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TRANSPORTE
ESCOLAR
Passa a contemplar
acompanhante

CMM
NOS MERCADOS MUNICIPAIS

CONSTRÓI SANITÁRIOS

MALÁRIA PREOCUPA

Placas nas vias

KaMubukwana distingue-se
na luta contra Tuberculose

Loide Massangaie
Directora Municipal Adjunta de Mobilidade, 

Transportes e Trânsito do Conselho 

Municipal de Maputo

facilitam o acesso
à Cidade

EM NHLAMANKULO
O PRESIDENTE da Assembleia Municipal de 

Maputo, Samuel Modumela, defende a necessidade 

urgente de se potencializarem soluções para os 

problemas emergentes no Distrito Municipal de 

Nhlamankulo, com destaque para o surto de Malária 

que está a surgir a nível daquele distrito municipal. 
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As carrinhas de transporte escolar são obrigadas 

a integrar a figura de acompanhante nas suas 

viagens. Trata-se de uma pessoa que se 

encarregará de cuidar do comportamento dos 

alunos transportados. Esta é, segundo a 

Directora Municipal Adjunta de Mobilidade, 

Transportes e Trânsito do Conselho Municipal 

de Maputo, Loide Massangaie, uma das 

principais inovações da Postura Sobre o 

Transporte de Aluguer, cuja proposta de revisão 

foi aprovada em Abril de 2021. 

O documento determina que o acompanhante 

deve ocupar, no veículo, um lugar que lhe 

permita aceder, facilmente, aos utentes, sendo 

que no caso de veículos escolares com dois pisos 

ou com mais de 30 lugares é exigida a presença 

de pelo menos dois acompanhantes. 

Segundo a nossa fonte, o acompanhante é 

contratado pelo responsável pelo Transporte 

Escolar e o seu trabalho tem a supervisão das 

escolas e dos encarregados de educação. 

Ainda em relação ao Transporte Escolar, a 

postura revista destaca a identificação do 

veículo, que passou a ser de cor amarela 

(especificação RAL 1033) e que deve conter uma 

faixa horizontal preta, em lugar bem visível, 

com a indicação do nome, o contacto da empresa 

ou do proprietário e deve ostentar o respectivo 

número da licença ou alvará. 

Por outro lado, a postura em alusão introduz 

outras modalidades, a exemplo do Transporte 

Fúnebre e dos Serviços de Transferência de 

Passageiros, destinados à deslocação de 

hóspedes do aeroporto para o hotel ou estâncias 

turísticas, vice-versa.

Loide Massangaie

Transporte Escolar
Passa a contemplar 
acompanhante
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Relativamente ao Transporte Fúnebre, o 

documento refere que os veículos destinados a 

este serviço devem ser ligeiros, com o mínimo 

de 3 portas; devendo ostentar matrícula 

nacional; com espaço para colocação da urna e o 

seu peso bruto não deve ser superior a 7000kg. 

Os referidos veículos devem ainda ostentar cor 

preta, cinzenta ou branca e terem, em lugar bem 

visível, a indicação do nome, contacto da 

empresa ou proprietário, contemplando nas 

laterais, o número da licença.

Quanto aos veículos de Serviço de Transferência 

de Passageiros, ao abrigo da postura revista, 

devem ser de cor branca, ostentando nas laterais 

das portas, o número de licença e o nome do 

hotel ou estância turística.

Para a divulgação e sensibilização da Postura 

revista, o Conselho Municipal de Maputo 

(CMM) tem vindo a promover encontros com os 

gestores abrangidos por esta norma. 

“Para o caso do transporte de alunos, fizemos 

um trabalho conjunto com a Associação dos 

Transportadores Escolares, no sentido de 

verificarmos o que fazia parte de nossas 

preocupações. Relativamente ao transporte 

fúnebre e de transferência, efectuámos visitas à 

agências funerárias e hotéis”, disse a Directora 

Municipal Adjunta de Mobilidade, Transportes 

e Trânsito, Loide Massangaie. 

Importa ainda referir que este instrumento 

orientador foi publicado em Dezembro de 2021 

e revê os procedimentos para o licenciamento e 

exercício da actividade que se pretende. 
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CMM constrói sanitários
nos mercados Municipais

COM vista a melhorar a higiene e saneamento 

nos mercados e feiras municipais e estabelecer 

padrões mínimos de qualidade destes espaços 

comerciais, o Conselho Municipal de Maputo 

construiu um total de quatro sanitários públicos 

e reabilitou sete. 

Beneficiaram de novos lavabos os mercados de 

Bagamoio, 4 de Outubro, Magoanine A e  25 de 

Junho, enquanto os mercados de Mazambane, 

Xipamanine formal e Informal, Hulene, Luís 

Cabral, Janet e como Mandela 1 viram os seus 

sanitários renovados.

No acto da entrega destas obras aos utentes, o 

Vereador do Desenvolvimento Económico 

Local, Danúbio Lado, apelou aos gestores dos 

mercados beneficiários para cuidarem e 

fazerem uma gestão eficinte dos mesmos.

“Estes sanitários são de todos nós e devem ser 

muito bem cuidados, pois a sua má gestão pode 

constituir um perigo para a saúde, tanto dos 

vendedores, assim como dos que vêm cá fazer 

compras”, frisou o dirigente para depois

salientar que o Conselho Municipal vai 

continuar a construir e reabilitar os mercados 

com vista a criar um espaço aprazível para o 

desenvolvimento da economia do maior 

município nacional. 

Na ocasião, Danúbio Lado anunciou a 

construção, já em curso, de mais sanitários 

públicos no Mercado Grossista de Zimpeto, 

motivado pelo elevado número de utentes 

registado naquele estabelecimento comercial, 

assim como da reabilitação dos lavabos do 

Mercado Museu.

Para assegurar a durabilidade das infra-

estruturas ora construídas e reabilitadas, a 

Comissão de Vendedores dos Mercados, 

gestores destes sanitários, rubricaram um termo 

de compromisso no qual prometem empenhar-

se em administrar sustentavelmente os mesmos 

e, tendo sido, para o efeito, criada uma equipe de 

fiscalização do Conselho Municipal que 

garantirá a fiscalização mensal.

03BOLETIM INFORMATIVO



04

Malária
preocupa em Nhlamankulo

O PRESIDENTE da Assembleia Municipal de 

Maputo, Samuel Modumela, defende a 

necessidade urgente de se potencializarem 

soluções para os problemas emergentes no 

Distrito Municipal de Nhlamankulo, com 

destaque para o surto de Malária que está a 

surgir a nível daquele distrito municipal. 

Falando no âmbito da visita de trabalho que 

efectuou, semana finda, àquele distrito, Samuel 

Modumela apelou à equipa de Saúde local para 

que tomasse medidas proactivas com vista a 

estancar o surto daquela doença que, segundo 

referiu, está a ganhar contornos preocupantes. 

Na ocasião, Samuel Modumela realçou a 

necessidade de haver um maior diálogo entre as 

entidades governativas e os munícipes de modo 

a impulsionar a participação da população na 

tomada de decisões, sobretudo em matérias de 

impacto directo na vida de todos. 

“Devemos trabalhar directamente com os 

nossos munícipes. Nhlamankulo tem, no seu 

território, um dos maiores mercados do nosso 

Município, o Mercado de Xipamanine. É preciso 

envolver os vendedores e os munícipes, em 

geral, na organização da venda informal em 

redor deste mercado, bem como em outros 

pontos do distrito”, frisou Modumela.  

Como órgão fiscalizador da acção governativa, o 

Presidente da Assembleia Municipal inteirou-se 

do estágio actual de crescimento daquele 

Distrito, os constrangimentos registados e, 

acima de tudo, quis saber das soluções que a 

unidade administrativa tem em carteira com 

vista a fazer face às suas próprias limitações.

Cumprindo a sua agenda de trabalho, visitou a 

rua da Fundição, no bairro de Chamanculo “D”, 

onde actualmente decorrem as obras de 

alargamento da rua para posterior construção 

de uma estrada com o respectivo sistema de 

drenagem; foi inteirar-se das obras de 

construção da Secretaria do Bairro Municipal de 

Chamanculo “C” e escalou o Mercado 

Municipal do Fajardo.

Modumela, procurou saber do estado actual das 

obras  de  requa l ificação  do  ba i r ro  de 

Chamanculo “C”, onde decorre a reorganização 

integrada do bairro no âmbito da iniciativa 

Regenera, um projecto financiado pela Agência 

I t a l i a n a  d e  C o o p e r a ç ã o  p a r a  o 

Desenvolvimento, que incide na reestruturação 

urbana, com foco na melhoria do espaço físico 

do bairro e das suas condições sociais e 

ambientais.

Na ocasião, o Vereador do Distrito Municipal de 

Nhlamankulu, Zeferino Chioco, apresentou os 

principais pilares de desenvolvimento daquele 

distrito, focando nas principais actividades 

realizadas, tendo destacado a formação de 138 

bombeiros voluntários, o combate à venda de 

bebidas alcoólicas em locais impróprios, 

sobretudo nas escolas, a sensibilização para 

retirada de vendedores informais na via pública 

e passeios, bem como o reforço da ligação 

Polícia-Comunidade.
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KaMubukwana distingue-se
na luta contra a Tuberculose

A CADA ano, em 24 de Março, é celebrado o Dia 

Mundial da Tuberculose (TB) com o objectivo de 

aument ar  a  consc ien t ização  sob re  as 

consequências devastadoras da doença e para 

intensificar os esforços para acabar com essa 

epidemia global.

No âmbito desta efiméride, o Distrito Municipal 

KaMubukwana foi, este ano, distinguido como 

o que apresentou melhor reporte de dados ao 

nível da cidade de Maputo, o que permitiu que o 

distrito recebesse o prémio de um computador, 

para galvanizar ainda mais o seu desempenho.

Em paralelo, o Centro de Saúde de Inhagóia 

recebeu uma balança, fruto da distinção na 

categoria de unidade sanitária com o registo 

mais elevado da taxa de sucesso no tratamento 

da doença, uma vez que todos os doentes 

diagnosticados com Tuberculose cumpriram 

com o tratamento e registaram melhorias. 

Foi a 24 de Março de 1882 que Robert Koch 

anunciou a descoberta da bactéria causadora da 

Tuberculose, o que abriu caminho para o 

diagnóstico e cura desta enfermidade que 

continua sendo uma das doenças infecciosas 

mais mortais do mundo. Todos os dias mais de 4 

mil pessoas morrem vítimas desta doença e 

cerca de 30 mil adoecem no mundo.

DIA MUNDIAL DA LUTA CONTRA A

TUBERCULOSE
Investir na Eliminação da Tuberculose 

é salvar vidas

24 de Março
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Placas nas vias facilitam
o acesso à Cidade
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OS munícipes de Maputo consideram que as 

placas de nomenclatura das vias, ruas e 

avenidas da capital facilitam o acesso à cidade. 

Segundo estes, localizar diferentes instituições, 

escolas, lojas, igrejas e demais locais tornou-se 

menos trabalhoso graças a estes instrumentos 

de sinalização montados pelo Conselho 

Municipal de Maputo. 

Falando à nossa Reportagem, Henriques 

Chissano, começou por elogiar a iniciativa da 

edilidade para depois frisar que “as placas têm 

uma importância crucial pois a cidade é grande 

e para podermos nos deslocar com segurança 

precisamos delas. Quando não consigo localizar 

uma instituição apoio-me muito delas”.

Por sua vez, João Vitanisso, depois de se mostrar 

satisfeito com o trabalho do CMM afirmou que 

este endereçamento é importante porque “hoje 

em dia é muito mais fácil chegar a um destino. 

Não há dúvidas que foi uma excelente ideia 

esta”.

“Chamo-me Sara Pereira e antes de mais 

gostaria de dar os parabéns ao CMM pelo 

trabalho. Foi muito bom terem colocado estas 

placas. Até de carro conseguimos encontrar os 

sítios que procuramos. Está de parabéns o 

Conselho Municipal”, afirmou em contacto com 

a nossa Reportagem. 

As Placas de Identificação de Ruas e Avenidas 

surgiram no âmbito dos esforços do Conselho 

Municipal de Maputo de tornar a cidade mais 

comunicável. 

Segundo a Directora Municipal Adjunta de 

Mobilidade, Transportes e Trânsito, Loide 

Massangaie, foram instaladas, pelo menos na 

zona urbana e alguns pontos das zonas 

periféricas, 3500 placas. Este conjunto serviu 

para abranger cerca de 157 ruas e avenidas e 926 

c r u z a m e n t o s  e  e n t r o n c a m e n t o s ,  e m 

praticamente cinco distritos Municipais. 
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PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÉNERO 
Município de Maputo no bom caminho

O Presidente do Conselho Municipal de 

Maputo, Eneas Comiche, considera que o 

Município de Maputo está no bom caminho no 

que respeita à promoção da igualdade de 

género. 

O Edil da capital do país fez esta consideração 

tomando como base os dados internos sobre o 

nível de cumprimento da questão de género no 

Município, apresentados na cerimónia de 

encerramento do mês da mulher e  de 

lançamento da Campanha Contra o Assédio no 

Local de Trabalho, realizada na última quinta-

feira, 14 de Abril. 

“Apraz-me constatar que o Conselho Municipal 

de Maputo está no bom caminho relativamente 

à promoção da igualdade de género, uma vez 

que do total de 2.865 trabalhadores, 1.058, ou 

seja, 37 por cento são mulheres”, constatou 

Eneas Comiche. 

O mais  al to responsável  da edil idade 

considerou também que, apesar do bom 

caminho que o Município tem vindo a trilhar, 

há ainda um grande desafio pois, segundo ele, 

“a meta é o alcance do equilíbrio e equidade de 

género em toda a estrutura do Conselho 

Municipal de Maputo, principalmente, nos 

cargos de liderança”. 

Entretanto, embora as questões do género 

estejam mais direccionadas para as mulheres, 

Eneas Comiche referiu que há necessidade do 

envolvimento do homem. “É fundamental que a 

sensibilidade de género se torne uma cultura, 

conscientemente, enraizada na mente de todas 

as funcionárias e de todos os funcionários, como 

um dever perante a sociedade e maneira de ser e 

estar em todas as unidades orgânicas do 

Conselho Municipal de Maputo”, referiu o 

Presidente do Conselho Municipal de Maputo 

salientando que para que tal se torne realidade, 

todos os pelouros devem empenhar-se em 

estabelecer o equilíbrio, tanto nas nomeações, 

como nas novas contratações de pessoal. 
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Lançada campanha
contra assédio sexual
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O PRESIDENTE do Conselho Municipal de 

Maputo, Eneas Comiche, disse que a campanha 

contra o assédio, sobretudo sexual, no local de 

trabalho constitui uma oportunidade para se 

repor a justiça nas relações de género e de 

trabalho, afastando as ideias falaciosas que 

perpetuam e arrastam as relações sociais de 

poder que subjugam mentalmente as mulheres 

a uma ilusória autoridade masculina. 

Falando na cerimónia oficial de lançamento da 

campanha, o Edil de Maputo disse ainda que o 

assédio consubstancia abuso de poder, cria 

insegurança e baixa os níveis de auto-estima das 

suas vítimas. 

É por isso que, na visão do Presidente, o assédio 

deve ser combatido através de medidas que 

imponham respeito e padrões de conduta  

adequados que contrariem todo e qualquer acto 

de humilhação, violência verbal, psicológica, 

sexual, entre outras formas.

Eneas Comiche encerrou o seu discurso 

instando a unidade de género do Conselho 

Municipal de Maputo a divulgar informação e 

promover educação sobre questões de género e 

que ponha à disposição de todos os funcionários 

e funcionárias os instrumentos institucionais de 

protecção contra a discriminação e assédio 

contra as mulheres, em especial o assédio 

sexual.

A Campanha Contra o Assédio no Local de 

Trabalho no Município de Maputo decorre sob o 

lema “Não se cale perante uma injustiça, diga 

não ao assédio!”.
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Feiras Temáticas
já são tradição

BOLETIM INFORMATIVO

AS feiras temáticas, que decorrem semanalmente 

no Município de Maputo, já estão a tornar-se 

uma tradição na Cidade das Acácias e 

Jacarandás. Só no primeiro trimestre do presente 

ano, aderiram à iniciativa mais de 450 feirantes, 

fazendo jus à bandeira do executivo municipal, 

no ciclo 2019-2023, de reorganização da venda 

informal.   

As feiras arrancaram em Março último e vão 

continuar até Dezembro e, segundo o Director 

Municipal-Adjunto de Mercados e Feiras, César 

Cunguara, o objectivo da iniciativa é organizar a 

venda informal, que é acompanhada de acções 

de sensibilização dos vendedores que ocupam 

locais impróprios, de modo que adiram, de 

forma voluntária e colaborativa, à iniciativa do 

Conselho Municipal.

Cunguara explicou que a edilidade, no âmbito da

implementação do Plano de  Desenvolvimento 

Municipal 2019-2023, está a criar condições para 

os vendedores informais exporem e venderem 

os seus produtos de forma organizada, segura e 

ordeira.  

“Estamos, igualmente, a trabalhar no sentido de 

as feiras escalarem todos distritos municipais, 

sem descurar a sensibilização para ocupação de 

bancas vazias nos mercados e feiras”, frisou a 

fonte tendo de seguida se referido à intenção da 

edilidade de, a longo prazo, proceder à 

reorganização da venda informal vai devolver a 

estética e beleza que caracteriza a Cidade de 

Maputo e os requisitos para participação são 

s imples ,  bas tando a  apresentação  do 

documento de identificação e pagamento de 

uma taxa simbólica de 100 meticais.



Lar de idosos acolhe
almoço de Páscoa
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A Páscoa representa  um momento de 

confraternização, harmonia e partilha. É com 

base nesse espírito altruísta que o Conselho 

Municipal de Maputo celebrou a efeméride no 

Lar da Terceira Idade no bairro de Magoanine C, 

Distrito Municipal KaMubukwana, num gesto 

marcado por um almoço acompanhado de 

brindes aos idosos que vivem naquele local.

Na ocasião, a esposa do Presidente do Conselho 

Municipal ,  Lúcia  Comiche,  rei terou a 

importância da Páscoa no seio familiar como 

sendo “um momento de muita alegria onde 

b u s c a m o s  e n c a r n a r  o s  p r i n c í p i o s  d a 

solidariedade para com os mais necessitados, 

servindo-nos de pontes em prol da bondade, 

amparo e fraternidade. Queremos com este 

gesto proporcionar um momento especial para 

os nossos irmãos e irmãs cientes de que é 

estando no lugar do outro que nos tornamos 

humanos.”

Por seu turno, o Presente do Conselho 

Municipal,  Eneas Comiche, referiu ser 

importante que cada um dos munícipes de 

Maputo contribua para a valorização da pessoa 

idosa, preservando os seus direitos e o seu papel 

na família, comunidade e na sociedade. “Em 

celebração da Páscoa, usemos este momento 

para reflectir em torno do cuidado e proteção a 

se ter com os idosos!”, apelou Comiche.

A  a c t u a ç ã o  d o  c o n c e i t u a d o  m ú s i c o 

moçambicano Mr. Bow constituiu um dos 

momentos altos da festa, cujo pico da sua 

performance foi a canção “Va Nawela”, que 

“obrigou” os idosos a se levantarem  e 

ensaiarem passos de dança, ao mesmo tempo 

que tiravam “self’s” com o cantor,  tornando a 

ocasião especial, onde a alegria e entusiasmo se 

reflectiam em cada gesto e rosto dos presentes.
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Município de Maputo
celebra o dia internacional 
do livro infantil

Celebrou-se no dia 2 de Abril o Dia Internacional do Livro Infantil que, este ano, 

foi assinalado sob o lema: “Meu Livro, Meu Melhor Amigo!” A data foi fixada 

para incentivar as crianças e serem leitoras e autoras, além de consciencializar 

os pais, encarregados de educação, professores e toda a sociedade sobre a 

necessidade de incutir, ainda cedo, o hábito e o gosto pela leitura. Numa 

iniciativa do Instituto Nacional das Indústrias Culturas e Criativas em 

parceria com o Conselho Municipal Maputo, através do Pelouro da Cultura e 

Turismo, o dia do livro infantil decorreu no Jardim Tunduru e contou com a 

presença de figuras importantes como Sua Excelência Frekson Bacar, Vice 

Ministro da Cultura e Turismo. O Conselho Municipal Maputo esteve 

representado pela Senhora Dra. Gilda Florentina Samuel Directora do Serviço 

Municipal da Acção Social, na qualidade de representante do Presidente do 

Conselho Municipal e pela Direcção Municipal de Bibliotecas e Arquivo.
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Deliberações 
do Conselho
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O Conselho Municipal de Maputo, sob direcção de S. Excia. Eneas da Conceição Comiche, 

Presidente do Conselho Municipal, reuniu-se, nos dias 12 e 13 de Abril do corrente ano, na 

sua XIV Sessão Ordinária, a qual deliberou: 

1. Acolher a Proposta de Revisão da Postura de Porta Aberta;

2. Aprovar a construção do mural de boas práticas de higiene no quadro do 

projecto de sensibilização sobre mudança de comportamento em higiene e 

saneamento para a prevenção da COVID-19 no período entre 2022-2023; 

3. Adoptar a informação sobre o ponto de situação da implementação de 

algumas acções realizadas no âmbito do Projecto de Transformação Urbana 

(PTUM).

Nesta sessão, o Conselho Municipal de Maputo foi informado sobre a participação do 

Conselho Municipal no II Forum Urbano Nacional. Sua Excelência, Eneas Comiche, 

Presidente do Conselho Municipal de Maputo, participou e interveio na cerimónia de 

abertura do evento e o Vereador de Ordenamento Territorial, Ambiente e Urbanização, Eng. 

Silva Magaia, procedeu à apresentação do tema “Assentamentos Informais: Desafiando o 

Paradigma Actual”. 

Paços do Município, em Mapuro aos 13 de Abril de 2022



de
Abril
202218  22a

É GRATUITO

A CAMPANHA SERÁ FEITA PORTA A PORTA E NAS ESCOLAS
Serão abrangidas crianças de 5 a 14 anos de idade, em todos os Distritos do Município de Maputo

Campanha de Tratamento
Massivo  de Bilharziose e 
Parasitoses Intestinais
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