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Prefácio 

Apresento as minhas cordiais saudações, em nome do Conselho Municipal da 

Cidade de Pemba e em meu nome pessoal, a todos aqueles que tornaram 

possível a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município da 

Cidade de Pemba para o período de 2014 à 2018. 

O documento que tem em mão reflecte as ideias, sentimentos, experiências e 

expectativas da população da cidade de Pemba que, de forma directa ou através 

de seus representantes, aos diversos níveis, expressou ao longo do processo de 

elaboração do plano. 

 Este documento é o resumo do trabalho realizado e compreende o diagnóstico da situação actual 

da cidade, a visão e as acções prioritárias a serem implementadas tendo em conta o horizonte do ano de 2018. 

Depois da leitura que fizer ao documento será fácil aperceber-se de que a cidade de Pemba é dotada de um grande 

potencial económico e social, tem uma população generosa e trabalhadora e um rico património histórico e cultural 

que constituem factores de orgulho e, por isso, motivadores para o progresso de Pemba. 

Estes são também os motivos que nos levam a encarar com optimismo os dois ambiciosos desafios plasmados no 

presente Plano Estratégico – tornar Pemba, por excelência, (i) num dos maiores destinos turísticos privilegiados de 

Moçambique e (ii) no maior centro logístico de petróleo e gás em Moçambique. Por isso, assumimos a visão de 

“com Pemba, por Pemba e para Pemba, vamos juntos construir a nossa cidade” - a cidade do futuro. 

Para enfrentar estes desafios, o Conselho Municipal está comprometido em continuar a caminhar, com o 

indispensável e inestimável envolvimento da população da cidade, dos Governos Distrital, Provincial e Central, do 

sector privado, dos parceiros de cooperação, das organizações não-governamentais e todos os outros segmentos 

da população, materializando assim, o princípio da governação municipal participativa, inclusiva e transparente, 

factores importantes para continuarmos a merecer a confiança de todos e garantir o sucesso na implementação do 

plano. 

Delineamos no processo participativo e inclusivo as principais tarefas para os próximos 5 anos. Compete agora a 

todos, enquadrados ao nível das famílias e instituições (incluindo empresas), materializar os nossos sonhos com 

muito trabalho à volta dos objectivos preconizados no nosso Plano Estratégico 2014-2018. 

A todos quero agradecer-lhes pela contribuição que vêm prestando ao desenvolvimento da cidade, com a 

expectativa de que muitos outros se juntarão também ao longo deste mandato, pois aqui encontrarão sempre uma 

oportunidade para se afirmarem, para prosperarem e valorizarem as suas economias, os seus esforços, o seu 

empreendedorismo e o seu tempo.  

Junte-se a nós neste olhar de esperança! 

Com Pemba, por Pemba e para Pemba, vamos juntos construir a nossa cidade. 

Muito obrigado. 

Pemba, Dezembro de 2014 

O Presidente  

 

Tagir Ássimo Carimo  
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1. Introdução  

 

Cada povo ou população tem o direito e o dever de visionar um futuro que integra as suas aspirações e 

sonhos. Foi isso o que os munícipes de Pemba fizeram ao longo do processo da elaboração deste 

documento.  

 

Importa, no entanto, sublinhar que muito embora a Visão “Com Pemba, Por Pemba e Para Pemba, 

Vamos Juntos Construir a Nossa Cidade” se configure como elemento fulcral que norteará as 

aspirações e os sonhos dos munícipes de Pemba, ela permanecerá letra morta se não forem 

implementadas as estratégias de desenvolvimento, instrumento vital para a concretização da Visão 

municipal compartilhada à luz do cenário desejável e realístico em 2018. 

 

A formulação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Municipal resulta da necessidade de assegurar a 

implementação das estratégias de desenvolvimento preconizadas no manifesto eleitoral, como instrumento 

vital para a concretização da visão municipal de desenvolvimento. Esta visão será implementada através 

de um conjunto coordenado de actuações que irão permitir, num horizonte de 5 anos, que Pemba 

assegure um desenvolvimento económico e social equilibrado através da implementação de políticas 

integradas, orientadas para a geração da riqueza e que garantam uma redistribuição do rendimento 

baseado em princípios de equidade. 

 

As indústrias turística  e a da logística do petróleo e gás da bacia do Rovuma, com toda a cadeia de valor 

adjacente a elas, constituem factores indutores do processo de crescimento da economia local e 

consequentemente impulsionadores do processo de desenvolvimento económico e social da cidade de 

Pemba. 

 

Cabe ao Conselho Municipal promover o desenvolvimento económico e social e o bem-estar dos 

munícipes, com recurso a factores directamente controlados pelos órgãos municipais. Neste sentido, o 

desenvolvimento humano e social, o fornecimento de água e energia, o ordenamento urbano, a construção 

e reabilitação de estradas e valas de drenagem, o saneamento do meio e combate a erosão, a construção 

de infraestruturas municipais, a promoção do ambiente propício de empreendedorismo e do empresariado 

local, a organização dos mercados, a promoção de desportos e valorização da cultura local, a promoção 

do emprego e das iniciativas juvenis, a governação participativa e prestação de contas, a segurança e 

tranquilidade públicas, constituem algumas das principais prioridades neste plano estratégico. 

 

Todavia, este não se trata de um documento cuja totalidade de projectos nele inseridos serão 

implementados dentro do período em que vigorará o plano, pois o mesmo é de carácter flexível, sujeito a 

actualizações e redefinição das prioridades pelos órgãos competentes sem, contudo, desviar – se da linha 

de orientação que conduz ao alcance dos objectivos de desenvolvimento da cidade. 
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2. Metodologia de Elaboração 

 

A elaboração do PEDMP 2014 - 2018 obedeceu à seguinte lógica sequencial: 

 A elaboração do diagnóstico, etapa que incluiu a análise da documentação disponível, com destaque 

para o PEDMP anterior (2009 – 2013), os PESOM e respectivos relatórios anuais de balanço, a 

programação e execução orçamental, relativo aos últimos anos e estudos sectoriais. Esta análise 

permitiu tomar em consideração as potencialidades da cidade de Pemba e identificar os pontos fortes, 

os pontos fracos, as oportunidades e ameaças subjacentes na autarquia. 

 

 A etapa da formulação das linhas estratégicas tomou em consideração, em primeiro lugar, as 

indicações da estratégia governativa global do município para o Programa Quinquenal de Governação 

Municipal 2014 -2018 e estabeleceu as balizas de orientação para a elaboração do Plano Estratégico. 

 

 Seguiu-se a formulação das linhas de estratégias por áreas estabelecendo para cada área a 

compreensão dos seus objectivos gerais (objectivos estratégicos), os impactos a alcançar e as 

externalidades condicionantes que fundamentam o delineamento das linhas de estratégia de cada 

vereação. 

 

 No seu detalhe e caracterização das acções prioritárias foram desagregadas em subcomponentes, 

identificando-se beneficiários, entidades envolvidas na sua implementação, programação temporal e 

resultados esperados. Foram igualmente estimados os custos indicativos das acções prioritárias e 

analisadas as expectativas da cobertura financeira. 

 

 Finalmente foi preparada a brochura sintética para suporte ao lançamento e divulgação do PEDMP. 

 

O objectivo da metodologia adoptada para a elaboração do PEDMP não se restringiu à produção do 

respectivo documento final. Um dos objectivos estabelecidos, a priori, foi o de desenvolver instrumentos de 

monitoria que também permitam gerir, actualizar e renovar o PEDMP. Os instrumentos de monitoria 

desenvolvidos se adequam a realidade de cada área com as respectivas acções para facilitar a 

transferência de conhecimento e capacitar os quadros do município para a gestão do PEDMP.  
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3. DIAGNÓSTICO BASE DA SITUAÇÃO ACTUAL 

3.1 Caracterização da Situação Actual da Cidade de Pemba 

3.1.1 Enquadramento Regional e Localização Geográfica 

Pemba é a capital da Província de Cabo 

Delgado, região norte de Moçambique. A cidade 

não é antiga e sua história de assentamento tem 

alguns elementos de originalidade que não 

cabem neste documento. Situada na baía que 

ostenta o mesmo nome, Pemba localiza-se a sul 

da Província de Cabo Delgado, entre as latitudes 

de 10° 29’ norte e 14° 01’ sul e as longitudes de 

35° 58’ oeste e 40° 35’ este. Limita-se a norte e 

a oeste com o distrito de Metuge; a sul com o 

distrito de Mecúfi; e a este é banhada pelo 

oceano índico numa extensão de 30 km em linha 

recta. Pemba foi elevada a categoria de cidade a 

18 de Outubro de 1958 pela Portaria n.º 12.712, 

então com o nome de Porto Amélia e a categoria 

de município em 1997 pela Lei n.º 2/97, de 18 de 

Fevereiro.  
 

Figura 1: Vista parcial da baia de Pemba. 

 

O Município de Pemba ocupa uma área de 194 km² e a baía de Pemba é a 3ª maior do mundo, sendo a 

primeira a de Guanabara no Brasil seguida da de Sidney na Austrália. A cidade é um pólo político-

administrativo, industrial, comercial, cultural e turístico de expressão nacional e um centro portuário. É, 

simplesmente, uma cidade cosmopolita que congrega dentro de si diversos grupos sociais que formam 

autênticos “etno-espaços” e que falam diversas línguas: macua, maconde, muani, swahili, português, 

inglês, francês e outras, unidos por uma única identidade – a pertença e a apropriação da cidade de 

Pemba. As religiões predominantes são a muçulmana, a católica e protestantes1. 

3.1.2 Clima 

De um modo geral, o clima da cidade é tropical húmido, sujeito ao regime de monções, responsável, em 

larga medida, pela existência de duas estações anuais, distintas, em que se verifica uma desigual e 

irregular distribuição de chuvas ao longo do ano.  

A estação quente, das chuvas, ou “verão meridional”, que decorre, normalmente, entre os meses de 

Dezembro e Abril, é caracterizada por quedas pluviométricas de grande irregularidade. A temperatura 

                                                           
1 Fonte: INE – Delegação de Cabo Delgado – Pemba. 
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média anual varia entre 25ºC (mínima) e 37ºC (máxima) e a pluviosidade varia entre 800 mm e 1000 mm. 

A humidade relativa varia entre os 90% e 80%. 

3.1.3 Resenha Histórica da Cidade  

A baía de Pemba constitui, por natureza, um porto natural bastante seguro e, apesar de tudo, abrigado dos 

temporais regionais, tendo sido qualificado por Elton - Cônsul britânico em Moçambique em finais de 1890 

- como "o melhor desde Lourenço Marques a Zanzibar”. Alguns autores supõem que a baía de Pemba 

possa ter tido uma origem vulcânica, baseando-se no facto de ali se encontrar com abundância a "pedra-

pomes" própria de rocha vulcanizada. Mas a sua constituição calcária e não basáltica vem a contradizer tal 

suposição. 

De facto, a origem da cidade de Pemba é historicamente descrita de forma controversa. Uns relatam que a 

Cidade de Pemba tem a sua origem a partir do bairro de Paquitiquete, de onde uma senhora (a que 

localmente era alcunhada de “a nuno”) sobrevivente de um mortífero naufrágio teria fixado a sua 

residência, tendo sido depois seguida por pescadores que também fixaram as suas residências, por verem 

que a final a zona era habitável. Assim nascia o bairro de Paquitiquete, do qual veio juntar-se a Cidade de 

Pemba. Contudo, outros relatos indicam que a palavra “Pemba” vem de “Pembe” que em swahili 

significa “Mosca”. O nome derivou dum grupo de indígenas que teriam desembarcado na baia 

provenientes de zanzibar, transportados por um europeu, cujo nome não é revelado. Ao desembarcar na 

baia, os indígenas foram assaltados por moscas, os quais passaram a gritar “ 

Pembe….pembe…pembe…”. que em Suaíli quer dizer Mosca. Dai em diante a baia passou a chamar-se 

Pemba. Porém, seja num, como noutro caso, há informações que indicam que já nas cartas inglesas 

aparecia escritos com o nome “Pembe Bay”, ou seja, a baia de Pembe, hoje Pemba. 

As suas águas ondeando tons, ora azuis ora verdes, apresentam-se mansas em dias de bom sol e 

agradável tempo mas também escarpadas, rugindo de encontro aos rochedos ou regalando pela areia 

quando os ventos sopram furiosos do Sul. Estes ventos mais conhecidos na região por “kussi” originam, 

não raras vezes centros depressionários bastante fortes do tipo tropical que arrasam quase por completo a 

cidade. 

O mais antigo temporal que a documentação disponível nos pôde recordar data de 18 de Dezembro de 

1904 que causou vários danos assim como levou ao afundamento de um pequeno vapor e um iate. É feita 

referência nessa altura à falta de faróis ao largo da baía, sendo o único o da ponta Said Ali que, para além 

de ter somente 6 milhas de alcance e não 9 como indicavam as cartas de então, não era aconselhável aos 

navios que passassem no alto mar. 

Outro grande temporal devasta Pemba em 1914, destruindo praticamente todas as habitações e 

provocando grandes embaraços aos serviços da companhia do Niassa. Estes ciclones assolam de tempos 

a tempos a região de Pemba, tendo o mais recente ocorrido em 1987. Em sua extensão a baía de Pemba 

atinge os valores de 9 milhas de Norte a Sul e 6 de Leste a Oeste, perfazendo um perímetro de 28 a 30 

milhas. 
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Mas não só por isso ela goza de tal fama como também pela profundidade do canal de acesso e do porto, 

com sondas que variam entre 60 - 70 metros na entrada e 10 - 40 na parte média, para atingir os 25 

metros no fundeadouro junto ao cais diminuindo em direcção á costa. 

A sua entrada é, pois, franca a qualquer tempo e hora, podendo nela penetrar à vontade navios até cerca 

de 6 metros de calado. No entanto, devido a alguns perigos isolados formados por rochas e bancos de 

coral, é necessária a pilotagem para os navios de alto mar. A boca de entrada a partir da qual é feita a 

pilotagem é delimitada a Norte pela ponta Said Ali e a Sul pela ponta Romero, havendo actualmente 

farolins em ambos os lados. 

3.1.4 Divisão Administrativa e Assentamentos Humanos 

O município de Pemba é composto por 10 unidades administrativas que correspondem a bairros 

residenciais dos munícipes, designadamente: Alto Gingone, Cariacó, Cimento, Chuiba, Eduardo 

Mondlane, Ingonane, Mahate, Muxara, Natite e Paquitequete. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, 

com suporte no recenseamento geral da população de 2007, a população total da cidade em 2014 é 

estimada em 190.763 habitantes, sendo 49,58% mulheres. 

 

O quadro a seguir mostra a distribuição da população do município pelas unidades de acordo com o censo 

2007 e projecção para 2014. 

Tabela n.º 1: distribuição da população por unidade administraiva de Pemba 

Unidade Administrativa 
Número de 

Habitantes 2007 
Número de 

Habitantes 2014 

Alto Gingone 14.993 23.989 

Cariacó 46.562 53.546 

Cimento 4.304 7.532 

Chiúba 4.238 7.417 

Eduardo Mondlane 10.485 23.591 

Ingonane 13.738 18.546 

Mahate  5.400 12.150 

Muxara 5.872 13.212 

Natite 22.800 30.780 

Paquitequete 13.314 16.643 

Total 141.706 190.763 

Fonte: INE, Censo 2007 & CMCP. 

   

Uma outra perspectiva, a análise da estrutura etária da população mostra que maioria da população é 

jovem. Este facto não é só de Pemba, é a situação geral da província e do país. Por isso, os esforços que 

os leitos locais deverão empreender devem responder a elevação das condições de vida desta camada 
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criando oportunidades de educação e formação, promovendo o empreendedorismo e o investimento à 

partir das variáveis económicas e de infraestruturas públicas controladas pelo município. 

Os assentamentos populacionais são caracterizados por uma estruturação em termos de sistema de 

avenidas e ruas, delimitação de áreas ou talhão para cada família ou unidade económica que, em geral, 

ainda necessitam de melhoramentos em muitos bairros da cidade. A distribuição espacial de 

assentamentos humanos e a localização de actividades económicas da população são considerados 

aspectos fundamentais no plano de estrutura e 

planos de pormenor da cidade.  

Os bairros de Cariacó e Paquitequete são 

particularmente críticos no quadro do 

ordenamento territorial. As subunidades de 

Colocolone, Chibwabware e Noviane revelam 

assentamentos desordenados e problemas 

críticos de erosão, vias de acesso (estradas) 

abastecimento de água, extensão de energia 

eléctrica e demais serviços públicos. 

 

Foto OS: vista parcial da unidade de Chibwabwary

 

O diagnostico mostra igualmente que existem assentamentos desordenados também nos bairros Eduardo 

Mondlane, Chuíba, Mahate, Alto Gingone e Muxara. 

 

Nesta área de assentamentos humanos e ordenamento territorial, os desafios para o município são 

enormes. Embora entendendo-se como problema cujas soluções são graduais e de longo prazo, nas 

estratégias de desenvolvimento deste documento tratar-se-á com acuidade esta matéria. 

3.1.5 Principais desafios desta área 

 

 Maior extensão de alguns bairros o que torna difícil a sua administração; 

 Nomenclatura de alguns bairros que não corresponde com as tradições locais. 

 Assentamentos desordenados em alguns bairros; 

 Pressão sobre a ocupação de espaços; 

 Conflito de terras; 

 Aumento progressivo de pessoas que vêm se estabelecer no município. 

3.1.6 Urbanização e Habitação  

Nos últimos 10 anos a Cidade de Pemba está a registar um crescimento populacional bastante acentuado, 

devido a quatro factores principais: 
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a) Êxodo rural: sendo a cidade de Pemba o maior centro urbano da província de Cabo Delgado, 

aliado a falta de oportunidades de emprego nas zonas rurais, a população jovem opta por emigrar 

para a cidade a procura de melhores condições de vida.  

b) Ponto de entrada de emigrantes legais e ilegais: a província de Cabo Delgado faz fronteira com a 

República Unida da Tanzânia, que faz ligação com o corno de África, que é centro de muitas 

instabilidades político-militares. O que resulta na emigração de pessoas, sobretudo jovens a 

procura não só de segurança, mas também de melhores condições para desenvolverem os seus 

negócios. Assim, encontram a cidade de Pemba como um dos pontos de fixação preferencial. 

Estas razões explicam porque se encontram em Pemba pessoas de diferentes nacionalidades 

africanas a desenvolverem actividades económicas. 

c)  Prospecção e exploração de recursos naturais: nos últimos 10 anos a província de Cabo Delgado 

está a beneficiar-se de actividades de prospecção de hidrocarbonetos na bacia do rio Rovuma, de 

onde foram descobertas reservas consideráveis de petróleo e gás natural. Devido a esse factor, 

várias são as empresas nacionais e internacionais que escalam e fixam os seus escritórios na 

Cidade de Pemba, arrastando consigo enormes quantidades de pessoas que não só trabalham 

nessas empresas, como também procuram nelas oportunidades de emprego. 

d) Guerra civil: durante a guerra civil, uma grande parte das populações rurais refugiaram-se nos 

grandes centros urbanos em busca de segurança. Um desses centros urbanos é a cidade de 

Pemba, onde as pessoas passaram a construir as suas habitações de forma desordenada devido 

a urgência que na altura havia para responder a demanda de acomodação e habitação, sem haver 

a preocupação pela estética urbana. O que resultou na construção de casas em locais 

inapropriados, ou mesmo em locais que estavam reservados para a construção de infraestruturas 

sociais tais como estradas, escolas, hospitais, etc. 

Esses 4 factores mergulham a cidade de Pemba em problemas de urbanização e habitação. De facto, os 3 

primeiros mandatos não responderam este problema de forma efectiva. Por isso a cidade de Pemba 

regista severos problemas de urbanização e habitação em todos os bairros, mesmo aqueles que 

nasceram depois do fim do conflito. Portanto, no contexto de urbanização e habitação, o município 

apresenta ainda os seguintes desafios: 

 Deficiente arruamento nos bairros, sendo difícil percorrer o interior dos bairros de automóvel, 

dificultando assim a assistência para o transporte de doentes aos centros de saúde; 

 Deficiente ordenamento territorial dos bairros municipais, dificultando saber onde está reservado 

para habitações e onde está reservado para infra-estruturas sociais do município ou do Estado; 

 Falta de política municipal de habitação para os jovens; 

 Falta de um plano de estrutura actualizado; 

 Falta de oportunidades de habitação de baixo custo para jovens, sobretudo os desempregados; 

3.1.7 Economia do Município 

Nos anos em análise a cidade de Pemba tem sido caracterizada por um movimento de pessoas (nacionais 

e estrangeiros) a procura de oportunidades de negócios, terrenos, turismo e emprego. Com uma 
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economia baseada sobretudo no comércio e turismo2, o gráfico abaixo revela a estrutura da 

economia da cidade. 

 

Gráfico 1: Estrutura da economia da cidade de Pemba (unidades económicas/postos de trabalho) 

 

Fonte: DPIC 2013 

De forma sintética, a seguir se descrevem as principais actividades económicas do município de Pemba. 

  

                                                           
2 Foram incluídas apenas as actividades directamente relacionadas com o turismo, isto é acomodação, restauração e agências 
de viagem. 
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3.1.8 Agricultura 

 

De forma não muito expressiva, quase um terço 

da população da cidade pratica a agricultura de 

subsistência ao largo da cintura verde da cidade. 

Esta é praticada pelo sector familiar onde uma 

boa parte da população potencialmente activa 

dedica suas energias  de modo a garantir  a 

segurança alimentar e nutricional, bem como 

serve de fonte de rendimento para aquisição de 

outros bens e serviços. 

As principais culturas são a mandioca, o milho, 

as hortícolas, as fruteiras, feijão nhemba, 

mexoeira, cuja produção é reservada às 

mulheres. 

Dado o papel fundamental da agricultura para a 

segurança alimentar e melhoria da nutrição, 

desenvolver-se-á estratégias específicas com 

vista a promoção da produção de alimentos, 

principalmente hortícolas e fruteiras. 

Foto OS: vista parcial de bancas de verduras no mercado de Mbanguia.

3.1.9 Pecuária  

 

A actividade pecuária no município de Pemba é 

praticada pelos sectores familiar (com maior 

expressividade) e privado. Os principais animais 

criados são de pequeno porte, nomeadamente 

caprinos, ovinos e aves (galinhas, patos e 

pombos).  

Para o sector familiar, geralmente estes animais 

servem para o consumo ou fontes de rendimento 

das famílias e uso em cerimonias religiosas e 

tradicionais. O sector privado dedica-se a criação 

de aves em quintas e aviários, orientados para o 

comércio.  

Foto OS: vendedora familiar de frangos vivos. 

 

Apesar de não ser grande produtor da carne, o município recebe animais trazidos de outros distritos e 

defronta-se com falta de infra-estruturas básicas de abate de animais (matadouro municipal), conservação 

e venda da carne e seus derivados.Todavia, existem pequenos talhos e supermercados que têm 

pequenas unidades para a venda de carnes, aves e seus derivados.  
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3.1.10 Pescas 

 

No que se refere as pescas, o município de 

Pemba é potencial produtor de peixe, mariscos e 

outros frutos do mar dada a sua localização 

geográfica e condições ecológicas naturais. A 

produção pesqueira pode ser em mar aberto ou 

por aquacultura.   

 Foto OS: mercado de peixe de Mbanguia. 

A baia de Pemba é a terceira maior do mundo e 

a primeira em África, o que a coloca numa 

posição privilegiada ao largo do oceano índico. 

Todavia, denota-se uma fraca produção 

pesqueira na baía, pois a actividade é praticada 

por pescadores artesanais, usando artes de 

pesca rudimentares e, as vezes, nocivas a 

reprodução e desenvolvimento dos peixes e 

mariscos. 

 Foto OS: barco de pesca artesanal na baia de Pemba. 

No quadro da promoção da produção pesqueira 

serão desenvolvidas estratégias para a 

promoção do associativismo e da produção 

semi-industrial em mar aberto e em aquacultura, 

pelo sector privado, com vista a melhoria da 

segurança alimentar e nutricional da população e 

dinamização da economia local.   

3.1.11 Comércio 

 

A rede comercial do município de Pemba é 

composta por  mais de 800 estabelecimentos 

comerciais formais e 2.200 informais. O 

município tem uma rede comercial formal 

concentrada no bairro cimento e se espalhada 

de forma progressiva pelas principais artérias da 

cidade e bairros.  

Foto OS: vista parcial do mercado de Mbanguia. 

Para além dos comerciantes formais (armazéns, 

supermercados, lojas) a cidade tem cinco 

grandes mercados municipais (das Batatas, 

Central, Mbanguia, Cariacó e Noviane), 

pequenos mercados em todos bairros e barracas 

diversas e dispersas.   
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Com a emergência dos mega projectos do gás 

do Rovuma, Pemba é uma cidade de referência 

logística para abastecer a indústria do gás 

natural de Palma e de outros projectos de 

grande e média dimensão em cursos na 

província de Cabo Delgado. 

Foto OS: vista parcial do mercado de Mbanguia. 

A promoção do comércio com vista a melhoria 

das condições de vida da população, construção 

de riqueza e dinamização da economia local 

configura-se pertinente e fundamental para o 

desenvolvimento local. Por isso, desenvolver-se-

ão estratégias para continuar a melhorar o fluxo 

de bens e serviços na circunscrição da 

autarquia.  

 

3.1.12 Indústria  

 
O pequeno parque industrial do município de Pemba é composto por unidades constituídas pela indústria 

de construção civil, moageiras, serrações, carpintarias, processamento de castanha de caju, 

processamento de camarão, processamento de aves, embalagem de água purificada, padarias e 

panificadoras, latoarias, artesanato e olaria. 

 

Um diagnóstico rápido revela que a cidade de Pemba não produz nem 1/6 das necessidades de bens e 

serviços consumidos pelos seus habitantes, servindo-se das vantagens do comércio. Todavia, a cidade 

constitui um mercado potencial e em larga expansão para diversos produtos que podem ser produzidos 

localmente, dada também a potencialidade de facilidade de trazer matérias-primas para as indústrias. 

 

A promoção de implantação de indústrias com 

vista a melhoria das condições de vida da 

população, por meio do emprego, construção de 

riqueza e dinamização da economia local 

configura-se pertinente e fundamental para o 

desenvolvimento local. Por isso, neste 

documento desenvolver-se-ão estratégias para 

continuar a melhorar o ambiente de negócios 

para captar investidores nacionais e estrangeiros 

para instalarem indústrias no município de 

Pemba, tanto mais que no plano de estrutura da 

cidade que será revisto existem uma zona 

industrial reservada para o feito.   

Foto OS: indústria de bentão.   
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3.1.13 Turismo 

 

O município de Pemba tem um grande potencial turístico devido as suas condições climáticas, 

paisagísticas e de recursos cinegéticos bem como à riqueza do seu património histórico e cultural. Por 

causa da hospitalidade dos seus habitantes é uma das cidades com forte potencial de progresso 

económico e social a médio e longo prazos. A produção artística e artesanal local é também bem 

conhecida e pode constituir, por si só, através de feiras e eventos bem organizados, um pólo de atracção e 

de actividade cultural e comercial para operadores profissionais e o público em geral.  

 

O grau de desenvolvimento actual da actividade turística está em expansão e circunscreve-se às praias 

(eixo Paquitequete – Wimbe - Murrébuè) e alguns pontos históricos como a cidade baixa. A cidade possui 

uma rede hotelaria de 23 estabelecimentos de 5 a 2 estrelas, com a capacidade de alojamento de 2.300 

camas. 

 

É, simplesmente, uma cidade cosmopolita que 

congrega dentro de si diversos grupos sociais 

que formam autênticos “etno-espaços”. O facto 

de configurar-se na terceira maior baía do 

mundo, estar no clube da UNESCO como uma 

das cidades mais belas de África e ser uma 

referência nacional privilegiada nas maravilhas 

de Moçambique, esta componente tem um 

tratamento diferenciado e especial nas 

estratégias de desenvolvimento local do 

município. 

 Foto OS: vista parcial da orla da baia de Pemba 

 

Assim, desenvolver-se-ão estratégias para continuar a incentivar a implantação e/ou construção de 

estabelecimentos hoteleiros e de acomodação (hotéis, lodges, pensões, restaurantes, bares) bem como 

serviços complementares (transportes, centros de informação turística, guias turísticos, centros de 

artesanato, centros de diversão cultural). 

 

O ponto é que o turista convencional, que procurava basicamente o produto “sol e praia”, em resultado da 

experiência adquirida de viajar, da quantidade de informação e oferta disponível e do stress causado pela 

vida urbana actual, foi substituído por um turista cada vez mais exigente em termos de qualidade. As 

pessoas viajam a procura de emoções agradáveis, relaxamento e aumento de conhecimento sobre outras 

realidades culturais. Pemba pretende manter o seu estatuto para sempre. 
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3.1.14 Transportes 

 

Relativamente aos transportes, o tipo  mais 

utilizado é o rodoviário. As populações 

deslocam-se utilizando transportes 

semicolectivos (vulgarmente conhecidos por 

chapa 100), transporte público urbano (vulgo 

malhação), serviços de táxi, viaturas privadas, 

motorizadas, bicicletas. Alguns munícipes, por 

limitações de renda, deslocam-se a pé a procura 

dos seus sustentos.  Foto OS: vista parcial transportes semicolectivos de Pemba 
  

 

O CMP possui 4 autocarros de transporte público que cobre menos de 20% da demanda por este serviço. 

Os semicolectivos de passageiros, todos de iniciativa privada, fecham uma parte da lacuna de transportes 

urbanos, mas também esses não cobrem todas as rotas. 

  

Nos últimos três anos tem se verificado uma melhoria na rede de transportes. Pemba, sendo um polo 

administrativo, portuário e logístico para a indústria do petróleo e gás e outros minerais em prospecção na 

província de Cabo Delgado, beneficia de autocarros de longo curso para os distritos da província e outras 

regiões. Camiões de grande tonelagem cruzam a cidade transportando diversas mercadorias para os 

armazéns, lojas, supermercados, estaleiros e para o porto de Pemba. 

 

Essa dinâmica pressupõe o desenvolvimento de estratégias para não só facilitar a circulação de pessoas e 

bens, mas também para disciplinar o uso das vias públicas e respectiva manutenção. Por isso, no sector 

de transportes serão desenvolvidas estratégias que visem o seu melhoramento e consolidação. 

3.1.15 Serviços  

O município de Pemba tem vários serviços. A 

título ilustrativo, a cidade dispões de seis bancos 

comerciais, uma dependência do Banco de 

Moçambique e quatro instituições de 

microfinanças. Para além dos serviços 

bancários, o município tem estações de serviço, 

oficinas diversas, consultórios de advogados, 

empresas de consultoria, bombas de 

abastecimento de combustíveis, provedores de 

internet cafés, etc. 
 Foto OS: vista parcial de um estabelecimento bancário. 

 

 

Para assegurar a expansão e consolidação 

destes serviços o município pretende 

desenvolver centros incubadores de serviços e 
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facilidades fiscais para a melhoria das condições 

de rendimento das famílias.  

3.1.16 Principais desafios para a 

área económica 

 

 Falta de incentivos para a prática de 

agricultura (produção de hortícolas e 

fruteiras); 

 Inexistência de um matadouro municipal; 

 Fraca produção pesqueira; 

 Proliferação de barracas e comércio 

informal nas ruas da cidade; 

 Diminuto parque industrial; 

 Falta de centros de apoio ao turista e 

guias turísticos; 

 Insuficiência de meios de transporte 

públicos; 

3.2 Infra-estruturas Urbanas  

3.2.1 Rede viária 

O município de Pemba possui uma rede de 

estradas de cerca de 200 km, dos quais cerca de 

70 km são da rede classificada (avenidas) e 

cerca de 130 km da rede não classificada (ruas). 

Da rede classificada, 47 km são asfaltados, 

cerca de 11 km terraplanadas e 12 km são em 

terra natural. A rede não classificada de estradas 

está em terra natural. 

 

De um modo geral, a rede asfaltada está em 

boas condições na avenida principal da cidade 

(25 de Setembro), mas nas restantes avenidas e 

ruas está em condições razoáveis à boas e, em 

alguns troços, apresenta severos problemas de 

buracos, erosão dos solos e/ou derrapagem do 

asfalto. 

 Foto OS: vista parcial da estrada 106 de Pemba 

Cerca de 52% da rede não asfaltada está em 

condições boas ou razoáveis, havendo muitas 

estradas com sérios problemas de 

transitabilidade, sobretudo no tempo das chuvas.  

Um rastreio rápido revela que a rede de estradas 

da cidade é descontínua quanto a sua qualidade, 

estado e acessibilidades e não corresponde, na 

sua estrutura, às necessidades da população. A 

rede viária está sob pressão com a entrada de 

mais viaturas de pequena e grande tonelagem e 

a acentuada erosão dos solos decorrente das 

chuvas. 

 Foto OS: vista parcial da erosão de estradas de Pemba 

 

Por causa disso, a questão das estradas é 

particularmente crítica para a administração 

autárquica que deve responder a demanda e ao 

interesse público dos cidadãos. Para tanto, 

reconhecendo que a construção, manutenção e 

reabilitação das estradas é competência da 
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autarquia, mas que a capacidade financeira da 

autarquia não pode cobrir por si só este desafio, 

serão desenvolvidas estratégias de busca de 

financiamento de comparticipação junto do 

Governo Central e de parceiros de cooperação 

para suprir esta necessidade.  

O facto é que sem estradas em boas condições, 

o potencial turístico e industrial que se assumem 

que induzam ao empreendedorismo e emprego, 

criação da riqueza, melhoria de renda familiar, a 

logística dos mega projectos e o almejado bem-

estar da população local podem experimentar 

sérios constrangimentos e limitações. 

3.2.2 Porto e aeroporto 

A cidade de Pemba conta com o porto do 

mesmo nome, concessionado pelo Governo 

Central a empresa “Portos de Cabo Delgado” e 

serve de infraestrutura de apoio para os fluxos 

de carga da cabotagem nacional e de carga 

internacional. Para além disso, há a 

movimentação de carga feita através de 

pequenas embarcações provenientes dos outros 

distritos costeiros da província, do vizinho Nacala 

e da Tanzânia. O porto de Pemba tem limitações 

físicas que requerem trabalhos de extensão e 

melhoramento para acomodar navios de maior 

calado.  

O porto serve a indústria de madeiras, a indústria 

do petróleo e gás natural, a agricultura 

(escoamento de alimentos e algodão). Com a 

emergência das prospecções de 

hidrocarbonetos, do grafite de Balama e outros 

minérios prevê-se que trarão um grande impacto 

nas infraestructuras portuárias à médio prazo 

Foto OS: vista parcial do Porto de Pemba 

 

A construção da terminal de petróleo e gás no porto de Pemba significará uma revolução nesta 

componente e desafios enormes para o município de Pemba.   
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 Foto OS: vista parcial da futura terminal de petróleo e gás de Pemba 

Para responder a isso, desenvolver-se-ão estratégias para facilitar o processo de crescimento do porto e 

reassentamento de comunidades que serão abrangidos pelo processo de redimensionamento das 

infraestraturas portuárias. 

Por outro lado, o aeroporto de Pemba é o mais importante da província e estabelece a ligação com o resto 

do país e com o estrangeiro, servindo o tráfego doméstico inter-provincial e o tráfego regional. Este 

aeroporto está situado perto do centro da cidade e foi reabilitado em 2013. Actualmente tem 3 quilómetros 

de pista e facilidades aeronáuticas modernas, edifício terminal de dois andares, bombeiros, distribuição de 

combustível e um sortido de edifícios mais pequenos e cercas de segurança.  

Nos últimos três anos foram transportados mais 

de 80 mil passageiros por ano, sendo a grande 

contribuição gerada pelo tráfego doméstico com 

61 mil passageiros. O volume global de carga 

transportada tem registado um incremento médio 

anual de 31%.  

 

O tráfego regional, de características turísticas é 

um indicador importante da actividade 

económica da cidade e tem crescido, em termos 

reais, a taxa média de 15% por ano, sendo de 

prever que essa tendência se duplique com o 

início da exploração do gás natural nos próximos 

anos. 

 Foto OS: vista parcial do aeroporto de Pemba 
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Por causa disso, serão desenvolvidas estratégias para continuar a impulsionar a entradas de visitantes na 

autarquia e facilitar o funcionamento excelente das infraestruturas aeroportuárias. 

3.2.3 Sistema de abastecimento de água 

Relativamente ao abastecimento de água urbana 

a cidade de Pemba, a capacidade do sistema é  

actualmente de 10.000 m³/dia e está sendo 

ampliada para perto de 15.000m³/dia. O número 

de ligações domiciliárias e de fontenários 

cresceu entre 2011 e 2013 de 4.381 e 125 para 

5.633 e 137, respectivamente.   

 

O sistema tem sido objecto de investimentos 

para a sua  melhoria por parte do FIPAG, mas a 

população servida ronda os 60%. O nível muito 

alto de perdas de água (técnica e comercial) está 

na ordem dos 15%.   O sistema de Pemba tem 

uma capacidade limitada para satisfazer a 

demanda principalmente no período seco, sendo 

necessário reforçar o transporte e o 

armazenamento. 

 Foto OS: vista parcial reservatórios de água da FIPAG Pemba 

 

 

Há também uma limitação física para a 

expansão da produção do aquífero de Metuge. 

Assim, está em curso o estudo e levantamento 

geofísico para a construção de uma barragem no 

rio Megaruma (projecto inscrito nas Estratégias 

de Desenvolvimento do Corredor de Nacala – 

PEDCN 2015 - 2035) para incrementar o 

abastecimento de água a cidade a médio prazo.  

 
Foto OS: vista parcial de fontenário de água. 

3.2.4 Rede pública de energia 

eléctrica 

O município de Pemba está ligado à rede nacional de 

energia eléctrica a partir da subestação de Namialo - 

Nampula, estando em curso a implementação gradual do 

projecto de electrificação dos bairros da cidade. 

 

A cobertura da rede de electricidade 56% e o número 

médio de ligações domésticas cresceu entre 2011 e 2013 

em 17%, ao passar de 7.302 clientes para 8.129. 
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Todavia, estudos técnicos mostram que a capacidade instalada 110 MWH de energia eléctrica está no 

limite, o que coloca um grande desafio a empresa provedora de energia e o município no sentido de 

alargar a capacidade de energia a cidade. Com o advento de muitas empresas na cidade, decorrente da 

corrida económica para responder aos mega projectos do petróleo e gás, está prevista a construção de 

uma segunda linha para abastecer energia a Pemba a partir de Namialo (projecto inscrito nas Estratégias 

de Desenvolvimento do Corredor de Nacala 2015 - 2035), numa primeira fase. Na segunda fase, Pemba 

poderá receber energia da usina de energia eléctrica a gás que será construída em Palma a partir de 2018 

(projecto inscrito nas Estratégias de Desenvolvimento do Corredor de Nacala). 

 

Neste contexto, serão desenvolvidas estratégias para criar facilidade deste processo e extensão da 

energia aos bairros e iluminação da via pública e outros locais públicos. 

3.2.5 Sistema de saneamento e drenagem  

O sistema de saneamento da cidade de Pemba está baseado nas fossas sépticas para a zona de cimento 

e nas latrinas melhoradas e tradicionais nos bairros peri-urbanos da cidade. Estima-se que a cobertura de 

latrinas melhoradas nos bairros periurbanos em 2013 era inferior a 70%, o que mostra que algumas família 

praticam o fecalismo a céu aberto. 

 

Os resíduos sólidos têm lugares reservados para 

o seu depósito e o município tem feito o melhor 

que pode para tornar a cidade limpa e bonita. 

Porém, o sistema de recolha de lixo cobre 

menos de 50% da cidade, pelo que é notória, 

vezes sem conta, a acumulação de lixo 

doméstico nos bairros suburbanos. A maioria 

das famílias recorre a aterro sanitários abertos 

nos respectivos quintais. O aterro municipal já há 

muito que está saturado e gera um mal estar por 

quem passa nas imediações, para além da 

incómoda localização geográfica do mesmo 

(praticamente no centro da cidade).   

 
Foto OS: vista parcial do aterro sanitário de Pemba 

 

O sistema de drenagem da cidade é deficiente e 

existem bairros que não têm drenagens 

convencionais o que tem criado sérios 

problemas e até situações de calamidade por 

causa dos charcos e das águas correntes da 

chuva. Os assentamentos e construções 

desordenadas, ou ainda, as construções sem 

prévia avaliação de impacto ambiental e a falta 

de drenagens convencionais têm criado severos 

problemas de acumulação (por muito tempo) de 

águas e erosão de solos e rodovias no 

município. 

 

Esta área tem tratamento especial neste 

documento. Por isso, desenvolver-se-ão 

estratégias para mitigar e resolver os diversos 

problemas gerados pelo deficiente saneamento 

do meio ambiente e drenagens.  
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3.2.6 Telecomunicações e 

correios 

 
O município tem serviços de telecomunicações 

da rede fixa, que é provida pelas 

Telecomunicações de Moçambique (TDM) e da 

rede móvel, provida pelas empresas mCel, 

Vodacom e Movitel. Todos operadores têm 

capacidade para a transmissão de voz, dados e 

imagem em fibra óptica. 

Os serviços de telefonia fixa têm uma 

capacidade instalada de 3.599 números, 

incluindo circuitos de dados,  internet e televisão, 

sendo explorada em cerca de 50%. A telefonia 

móvel com o total de 27 antenas locais cobrem 

toda cidade e arredores. O impacto económico e 

social da transmissão de voz e dados na cidade 

é muito grande.   

 Foto OS: vista parcial do Porto de Pemba 

Para além das comunicações fixa e móveis, a cidade recebe sinais de televisão, tem estações de rádio e 

jornais locais. Existem também estações de correio expresso e normal que permitem que fornecedores, 

clientes e mandatários adquiram e entreguem bens em tempo recorde dentro de padrões de qualidade 

acima da média. 

Para continuar a expandir a provisão destes serviços, o município como promotor do processo de 

desenvolvimento e facilitador do processo de comunicações dentro da cidade desenvolverá estratégias 

para aprimorar e consolidar as interacções entre os munícipes e os agentes económicos. 

3.2.7 Principais desafios da área de infraestruturas 

 
 Degradação acentuado de algumas vias públicas; 
 Erosão de solos; 
 Existência de ruas e avenidas ainda não classificadas; 
 Deficiente abastecimento de água; 
 Fraca qualidade de energia eléctrica;  
 Porto relativamente limitado; 
 Deficiente sistema de saneamento e drenagem; 

3.2.8 Serviços Sociais  

3.2.9 Educação, Ciência & Tecnologia  

 A população da cidade de Pemba apresenta taxas de analfabetismo elevadas, devido a fraca 

escolarização da população adulta e jovem. Contudo, a gestão das escolas está ainda sob alçada do 

Ministério de Educação. De acordo com a lei base das autarquias locais, a passagem para a gestão 

municipal é gradual. Por isso, até o último mandato cinco escolas primárias estavam sob gestão do 



PEDM 2014-2018 
 

Página 20 de 83 
 

município de Pemba: são as escolas primárias completas de Chuiba, Koba, Muxara A, Muxara B (Samora 

Machel) e Paquitequete. 

 

Contudo, o sector de educação na cidade de Pemba, apresenta vários desafios tais como: 

 Insuficiência de salas de aulas para responder adequadamente a demanda escolar; 

 Falta de carteiras para acomodar a população estudantil; 

 Superlotação de alunos nas salas de aulas por insuficiência de escolas e salas de aulas; 

 Falta de transporte escolar para facilitar a mobilidade de alunos de e para as escolas; 

 Existência de escolas com problemas de saneamento básico; 

3.2.10 Saúde  

Nos últimos dez anos o município de Pemba conheceu um incremento assinalável de infraestruturas de 

saúde. O município de Pemba gere, de forma tímida, quatro unidades sanitárias, designadamente os 

Centros de Saúde de Paquitequete, Ingonane, Chuiba e Muxara. Todavia, todos os bairros possuem 

centro de saúde urbanos de tipo II. O Município possui ainda um centro de saúde de tipo I, que se localiza 

no bairro de Natite. O Hospital Provincial também se localiza na cidade de Pemba, o que facilita o acesso 

dos munícipes aos serviços de saúde mais personalizados e diversificados.  

 

O HIV/SIDA constitui um desafio para o município de pemba. A cidade possui uma das taxas de 

seroprevalência e índice de infecções (7%) mais altas da província de Cabo Delgado. Por isso, há 

necessidade premente de responder com medidas eficazes a esta área de forma a reduzir o índice de 

seroprevalência e conter novas infecções. 

 

De facto, a capacidade instalada dos centros de saúde ainda esta longe de responder as necessidades 

reais de acesso a saúde. As maternidades são ainda insuficientes, não há serviços especializados de 

pediatria bem como de doenças especificas que exigem atendimento de especialidade. Pelo que ainda há 

a necessidade de: 

 Continuar a intensificar actividades de combate ao HIV/SIDA, a cólera e outras doenças 

preveníeis; 

 Construir mais unidades sanitárias que tenham a capacidade de responder a demanda das 

comunidades no acesso a serviços de saúde; 

 Combater o fecalismo a céu aberto para reduzir os focus de cólera e mobilizar as comunidades a 

utilizar latrinas melhoradas e sanitários públicos; 

 Combater a malária através de distribuição de redes mosquiteiras e intensificação de campanhas 

de pulverização intradomiciliária. 
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3.2.11 Cultura, Juventude e desportos  

A maior parte da população do município de Pemba é jovem, o que coloca vários desafios próprios desse 

grupo social. Sendo um município com acervo cultural muito forte, existem no município várias 

agremiações juvenis que se ocupam no desenvolvimento da arte e produção artística (música, objectos de 

arte, dança, etc.), bem como várias agremiações desportivas, desde formais aos recreativos. 

 

Quanto a cultura, o município ainda precisa de explorar mais para que ela seja um dos seus cartões de 

excelência e do turismo praticado no município de Pemba. Para isso, há que estimular o associativismo 

juvenil para a produção de arte musical, escultura, de dança, etc. Pemba possui grandes potencialidades 

culturais que, a serem exploradas com racionalidade, podem se transformar em riqueza para os jovens. 

 

O Desporto é também uma das áreas que, nos últimos mandatos o município começou a prestar atenção. 

Entretanto, ainda há fortes desafios, nomeadamente: a necessidade de desenvolver e construir mais 

infraestruturas desportivas, sobretudo nos bairros, para ocupar os jovens e adolescentes e estimulá-los a 

cultivar hábitos de vida saudáveis e prevenir-se de actividades de risco tais como o consumo de álcool, 

drogas, etc.  

 

O conselho municipal assume o desporto como uma das alavancas de desenvolvimento dos jovens. Por 

isso, reconhece a necessidade de desenvolver mais infraestruturas nos bairros. Para já existe em 

construção o complexo desportivo municipal de Pemba e a manutenção da relva do campo municipal de 

Futebol. Essas infraestuturas não cobrem ainda as necessidades de prática de desporto. Há que 

diversificar a prática de modalidades de desporto, tais como futebol, basquetebol, voleibol, futsal, etc. Para 

isso é fundamental a construção de infraestruturas. 

3.2.12 Acção social e género 

O crescimento galopante da cidade de Pemba arrasta consigo problemas de natureza social,que afectam 

principalmente grupos vulneráveis tais como idosos, mulheres, crianças órfãs e desamparadas. Isso 

resulta no surgimento crescente de crianças de rua, grupos de mendigos de todas as idades, etc. Contudo, 

esse fenómeno não é acompanhado pela criação de infraestruturas de assistência social a esses grupos, 

o que torna o problema cada vez mais evidenciado e crónico. Por isso, há necessidade de criar serviços 

de assistência social para responder a esses desafios, bem como introduzir mecanismos de prevenção da 

mendicidade.  

 

De facto, nos últimos anos a assistência aos mendigos é feita de forma desordenada e não institucional, 

colocando os próprios mendigos em situação de perigo, pois passam o seu maior tempo circulando na via 

pública de um lado para o outro.  A assistência às mulheres, idosos e crianças órfãs e vulneráveis, 

psicodependentes e deficientes é de estrema importância para que eles participem activamente nos 

processos de desenvolvimento do Município. Decorrente disso, nos últimos mandatos a assistência social 

a grupos vulneráveis tais como deficientes, mendigos, crianças órfãs e vulneráveis, mulheres que sofreram 
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violência doméstica não se tomou com grande evidência. Por isso, os desafios nessa área se 

circunscrevem na falta de: 

 Política que regula a assistência social a grupos vulneráveis dentro do perímetro municipal; 

 Infraestruturas de atendimento a pessoas vulneráveis, sobretudo deficientes e mendigos; 

 Programas específicos orientados a assistência de grupos vulneráveis para aliviar da dependência 

e estimular a sua participação nos processos de governação e desenvolvimento do município; 

 Centros de assistência e acomodação institucional dos grupos vulneráveis; 

 Instituições e programas de formação orientados para grupos vulneráveis 

 

4. Administração e Finanças Autárquicas  

4.1 Estrutura interna municipal 

 
O Concelho Municipal de Pemba tem a 
Assembleia Municipal e o Conselho Municipal. A 
Assembleia é constituída de oito comissões de 
trabalho, designadamente: a comissão 
permanente da Assembleia; comissão de 
infraestruturas, urbanização, transporte e 
equipamento; comissão de plano e finanças; 
comissão da indústria, comércio, turismo e 
desenvolvimento da economia local; comissão 
de saúde e saneamento; comissão de educação, 
assuntos sociais e de género; comissão da 
polícia e segurança municipais; comissão da 
juventude, desporto e tempos livres. 
 
O Conselho Municipal comporta oito vereações, 
designadamente: (i) vereação do Plano, finanças 
e desenvolvimento municipal; (ii) infraesttuturas 
e urbanização; (iii) saúde, saneamento, parques 

e jardins; (iv) transportes e equipamentos; (v) 
educação, acção social e assuntos de género; 
(vi) juventude, cultura e tempos livres; (vii) 
indústria, comercio, turismo e desenvolvimento 
da economia local;  e (viii) policia municipal. 
 
Adjacentes as vereações estão os 
departamentos municipais. 
 

 Foto OS: vista parcial do edifício sede do Conselho Municipal. 
 
Para além dos departamentos, o município de Pemba tem três gabinetes especializados: (i) gabinete 
técnico; (ii) gabinete do secretariado e relações públicas;  (iii) gabinete de assessores e cooperação.  
 
 
Uma inferência rápida da máquina institucional revela que existe a necessidade de reengenharia interna 
para criar direcções ou serviços municipais relativamente autónomas para atender aspectos 
especializados de grande dimensão ou de relevância crítica, tais como as Finanças Autárquicas, os 
Serviços Urbanos e o Gabinete Técnico. Esta abordagem merecerá equacionamento nas estratégias de 
desenvolvimento institucional. 
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Mais ainda, uma radiografia dos edifícios que formam o cômputo das infraestruturas municipais revela que, 
com a excepção de poucos, os edifícios sede do município e outros são relativamente antigos e 
degradados. Existe uma limitação de espaços para o funcionamento adequado das vereações e dos 
departamentos do município. Aqui também se mostra pertinente o desenvolvimento de mecanismos para a 
construção de raiz, de forma gradual e progressiva, de infraestruturas novas para acomodar os serviços 
municipais. Esta abordagem merecerá equacionamento nas estratégias de desenvolvimento institucional. 
 

4.2 Recursos humanos 

 
A questão de quadros qualificados tecnicamente é particularmente crítica no CMP, o que parece atrofiar as 

acções do município e afectar severamente o seu desempenho. O gráfico 1 a seguir, revela a distribuição 

do pessoal por habilitações profissionais: 

Gráfico 1 

 
Fonte: CMCP, Departamento de Recursos Humanos 

 

Estas limitações de capacidades técnicas têm sido agravadas pelas deficiências da estrutura 

organizacional do Município herdada da administração anterior a autarcização que parece ainda não ter 

sido modificada, mesmo com a tímida implementação do novo “Estatuto Orgânico do Conselho Municipal 

de Pemba” pelo que o desafio que se coloca ao CM no novo modelo orgânico é enorme. 

 

Os recursos humanos são tidos como a base do sucesso das organizações. O CMCP, para responder aos 

desafios dos interesses públicos que a lei atribui, não pode abster-se de desenvolver capacidades e 

habilidades humanas a altura das demandas públicas. Por isso, esta abordagem de desenvolvimento de 

recursos humanos merecerá tratamento especial nas estratégias de desenvolvimento institucional. 
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4.3 Finanças autárquicas 

 

Para fazer face às despesas de gestão corrente e de investimento, a autarquia de Pemba tem receitas 

correntes3 e de capital4. Além disso, ela beneficia de dotações e de subsídios e comparticipações do 

Estado. A autarquia também tem a possibilidade de aceder aos empréstimos. Assim, o financiamento do 

orçamento autárquico de Pemba tem, principalmente, três fontes: os impostos e taxas; as dotações, 

subsídios e comparticipações do Estado; e os empréstimos. 

 

Uma análise da estrutura do orçamento da autarquia revela que o Sistema Tributário Autárquico (STA) de 

Pemba subdivide-se entre o subsistema de impostos e taxas; e outras receitas tributárias. O subsistema 

de impostos e taxas autárquicos, segundo o n.º 1 do Artigo 51 da Lei n.º 1/2008, de 16 de Janeiro, 

compreende: o Imposto Pessoal Autárquico (IPA); o Imposto Predial Autárquico (IPRA); Imposto 

Autárquico de Veículos (IAV); Imposto Autárquico de SISA (IAS); Contribuição de Melhorias; Taxas por 

Licenças Concedidas e por Actividade Económica (TLC e TAE); Tarifas e Taxas por Prestação de 

Serviços. 

 

A lei ilustra, de forma exemplificativa, o conteúdo das actividades, serviços ou obras sujeitas a este regime 

de tributação. A título de exemplo, podem-se mencionar a realização de infra-estruturas e equipamentos 

simples; o uso e aproveitamento do solo da autarquia; a ocupação e aproveitamento do domínio público; o 

estacionamento de veículos em parques ou outros locais a esse fim destinados; a utilização de quaisquer 

instalações destinadas ao conforto, comodidade ou recreio público; a ocupação e utilização de locais 

reservados nos mercados e feiras; o saneamento urbano. 

 

Para se compulsar o actual estágio de implementação dos impostos e taxas e o grau de contribuição 

destes e outras receitas autárquicos no Orçamento da Autarquia de Pemba, analisaram-se as “Contas de 

Gerência” dos exercícios económicos de 2011, 2012 e 20135. Desde logo, importa fixar-se que o STA está 

em implementação gradual e experimenta dificuldades na sua implantação e consolidação. Observe-se o 

gráfico a seguir: 

 

  

                                                           
3 Receitas correntes são aquelas que provêm do STA (receitas fiscais e não fiscais), o produto de transferências correntes do 
Estado e de outros entes públicos e os donativos.  
4 Receitas de capital são as que resultam da alienação do património autárquico, rendimentos financeiros, transferências de 
capital do Estado e de outros entes públicos, donativos das agências de cooperação e o produto de empréstimos de capital. 
5 Por razões de objectividade  e precisão, descartou-se a análise cruzada “previsão/realização”. Assim, a análise fundou-se no 
realizado por parecer aquela que melhor espelha a realidade do desempenho tributário da Autarquia. 
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Gráfico 2 

 
Fonte: CMCP, Departamento Financeiro. 

 

Embora esta análise contenha uma dose de distorção que caracteriza qualquer média estatística, permite 

mostrar que o MP não conseguiu ainda implantar o STA nos moldes concebidos pelo legislador. Para este 

facto há razões de fundo que explicam. O diagnóstico mostrou que o CMCP ainda não acondiciona uma 

base de dados dos potenciais contribuintes locais em quase todos os impostos.  

 

O orçamento da receita é a base que suste as realizações do município. O facto é que o orçamento é a 

expressão financeira das actividades do município e as receitas representam o limite base das despesas, 

em consonância com o princípio de equilíbrio orçamental. O CMCP para responder aos desafios dos 

interesses públicos que a lei atribui, não pode abster-se de desenvolver capacidades e habilidades 

humanas a altura da colecta de receitas que respondam as demandas públicas.  

 

Em suma, analisando-se em linhas gerais a estrutura e o sistema de gestão orçamental e de contabilidade 

pública desenvolvido pela autarquia de Pemba, paralelamente a actividade tributária, percebe-se que tem 

largas possibilidades de consolidação a médio prazo. Por isso, esta abordagem de desenvolvimento das 

finanças autárquicas merecerá tratamento especial nas estratégias de desenvolvimento institucional. 

 

4.4 Património autárquico 

 

A autarquia de Pemba goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial. No seu conjunto, essas 

autonomias designam-se “autonomia local”, que é o direito e a capacidade efectiva das autarquias 

regulamentarem e gerirem, nos termos da lei, sob sua responsabilidade e no interesse das respectivas 

populações, uma parte importante dos assuntos públicos. Isto significa que para além de comportar um 

domínio reservado a intervenção exclusiva das autarquias, o princípio da autonomia local vai mais longe e, 

abrangendo embora a ideia de participação, também não se esgota nela, exigindo nomeadamente 
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poderes decisórios independentes e o direito de recusar soluções impostas unilateralmente pelo poder 

central. 

De forma específica, a autonomia patrimonial é o poder de ter património próprio, isto é, ter bens, móveis e 

imóveis, direitos e acções que a qualquer título lhes pertençam ou lhe venham a pertencer, implicando a 

tomada de decisões relativas a eles nos termos da lei. Esta autonomia pressupõe que a autarquia de 

Pemba deve ter um nível suficiente de recursos materiais e, por conseguinte, de património, sem o qual 

haveria um impedimento grave para exercer plenamente as suas atribuições, ou seja, o fim não pode ir 

sem os meios. 

 

Uma inferência substantiva mostra que o património autárquico de Pemba é vasto, desde edifícios 

próprios, equipamentos de escritório, equipamentos de remoção de resíduos sólidos, viaturas, praças, 

estádios de futebol, espaços de domínio público. Todavia, mostra-se pertinente que a autarquia crie 

reservas de espaços públicos na zona da expansão para construções de próprias infrastururas no futuro, 

para além de praças, jardins, campos de jogos pelos bairros, locais de lazer e diversão. 

 

Estes e outros aspectos merecerão tratamento diferenciado nas estratégias de desenvolvimento deste 

documento. 

4.5 Segurança pública e legalidade 

A insegurança quanto à salvaguarda de bens e pessoas provoca um maior desconforto aos cidadãos. 

Para além das instituições de administração da justiça do Estado, o município de Pemba tem o serviço de 

fiscalização e polícia municipal que assegura, em coordenação com as demais instituições públicas 

ligadas a área, (tais como a Polícia da República de Moçambique, a Procuradora da República, os 

Tribunais, o Corpo de Salvação Pública) o cumprimento das posturas municipais e a segurança pública. 

Uma introspecção do sistema de segurança pública e legalidade revela que a medida que a cidade cresce, 

a pressão sobre a segurança pública aumenta. É preciso fixar-se que a segurança e estabilidade social 

são cruciais no processo de promoção do investimento local e do processo de desenvolvimento. Pemba é 

um município relativamente pacífico em termos de segurança pública, mas existem vários desafios nesta 

área que serão redimensionados nas estratégias de desenvolvimento institucional para aprimorar e manter 

o nível de confiança prevalecente.  

4.6 Principais desafios desta área 

 Quadro de pessoal desajustado com os desafios presentes da autarquia; 

 Não implementação efectiva do sistema tributário autárquico o que leva a relativa fraca colecta de 

receitas abaixo do potencial do município; 

 Subaproveitamento do património autárquico; 

 Fraca fiscalização do cumprimento das posturas da autarquia. 

 Código de posturas municipal desactualizado. 
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5.  Síntese dos Desafios e Potencialidades (análise SWOT) do 

Município de Pemba 
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Potencialidades (Pontos Fortes) Problemas (Pontos Fracos) Oportunidades Ameaças 

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL   

 
 
 
 
 
1. Conselho municipal em franco 
desenvolvimento institucional, com 
vontade política e administrativa de 
mudança e com uma equipa jovem de 
profissionais.  

 
 
 
 
 
1.  Falta de quadro de pessoal 
actualizado, ausência de uma 
política de formação  e fraca 
capacitação contínua do pessoal; 

 
 

1. Um município pequeno, 
com potencial de 
organização e 
desenvolvimento rápido 
sustentável, decorrente da 
emergência de muitas 
empresas e 
empreendedorismo local.  

2. Existência de muitos 
investimentos privados que 
demandam parcerias 
públicas; 

1. Mudanças económicas 
rápidas sem precedentes e 
pressão das demandas 
públicas.  
2. Fuga de cérebros para os 
mega projectos e falta de 
resposta adequada a pressão 
do crescimento económico. 

 
2. Um Município com equipamento básico 
e com estrutura de funcionamento 
estendida aos bairros. 

 
2. Instalações municipais 
antiquadas e relativamente 
degradadas, sem edifício de 
funcionamento pleno das 
vereações e da Assembleia 
Municipal. 

1. Um município da capital da 
província, com base logística de 
petróleo e gás, com a maior baía do 
mundo e uma das melhores praias 
de Moçambique. 
2. Bairros municipais facilmente 
delimitáveis e estruturáveis; 

1. Êxodo rural e a emigração 
ilegal que provoca o aumento 
exponencial da população 
Municipal. 
2. Construções desordenadas 
no interior dos bairros 

POLICIA MUNICIPAL 

 
 
1. Existência da polícia municipal 
instituída e operacional 

1. Deficientes meios de trabalho 
para a polícia municipal e fraca 
disciplina profissional. 
2. Fraca capacidade fiscalizadora e 
fraco domínio do código de postura 
municipal. 

 
1. Polícia municipal constituída por 
pessoal jovem e com potencial de 
trabalho exemplar. 

1. Surgimento de fenómenos 
criminais e desordem social 
decorrente da pressão do 
desenvolvimento e do aumento 
extraordinário da população 
municipal. 
2. Crescimento do comercio 
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informal e ambulante nos 
passeios das principais 
avenidas e ruas da Cidade 

2. Institucionalização do policiamento 
comunitário em todos os bairros. 

2. Falta de esquadras de Polícia 
Municipal que sirvam de piquete 
24h/dia nos bairros. 

Existência de jovens que se 
prontificam para policiamento 
comunitário nos bairros. 

2. Imigração ilegal de 
estrangeiros e existência de 
muitos desempregados. 

 
3. Forte colaboração com a Polícia da 
Republica de Moçambique 

1. Insuficiente equipamento da 
Policia Municipal e falta de meios 
de transporte para fazer face as 
demandas públicas. 

 
1. Um Município pequeno com 
potencial de melhoria das condições 
de trabalho da polícia. 

1. Crescimento do comércio 
informal e ambulante nos 
passeios das principais 
avenidas e ruas da Cidade 

FINANÇAS AUTÁRQUICAS 

1. Existência do Sistema Tributário 
Autárquico (STA) com potencial de 
desenvolvimento sustentável. 

1. Falta de base de dados 
sistematizada, que concorre para 
fraco desempenho tributário do 
município. 

1. Possibilidade de desenvolvimento 
de uma aplicação informática de 
gestão da receita e despesa 
municipal e alargamento do STA. 

1. Fuga ao fisco dos munícipes 
e empresas. 
2. Crescimento desenfreado do 
comércio informal de rua. 

2. Criação de novos mercados municipais 
e surgimento de muitas empresas novas 
na cidade. 

2. Falta de um banco de dados 
sobre a rede do comércio formal e 
informal como fonte de receita para 
o município. 

1. Surgimento de novos mercados, 
aumento do comércio informal, 
surgimento de muitas empresas 
novas susceptíveis de tributação. 

 
 

1. Fuga ao fisco. 

3. Maior volume de investimentos 
privados, nacionais e estrangeiros. 

3. Falta de sensibilização dos 
munícipes e empresas para a 
cultura fiscal 

 
3. Aumento da base tributária. 

3. Desperdício de rendimentos 
fiscais. 

 
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 
 
1. Rede comercial (formal e informal) em 
franco crescimento. 

 
1. Deficiente registo e base de 
dados da rede industrial, comercial 
e turística tributável pelo município. 

1. Existência da consciência 
tributável dos agentes económicos e 
empresas. 

 
 

1. Fuga ao fisco. 

2. Novas infraestruturas comerciais e 
turísticas em construção e expansão. 

2. Deficiente cadastro e registo do 
parque de imobiliário tributável pelo 
Município. 

2. Município  alvo de projectos de 
grande dimensão como os do “arco 
norte” e imobiliários. 

2. Falta de oportunidades de 
financiamento de pequenas e 
médias empresas. 
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INFRAESTUTURAS E URBANIZAÇÃO 
1. Um município com mais de 25 mil 
imóveis e talhões demarcados e zonas 
de expansão com planos de pormenor 
aprovados e em implementação. 

1. Falta de cadastro predial 
consistente e a altura dos desafios 
da colecta do Imposto Predial 
Autárquico (IPRA). 

1. Incremento da receita municipal 
em mais de 100% dos níveis actuais 
e melhoria dos níveis de controlo 
municipal sobre as construções. 

1. Fuga ao fisco e construção 
de habitações em zonas 
inapropriadas.  

 
2. Crescimento de projectos de 
construção de novo imobiliário urbano. 

2. Fraca fiscalização das 
construções autorizadas e outras 
que correm sem autorização do 
município. 

 
2. Uma cidade em expansão e 
crescimento imobiliário frenético que 
alarga a base tributária do município. 

2. Maior avalanche da 
construção formal que não 
obedece os projectos 
aprovados e construção ilegal. 

 
3. Bairros devidamente delimitados. 

3. Fraco planeamento físico e 
territorial e ocupação desordenada 
do solo urbano. 

3. Existência de muitos projectos de 
construção. 

3. Esgotamento de espaços 
descobertos no solo da 
autarquia e conflitos de terras 
acentuado. 

4. Abertura de novas ruas e avenidas de 
acesso as zonas de expansão. 

4. Fraca sinalização e falta de 
visualização das denominações 
das avenidas e ruas da cidade.   

 
4. Uma cidade turística. 

4. Aumento exponencial do 
parque automóvel. 

 
TRANSPORTES E EQUIPAMENTO 

1. Uma cidade pequena com uma 
rede de estradas asfaltadas 
relativamente pequena. 

1. Fraca cobertura da rede 
de transportes aos bairros 
periféricos da cidade. 

1. Possibilidade de cobertura 
integral de todos bairros 
com transportes semi-
colectivos públicos e 
privados. 

1. Erosão de legitimidade 
dos eleitos. 

2. Um município com uma equipe 
de funcionários jovem e 
motivada capaz de produzir 
resultados compensadores na 
manutenção de estradas e 
remoção de resíduos sólidos. 

2. Falta de equipamentos básico de 
manutenção de estradas e 
remoção de resíduos sólidos. 

2. Possibilidade de manter a 
cidade limpa e acolhedora 
com estradas em boas 
condições no período seco. 

2. Cidade com deficiente 
saneamento do meio e 
estradas esburacadas. 

3. Um município com funcionários 
capazes de produzir resultados 
compensadores. 

4. Falta de viaturas nas 
vereações para o melhor 
desempenho da 
instituição. 

1. Possibilidade de aquisição 
de viaturas para as 
vereações. 

2. Fraco desempenho 
das vereações por 
falta de viaturas. 
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JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER 

1. Existência de muitos jovens com 
idades para a prática diversificada do 
desporto. 

1. Falta de politicas e programas 
de desenvolvimento orientados aos 
jovens. 

1. Jovens com muito talento e 
motivados para a pratica do desporto 

1. Proliferação de barracas de 
consumo de álcool nos bairros 
municipais e desemprego 
excessivo. 

2. Existência de algumas infraestruturas 
para iniciação da prática de algumas 
modalidades de Futebol tais como 
basquetebol, futebol e andebol 

 
2. Jovens mais entretidos em 
programas de vícios tais como 
álcool, droga e prostituição. 

2. Existência de campos de futebol e 
de prática de outras modalidades de 
desporto. 

2. Consumo e venda de álcool 
nos locais de lazer (praias) e 
campos de jogos. 

3. Existência de praias limpas e extensas 
para o lazer ao longo da costa do 
Município de Pemba 

3. Falta de promoção de eventos 
desportivos recreativos. 

3. Possibilidade de participação em 
eventos nacionais e internacionais. 

3. Falta de ocupação dos 
jovens nos seus tempos livres. 

4. Existência de algumas associações 
juvenis nos bairros municipais. 

4. Falta de promoção e 
organização de feira musicais para 
ocupar os tempos livres dos jovens 

4. Existência de Empresas 
Multinacionais de exploração e 
prospecção de hidrocarbonetos 

4. Surgimentos de 
organizações criminosas 

5. Existência de Jovens empreendedores. 5. Falta de um programas de 
formação em gestão de negócios e 
facilidades de crédito para o 
desenvolvimento de negócios. 

5. Existência de muitas 
universidades que podem servir de 
factores estimuladores para a pratica 
de empreendedorismo. 

5. Aumento da delinquência 
juvenil 

EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E GÉNERO 

1. Existência de muita população em 
idade escolar e tendência de aumento de 
acesso a educação da população 
feminina. 

1. Existência de crianças em idade 
escolar que não têm acesso a 
escola e muitos munícipes adultos 
que não sabem ler e escrever. 

1. A possibilidade de extensão da 
rede escolar primária e o 
desenvolvimento de projectos de 
sensibilização para afluência aos 
centros de alfabetização de adultos. 

 
1. Prevalência de níveis 
elevados de analfabetismo 
entre os munícipes. 



PEDM 2014-2018 
 

Página 32 de 83 
 

3. Existência do espírito de solidariedade 
local  para com as vítimas de 
calamidades naturais, de violência 
doméstica e dos grupos vulneráveis 
(idosos e crianças desamparados). 

3. Falta de programa de 
contingência de calamidades 
naturais e programa municipal para 
protecção dos grupos 
desfavorecidos. 

3. Possibilidade de criação de 
reservas municipais para acomodar 
os afectados pelas calamidades 
naturais e construção de centros de 
acolhimento dos grupos vulneráveis. 

3. Mudanças climáticas que 
podem afectar o estágio 
climático da cidade, criando 
criticidade ambiental e 
pluviométrica.  

4. Maior percentagem de população da 
cidade é do sexo feminino. 

4. Falta de inventario de mulheres 
empreendedoras existentes nos 
bairros e de programas específicos 
de promoção das mulheres. 

4. Existência dum potencial para o 
financiamento de mulheres 
empreendedoras com o FRPU e 
outras iniciativas locais do sistema 
de “finanças rotativas” desenvolvido 
nos bairros municipais. 

4. A falta de equidade de 
género e da igualdade de 

oportunidades no mercado. 

SANEAMENTO BÁSICO, SAÚDE, PARQUES E JARDINS  

1. Cidade com acesso ao mar, facilitando 
assim escoamento das águas pluviais e 
negras. 

1. Deficientes sistemas de valas de 
drenagem das águas pluviais e de 
esgotos das águas negras. 

1. Existência de potencial para o 
desenvolvimento de um sistema de 
valas de drenagem e de esgotos 
directo ao mar, com estações de 
tratamento. 

1. Erosão dos solos e 
degradação crescente e severa 
das estradas e ruas da cidade. 

2. Existência de organizações de defesa 
do meio ambiente e de saúde sediadas 
na cidade. 

2. Ineficiente recolha de resíduos 
sólidos no interior dos bairros 
suburbanos devido ao fraco acesso 
rodoviário. 

2. Possibilidade de abertura de vias 
de acesso centrais nos bairros 
suburbanos. 

2. Riscos crescentes de saúde 
pública e poluição ambiental. 

3. Existência de novo aterro sanitário e 
meios básicos para a recolha de resíduos 
sólidos. 

3. Falta de centro de transferência 
e reciclagem do lixo municipal. 

3. Existência de empresas 
especializadas que manifestam 
interesse na reciclagem e tratamento 
de resíduos sólidos. 

3. Poluição ambiental e riscos 
de saúde pública. 

4. Pulverização interdomiciliária regular 
nos bairros. 

4. Deficiente estrutura e comités de 
saúde e saneamento do meio nos 
bairros. 

 4. Possibilidade de desenvolvimento 
de programas conjuntos de 
educação sanitária e saneamento do 
meio nos bairros da cidade. 

4. Surgimento de epidemias e 
de doenças contagiosas 
preveníveis. 

 5. Existência de jardins e parques 
municipais na cidade que são lugares de 
lazer e diversão. 

5. Deficiência manutenção de 
jardins e dos espaços verdes da 
cidade. 

 5. Possibilidade de desenvolvimento 
de espaços verdes, jardins e parques 
de lazer e diversão na cidade. 

 5. Cidade árida e sem espaços 
verdes e de lazer. 
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6. Estratégias de Desenvolvimento 

A abordagem da planificação estratégica municipal assenta no “Programa Quinquenal de Governação 

Municipal” apresentado no “Manifesto Eleitoral” votado pela população do município. Nesse sentido cobre 

a visão integrada do desenvolvimento municipal, razão pela qual as linhas estratégicas aqui identificadas, 

basearam-se numa análise temática e sectorial. 

6.1 Visão 

No quadro das auscultações públicas desenvolvidas aquando do desenho do manifesto eleitoral do 

programa eleito pelos munícipes de Pemba houve diversas ideias sobre o processo de construção e 

desenvolvimento da cidade. Porém, dentre os diversos pensamentos, houve consenso sobre a 

necessidade de união e coesão social para a construção da cidade. Assim, em sede própria, foi definida a 

seguinte visão: 

“Com Pemba, por Pemba e para Pemba, vamos juntos construir a nossa cidade”. 

Portanto, esta visão espelha o orgulho da comunidade local pelo facto do município deter um lote de 

potencialidade invejáveis e é responsabilidade de todos actores de desenvolvimento difundir e promover 

os valores desta visão com vista ao maior crescimento e progresso da cidade. 

A expectativa geral desta visão é que em 2018, em termos de construção, conquistas e progresso 

económico e social, Pemba deverá ser uma cidade de referência, com uma indústria do turismo em franco 

desenvolvimento e com o maior centro logístico de petróleo e gás em Moçambique. 

Assim, foram identificados quatro pilares relevantes para intervenção estratégica, designadamente: 

1. Desenvolvimento Institucional – que cobre o funcionamento da administração autárquica, bem 

como as relações entre os governantes e governados, transparência, participação e prestação de 

contas; 

2. Desenvolvimento Económico Local - que abarca todas questões relativas ao crescimento sócio-

económico, promoção de empreendedorismo e acesso ao emprego, melhoria da renda 

empresarial e familiar e bem-estar económico; 

3. Desenvolvimento de Infraestruturas - é entendida como todas intervenções técnicas que 

facilitam o desenvolvimento de actividades económicas, assegurando o bem-estar material e 

social, tais como: plano de estrutura e planos de pormenor dos bairros da cidade, rede de 

estradas, energia, água, drenagens, saneamento do meio, entre outras; 

4. Desenvolvimento Humano e Social -  que abrange os serviços, que por direito devem ser 

prestados ao cidadão (saúde, educação, desporto, artes, tempos livres), bem como as relações 

entre diversos grupos sociais e o respeito pela cultura local. 

Os pilares acima descritos são a espinha dorsal para o desenvolvimento sócio-económico do município 

neste quinquénio e servirão de alavanca para o incremento das actividades sócio-económicas. Os 
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assuntos transversais são abordados de forma pragmática e dialéctica nos quatro pilares identificados 

acima e destrinçados sempre que necessário.  

O PEDM vai contribuir para a melhoria das condições de vida das populações do município, bem como na 

promoção de um ambiente favorável ao negócio, criação de oportunidades de emprego, investimento 

privado, com maior incidência nas acções das áreas de desenvolvimento local, serviços sociais básicos e 

infra-estruturas. 

6.2 Pilar de Desenvolvimento Institucional 

6.2.1 Administração autárquica participativa 

 
Na componente de governação autárquica participativa, para o mandato 2014 – 2018, assumimos os 

seguintes compromissos: 

 

 Garantir a constituição de um Conselho Municipal tecnicamente competente e capaz de garantir 

o cumprimento do Programa Quinquenal de Desenvolvimento Municipal e das deliberações da 

Assembleia Municipal; 

 

 Aprofundar e consolidar a organização Político-administrativa do Município já iniciada, 

descentralizando acções aos Bairros Municipais, como forma de levar os serviços perto do 

Munícipe, contribuindo assim para a satisfação permanente das necessidades dos mesmos; 

 

 Formar as autoridades locais em envolvimento e participação autárquico;  

 

 Consolidar a governação participativa garantindo o estabelecimento de um sistema eficaz de 

consulta ou auscultação permanente aos munícipes e criando um ambiente propício para a sua 

participação na busca e solução dos problemas do Município; 

 

 Consolidar o sistema de prestação de contas aos munícipes através de reuniões públicas; 

 

 Melhorar interacção entre os Membros do Conselho Municipal, Assembleia Municipal, Mesa da 

Assembleia Municipal e as respectivas comissões especializadas;  

 

 Operacionalizar o Conselho Consultivo Municipal que terá carácter consultivo onde integrará a 

Sociedade Civil, no seu todo, isto é, Autoridades Tradicionais, Líderes Religiosos e outras 

personalidades, no quadro constitucional e legal vigentes no país; 

 

 Continuar a melhorar a organização político-administrativa do Município, dotando os Bairros 

Municipais de estruturas competentes e com capacidade à altura das demandas dos seus 

habitantes; 
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 Melhorar o sistema de atendimento ao público;  

 

 Incluir os munícipes no processo de planificação social e económica do município e na discussão 

orçamental;  

 

 Aquisição de meios circulantes para o Conselho Municipal, para monitoria e supervisão cabal das 

actividades inseridas no Manifesto Eleitoral. 
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MATRIZ DE ACÇÕES PRIORITÁRIAS 

ÁREA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 
    

Objectivo Estratégico 1: Assegurar um Conselho Municipal tecnicamente competente e capaz de garantir o cumprimento do Programa Quinquenal de Desenvolvimento Municipal  
Resultado 1.1: Recrutados e admitidos 10 técnicos superiores e 5 médios em diversas áreas e apetrechadas em equipamentos as unidades funcionais do Município.  

Nº de 
Ordem 

Acções Prioritárias 
Base 
Line  

(2013) 
Meta 

Cronograma 

Localização 
Orçamento 

Previsto (Mil 
MT) 

Responsável 
Observação 

(Comentários) Anos 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Reorganizar o quadro do pessoal 
e admitir técnicos qualificados 
para o município. 

283 250 

          

CMCP 256.750,00 VEF & GP 

  

2 

Formação e Capacitação dos 
funcionários do Município para 
elevar o seu nível de 
desempenho. 

4 25 

          

CMCP 1.760,00 VEF & GP 

  

3 

Apetrechar todas unidades 
funcionais do município com 
mobiliário de escritório e 
computadores. 

0 N/A 

          

CMCP 28.800,00 VEF  

  

4 

Aquisição de meios de transporte 
para  monitoria e supervisão das 
actividades inseridas no Manifesto 
Eleitoral. 

1 N/A 

          

CMCP 16.000,00 VEF  

  

Objectivo Estratégico 2: consolidar a organização Político-administrativa do Município descentralizando acções aos Bairros como forma de levar os serviços perto do Munícipe 
Resultado 2.1: Reorganizados os bairros municipais em unidades administrativas operacionais 

  

1 

Criar novos bairros municipais e 
redimensionar os actuais bairros 
em unidades administrativas 
operacionais. 

10 15 

          

CMCP 1.200,00 GP 

  

2 

Construir e alocar meios 
humanos, materiais e financeiros 
as Unidades Administrativas 
Municipais. 

8 13 

          

CMCP 1.200,00 GP 

  

3 Capacitação dos chefes das 0 45 
          

CMCP 1.087,50 GP 
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unidades administrativas em 
matérias de administração 
municipal 

Objectivo Estratégico 3: Consolidar a governação participativa através de consultas locais aos munícipes  na busca de soluções dos problemas do Município. 
Resultado 3.1: Consolidados os Conselhos Consultivos das Unidades Administrativas e instituídas duas reuniões públicas anuais de prestação de contas.  

1 

Consolidar os CCL das unidades 
administrativas para consultas e 
desenvolvimento de iniciativas 
locais. 

10 15 

          

Todos bairros 
municipais 

2.250,00 GP 

  

2 

Criar o Observatório de 
Desenvolvimento Municipal para 
garantir monitoria pública e 
participativa das actividades do 
município. 

0 2 

          

CMCP 1.000,00 GP 

  

3 

Desenvolver um sistema de 
prestação de contas em reuniões 
públicas, envolvendo todos 
extractos sociais. 

1 8 

          

CMCP 1.600,00 GP 

  

Objectivo Estratégico 4: Melhorar o sistema de atendimento ao público 
Resultado 4.1: Consolidado o dia do atendimento ao munícipe e capacitados todos departamento municipais em relações públicas 

1 
Instituir todas terças-feiras como 
dia do atendimento dos 
munícipes. 

0 N/A           CMCP 0,00 GP   

2 

Capacitar todos funcionários 
municipais que lidam directamente 
com os munícipes em matérias de 
relações públicas. 

0 4   

  

      CMCP 300,00 GP   

Objectivo Estratégico 5: Consolidar e melhorar interacção entre o Conselho Municipal e Assembleia Municipal 
Resultado 5.1: Consolidada a comunicação entre o CM, AM e Comissões de Trabalho 

1 Capacitação dos membros de 
mesa e das comissões de 

0 4           CMCP 300,00 GP/AM   
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trabalho em matérias de 
legislação autárquica e 
procedimentos administrativos. 

2 

Capacitação dos membros de 
mesa e das comissões de 
trabalho em matérias de 
planificação, gestão de 
documentos e informação. 

0 4           CMCP 300,00 GP/AM   

Objectivo Estratégico 6: Desenvolver o projecto de infraestruturas do Conselho Municipal 
Resultado 6.1: Desenhados, aprovados e iniciados os projectos de construção dos edifícios sede do Conselho Municipal e da Assembleia Municipal 

1 

Desenhar o projecto de 
desenvolvimento municipal de 
Pemba, com a designação de 
ProPemba 

0 2           CMCP 1.500,00 GP   

2 

Conseguir parcerias de 
financiamento do ProPemba junto 
do Governo Central e Parceiros 
de Cooperação 

0 N/A           CMCP 150.000,00 GP/AM   

3 
Iniciar a construção dos edifícios 
sede do CMP e da AM 

0 2           CMCP 157.500,00 GP/AM   

Objectivo Estratégico 7: Desenvolver parcerias nacionais e internacionais 
Resultado 7.1: Boas experiências de gestão municipal obtidas e potencialidades de Pemba divulgadas. 

1 
Consolidar a troca de experiências 
com os outros Municípios do país 
nos aspectos de boas práticas de 
governação e gestão municipal. 

0 6           CMCP 900,00 
GP/AM e Todas 

vereações. 
  

2 
Estabelecer parcerias e 
gemelagem com Municípios 
nacionais e internacionais. 

2 5         

  

CMCP 1.500,00 GP   

3 

Criar uma página Web do 
Município de Pemba para a 
divulgação das suas 
potencialidades e realizações. 

0 1           CMCP 985,00 GP   
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Total Desenvolvimento Institucional               624.932,50 

  

      
Contra valor USD 20.831,08 
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6.2.2 Tranquilidade, Segurança, Combate a Criminalidade e Corrupção 

A posição que Pemba ocupa como cidade turística e terceira maior baia do mundo e a sua recente 

integração ao clube das mais belas baias do mundo, requer do seu ambiente social, a garantia de 

estabilidade, segurança e uma convivência  harmoniosa entre munícipes. Assim, nesta componente 

assumimos os seguintes compromissos: 

 Consolidar a cooperação com as estruturas que zelam pela área de lei e ordem, privilegiando a 

troca de informações e aprimoramento da estratégia de combate ao crime; 

 Capacitar o corpo da Polícia Municipal em meios e materiais para a melhoria do seu 

funcionamento em coordenação com a PRM; 

 Continuar a incentivar a criação e operacionalização permanente de Fóruns de Policiamento 

Comunitário ao nível dos bairros municipais e mobilizar parcerias com o sector privado para o 

seu incentivo; 

 Continuar a consolidar e a incentivar a colaboração dos munícipes na denúncia de crime, actos 

de corrupção, e todo o tipo de perturbação da ordem pública;  

 Continuar com o trabalho de divulgação das Leis e Regulamentos Municipais; 

 Consolidar o controle e combate do burocratismo no atendimento ao público; 

 Encorajar a denúncia de actos de corrupção;  

 Combater todo o tipo de cobranças ilícitas; 

 Capacitar a policia municipal em matéria de relacionamento com o público e combate à 

corrupção; 

 Consolidar o sistema de gestão de recursos financeiros e patrimoniais municipais, privilegiando a 

transparência dos actos administrativos; e, 

 Consolidar o sistema de audiências especiais sobre reclamações e sugestões de munícipes, com 

vista a melhorar o processo de governação. 
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MATRIZ DE ACÇÕES PRIORITÁRIAS 

ÁREA DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO 
    

Objectivo Estratégico 1: Consolidar a cooperação com as entidades zelam pela lei e ordem, privilegiando a troca de informações e aprimoramento da estratégia de combate ao crime 
Resultado 1.1: Consolidada a cooperação com a PRM e a Procuradoria Provincial da República no combate ao crime  

Nº de 
Ordem 

Acções Prioritárias 
Base 
Line  

(2013) 
Meta 

Cronograma 

Localização 
Orçamento 

Previsto (mil 
MT) 

Responsável 
Observação 

(Comentários) Anos 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Capacitar a Policia autárquica em 
matéria legais, tais como Código 
de Postura e demais legislação 
aplicável. 

0 11           CMCP 825,00 VAEF   

2 

Capacitar Fóruns de Policiamento 
Comunitário em matéria legais, 
tais como Código de Postura e 
demais legislação aplicável. 

0 10           CMCP 605,00 VAEF   

3 

Fiscalizar o licenciamento e prazos 
de construção provisoria e o 
cumprimento do plano de 
urbanização. 

16 32           CMCP 1.280,00 VAEF   

4 Disciplinar o trânsito rodoviário 0 N/A           CMCP 3.960,00 VAEF   

5 

Desenvolver trabalhos conjuntos 
entre a Polícia Municipal e a PRM 
em segurança rodoviária e 
protecção pública. 

0 N/A           CMCP 1.800,00 VAEF   

Objectivo Estratégico 2: Capacitar a Polícia Municipal em meios e materiais para a melhoria do seu funcionamento. 
Resultado 2.1: Polícia municipal munido de meios de transporte e materiais para trabalhar com as populações. 

  

1 
Aumentar os efectivos da polícia 

municipal  
46 55           CMCP 1.300,00 GP/VAEF   

2 Aquisição de viatura e motorizadas 0 3           CMCP 5.400,00 VEF/VAEF   
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para a polícia municipal. 

3 

Apetrechamento em equipamento 
informático e mobiliário de 
escritório ao departamento da 
polícia municipal. 

0 5           CMCP 270,00 VEF/VAEF   

Objectivo Estratégico 3: Continuar a consolidar e a incentivar a colaboração dos munícipes na denúncia de crime, actos de corrupção e todo o tipo de perturbação da ordem pública;   
Resultado 3.1: Palestras de sensibilização da população realizadas de forma recorrentes em todos bairros. 

1 
Criar uma linha verde para 
denuncia de actos de crime e 
corrupção. 

0 2           CMCP 240,00 VAEF   

2 
Realizar palestras sobre o 
combate ao crime e a corrupção. 

22 54           CMCP 1.200,00 VAEF   

3 
Fiscalizar exploradores ilegais de 
minerais para construção 

23 54           CMCP 1.200,00 VAEF   

 
Total Ordem, Segurança e Tranquilidade Pública       18.080,00 

  

       
Contra valor USD 602,67 
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6.2.3 Finanças Autárquicas 

O melhoramento da Administração financeira reveste-se de capital importância para a vida do Município, 

uma vez que o cumprimento do programa quinquenal de governação municipal exige a comparticipação 

financeira. Partindo deste pressuposto, a colecta de receitas e sua gestão serão feitas de acordo com a 

Lei 1/2008 de 16 de Janeiro das Finanças Autárquicas, observando-se o principio de eficiência e da 

transparência. Assim, nesta componente, comprometemo-nos: 

 Continuar o trabalho de consolidação da base de contribuintes municipais; 

 Informatizar o sistema de cobrança da receita e gestão financeira da despesa;  

 Continuar com a melhoria da capacidade de gestão interna para angariar mais receitas na base 

da Legislação vigente sobre a matéria; 

 Flexibilizar o processo de atribuição do direito de uso e aproveitamento de terra;  

 Continuar com o processo de atracção de investimentos com maior ênfase para a área de 

turismo e serviços; 

 Consolidar e melhorar o sistema de planificação e orçamento;  

 Alargar a base tributária nos critérios de justiça tributária; e 

 Consolidar e alargar a base de geração de receitas nos termos da legislação vigente sobre a 

matéria e adoptar um sistema eficaz  e transparente  de gestão de receitas municipais. 
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MATRIZ DE ACÇÕES PRIORITÁRIAS 

VEREAÇÃO DE FINANÇAS AUTÁRQUICAS 
       

Objectivo Estratégico 1: Consolidar a base de dados contribuintes fiscais do município. 
Resultado 1.1: Base de dados de contribuintes locais consolidada e operacional 

Nº de 
Ordem 

Acções Prioritárias 
Base Line  

(2013) 
Meta 

Cronograma 

Localização 
Orçamento 

Previsto (Mil 
MT 

Responsável 
Observação 

(Comentários) Anos 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Gestão informática e cadastro dos 
contribuintes Municipais em todos 
impostos, com enfoque no 
cadastro predial e actividades 
económicas. 

0 1           CMCP 16.500,00 VEF   

2 

Aprimorar a base de dados do 
cadastro de ocupação do solo 
urbano para o pagamento do 
IPRA. 

0 1           CMCP 5.250,00 VEF/VGSU   

3 
Divulgar o Código Tributário de 
Finanças Municipais aos agentes 
económicos. 

0 8           CMCP 2.250,00 VEF/AEF   

3 
Formar técnicos e vereadores em 
matéria de gestão financeira. 

0 15           CMCP 1.000,00 VEF   

Objectivo Estratégico 2: Informatizar o sistema de cobrança e gestão financeira 
Resultado 2.1: Sistema informático de gestão financeira (receita e despesa) implantado. 

  

1 

Estabelecer um sistema 
informático de gestão e controlo 
financeiro para melhorar a 
capacidade de recolha de receitas 
e execução de despesas. 

0 1           CMCP 17.850,00 VEF   

2 Melhorar a gestão financeira e 0 1           CMCP 3.750,00 VEF   
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patrimonial do município. 

3 

Capacitar os funcionários em 
matéria de planificação e 
orçamentação, gestão financeira 
e utilização do sistema 
informático. 

0 13           CMCP 3.600,00 VEF   

Objectivo Estratégico 3: Alargar a base tributária com critérios de justiça e equidade e adoptar um sistema eficaz  e transparente  de gestão de receitas municipais 
Resultado 3.1: Base tributária alargada com base na justiça e equidade e gestão transparente das receitas municipais. 

1 Reorganizar o cadastro predial  0 1           CMCP 9.750,00 VEF   

2 
Capacitar os fiscais e cobradores 
das receitas e funcionários da 
contabilidade  

              CMCP 1.600,00 VEF   

3 
Envolver membros do Conselho e 
da Assembleia Municipal na 
monitoria da recolha de receitas 

              CMCP 750,50 VEF   

 
Total Finanças Autárquicas       62.300,50 

  

       
Contra valor USD 2.076,68 
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6.3 Pilar de Desenvolvimento Económico Local 

Atendendo que a localização natural da cidade de Pemba e a sua recente integração no clube das mais 
belas baias do mundo favorecem a prática do turismo, pelas suas paisagens também naturais, tomamos 
como base de desenvolvimento o turismo e a indústria logística de petróleo e gás, sem obscurar a pesca, 
a agricultura, a indústria de construção civil, comércio e outros serviços. Assim, no quadro desta 
componente, desenvolvemos os seguintes objectivos estratégicos. 
 

 Flexibilizar o processo de atribuição do direito de uso e aproveitamento de terra para a 

implantação de infra-estruturas económicas;  

 Simplificar o estabelecimento de micro e médias empresas;  

 Flexibilizar o processo de aprovação de projectos inseridos dentro do Plano Estratégico de 

Redução da Pobreza Urbana; 

 Continuar a incentivar a implantação e/ou construção de estabelecimentos hoteleiros (Hotéis, 

lodges, pensões, restaurantes, bares) bem como todo o serviço complementar (transporte, guias 

turísticos, diversão); 

 Continuar a encorajar os munícipes na produção de hortícolas e árvores de fruta; 

  Promover a utilização sustentável dos recursos naturais, envolvendo as comunidades na gestão 

e utilização da terra em seu próprio benefício; 

 Continuar a incentivar os vendedores ambulantes a praticarem sua actividade em mercados; 

 Encorajar os pescadores artesanais a se organizarem em associações; 

 Continuar a identificar parceiros nacionais e estrangeiros interessados em investir na pesca e na 

melhoria de condições de produção dos pescadores artesanais; 

 Incentivar entidades interessadas na construção de infra-estruturas para pescados e mariscos; 

 Continuar a incentivar a actividade de conservação dos produtos do mar evitando a actual 

deambulação de pescadores pelas ruas;  

 Criar o programa, cidadão empreendedor;  

 Realizar anualmente a feira económica; e 

 Criar posto de emprego através de atribuição o Fundo de Redução da Pobreza Urbana. 
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MATRIZ DE ACÇÕES PRIORITÁRIAS 

VEREAÇÃO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 
  

Objectivo Estratégico 1: Flexibilizar o processo de atribuição do direito de uso e aproveitamento de terra para a implantação de infra-estruturas económicas;  
Resultado 1.1: Processos de tramitação de DUATs flexibilizados e infraestruturas turísticas requalificadas. 

Nº de 
Ordem 

Acções Prioritárias 
Base Line  

(2013) 
Meta 

Cronograma 

Localização 
Orçamento 

Previsto 
Responsável 

Observação 
(Comentários) Anos 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Facilitar o processo de tramitação 
de DUATs para estâncias turísticas, 
indústria, comércio. 

0 N/A           Todos bairros 1.050,00 VAEF   

2 
Coordenador com a DPTurismo, 
requalificar o mercado municipal da 
baixa. 

0 2           Baixa da cidade 8.700,00 VAEF   

Objectivo Estratégico 2: Criar um cadastro de contribuintes locais em todas receitas municipais 
Resultado 2.1: Melhorado o sistema de colecta de receitas 

  

1 

Em coordenação com FA, criar o 
cadastro electrónico online (circuito 
fechado) dos contribuintes das 
receitas autárquicas de todos 
impostos. 

0 1           CMCP 1.350,00 VAEF   

2 

Operacionalizar o sistema de 
notificações tributárias e 
fiscalização das actividades 
económicas. 

0 N/A           CMCP 1.410,00 VAEF   

Objectivo Estratégico 3: Simplificar o estabelecimento de micro e médias empresas;  
Resultado 3.1: Licenciadas as pequenas empresas  e associações económicas na cidade 

  

1 
Facilitar a formação de associações 
de empresários locais e de 
pequenos produtores, incluindo os 

0 2           Todos bairros 225,00 VAEF   
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pescadores artesanais; 

2 
Criar mecanismos de facilitação do 
licenciamento da actividade 
comercial de pequena escala 

0 N/A           Todos bairros 300,00 VAEF   

3 
Realizar encontros com agentes 
económicos para a divulgação do 
sistema tributário municipal. 

0 6           CMCP 600,00 VAEF   

Objectivo Estratégico 4: Flexibilizar o processo de aprovação de projectos empreendedores e outros inseridos dentro do Plano Estratégico de Redução da Pobreza Urbana; 
Resultado 4.1: Projectos aprovados com base em critérios economicamente viáveis  

1 
Criar o programa de cidadão 
empreendedor. 

0 1           CMCP 450,00 VAEF   

2 
Aprovar projectos de acordo com a 
estrutura de cadeia de valor da 
cidade. 

0 N/A           Todos bairros 150,00 VAEF/VEF   

3 
Capacitar os mutuários do fundo de 
redução da pobreza urbana em 
gestão de negócios. 

0 4           Todos bairros 400,00 VAEF/VEF   

4 
Monitorar a implementação dos 
projectos aprovados. 

0 6           Todos bairros 200,00 VAEF/VEF   

Objectivo Estratégico 5: Incentivar os vendedores a praticarem sua actividade em mercados; 
Resultado 5.1: Funcionamento dos mercados melhorado. 

1 
Reabilitar os mercados de Central, 
unidade Josina Machel, Alto 
Gingone e Muxara. 

0 4           
Bairros de Natite, 

Josina Machel, Alto 
Gingone e Muxara 

12.600,00 VAEF   

2 

Promoção do empresariado local 
através de abertura de 
oportunidades de negócios e 
facilidade de concessão de espaço 
para a instalação das empresas. 

0 3           CMCP 7.500,00 VAEF   
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3 
Construir a feira municipal e o 
Mercado grossista, em parceria 
com o sector privado. 

0 2           
Bairro de Chuiba/Alto 

Gingone 
16.500,00 VAEF   

4 
Transferir e requalificar os 
mercados da feira do Náutilos e 
das Batatas. 

0 2           
Bairros Eduardo 

Mondlane e Cimento. 
3.000,00 VAEF   

Objectivo Estratégico 6: Melhorar a qualidade de serviços hotelaria e turismo para atracção de investidores e turistas. 
Resultado 6.1: Serviços Turísticos melhorados. 

1 

Realizar seminários de 
sensibilização dos operadores 
turísticos locais para melhoria dos 
serviços. 

0 3           CMCP 435,00 VAEF   

2 

Implementar o protocolo de 
divulgação das potencialidades da 
cidade de Pemba no quadro do 
clube da UNESCO sobre as praias 
mais belas do mundo. 

0 3           CMCP 700,00 VAEF   

 
Total Indústria, Comércio e Turismo         55.570,00 

  

      
Contra valor USD 1.852,33 

  



PEDM 2014-2018 
 

Página 50 de 83 
 

6.4 Pilar de Desenvolvimento de Infraestruturas Públicas Municipais 

O compromisso é o aprofundamento do desenvolvimento harmonioso da autarquia  de Pemba, 
implantando infra-estruturas modernas, desenvolvidas e adequadas à vida económica e social do 
município.  Ademais, o rápido crescimento que o Município de Pemba conheceu nos últimos anos, precisa 
de ser acompanhado por uma planificação prévia do uso do solo urbano e de urbanização. A correcta 
planificação da urbanização do território municipal, através da elaboração e implementação de planos de 
pormenor urbano, tendo em conta o crescimento futuro da nossa Cidade, é  prioridade. 
 
Assim, nesta componente serão desenvolvidas as seguintes acções: 
 

 Continuar a promover a manutenção periódica das infra-estruturas já edificadas; 

 Construção, reabilitação e manutenção de estradas (colocação de pavê e asfaltagem); 

 Melhorar as vias de acesso peri-urbanas, elevando os níveis de transitabilidade em todo o ano; 

 Continuar com o trabalho coordenado com a EDM, TDM e FIPAG no sentido de estender os 

respectivos serviços aos munícipes; 

 Concluir o trabalho de revisão do sistema de sinalização de trânsito das estradas municipais; 

 Continuar a procura de parceiros para reabilitação das ruas da Baixa da Cidade e a 

requalificação do mercado da Baixa; 

 Colocação de sinal luminoso (Semáforo) em oito entroncamento da cidade; 

 Terminar com a reabilitação do estádio municipal de Pemba; 

 Construção de um auditório municipal; 

 Construir um jardim infantil e um jardim botânico 

 Reabilitar as valas de drenagens e combater a erosão ao nível dos Bairros Municipais; 

 Construir/requalificar o mercado Central; 

 Desenvolver um programa de construção e reabilitação de estradas com envolvimento de 

parceiros; 

 Construir um parque de estacionamento que servira como fonte de receita municipal;  

 Promover a construção de fabrica de produção de Gelo com envolvimento de parceiros; e 

 Construir e reabilitar jardins e parque. 

 Aprimorar o Plano de Estrutura Municipal; 

 Consolidar o sistema de parcelamento do solo urbano e concluir a criação de cadastro municipal 

de terras; 

 Continuar a consolidar o funcionamento do Gabinete Técnico Municipal dotando-o de quadros 

capazes e de ferramentas operacionais à altura da demanda dos munícipes; 

 Promover a auto-construção de habitação própria; 

 Conceder parcelas de terra a jovens para a construção de habitação própria; 

 Estabelecer mecanismo que regule a construção ordenada com enfoque na orla marítima; 

 Promover a campanha de pintura de prédios do município; 
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MATRIZ DE ACÇÕES PRIORITÁRIAS 

VEREAÇÃO DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS 
    

Objectivo Estratégico 1: Promover a manutenção periódica das infra-estruturas existentes (edifícios municipais) e construir novas infraestruturas municipais 
Resultado 1.1: Edifícios património do município mantidos em bom estado de conservação e construídos novos edifícios públicos municipais.  

Nº de 
Ordem 

Acções Prioritárias 
Base Line  

(2013) 
Meta 

Cronograma 

Localização 
Orçamento 

Previsto 
Responsável 

Observação 
(Comentários) Anos 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Manutenção regular dos edifícios 
sede do Conselho Municipal e os das 
vereações. 

0 N/A           CMCP 2.800,00 VIU   

2 
Reabilitação da residência oficial do 
Presidente do Conselho Municipal. 

0 1           CMCP 9.750,00 VIU   

3 Construção de Centros de Saúde 10 12           CMCP 12.300,00 VIU   

4 
Construção de sedes de Postos 
Administrativos dos bairros 
municipais. 

5 9           CMCP 11.000,00 VIU   

5 
Construir escolas primárias 
completas. 

4 7           CMCP 9.375,00 VIU   

Objectivo Estratégico 2: Aprimorar o Plano de Estrutura Municipal e incorporar nele os planos de pormenor dos novos bairros da cidade; 
Resultado 2.1: Plano de Estrutura da Cidade Actualizado 

  

1 
Actualizar o plano de estrutura da 
cidade para adequar o estágio de 
desenvolvimento do município. 

1 1           CMCP 5.120,00 VIU   
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2 

Consolidar o sistema de 
parcelamento do solo urbano e 
concluir a criação de cadastro 
municipal de terras; 

4 7           CMCP 2.250,00 VIU   

3 
Criar reservas municipais para 
infraestruturas públicas e zonas de 
reassentamento dos munícipes. 

0 4           CMCP 21.600,00 VIU   

Objectivo Estratégico 3: Construir e reabilitar estradas do município (colocação de pavê e asfaltagem) e respectiva sinalização; 
Resultado 3.1: Construídos 60 Km de estradas da cidade, devidamente sinalizadas. 

  

1 
Construir 13 Km de estradas da 
cidade (asfaltagem e colocação de 
pavê), com respectivas valas de 
drenagem nas bermas. 

0 13           Todos bairros 1.072.500,00 VIU   

2 
Reabilitar 10 Km de estradas do 
Município, incluindo as respectivas 
valas de drenagem. 

5 15           Todos bairros 380.250,00 VIU   

3 
Realizar manutenção de rotina nas 
vias urbanas e peri-urbanas do 
município. 

9 23           Todos bairros 57.300,00 VIU   

4 
Sinalizar as estradas do Município: 
sinais fixos, de solo e luminosos 
(semáforos). 

11 37           Todos bairros 13.500,00 VIU   

Objectivo Estratégico 4: Construir e reabilitar valas de drenagem que permitam escoar as águas pluviais. 
Resultado 4.1: Construídas valas de drenagem nos bairros críticos e reabilitadas as existentes. 

1 
Construir 5 Km de valas de drenagem 
nos bairros da cidade. 

0 5           Todos bairros 18.750,00 VIU   

2 
Reabilitar as 2 km de valas de 

2 4           Todos bairros 4.500,00 VIU   
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drenagens existentes. 

3 
Assegurar a limpeza e manutenção 
das valas de drenagem. 

2 4           Todos bairros 2.050,00 VIU   

Objectivo Estratégico 5: Construir e reabilitar passeios e lancis nas vias públicas 
Resultado 5.1: Passeios e lancis construídos e reabilitados nas principais vias públicas e na marginal. 

1 
Construir passeios e colocar lancis 
nas vias públicas 

0 11           Todos bairros 12.750,00 VIU   

2 
Reabilitar passeios e colocar lancis 
nas vias públicas 

4 13           Todos bairros 3.600,00 VIU   

Objectivo Estratégico 7: Expandir os serviços de abastecimento de água, electricidade, telecomunicações e comunicações para todos os bairros da cidade  
Resultado 7.1: Melhoradas a qualidade e o acesso aos serviços de abastecimento de água, energia eléctrica e telecomunicados no município. 

1 

Expandir a cobertura do 
abastecimento de água e aumentar 
as horas de disponibilidade de água 
aos consumidores. 

10 15           Todos bairros 600,00 VIU   

2 
Expandir a cobertura o fornecimento 
de energia eléctrica e melhorar a 
qualidade de energia. 

10 15           Todos bairros 880,00 VIU   

3 
Aumentar a iluminação nas vias 
públicas em todos bairros da cidade. 

10 15           Todos bairros 200,00 VIU   

 
Total Urbanização e Infraestruturas       1.641.075,00 

  

       
Contra valor em USD 54.702,50 
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6.4.1 Desenvolvimento de Equipamentos e Transportes Municipais 

O desenvolvimento da autarquia  de Pemba exige a melhoria das condições de trabalho e o aumento do 
acervo patrimonial para atender a demanda dos serviços públicos e dos munícipes. Assim, nesta 
componente prosseguir-se-ão os seguintes objectivos estratégicos. 
 

 Expandir e melhorar o sistema de transporte urbano; 

 Melhorar as condições de trabalho das vereações, serviços e departamentos municipais com a 

alocação de meios de transporte, mobiliário e equipamento de escritório; 

 Aumentar a frota de camiões de transporte de resíduos sólidos e maquinarias conexas; 

 Aumentar a frota de maquinaria para a manutenção de rotina das estradas municipais; 

 Concluir o trabalho de revisão do sistema de sinalização de trânsito das estradas municipais; 

 Colocação de sinais luminosos (semáforos) em oito entroncamento da cidade; 

 Construir parques de estacionamento de viaturas de grande tonelagem, de transportadores inter-
urbanas e interprovinciais; 
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MATRIZ DE ACÇÕES PRIORITÁRIAS 

VEREAÇÃO DE TRANSPORTES E EQUIPAMENTO 
    

Objectivo Estratégico 1: Melhorar a qualidade de transporte urbano para promover o desenvolvimento sócio - económico sustentável e bem-estar dos Munícipes de Pemba 
Resultado 1.1: Bairros municipais cobertos com transportadores semi-colectivos e de táxi. 

Nº de 
Ordem 

Acções Prioritárias 
Base line 

(2013) 
Meta 

Cronograma 

Localização 
Orçamento 

Previsto 
(Mil Mt) 

Responsável 
Observação 

(Comentários) Anos 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 

Aumentar a frota de transportes 
públicos da cidade com a aquisição de 
autocarros de 60 lugares. 

3 7           CMCP 18.000,00 VETL   

2 
Introduzir sistema de transporte semi-
colectivo de passageiros (mini - bus) 
para os bairros. 

27 60           Todos bairros 250,00 VETL   

3 
Introduzir o serviço de táxi distribuído 
entre os bairros da cidade com a 
inscrição das praças. 

39 70           Todos bairros 125,00 VETL   

Objectivo Estratégico 2: Melhorar a frota de camiões e maquinarias de manutenção de vias rodoviárias para atender a demanda dos serviços públicos da cidade 
Resultado 2.1: Frota municipal de camiões  e maquinarias de manutenção melhorada. 

  

1 
Adquirir Camiões contentores para 
recolha de resíduos sólidos 

3 11           CMCP 31.750,00 VETL   

2 
Adquirir Equipamento para 
manutenção de estradas urbanas 

0 5           CMCP 15.120,00 VETL   

3 
Adquirir 20 motorizadas para vários 
sectores do Conselho Municipal de 
Pemba 

11 23           CMCP 230,00 VETL   

Objectivo Estratégico 4: Aumentar o património automóvel do município para melhorar o desempenho das vereações. 
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Resultado 4.1: Melhorada a frota de viaturas do município. 

1 

Adquirir duas viaturas de alienação 
para o Presidente da Assembleia 
Municipal e Presidente do Conselho 
Municipal. 

0 2           CMCP 5.200,00 VETL   

2 
Adquirir duas viaturas protocolares 
para o conselho municipal. 

0 2           CMCP 6.400,00 VETL   

3 
Adquirir 11 viaturas, uma para cada 
vereação e 2 para Assembleia 
Municipal. 

0 11           CMCP 25.300,00 VETL   

4 
Adquirir 3 Viaturas para Policia 
Municipal 

0 4           CMCP 6.300,00 VETL   

 
Total transportes e equipamento         108.675,00 

  

      
Contra valor USD 3.622,50 

  



PEDM 2014-2018 
 

Página 57 de 83 
 

6.4.2 Desenvolvimento Ambiental, Saneamento Básico, Saúde e Parques e 

Jardins 

Reconhecendo que o desenvolvimento do Município de Pemba depende, em grande medida, da saúde 
dos munícipes, ira-se incrementar e consolidar acções  tendentes a melhoria constante dos serviços de 
saúde e aproxima-los sempre que possível aos munícipes. Assim, em coordenação com as autoridades do 
sector, o nosso programa de governação aposta em: 
 

 Consolidar e intensificar esforços para a prevenção e combate ao HIV/SIDA e outras doenças 

endémicas; 

 Criar parcerias para ampliar a rede sanitária e  o acesso aos cuidados de saúde primários e de 

qualidade aos munícipes; 

 Consolidar o sistema de gestão e tratamento de resíduos sólidos com envolvimento activo dos 

munícipes, 

 Continuar com os debates públicos sobre a problemática de fecalismo a céu aberto, por terem 

surtido efeitos positivos no presente mandato; 

 Incentivar a utilização de latrinas melhoradas e sanitários públicos; 

 Realizar campanhas de divulgação do Regulamento de Limpeza Urbana da Cidade e do  

Programa de Gestão de Resíduos Sólidos já aprovados pela Assembleia Municipal; 

 Realizar campanha de sensibilização sobre e jornadas de limpeza nos de quarteirões, unidades 

residenciais, escolas e bairros; 

 Em coordenação com os serviços de saúde, implementar um sistema de serviços de ambulância 

que assegure o atendimento rápido aos munícipes e em tempo útil; 

 Construir novo aterro sanitário de Pemba; 

 Construir sanitários públicos no âmbito de combate a fecalismo a céu aberto; 

 Realizar campanha de tratamento para a erradicação de matequenha; 

 Distribuir redes mosquiteiras a todas as famílias residentes no município; e 

 Realizar pulverização intra-domiciliária para o combate à malária. 

 Promover acções tendentes a divulgação da Lei de Terras e respectivo regulamento, bem como 

do regulamento do uso do solo urbano; 

 Realizar campanha de plantio de árvores de fruta e de sombra no Município de Pemba; 
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MATRIZ DE ACÇÕES PRIORITÁRIAS 

VEREAÇÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, PARQUES E JARDINS 
  

Objectivo Estratégico 1: Consolidar o sistema de gestão e tratamento de resíduos sólidos com envolvimento activo dos munícipes. 
Resultado 1.1: Cidade limpa e acolhedora.  

Nº de 
Ordem 

Acções Prioritárias 
Base 
Line  

(2013) 
Meta 

Cronograma 

Localização 
Orçamento 

Previsto (Mil 
Mt) 

Responsável 
Observação 

(Comentários) Anos 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Melhorar a gestão de recolha do 
lixo e seu tratamento. 

0 N/A           Todos bairros 85.800,00 VSMC   

2 
Construção de silos de depósito 
de lixo 

6 12           Todos bairros 5.400,00 VSMC   

3 
Construir novo aterro sanitário de 
Pemba  

1 1           Metuge 11.800,00 VSMC   

4 

Realizar campanha de 
sensibilização sobre e jornadas 
de limpeza nos de quarteirões, 
unidades residenciais, escolas e 
bairros; 

9 17           Todos bairros 6.900,00 VSMC   

5 
Realizar campanhas de 
divulgação do Regulamento de 
Limpeza Urbana da Cidade.  

3 21           Todos bairros 2.080,00 VSMC   

Objectivo Estratégico 3: Promover boas práticas de saúde pública para os munícipes. 
Resultado 3.1: Elevado o nível de consciência dos munícipes sobre a preservação dos valores nobres de saúde pública. 

1 

Consolidar e intensificar esforços 
para a prevenção e combate ao 
HIV/SIDA e outras doenças 
endémicas; 

0 N/A           Todos bairros 1.125,00 VSMC   
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2 

Incentivar a utilização de latrinas 
melhoradas e sanitários públicos 
e combater o fecalismo a céu 
aberto. 

0 N/A           Todos bairros 1.430,00 VSMC   

3 
Construir sanitários públicos no 
âmbito de combate a fecalismo a 
céu aberto; 

0 7           
Ao largo da avenida 

marginal 
3.250,00 VSMC   

Objectivo Estratégico 4: Melhorar o ambiente da cidade para tornar mais acolhedor. 
Resultado 4.1: Ambiente urbano melhorado e mais verde. 

1 
Melhorar os espaços verdes e 
jardins da cidade 

3 7           Todos bairros 2.395,00 VSMC   

2 
Elaborar um Plano de 
arborização da cidade. 

0 1           CMCP 720,00 VSMC   

3 
Realizar campanha de plantio de 
árvores de fruta e de sombra no 
Município de Pemba; 

2 9           Todos bairros 1.325,00 VSMC   

4 
Produzir plantas de combate a 
erosão 

2.500 4.200           Viveiro municipal 2.375,00 VSMC   

Objectivo Estratégico 5: Construir jardins infantis e jardim botânico municipal, parques de estacionamento e auditório municipal.  
Resultado 5.1: Jardins infantis e botânicos construídos 

1 
Construir jardins infantis 
municipais 

0 5           
Bairros de cimento e 
Eduardo Mondlane 

4.775,00 VSMC   

2 
Construir um jardim botânico 
municipal 

0 1           
Bairro Eduardo 

Mondlane 
5.650,00 VSMC   

3 
Construir um parque de 
estacionamento de viaturas de 
grande tonelagem.. 

0 1           Bairro de Muxara 9.350,00 VSMC   
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4 Construir um auditório municipal 0 1           Bairro de cimento  7.400,00 VSMC   

 
Total saneamento, parques e jardins       151.775,00 

  

       
Contra valor USD 5.059,17 
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6.5 Pilar de Desenvolvimento Humano 

O desenvolvimento do município passa, necessariamente, pela formação do homem dotando-o de 
conhecimentos sólidos a altura da era da globalização. A nossa prioridade será a de assegurar o acesso 
ao ensino a todas crianças, bem como a educação de adultos e formação profissional vocacional aos 
munícipes e enquadramento da pessoa portadora de deficiência nos subsistemas de ensino, para além da 
assistência social e a observância da equidade de género em todas acções que vamos empreender. 
 
Assim, nesta componente assegurar-se-á: 

 Continuar a consolidar a formação de funcionários municipais em diversas áreas para 

responderem com qualidade as preocupações dos munícipes; 

 Continuar a envidar esforços para aumentar o número de salas de aulas com maior incidência no 

Bairro Municipal de Chuíba; 

 Continuar a incentivar a implantação de mais instituições de Ensino Superior; 

 Continuar a incentivar a criação de instituições para alfabetização e educação de adultos; 

 Equipar as salas de aulas com carteiras nas escolas primárias do município de Pemba; e, 

 Conceder bolsas de estudo aos munícipes em situação de vulnerabilidade. 
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MATRIZ DE ACÇÕES PRIORITÁRIAS 

VEREAÇÃO DE EDUCAÇÃO, ACÇÃO SOCIAL E ASSUNTOS DE GÉNERO 
 

Objectivo Estratégico 1: Expandir e melhorar a rede de salas de aulas convencionais nas escolas primárias da cidade. 
Resultado 1.1: Todos bairros da cidade com salas de aulas convencionais nas escolas primárias.  

Nº de 
Ordem 

Acções Prioritárias 
Base 
Line  

(2013) 
Meta 

Cronograma 

Localização 
Orçamento 

Previsto (Mil 
Mt) 

Responsável 
Observação 

(Comentários) Anos 

2014 2015 2016 2017 2018 

2 
Apetrechar com carteiras 
escolares todas as salas de aulas 
convencionais. 

4 7           

Bairros de 
Paquitequete, 
Muxara, Koba, 

Chuiba e Natite. 

15.050,00 VESASG   

3 
Construir centros para 
alfabetização e educação de 
adultos; 

0 2           
Bairros de Eduardo 
Mondlane e Cariacó 

5.780,00 VESASG/VIU   

Objectivo Estratégico 2: Assegurado o desenvolvimento do capital humano, através da formação e melhoria dos serviços sociais básicos com equidade de género. 
Resultado 2.1: Aumentado o acesso ao ensino primário, a taxa de escolarização e a formação profissional. 

  

1 

Expandir o acesso ao ensino - 
aprendizagem para aumentar a 
frequência das  crianças em idade 
escolar e adultos, com destaque 
para as raparigas.  

12.800 17.250           Todos bairros 15.900,00 VESASG   

2 

Atribuir bolsas de estudo as 
raparigas desfavorecidas para 
ingresso no ensino técnico 
profissional e Superior. 

13 40           Todos bairros 4.000,00 VESASG   

Objectivo Estratégico 3: Conceder assistência social as pessoas vulneráveis em caso de riscos de calamidades naturais 
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Resultado 3.1: Minimizados os impactos das calamidades naturais ou calamidades públicas 

1 
Integrar acções de contingência 
para mitigar calamidades 
naturais/pública. 

0 5           Todos bairros 9.650,00 VESASG   

2 

Dar assistência social as pessoas 
portadoras de deficiência e aos 
idosos no centro aberto de 
assistência social. 

0 N/A           Todos bairros 6.890,00 VESASG   

 
Total educação, acção social e género       57.270,00 

  

       
Contra valor USD 1.909,00 
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6.5.1 Desenvolvimento da Cultura, Juventude, Desportos e Tempos Livres 

A prática de actividades culturais, do desporto e actividades recreativas devem ser um factor de 
fortalecimento da unidade nacional e de adopção de uma vida mais saudável para a juventude. Neste 
sentido iremos incrementar e massificar o desporto juvenil para a descoberta de novos talentos e ocupar 
os jovens nos seus tempos livres. 
 
No quadro desta componente, serão prosseguidas as seguintes estratégias de desenvolvimento. 
 

 Continuar a promover a baia de pemba para adequa-la aos padrões de turismo mundial; 

 Realizar anualmente torneios de futebol de 11, futebol de praia, futebol Salão, basquetebol, 

atletismo, voleibol de praia, ciclismo, canoagem, entre outras modalidades desportivas e de 

diversão; 

 Incentivar a realização de competições desportivas entre escolas ao nível do município; 

 Realizar anualmente o  “Festival Turismo Cultural da Baia” 

 Realizar anualmente a “Miss Praia do Wimbe”; 

 Consolidar a promoção de eventos desportivos em datas comemorativas, privilegiando as 

camadas jovens, no intuito de descoberta de novos talentos; 

 Consolidar a cultura de ornamentação da cidade nas datas festivas e torna-la mais hospitaleira; 

 Tornar o bairro de Paquitequete um polo de atracção turística, promovendo a criação de 

pequenas infra-estruturas, que possibilitem os visitantes conhecer a história do 1º bairro da 

Cidade de Pemba; 

 Conceder equipamento desportivo para uma equipe por bairro; 

 Conceder apoio necessário para o acesso e permanência, de pelo menos, uma equipe da cidade 

no campeonato nacional de futebol (Moçambola) e assegurar que os jogos se realizem no 

Estádio Municipal de Pemba; 

 Criar em cada bairro, espaços para a prática do desporto e recreação; 

 Garantir a participação de equipas em eventos nacionais; e 

 Realizar anualmente o carnaval municipal. 
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MATRIZ DE ACÇÕES PRIORITÁRIAS 

VEREAÇÃO DE CULTURA, JUVENTUDE, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 

Objectivo Estratégico 1: Promover a baia de pemba para adequa-la aos padrões de turismo mundial  
Resultado 1.1: Baía de Pemba mais limpa, acolhedora e adequada aos padrões internacionais de turismo. 

Nº de 
Ordem 

Acções Prioritárias 
Base 
Line  

(2013) 
Meta 

Cronograma 

Localização 
Orçamento 

Previsto (Mil 
Mt) 

Responsável 
Observação 

(Comentários) Anos 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 
Realizar anualmente o  “Festival 
Turismo Cultural da Baia” 

1 5           Praia do Wimbe 2.400,00 VCJDTL   

2 
Realizar anualmente a “Miss 
Praia do Wimbe”; 

1 5           Praia do Wimbe 1.200,00 VCJDTL   

3 
Tornar o bairro de Paquitequete 
um polo de atracção turística (1º 
bairro da Cidade de Pemba). 

0 1           
Bairro de 

Paquitequete 
450,00 VCJDTL   

3 
Promover feira de artesanato 
sabadal e dominical na praia do 
wimbe, uma vez por trimestre. 

0 18           Praia do Wimbe 2.400,00 VCJDTL   

4 
Construção da Praça 18 de 
Outubro (dia da cidade) - Local 
dos grandes eventos públicos. 

0 1           Expansão III 25.500,00 VCJDTL   

Objectivo Estratégico 2: Realizar torneios nas diversas modalidades (federados e amadores). 
Resultado 2.1: Torneios desportivos promovidos. 

  

1 
Criar nos bairro espaços para a 
prática do desporto e recreação. 

6 13           Todos bairros 13.380,00 VCJDTL   

2 Apoiar em equipamento 0 15           Todos bairros 3.000,00 VCJDTL   
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desportivo para as equipas dos 
bairros municipais. 

3 

Realizar anualmente torneios de 
futebol de 11, futebol de praia, 
futebol Salão, basquetebol, 
atletismo, voleibol de praia, 
ciclismo, canoagem. 

2 4           Todos bairros 1.500,00 VCJDTL   

4 
Realizar anualmente torneios 
desportivos BEBEC nos bairros 
da cidade. 

1 5           Todos bairros 1.250,00 VCJDTL   

Objectivo Estratégico 3: Consolidar a promoção de eventos desportivos locais e nacionais. 
Resultado 3.1: Equipas da cidade participam em eventos desportivos nacionais. 

1 

Conceder apoio para o acesso e 
permanência de uma equipe da 
cidade no campeonato nacional 
de futebol (Moçambola) e 
assegurar que os jogos se 
realizem no Estádio Municipal de 
Pemba; 

0 1           CMCP 3.750,00 VCJDTL   

2 
Garantir a participação de 
equipas da cidade em eventos 
desportivos nacionais. 

0 3           CMCP 600,00 VCJDTL   

Objectivo Estratégico 4: Promover a divulgação do potencial cultural da cidade 
Resultado 4.1: Mosaico cultural da cidade promovido 

1 

Consolidar a cultura de 
ornamentação da cidade nas 
datas festivas e torna-la mais 
hospitaleira; 

0 N/A           CMCP 1.125,00 VCJDTL   

2 
Realizar seminários de 
divulgação e debate sobre o 
mosaico cultural da cidade. 

1 4           CMCP 940,00 VCJDTL   

3 

Conceder apoios materiais, de 
equipamentos e financeiro aos 
artistas e grupos culturais da 
cidade. 

0 3           CMCP 900,00 VCJDTL   
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2 
Realizar anualmente o carnaval 
municipal. 

1 5           CMCP 3.250,00 VCJDTL   

 
Total cultura, juventude, desportos e tempos livres     61.645,00 

  

        
Contra valor USD 2.054,83 
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7 Resumo de Projectos Prioritários do PEDMP 

 

Na estrutura actual, o Município de Pemba experimenta limitações sérias, herdadas da administração 

anterior que demandam uma intervenção adequada para responder aos desafios do crescimento e 

desenvolvimento económico e social emergente na cidade. O desenvolvimento dos projectos de 

hidrocarbonetos e de outros minérios na província, projectos de agroprocessamento, projectos pesqueiros, 

projectos industriais e comerciais, hoteleiros e de prestação de serviços, coloca Pemba como uma das 

cidades logísticas privilegiada ao nível da província de Cabo Delgado e na região norte de Moçambique. 

Para atender a esses desafios de desenvolvimento, neste plano estratégico, se elegem dez grandes 

acções prioritárias que em si representam projectos de requisitos mínimos requeridos para que Pemba 

seja a cidade do futuro promissor sem, para tanto, que hajam custos económicos e sociais extraordinários 

no médio e longo prazos. 

O facto é que o disgnóstico revela que a cidade de Pemba não tem estradas a altura da pressão da 

demanda (95% das estradas da cidade estão esburacadas e degradadas), não tem valas de drenagem 

que respondam eficiente e eficazmente as águas correntes das chuvas (o efeito da erosão dos solos é 

crítico), tem unidades administrativas com assentamentos desordenados e de alto risco humano, tem 

zonas de protecção urbana ocupadas ilegalmente, tem várias construções desordenadas, o plano de 

estrutura está desactualizado e não foi observado para o desenho dos planos de pormenor, não tem 

reservas públicas no solo urbano. Mais ainda, no quadro de desenvolvimento institucional, o município tem 

infra-estruturas antiquadas, com um quadro de pessoal ocioso, com deficientes meios e condições 

ergonómicas de trabalho. 

Neste contexto, elegeram-se dez grandes desafios à médio prazo: 
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PROJECTOS PRIORITÁRIOS DO PEDMP 

Indicador de Resultado: Cidade de Pemba Prospera e Acolhedora  

Objectivo Estratégico: Promover e abrir oportunidades de crescimento e desenvolvimento integrado da cidade do futuro 

Nº de 
Ordem 

Acção Prioritária 
Indicador de 

Produto 
Meta 

Cronograma Orçamento Fonte de Financiamento 

2014 2015 2016 2017 2018 
Previsto 

(Milhões MT) 
Interno 
(CMCP) 

Externo 

1 

Desenvolvimento do capital humano e 
capacitação institucional em meios e 
condições de trabalho adequados ao 
estágio de evolução da cidade. 

Quadro de Pessoal 
aprovado e 

condições de 
trabalho criadas. 

Quadro de 
pessoal 
aprovado. 

          

256.750,00 256.750,00 0,00 

2 

Construção, asfaltagem e reabilitação 
de avenidas e ruas da cidade, 
cobrindo, gradualmente, todos os 
bairros da cidade. 

Construídas 13 km 
de estradas urbanas 
e 10 Km reabilitados.  

23 km de 
estradas da 
cidade em 
boas 
condições.           

1.510.050,00 453.015,00 1.057.035,00 

3 
Construção e reabilitação de Valas de 
drenagem, aterro sanitário e cemitério 
da cidade. 

5 Km de valas de 
drenagem 

construídos 2 Km 
reabilitados; 1 aterro 
sanitário construído; 

aberto novo 
cemitério da cidade. 

7 Km de 
valas 
operacionais. 
Cemitério e 
aterro 
abertos. 

          

23.250,00 17.437,50 5.812,50 

4 

Construção de Raiz das Sedes do 
Conselho Municipal e da Assembleia 
Municipal, acoplados as Direcções e 
Serviços Municipais. 

Novo edifício sede 
do CM e AM 
construídos. 

2 Edifícios 
construídos. 

          

157.500,00 39.375,00 118.125,00 

5 

Revisão do Plano de Estrutura e 
Ordenamento Territorial, criando 
reservas no solo urbano e definição de 
zona industrial e comercial. 

Plano de estrutura 
da cidade revisto. 

Plano de 
estrutura 
aprovado. 

          

5.120,00 5.120,00 0,00 

6 

Criação de reservas municipais para 
inraestuturas públicas e processo de 
reassentamento das famílias que 
vivem em zonas de risco. 

Criação de zonas de 
reserva municipal. 

4 zonas 
criadas. 

          

21.600,00 21.600,00 0,00 
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7 

Redimensionamento dos Bairros da 
cidade e a criação em três bairro de 
um local público (campo de jogos e 
jardins) 

Bairros da cidade 
requalificados. 

3 espaços 
públicos 
criados. 

          

13.380,00 9.366,00 4.014,00 

8 
Construção da Praça 18 de Outubro 
(dia da cidade) - Local dos grandes 
eventos públicos. 

Local identificado e 
praça construida. 

Praça 
construída. 

          
25.500,00 10.200,00 15.300,00 

9 

Promoção do empresariado local 
através de abertura de oportunidades 
de negócios e facilidade de concessão 
de espaço para a instalação das 
empresas. 

Criação de zona 
industrial e 

promoção das 
iniciativas 

empresariais locais. 

Em 
coordenação 
com DPIC, 

promoção de 
duas feiras 

anuais. 
          

7.500,00 7.500,00 0,00 

10 
Construção de mercado grossista 
municipal (grande mercado da cidade). 

Identificação de local 
para mercado 

grossista. 

Mercado 
grossista 

construído. 
          

16.500,00 4.950,00 11.550,00 

 
Total projectos prioritários         2.037.150,00 825.313,50 1.211.836,50 

     
Contra valor USD 67.905,00 27.510,45 40.394,55 
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8 Financiamento do PEDMP 

O cenário de financiamento do PEDMP é determinado pela evolução do quadro fiscal ao nível do 

município e pela actual estrutura de despesa e do financiamento do orçamento municipal. O orçamento do 

município, integrando a comparticipação do Estado e os parceiros de cooperação, é o principal suporte 

financeiro para a implementação dos programas públicos do PEDMP, complementado pelo imprescindível 

envolvimento da iniciativa e do empreendedorismo dos operadores privados.  

 

Este plano é orçado em 2.8 mil milhões de meticais, que correspondem a 92.7 milhões de Dólares 

Americanos, de acordo com a tabela abaixo. A área de infraestruturas e urbanização demanda, 

aproximadamente, 60% do valor global, dadas as características da cidade. 

 

RESUMO ORÇAMENTAL GLOBAL POR ÁREAS     

Ordem Designação da Área 

Orçamento Previsto (mil 
unidades) Peso 

percentual 
MZ Contra valor USD 

1 Área de desenvolvimento institucional 624.932,50 20.831,08 22,5% 

2 Área de segurança e fiscalização 18.080,00 602,67 0,7% 

3 Área de finanças autárquicas 62.300,50 2.076,68 2,2% 

4 Área de desenvolvimento económico 55.570,00 1.852,33 2,0% 

5 Área de urbanização e infraestruturas 1.641.075,00 54.702,50 59,0% 

6 Área de transportes e equipamento 108.675,00 3.622,50 3,9% 

7 Área de saneamento e meio ambiente 151.775,00 5.059,17 5,5% 

8 Área de educação, acção social e género 57.270,00 1.909,00 2,1% 

9 Área de cultura, juventude e tempos livres 61.645,00 2.054,83 2,2% 

 
Grande Total 2.781.323,00 92.710,77 100,0% 

 

Todavia, os recursos próprios da autarquia e os injectados pelo Estado no actual estágio, não podem 

responder as demandas das estratégias deste PEDMP. Há a necessidade de recursos da ajuda externa, 

sob forma de crédito do Estado que poderão ser compensados pelo desempenho tributário da autarquia a  

longo prazo.  

 

Assim, são desenvolvidos dois cenários de financiamento dos projectos prioritários do PEDMP. O cenário 

A é o que considera o status quo de evolução do financiamento do orçamento do município de Pemba e o 

cenário B considera a intervenção da ajuda externa sob forma de crédito para gerar sinergias e um 

desenvolvimento integrado que responda aos desafios actuais da autarquia. O cenário A é o menos 

optimista e pouco gerador das mudanças requeridas dentro das expectativas dos munícipes. O cenário B 

é o mais desejável e gerador de mudanças que elevem o nível de vida e bem estar dos cidadãos locais. 

Aliás, o desenvolvimento das indústrias do gás e toda a cadeia de valor adjacente requer repostas 

concertadas entre o município de Pemba e os governos central e provincial.  
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O quadro resumo a seguir mostra os cenários acima referidos com relação aos dez projectos prioritários, 

que por si representam requisitos mínimos para o melhor desempenho da autarquia com vista a resposta 

adequada as demandas públicas e ao desenvolvimento da cidade. 

 

CENÁRIOS DE FINANCIAMENTO DOS PROJECTOS PRIORITÁRIOS  

Indicador de Resultado: Cidade de Pemba prospera e acolhedora  

Objectivo Estratégico: Promover e abrir oportunidades de crescimento e desenvolvimento integrado da cidade. 

Nº de 
Ordem 

Acção Prioritária 

Orçamento Fonte de Financiamento 

Previsto 
(Milhões MT) 

Interno 
(Cenário A) 

Externo 
(Cenário B) 

1 
Desenvolvimento do capital humano e capacitação 
institucional em meios e condições de trabalho 
adequados ao estágio de evolução da cidade. 

256.750,00 256.750,00 0,00 

2 
Construção, asfaltagem e reabilitação de avenidas 
e ruas da cidade, cobrindo, gradualmente, todos os 
bairros da cidade. 

1.510.050,00 453.015,00 1.057.035,00 

3 
Construção e reabilitação de Valas de drenagem, 
aterro sanitário e cemitério da cidade. 

23.250,00 17.437,50 5.812,50 

4 
Construção de Raiz das Sedes do Conselho 
Municipal e da Assembleia Municipal, acoplados as 
Direcções e Serviços Municipais. 

157.500,00 39.375,00 118.125,00 

5 
Revisão do Plano de Estrutura e Ordenamento 
Territorial, criando reservas no solo urbano e 
definição de zona industrial e comercial. 

5.120,00 5.120,00 0,00 

6 Inicio do processo de reassentamento das famílias 
que vivem em zonas de risco. 

21.600,00 21.600,00 0,00 

7 
Redimensionamento dos Bairros da cidade e a 
criação em três bairro de um local público (campo 
de jogos e jardins) 

13.380,00 9.366,00 4.014,00 

8 
Construção da Praça 18 de Outubro (dia da cidade) 
- Local dos grandes eventos públicos. 

25.500,00 10.200,00 15.300,00 

9 

Promoção do empresariado local através de 
abertura de oportunidades de negócios e facilidade 
de concessão de espaço para a instalação das 
empresas. 

7.500,00 7.500,00 0,00 

10 Construção de mercado grossista municipal 
(grande mercado da cidade). 

16.500,00 4.950,00 11.550,00 

 
Total (MZN) 2.037.150,00 825.313,50 1.211.836,50 

 
Total (Contra valor USD) 67.905,00 27.510,45 40.394,55 

 

A mobilização de recursos para financiar essas despesas não é tarefa trivial, notadamente para um 

município cujo orçamento recorre a um volume significativo de transferências do Estado. É verdade que a 

expansão da actividade económica induzida pela estratégia de desenvolvimento deverá provocar aumento 
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das futuras receitas da autarquia, em particular das receitas fiscais. O aumento das despesas antecede, 

no entanto, esse crescimento da receita. 

 

Assim, o financiamento do Plano de Acção do PEDMP estará condicionado a: 

 Confirmação nas projecções do Cenário Fiscal de Médio Prazo (CFMP) da previsão do 

crescimento de recursos para o Orçamento Municipal para os anos 2014 a 2018; 

 Mobilização de recursos financeiros de financiadores externos para as acções prioritárias 

projectadas no PEDMP. 

 

9 Mecanismos e Desafios de Implementação do PEDMP        

O processo de elaboração do PEDMP constituiu um primeiro passo sólido na reflexão estratégica e na sua 

transposição para a construção do planeamento estratégico no  município. A gestão do processo de 

Planeamento Estratégico no Município de Pemba deve prosseguir e gradualmente se consolidar, 

assegurando as seguintes etapas: 

 Lançamento do PEDMP; 

 Difusão do PEDMP; 

 Harmonização dos processos estratégicos e operativos de planeamento municipal; 

 Mecanismos de financiamento; 

 Desenvolvimento da monitoria e avaliação; 

Lançamento  

O lançamento do PEDM representa um momento formal importante onde se desencadeia o processo que 

levará ao compromisso, quer das instituições do governo quer das instituições externas, para se unir 

esforços para o desenvolvimento da cidade. Este compromisso conjunto permitirá que, na medida do 

interesse e possibilidades de cada um e de todos, se vão ultrapassando os constrangimentos e 

enfrentando os desafios que se colocam.   

 

Difusão 

Para além do lançamento há que assegurar a difusão do PEDM a todas entidades cuja contribuição e 

envolvimento se espera para a implementação com sucesso do PEDM, para depois se iniciar o processo 

de articulação para se firmar os compromissos comuns :. 

 Ao nível dos órgãos centrais; 

 Nas instituições internas do governo, na província e nos outros órgãos governação local; 

 Com a sociedade civil, incluindo órgãos corporativos e de organizações de sociais; 

 Com os órgãos de informação; 

 Com os parceiros de cooperação. 
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Mobilização de Financiamento 

 

A implementação do PEDMP pressupõe que se mobilize parceiros para o seu financiamento, através do 

estabelecimento das parcerias e acordos de financiamento. Sugere-se que após a difusão do PEDMP se 

realize uma sessão com parceiros que no acto de lançamento formal se mostrarem com disponibilidade de 

participar no co-financiamento do plano. A agenda seria o diálogo para confirmação das possibilidades e 

os moldes de inserção das instituições parceiras no PEDMP.  

 

De igual modo acções semelhantes deverão ser desencadeadas junto ao sector privado e aos potenciais 

provedores de crédito à economia da cidade. 

 

Harmonização dos processos estratégicos e operativos de planeamento 

 

 A operacionalização do PEDMP será feita através do PESOM, que é o instrumento de 

operacionalização das linhas estratégicas e das acções constantes do PEDMP.  

 Anualmente, os indicadores deverão ser mais detalhado no PESOM para permitir o 

redimensionamento das acções; 

 

Desenvolvimento da Monitoria e Avaliação 

A implementação do PEDMP, nomeadamente a sua monitoria e avaliação, irá exigir o desenvolvimento de 

um sistema de informação da gestão e o respectivo manuseamento, que eleve o conhecimento sobre as 

questões mais globais e estratégicas da cidade, sobre a dinâmica da situação económica e social, e sobre 

o acompanhamento da realização dos programas do PEDMP. 

A elaboração do PEDMP introduziu indicadores para suportar a monitoria e avaliação durante a sua 

implementação. Relativo a estes indicadores sugere-se o seguinte: 

 

Indicadores de Resultados 

 

 Seleccionar um número reduzido para medir a evolução e assegurar a direcção estratégica do 

PEDMP (por vereação); 

 Criar o baseline do PEDMP para os indicadores seleccionados; 

 Avaliar estes indicadores a meio percurso (base para ajustamento do PEDMP) e no final do 

PEDMP (avaliação para renovação); 

 Desenvolver os meios de verificação devidamente integrados no sistemas de registos de 

informação, tomando como base os disponíveis. 
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Indicadores de Produto 

 

 Indicadores associados ao PEDMP, em ligação com as prioridades, e consistentes com os 

Indicadores de Resultado; 

 Devem constituir indicadores da matriz do PESOM; 

 Deve-se ter em atenção os meios de verificação na selecção. 

 

Indicadores de realização financeira 

 

 Introduzir na proposta orçamental (apenas na de 2015), criando as condições de simulação no 

exercício de 2014, o classificador programático orçamental ajustado ao PEDMP; 

 Incorporar a troca de informação financeira com os parceiros; 

 Desenvolver mecanismos de informação resultantes da coordenação, para acompanhar a 

evolução dos fluxos do investimento e iniciativas privadas. 

 

Momentos importantes para a avaliação 

 

 Monitoria e avaliação anual: os balanços do Plano Económico e Social e Orçamento Municipal; 

 Avaliação de médio termo (a meio do mandato); 

 Avaliação final (no final da vigência do PEDMP). 

 

Definição dos níveis de indicadores  

 Relatório público – Uma espécie de “Observatório de Desenvolvimento do Município de Pemba”; 

 Para a gestão interna, associado à pilotagem, balanço do PESOM. 
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MATARIZ DE MONITORIA DAS ACTIVIDADES 
         

Indicador de Resultado: 

Objectivo Estratégico: 

Nº de 
Ordem 

Acção Prioritária 
Indicador 

de 
Produto 

Meta 

Cronograma 
Ponto de 

Situação no Fim 
do Quinquénio 

Orçamento 
Fonte de 

Financiamento Observações 
(desagregaçã
o de género, 
Comentários) 

2014 2015 2016 2017 2018 Alocado Executado 
% de 

Execução 
Interno Externo 

TR,PR,NR,RT,RP,CA 

1                               

2                               

3                               

4                               

5                               

6                               

7                               

8                               

9                               

10                               

Legenda do ponto de Situação no fim do mandato: 
           

TR - Totalmente realizada RT - Reprogramação Total 
          

PR - Parcialmente realizada RP - Reprogramação Parcial 
          

NR - Não Realizada CA - Cancelada 
            



PEDM 2014-2018 
 

Página 77 de 83 
 

10 Ficha Técnica 

 

Proprietário Conselho Municipal  da Cidade de Pemba 

Liderança Presidente do Conselho Municipal – Tagir Ássimo Carimo 

Coordenação Vereador do Plano, Finanças e Desenvolvimento Institucional – Minoz Hassam 

Grupo de Coordenação 

Vereador de Indústria, Comércio, Turismo e Desenvolvimento da Economia Local  

– Omar Saíde 

Vereador de Urbanização e Infraestruturas – Marques Tamadune Naba 

Vereador de Saúde, Saneamento do Meio , Parques e Jardins – Zaide Abubacar 

Vereador da Polícia Municipal – Issa Tarmamade 

Vereadora de Educação, Acção Social e Género – Cristina Manuel 

Vereador de Cultura, Juventude, Desportos e Tempos Livres – Chabane Combo 

Assessor Técnico Armando John Supeta 

Produção Omar Saíde e Valério Ussene 

Revisão Linguística Júlio Magigo Velho 

Capa e contra capa Omar Saíde e Joel Eusébio Correia 

Imagens e Ilustrações Omar Saíde e Armando John Supeta 

Financiador 

Conselho Municipal da Cidade de Pemba 

 

 

Maquetização e arranjos gráficos  Omar Saíde e Joel Eusébio Correia 

Editor  
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