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Novos Autocarros 
entram amanhã em circulação 

QUARENTA novos autocarros da Empresa 

Municipal de Transportes Rodoviários de 

Maputo (EMTPM) entram, a partir de amanhã, 

em circulação na capital de País com vista a 

melhorar a qualidade dos serviços prestados.

As viaturas, de marca chinesa Zhongtong, 

fazem parte de um lote de 80 machimbombos 

adquiridos pelo Governo Moçambicano através 

da Agência Metropolitana de Transporte de 

Maputo (AMT) que, para além de ter alocado 

metade à EMTPM, disponibilizou a restante 

parte a entidades particulares organizadas em 

associações de transportadores rodoviários. 

Segundo José Nicols, Vereador de Mobilidade, 

Transporte e Trânsito, com a entrada em 

circulação destes autocarros fica reforçada a 

capacidade operacional da Empresa Municipal 

de Transportes Público de Maputo para a Área 

Metropolitana do Grande Maputo, com 

destaque na capital do País, transportando mais 

passageiros, com segurança, qualidade e 

conforto. 

O Vereador de Mobilidade, Transporte e 

Trânsito afirmou ainda que os novos autocarros 

vão reforçar não só as linhas já existentesno 

interior do Município, mas também farão a 

cobertura das zonas de expansão actualmente 

menos servidas. 

De entre as linhas a reforçar, destacam-se as 

rotas Avenida Albert Luthuli – Zimpeto,  

Avenida Zedequias Manganhela – Zimpeto, e as 

que ligam o centro da Cidade às zonas de 

Albazine, Michafutene, Tchumene, Matola-

Gare, Nkobe e Boane, vão contar com mais dois 

machimbombos. 

“Em termos estatísticos, a EMTPM passará a 

transportar, diariamente, cerca de 54.000 

p a s s a g e i r o s  c o n t r a  o s  a c t u a i s  2 3 . 0 0 0 

passageiros, o que representa uma variação 

positiva de 57 por cento”. 

No entender do nosso interlocutor, os 40 

autocarros irão atenuar a situação penosa da 

falta de transporte público da Cidade de 

Maputo e arredores, mas de longe serão a 

solução deste grave problema.

“Pese  o momento oportuno da recepção destas 

unidades, a EMTPM julga haver necessidade de 

um grande reforço de sua frota e, com base na 

sua capacidade de pagamento, está a negociar 

com parceiros, o financiamento para a compra 

de mais autocarros e respectivos pacotes de 

gestão de transporte urbano que, paralelamente 

aos esforços do Governo, espera que venham a 

minimizar este mal ao nível do nosso município 

e arredores”, sublinhou o Vereador Nicols.



Vacinadas
mais de cinco mil crianças

O Município de Maputo imunizou, durante o 1º 

trimestre de 2022, um total de 5.565 crianças 

contra doenças preveníveis por vacinação, com 

destaque para o cancro do colo do útero. 

Esta cifra corresponde a 46 por cento do total de 

12.000 crianças que, durante o ano de 2022, serão 

vacinadas contra estas doenças em todo o 

território municipal, segundo revelou a 

Vereadora de Saúde e Acção Social, Alice de 

Abreu, que falava no Centro de Saúde de 

Xipamanine, Distrito Municipal Nlahmankulu, 

durante a cerimónia oficial de encerramento da 

Semana Africana de Vacinação, que decorreu de 

24 a 30 de Abril último, sob o lema ̀ `Uma Longa 

Vida para todos´´. 

“Apesar de algumas províncias terem notificado 

casos confirmados da Poliomielite, o Município 

de Maputo ainda não registou nenhum caso nos 

últimos meses´´, afirmou a Vereadora Alice de 

Abreu. 

Refira-se que o encerramento oficial da Semana 

Africana de Vacinação decorreu no Centro de 

Saúde de Xipamanine, no Distrito Municipal de 

Nhlamankulu, sob o lema “Uma Longa Vida 

para Todos”. 

Para o efeito, foram criadas 131 equipas, sendo 

30 fixas e 101 móveis.  Na mesma senda, foram 

envolvidos 29 supervisores distritais (técnicos 

de saúde), 393 activistas e 24 supervisores 

provinciais. 

Enquanto isso, um total de 314.031 crianças 

foram tratadas no âmbito da campanha de 

tratamento massivo de Shistosomiase e 

Parasitoses, que decorreu no Município de 

Maputo de 18 a 22 de Abril. 

Dados da Vereação de Saúde e Acção Social 

indicam que durante esta campanha foram, 

igualmente, administradas 314.051 crianças 

com Albendazol e 645.684 menores com 

Praziquantel. 

“Estas cifras correspondem a uma cobertura de 

99 por cento do universo estimado de 316.493 

crianças, dos 5 a 14 anos, previstas a tratar e 

prevenir contra doenças oportunistas”, afirmou 

a Vereadora Alice de Abreu.  

Esta campanha, segundo a nossa fonte, 

decorreu em todos os Distritos Municipais, nas 

escolas primárias e secundárias do sector 

público e privado e, também, ao nível das 

comunidades.
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Ruas de KaMavota
beneficiam de reabilitação

O Conselho Municipal de Maputo (CMM) 

iniciou, na semana finda, o processo de 

reabilitação, de quatro vias de acesso em terra 

batida do Distrito Municipal KaMavota. Trata-

se das Ruas do Governo, Miriam Makeba, 

Gulam Khan e dos CFM. 

Os trabalhos de reabilitação destas ruas 

consistem na sua terraplanagem e enquadram-

se nos esforços do CMM de requalificar os 

bairros da capital. 

É de referir que, para além destes trabalhos no 

Distrito Municipal KaMavota, o CMM está a 

realizar trabalhos de reabilitação e/ou 

tapamento de buracos em várias vias de acesso, 

como são os casos das Avenidas Guerra Popular, 

do Trabalho, Julius Nyerere e outras. 
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Edilidade desafia Chamanculo ``B´´
a melhorar arrecadação de receita

O Vereador  do Distr i to  Munic ipal  de 

Nhlamankulu, Zeferino Chioco, apela aos 

munícipes a intensificar o pagamento de 

impostos para a melhoria da arrecadação de 

receitas, que permitam o executivo municipal 

fazer mais intervenções, incluindo a construção 

de infra-estruturas.

Falando no fim da visita de trabalho que 

efectuou àquele bairro, Zeferino Chioco 

explicou aos Membros do Conselho Consultivo 

que a colecta de receitas do Imposto Pessoal 

Autárquico (IPA) se situa na ordem de 49 por 

cento, e está, no entanto, aquém do desejado, daí 

que considerou imperioso continuar a trabalhar 

no sentido de se sensibilizar os potenciais 

contribuintes a honrarem com os seus deveres 

para que a edilidade possa fazer mais 

investimentos e, consequentemente, melhorar 

cada vez mais a qualidade de vida dos 

munícipes.    

No encontro, os residentes do histórico Bairro 

de Chamanculo “B” foram unânimes em 

afirmar o compromisso de continuar a trabalhar 

em coordenação com as autoridades municipais 

para a resolução de vários problemas, entre eles, 

o consumo excessivo do álcool e de drogas pelos 

jovens, a criminalidade, a prevenção da COVID-

19, o combate à Malária, através da melhoria de 

saneamento do meio, para além do reforço da 

relação Polícia-Comunidade.
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OIT financia construção 
de sanitários nos Mercados Municipais

A Organização Internacional do Trabalho (OTI), 

em parceria com o Conselho Municipal de 

Maputo, está levando a cabo a construção de 

sanitários públicos nos Mercados Municipais da 

Edilidade. Trata-se de um projecto que vai 

garantir a construção de três casas de banho e 

reabilitação de outras três. 

Os novos sanitários estão a ser construídos nos 

mercados de Bagamoyo, 04 de Outubro, 

Magoanine A e 25 de Junho, enquanto os 

mercados de Mazambane, Xipamanine formal e 

informal, Luis Cabral, Janet e Mandela 1 serão 

totalmente renovados. 

O iniciativa é financiado pelo Governo da Suécia 

v i sando promover  uma es t ra tég ia  de 

investimentos intensivos em mão-de-obra 

comunitária no desenvolvimento de infra-

estruturas locais, numa altura em que muitos 

munícipes perderam os seus postos de trabalho 

como consequência das restrições da Covid -19. 

O Projecto Tipo do sanitário aprovado ocupa 

uma área de aproximadamente 40,30m2, 

estando dividido em 02 blocos - Masculino e 

Feminino. 

Possuindo 06 celas sendo: i) 04 para o uso de 

necessidades biológicas com 04 sanitas turcas; 

ii) as outras 02 celas destinam-se para o banho 

com 02 chuveiros equipados com 02 bancos de 

betão para sentar e trocar roupa. O sanitário 

possui também 02 áreas de circulação com 04 

lavatórios em betão (garantindo a sua 

durabilidade).  Apesar do projecto de sanitário 

ser maioritariamente coberto por chapas 

metálicas isotérmicas assentes em estrutura de 

madeira tratada, é coberto parcialmente por 

uma laje de betão armado calculada para 

suportar o peso de reservatórios de água 

elevados que se localizam imediatamente acima 

das celas. 

Dos três construídos, destaque vai para o 

erguido no Mercado de Magoanine, cujas obras 

compreenderam a destruição de um edifício que 

se encontrava no local escolhido, para além de 

trabalhos de nivelamento do terreno, entre 

outros actividades desenvolvidas num espaço 

de um mês.  
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Contactos: 877237105; 847237103

Preços Unitário 

(MT) Total

RESUMO DOS CAPÍTULOS

1 PRELIMINARES E GERAIS 187,375.00

2 MOVIMENTO DE TERRAS 28,650.55

3 BETÕES, AÇOS E COFRAGENS 196,536.85

4 ALVENARIAS 169,774.69

5 REVESTIMENTOS E PINTURAS 372,651.23

6 CARPINTARIAS 100,180.00

7 SERALHARIAS 80,400.00

8 COBERTURA 91,855.00

9 REDES HIDRÁULICAS 558,262.00

10 ELECTRICIDADE 105,000.00

11 REMUNERACOES 262,500.00

Subtotal 2,153,185.32

17% IVA 366,041.51

TOTAL GERAL 2,519,226.83

      

        

Qtdun

                                                                                                                   Maputo, Janeiro de 2022

ORCAMENTO

Artº DESCRIÇÃO

PREÇOS

 CONSTRUÇÃO DO SANITÁRIO DO MERCADO BAGAMOIO E MAGOANINE

                                         CONSELHO MUNICIPAL

                         DIRECÇÃO MUNICIPAL DE MERCADOS E FEIRAS

        DEPARTAMENTO DE ADMNISTRAÇÃO RECURSOS HUMANOS E FINANÇAS

Rua Santo Antonio, n 399, Maputo Cidade

E-mail: cfempreendimentoslda@gmail.com



Diz a gíria popular que “é de pequeno que se 

torce o pepino”. Foi com base nesta máxima que 

o Conselho Municipal de Maputo escalou, no 

primeiro trimestre do ano, diferentes escolas 

nos  Dis t r i tos  Munic ipais  KaMpfumu, 

KaMavota e KaMubukwana, para promover a 

Educação Ambiental a mais de duas centenas de 

crianças. Esta acção culminou com o plantio de 

árvores, a limpeza de pátios escolares e outras 

actividades de preservação e protecção do meio 

ambiente.

Segundo a Chefe do Departamento de Gestão e 

I n s p e c ç ã o  A m b i e n t a l ,  d o  Pe l o u r o  d e 

Ordenamento  Terr i tor ia l ,  Ambiente  e 

Urbanização, Nilza Zandamela, são, em média, 

30 a 50 alunos que compõem os clubes 

ambientais em cada escola da capital do país, 

que beneficiam de aulas teóricas, nas quais se 

leccionam conteúdos ligados ao ambiente e 

práticas que incidem sobre técnicas de plantio 

de árvores e limpeza nos estabelecimentos do 

ensino. 

Nilza Zandamela explicou que os alunos têm a 

r e s p o n s a b i l i d a d e  d e  d i s s e m i n a r  o s 

conhecimentos adquiridos aos colegas, na 

família e na comunidade. “Como consequência 

imediata desta nossa actividade, só na última  

semana do passado mês de Abril, foram 

plantadas mais de 80 mudas”, afirmou a nossa 

fonte.    

Ainda no que concerne à preservação do meio 

ambiente, Zandamela revelou que, durante o 

mês de Maio, dedicado ao Trabalhador, uma 

equipa do Conselho Municipal irá desenvolver 

a c ç õ e s  d e  s e n s i b i l i z a ç ã o  j u n t o  a o s 

automobilistas, na via pública, assim como 

promover caminhadas ecológicas, que vão 

agregar a componente saúde e ambiente, para 

além de promover o plantio, a reposição e a rega 

de árvores pelas artérias da cidade. 

“Com vista a eliminar-se o uso de saco plástico, 

que constitui um dos principais ‘inimigos’ do 

ambiente, o Conselho Municipal tem estado a 

intensificar a divulgação de mensagens que 

incentivam o uso de cartuchos de papel, cestos 

de palha e saco biodegradável junto aos 

supermercados e outros locais de maior 

concentração de munícipes, de modo a evitar o 

uso excessivo do plástico, que prejudica em 

grande medida o meio ambiente e dificulta o 

escoamento de águas pluviais e residuais nas 

valas de drenagem pela concentração nestes 

locais”, sublinhou a nossa fonte. 

CMM educa crianças
para a protecção do meio ambiente 

O Município de Maputo acolheu, entre os dias 

29 de Abril e 1 de Maio, a IX Edição do Torneio 

Internacional de Moçambique Bola ao Ar 

(TIMBA) da MOZBASKET, evento que contou 

com um universo de 300 jogadores veteranos de 

basquetebol, com idades maiores de 30 anos, 

dos quais 35 por cento eram mulheres.

O torneiro, que contou com a participação de 

atletas provenientes de Moçambique, Angola e 

Reino de Eswatini, decorreu em quatro campos, 

nomeadamente, os pavilhões do Clube dos 

Desportos da Maxaquene, Grupo Desportivo de 

Maputo e respectivos campos anexos.

Conselho Municipal acolhe
torneio de basquete veterano
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Rumo ao Centenário do Poeta-mor
CMM imobiliza obras de Craveirinha 

Com objectivo de imortalizar a obra, o percurso 

histórico e feitos do herói nacional, escritor, 

poeta, jornalista, nacionalista, futebolista e 

combatente de luta de libertação nacional, José 

Craveirinha, o Presidente do Conselho 

Municipal de Maputo, Eneas Comiche, escalou 

a Fundação que leva o nome desta importante 

figura histórica que, se fosse viva, em 2022 

completaria 100 anos de idade.

O autor das obras “Xicandarinha”, “Maria”, 

“Cela 1”, “Xigubo”, entre outras, destacou-se 

pela poesia de combate, que despertou o espírito 

nacionalista e patriótico, galvanizando os 

moçambicanos rumo à  Independência 

Nacional, escrevendo desta forma, em letras de 

ouro, o seu nome na história da nossa pátria de 

heróis.   

Após visitar a Fundação, cujo edifício constitui 

um autêntico legado cultural,  onde se 

encontram expostas obras literárias, telas 

pintadas por vários artistas, troféus e diplomas 

de honra e inúmeras condecorações, Eneas 

Comiche explicou que “Maputo lembrará 

sempre o contributo valioso do escritor e poeta-

mor que é Craveirinha, conhecido em todo o 

mundo e que marcou gerações de jovens por ter 

l u t a d o  p e l a  p á t r i a  e  t e r  d e f e n d i d o ,  

continuamente, Moçambique nas esferas 

política, social, cultural e desportiva.”

O Presidente do CMM acrescentou que “o 

legado do poeta Craveirinha honra-nos, 

dignifica-nos e identifica-nos como munícipes 

desta Bela Cidade das Acácias e Jacarandás e o 

seu contributo permanecerá indelével, através 

deste fantástico trabalho museológico e a sua 

soberba colecção de obras literárias e de várias 

outras disciplinas artísticas, que interligam 

vários momentos da história da sua vida.” 

A visita à Casa-Museu e Fundação José 

Craveirinha faz parte da celebração do 

centésimo aniversário natalício do Poeta-mor e 

enquadra-se no Plano de Desenvolvimento 

Municipal 2019-2023, que prevê a preservação, a 

conservação, a divulgação do património 

cultural material e imaterial, como motor do 

desenvolvimento das indústrias culturais e 

criativas, no Município de Maputo.

A actividade foi marcada por várias actividades, 

com destaque para audição de poemas 

declamados pelo autor de Xicandarinha e pela 

apresentação do projecto de futuro mural e 

museu em sua homenagem, a ser construído em 

Michafutene, onde viveu até aos dois anos de 

idade.
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Homenagem ao Lindo Lhongo
celebrada com exaltação e dramaturgia

Assinalou-se a 27 de Março o Dia Mundial do 

Teatro, uma data que o Município de Maputo 

reaviva, buscando os marcos históricos e 

culturais da capital do país que marcaram o 

teatro moçambicano. Lindo Lhongo é, sem 

dúvida, uma das personalidades que se 

destacou nesses marcos.

É nesta senda que a edilidade decidiu 

homenagear, a título póstumo, o primeiro 

dramaturgo negro moçambicano que se 

destacou pela qualidade dos seus trabalhos 

artísticos e pelo desenvolvimento das artes em 

Moçambique, um evento  que teve ligar nos 

paços do município no passado dia 28 de Abril.

Na ocasião, foram exibidas peças teatrais 

escritas pelo malogrado, proporcionando um 

momento de partilha de emoções e sentimentos, 

em que os actores tomaram dos marcos de 

encenação de Lindo Lhongo para melhor 

representarem. 

O Presidente do Conselho Municipal de 

Maputo,  Eneas Comiche,  serviu-se da 

oportunidade para reiterar a importância da 

valorização dos fazedores das artes e cultura do 

Município de Maputo e reconheceu que o ícone 

da dramaturgia moçambicana, Lindo Lhongo, 

inscreveu seu nome na arena cultural 

moçambicana através das extraordinárias obras 

que criou como encenador, dramaturgo e 

escritor.

Por meio de notáveis produções nas artes 

plásticas, literárias e teatrais, Lindo Lhongo 

construiu representações de amor e de variadas 

temáticas do quotidiano moçambicano entre as 

quais  se  destacaram “Os noivos ou a 

Conferência Dramática sobre o Lobolo” e “As 30 

mulheres de Muzeleni” de 1974.

Nas palavras do Presidente do Conselho 

Municipal de Maputo, “assinalamos o Dia do 

Teatro rendendo homenagem ao Lindo Lhongo, 

preservando o seu legado, e celebrando todos 

quanto se dedicam às artes, em geral, e todos os 

que fazem das diferentes disciplinas das artes 

cénicas a sua área de investimento.”

Por seu turno, a família saudou a iniciativa, 

afirmando que “é com enorme satisfação que 

acolhemos esta singela, porém importantíssima 

homenagem de reconhecimento da obra do 

escritor e dramaturgo Lindo Lhongo, mais do 

que acertada, consideramos este gesto uma 

verdadeira apreciação do legado histórico do 

nosso artista.” 

Nascido em Maputo, Lindo Lhongo contribuiu 

para o crescimento sócio-cultural de Maputo, 

marcando a história do teatro nacional com 

o b r a s  c a r r e g a d a s  d e  s i m b o l i s m o s , 

representando a cultura local, bem como o 

reforço do sentido do nacionalismo por meio da 

consciencialização política.

BOLETIM INFORMATIVO P.09



BOLETIM INFORMATIVO P.10

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

Presidente do Conselho Municipal, reuniu-se no dia 26 de Abril do corrente ano, na sua XVI 

Sessão Ordinária, na qual deliberou: 

1. Aprovar a Proposta de Postura de Porta Aberta para estabelecimentos de 

restauração e bebidas que operam no Município de Maputo, a ser submetida à 

Assembleia Municipal; 

2. Aprovar o Plano de Acção do reforço da Comunicação; 

3. Acolher a informação sobre o impacto das chuvas no Município de 

Maputo; 

Nesta sessão, o Conselho Municipal foi informado sobre: 

 a. A situação das obras Municipais em curso;  

 b. O ponto de situação da implementação do Projecto de 

Transformação Urbana (PTUM); 

 c.  A participação da edilidade na Conferência Empresarial sobre 

Economia e Tecnologias de Informação e Comunicação; e, 

 d. A entrega da Chave da Cidade a S. Excia. Lazaro Chakwera, 

Presidente da República do Malawi. 

Paços do Município, em Maputo aos 26 de Abril de 2022

Deliberações do
Conselho
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TRABALHADOR
Vamos Fazer de Maputo uma Cidade mais 

bela, limpa, empreendedora e próspera

Feliz
do

Linha Verde do Munícipe

800 945 945
facebook/conselho municipal de maputo conselho municipal de maputo #conselhomunicipaldemaputo
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