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n e a s  C o m i c h e  t e v e  u m  p a p e l 

importantíssimo para a consolidação e 

direcção do movimento, desde a sua 

criação, tendo desempenhado, entre

Municipal e do Conselho Municipal de Maputo 

e por representantes de outros municípios do 

país e de África.

A Cimeira da Africidades constitui uma 

oportunidade de encontro das autoridades 

eleitas e governos locais e tem como objectivo, 

por um lado, definir estratégias adequadas e 

partilhadas para melhorar as condições de vida 

das populações locais; e, por outro, contribuir 

para a integração, paz e unidade da África desde 

a base. 

A UCLGA é a organização da cúpula dos 

governos locais africanos, fundada em 2005, na 

cidade de Tshwane, África do Sul, como 

resultado da unificação de três grupos 

c o n t i n e n t a i s  d e  g o v e r n o s  l o c a i s , 

nomeadamente ,  a  União Afr icana das 

Autoridades Locais (AULA), a União das Vilas 

Africanas (UVA), e o Capítulo Africano da 

União das Cidades e Capitais Lusófonas 

Africanas, (UCCLA), visando unir os governos e 

autoridades locais de África e garantir a sua 

inserção no panorama internacional.

O PRESIDENTE do Conselho Municipal de 

Maputo, Eneas da Conceição Comiche, foi nesta 

sexta-feira (20.05.2022) distinguido em Kisumu, 

República do Quénia, com o título de Membro 

Honorário da União das Cidades e Governos 

Locais de África (UCLGA), uma organização pan-

africana de cidades e autoridades territoriais, 

durante a realização da 9ª Cimeira da Africidades, 

que este ano decorre sob o lema “O Papel das 

C i d a d e s  I n t e r m e d i á r i a s  e m  Á f r i c a  n a 

Implementação da Agenda 2030 das Nações Unidas 

e da Agenda 2063 da União Africana”

Esta distinção constitui o reconhecimento do papel 

e cometimento de Eneas Comiche com a causa das 

autoridades locais e é atribuído apenas a 

personalidades que tenham prestado serviços 

excepcionais para a organização.

Eneas Comiche
eleito Membro Honorário

 da UCLGA

outros,  o cargo de Vice-Presidente da 

Organização ao nível da Região da África 

Austral;  dirigido, em representação da 

organização, o cargo de Presidente do Comité 

de Financiamento ao Desenvolvimento da 

União das Cidades e Governos Locais (UCLGA), 

a  organização mundial ,  e  foi  a inda o 

impulsionador da união do movimento, o que 

permitiu que os governos e autoridades locais 

de toda a África tenham, hoje, uma única voz.

Registe-se que esta cerimónia foi testemunhada 

por Sua Excelência Joaquim Alberto Chissano, 

na sua qualidade de Presidente Honorário das 

Afr ic idades ,  pe lo  Al to-Comissár io  de 

Moçambique na República do Quénia, pela 

Ministra da Administração Estatal e Função 

Pública, pelos membros da Assembleia 

E
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Acesso à educação de qualidade
marca reunião do ensino primário 

Acrescentou que "os desafios da nossa actuação 

circunscrevem-se na questão da garantia do 

acesso de todas as crianças ao ensino primário. 

Com a eclosão da COVID-19, as questões de 

saneamento ganharam uma nova conotação. 

Neste sentido devemos garantir água, higiene e 

saneamento com o apoio de parceiros".

Com o apoio dos parceiros como CESC, 

ADEMO, AMEND, UNICEF, Humanity 

Inclusion e WSUP foram distribuídos um total 

de 3956 livros em 28 escolas primárias do 

Município de Maputo; realizadas sessões de 

sensibilização junto das comunidades sobre o 

envio das crianças à escola; implementado o 

Programa Global de Educação sobre segurança 

rodoviária; realizado o acompanhamento/apoio 

d e  c r i a n ç a s  c o m  d e fi c i ê n c i a  e  o u t r a s 

necessidades educativas especiais; reabilitadas 

infra-estruturas de água, saneamento e higiene 

em 14 EPC’s; criadas 7 oficinas solidárias e 

vocacionais nas escolas primárias, para a 

manutenção e reparação de mobiliário escolar, 

com envolvimento dos alunos.

Estas acções resultaram na consolidação do 

processo de melhoramento da qualidade de 

ensino. Com efeito, foram garantidos 3 (três) 

clubes de segurança rodoviária; formado 1 (um) 

clube em cada escola; beneficiadas mais de 130 

crianças e suas famílias, através de um apoio 

psicopedagógico e sessões de sensibilização; 

melhoradas as condições de higiene nas EPC’s 

beneficiando directamente 27.851 alunos do 

Ensino Primário no Município de Maputo.

acesso à educação primária de qualidade 

através da Estratégia Água Saneamento e 

Higiene para as Escolas Primárias do Município 

de Maputo. Trata-se de um instrumento que se 

orienta para a melhoria das infra-estruturas 

escolares, com particular destaque para as 

sanitárias.

O Plano de Desenvolvimento Municipal 2019-

2023 preconiza o quadro de materialização e 

coordenação das acções a nível do Ensino 

Primário, no qual a edilidade pauta por uma 

articulação permanente com os seus parceiros. 

Neste sentido, foi elaborada uma plataforma de 

apoio à Educação Primária, seguida da recolha 

de subsídios para melhor coordenação de 

actividades entre organizações que actuam na 

materialização das acções do plano governativo 

da edilidade.

Na ocasião, o Vereador do Pelouro de Educação 

e Desporto, Edmundo Ribeiro, afirmou que "o 

evento insere-se como veículo de articulação das 

diversas vertentes de actuação e traduz-se num 

momento de fortalecimento da comunicação e 

troca de experiências entre os diferentes 

intervenientes no sector da educação, 

garantindo maior equidade no acesso ao ensino 

d e  q u a l i d a d e ,  s e m  d e i x a r  d e  l a d o  o 

enquadramento da criança com deficiência". 

CONSELHO Municipal de Maputo 

realizou o fórum das organizações 

parceiras do ensino primário na Cidade de 

Maputo, com objectivo de melhorar o o



o grau de realizações e desafios que estes 

sectores enfrentam para prover serviços de 

qualidade aos munícipes da Capital do País, no 

âmbito da visita de trabalho realizada ao 

Distrito Municipal KaMpfumu. 

A Escola Primária Completa Filipe Samuel 

Magaia foi um dos locais visitados, tendo o 

Director daquela instituição, Neli Pedro Viana, 

explicado que o aproveitamento escolar do 

primeiro trimestre do corrente ano se situa na 

ordem de 73 porcento e, mesmo que seja 

positivo, a direcção ainda não está satisfeita. 

Explicou também que a percentagem é 

resultante do baixo aproveitamento dos alunos 

da 7ª classe, sobretudo na disciplina de 

Matemática, por isso, 

para rever o cenário, os pedagogos estão a 

intensificar o estudo da tabuada e a realizar 

reuniões com os pais e encarregados de 

educação, para se apurar uma das causas, que 

pode ter origem no seio familiar.      

Viana revelou que os cerca de 730 estudantes 

que frequentam aquele estabelecimento de 

ensino não enfrentam o problema da falta do 

livro escolar mas apontou que um dos desafios 

actuais é a insegurança, devido a alguns roubos 

protagonizados por malfeitores residentes nos 

arredores da escola, para além da deficiência do 

sistema eléctrico, que causa no consumo 

excessivo de energia, sufocando as finanças. 

Por sua vez a Vice-Presidente da Assembleia 

Municipal, Despedida Bento, prontamente 

recomendou as autoridades locais (Secretário de 

Bairro e Chefe de Quarteirão) e a direcção da 

Assembleia
fiscaliza Saúde e Educação

S MEMBROS da Mesa da Assembleia 

Munic ipa l  de  Maputo  esca laram 

estabelecimento de ensino e uma unidade 

sanitária, para aferir o seu funcionamento,o
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escola para, em conjunto, contactar os gestores  

da empresa Electricidade de Moçambique, 

c u r i o s a m e n t e  m e m b r o s  d o  C o n s e l h o 

Consultivo do Distrito, para que seja feito um 

trabalho de raiz, de modo a solucionar o 

problema, que dificulta o decurso normal das 

aulas no período nocturno.

Na mesma ocasião, a Vice-Presidente encorajou 

vivamente aos professores e a todo pessoal de 

apoio para continuar a trabalhar, apesar da falta 

de meios, enaltecendo o facto de, mesmo em 

momentos críticos da pandemia da COVID-19, à 

q u a l  e s t a va m  m u i t o  e x p o s t o s ,  e s t e s 

profissionais terem dado o seu contributo com 

zelo, dedicação.

Quanto à segurança, neste momento existem 

dois guardas que não são suficientes tendo em 

conta que a escola precisa de um total de seis, 

por isso os membros da Assembleia exortaram à 

Direcção da escola para envolver a comunidade, 

através do Conselho de Escola, órgão que 

congrega os pais e encarregados de educação, 

numa reunião conjunta para se poder 

solucionar o assunto.

O Centro de Saúde da Malhangalene é o outro 

local fiscalizado pela Assembleia Municipal, 

onde foi passado em revista o funcionamento 

normal das actividades naquela unidade 

sanitária. Como fruto da visita, os membros da 

A s s e m b l e i a  M u n i c i p a l  a c o l h e r a m  a s 

inquietações e deixaram a promessa de 

canalizar o pedido da equipa médica às 

autoridades de modo que se melhore o tecto que 

regista pequena infiltração em algumas salas. A 

delegação trabalhou ainda no Infantário 1� de 

Maio, na Secretaria do Bairro da Malhangalene 

“A” e na Administração do Distrito KaMpfumu.
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Morgues Municipais
beneficiam de reabilitação

sabotagem do sistema eléctrico no Centro de 

Saúde de KaTembe, levou, o Conselho 

Municipal de Maputo a reabilitar as morgues 

dos referidos estabelecimentos.

O Director Municipal de Morgues e Cemitérios, 

Hélder Muando, explicou que o objectivo da 

reabilitação e requalificação destas infra-

estruturas é melhorar os cuidados primários de 

saúde e a prestação de serviços. Explicou 

também que até este momento a edilidade já 

investiu cerca de15 milhões de Meticais para a 

reabilitação de raiz da ALA “A” da morgue do 

HCM e adquiriu mais de 70 gavetas, pois as 

antigas ficaram desgastadas por conta da 

pressão e sobrecarga para responder ao elevado 

número de óbitos causados pela pandemia. 

As obras já foram executadas em 95 porcento e 

estarão prontas até ao fim de Maio corrente, e 

Muando revelou que, em Junho, vão iniciar 

intervenções 

na ALA “B” do mesmo local, um trabalho que  

contempla intervenções no sistema de frio e 

montagem de mais gavetas, prevendo que, até 

Outubro próximo, estejam concluídas obras e 

com cerca de 180 gavetas a funcionarem em 

pleno. 

No distrito com maior ponte suspensa de África, 

KaTembe, registou-se a vandalização do sistema 

eléctrico, e neste momento decorrem as obras de 

reposição de todo sistema eléctrico, montagem 

de câmaras, condensadores e novas câmaras 

para conservação de corpos.   

Paralelamente a estes processos, as autoridades 

municipais de saúde desdobram-se em acções 

orientadas para prestar especial atenção ao 

programa de controlo de infecções, tanto para o 

pessoal de saúde que trabalha nas morgues, 

como para os familiares de ente queridos que 

frequentam o local. Assim, uma das medidas 

tomadas foi abertura da morgue do Cemitério 

de Michafutene, que somente acolhe corpos de 

vítimas da COVID-19, de modo a evitar 

contágio.

PRESSÃO do trabalho, motivada pela 

pandemia da COVID-19, que desgastou 

as infra-estruturas da morgue do 

Hospital Central de Maputo (HCM) e aA
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para aceder a Avenida de Moçambique.

Para aprimorar a gestão de resíduos, o 

Município de Maputo está a implementar o 

sistema de 5R’s, que consiste em Reduzir a 

produção de lixo; Reutilizar os resíduos sólidos 

que podem ser reaproveitados; Reciclar o 

material que pode ser usado para outros fins; 

Recusar receber o que à partida nos pode 

prejudicar e Repensar todo o sistema de 

produção e gestão do lixo. 

Actualmente são recolhidas 1400 toneladas por 

dia fruto do esforço de  três empresas 

contratadas que operam na capital do País, 

nomeadamente Clean África, Enviroserv e 

Ecolife, para recolha secundária e mais 46 

microempresas de recolha primária, que entram 

em bairros de difícil acesso. Paralelamente, 

decorrem acções para melhorar e intensificar a 

recolha, tais como a sensibilização para a 

separação de resíduos, por exemplo plástico, 

garrafas partidas, ramos de árvores, cinza, para 

além da capacitação de agentes de recolha. 

residências e vias devem contactar a edilidade 

através da Linha Verde (800945945). Para o 

efeito, a instituição está em prontidão, 24 sobre 

24 horas, para recolher os resíduos sólidos 

urbanos, visto que a proliferação dessas lixeiras 

pode concorrer para eclosão de doenças como 

malária, diarreias, cólera e parasitoses.

A Chefe de Repartição de Recolha Pública, no 

Pelouro de Ordenamento Territorial  e 

Ambiente, Florência Martins, revelou que em 

alguns bairros, como Zimpeto e George 

Dimitrov, ainda existem situações de lixeiras 

informais.  Em Zimpeto,  o fenómeno é 

fomentado por pessoas residentes, provenientes 

de fora da Cidade de Maputo, que, na calada de 

noite, retiram das suas viaturas sacos com 

resíduos e lançam nas imediações das artérias. A 

mesma situação acontece em George Dimitrov, 

originada por automobilistas vindos do outro 

município e utentes da via do Bairro Zona Verde 

Desactivadas
lixeiras informais

CONSELHO Municipal de Maputo está a 

intensificar o combate às lixeiras informais 

e exorta a todos munícipes para sempre 

que identificarem lixeiras a céu aberto naso

 Pag07



Segundo o Director de Infra-estruturas 

Urbanas, Saturnino Chembeze, uma parte dos 

buracos que a Avenida da ONU apresentava foi 

coberta por material que possibilita uma melhor 

transitabilidade e menor desgaste de viaturas. 

“Fizemos uma intervenção muito básica, 

colocando material nos buracos para que os 

carros tenham menos constrangimentos 

relativamente a essa situação”, disse Chembeze. 

A fonte acrescentou que o trabalho feito até 

então é parte da intervenção que se pretende 

fazer naquela avenida, que vai implicar a 

interrupção de toda a extensão da rodovia, 

usando-se como alternativa a Rua das Estâncias, 

que está a ser preparada para o efeito. 

“Como vamos ter uma intervenção maior, que 

obriga a interrupção do tráfego, estamos a 

preparar uma alternativa, que é a Rua das 

Estâncias. Estamos a reabilitar a Rua das 

Estâncias, de modo que, a partir de um 

determinado momento, sirva de entrada e saída 

para a cidade, no pico do tráfego”, frisou 

Saturnino Chembeze. 

Em paralelo a estes trabalhos, o Director de 

Infra-estruturas Urbanas informou que está 

sendo feita a limpeza do sistema de drenagem 

das águas pluviais, bem como o estabelecimento 

de contactos com entidades e empresas vizinhas 

responsáveis por drenar água para a via. 

Refira-se que a reabilitação da Avenida da ONU 

e da Rua das Estâncias está orçada em cerca de 

15 milhões de Meticais e está sendo levada a 

cabo pela Empresa Municipal de Mobilidade e 

Estacionamento (EMME).

``ONU´´ já tem transitabilidade
razoável

Reabilitação de avenidas e ruas

RUTO da reabilitação em curso, a Avenida 

da Organização das Nações Unidas (ONU) 

já permite transitabilidade razoável de 

veículos automóveis. F
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três viaturas, designadamente, duas do tipo roll-

on e uma compactadora.

O reforço enquadra-se no cumprimento do Plano 

de Desenvolvimento Municipal (2019-2023) que, 

dentre demais disposições, prevê melhorar a 

qualidade e cobertura dos serviços prestados, 

reforçar a capacidade de resposta e dinamizar a 

actividade de recolha dos resíduos sólidos 

urbanos na capital. 

É de referir que, com as novas viaturas, o 

Município de Maputo espera ainda incrementar 

os níveis de receita através dos contratos de 

recolha de resíduos na cidade.

Na urbe o saneamento urbano constitui um pilar 

estratégico para a edilidade, pelo que a mesma 

tem empreendido esforços materiais e de 

sensibilização dos munícipes, com vista a tornar a 

capital mais aprazível e organizada.

CMM
reforça cobertura de
limpeza com mais três camiões

O M  v i s t a  a  r e f o r ç a r  a  l i m p e z a  e 

salubridade ao nível da cidade, o Conselho 

Municipal de Maputo investiu um total de 

26.828.100,00 MT para aquisição de mais C
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de abastecimento de água, saneamento e 

drenagem. 

O mapeamento destes bairros enquadra-se num 

projecto do Conselho Municipal de Maputo 

(CMM), que tem como parceiros a fundação 

italiana, ACRA, e o Município de Milão, Itália, 

que conta com o financiamento da Delegação da 

União Europeia em Moçambique.  

Falando na cerimónia oficial de lançamento da 

actividade, que decorreu no Bairro George 

Dimitrov, o Director de Infra-estruturas Urbanas 

no Município de Maputo, Saturnino Chembeze, 

estimou que aproximadamente 1.5 milhão de 

George Dimitrov e Inhagoia ``A´´
mapeados

habitantes  poderá usufruir  dos fe i tos 

resultantes da implementação do projecto.  

“Espera-se que aproximadamente 1.5 milhão de 

habitantes usufruam dos feitos resultantes da 

implementação deste projecto”, estimou 

Saturnino Chembeze. 

Por seu turno, o representante do Distrito 

Municipal KaMubukwana disse que os 

munícipes daquela unidade municipal se  

sentem honrados e acolhem com satisfação o 

projecto.

O mapeamento de George Dimitrov e Inhagoia 

“A” é parte das actividades do Projecto e 

consiste no levantamento de dados “GPS” e 

qualitativos para identificar os maiores 

problemas existentes nos bairros-alvo, de forma 

participativa. 

s Bairros George Dimitrov e Inhagoia “A”, 

local izados no Distr i to Municipal 

KaMubukwana, já estão a ser mapeados 

tendo em vista a melhoria dos problemas o
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“Vamos dar seguimento. Vamos reunir com a 

Delegada do INAS-Cidade, para percebermos 

melhor o que está a acontecer. Depois faremos 

um outro encontro com os idosos, já na presença 

da delegada, para ela, pessoalmente, dar 

esclarecimentos aos nossos idosos”, prometeu 

Zeferino Chioco. 

Idosos de Chamanculo ``B´´
pedem intervenção do Município 

Pagamento do Subsídio Social Básico

subsídio social básico, que tem sido feito de forma 

irregular.

Segundo estes, a edilidade deve aproximar ao 

Instituto Nacional de Acção Social (INAS) a fim 

de resolver a situação. 

Reagindo a este pedido, numa reunião que 

manteve com os idosos em Chamanculo B, o 

Vereador do Distrito Municipal de Nhlamankulu, 

Zeferino Chioco, prometeu promover um 

encontro que com a delegação do INAS na cidade, 

para posteriormente reunir conjuntamente com 

este grupo social e a entidade responsável pelo 

pagamento. 

S idosos do Bairro Chamanculo “B”, no 

Distrito Municipal de Nhlamankulu, 

pedem a intervenção do Conselho 

Municipal no processo de pagamento doo
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Muito mais que uma auxiliar

uma sonhadora
Perfil
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forma indiana de fazer arroz. Tudo isto gosto de 

fazer ao ritmo da música do Mr. Bow, meu 

cantor favorito.

Perspectivas?

Penso em continuar a crescer, a direcção é 

sempre em frente, estou disposta a prestar um 

serviço com maior qualidade, facto que faz com 

que eu aprenda mais a cada dia que passa, não 

digo que sei muito, mas aprendo com cada um 

dos meus colegas e confesso, gosto deste 

trabalho.

Aos 53 anos, Cristina Armelinda Roberto, mais conhecido por Dona Fausia, nasceu e cresceu 

no Bairro do Alto Maé, Cidade de Maputo. Ingressou no Conselho Municipal em 1998 para 

“substituir” o marido que, nesse ano, perdera a vida depois de décadas ao serviço da edilidade.   

Dona Fausia trabalha agora no Gabinete do Presidente do Conselho Municipal, onde 

actualmente, desempenha a função de auxiliar. Vamos ouvir a sua estória, em discurso directo: 

Como é que chega ao Município?
A minha chegada a edilidade é marcada por um 

infortúnio. Em 1998 quando entrei no Conselho 

Municipal, acabava de perder o meu marido e como 

doméstica, não dispunha de recursos para sustentar 

os meus 6 filhos, sensibilizado coma minha perda, o 

então Presidente do Conselho Municipal, Artur 

Canana, procurou enquadrar-me, numa primeira 

fase, como cozinheira.

Como é realizar o seu trabalho?
Eu sempre tenho uma resposta favorável para as 

inquietações dos meus superiores. No meu 

vocabulário não consta a palavra “não” e/ou “não 

sei”. Portanto, trabalho há mais de 20 anos no 

Conselho Municipal, facto que me faz estar 

enquadrada em muitas questões relacionadas com a 

instituição, em geral, e das actividades internas do 

Gabinete do Presidente, em particular.

Quem é a figura que mais lhe inspira?
Eneas Comiche. Penso que trabalhar com o actual 

Presidente é um desafio do qual eu gosto, uma vez 

que me inspiro nele pela forma organizada, 

metódica e dinâmica com que trabalha

Q u e  d i fi c u l d a d e s  e n f r e n t a  c o m o 

funcionária?

Sou funcionária do Conselho Municipal há mais 

de 20 anos, o meu salário como auxiliar é baixo e 

gostaria muito que nos aumentasse. 

O que gosta de fazer nos tempos livres?

Gosto de fazer limpeza. Quando estou em casa, 

a limpeza está em primeiro lugar. Gosto de ver a 

minha casa limpa. Também gosto muito de 

cozinhar. O meu prato preferido é Biryane, uma 
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