem administração

pública;

e)Garantiracapacitaçãodosfuncionáriosmunicipaissobreassuasatribuições

efunçõesespecíficasparagarantiraqualidadedeserviçoprestadoaos

munícipes;

f) Melhoraragestãoestratégicadosrecursoshumanosgarantindoacolocação

eretençãodemaistécnicosqualificadosnosdistritosmunicipais;

g)Defenderumagestãobaseadanameritocraciaeinvestirnaidentificação,

recrutamentoemanutençãodepessoalhabilitado,àalturadosdesafios

específicosdecadasectordoMunicípio;

h)Capacitaroschefesdequarteirão,secretáriosdebairro,líderescomunitários

para,nasuagestão,promoverem aparticipaçãoactivadosmunícipesno

processodetomadadedecisõesenarealizaçãodeactividadesem proldo



36

desenvolvimentodosseusbairros.

ObjectivoEstratégico7:Reforçarocombateatodasasformasdecorrupçãoem

todasasfrentes,atravésdasseguintesacções:

a) Melhoraraprestaçãodeserviçospúblicosereforçaraintegridadeda

AdministraçãoMunicipal;

b) Reforçarocombatecontratodasasformasdecorrupçãoem todasas

frenteseaplicarsançõesexemplaresaosfuncionáriosqueadoptem práticas

corruptas;

c) Simplificar e informatizar os processos e procedimentos

administrativos,visando a redução do tempo deespera na resposta às

petiçõesdosmunícipesepreveniractosdecorrupção;

d) Dinamizaro funcionamento e divulgaro papeldo Provedordo

Munícipe;

e) Criarumalinhaverdeparadenúnciadecasosdecorrupçãoeoutros;

f) Promoverumamaiordivulgaçãodalegislaçãoeposturasmunicipais;

g) Promoveraobservânciadasnormasdetransparência,prestaçãode

contas,probidade e integridade públicas dos dirigentes,funcionários e

agentes;

h) Combatertodasasformasdecorrupção:naáreadaeducação,nas

unidadessanitárias,naPolíciaMunicipal,nagestãodosolourbanoeem

todasaunidadesorgânicas,etomarmedidascontundentesparacombater

aspráticasdesubornoeabusosexual;

i) Racionalizara despesa pública e reforçaro controlo interno na

autarquia,atravésdasauditoriasinternaspara combatera corrupção,o

esbanjamentoderecursoseosdesviosdebenspúblicos.
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PILAR3

DESENVOLVIMENTOSOCIALEHUMANO

Apromoçãododesenvolvimentoeconómicoesocialsustentávelcontinuaasera

agendaprioritáriadoMunicípiodeMaputo,apostandonaculturadetrabalhoeno

desenvolvimentodocapitalhumano,paraocombateàpobreza,acriaçãoda

riquezanacionalquepermitaumacondiçãoeumaqualidadedevidacadavez

maisdignasparatodososmoçambicanos.

Parasevencerem osgrandesdesafiosqueoPaísenfrenta,énecessárioquecada

moçambicanotenhaacessoaumaeducaçãoadequadaedequalidadeeauma

formaçãoprofissionalrelevanteparaquepossaserproactivoecriativonabusca

de soluções aos problemas que travam o desenvolvimento,participando na

promoçãodeumavidacadavezmaissãedignaparasieparaosoutros.

OMunicípiodeMaputoreconhecequeocapitalhumanoconstituiofundamento

deum desenvolvimentosustentável.Nestesentido,pugnapelodesenvolvimento

daeducaçãoesaúdeprimárias,peloempoderamentodajuventudeedamulhere

pelaintegraçãosocioeconómicadetodososmunícipes,promovendoaacção

socialeaactividadeculturaledesportiva.

ÁREADEEDUCAÇÃOEDESPORTO

ParaamaterializaçãodessedesideratooMunicípiodeMaputoprosseguiráos

seguintesobjectivosestratégicos:

EDUCAÇÃO
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Objectivo Estratégico 8:Garantir,em coordenação com o Governo Centralo

acesso à educação primária de qualidade e uma formação profissionale

vocacionalparatodososmunícipes,atravésdasseguintesacçõesprioritárias:

a)Garantiradistribuiçãodolivroescolar;

b)Contratarnovosdocents;

c)RealizarJornadaseSupervisãoPedagógicacomomeiodemelhoriadoprocesso

educativonasescolasprimária;

d)Criarpequenas unidades de formação profissionale vocacional(oficinas

solidárias)nasescolasprimárias,com enfoquenoscursosdecarpintariae

serralhariaparaamanutençãoereparaçãodecarteirascom envolvimentodos

alunos;

e)PromovereaumentaraqualificaçãodosrecursoshumanosparaonívelPré-

EscolareEnsino Primário em áreasestratégicasdaEducação àalturados

desafiosimpostospeloPlanodeDesenvolvimentodoMunicípio;

f) PromoverParceirascom osectorPrivado,paracriarbibliotecasfísicasevirtuais

eapetrecharasexistentescom mobiliário,livroseequipamentoinformático,

ondeosadolescentesejovenspossam desenvolverosseustalentos;

g)Promoverarealizaçãodeactividadesextracurriculares(hortaescolar,pomar

escolar,actividadeculturaledesportiva,etc)nasescolasprimárias;

h)Reforçara implementação dosprogramasdeAlfabetização eEducação de

Adultos,com vistaàerradicaçãodoanalfabetismonaCidadedeMaputo;

i) Consolidar,em todos os distritos municipais,o Programa Família Sem

Analfabetismo,através da mobilização e sensibilização de estudantes para

alfabetizarassuasfamíliasecomunidades;

j) ApoiaroacessoaoEnsinoSecundárioGeraleEnsinoTécnicoProfissional;

k)Realizarsupervisãointegradadasacçõespedagógicasedeexamesnasescolas

primárias;

l) Capacitarfuncionáriosem matériadegestãoescolarepedagógica;

m)Promovera realização de olimpíadas e jornadas pedagógicas,potenciando

parceriascom osectorprivado;

n)Introduziroensinobilinguenasescolasprimárias;
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o)Criar1escolamodeloem cadadistritomunicipal;

p)Reforçarasegurançanasescolas,com envolvimentodosconselhosdeescola.

ObjectivoEstratégico9:Garantirmaiorequidadenoacessoaoensinodequalidade,

melhorandooenquadramentodapessoacom deficiência,atravésdasseguintes

acçõesprioritárias:

a)Garantiraconstruçãoderampasdeacessoem todasasescolasprimárias;

b)Promoveraintroduçãodoensinoem brailleeem línguadesinaisem escolas

primáriasselecionadas;

c)Capacitarprofessoresem leituraeescritabrailleelínguadesinais;

d)Garantirmaiorequidade no acesso ao ensino de qualidade,melhorando o

enquadramentodapessoacom NecessidadesEducativasEspeciais.

ObjectivoEstratégico10:Promoveraretençãodarapariganaescolaecombatera

desistênciaescolar,atravésdasseguintesacçõesprioritárias:

a)Assegurarqueasadolescentesqueengravidam outem um filhovoltem à

escoladepoisdoparto;

b)Sensibilizarascomunidadesparaareduçãodaincidênciadeadolescentes

grávidasedocasamentoprematuro;

c)Promoveracriaçãoeexpansãodoscantosdeaconselhamentonasescolas

daszonasperi-urbanas;

d)Realizarpalestrasregularessobresaúdesexualereprodutivanasescolas.

ObjectivoEstratégico11:Promovertodasasformassaudáveisdeestardas

crianças e jovens nas escolas e combatero consumo de substâncias

psicoactivas(álcooleoutrasdrogas),atravésdasseguintesacçõesprioritárias:

a)Implementaroprogramaescolasseguraslivresdoálcooledrogacom vistaa

contribuirparaoreforçodaautoestima,apaz,aconvivênciaharmoniosae

elevaçãodosvaloresmoraisedecidadanianasescolasenosbairros;

b)Implementaropacotedesaúdeescolarcom enfoqueparasaúdesexuale
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reprodutiva,álcool,outrasdrogasecidadania;

c)Criarnúcleosanti-drogaeanti-tabaconasescolas;

d)Formarprofessoresealunoscomoeducadoresdeparessobreasvárias

temáticasparavidaestudantil;

e)Realizarpalestrasdeeducação cívica,éticaevaloressocioculturaisnas

escolas;

f) Manterofornecimentodelancheascriançasdo1ºcicloprimário.

ObjectivoEstratégico12:Implementaroprojecto1aluno1desporto.atravésdas

seguintesacçõesprioritárias:

a)Promoveraconstruçãoerenovaçãode14espaçosdesportivosnasescolas;

b)Garantiroenquadramentodetodosalunosnapráticadepelomenosuma

modalidadedesportiva;

c)Promovercompetiçõesdesportivasentreturmaseentreescolas;

d)Distribuirmaterialdesportivopelasescolas.

DESPORTO

ObjectivoEstratégico13:Promoveramassificaçãodesportiva,criandocondições

paraodesenvolvimentodetodosossub-sistemasdodesporto,com enfoqueno

desportoescolar,atravésdasseguintesacçõesprioritárias:

a)Regularizar,requalificar,construir,reabilitare manterespaços e infra-

estruturasparaapráticadesportivanosbairros;

b)Preservareregularizarosespaçosparaapráticadedesportoeactividades

recreativasnosbairros;

c)Promoveraligaçãoclube-escola-comunidadecomoformadeconjugaçãode

esforçosnamassificaçãoedesenvolvimentododesportodeformação;

d)Promoveraapoiararealizaçãodecampeonatoeintercâmbiosdesportivos

regularesem diversasmodalidadesdesportivas;

e) Revitalizaros clubes desportivos escolares e garantira realização de
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campeonatosdesportivosescolaresabarcandocompetiçõeseprogramas

recreativoseformativos;

f) Promoverarealizaçãoregulardecompetiçõesdemassificaçãodesportiva

incluindoosjogostradicionais;

g)Apoiarosnúcleosdesportivosdosbairrosem materialdesportivobásico,

com especialenfoque para o desporto infanto-juvenil,como forma de

ocupaçãodotempolivredosadolescentesejovens,bem comoadescoberta

detalentos.

ObjectivoEstratégico14:Promoveroméritodesportivo,valorizarodesportocomo

meiodedesenvolvimentosustentáveledivulgarasboaspráticas,atravésdas

seguintesacçõesprioritárias:

a)Promoveracçõesdevalorizaçãoedivulgaçãodostalentosdesportivos;

b)Promoveroméritodesportivoedivulgarasboaspráticas;

c)Realizaragalaanualdodesporto;

d)Diversificaras fontes de receita no desporto em coordenação com os

diversosagentesdesportivoseeconómicos;

e)Profissionalizar os gestores desportivos através de uma formação

académicaedesportivacom vistaaumamelhorgestãoerentabilizaçãodos

clubes;

f) Realizaracções para tornaro movimento associativo desportivo auto-

suficienteesustentável,promovendoosurgimentodassociedadesanónimas

desportivas;

g)Estimular o empreendedorismo nas organizações desportivas,criando

competênciasaodesenvolvimentodeprojectosdeautofinanciamento;

h)PromoverautilizaçãodoDesportocomoatordeatracçãoturística,contacto

com anaturezaeintercâmbio.

ObjectivoEstratégico15:Promoveroenvolvimentoeparticipaçãoactivadetodas

asesferasdasociedadenasquestõesdesportivas,atravésdasseguintesacções

prioritárias:
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a)Assegurararecolha,organizaçãoedisponibilizaçãopúblicadeinformação

relevantesobreoDesportonaCidadedeMaputo;

b)Aferiredivulgaroretornofinanceiroesocialdoinvestimento;

c)Criarum espaçodereflexãoedebatesobreasactividadesdesportivasao

níveldomunicípio,com baseem evidênciascientificaserelatosdeboas

praticas;

d)Promoveraligaçãocom acomunidadelocal,nacionaleinternacional,com o

intuitodeangariarapoiosparaarealizaçãodasacçõespropostas;

e)Promoveraparticipaçãodosdiversosagentesdesportivosepopulaçãoem

geral,nasdecisõesqueafectam odesportonaCidadedeMaputo.

ÁREADESAÚDEEACÇÃOSOCIAL

Paraamaterializaçãodosdesafiosacimaidentificados,oMunicípiodeMaputo

prosseguiráosseguintesobjectivosestratégicos:

ObjectivoEstratégico16:Contribuirparaoreforçodaqualidadenoscuidadosde

saúdeprimáriosaosmunícipes,atravésdaexpansãodaredesanitária,priorizando

asseguintesacções:

a)Aumentaroacessoaosserviçosdesaúde;

b)Melhoraraqualidadedosserviçosprestadosaosmunícipes;

c)Aumentaraconsciênciadapopulaçãosobreosproblemasdesaúde;

d)GarantirqueoMunicípiodeMaputoestejalivrededoenças;

e)Garantirenvolvimentocomunitárionagestãodaprestaçãodosserviçosde

saúde;

f) DotarosectordesaúdeeAcçãoSocialdeRecursosHumanosqualificados

paramelhoraraqualidadedaprestaçãodeserviçosaosmunícipes;

g)Garantiraprovisãodemedicamentos,materiaiseoutrosconsumíveisnas

UnidadesSanitárias;

h)Implementarsistemasdeplanificaçãoemonitoriaeavaliação.

ObjectivoEstratégico17:Melhoraraqualidadedosserviçosprestados,atravésdas

seguintesacçõesprioritárias:
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a)Garantirque as Unidades Sanitárias funcionem com base em normas,

padrõesdeatendimento,protocolosmédicoseQualidadeeHumanização;

b)Garantirque as Unidades Sanitárias estejam melhorapetrechadas com

Recursos Humanos motivados com as qualificações e em quantidades

necessárias;

c)Implementaro Plano Estratégico deLogística Farmacêutica (PELF)com

sucessoem todasasUnidadesSanitárias;

d)CriarUnidadesSanitáriasmodelo;

e)Criarnúcleodeinvestigaçãomunicipal;

f) Melhoraraeficiêncianaprestaçãodeserviçosenautilizaçãodosrecursos;

g)Garantirque as unidades Sanitárias funcionem com base em normas,

padrõesdeatendimentoeprotocolosmédicos;

h)Aumentaratransparênciaeaprestaçãodecontasem relaçãoàutilização

dosbenspúblicos;

i) AumentaroacessodaPopulaçãovulnerávelàsUnidadesSanitárias;

j) FortalecerosistemadesaúdenoMunicípiodeMaputo;

k)Fortalecerasparceriasparasaúdenabasedorespeitomútuo.

ObjectivoEstratégico18:GarantirPromoçãodesaúdeeprevençãodedoenças

atravésdasseguintesacçõesprioritárias:

a)Realizarcampanhasdesaúde;

b)Criarcomitésdesaúdeparagarantiroenvolvimentocomunitário;

c)Garantirocumprimentodasnormasbásicasdesanidadeehigiene;

d)ReduziroimpactodasgrandesendemiasnoMunicípiodeMaputo;

e)AsseguraraimplementaçãodoPlanodeContingênciasem situaçõesde

emergência.

ObjectivoEstratégico19:Garantirocontrolodapopulaçãoanimalnaviapública.

Paramaterializaçãodesteobjectivo,oMunicípioprosseguirácom asseguintes

acçõesprioritárias:

a)Implementara postura municipalde controlo da população animalno
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MunicípiodeMaputo;

b)Realizaravacinaçãodeanimaisparaocontrolodaraivaanimal;

c)Minimizarosproblemasinerentesàsuperpopulaçãodeanimaisdomésticos

(cães,gatos,macacos,etc),promoverobem-estaranimaleadiminuiçãodo

abandono;

d)Construirum crematórioparaanimais;

e)Construir,Reabilitar,ampliarerefuncionalizarocanilMunicipal;

f) Garantiradesinfestaçãocontrabaratas,ratos,entreoutrosnoscondomínios

eviapublica.

ObjectivoEstratégico20:GarantiraimplementaçãodoPlanodeContingênciaem

situaçõesdeemergência,atravésdasseguintesacçõesprioritárias:

a)Garantiroenvolvimentodetodosactoreschavesnagestãoderiscode

desastres.

ObjectivoEstratégico21:Promoveraigualdadeeequidadedegéneronasdiversas

esferasdo desenvolvimento económico,social,político ecultural,atravésdas

seguintesacçõesprioritárias:

a)Reduzire/oueliminartodasasformasdediscriminaçãosocialeconómico,

políticoecultural.

ObjectivoEstratégico22:Prestarapoioeassistênciasocialamulherecriançaem

situaçãodevulnerabilidade,atravésdasseguintesacçõesprioritárias:

a)AumentaronúmerodeMulherescapacitadaspararesponderem,cabalmente,

àsoportunidadesdeempregoexistentes,promovendooseuempoderamento;

b)Garantirapoioeassistênciasocialàmulhereàcriançaem situaçãode

vulnerabilidade.

ObjectivoEstratégico23:Prestarassistênciaeoatendimentodapessoacom

deficiência,pessoaidosaedapopulaçãodarua,atravésdasseguintesacções
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prioritárias:

a)Garantirareinserçãosocialdosmeninosderua,dosmendigosedosdoentes

mentais;

b)Expandiracoberturadosprogramassociais;

c)Criarcentroscomunitáriosparaactividadessociaiseparaacriança;

d)Aumentaraacessibilidadeeacapacidadeeconómicadaspessoascom

deficiência.

ÁREADEJUVENTUDEECIDADANIA

O engajamentodoMunicípiodeMaputonoempoderamentodajuventudeedo

fortalecimentodeumacidadaniadeterminanteparaodesenvolvimentoassentará

naprossecuçãodosobjectivosestratégicosqueseseguem:

Objectivo Estratégico 24:Implementaracções para valorizare optimizaro

potencialdajuventude,comoprioridadedegovernação,impulsionandooespírito

inovador,interventivo e cultura de trabalho para desenvolvero Município de

Maputo.Para materialização deste objectivo,o Município prosseguirá com as

seguintesacçõesprioritárias:

a)Implementarprogramasdecapacitaçãoorientadosparaomercadode

empregoparaosjovens;

b)Criaroportunidades para a prática de estágios pré-profissionais nas

empresaspúblicaseprivadas;

c)Estimular as capacidades dos jovens na gestão empresarial e

empreendedorismo;

d)Garantiro acesso à informação relativa ao anúncio de vagas de

empregabilidadeepromoçãodasiniciativasempreendedorasdosjovens,

atravésdeum portaldoMunicípio,promoçãodediálogosobreassuntos

deinteresseeoutrasferramentas;

e)Promoveraparticipaçãodosjovensnosprocessosdetomadadedecisão,
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em especialnosassuntosquelhesdizem respeito;

f) Estimularo associativismo e as capacidades dos jovens na gestão

empresarial,empreendedorismoeassociativismojuvenil;

g)Criarjanelasdeoportunidadesdefinanciamentodeiniciativasjuvenis;

h)Promoveraconselhamentoeorientaçãoprofissional;

i) Promoveroacessoàinternetgratuitaparaosjovensnosbairros;

j) Proporcionaroportunidadesaosestudantesdoensinosecundáriopara

definiçãoacertadadassuasescolhasdeáreadeespecialização;

k)Estabelecerparceriascom ossectorespúblicoeprivadoparaconcessão

debolsasdeestudoseprémiosdemérito;

l) Desenvolverparceriascom osectorprivado,paraacriaçãodoinstitutode

negócios.

ObjectivoEstratégico25:Impulsionaracidadaniaintegraldajuventude,pormeio

dapromoção dosseusdeveresegarantiadosseusdireitos,damelhoriada

qualidadedevidadosjovens,edacriaçãodeoportunidadesparasuaintegração

social,comoparceirosestratégicosdodesenvolvimentoharmoniosodoMunicípio

deMaputo,atravésdasseguintesacçõesprioritárias:

a)Educaromunícipeparaapráticadeacçõeseatitudesqueconcorram

paraocrescimentoharmoniosodoMunicípiodeMaputo;

b)Mitigaroconsumoexcessivodoálcooledasdrogasparagarantiro

desenvolvimentosaudáveleintegraldosjovens;

c)Asseguraro futuro dos jovens,acções de prevenção de doenças

sexualmente transmissíveis,gravidezes indesejadas e combate aos

casamentosprematurosem parceriacom asorganizaçõesdasociedade

civil;

d)Promoverodesenvolvimentodecompetênciasehabilidadesprofissionais

esócio-culturaisnosjovens;

e)Promoverintercâmbio sócio-culturalentreosjovensdo Município de

Maputoeestescom oexteriorparadesenvolvimentodenovoshorizontes

em váriosdomíniosdavida;

f) Desenvolvercompetênciasehabilidadesartísticaseculturaisnosjovens,
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proporcionandoocupaçãosaudávelem temposlivres;

g)Desenvolvercampanhas de educação cívica,envolvendo jovens,em

parceria com instituiçõespúblicaseorganizaçõesda sociedadecivil,

sobrepreservaçãodomeioambientenaspraiasezonasresidenciais,

segurançarodoviáriaesensibilizaçãoparaocumprimentodasdemais

posturasmunicipais;

h)Implementaro projecto bola bairro,que visa massificara prática

desportivaem todosbairros;

i) Construirum centroderecursojuvenilem cadadistritoMunicipal;

j) Incentivarosjovensautilizaroscentrosderecursosparaexplorarasua

capacidadeartístico-culturaledesenvolveroseutalento;

k)Organizaracampamentosjuvenismunicipais;

l) Garantiro acesso àinformação eaosprogramasdesaúdesexuale

reprodutivaexistentes,com vistaareduzirasgravidezesindesejadaseas

infecçõesdetransmissãosexual.

ObjectivoEstratégico26:DesenvolverprogramasdedisponibilizaçãodeTerrainfra

-estruturadaeprogramasviáveisdehabitação condignaparaaJuventudedo

MunicípiodeMaputo.Paramaterializaçãodesteobjectivo,oMunicípioprosseguirá

com asseguintesacçõesprioritárias:

a)ImplementaraEstratégiadaHabitaçãocom aalocaçãodetalhõesinfra-

estruturadosparaosjovens,em cadaparcelamentorealizado;

b)Promoverparcerias público-privadas para a viabilização de projectos

sustentáveisdehabitaçãoparajovens.

Objectivo Estratégico 27:Promovera participação e criatividade no seio da

juventude,atravésdasseguintesacções:

a)Promovercampanhas de educação da juventude sobre a protecção do

patrimónioedificadocujabelezanaturalconstituium centrodeatracção

turístico-culturaldanossacidade;

b)Incentivarosjovensautilizaroscentrosderecursosparaexplorarasua
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capacidadeartístico-culturaledesenvolveroseutalento;

c)Promoveractividadesdovoluntariadoviradasaosaneamentodomeioe

protecçãodoambiental;

d)Promoverarealização deEspectáculosmusicaisparajovensefestivais

culturais(teatro,canto,dança,etc);

e)Sensibilizar os jovens para as questões globais, promovendo o

empreededorismoeoauto-emprego,através daadopçãoedesenvolvimento

de novas tecnologias de reaproveitamento dos resíduos sólidos e a

protecçãodomeioambiente;

f) Criaro Observatório dos jovens,para assegurara sua participação e

envolvimentonosprocessosdetomadadedecisão,particularmentesobre

assuntosdeseuinteresse;

g)AssegurararequalificaçãodaPraçadaJuventude,tornando-aum espaço

nobreparaaexaltaçãodajuventude.

PILAR4

DESENVOLVIMENTODAECONOMIALOCALESUSTENTABILIDADEFINANCEIRA

DAAUTARQUIA

O Município deMaputo épelo aumento da produção,da produtividadeeda

diversificação da economia. Assim, elege, como catalisadoras do

desenvolvimento,asáreasdeagricultura,infra-estruturas,energiaeturismo,e

encorajaaatracçãodeinvestimentosnacionaiseestrangeirosquepotenciem a

materializaçãodeprogramaseiniciativasnestasáreas.

OMunicípiorenovaeasseguraoprincípiodequeoempresariadomoçambicano

deveseromotordaeconomiae,porisso,deveestarnocentrodaspolíticasde

governação.Paraoefeito,oMunicípiodefendeacriaçãodeum ambientepropício

aodesenvolvimentodoempresariadonacionaleàelevaçãodasuacapacidadede

inovação,de investimento e de competitividade,a nívelnacional,regionale

internacional.

O desenvolvimento da economia ea sustentabilidadefinanceira da autarquia

assentam noinvestimentopúblicoeprivado,naconstruçãodeinfra-estruturase
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nadinamizaçãodenegócioscapazesdegeraremprego,aumentararendados

munícipesealargarabasetributária.O Conselho Municipalvergaráporuma

gestãofinanceiraepatrimonialtransparenteeadequadaàsmudanças.

ÁREADEPLANIFICAÇÃOEFINANÇAS

A materialização dasacçõesprevistasno presente Plano de Desenvolvimento

Municipaldependem dasustentabilidadefinanceiradoMunicípio,compreendendo

estaum conjuntodeacçõesestratégicasqueinfluenciem oaumentodareceita

própria,porum lado,eamelhoriadaeficácia,eficiência,economiaetransparência

naorçamentação enagestão dadespesaedo património,poroutro.Assim,

constituem focodestaárea,osobjectivosestratégicosqueseseguem:

ObjectivoEstratégico28:Aprimorarosprocessosdeplanificaçãoeprogramação

orçamentaledaavaliação emonitoriadaexecução deplanoseorçamentos

municipais.Paramaterializaçãodesteobjectivo,oMunicípioprosseguirácom as

seguintesacçõesprioritárias:

a)Assegurar,juntocom oGoverno,aimplementaçãodoSistemadeGestão

Financeira Autárquica (e-SISTAFE Autárquico)para melhoraro controlo,

eficiência,economicidadeetransparêncianaalocaçãoegestãodosrecursos;

b)Prosseguircom oaprimoramentodosinstrumentosdeplanificaçãodecurto

emédioprazos,parapermitiratomadadedecisõeseconómico-financeiras

equilibradas;

c)Aprimoraroscritériosdeselecçãodeprojectosdeinvestimento,garantindoa

interligação entre as diferentes iniciativas e as prioridades de

desenvolvimentodoMunicípionaalocaçãodosrecursos;

d) Aprimorarosistemadereporte,monitoriaeavaliaçãodaexecuçãodeplanos

eorçamentosdoMunicípio;

e)AmpliaracoberturaeaprimorarametodologiadoOrçamentoParticipativo;

f) Revisãodastaxasmunicipaisparaoptimizaçãodacargafiscalquerecai

sobreoscontribuintes.
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Objectivo Estratégico 29:Melhorara sustentabilidade financeira através do

aumento da arrecadação da receita própria,através das seguintes acções

prioritárias:

a)Ampliareconsolidarocadastrotributáriocom destaqueparaasprincipais

fontesdereceitamunicipal;

b)Implementarmedidasdeintegração edereforço do controlo interno da

receitamunicipal;

c)Consolidarasimplificaçãodeprocessoseprocedimentosdepagamentode

impostosetaxasmunicipaiseoserviçodesuporteaocontribuinte;

d)Interligar,porviadeinternet,asunidadesdecobrançadareceitamunicipal;

e)EnvolveractivamenteecapacitarasestruturasdeBairro nasacçõesde

alargamentodabasetributária;

f) Promoveracçõesdeeducaçãofiscalaosmunícipes;

g)Intensificarmedidasdecoacçãonacobrançadostributosmunicipais;

h)Consolidarosprocessosdetransferênciasepartilhadereceitasfiscaisdo

Governo (ex.imposto de turismo,Fundo de Investimento da Iniciativa

Autárquica,FundodeCompensaçãoAutárquica,FundodeEstradas);

i) Identificaretributarobjectossujeitosaimpostosmunicipais.

Objectivo Estratégico 30:Promovera sustentabilidade financeira através da

melhoriadaeficácia,eficiência,economiaetransparênciadagestãofinanceirae

patrimonial,atravésdasseguintesacçõesprioritárias:

a)Asseguraraimplementaçãodoe-SISTAFEautárquico,paramelhorara

eficácia,eficiênciaetransparênciadaexecuçãoorçamentalefinanceira;

b)Garantirocumprimentodeprincípiosgeraisdaexecuçãodadespesaeda

ContabilidadePública;

c)Assegurara realização de auditorias internas e externas das contas

municipaiseaimplementaçãodasrespectivasrecomendações;

d)Tornaroprocessodecontrataçãodeempreitadasdasobraspúblicas,

fornecimentodebenseprestaçãodeserviçosmaiseficaz,eficientee

transparenteporformaagarantirmelhorqualidadedasinfra-estruturas,
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benseserviçosprestadosaomunicípioearesponsabilizaçãodosactores;

e)Melhorarosprocedimentosdagestãodopatrimóniomunicipalatravésdo

e-Inventário;

f) AprimoraragestãopatrimonialdoMunicípio.

Objectivo Estratégico 31:Promovera sustentabilidade técnico-financeira das

empresasmunicipais,atravésdasseguintesacçõesprioritárias:

a)Asseguraramelhoriadagestãoedatransparênciaorçamental,financeira

epatrimonialdasempresasmunicipais;

b)Garantira realização de auditorias internas e externas das contas

municipaiseaimplementaçãodasrespectivasrecomendações.

ÁREADEECONOMIALOCAL

OcompromissodoMunicípiodeMaputonapromoçãodaeconomialocalserá

materializadoatravésdamaterializaçãodosseguintesobjectivosestratégicos:

Objectivo Estratégico 32:Promovero investimento efomento depequenase

médiasempresas.Paramaterializaçãodesteobjectivo,oMunicípioprosseguirá

com asseguintesacçõesprioritárias:

a)TornaroMunicípiodeMaputonum destinopreferencialdoinvestimento

privadonacionaleestrangeiroesuportarasPME’s;

b)Divulgaroportunidadesdenegóciosepromoveraparticipaçãodosector

privadoem concursospúblicosmunicipais;

c)IncentivaroestabelecimentodoCentroMunicipaldePromoçãodaMulher

Empreendedora;

d)Continuarafortalecerasparceriaspúblico-privadas(PPP’s)aonívellocal;

e)Incentivaracriaçãodecaixaslocaisdepoupançaecréditoautogeridas;

f) Promovero estabelecimento de incubadoras de micro,pequenas e

médiasempresas(MPMEs)nosdistritosmunicipais;

g)Fortalecerosserviçosdeapoioaoinvestidor;

h)Promovera criação deuma Agência deDesenvolvimento Económico
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Local(ADEL).

ObjectivoEstratégico33:Melhoraroambientedenegóciosparaocrescimentoda

indústria e do comércio.Para materialização deste objectivo,o Município

prosseguirácom asseguintesacçõesprioritárias:

a)Criaraglomeradosindustriais(clusters)deacordo com osPlanosde

Urbanização;

b)PromoveracriaçãodeParquesTecnológicos(CentrodeInovação);

c)Simplificar procedimentos para a atribuição de DUATs em áreas

industriais;

d)Simplificar procedimentos para o licenciamento de actividades

económicasdecompetênciamunicipal;

e)Simplificaros procedimentos para a aprovação de investimentos na

cidade;

f) Promoveracriaçãodepequenasempresasdelimpezanosmercados

municipais;

g)Reforçara fiscalização de aferição de pesos nos mercados e rede

comercialdaurbe;

h)Eliminaravendadebebidasalcoólicasjunto àsescolas,hospitaise

esquadrasdapolícia.

ObjectivoEstratégico34:Promoveracriaçãodeempregos.Paramaterialização

desteobjectivo,oMunicípioprosseguirácom asseguintesacçõesprioritárias:

a)Promoverefacilitaroestabelecimentodenovasempresas;

b)Em coordenação com outros pelouros,promovera contratação de

serviçosdeusointensivodemão-de-obranaprovisãodebenseserviços

públicos(Reabilitaçãodeestradas,limpezadeespaçospúblicos,etc.);

c)Promoveracapacitaçãoem gestãodenegóciosearteseofícios,em

parceriacom oInstitutodeFormaçãoProfissionaleEstudosLaborais

AlbertoCassimo(IFPELAC),oInstitutodePequenaseMédiasEmpresas

(IPEME)eoutrosparceiros;
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d)Criarpraçasmunicipaisdeofertadeserviçosdemecânica,jardinagem,

construçãocivil(pedreiros),serralharia,carpintaria,pintura,soldadores,

canalização, empregadas domésticas, segurança, electricidade e

mecânicos;

e)Elaborarestudossócio-económicos,visandoorientarasestratégiasde

governação.

Objectivo Estratégico 35:Promover a consciência do associativismo.Para

materializaçãodesteobjectivo,oMunicípioprosseguirácom asseguintesacções

prioritárias:

a)Promover a criação de associações de comerciantes informais,

nomeadamente,deengraxadores,polidoresdecarros,vendedoresde

crédito,deenergia,defrutaeoutros;

b)Consolidarauniãodasassociaçõesagro-pecuáriasedepescadoresde

cadadistritomunicipal.

Objectivo Estratégico 36:Promover a agricultura,pecuária e pesca.Para

materializaçãodesteobjectivo,oMunicípioprosseguirácom asseguintesacções

prioritárias:

a)Apoiarasassociaçõesdeagricultoresepescadoresnoacessoarecursos

técnicosefinanceiros,paraoaumentodaproduçãoedaprodutividadee

para promover o fortalecimento da cadeia de valor,incluindo a

aquacultura,com apoiodeparceiros;

b)Concluiro processo de atribuição de DUATs para as associações

agrícolas;

c)Promoveraproduçãoem grandeescaladeaves,suínos,coelhoseoutros

animaisdepequenaespécie,atravésdeapoioàsassociaçõesnaadopção

demelhorespráticasdecriaçãoeabatedosanimais;

d)Incentivaroestabelecimentodenovasunidadesdeabate,processamento

econservaçãodeaves,suínos,coelhoseoutrosanimaisdepequena

espécie;
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e)Estimularosectorprivadoaimplantarum centrodeprocessamentoe

conservaçãodepescadoem KaTembeeKaNyaka;

f) Fortalecerosmecanismosdeauscultaçãoàscomunidadesnadefinição

dasprioridadesdosector;

g)GarantirodesassoreamentoperiódicodoRioMulaúze.

Objectivo Estratégico 37:Ampliaras infra-estruturas de mercados e feiras e

aprimoraragestão,atravésdasseguintesacçõesprioritárias:

a)ElaborareimplementaroPlanoDirectordeMercadoseFeiraserever

ondefornecessárioasrespectivasposturas;

b)Construir armazéns refrigerados no mercado de Zimpeto em

implementaçãodafaseIIdoProjectodeMercadoAbastecedor;

c)ConstruiraFeiradeArtesanato,CestariaeMobiliáriorústiconamarginal;

d)Melhorarosserviçosdehigieneesaneamentodomeionointeriordos

mercadosefeirasmunicipais,atravésdaconstruçãoeconcessãoda

gestão e limpeza de sanitários,estabelecendo padrões mínimos de

qualidadedosserviços;

e)Requalificaremodernizarosmercadosmunicipais,noâmbitodasPPP’s,

com destaqueparaosMercadosAgostinhoNeto-vulgoMuseu,Povo,

Janet,Xiquelene,XipamanineeCentroEmissordasMahotas;

f) Melhorarasinfra-estruturasdosmercadosGeorgeDimitrov,LuísCabrale

deMagoanineB;

g)Reveraestruturaeopadrãodosmercadosformaisparatorná-losmais

atractivosaoscomercianteseutentes.

Objectivo Estratégico 38:Organizaro comércio informal,implementando as

seguintesacçõesprioritárias:

a)Promoverum debateamplosobreocomércioinformaledesenharum

PlanodeAcçãocom osuportedosdiferentesactoressociais;

b) Organizarocomércioinformal,criandoumabasededados,definindode

locaisdevendadeacordocom otipodeprodutoepromovendofeiras;

c)Identificarlocaisadequadosediasespecíficos,paraarealizaçãodefeiras
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eoutrasactividadescomerciaisinformais;

d)Desenvolveracções para desencorajara venda informalem locais

impróprios;

e)Construirinfra-estruturasbásicasnecessáriasaoexercíciodaactividade

informal.

ObjectivoEstratégico39:Melhorarasustentabilidadefinanceira,atravésda

implementaçãodasseguintesacçõesprioritárias:

a)PromoverusodasTICsnoregisto,licenciamentoecobrançadeimpostos

etaxasmunicipais;

b)Contribuirnamobilizaçãoderecursosadicionaisem complementodas

receitasprópriasparagarantiraimplementaçãocabaldasactividades

programadas;

c)MelhorarosprocedimentosdeestabelecimentodasPPPscomoformade

garantirequilíbrio nos benefícios e melhorara provisão de serviços

públicosprestados;

d)RentabilizarosactivospatrimoniaisdoMunicípio.

ÁREADECULTURAETURISMO

A promoção do desenvolvimento da cultura e turismo será orientada pela

prossecuçãodosseguintesobjectivosestratégicos:

ObjectivoEstratégico40:Implementarosplanosderequalificaçãodeatractivos

emblemáticos no Município de Maputo e promovercomo roteiros turísticos,

atravésdasseguintesacçõesprioritárias:

a)Organizarepromover,em parceriacom osintervenientespúblicoseprivados

competentesdaCulturaedoTurismo,roteirosturísticosqueintegram a

BaixadeMaputo,aMarginal,aMafalala,aFortaleza,MuseuseoJardim

Tundurueoutroslocaishistórico-culturaisdereferêncianoMunicípio;

b)Melhoraravalorização económica,turísticaeculturaldoscruzeirosque

atracam noMunicípiodaCidadedeMaputo;
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c)ExpandirosCentrosdeInformaçãoTurística;

d)IncentivaraformaçãodeGuiasturísticoseintérpretes;

e)Incentivarapráticadoturismodoméstico,culturalecomunitárioatravésde

visitasguiadasparaosroteirosidentificadosdeestudantes,investigadorese

populares;

f) Desenhare implementaro Projecto de gestão de Praias existentes no

territóriosobjurisdiçãomunicipalcomoprodutoturístico.

ObjectivoEstratégico41:Mobilizarparceriasestratégicaserecursospúblicose

privadosalternativosparaodesenvolvimentodoturismoepromoçãodaculturaa

nívelnacional,regionaleinternacional,atravésdasseguintesacçõesprioritárias:

a)IdentificaremobilizarrecursospúblicoscomoaTaxadeTurismoparaapoiar

aactividadepromocionaldoMunicípio;

b)ParticiparnasacçõesdoFórum deTurismo(FORTUR)criadopeloGoverno,

paraatenderaosassuntostransversaisdoturismoeconsolidarasparcerias

insterintitucionais;

c)Firmarparceriasestratégicasanívelnacionaleinternacionalparaqueo

Municípiopossadiversificarasacçõesdepromoçãoturística;

d)Desenvolverum planodeinvestimentoturísticoparaoMunicípioeinteressar

investidoreseparceirosparaaexpansãodeequipamentosturísticoseinfra-

estruturasdeapoioaoturismo,nomeadamentecentroscomerciais,centros

derecreaçãoelazer,parquestemáticos,parquesinfantis,zoos,aquários,

entreoutros;

e)Incentivar a exploração de autocarros para excursões e autocarros

adaptadosparaturistas;

f) Negociarmodelosdefinanciamentoparaasartesemanifestaçõesculturais,

quecontemplem asparticularidadesedinâmicasdesuasactividadesno

MunicipiodeMaputo,em parceriacom bancoseinstituiçõesfinanceiras;

g)Propôr,comofontedereceitaparaaconservaçãodopatrimóniocultural,o

produtodasmultasaplicadasem decorrênciadeinfraçõescometidascontra

opatrimóniocultural.
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Objectivo Estratégico 42:Valorizare protegero património edificado do

município,e seu uso como atracção turística-cultural,com destaque para

edifícioshistóricos,monumentos,museus,bairroselocaishistóricos,através

dasseguintesacçõesprioritárias:

a)Promover,em coordenaçãocom aentidadecompetentedaCulturaeTurismo

einstituiçõesacadémicas,aeducaçãoesensibilizaçãodosmunícipessobre

a protecção do património edificado do município,com destaque para

edifícioshistóricos,monumentos,museus,bairroselocaishistóricos,em

coordenaçãocom aentidadecompetentedaCulturaeTurismoeinstituições

académicas;

b)Consolidaro ComitédeGestão do Património Culturaldo Município de

Maputo responsávelpela gestão,conservação e manutenção regulardo

patrimónioedificadomantendoasuaboaimagem elimpeza;

c)Mapearasiniciativaslevadasacaboporassociaçõesegruposdasociedade

civilvoltadasparaaconsciencializaçãodanecessidadedepreservaçãodo

patrimóniocultural,em coordenaçãocom asentidadescompetentes;

d)Promover,apoiarecolaborarnainventariaçãosistemáticaeactualizadados

bensqueintegram opatrimónioculturaledificado,em coordenaçãoocom a

entidadecompetentedaCultura;

e)Divulgarregularmente,paraos munícipes,boaspráticasparaadefesae

valorizaçãodopatrimónioculturaledificadonoMunicipio.

Objectivo Estratégico 43:Promovero Município deMaputo como um destino

turístico-culturalanívelnacional,regionaleinternacional.Paraamaterialização

desteobjectivo,oMunicípiovairealizarasseguintesacçõesprioritárias:

a)ContinuarapromoverMaputocomodestinoturísticoanívelnacional,

regional,continentaleinternacional;

b)Melhoraraimagem deMaputocomoum destinoturísticomaisatractivoe

competitivo, em coordenação com as entidades competentes, nas

componentesdesaneamentodomeio,segurançaeordenamentoespacial.
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ObjectivoEstratégico44:Preservarlocaisdeinteressehistórico-culturaledevalor

ecológico,consolidandocomoprodutoturísticodoMunicípiodeMaputo,através

dasseguintesacçõesprioritárias:

a)ConsolidaropapeldoParqueEcológicodeMahlazine,dasIlhasXefinae

Inhaca,comodestinosturísticosdoMunicípiodeMaputo;

b)RevisitaroPlanodeDesenvolvimentodaIlhaXefinaemobilizarparceiros;

c)ImplementaroplanodemaneioededesenvolvimentoturísticodoParque

EcológicodeMahlazine,em coordenaçãocom aAdministraçãoNacionaldas

ÁreasdeConservação(ANAC);

d)Continuaratrabalharcom osparceirospararevitalizaradinâmicaturística

paraaIlhadaInhaca:UniversidadeEduardoMondlane,FEMOTUReAVITUM;

e)Conceberum Plano Directorpara o ordenamento edesenvolvimento do

TurismoparaoMunicípio;

f) PromoverodesenvolvimentodaKaTembecomoum póloturístico-culturaldo

MunicípiodeMaputo,com basenoPlanoDirectordoTurismo;

g)CapitalizaraPonteMaputo-KaTembe,abrindoum CentrodeInterpretação,

proporcionando ao visitante uma experiência imersiva da história da

construçãodoempreendimento.

ObjectivoEstratégico45:ValorizarosfazedoresdasarteseculturadoMunicípio

deMaputo.Paramaterializaçãodesteobjectivo,oMunicípioprosseguirácom as

seguintesacçõesprioritárias:

a)Promovere valorizaro artista atravésda facilitação da organização de

eventosculturaisedeentretenimento;

b)Dinamizarnovoslocaisdeanimaçãoculturalqueovaipermitiroaumento

dasrealizaçõesculturaisnomunicípioeapromoçãodosartistas;

c)Criarespaços,feiras e mercados apropriados para exposições e venda

permanentedeprodutosculturaisem locaisadequadosparaoefeito,com

vistaadinamizaroempreendedorismo,onegóciodaculturaecontribuirpara
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odesenvolvimentoeprosperidadedoscidadãos;

d)Realizarumagalaanualdacultura,noâmbitodavalorizaçãodoartista;

e)PromoveracidadedeMaputocomoum destinocultural,atravésdaprodução

edivulgaçãoperiódicadeumaagendaculturaldacidade,em coordenação

com osfazedoresdeartesecultura;

f) Criarmecanismos de informação,comunicação e intercâmbio regulare

abertocom todososoperadoresculturaisdoMunicípio;

g)Criarum bancodedadossobretodasascategoriasdeoperadoresepartes

interessadasquecontribuam,directaouindirectamente,paraadinâmica

culturaldoMunicípio;

h)Em coordenaçãocom asentidadescompetentes,continuaracombatera

reproduçãoecomercializaçãoilegaldeprodutoscontrafeitosnasáreasde

músicaeaudiovisual.

ObjectivoEstratégico46:Expandirbibliotecasnosdistritosmunicipais,museuse

centrosculturais,ondeosjovenspossam desenvolverosseustalentos.Para

materializaçãodesteobjectivo,oMunicípioprosseguirácom asseguintesacções

prioritárias:

a)Incentivarosjovensa leitura para quepossam desenvolverosseus

talentos;

b)Estabelecer e operacionalizar em coordenação com as entidades

competentesum PlanoMunicipaldeincentivoàleitura,garantindomaior

acessoaolivro,avalorizaçãodaleituraeoestímuloàcriaçãoecirculação

daproduçãoliterária.
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PILAR5

DESENVOLVIMENTODEINFRA-ESTRUTURASEPRESTAÇÃODESERVIÇOS

BÁSICOSAOSMUNÍCIPES

OMunicípiodeMaputodefendequeoplaneamentodagestãodosolourbanodeve

tomarem consideraçãoasnecessidadesdapopulaçãoem matériadehabitação,

água,saneamento,energia,infra-estruturasdetransporte,dedesporto,decultura,

espaçosdelazer,entreoutros,tendoatençãoparticularaoscritériosdeocupação

racionaleprudentedaszonascosteiras.

OConselhoMunicipalpugnapelodesenvolvimentodeumarededeinfra-estruturas

municipaiscapazesdeprestarcom eficiênciaosserviçosnecessáriosparauma

boaqualidadedevidadosmunícipes,nomeadamentearedeviária,ostransportes

públicos,oabastecimentodeáguaedeenergia,adrenagem esaneamentodo

meio,a recolha e tratamento adequado de resíduos sólidos e os serviços

funerários.

O desenvolvimento harmonioso daautarquiapressupõeaexistênciadeinfra-

estruturas modernas,desenvolvidas e adequadas às actividades da vida

económicaesocialdomunicípio.Odesenvolvimentodasinfra-estruturas,efectiva-

seem coordenaçãocom oGovernoCentralqueapoiaasiniciativaslocais.

ÁREADEORDENAMENTOTERRITORIAL,AMBIENTEEURBANIZAÇÃO

ParaarealizaçãodestedesideratooMunicípiodeMaputopropõe,paraestaárea,os

seguintesobjectivosestratégicos:
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Objectivo Estratégico 47:Desenvolver as infra-estruturas municipais.Para

materializaçãodesteobjectivo,oMunicípioprosseguirácom asseguintesacções

prioritárias:

ESTRADAS

a)Construirereabilitararededeestradasdeterraepavimentadas,incluindo

sistemasdedrenagem,saneamento,construçãodepasseios,cicloviase

viaspedonaisnosdistritosmunicipais,nomeadamente:

1.DM KaMpfumu–RuaC,RuadoFlamingo,RuadaCoop1333,Ruas

dosQ.23e24nazonamilitar,Rua109,Av.MilagreMabote,RuaFrei

dos Santos,Padre André Fernandes,Rua de Aveiro,Rua Castelo

Branco,RuadoCentrodeSaúde,RuaSolipadoNorte,RuaActorAlves

daCunhaeprolongamentodaRuadaSabedoria,RuaheróisDabra,

RuadasMahotas,RuadoTribunaldaCidade,RuaAvelinoMondlane,

RuadaMunhuana,Av.AhmedSekouTouré,RuadoImpasse,Praceta

daAv.PatriceLumumbanr.214,RuadoTelÉgrafo,RuadosLusíadas,

RuadeMarconi,RuadeKassuende,RuadosQ.38,eAv.Eduardo

Mondlane;

2.DM deNhlamankulu-RuadoDepósito,RuadeDlhembula,Ruada

Carpintaria (troço Mercado Vulcano-Av.19 de Outubro),Rua de

Camões,RuadeFátima,RuadaFundição,RuadeMatateu,Ruados

Continuadores,Rua Lago Amaramba,Rua da Praça da Munhuana

(troçoAv.deAngola–Joaquim Chissano),RuaAidaAugusto,Ruade

SilexeRuaEstácioDias.Resoluçãodoproblemadedrenagem naRua

MarcelinodosSantos;

3.DM KaMaxaquene– RuadaGaredeMercadorias,RuaJoséCarlos

Lobo,RuaTenenteGeneralFernandoHonwana,RuaAlbinoRibeiro

Patxisso,RuaLisboaMatavele,RuadaGuiné,eRuadaOMM.Garantir

adrenagem naRua1ºdeMaio;
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4.DM KaMavota–RuaMárioEstevesColuna,continuaçãodaconstrução

dasvalasdedrenagem daAv,CardealDom Alexandreatéàvalados

CFM,construção de gabiões nas áreas agrícolas,,Rua dos CFM

ligandoAv.FPLM ereconstrucãodotroçodeestradaentreaPraça

dosCombatenteseaPraçadaJuventude,naAv.JuliusNyerere.

Resoluçãodoproblemadedrenagem naRuadosMambas,Conclusão

daRuadaLinhanotroçoAv.CândidoMondlaneatéàPraçados

Combatentes;continuação da Av.Dom Alexandre no troço das

bombasPagaLogoatéàAv.JuliusNyerere;

5.DM KaMubukwana–PavimentaçãodasRuasSãoPaulo,RuadeSão

Pedro,LigaçãoMagoanineAeC,RuastransversaisàRua4deOutubro,

RuadaUnidade,RuadaAeronáuticaCivil,RuadaMabor,RuadaCoop,

RuadeDrive-In,eRuadaEscolaQuisseMavota.Construçãodasvalas

daRua7,daVeterináriaaorioMulauze,VilaOlímpica–EN1,naRua

SãoPaulo;RualigaçãoMagoanineCeB,continuaçãodaRuadaPaze

RuaBairrodaLinha;

6.DM KaTembe– Implementar o Plano de Desenvolvimento e

UrbanizaçãodaKaTembe,incluindoaconclusãodapavimentaçãoda

Rua403,eaconstruçãodasestradasparaosBairrosdeChamissavae

daMarinha;

7.DM KaNyaka– Pavimentação da Rua da Administração até ao

Aeródromo,manutençãodaRuaRibzwene/Via–Inguaneeconstrução

daPonte-Cais.

ÁGUAESANEAMENTO

a)Prosseguircom arealização deinvestimentosem infra-estruturasde

abastecimentodeáguaesaneamentodomeiodemodoagarantirmaior

abrangência desses serviços aos munícipes,de acordo com os

respectivosPlanosDirectores;
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b)Asseguraraexpansãodosistemadeabastecimentodeáguaparanovas

áreas em parceria com o Fundo de Investimento e Património do

AbastecimentodeÁgua(FIPAG),ÁguasdaRegiãodeMaputoecom o

sectorprivado;

c)Fazeromapeamentodossistemasprivadosdeabastecimentodeáguae

prosseguircom aregularização efiscalização do funcionamento dos

mesmos;

d)Incrementarafrequênciadasactividadesdelimpezaemanutençãode

sarjetasevalasdedrenagem doMunicípio;

e)Continuarcom aconstruçãodelatrinasmelhoradaseblocossanitários

nosmercados,viapública,nasparagensdegrandeconcentração da

populaçãoenapraia;

f) Continuarcom aconstruçãodevalasdedrenagem;

g)Construirnovossistemasdedrenagem esaneamentonosbairrosPolana

CaniçoA eB,Albazine,25deJunho,GeorgeDimitrov,CostadoSol,

Lhamankulo,MafalalaeMaxaquene;

h)Concluiros projectos de drenagem de vias nos bairros Ferroviário,

MahotaseLaulane;

i) AmpliarosistemadetratamentodeáguasresiduaisdoValedoInfulene;

j) Criarsistemasterciáriosesecundáriosdasbaciasedeestaçõesde

tratamentodeáguasresiduais;

k)Garantiramanutençãoelimpezadasviasdeacessoeespaçospúblicos;

l) Implementaçãodeum SistemaIntegradodeMonitoriaeManutençãoda

rededeesgotos,valasdedrenagem esarjetas;

m)Assegurara regularização e fiscalização de operadores privados de

abastecimentodeágua;nomeadamenteaoníveldelicenciamento,zonas

deriscodelençóiseaquíferoscontaminados,edagarantiadaqualidade

deágua;

n)GarantirarealizaçãodoestudoerevisãodaMacroDrenagem daCidade

deMaputoearredores,parapermitirum escoamentonaturaldaságuas

pluviaisem tempoaceitável(ex.oproblemacrónicodabaixadacidadee

daszonassuburbanas).
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EDIFÍCIOSEEQUIPAMENTOSPÚBLICOS

a)Promoverareabilitaçãoepinturadeimóveisdacidade;

b)Concluir a construção,manutenção e reabilitação das sedes das

SecretariasdosBairrosMunicipais;

c)Construir ou reabilitar as Sedes das Administrações dos Distritos

Municipais.

d)ConstruirosedifíciosdaAssembleiaMunicipaledosserviçostécnicose

administrativosdoConselhoAutárquico;

e)RequalificaraPraçadeTourosetransformá-lanum espaçodeutilidade

pública.

f) ReabilitaraPraçadaJuventude(incluirnafaseIIdaAv.JuliusNyerere);

g)Implantarsanitáriosem locaispúblicos,incluindonaspraias;

h)Fazercumpriralegislaçãosobreaconstruçãodeacessosqueatendem

àsnecessidadesdepessoascom deficiência;

i) ConstruirocomplexodesportivomunicipalnaKaTembe;

j) Construirum CampoMunicipalem KaNyaka;

k)ConstruirderaizocampodobairrodeHuleneA;

l) Asseguraromelhoramentodoscamposmunicipaisexistentesnosbairros,

criaçãodenovosespaçosouadaptandocasoacaso;

m)Asseguraromelhoramentodeinfra-estruturasculturaisexistentesnos

bairros,auxílioasassociaçõesculturaisexistentesnamelhoria/execução

deprojectos;

n)Construirereabilitarinfra-estruturasescolares;

o)Construirum edifício de raiz do Comando da Polícia Municipale

respectivomurodevedação,em cadaDistritoMunicipal;

p)Construirum CentroInfantilem KaNyaka;

q)ConstruiraSecretariadoBairroRibjwene;

r) Reabilitareampliarosserviçosdasunidadessanitárias;

s)Criarcentroscomunitáriospararealizaçãodeeventossociais;

t) ConstruircentroderecursojuvenilMunicipal;
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u)ConstruirospostosdeAtendimentoPúblicoem cadaDistritoMunicipal;

v)Construirpavilhõesdesportivosmultiusos.

MERCADOSEFEIRAS

a)Criarum MercadoAbastecedordacidadedeMaputonoMercadode

Zimpetonomeadamente,construirarmazénseinstalaçãodecâmaras

frigoríficas;

b) Promover a reabilitação dos sanitários públicos nos mercados e

concessioná-losàgestãoprivada;

c)Requalificar,reabilitar,reorganizaremodernizarmercadosmunicipais,no

âmbitodeparceriaspúblicoprivadas;

d) Asseguraralimpezaerecolhadosresíduossólidosurbanosdeforma

permanenteeregular;

e)Promoveraconstruçãodesistemasdeconservaçãodehortícolas;

f) Construirafeiradeartesanato,cestariaemobiliáriorústiconamarginal.

g)ConstruçãodoMercadodoBairroNhaquene;

h)Elaborareimplementaroplanodirectordemercadosefeirasereveras

respectivasposturas.

HABITAÇÃO

a) Promoveroacessodosmunícipesàterrainfra-estruturadaparaa

construção dassuashabitaçõeseo acesso aplantas-tipo em

todos os distritos municipais,particularmente nos distritos de

KaNyakaeKaTembe;

b) Promoveraurbanizaçãobásicaeaconstruçãodahabitaçãosocial
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parapessoascarenciadas;

c) Estimularoinvestimentopúblicoeprivadoparaaconstruçãode

conjuntoshabitacionaisacustoscontroladosquecontribuam para

um maioracessoàcasaprópriaporpartedosjovens;

d) Acelerararegularizaçãodasconstruçõesem locaisabrangidospor

planos parciais de urbanização,através da disponibilização de

plantastipoeassistênciatécnica;

e) Melhorar as condições de habitabilidade em todos bairros

municipais;

f) Removeras habitações das zonas propensas a inundações e

reassentarasfamíliasem locaisseguros.

Objectivo Estratégico 48:Prestarmelhoresserviçosdesaneamento do meio,

salubridade e cemitérios.Para materialização deste objectivo,o Município

prosseguirácom asseguintesacçõesprioritárias:

a)Aumentaraabrangênciadosserviçosdelimpezadeformasustentável;

b)Melhorar a fiscalização e monitoria da qualidade de serviços

disponibilizadospelosprovedores;

c)Consolidararecolhaprimáriaem todososbairrossuburbanos,atravésde

microempresas;

d)Implantarrecipientes de lixo nas vias municipais,locais de grande

concentraçãodepessoas,escolas,hospitaiseoutros;

e)Melhoraragestãoeacoberturadarecolhadiáriaderesíduossólidos

urbanos;

f) Garantirserviçofunerárioparapessoascarenciadas;

g)Melhoraraqualidadedeserviçosfuneráriosprestadosaosmunícipes,

reforçandoagestãoeosserviçosnoscemitérios;

h)Aumentaraabrangênciadosserviçosdelimpezadeformasustentável.

SALUBRIDADE

a)ConcluiroprocessodeimplantaçãodoaterrosanitáriodeMathlemele;

b)EstabilizaretransformaralixeiradeHuleneem estaçãodetriagem e
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reaproveitamentoderesíduossólidos;

c)Construirum aterrosanitárionaKaTembe.

SERVIÇOSFUNERÁRIOS

a)Reabilitar as morgues do Hospital Central, do Cemitério de

Michafutene,assim comodosHospitaisGeraisdacidade,em parceria

com oGoverno;

b)AsseguraralimpezaeconservaçãodeCemitérios;

c)Melhorarodesempenhoeascondiçõesdetrabalhodosfuncionários

doscemitérios.

Objectivo Estratégico 49:Melhorara gestão do solo urbano,o ambienteea

qualidadedevidadosmunícipes.Paramaterializaçãodesteobjectivo,oMunicípio

prosseguirácom asseguintesacçõesprioritárias:

a)ActualizaroPlanodeEstruturaUrbanadoMunicípiodeMaputo;

b)GarantiraimplementaçãodoPlanoParcialdeUrbanizaçãodeKaNyaka;

c)ActualizaraToponímiaeoendereçamentodacidade;

d) Promoverautilizaçãodecombustíveisrenováveis,parareduziraemissão

degasespoluentesepreservaromeioambienteparageraçõesfuturas;

e)Implementaroplanodeprotecçãodomangal;

f) Continuaraidentificar,mapearerestringirlocaispropensosaestagnação

deáguasdaschuvaseresiduais;

g)Prosseguircom oplantiodeárvoresnasescolasBairros,passeiose

outros;

h)Criarum serviçodecontrolodequalidadeambientalem coordenaçãocom

oGoverno;

i) Sensibilizarosmunícipesparao combatedapoluição sonoranavia

publicaenosBairros.

ObjectivoEstratégico50: Garantirinfra-estruturasdequalidadeparaosuporteaos
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serviçosdeSaúde,EducaçãoeDesporto,atravésdaimplementaçãodasseguintes

acçõesprioritárias:

a)Procederà adaptação de locais públicos/reservas municipais para

actividadesdesportivasedelazer;

b)Construirum centroderecursojuvenilem cadadistritoMunicipal;

c)Criarumasalamultifuncional,equipadacom materiaispedagógicosem

cada escola modelo para complementar o ensino e facilitar a

aprendizagem das crianças com deficiências e com necessidades

educativasespeciais;

d)Construir,reabilitarerefuncionalizarsalasdeaulasnosbairros;

e)Apetrecharassalasaulascom carteiras;

f) Construirocanilmunicipal;

g)VedaraFlorestadeIngwane,em KaNyaka,com arameourede;

h)ConstruçãodemurosdevedaçãonasEscolasPrimáriasdeKaNyaka;

i) ReabilitaçãodoginásiodesportivodaEscolaSecundáriaGeralInhaca-

Sede.

ÁREADEMOBILIDADE,TRANSPORTESETRÂNSITO

Considerando queostransportessão elemento catalisadorda mobilidadedos

munícipes em proldo desenvolvimento de Maputo,o Município através do

“Programa Tsutsuma Maputo”perspectiva a curto,médio e longo prazo os

seguintesobjectivosestratégicos:

ObjectivoEstratégico51:GarantiraimplementaçãodoPlanoDirectorMunicipalde

Transportes,Mobilidade e Acessibilidade com vista a melhorar a gestão

estratégica eoperacionaldostransportesurbanospúblico eprivado na Área

MetropolitanadeMaputoatravésdasseguintesacções:

a)ImplementarosistemaBRT(TransporteRápidodeAutocarros):tipode

sistema de transporte baseado no machimbombo,para operação

eficientedoserviço,sãonecessárioscorredoresoufaixasexclusivas,
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deveconterestaçõescom cobrançadetarifaforadoveículoenonível

dospisosdomachimbombo,reduzindoassim,otempodeembarquee

desembarquerelacionadocom opagamentoaomotoristaecausadopor

escadas;

b)Introduzirum sistemaferroviáriodetransportedepassageiros(Metro);

c)Construirum sistemadeligaçãoentreazonadoMuseueabaixada

cidade,utilizandoelevadorouteleférico,noâmbitodePPP’s;

d)Promovereexpandiro sistema intermodalna área metropolitana de

Maputo;

e)Introduzircorredoresexclusivosparaotransportepúblicoerefazeras

rotasdetransportedemodoaabrangertodososbairros;

f) AlocarTransportePúblicoparaKaNyaka;

g)MassificarasinaléticahorizontaleverticaldacidadedeMaputo;

h)Continuarapromoveraorganizaçãodostransportadoresem associações,

garantindo deste modo o diálogo permanente com todos os

intervenientesnesteprocesso;

i) Continuarcom a manutenção e melhoria do sistema de sinalização

rodoviárianoMunicípiodeMaputo;

j) Garantiracomodidadedosutentesdostransportespúblicoeprivado,

aumentandoemelhorandoadisponibilidadeeoconfortodasparagens;

k)Melhorarascondiçõesdemobilidadedospeões;

l) Melhoraraacessibilidadeparapessoascom mobilidadereduzida,nos

terminaiseparagens;

m)LicenciarOficinasAuto;

n)Reverasposturasmunicipaisde trânsito,de transporte colectivo de

passageiros;Posturadetáxidepassageiroseposturadealuguer;

o)Prosseguircom aconstruçãodeparquesmunicipaisdeestacionamentoe

desilos-autoereforçarossistemasdecontrolodoparqueamentonavia

pública;

p)Incentivaradisponibilidadederedesem fio(Wi-Fi)em locaispúblicos

comojardins,parquesecentroscomerciais,em colaboraçãocom as

operadorasdetelefonia;

q)Asseguraraampliaçãodarededetelefoniamóvel,em articulaçãocom as
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entidadescompetentes.

ObjectivoEstratégico52:Promoverautilizaçãodemeiosdetransportedemassas

atravésdasseguintesacçõesdemédioelongoprazos:

a)Promovere divulgaro sistema de veículos eléctricos compartilhados

(veículoshíbridos,easredesderecargapoderão estarespalhadaspela

cidadepróximadoslocaisdelocaçãodosveículos):alternativaaoaluguerdo

carroconvencionalem queosclientesalugam oscarrospelaquantidadede

horasutilizadas,específicoparausorápido;

b)Criarum sistemadeacessoúnicoaotransportepúblicodepassageiros,

atravésdeum bilheteoucartãoválidoparatodososmodos,em simultâneo;

c)Introduzircorredoresexclusivosparatransportepúblicoerefazerasrotasde

transportedemodoaabrangertodosbairros;

d)Melhorara travessia Maputo – KaNyaka através da alocação de nova

embarcação.

e)Asseguraracontinuidadedatravessiamarítima,Maputo-KaTembe,para

pessoasebens;

f) Consolidaro funcionamento do Metro-Bus na área do Grande Maputo,

incluindoacriaçãodeestaçõesdestinadasafacilitarastransferênciasdas

viasférreasàsrodoviárias;

g)Criaçãoeintroduçãodecircuitosturísticosrodoviáriosemarítimos;

h)Introduçãodeautocarrosparaturistas;

i) Fomentodeespaçosdedicadoseespecíficosparaapráticadamodalidade

activa(caminhadas/pedaladastaiscomociclovias,ramblaseetc.).

ObjectivoEstratégico53:PromovermelhoriasnofuncionamentodoSistemade

TransportesUrbanosPúblicoePrivado,atravésdaimplementaçãodasseguintes

acções:

a)Melhorara gestão emanutenção da frota da Empresa Municipalde

TransportesPúblicosdeMaputo(EMTPM);
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b)MassificarasinaléticahorizontaleverticaldacidadedeMaputo;

c)Continuarapromoveraconstruçãodeterminaisdetransportespúblicose

paragensdetransporterodoviárioapetrechadascom sanitários;

d)Continuarcom a manutenção e melhoria do sistema de sinalização

rodoviárianoMunicípiodeMaputo;

e)Prosseguircom aconstruçãodeparquesmunicipaisdeestacionamentoe

desilos-autoereforçarossistemasdecontrolodoparqueamentonavia

pública;

f) AprovareimplementaroPlanoEstratégicodeEstacionamento;

g)Construirparques dissuasores e portagens nos principais pontos de

entradadacidade;

h)Continuara promoverefiscalizara organização dostransportadores

individuais e ou empresas estruturadas,evitando a concorrência

predatóriaprevalecenteegarantindodestemodoodiálogopermanente

com todosintervenientesnesteprocesso;

i) Prosseguircom a organização dostransportadoressemi-colectivose

eliminaroencurtamentoderotas;

j) Implementaracentraldecontrolo detráfego atravésdeum sistema

inteligente de gestão de trânsito e parqueamento,para preveniro

congestionamentonacidade;

k)Aprimoraragestãodasreservasdeespaçodeestacionamentonavia

pública;

l) MinimizaroimpactodostransportesdecarganotráfegodoMunicípio;

m)Continuarcom a manutenção e melhoria do sistema de sinalização

rodoviárianoMunicípiodeMaputo;

n)Criarumadebasededadosdosdiferentestiposemeiosdetransportes

incluindoestabelecimentoderegrasdefuncionamento;

o)Fiscalizarotransportedecargapesada;

p)Melhorara segurança rodoviária e o desempenho do sistema de

transportepúblicoatravésdaeducaçãocívicaedifusãodeconteúdos.
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PILAR6

COOPERAÇÃOINTERMUNICIPALEINTERNACIONAL

AconsecuçãodosobjectivosdegovernaçãodoMunicípiorequeramobilizaçãode

recursos internos e externos,que passam pelo estabelecimento,reforço e

aprofundamento das relações de amizade e cooperação existentes entre o

MunicípiodeMaputoeoutrosnacionaiseestrangeiros,eporestabelecer,num

quadro ajustado às novas exigências que respaldam do processo de

descentralizaçãoem curso,tendoem contaaagendamunicipale,deumaforma

maislata,aagendadedesenvolvimentonacional,assim comooalcancedos

ObjectivosdeDesenvolvimentoSustentável.

Neste sentido,o Município de Maputo compromete-se a desenvolveruma

governaçãomunicipalquepromovaacooperaçãoentreosmunicípiosdoPaísedo

Mundo,bem comoasorganizaçõesintermunicipais,em proldamelhoriaeda

qualidadedevidadoscidadãos,tendoaindacomohorizonte,apromoçãodaPaze

segurança que estimule investimentose mobilize financiamentos,tornando a

Cidade de Maputo uma referência,tanto a nívelnacional,como regional,

continentalemundial.

Paraamaterializaçãodestedesiderato,naáreadaCooperaçãoIntermunicipale

Internacional,o Município de Maputo irá perseguir os seguintes objectivos

estratégicos:

ObjectivoEstratégico54:Definirumapolíticadecooperaçãoquepermitamobilizar
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recursosfinanceirosparaassuasactividades,atravésdaimplementação das

seguintesactividades:

a)ReveraestratégiaderelaçõesinternacionaisdoMunicípioparaadequá-laàs

tendênciasglobaisactuais;

b)Definirapolíticadecooperação do Município respeitando ospilaresda

PolíticaExternaedaPolíticadeCooperaçãodaRepúblicadeMoçambique;

c)Promoverum canaldecooperaçãoinstitucionalcom osprincipaisactorese

decisoresdasactividadesexternasdopaís,quepermitaum alinhamentoe

complementaridadedesuasactividades.

Objectivo Estratégico 55:Promovere impulsionarparcerias estratégicas com

outrosmunicípioseautoridadeslocaisnacionaiseestrangeiras,com vista a

partilhadeexperiênciasebonsexemplosdesucesso,boaspráticasdegestãoede

desenvolvimentoautárquico,atravésdaimplementaçãodasseguintesacções:

a)Primarpelaboagovernaçãoegestãodobem públicotendosemprepresente

atransparênciaeaprestaçãodecontas;

b)Promoverrelaçõeseconómicas,sociais,culturaiseturísticasecapitalizaras

oportunidadesdecooperaçãoexistentes;

c)Promoverecontribuirparaodesenvolvimentodosectorprivado,em parceria

com osPelourosquecompõem oConselhoMunicipal;

d)Mantereconsolidarasparceriasexistenteseestabeleceroutras,priorizando

aquelasquetêm opotencialparamaterializarasprioridadesdoMunicípioe,

em sentidomaislato,aagendadedesenvolvimentonacional.

ObjectivoEstratégico56:Desenvolverrelaçõesdeamizadeecooperaçãocom os

MunicípiosnacionaisedaregiãodaComunidadedeDesenvolvimentodaÁfrica

Austral(SADC),da União Africana ,da Comunidade dos Países de Língua
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Portuguesa(CPLP),dosPaísesAfricanosdeLínguaOficialPortuguesa(PALOP),e

doMundo,em geral,implementandoasseguintesactividades:

a)RetomaraparticipaçãoepresençanosfórunsdaCidadeseGovernosLocais

UnidosdeÁfrica(CGLUA),capítuloafricanodaorganizaçãomundialdas

CidadeseGovernosLocaisUnidos(CGLU);

b)Incrementarorelacionamentocom aUniãodasCidadesCapitaisdeLíngua

Portuguesa(UCCLA);

c)ContinuaragarantiraparticipaçãodoMunicípioem fórunsinternacionaisno

quadrodasiniciativasinterestataisaqueMoçambiqueaderiu;

d)Incentivar,participarecontribuirparaumamelhortrocadeconhecimentos

entreasautoridadeslocaisafricanasproporcionadaspela“Africities”;

e)PromoverMemorandosdeEntendimentoe/ouProtocolosespecíficoscom

outrosmunicípiosnacionaiseestrangeiros,bem comoautoridadeslocais,

para a implementação de acções de cooperação e financiamento com

benefíciosmútuos;

f) Revisitaros acordos de gemelagem existentes interna e externamente,

introduzindoadendasondefornecessário,efirmaroutros;

g)Explorarasoportunidadesquepossam advirdaexperiênciadasautoridades

locaisnoMundoem geral,tendoem contaasespecificidadeseabrangência

dasmesmas;

h)Revitalizara integração do Município nos relacionamentos regionais e

globais,visandopromoverasuaimagem;

i) Incentivarrelaçõesdecooperaçãointra-africanas;

j) ParticiparnosfórunsinternacionaisepromoveroutrosnonossoPaís.

Objectivo Estratégico 57:Capitalizaraintegração municipalnasinstituiçõese

organismosdecooperaçãointermunicipaleinternacional

a)Garantiradefesadaposiçãomunicipaledopaísnadefiniçãodeagendas
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globaisemunicipais;

b)Explorar as possibilidades de financiamento aos diversos programas

municipaisatravésdeinstituiçõeseentidadescomoBancoMundial,Banco

Africano de Desenvolvimento, BADEA, Opec Fund for International

Development;BancoÁrabeparaoDesenvolvimentoEconómicodeÁfrica

(BADEA);BancodeDesenvolvimentoAlemão(KfW);CitiesAlliances;União

Europeia,DevelopmentBankofSouthAfrica;

c)Explorara possibilidade de obtenção de recursos onde se considerar

oportunoparaaexecuçãodeprojectoscom impactojuntodapopulação;

d)Estimularacçõesorientadaspararesultadosnainteracçãocom osparceiros

atravésdeiniciativaseparceriascom osectorprivadonacionaleestrangeiro;

e)Estimularpráticas que contribuam para o alcance dos Objectivos de

DesenvolvimentoSustentáveldadaasuatransversalidade.

Maputo,Marçode2019


