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O PRESIDENTE do Conselho Municipal de 

Maputo, Eneas Comiche, atribuiu, no passado 

dia 04 de Abril, ao Presidente da República do 

Z i m b a b w e ,  E m m e r s o n  D a m b u d z o 

Mnangagwa, a Chave da Cidade, a mais alta 

condecoração que o Município pode conceder 

a uma personalidade nacional ou estrangeira, 

em reconhecimento dos seus feitos para o 

desenvolvimento da Cidade de Maputo ou de 

Moçambique. 

“ “

Eneas Comiche entrega
chave da Cidade ao
Presidente do Zimbabwe

Lúcia Comiche oferece 
Enxoval ao primeiro bebé

Maputo homenageia
vítimas da COVID-19
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Eneas Comiche
entrega chaves da cidade a 
Emmerson Mnangagwa

O PRESIDENTE do Conselho Municipal de Maputo, Eneas Comiche, 

atribuiu, no passado dia 04 de Abril, ao Presidente da República do 

Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Mnangagwa a Chave da Cidade, a 

mais alta condecoração que o Município pode conceder a uma 

personalidade, nacional ou estrangeira, em reconhecimento dos seus 

feitos para o desenvolvimento da Cidade de Maputo ou de Moçambique. 

“ “
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“Acabámos de testemunhar a entrega da Chave 

d a  C i d a d e ,  e m  h o m e n a g e m  a  u m a 

personalidade incontornável da história do 

Zimbábwe, da África Austral, de África e do 

mundo. O percurso de vida do Excelentíssimo 

Senhor Presidente Emmerson Dambudzo 

Mnangagwa confunde-se com a história da 

libertação do seu País, marcada por actos 

heróicos, de coragem, inconformismo e entrega 

à resistência e luta contra a dominação colonial 

e racismo”. Foi assim que Eneas Comiche 

começou por descrever o estadista galardoado. 

Segundo o Edil de Maputo, Emmerson 

Dambudzo Mnangagwa é  um valente 

combatente pela causa da libertação dos povos 

africanos depositário de uma postura que se 

reencontra naquilo que são os valores e 

princípios que o Município definiu como visão. 

Com efeito, “a cidade de Maputo regozija-se 

por acolher Vossa Excelência como munícipe. A 

Chave da Cidade simboliza o reconhecimento 

da amizade especial que sempre nutriu por 

Moçambique e seu povo e, em particular, por 

esta Cidade das Acácias e Jacarandás,  uma 

cidade mais bela, limpa, empreendedora e 

próspera, que terá sempre as portas abertas 

para receber Vossa Excelência, a bem da 

República do Zimbabwe e da República de 

Moçambique”, afirmou Eneas Comiche. 

Por seu turno, o Presidente do Zimbabwe 

mostrou se satisfeito e honrado por ter sido 

calorosamente bem recebido em Maputo, local 

que chamou de sua segunda casa. “Recebo com 

grande júbilo a Chave da Cidade, a mais alta 

homenagem que a Edilidade confere. Eu, 

pessoalmente, e outros camaradas meus, 

consideramos Maputo nosso lar, desde a época 

em que lutávamos pela libertação do nosso País, 

Zimbabwe. Sinto-me privilegiado por integrar 

a curta lista dos demais líderes notáveis que 

receberam este reconhecimento”, enfatizou 

Mnangagwa. 

Segundo o estadista é importante que os 

dirigentes e citadinos africanos se esforcem 

para tornarem as cidades do continente, em 

geral, e de Moçambique e Zimbabwe, em 

particular, seguras, inclusivas e sustentáveis. 

“Precisamos de políticas robustas que nos 

permitam mitigar os impactos adversos da 

crescente tendência de urbanização e garantir 

que as mesmas se tornem sustentáveis”, 

sublinhou Emmerson Mnangagwa, tendo 

frisado ser também importante que se faça tudo 

para reduzir os impactos das mudanças 

climáticas que têm afectado as cidades e 

desenvolver a cooperação entre as cidades por 

forma a contribuir para o cumprimento do 

Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 

número 11 das Nações Unidas, de tornar as 

cidades e assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis. 
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Disponíveis 500 milhões de Meticais
para a reabilitação de estradas

O Conselho Municipal de Maputo (CMM) tem 

disponíveis 500 milhões de Meticais para a 

reabilitação, de raiz, de vários passeios e vias de 

acesso da cidade.  

Segundo o Director de Infra-estruturas do 

Conselho Municipal de Maputo, Saturnino 

Chembeze, numa primeira fase, as obras terão 

lugar nas avenidas Julius Nyerere, do Trabalho 

e Guerra Popular. 

Saturnino Chembeze explicou ainda que o 

objectivo das intervenções, em curso, é ter 

estradas e passeios reabilitados até ao mês de 

Outubro.

Os trabalhos de reabilitação das estradas e dos 

p a s s e i o s  c o n t e m p l a m ,  i g u a l m e n t e , 

intervenções junto dos sistemas de drenagem, 

pretendendo-se melhorar o escoamento das 

águas pluviais e residuais que, na maioria das 

vezes, provocam inundações na capital.   

Refira-se que os trabalhos de reabilitação da 

Avenida Julius Nyerere comportam dois fases, 

a primeiro, vai abranger o troço entre Ministério 

d a  D e f e s a  N a c i o n a l  a t é  a  P r a ç a  d o 

Destacamento Feminino e, a segunda, da Praça 

dos Combatentes à Praça da Juventude.
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O PRESIDENTE do Conselho Municipal de 

Maputo, Eneas Comiche, inaugurou na quinta-

feira, 7 de Abril, o Mural Sócio Educativo e 

Cultural de homenagem às vítimas da COVID-

19.

O Monumento está localizado na Escadaria do 

Viveiro Municipal, entre as Avenidas Julius 

Nyerere e Marginal, no Distrito Municipal 

KaMpfumu e a sua construção foi possível 

mercê da parceria com a Fundação Carlos 

Morgado,  Embaixada da Irlanda, empresa 

Gigawa� e da Fábrica de Tintas CIN.

Falando na ocasião, o Presidente do Conselho 

Municipal Eneas Comiche disse que com a 

inauguração do Mural fica o sentimento de 

duplo dever cumprido, uma vez que se 

conseguiu requalificar a área da cidade em 

referência e foi feita uma homenagem aos 

moçambicanos vítimas da pandemia da 

COVID-19. 

Eneas Comiche disse ainda que o Mural 

constitui em espaço cultural e de lazer 

aprazível, que passa a integrar a vasta lista dos 

destinos turísticos da capital.

O Edil de Maputo aproveitou a oportunidade 

para convidar e encorajar o empresariado e 

agentes económicos a envolverem-se no 

movimento Txuna Maputo, que deu origem à 

pintura do Mural, para abranger mais Distritos 

Municipais.

Intervindo na ocasião,  Bruno Morgado, em 

representação da Fundação parceira, afirmou 

que o objectivo desta iniciativa é prestar uma 

justa homenagem às vítimas da COVID-19 e 

cultivar a cidadania. 

“A nossa acção de parceria com o Conselho 

Municipal de Maputo não termina por aqui. 

Estamos abertos a colaborar em tantos outros 

projectos que visem melhorar as condições de 

vida dos munícipes desta cidade onde todos 

residimos”, frisou o filantropo. 

As famílias das vít imas da pandemia 

consideraram que o Mural constitui uma 

exaltação e reconhecimento daquilo que os seus 

representaram em vida para o País.

O Mural em homenagem às vítimas da COVID-

19 foi pintado pelo artista plástico e arquitecto, 

Sebastião Coana e amigos.

Maputo homenageia vítimas
da COVID-19

05



Lúcia Comiche oferece 
Enxoval ao primeiro bebé

A ESPOSA do Presidente do Conselho 

Municipal de Maputo, Lúcia Comiche, 

procedeu, no dia 7 de Abril, à entrega de um 

enxoval ao primeiro bebé nascido no Centro de 

Saúde 1° de Maio,  Distrito Municipal 

KaMaxaquene.

O gesto, inserido nas celebrações do 7 de Abril, 

Dia da Mulher Moçambicana, visa homenagear 

as mulheres, em geral, com um olhar especial 

para as mães que celebram o nascimento de 

uma vida numa data de exaltação nacional, bem 

como enaltecer o papel da classe feminina para 

o desenvolvimento do país e manutenção da 

harmonia na sociedade.

Para além da Primeira Dama do Município, o 

Pelouro de Saúde e Acção Social procedeu à 

entrega de enxovais, em simultâneo, nos 

demais Distritos Municipais de Maputo.
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“A celebração desta efeméride na cidade das 

Acácias e Jacarandás é prova inequívoca de que 

a prática da actividade física e massificação do 

desporto merecem especial atenção por parte 

do Conselho Municipal, que se compromete, 

uma vez mais, a apoiar, em material e 

equipamento desportivo, os munícipes para 

prática organizada e responsável da actividade 

física.   

Por seu turno, a Directora da Escola Primária 

Completa FPLM, Rabeca Muchuane, agradeceu 

a escolha daquele estabelecimento de ensino 

para acolher as cerimónias centrais da 

efeméride, explicando a importância da 

massificação da actividade física para a 

promoção do bem-estar e evitar casos de 

obesidade e sedentarismo na comunidade 

escolar. 

Importa referir que o evento, inserido no 

projecto “Agita Cidade de Maputo”, foi 

marcado pela entrega de material desportivo 

àquela escola, composto por bolas de futebol, 

andebol e basquetebol, apitos, cronómetros e 

coletes para continuar a massificar a prática do 

desporto.

O VEREADOR de Educação e Desporto (VED) 

do Conselho Municipal de Maputo (CMM), 

Edmundo Ribeiro, apelou aos alunos e 

professores do Município de Maputo para que 

evitem o sedentarismo, sendo activos na prática 

da actividade física de modo a promoverem a 

saúde e o bem-estar.

Edmundo Ribeiro deixou o alerta no contexto 

das celebrações do Dia Mundial da Actividade 

Física, cujas cerimónias centrais a nível da 

Capital do País, tiveram lugar no passado dia 06 

de Abril na Escola Primária Completa FPLM, no 

Distrito Municipal KaMaxakene.  

A celebração tinha como objectivo sensibilizar a 

população para a participação activa em 

actividades físicas e desportivas, de modo 

melhorar a auto-estima, prover o bem-estar e 

combater doenças como obesidade, tensão 

arterial e a inactividade física, este último, o 

quarto maior factor de mortes no mundo

O responsável pela Educação e Desporto no 

Município de Maputo sustentou o alerta 

explicando aos alunos que devem se mover e 

não ficar parados, pois o vício de assistir, por 

longo período de tempo, a televisão e/ou jogar 

vídeo games incentiva o sedentarismo, 

causando doenças como diabetes, obesidade e 

problemas nas articulações.

VED alerta sobre
riscos de sedentarismo
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Poluição sonora e encurtamento
de rota entre os temas mais abordados

A poluição sonora e o encurtamento de rotas 

são os temas mais abordados pelos munícipes 

na Linha Verde do Munícipe do Conselho 

Municipal de Maputo. 

A informação é do Gabinete do Provedor do 

Munícipe que acrescenta, a estes temas, a 

reclamação sobre a danificação dos passeios, os 

pedidos de intervenção na área de saneamento 

do meio, a denúncia de obras clandestinas, a 

regularização de campas, os impostos e as  

taxas municipais e regularização de DUATs. 

Para o Gabinete da Provedora, os munícipes do 

Distrito Municipal KaMpfumu são os que mais 

usam a Linha Verde, enquanto que os da 

KaTembe e KaNyaka são os que menos a usam. 

Recorde-se que a Linha Verde do Munícipe, 

cr iada com o propósito de faci l i tar  a 

comunicação entre o munícipe e o Conselho 

Municipal, pode ser acedida através do número 

800 945 945 e funciona através de duas 

operadoras móveis nacionais, nomeadamente, 

a TMcel e a Vodacom. 

Conheça em detalhe os propósitos da criação da 

Linha verde do Munícipe:

 (i) Dar aos munícipes um meio 

flexível  e  cômodo de apresentar  suas 

preocupações; 

 (ii) Responder de forma célere as 

inquietações dos munícipes, 

 (iii) Melhorar a interacção com as 

unidades  orgânicas  na  resolução das 

preocupações dos munícipes; 

 (iv) Investigar as denúncias e queixas 

prestadas pelos munícipes, encaminha-las à 

inspecção e/ou às entidades competentes e 

monitora-las; 

 (v) Melhorar de forma permanente a 

qualidade do atendimento ao munícipe;

 (vi) Reduzir o tempo de espera dos 

pedidos submetidos ao Município; 

 (vii)  Garantir a participação efectiva 

dos munícipes na governação municipal; e 

 (viii) Contribuir para o combate à 

corrupção 

85 181 7159
linha.verde@cmmaputo.gov.mz
Provedor do Municípe de Maputo

MAPUTO, CIDADE MAIS BELA, LIMPA, EMPREENDEDORA E PRÓSPERA

Linha Verde do Munícipe 

LIGUE GRÁTIS
800 945 945

Das 07:30 
às 22:30
HORAS

Queixas     Denúncias     Reclamações     Informações     Sugestões



KANYAKA
na ``mira´´ dos investidores

As potencialidades económicas e de turismo 

colocam o Distrito Municipal de KaNyaka no 

centro das atenções de potenciais investidores 

nacionais e estrangeiros,  constatou o 

Presidente do Conselho Municipal da Capital 

do País, Eneas Comiche, na última visita de 

trabalho que realizou àquele espaço insular 

com o objectivo de avaliar a implementação do 

Plano de Desenvolvimento Municipal 2019-

2023 ao nível distrital.

Segundo Eneas Comiche “KaNyaka é um 

distrito bastante atractivo e repleto de belezas, 

facto que atrai muitos turistas que se interessam 

pela cultura local, uma oportunidade que  deve 

ser valorizada pelos munícipes”. 

Neste contexto, referiu ser da responsabilidade 

de cada um nós valorizar as nossas conquistas.

Para tal, apelou para a necessidade de se 

continuidade as acções em curso, atraindo, 

deste modo que se alcance resultados que 

possam atrair mais visitantes e turistas para a 

ilha.

Aquando da visita, o Edil de Maputo procedeu 

à entrega de 23 kits de trabalho para guias 

turísticos como forma de garantir que estes 

possam dispor de material necessário para o 

exercício da  sua actividade. 

U m  g u i a  t u r í s t i c o  t e m  g r a n d e s 

responsabilidades porque tem de dar a 

conhecer aos visitantes a história da ilha, da 

cidade capital, de Moçambique, para além dos 

nossos hábitos e costumes de modo a contribuir 

para atrair mais visitantes, dinamizando a 

economia local", enfatizou o Presidente 

Comiche.
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Deliberações
do Conselho

O Conselho Municipal de Maputo, sob direcção de S. Excia Eneas da Conceição 

Comiche, Presidente do Conselho Municipal, reuniu-se no dia 6 de Abril de 

2022, na sua XIII Sessão Ordinária, na qual decidiu: 

1. Acolher o Projecto para Redução de Riscos de Desastres em 

Maputo; 

2. Adoptar o informe sobre as festividades do Dia 7 de Abril, Dia 

da Mulher Moçambicana;

3. Aprovar a apresentação Pública do Mural de homenagem às 

Vítimas da Covid-19;

4. Aprovar o Relatório de Campanha de Socialização da Postura 

de Cemitérios e Funerais nos Distritos Municipais;

5. Acolher a Informação sobre o Ponto de Situação Financeira do 

Município;

6. Acolher a Informação Quinzenal sobre o Ponto de Situação de 

Segurança na Cidade.
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MAIS DO QUE
UMA FONTE DE
INFORMAÇÃO
VOCÊ É
FONTE DE
ESPERANÇA
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