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I.

INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as principais realizações do cumprimento do Plano de Actividades do
Conselho Municipal no ano de 2017, e está estruturado respeitando as acções desenvolvidas nas
diversas áreas de actividades do Conselho Municipal da Cidade da Matola (CMCM), nomeadamente,
1. Governação Autárquica Participativa
2. Segurança Pública e Combate à Criminalidade
3. Finanças Autárquicas
4. Desenvolvimento da Economia Local
5. Desenvolvimento de Infra-Estruturas Municipais
6. Ambiente, Urbanização e Habitação
7. Saúde, Acção Social e Sociedade Civil
8. Educação e Formação
9. Cultura, Desporto e Recreação
10. Valorização do Jovem
11. Protecção da Pessoa Idosa
12. Protecção a Criança
13. Valorização da Mulher
14. Cooperação Intermunicipal e Internacional
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II.

GRAU DE CUMPRIMENTO DAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA O ANO 2017

No quadro das actividades programadas para o período em análise, o Conselho Municipal da Cidade
da Matola realizou as seguintes actividades:
1. GOVERNAÇÃO AUTÁRQUICA E PARTICIPATIVA
a) Visitados os 42 bairros dos três Postos Administrativos, tendo-se constatado a necessidade
de: Intensificar acções no âmbito do reordenamento dos assentamentos informais e Melhorar
a intervenção no ordenamento do território para colmatar os efeitos pouco desejáveis da
chuva. Neste contacto com a comunidade, que é permanente, recebemos aconselhamentos
sobre o processo de governação, e em conjunto, foram propostas prioridades de intervenção
para cada Bairro. Vide imagem abaixo:

Sessões de Governação Aberta nos Bairros de Ndlavela e Fomento

b) Realizado uma Presidência na Terminal, onde interagimos com munícipes e passageiros na
terminal de passageiros do bairro T3, tendo resultado na:
- Reorganização e melhoramento da estrutura da terminal;
- Reorganização de rotas de transporte; e
- Reforço da fiscalização;
c) Realizada reunião, com líderes religiosos dos 03 Postos Administrativos Municipais, no âmbito
da governação autárquica participativa, onde foram auscultadas as preocupações e colhido o
contributo destes para o desenvolvimento do Município.
d) Realizada audiência pública, no Posto Administrativo da Matola-Sede, com a participação dos
munícipes dos 3 Postos Administrativos Municipais, os quais apresentaram preocupações da
mais diversa natureza, com destaque para:
§

Pedido de emissão de títulos de Direito de Uso e Aproveitamento de Terra
(DUAT);
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§

Pedido de espaço para habitação;

§

Pedido de espaços para implantação de projectos sócio-económicos;

§

Resolução de conflitos de DUAT;

§

Água e saneamento do meio e,

§

Melhoria de vias de acesso;

e) Realizadas reuniões com agentes económicos no Posto Administrativo do Infulene, com vista
a auscultar e obter o contributo para o desenvolvimento do Município.
f) Partilhadas experiências de Governação Autárquica e participativa com os estudantes
universitários integrados no Projecto YALI (Iniciativa para Jovens Lideres Africanos), na
Universidade Eduardo Mondlane, integrando estudantes de Moçambique e de outros Países.

2. SEGURANÇA PÚBLICA E COMBATE À CRIMINALIDADE
a) Realizadas 34 reuniões populares nos bairros da Zona Verde, Acordos de Lusaka, 1º de Maio,
T3, Boquisso, Ngolhosa, Vale do Infulene, Ndlavela, Tsalala, Infulene A, Nkobe, Siduava,
Machava Sede, Malhampsene, Sikwama, Matola J, Liberdade e Matola A, com vista a
promover relações de boa-vizinhança entre munícipes, fomentando o conhecimento mútuo e
detectando movimentos estranhos;
b) Em coordenação com a PRM, estão em constituição os Conselhos Comunitários de
Segurança e a realização de patrulhas de proximidade;
c) Concluída a construção e inauguradas as instalações da 2 ª Esquadra no bairro Matola D e 1º
de Maio (Posto Administrativo Municipal da Matola Sede e Infulene). Vide imagem abaixo:

Posto Policial do bairro 1° de Maio

d) Em coordenação com o Comando Provincial da República de Moçambique (PRM),
desencadeamos operações com vista a prevenir o crime na via pública, combate a poluição
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sonora e garantia do cumprimento do horário de fecho de estabelecimentos comerciais através
de patrulhas nocturnas.

3. FINANÇAS AUTÁRQUICAS
3.1. Receita Global
Durante a gerência, a receita total cobrada atingiu o montante de 759,195,687.25Mt (setecentos e
cinquenta e nove milhões, cento e noventa e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete meticais e vinte
cinco centavos), dos quais 48% corresponde à Receita Própria, 42% Transferências de Estado e
10% Outras Receitas, conforme se apresenta no Modelo 11 e se resume na tabela 1.
Tabela No. 01 – Receita Global (2016-2017)
N. Ord
1

2

Fonte de Recurso

Realizado - 2016

Previsao-2017

Realizado-2017

Receita Própria

Realização 2017% Variação 2016/17 %

293.879.083,20

451.690.126,19

363.582.796,29

80%

24%

Receitas Fiscais

127.638.037,17

217.298.309,78

166.208.796,27

76%

30%

Receitas não Fiscais

166.241.046,03

234.391.816,41

197.374.000,02

84%

19%

295.377.390,03

316.090.850,00

316.090.850,20

100%

7%

Fund. Comp. Autárquica

191.090.503,87

205.782.980,00

205.782.980,20

100%

8%

Fund Inv. Inic Autárquica

84.736.856,16

91.207.810,00

91.207.810,00

100%

8%

9.550.030,00

19.100.060,00

19.100.060,00

100%

100%

Transferência de Estado

PERPU
OIDP
3

Outras Receitas
Total

#DIV/0!

-100%

561.445.625,13

10.000.000,00

813.970.227,62

-

79.522.040,76

-

10%

-86%

1.150.702.098,36

1.581.751.203,81

759.195.687,25

48%

-34%

3.1.1. Receita Própria
A receita própria atingiu o montante de 363,582,792.29Mt (trezentos e sessenta e três milhões,
quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e noventa e dois meticais e vinte e nove centavos),
correspondente a 80% da meta anual prevista e um crescimento 24% relativamente ao igual período
de 2016. Nas Receitas Fiscais contribuíram para esta realização o Imposto Predial Autárquico (IPRA)
com 94% e o Imposto de Transmissão de Imóveis (IASISA) com 85% e nas Receitas não fiscais
destacaram-se as rúbricas Licenças de Transportes Passageiros e Mercadorias e Recolha, Depósito e
tratamento do lixo com as realizações de 116,37% e 82% respectivamente, conforme se apresenta no
Modelo 12.
3.1.2. Transferências de Estado
Durante a gerência, as transferências do Estado atingiram o montante de 316,090,850.20Mt
(Trezentos e dezasseis milhões, noventa mil, oitocentos e cinquenta meticais e vinte centavos),
correspondente a 100% da meta anual prevista e um aumento de 7% comparativamente a igual
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período de 2016. Este aumento resulta do incremento em 2017 dos limites das transferências do FCA
em 6% e FILL em 8%.
3.1.3. Outras Receitas
As outras receitas atingiram o montante de 79,522,040.76Mt (setenta e nove milhões, quinhentos e
vinte dois mil, quarenta meticais e setenta e seis centavos), correspondente a uma execução de 10%
da meta anual prevista e uma redução de 86% comparativamente ao exercício económico anterior,
justificada pelo não desembolso da última prestação do Empréstimo Bancário.
3.2. Despesa Global
A execução da despesa global atingiu o montante de 702,006,481.00Mt (setecentos e dois milhões,
seis mil, quatrocentos e oitenta e um meticais), dos quais 61% corresponde a Despesas Correntes e
39% a Despesas de Capital, conforme se apresenta na tabela 2 e no Modelo 17.
Tabela No. 02 – Despesas Realizadas
N. Ord
1

Descrição

Previsão 2017

Realizado 2017

Real. % 2017 Varic. 2016/17 %

Despesas Correntes

387.218.591,74

465.563.135,18

427.302.615,95

92%

10%

Despesa com Pessoal

173.978.561,94

189.602.879,04

180.667.960,47

95%

4%

Bens e Serviços

211.876.788,90

251.503.020,89

228.553.879,39

91%

8%

Outras Despesas Correntes
2

Realizado 2016

1.363.240,90

24.457.235,25

18.080.776,09

74%

1226%

Despesas de Capital

700.677.156,48

1.116.188.068,63

274.703.865,05

25%

-61%

Bens de Capital

535.205.758,91

934.403.039,56

145.003.931,02

16%

-73%

Outras despesas de Capital

165.471.397,57

181.785.029,07

129.699.934,03

71%

-22%

1.087.895.748,22

1.581.751.203,81

702.006.481,00

44%

-35%

Total

3.2.1 Despesas Correntes
As despesas correntes atingiram o montante de 427,302,615.95Mt (quatrocentos e vinte sete milhões,
trezentos e dois mil, seiscentos e quinze meticais e noventa e cinco centavos), correspondente a 92%
do limite anual previsto. O nível de realização alcançado superou o do exercício económico anterior
em 10% influenciado pela subida de preços de bens de consumo, combustíveis, energia e dos custos
de manutenção de meios e equipamentos.
3.2.2 Despesas de Capital
As despesas de capital atingiram o montante de 274,703,865.05Mt (duzentos e setenta e quatro
milhões, setecentos e três mil, oitocentos e sessenta e cinco meticais e cinco centavos),
correspondente a 25% do limite anual fixado e uma redução de 61% comparativamente ao período
homólogo de 2016. Esta redução é justificada pela falta de pagamento da última factura ao empreiteiro
da obra do Edifício Sede do Conselho Municipal.
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4. DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA LOCAL
4.1 Actividades Económicas
a) Simplificados procedimentos para licenciamento de actividades económicas, através da
tramitação de processos de licenciamento nos Postos Administrativos, bem como instalação
de agência bancária Ecobank para o pagamento electrónico de taxas;
b) Realizados 71 licenciamentos de pequena dimensão nos postos administrativos;
c) Realizado o Licenciamento de 36 micro indústrias e 27 actividades de prestação de Serviços
de pequena dimensão e introdução de melhoramento nos mecanismos de cobrança e
licenciamento de publicidade e taxas por actividade económicas, comercial e industrial;
d) Realizado o licenciamento de 202 actividades de comércio;
e) Participação na conferência de negócios da CTA, tendo havido manifestação de interesse do
empresariado na implantação de parques municipais de bens e serviços;
f) Constituídas 107 novas unidades (micro e pequenas empresas);
g) Participamos da 53ͣ Edição da FACIM, Feira Agrícola Comercial e Industrial de Moçambique,
realizada em Ricatla, Distrito de Marracuene. Vide imagem abaixo:
h) Participação numa Mesa Redonda sobre investimentos em África, que teve lugar em Macau,
no âmbito da Promoção do Investimento na Cidade da Matola, onde partilhou-se experiências
com Governos locais da Ásia, Países falantes da língua Portuguesa e Entidades promotoras
de Investimento;
i)

Realizado um encontro com Empresários da Matola com o objectivo de auscultar as suas
preocupações em relação aos planos do Conselho Municipal no quadro da participação
inclusiva e desenvolvimento da economia local;

j)

Licenciados trezentos e quinze (315) estabelecimento nas áreas de Micro Indústria, Comércio
e Prestação de Serviços; e

k) Licenciados cento e cinquenta e seis (156) reclames publicitários.
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FACIM 2017

4.2 Transportes
Na área de Transportes foram realizadas as seguintes acções:
a) Adquiridos 17 autocarros que vão reforçar a frota da ETM, sendo que 7 estão a circulação e os
restantes 10 recentemente adquiridos estão no processo de rectificação para adequar ao
formato de transporte público de passageiro urbano; Vide fotografia nº 4.
b) Em parceria com o Ministério de Transporte foi inaugurada uma oficina de reparação e
manutenção de autocarros no Bairro Matola Gare - Tchumene;
c) Iniciado o processo de recuperação de viaturas de quatro viaturas, em parcerias com o
Ministério de Transportes e Comunicações, o Fundo de Desenvolvimento de Transportes e
Comunicações, as empresas Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM) e Companhia de
Desenvolvimento do Porto de Maputo (MPDC);
d) Abertura da rota de transporte público nas seguintes rotas:
Ø Khongolote – Praça dos Trabalhadores;
Ø Namaacha/ Baixa (2 autocarros)
Ø Massaca/Baixa (2 autocarros)
Ø Boane/Baixa (2 autocarro)
Ø Matola-gare/Baixa (1 autocarro)
Ø Tchumene/Baixa (1 autocarro)
e) Como medida alternativa procedemos junto com as associações de transportadores (privado)
iniciamos a abertura de novas rotas de transporte semicolectivo de passageiro
nomeadamente:
Informe do Presidente do Conselho Municipal, acerca do Cumprimento do Plano de Actividades no exercício anual 2017
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Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Bunhiça/Baixa (03 viaturas);
Bunhiça/Museu (02 viaturas);
Bunhiça/Xipamanine (04 viaturas);
Bunhiça/Cidade da Matola (03 viaturas);
Bunhiça/Mozal (03 viaturas);

Ø Matola-Gare/ Nwamatibjana cujo percurso é de 5Km operando com cinco (05)
viaturas;
Ø T3/Novo mercado Nwamatibjana cujo percurso é de 12Km operando com dez (10)
viaturas;
Ø T3/ Intaka 2 cujo percurso é de 15 Km operando com oito (08) viaturas e,
Ø Nwamatibjana/ Zimpeto cujo percurso e de 8 Km operando com quatro (04) viaturas.

Novos Autocarros da ETM

4.1.1Transporte Metropolitano do Grande Maputo
No âmbito do projecto Metropolitano do Grande Maputo e para o melhoramento da capacidade de
transportes públicos o Município da Matola beneficiou-se de quarenta e oito (48) autocarros que foram
alocados ao sector privado.

4.1.2

Outras Actividades do sector

a) Em parceria com a empresa Maputogal, foi construída uma paragem de transporte
semicolectivo de passageiro na Av. Das Industrias no bairro da Liberdade, Posto
Administrativo Municipal da Matola-Sede.
b) Realizado o trabalho de identificação de espaços para terminais de transportes semicolectivo
de passageiros tendo sido identificados cinco espaços para construção de terminais e
paragem em parceria com o sector privado.
c) Sensibilizadas as comissões locais para intensificar o controlo de rotas e superlotação de
passageiros.
d) Criada base de dados de grandes contribuintes num total de 620 empresas cadastradas.
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4.1.3

Licenciamento de Transportes

Nestes serviços destacam-se os seguintes licenciamentos:
Ø Licença de Transportes Semicolectivo de passageiro: licenciados setecentos e
cinquenta e oito (758) viaturas;
Ø Licença de Circulação: licenciados dois mil quatrocentos (2406) viaturas pesadas
(Camiões);
Ø Licença de Condução de Velocípedes: licenciados oitenta e seis (86) motoristas.

4.3 Mercados e Feiras
a) Revitalizada a comissão do mercado Infulene ‘‘A’’, Machava-Sede, Matola ‘’B’’ e eleitos os
membros da comissão dos vendedores;
b) Realizadas jornadas com todos vendedores uma vez por semana em todos os mercados
municipais;
c) Realizadas monitorias de verificação de limpeza nos mercados 1º de Maio, Mapandane,
Mussumbuluco, Matola J, Liberdade, 3 de Fevereiro, Machava Sede, Patrice Lumumba,
Infulene A, Matola B, Mercado 8 de Março, Boquisso, Muhalaze e mercado Marcelino dos
Santos;
d) Realizadas jornadas de sensibilização dos vendedores na divulgação da postura sobre os
mercados e feiras com destaque para o uso de batas, tocas, tratamento dos alimentos, cartões
de saúde e exercício da actividade comercial dentro dos mercados;
e) Identificados espaços nos bairros Acordos de Lusaka, Boquisso B, Av. do Zimbabwe, Matola D
e Machava Sede para a promoção de feiras e leilões;
f) Realizadas feiras agro-pecuárias na Av. Zimbabwe e na Cidadela;
g) Realizadas 07 feiras de insumos agrícolas na Av. Zimbabwe no Posto Administrativo da
Machava e 07 feiras mistas realizadas em frente ao Estádio da Machava;
h) Aferidas 1067 balanças electrónicas e 92 balanças manuais;
i)

Emitidas 464 licenças de comércio;

j)

Emitidas 261 certidões;

k) Emitidos 51 cartões para vendedores ambulantes;
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l)

Em coordenação com a Vodacom, foram divulgados, sensibilizados os vendedores dos
mercados Patrice Lumumba, Machava-sede no Posto Administrativo da Machava e mercados
7 de Abril e T3 no Posto Administrativo do Infulene, sobre os serviços de cadastramento para
o pagamento de taxas via Mpesa;

m) Assinado o contrato com a FIPAG para fornecimento de água no mercado Tsalala;
n) Assinado o contrato para a ligação de corrente eléctrica no mercado municipal 7 de Abril;
o) Transferidos vendedores informais do exterior para o interior do mercado T3.
p) Realizadas visitas de monitoria do saneamento nos estabelecimentos comerciais localizados
nos mercados dos três Postos Administrativos Municipais.
q) Realizadas jornadas permanentes de limpeza em todos mercados dos três Postos
Administrativos Municipais.
r) Sensibilizados os vendedores informais com vista a transferi-los para os mercados formais nos
seguintes termos:
§

Da Ponte aérea da Casa Branca para os mercados formais do Trevo e Kussuhi;

§

Do espaço designado por Naz-Naz, para o mercado da Machava Sede;

§

De fora dos mercados Matola-Gare e do T-3 para se estabelecerem dentro dos
mercados;

§

Da terminal expresso (Bairro da Liberdade) para o Mercado 8 de Março;

§

De fora do Mercado para o interior do Mercado Municipal 25 de Setembro (Patrice
Lumumba);

§

Do cruzamento de Malhampsene (Estrada N4) para os Mercados Municipais
Locais.

s) Retirados dezoito (18) estabelecimentos comerciais que se encontravam no passeio contiguo,
ao longo do muro da Igreja Apostólica Doze Apóstolos de Moçambique do Bairro T-3, tendo
sido enquadrados no interior do Mercado Municipal local.
t) Retiradas dezoito (18) barracas no Mercado municipal de Malhampsene, garantindo o espaço
necessário para a construção de alpendres e bancas de produtos mistos. Na mesma ocasião,
foram enquadrados sete operadores que se encontravam a exercer actividades nos
estabelecimentos abrangidos nesta operação.

Informe do Presidente do Conselho Municipal, acerca do Cumprimento do Plano de Actividades no exercício anual 2017

Pela Matola que Queremos

Page13

5. DESENVOLVIMENTO DE INFRA-ESTRUTURAS MUNICIPAIS
5.1.1 Estradas Asfaltadas:
a) Concluída a asfaltagem da Avenida 03 de Fevereiro (fase 1);
b) Concluída a pavimentação da Rua do IMAP.
c) Realizada a manutenção de rotina (tapamento de buraco) da Av. Joaquim Chissano, 05 de
Fevereiro, Josina Machel (Mafureira), Av. das Industrias, Seine Saint Dennis, 05 de Fevereiro
e 04 de Outubro;
d) Pavimentados 2850 metros de estrada Mapandane-Konoluene;
e) Pavimentados 2150 metros, e em fase da regularização da base com saibro (200 metros) da
estrada Khongolote – Molumbela;
f) Colocadas lombas na Av. Eduardo Mondlane, Av.3 de Fevereiro e União Africana.

Rua do IMAP

5.1.2 Estradas Terraplanadas:
a) Construídos 3500 metros de estrada Matola Gare-Siduava, no Posto Administrativo da
Machava;
b) Reabilitados 2500 metros do troco circular/Muhalaze e 3000 metros do troco Circular/Intaka no
Posto Administrativo de Infulene;
c) Reabilitado a estrada Circular - Intaka (comida pelo trabalho) – Em curso a regularização do
pavimento;
d) Reabilitado a estrada Matola Gare/Circular;
e) Intervencionada a rua de acesso a Universidade Nachingweia;
f) Terraplanada a rua 12.042, no Posto Administrativo da Matola-Sede;
g) Terraplanados 3000 metros do troço Circular/Intaka (FIPAG), no Posto Administrativo de
Infulene;
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h) Terraplanado o troço Mercado Nkobe/Circular, no Posto Administrativo de Machava, cerca de
2000 metros de extensão.
i)

Terraplanada a Av. do Rio Zambeze, Rua dos trabalhadores.

j)

Melhorada a área da nova terminal de T-3.

k) Terraplanada a estrada São Dâmaso, Machava KM 15 - Singathela – Patrice.
l)

Terraplanada a estrada de acesso ao mercado Nkobe.

m) Terraplanada a estrada de acesso a cozinha comunitária em Mussumbuluco.
n) Iniciada a reabilitação da estrada Nkobe – Mercado da Matola Gare.
o) Terraplanada a Av. de Mathemele (Troço 3 de Fevereiro/ Patrice).
p) Terraplanada a estrada Patrice/T-3.
q) Terraplanada a estrada Khongolote/Mafureira;
r) Em curso a terraplanagem da rua defronte da Direcção Provincial Obras Publicas, Habitação e
Recursos Hídricos na Matola “C”.
s) Reabilitados 250 metros da Rua do Bagamoio no Posto Administrativo da Matola – Sede;
t) Em curso a reabilitação da Estrada Khongolote – Circular numa extensão de 8km no Posto
Administrativo do Infulene;
u) Reabilitados 10 000 metros de ruas da Matola H no Posto Administrativo da Matola Sede;
v) Em curso a abertura de Estrada no bairro de Ngolhosa, Posto Administrativo do Infulene numa
extensão de 2 000 metros;

Terraplanada a estrada Khongolote Circular

Estrada Patrice Lumumba – São Dâmaso – Singatela
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5.1.3 Edifícios Municipais:
a) Acompanhamento e fiscalização da obra de construção do edifício Sede do Conselho
Municipal - Fase de ligação eléctrica e ensaios;
b) Concluído a reabilitação do Mercado da Matola B (Matlhovela) e 25 de Setembro (Bairro
Patrice Lumumba);
c) Concluída a reabilitação parcial do Mercado Municipal do Bairro Fomento;
d) Concluída a construção de sanitários dos Mercados Municipal 3 de Fevereiro no Bairro
Machava Sede;
e) Reabilitado o muro de vedação frontal do Cemitério de Mussumbuluco – Texlom;
f) Construída a guarita e reabilitada a vedação da Praça dos Heróis;

Edifício Sede do CMCM

6. AMBIENTE, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO
6.1 Saneamento
a) Colocadas placas de proibição de construção em zonas propensas a inundações nos bairros
Km 15 e Km 18, no Posto Administrativo Municipal da Machava;
b) Efectuada a limpeza da vala no Bairro do Fomento e Liberdade;
c)

Realizada a limpeza da bacia de Chicoacuane e abertura de vala para aliviar uma zona que
estava inundada no bairro Bunhiça;

d) Concluída a construção do canal de drenagem em terra junto da Av. Mutateia;
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e) Realizadas três (03) sessões de limpeza e manutenção de rotina dos canais no Bairro Km 15 e
Fomento;
f) Abertura de vala no Bairro Km15, junto a linha de transporte de energia de alta tensão, para o
escoamento das águas acumuladas no interior do Bairro Km15;
g) Continuação da limpeza do canal de água no entroncamento das Ruas para Nkobe e Av.
Josina Machel no Bairro Km15;
h) Montados 02 sistemas de bombagem de águas pluviais, no bairro da Liberdade, rua da igreja
e zona de Matomane.
i)

Abertura de uma valeta para o escoamento das águas no Bairro Bunhiça;

j)

Levantamento da situação de inundação no Bairro Acordos de Lusaka e efectivação de acções
tendentes a mitigação da inundação. Nesta actividade foram notificadas as empresas e
Munícipes que obstroem e danificaram os colectores para drenagem de suas águas nos
sentido de reporem as condições anteriores dos colectores;

k) Iniciada a abertura da vala de drenagem que liga os Bairros da Machava KM-15, Nkobe e
Matola Gare;
l)

Em funcionamento a Empresa Municipal de Água e Saneamento da Matola - EMAS.

6.2 Água
a) Acompanhamento das actividades do FIPAG de implantação da adutora de água e construção
dos Centros Distribuidores Matlemele e Matola gare.
b) Elaborado o Regulamento de Operação de Viaturas de Transporte de Água Potável.
c) Executados os trabalhos de fiscalização dos sistemas de abastecimento de água.
d) Participação na Iª sessão do Conselho técnico Provincial de Gestão as Calamidades
(CTPGC), onde fundamentalmente avaliou-se a situação das bacias hidrográficas, estudou-se
medidas de mitigação e o INAM informou aos presentes o comportamento das precipitações
2016/17;
e) Sensibilizados proprietários de estabelecimentos comerciais ao longo da via abrangida pelo
tubo geral de água que parte da Barragem de Corrumane a realocar os seus
empreendimentos;
f) Fiscalizados Pequenos Sistemas de Abastecimento de água (verificação de Boletim de
Analises de Água, Licença de Actividade), nos Bairros da Matola Gare, Matlhemele, Km 25 –
Siduava, Nwamatibjana, Km 15, Nkobe e São Dâmaso.
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g) No âmbito do reforço da capacidade de abastecimento de água nas cidades de Matola e
Maputo foram realizados 19 ensaios do caudal na baixa do Mulauze nos quais os resultados
são positivos que culminaram com a abertura de 14 furos, sendo: seis (06) no Bairro de Intaka,
seis (06) no Bairro Khongolote e dois (02) no Bairro Mali;
h) Sensibilizados os vendedores e moradores do Bairro Matola-Gare, com vista a implantação
pelo FIPAG da adutora de água Moamba- Centro Distribuidor da Machava;
i)

Fiscalizados 27 pequenos sistemas de abastecimento de água com vista a aferir a qualidade
da água e dos serviços prestados, distribuídos da seguinte forma:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Muhalaze - 01;
Khongolote - 02;
Matola Gare - 02;
Intaka - 02;
Siduava - 02;
Nwamatibjana - 01;
Machava Km15 - 02;
Nkobe - 05;
São Damaso - 02;
Matlemele - 08.

7. AMBIENTE, URBANIZAÇÃO E HABITAÇÃO
7.1. Planeamento Territorial
a) Requalificadas 07 quintas na Matola Gare, resultando em 70 talhões dos quais 52 reverteramse a favor das famílias nativas e 18 a favor do Conselho Municipal, que foram concessionados
a famílias que vivem na situação de dupla ocupação ou Conflito de terra;
b) Retiradas 27 famílias da Matola Gare para Tsalala no âmbito da construção de projectos de
investimento;
c) Realizada acção de remoção da infra-estrutura que constituía obstáculo na construção do nó
de Tchumene, tendo em vista a ligação da Estrada N4 – Estrada Circular de Maputo;
d) Implementado o Plano Piloto de reordenamento em assentamentos informais (Bairro de São
Dâmaso) e Finalizada a demarcação e delimitação dos lotes, tendo terminado com a abertura
de ruas e entrega de 123 (cento e vinte três) senhas para arranque dos processos de
regularização dos DUAT's;
e) Formados 6202 (Seis mil e duzentos e dois) processos de foral e entregues 5250 DUATs, no
âmbito da Campanha de regularização massiva de DUATs;
f) Dirimidos 234 (duzentos e trinta e quatro) casos de conflitos de DUATs;
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g) Finalizado e submetida documentação do Plano de requalificação das bermas da circular ao
MITADER, Direcção Nacional de Ordenamento Territorial e Reassentamento com vista a
obtenção do parecer de conformidade;
h) Enquadradas em 71 (setenta e um) talhões as famílias nativas que se encontram na área
parcelada do Bairro São Dâmaso;
i)

Compensadas 05 (cinco) famílias nativas no talhão C722/26 da parcela 722 no Bairro da
Matola Gare;

j)

Em curso a actividade de reposição de marcos vandalizados, tendo sido redefinidos 362
talhões em Ngolhoza;

k) Reassentadas quarenta e duas (42) famílias retiradas da zona de risco do Bairro Matola Gare
– área de Tchumene 1,sete (07) das quais no Bairro Ngolhoza e trinta e cinco (35) no Bairro
Matola Gare – Zona de Tchumene 2.

Entrega de DUATs

8. SAÚDE, ACÇÃO SOCIAL E SOCIEDADE CIVIL
8.1 Saúde
a) Realizada palestra sobre a prevenção da cólera, diarreia, higiene oral, malária e doenças
crónicas, cancro da mama, diabetes, HIV e SIDA no bairro da Matola A (Igreja Sião
apostólica);
b) Realizadas 3 manutenções do sistema de frio na Morgue do Hospital Provincial de Matola;
c) Fornecidas 26 urnas a famílias carenciadas;
d) Realizadas palestras e promoção dos serviços de Saúde em coordenação com a Green World
em todas vereações do Conselho Municipal da Matola.
e) Participamos na actualização do projecto ‘‘Participação Cidadã no Espaço da Governação
para Exercício dos Direitos a Saúde Sexual e Reprodutiva’’.
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8.2 Acção Social
a) Apoiadas doze (12) famílias com chapas de zinco residentes nos bairros de Nkobe, Tsalala,
Matola Gare, e Matlemele, como forma de minimizar a situação de abrigo;
b) Apoiados na tramitação e encaminhamento, processos de famílias desfavorecidas,
provenientes dos bairros de Nkobe, Trevo, São Dâmaso, Matola Gare, vale do Infulene, Zona
verde, Ndlavela, T-3,khongolote, Acordos de Lusaka, Mukathine. para pedidos de pensão de
sobrevivência, junto ao INAS – Instituto Nacional de Acção Social;
c) Esta em curso a actualização de banco de dados, crianças chefes de famílias, órfãs de pais e
pessoas com deficiência nos bairros Municipais de Vale de Infulene, Acordos de Lusaka,
Infulene D, T-3, Khogolote, 1˚ de Maio e aguardando dos outros bairros Municipais;
d) Promovido um encontro com a organização Moçambicana, AMETRAMO no bairro da Matola
"A" que teve como objectivo visita aos doentes, tendo visitado duas senhoras e ambos
cumprindo tratamentos;
e) Visitados os bairros da Matola "A" e "B", no âmbito da assistência as famílias em situação de
vulnerabilidade, tendo constatado o desabamento de uma habitação pela acção das chuvas, e
consequente erosão dos solos;
f) Oferecidos géneros alimentícios de primeira necessidade, a mãe de três gémeos no Bairro
Muhalaze, em coordenação com a Associação COOPAMIM;
g) Apoiados Munícipes, na tramitação e encaminhamento ao Instituto Nacional de Acção Social
(INAS) de 19 processos de famílias carentes e desfavorecidas residentes nos Bairros
Municipais de, 1º de Maio, Khongolote, Infulene “D”, Ndlavela, T -3 e Zona Verde, Machava
Km 15, Matola Gare, Matlemele e São Dâmaso;
h) Promovidas cinco (05) visitas domiciliárias aos doentes crónicos e acamados, de 5 Bairros,
nomeadamente: São Dâmaso, Acordos de Lusaka, T3, Muhalaze e Ngolhoza, constatando-se
que devido a sua vulnerabilidade alguns abandonaram o tratamento por falta de alimentação,
na ocasião beneficiaram se em kits de produtos alimentares.
i)

Assegurado o apoio em produtos alimentares e em algum material de construção (chapas e
barrotes) e roupa diversa a um munícipe no Bairro Municipal Mali;

j)

Realizada a Iª Sessão de auscultação sobre o combate a mendicidade no Município e Distrito
da Matola, que contou com a presença de cinquenta (50) participantes provenientes da
Direcção Provincial de Género e Acção Social, Instituto Nacional da Acção Social, Religiosos,
Sociedade Civil, Associação Moçambicana de Médicos Tradicionais de Moçambique
(AMETRAMO);
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k) Em coordenação com a Cruz Vermelha e INAS foram retiradas 285 famílias das zonas
inundadas (nos Bairros do Fomento, Liberdade, Matola D, Acordos de Lusaka, Khongolote,
Zona Verde,) para o Centro de acolhimento na Escola Central da OTM e Ndlavela, para o
reassentamento.
8.3 VALORIZAÇÃO DA MULHER
a) Efectuadas 03 visitas à ACODEMO no Posto Administrativo de Infulene;
b) Apoiadas 03 pessoas portadoras de deficiência no Centro de Acolhimento da Remar e Arco
Irís;
c) Realizadas duas feiras mistas e formadas 8 mulheres em culinária na Escola de Culinária
Assma;
d) Realizadas duas visitas de monitoria com vista a garantir o funcionamento do Centro de
Atendimento Integrado de Ndlavela (C.A.I); no período em referência foram registados e
assistidos 132 casos de violência doméstica de munícipes provenientes de 17 bairros
Municipais (Boquisso, Mali, T3, Ndlavela, Zona Verde, Intaka, Infulene D, Muhalaze,
Kongolote, 1º de Maio, Nkobe, Patrice Lumumba, São Dâmaso, Acordos de Lusaka, Infulene
A, Matlemele e Matola Sede);
e) Realizadas 15 palestras nos bairros de Boquisso, Siduava, Nwamatidjane, Matlemele, Matola
A e Matola C, no âmbito do combate a violência doméstica, violência de menores e
aconselhamento psicossocial;
f) Realizado um Workshop no âmbito do emponderamento da mulher sob o lema “Juntos
fazemos a diferença na Matola, tendo contado com 131 (cento e trinta e um) ” participantes,
em pareceria com o BCI, instituições governamentais e sociedade civil.
g) Garantida a formação com duração de três meses a desaseis (16) mulheres desfavorecidas
em matérias de micro-poupança no âmbito do projecto COVIDA no Bairro da Matola “A”;
h) Formadas 2 mulheres em pareceria com a Escola de Culinária e Catering ASSMA.
8.4 PROTECÇÃO DA PESSOA IDOSA
a) Promovida a distribuição de 2152 cestas básicas Mensais, beneficiando 1077 idosos dos três
Postos Administrativos Municipais;
b) Assinado um memorando de entendimento entre o Município e a Associação Lar Nova
Esperança. Estando em curso a formalização do envio do projecto para efeitos de
implementação;
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c) Promovidas visitas a Idosos carenciados dos quarteirões 18,28, e 31 no Bairro Singathela;
d) Oferecido um almoço a 150 idosos no âmbito das festividades do dia cidade, no bairro 1º de
Maio;
e) Lançado o movimento de acção solidária ao nível institucional para angariação de artigos
diversos para as comemorações do mês do idoso;
f) Harmonizados com Instituto Nacional de Acção Social (INAS) os critérios de apoio na
realização de funerais condignos para munícipes carenciados.

8.5 PROTECÇÃO DA CRIANÇA
a) Realizadas 89 visitas domiciliárias e encaminhadas 118 criança desfavorecidas ao INAS;
b) Promovemos visitas nos bairros Liberdade, Fomento, Acordos de Lusaka, T3, Bunhiça,Nkobe
e Machava Sede, no âmbito das inundações com a finalidade de sensibilizar a população a
abandonar as zonas de risco para sítios seguros;
c) Apoiados em redes mosquiteiras e kits de géneros alimentícios, 28 famílias vítimas de
enxurradas no bairro da Machava Sede;
d) No âmbito da quinzena da criança, 4780 crianças beneficiaram nos três postos administrativos
Municipais de géneros alimentícios e kits de material escolar em coordenação com parceiros1;
e) Beneficiadas 4750 (quatro mil setecentos e cinquenta) crianças nos três Postos
Administrativos Municipais em lanches, almoços, géneros alimentícios, Kits de material escolar
com o apoio de parceiros; deste número:
§

Quatro mil (4000) Crianças, participaram num evento abrilhantado com varias
actividades culturais, na Escola Primaria Completa da Matola "H" em coordenação
com a Matola Gás Company;

§

Quinze (15) Crianças provenientes dos três Postos Administrativos tiveram a
oportunidade de visitar e conhecer o processo de fabrico do pão e bolos na empresa
Shoprite da Matola. As mesmas beneficiaram de um almoço oferecido pelo músico
Stewart Sukuma;

§

Cem (100) Crianças órfãs beneficiaram de Kits constituídos por cadernos, canetas e
lápis, no bairro Mussumbuluco;

§

Seiscentos e trinta e cinco (635) Crianças dos centros nutricionais (Santo Egídio e
Maria da Igreja São Gabriel) receberam Kits de géneros alimentícios.

1

Matola Gas Company, Handicap, Organizacao Stewart Sukuma.
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f) Realizadas visitas aos Centros de acolhimento Nutricional Santo Egídio e Lar Nova Esperança
no âmbito do acompanhamento na inserção das crianças desfavorecidas.
g) Realizada uma palestra no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Rapariga,
subordinada aos “direitos da rapariga” em coordenação com a Associação Kendlemuka, tendo
beneficiado cinquenta (50) raparigas.

9. EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO
9.2 Educação
a) Apoiados Centros de Alfabetização e Educação de Adultos (EPC de Nwamatidjana, Unidade
H, Liqueleva, Cadeia Feminina) e ZIPs (EPCs Machava Bedene, Machava J, Kongolote,
Nwamadjana e Unidade H) com material escolar diverso;
b) Promovido 01 concurso de leitura e escrita nas escolas primárias em T3, Km 15, Matola Gare,
Mulovote, Língamo e Intaka;
c) Realizadas 04 palestras de aconselhamento nas escolas primárias do bairro Trevo, Escola
Secundaria da Matola D, Ngungunhane, NKobe;
d) Realizados 02 Conselhos de Escola nas EPCs de Mulovote e Intaka; e
e) Demarcadas as escolas 30 de Janeiro, Lingamo, Mussumbuluco e Escola Completa da Matola
A, Dignidade, 04 de Outubro, Tunduro e Matola J.
f) Realizados concursos escolares de Leitura, escrita, poesia e numerária, nas Escolas Primárias
(EPCs) da Machava Sede, Lingamo, T3, Km 15, Intaka, Mulovoti, e Matola Gare Trevo, 8 de
Março, Tunduro, Ngungunhane e do Instituto de Formação de Professores anexa, cuja
premiação consistiu em material escolar, nomeadamente, sebentas, estojos de lápis de cor e
esferográficas aos melhores classificados.
g) Apoiados 10 Centros de Alfabetização e Educação de Adultos em material didáctico (Unidade
H, Liqueleva, Khongolote, Cadeia Feminina, Benfica Nova, Matola Gare, Matlemele, Matola A,
Patrice Lumumba e Nwamatibjana) e igual número de Zonas de Influência Pedagógicas
(Machava Bedene, Machava J, Unidade H, Khongolote, EPC`s e Nwamatibjana, Benfica Nova,
Matola Gare, Intaka, 30 de Janeiro e 19 de Outubro).
h) Continuado o processo da regularização das Escolas do Ensino Primário ao nível da urbe
nomeadamente, nas Escolas Primárias Completas de Dignidade, 4 de Outubro, Tunduro e
Matola "J".
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i)

Em coordenação com os Serviços Distritais de Educação, Juventude e Tecnologia da Matola,
foi acompanhado o processo de preparação e realização de exames do Ensino Primário.

j)

Adquiridas 25 carteiras duplas a serem alocadas na EPC Mulovote, adicionais ao Plano de
duas mil e quinhentas carteiras já adquiridas.

9.3 CULTURA
No âmbito da promoção da cultura a nível da cidade foram realizadas as seguintes actividades:
a) Realizados espectáculos musicais na Cidadela e no Auditório Municipal (II Edição do Festival
Xiluva, VI Edição do Festival Tropical Zouk 2017, festival alusivo a Semana Africana, festival
Jazz).
b) Realizados 02 (dois) debates sobre temas da actualidade no Monumento e Centro de
Interpretação da Matola.
c) Realizadas seis galas de Gospel Show, no Auditório Municipal Carlos Tembe, Escolas
Secundárias da Matola e Nkobe, Willow Internacional School, e no Colégio Paraíso.
d) No âmbito da promoção de teatro, realizaram-se 15 (quinze) sessões de teatro no Auditório
Municipal Carlos Tembe, pelos grupos teatrais “os Madodas” e ‘‘Mintsu’’.
e) No âmbito de apoio a projectos de iniciativa cultural, foram apoiados artistas e grupos
culturais, designadamente:
§

O músico Edu com uma banda para o lançamento do seu novo CD denominado
Mama Wanga;

§

O músico Roberto Isaías com uma Carta Abonatória para angariação de recurso junto
dos parceiros com vista a materialização da gravação do seu novo álbum;

§

Associação Raio do Sol com apoio logístico e técnico no âmbito da preparação do
Festival Inter Escolar de Poesia e Contos;

§

Associação Juventude Anglicana do Distrito Eclesiástico de Umbeluzi com a cedência
do espaço e Segurança no Parque dos Poetas, no âmbito da realização da Feira
Mista;

§

Grupo Rejoice In The Lord Moçambique com apoio logístico (cedência do Auditório
Municipal Carlos Tembe, Palco, Transporte e Carta Abonatória), no âmbito da
realização do Projecto Gospel Show;
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§

Apoiada a Classiq Events sem custos com espaço do Auditório Municipal, palco e
vedação para a realização do festival de música house; e

§

Realizado um espectáculo musical com a participação de algumas bandas
emergentes da Matola, nomeadamente, M7, Matola Afro Blues e o músico Bob Lee e
sua Banda.

f) Em parceria com a Associação para a Promoção do Desenvolvimento das Indústrias Culturais
e Criativas foi realizado um seminário de capacitação em matéria de legislação cultural,
subordinado ao tema: Os desafios das Industrias Culturais e Criativas em Moçambique: o caso
do Município da Matola, onde participaram 55 gestores e fazedores culturais, Técnicos da área
da cultura ao nível das instituições do nível primário, secundário e universitário da autarquia.
g) Em parceria com a Associação Kuphaluxa, foram realizadas uma feira mista e um debate
subordinado ao tema "Pensar Cultura na Matola", no âmbito do Festival Literatas, em que
participaram para além de munícipes e fazedores das artes e cultura matolenses, quadros do
mundo das artes e cultura do Ministério da Cultura e Turismo e Município da Matola.
h) Realizados dois ensaios públicos com a Banda M7, no Auditório Municipal Carlos Tembe.
i)

Garantida a participação do DJ Dilson, em representação do Município da Matola, nas
Celebração dos 25 anos de carreira do Dj Cabeção, Porto Alegre – Canoas (Brasil).

j)

Realizada a Iª Edição da Feira de Gastronomia da Matola, no Auditório Municipal Carlos
Tembe, em parceria com Under Ground Markerting Serviços.

k) Realizado o intercâmbio cultural com a Vila Municipal de Mandlakazi onde uma delegação do
Município da Matola acompanhada pelo Grupo Cultural Timbila Ta Guevane, participou nas
comemorações do dia da Vila Municipal de Mandlakazi.

Festival Tropical Zouk

Festival More jazz
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10. JUVENTUDE E DESPORTO
10.1 Desporto
a) Realizado um jogo de futebol 11 de carácter amigável entre o Conselho Municipal da Cidade
da Matola e os Jornalistas da Cidade da Matola, alusivas as comemorações do 75º aniversário
de Eusebio da Silva Ferreira, mais conhecido por Pantera Negra;
b) Realizado o torneio Titanic, em parceria com a Associação de Futebol Recreativo da Matola,
no bairro T3;
c) Inaugurado o campo multiuso do Parque dos Poetas sob gestão da Progym Fitness;
d) Realizada uma corrida que contou com a presença de cerca de 15 deficientes, subdivididos
em 04 categorias de ambos os sexos, em parceria com a Associação Desportiva de
Deficientes da Matola e a ADEMIMO;
e) Realizada uma corrida de sacos em ambos os sexos envolvendo alunos de 03 escolas
primárias, nomeadamente, Matola “A”, Matola “C” e 30 de Janeiro;
f) Realizados 02 eventos desportivos comunitários no campo da escola primária completa da
Matola J;
g) Realizado o torneio de futebol Futsal na escola secundária da Matola e no centro externato
Cantinho do Céu e na escola São Gabriel;
h) Realizado o torneio quadrangular de futebol 11, no campo municipal T3, alusivo ao dia da
cidade da Matola;
i)

Realizado o terceiro workshop de planificação das actividades em parceria com a Sociedade
Alemã para a Cooperação Internacional (GIZ) -Programa desporto para o desenvolvimentoÁfrica e UP- Faculdade de Educação Física e Desportos, integrando as associações
desportivas dos bairros Fomento, Tsalala, Matlhemele e Khongolote;

j)

Encontro com os fazedores do desporto na Matola (Associações, Clubes, Equipas e
Individualidades na área de desporto), sobre a coordenação da acção desportiva e a criação
de uma plataforma de comunicação e informação sobre desporto;

k) Trabalhamos com os complexos desportivos e instituições que possuem infra-estruturas
desportivas para abrir espaço as comunidade (AFRIM, Associação de Taekwondo, Associação
de Basquetebol, Liga Desportiva, Matolinhas, Associação de Basebol, Clube Desportivo da
Matola);
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l)

Realizados torneios infantis envolvendo 450 (quatrocentos e cinquenta) crianças nos três
Postos Administrativos Municipais nas seguintes modalidades futebol 11, em campos
construídos e reabilitados pelo Conselho Municipal da Cidade da Matola e basquetebol,
andebol, voleibol nas escolas onde existem pavilhões;

m) Apoiadas tecnicamente a Associação Provincial de Baseball - Softball e Academia de Futebol
da Machava Km 15;
n) Apoiado o Maninga Futebol Clube em material e equipamento desportivo;
o) Realizado um torneio quadrangular de futsal em masculinos envolvendo, 02 equipes da Escola
Secundária da Matola, 01 da Escola Secundária São Gabriel e 01 do Centro Externato e
Cantinho do Céu;
p) Distribuídos kits de material desportivo para os núcleos comunitários dos bairros Tsalala,
Matola “D” – Salesianos, Mathlemele e Khongolote constituído por 20 bolas de futebol de 11,
07 bombas de ar, 128 mecos, 144 coletes, 10 pastas para equipamentos, 30 argolas, 01 par
de balizas, 04 kits de primeiros socorros, 20 bolas de voleibol, 10 de basquetebol, 20 bolas de
andebol, 01 sacola, 01 rede e 10 bolas de futsal;
q) Garantida a participação de três atletas da Matola no torneio internacional de Taekwondo,
realizado em Johanesburgo, tendo conquistado medalhas na categoria de “Best of the best
2017”( Os melhores entre os melhores de 2017): 4 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze;
r) Realizadas duas provas de ciclismo em parceria com a Federação Moçambicana de Ciclismo
e a empresa Coca – Cola;
s) Realizadas actividades de demonstração desportiva, nomeadamente, basebol, xadrez, futebol
7, capoeira, sessão de zumba, caminhada pela saúde, e jogos tradicionais (ntchuva, murava
rava), no âmbito da Semana Nacional do Desporto na Escola Secundária da Matola;
t) Realizada uma pedalada de ciclismo, num percurso de 10 km, alusiva a Semana Nacional do
Desporto;
u) Realizado um circuito de Voleibol de Praia na categoria de masculinos e femininos em parceria
com a Associação Provincial de Voleibol no campo da Progym Fitness envolvendo 08 pares de
atletas;
v) Realizado o torneio de basquetebol sénior masculino intitulado “Carlos Tembe” envolvendo os
Clubes, Desportivo de Maputo, Atlético de Maputo, Aeroporto, Boane e Liberdade em parceria
com o Clube Matolinhas;
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10.2 VALORIZAÇÃO DO JOVEM
a) Promovidos programas de aconselhamento e orientação das raparigas, em parceria com
igrejas e sociedade civil, foi realizado um encontro de promoção da juventude com enfoque à
rapariga envolvendo as seguintes instituições parceiras, nomeadamente, Gabinete de
Prevenção e Combate a Droga, Núcleo Provincial de Prevenção e Combate ao HIV/SIDA e os
Serviços Distrital de Saúde, Mulher e Acção Social da Matola.
b) No âmbito da priorização dos jovens nas acções de formação e acesso a habitação, em
parceria com Associação para a Promoção do Emprego e de Apoio a Criança (APEC),
decorrem diversos cursos de empreendedorismo e auto-emprego, nomeadamente,
secretariado, contabilidade, electricidade, mecânica, inglês prático e refrigeração e formação
bancária;
c) No âmbito do fomento de infra-estruturas e acções que contribuam para a recreação e
ocupação dos tempos livres dos jovens e com vista a operacionalização de programas de
promoção de cidadania, voluntariado e ocupação de tempos livres dos jovens, decorrem
trabalhos de preparação de encontros com a juventude nos seguintes bairros, nomeadamente,
Boquisso “B”, Singathela, Trevo, Matola Gare, Mussumbuluco e Matola “J”. Ainda neste
âmbito, visitamos projectos desenvolvidos por jovens empreendedores nos bairros de
Mussumbuluco e Matola J;
d) Realizadas palestras de promoção de acções da juventude e orientação da rapariga sobre
prevenção e combate à violência doméstica, ministradas pelo Gabinete de Atendimento à
Família e Menores e empregabilidade dos jovens em 17 (dezassete) bairros municipais tendo
abrangido 1667 (mil seiscentos e sessenta e sete) jovens;
e) Realizadas visitas de encorajamento a grupos de jovens empreendedores que desenvolvem
diversas actividades.
f) Formados 670 (seiscentos e setenta) jovens oriundos dos 03 Postos Administrativos
Municipais em diversos cursos de empreendedorismo e auto-emprego e poupança.
g) Realizada uma excursão ao Monumento e Centro de Interpretação da Matola envolvendo
cerca de 100 (cem) jovens Municipes da Matola;
h) Realizado uma caminhada alusiva a semana nacional da juventude, envolvendo cerca de 1500
(mil e quinhetos) jovens da Cidade da Matola e outros pontos da Provincia de Maputo, da
Escola Secundária da Matola ao Auditório Municipal Carlos Tembe.
i)

Realizado 1 (um) encontro para a promoção de acções da juventude e orientação da rapariga
nos seguintes bairros Municipais: Bunhiça, Mali, Mucatine, Malhampsene, Infulene “D”,
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Infulene “A”, Muhalaze e Fomento que contou com a presença de 524 (quinhentos e vinte
quatro) jovens. Este encontro consistiu numa palestra sobre prevenção e combate à violência
doméstica ministrada pelo Gabinete de Atendimento à Família e Menores, empregabilidade
dos jovens orientada pelo Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional (INEFP) e
palestra sobre a saúde reprodutiva feminina orientada pela Organização não Governamental
Médicos Del Mundo.

11.COOPERAÇÃO INTER-MUNICIPAL E INTERNACIONAL
a) Participação da CMCM na 17ᵃ Conferencia do Observatório Internacional de Democracia
Participativa, em Montreal;
b) Recebida a visita do Presidente da Câmara Municipal de Viseu – Portugal à Matola, o qual
partilhou a vasta experiência daquela Câmara Municipal, com enfoque na utilização de
Tecnologias de Informação e Comunicação e na Gestão Autárquica;
c) Elaborado o projecto de intercâmbio na área de jardins municipais com a cidade de Cazengue
(Angola);
d) Participação do Município da Matola no congresso das cidades metropolitanas e Assembleia
Geral do Fundo Mundial de Desenvolvimento (FMDV) e UN- Habitat, em Montreal;
e) Assinado o memorando de entendimento com a Organização Não Governamental Médicos del
Mundo tendo em vista o financiamento de projectos de melhoria da participação do cidadão no
âmbito da governação para o exercício do direito à Saúde, com enfoque na saúde
reprodutiva”. Esta iniciativa conta com o financiamento da Agência Andaluza de Cooperação
Internacional para o Desenvolvimento (AACID) no valor de trezentos e dezoito mil euros (€318
000 Euros);
f) Participação na Cimeira do Clima para Líderes Locais e Regionais durante o Cop23 em Bonn
na Alemanha como oradores em dois painéis distintos subordinados aos Temas, “Novos
modelos de acção integrando o Clima e Sustentabilidade em todos os sectores”, bem como
“Sustentabilidade urbana e desenvolvimento. A margem da Cimeira foram realizados
encontros com o Prefeito de Bonn e representantes do Fundo Mundial de Desenvolvimento,
com vista a partilha de experiencias e iniciativas Municipais;
g) Recebidas delegações dos Municípios de Chimoio, Mandimba, Mandlakaze Namaacha e
Nampula, para partilha de experiências nas áreas de:
§

Governação Autárquica e Participativa;
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§

Administração e finanças;

§

Planificação

§

Desenvolvimento Local e Economia;

§

Urbanização, Infra-Estruturas, Construção e Meio-Ambiente;

§

Cultura e Desportos;

§

Policia Municipal; e

§

Assuntos Jurídicos.

Participação na XVIIª Conferencia do OIDP - 2017

Assinatura do Memorando de entendimento entre o PCM – Representante da Medico del Mundo

IV) PERSPECTIVAS
O Conselho Municipal da Cidade da Matola mantém o compromisso assumido com os Munícipes
Matolenses, no âmbito do desenvolvimento autárquico, pelo que se propõe a:
§

Implementar medidas para o alargamento da base tributaria;

§

Garantir a limpeza da cidade;
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§

Garantir a construção do Aterro Sanitario de Matlemele;

§

Prosseguir com a abertura do canal para o escoamento de aguas pluviais no traçado que
passa pelos Bairros de Nkobe, Matola Gare, Machava Km15, Liberdade e Fomento;

§

Concluir e entregar as Obras do Orcamento Participativo (Centros de Saude de
Malhampsene e Machava Sede, salas de aulas nas EPCs de Mussumbuluco e Muhalaze,
Muro de vedação da Escola 8 de Março, Aqueduto de Acordos de Lusaka); e

§

Implementar medidas de racionalização de despesas aprovadas pelo Governo.

V) CONCLUSÃO
O Conselho Municipal mantém o firme compromisso de cumprir com as actividades planificadas na
sua íntegra, bem como garantir que as acções contidas no manifesto eleitoral e convertidas em
Programa Quinquenal Municipal sejam integralmente cumpridas.

O Presidente do Conselho Municipal

Calisto Moisés Cossa
Matola, Abril de 2018
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