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Breve Caracterização da Província 
 

A Província de Cabo Delgado, com uma superfície total de 82.625 Km², incluindo 
4.760 Km² de águas interiores, situa-se no extremo nordeste do País, entre as 
latitudes de 10° 29’ norte e 14° 01’ sul e as longitudes de 35° 58’ oeste e 40° 35’ este. 
Faz fronteira, a norte, com a República Unida da Tanzânia através do rio Rovuma, 
numa extensão de 250 Km. A sul, o rio Lúrio separa-a da Província de Nampula. A 
oeste (sucessivamente de norte para sul) os rios Lugenda, Luambeze, Ruaça e 
Mewo, separam-na da Província do Niassa. A leste é banhada pelo Oceano Índico 
numa extensão de 425 Km em linha de costa. 
 
Segundo os resultados definitivos do Censo de 2007, a população é de 1.605.649 
habitantes, dos quais, 52% são mulheres e a densidade é de 20 habitantes por Km². 
 
A população tem como principais actividades económicas a agricultura familiar, a 
pecuária, a pesca artesanal, o comércio e a exploração florestal. 
 
A população economicamente activa corresponde, aproximadamente, a 75,2% da 
população total. O sector primário (agricultura, silvicultura, pescas e extracção 
mineira) absorve 87,4% da população activa. 
 

Nota Introdutória 
 

As actividades desenvolvidas neste Balanço 1º trimestre do Plano Económico e Social 
2011, tiveram o seu enquadramento nos objectivos do PQG 2010-2014 e Plano 
Estratégico de Desenvolvimento da Provincial de Cabo Delgado 2010-2014, 
designadamente, i) Consolidação da unidade nacional, paz e democracia; ii) Combate 
à pobreza e promoção da cultura de trabalho; iii) Boa governação, descentralização, 
combate à corrupção e cultura de prestação de contas; iv) Reforço da soberania e v) 
Reforço da cooperação internacional. 
 
As percentagens de realização do plano têm como referência a meta anual. Os 
crescimentos/decréscimos são resultantes da comparação do 1º trimestre do ano 
2011 em relação a igual período de 2010. 
 

Neste quadro, o governo da província definiu como linhas principais das suas 
actividades: o aumento da produção agricola, atração de investimento privado, 
desenvolvimneto de recursos humanos, melhoria de infra-estruturas, melhoria do 
estado de saúde da população e a mitigação do conflito Homem-Fauna Bravia. 
 

Na prossecussão destes objectivos, e no cumprimento do plano 2011, foram 
registados avanços significativos, sendo de destacar: 
 
v A redução da mortalidade materna de 25 mortes/100.000 nados vivos para 12 

mortes; 
v Aumento da área cultivada para culturas alimentares em 10%; 
v Aumento da produção pesqueira em 5%; 
v Aumento de turistas em 10%; e 
v O aumento na arrecadação de receitas públicas em 37%; 
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De seguida apresenta-se as realizações em detalhe nos diferentes sectores de 
actividade. 
 

1. EDUCAÇÃO E CULTURA 
 

1.1 Educação Geral 
 

No Ensino Geral, entraram em funcionamento 5 novas escolas e introdução de níveis 
de ensino em 26 escolas perfazendo um total de 1.189 das 1.190 planificadas, o que 
corresponde a 99,1% de realização e um crescimento de 3% quando comparado com 
1.154 escolas de igual período de 2010. Houve um decréscimo de 0,9% relativamente 
ao planificado devido a não entrada em funcionamento do ETP no distrito de 
Macomia. 
 
Foram matriculados 397.027 alunos de todos os níveis de ensino, dos 401.108 
planificados, o que corresponde a uma realização de 99% e um crescimento de 2,3%, 
quando comparado com 387.808 alunos de igual período de 2010. 
 
A participação da rapariga em todos níveis de ensino, registou um crescimento ao 
passar de 40% do mesmo período de 2010, para 46,8% no Iº trimestre de 2011. 
 
No EP1, estão em funcionamento no ensino público 879 escolas, das 880 
planificadas, o que representa uma realização de 100% e um crescimento de 1%, 
quando comparado com as 874 escolas de igual período do ano de 2010. 
 
Matriculados neste nível, 321.272 alunos dos 324.268 planificados, o que representa 
uma realização de 99% e um crescimento de 1,3% quando comparado com 317.008 
alunos de igual período de 2010. 
 
No EP2, estão em funcionamento no ensino público 278 escolas, das 278 
planificadas, o que representa uma realização de 100%, e um crescimento de 8,2%,  
quando comparado com 257 escolas de 2010. 
 
Matriculado 47.325 alunos dos 47.690 planificados, o que representa uma realização 
de 99,2% e um crescimento de 6,5%, quando comparado com 44.436 de igual 
período de 2010. 
 
No ESG1, estão em funcionamento 19 escolas, das 19 planificadas, o que representa 
uma realização de 100%, e um crescimento de 12% quando comparado com 17 
escolas de igual período de 2010. 
  
Matriculados 22.055 alunos, dos 22.015 planificados, o que representa uma 
realização de 100% e um crescimento de 3,2%, quando comparado com 21.369 de 
igual período de 2010. 
 
No ESG2, estão em funcionamento 7 escolas, das 7 planificadas, o que representa 
uma realização de 100%, de igual numero de escolas de 2010. 
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Matriculados 6.375 alunos, dos 7.135 planificados, o que representa uma realização 
de 89,3% e um crescimento na ordem de 27,6%, quando comparado com 4.995 
alunos de 2010. 

 
1.2 Alfabetização e Educação de Adultos 

 
Entraram em funcionamento 215 unidades, das 215 planificadas o que representa 
100% de realização e um crescimento de 25%, quando comparado com 172 unidades 
de igual período de 2010; 
 
Nessas unidades, foram inscritos 77.421 alfabetizandos e educandos incluindo via 
rádio e televisão da 1ª fase, dos 80.630 planificados, o que representa uma realização 
de 96% e um crescimento de 23%, quando comparado com 62.943 alunos de 2010; 
 
Foram contratados 3.650 facilitadores e orientadores dos 3.665 planificados, o que 
corresponde a um cumprimento na ordem de 99,6%; 
 
O rácio aluno/turma neste subsistema é de 21; 
 
 Foram realizadas no mesmo subsistema as seguintes acções: 
 
v Capacitação dos alfabetizadores voluntários e facilitadores da Cidade de 

Pemba e de Pemba-Metuge; 
 
v Elaborado programa de capacitação dos alfabetizadores do 2° ano sobre saúde 

na comunidade (PISCAD); 
 
v Feita a distritbuição do material aos alfabetizadores voluntários nomeadamente 

lápis de carvão e réguas; 
 

v Enviados os calendários das aulas de rádio e televisão; e 
 
v Elaborado o Processo de candidatos ao Instituto de Formação de Educação de 

Adultos (IFEA) e enviado à Beira. 
 
1.3 Educação Geral – Escolas Públicas por Distrito 

 
Os distritos de Namuno, Montepuez, Nangade, Ancuabe, Palma, Mueda, Muidumbe, 
atingiram a taxa bruta de admissão superior a média provincial que é de 186%. O 
aumento dessa nos distritos acima mencionados, deveu-se ao  maior número de 
alunos matriculados nas classes de ingresso. 
 
Em relação à participação da rapariga ao nível do EP1, os distritos de Ancuabe, 
Macomia, Ibo, Mecúfi, Montepuez, Meluco, Mueda, Pemba-Metuge, Muidumbe e 
Pemba Cidade, estão acima da média provincial que é de 46,8%. 

 
1.4 Educação Técnica-Profissional. 

 
O Ensino Técnico – profissional e Vocacional (ETPV), funciona, no Instituto Industrial 
e Comercial de Pemba e Instituto Agro-pecuário de Bilibiza, que lecciona o nível 
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básico e médio, Escola Industrial de Montepuez, 3 Escolas Profissionais (Mariri que 
lecciona agro-pecuária; Ocua lecciona agro-pecuária e carpintaria-mercenaria 
enquanto que Montepuez lecciona carpintaria-mercenaria e manutenção de 
serralharia-mecânica. 
 
Foram matriculados 2.549 alunos, dos 2.907 planificados, o que representa uma 
realização de 87,7% e um decrescimo de 7,2%, quando comparado com 2.748 alunos 
matriculados em 2010. O decréscimo foi devido a não introdução do ETP no Distrito 
de Macomia por falta de equipamento cujo o plano de efectivos foi de 350 alunos. 
 
1.5 Nível Básico 

 

Matriculados 2.437 alunos dos 2.530 planificados, o que corresponde a uma 
realização de 96,3% e um decréscimo de 3%, quando comparado com 2.512 alunos 
de 2010. O decréscimo foi devido a não introdução do ETP no Distrito de Macomia. 

 
1.6 Nível Médio 

 

Relativamente ao nível médio, foram matriculados 479 alunos, dos 225 planificados, o 
que corresponde a 212% de realização e um crescimento de 102,9% quando 
comparado com 236 de igual período de 2010. O sobre cumprimento foi devido a 
introdução do curso do 1°ano do ETP em Bilibiza com 60 alunos e maior aderência ao 
curso de Técnico de Conta no Instituto Industrial e Comercial de Pemba com 107  
alunos quando comparado com 65 de igual periodo de 2010. 
 
1.7 Corpo docente 

 

Para assegurar o ensino na Província, foram contratados e colocados 200 
professores recém graduados do EP1 e EP2 em todos os distritos, dos 200 
planificados, o que corresponde a 100% de realização e  um decréscimo de 73% 
quando comparado  com 733 de igual período de 2010. O decréscimo foi devido a 
redução da meta enviada pelo nível central; 
 
Tramitados para o Ministério da Educação 10 processos de desligação e 7 de pedido 
de pagamento de subsídio por morte. 
 
1.8 Formação do Corpo Docente 

 
Funcionam 3 Institutos de Formação de Professores (IFP), de nível básico, 
nomeadamente: Montepuez, Alberto Joaquim Chipande na cidade de Pemba e ADPP 
de Bilibiza em Quissanga. 
 
Inscritos 464 instruendos, dos 600 planificados, o que representa uma realização de 
77,3% e um decréscimo de 41,5%, quando comparado com 794 de 2010. O 
decréscimo foi devido a introdução do critério da nota 12 nas provas de admissão dos 
novos graduados. 
 
Capacitados 263 professores de Educação Inclusiva das 1ª, 2ª e 3ª classes das 
línguas shimakonde, kimwani e emakhuwa e 35 formadores. 
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1.9  Distribuição do Livro Escolar  
 

Distribuídos para o EP1 945.726 livros dos 987.000 planificados o que representa 
96% de realização e um crescimento de 46,51% quando comparado com 645.514 de 
igual periodo de 2010. 
 
No EP2, foram distribuidos 300.000 livros dos 310.000 planificados, o que 
corresponde à 96,7% de realização de igual número de livros de 2010. 
 
1.10 Educação Geral Escolas Particulares 

 
No EP1, funcionam 10 escolas, nelas foram matriculados 7.559 alunos, dos 7.659  
planificados, o que corresponde uma realização de 99% e um crescimento de 2%, 
quando comparado com 7.443 alunos de 2010. 
 
No EP2, funcionam 10 escolas, nelas foram matriculados 2.797 alunos, dos 2.913 
planificados, o que corresponde uma realização de 96% e um crescimento de 4%, 
quando comparado com 2.786 alunos de 2010. 
  
Para o ESG1, funciona com 11 escolas, nelas foram matriculados 8.914 alunos, dos 
9.424 planificados, o que corresponde uma realização de 94,59% e um crescimento 
de 3,64% quando comparado com 8.601 alunos de 2010. 
 
Em relação ao ESG2, funciona com 3 escolas e nelas foram matriculados 170 alunos, 
dos 174 planificados, o que representa uma realização de 97,70% e um crescimento 
de 2,4%, quando comparado com 166 alunos de 2010. 
 
1.11 Reabilitação e Construção de Infra-Estruturas 
 
v Em curso a construção de 3 salas de aulas, palco coberto e reabilitação da 

tribuna da Casa Provincial da Cultura (CPC); 
 
v Feita a deslocação aos Distritos de Ancuabe, Chiúre, Pemba/Metuge, Mecufi e 

Pemba Cidade para contactos com os dirigentes locais e empreiteiros das 
obras de construção de infra-estruturas escolares convista a conclusão das 
mesmas; 
 

v Feito o levantamento detalhado e sistematizado do ponto de situação das 
obras decorridas nas campanhas 2005 à 2009 (obras em curso, paralisadas e 
abandonadas); 
 

v Preparados os cadernos de encargos, para o concurso de fornecimento de 
mobiliário escolar para as obras da nova metodologia, cujo lançamento está 
programado para o mês de Maio de 2011; e 
 

v Verificadas e pagas as situações de trabalhos de empreiteiros. 
 
1.12 Outros Programas 
 
No cumprimento da directiva presidencial “um aluno, uma planta”: 
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v Plantadas 243.002 mudas (159.102 fruteiras e 83.900 de sombra) das 418.577 

planificadas (correspondente ao total de alunos matriculados no curso diurno), 
representando uma realização de 58%; 

 
v Seleccionadas 12 crianças com Necessidades Educativas Especiais (NEE) a 

ingressar no Centro Regional de Recursos de Educação Inclusiva de Anchilo – 
Nampula; 
 

v Recebidas 1.250 carteiras escolares, e 500Kits de aluno para o distrito de 
Montepuez no Âmbito da Iniciativa Escolas Amigas da Criança; 

v Recebidos 21 armários contendo livros que formam bibliotecas das Zips 
vocacionados aos professores das respectivas Zips, no âmbito do programa 
Iniciativa Escolas Amigas de Criança; 

 
v Realizadas visitas de supervisão multisectorial aos Distritos de Pemba Cidade, 

Mecúfi, Pemba Metuge, Ancuabe, Chiúre, Montepuez, Namuno e Balama; 
 

v Afectos 8 graduados da UP nos Serviços Distritais de Educação, Juventude e 
Tecnologias de Mocimboa da Praia, Chiúre, Pemba Cidade, Muidumbe e 
Nangade; 

 
v Em parceria com o mega projectos Mãos Dadas, foram beneficiadas 15 

crianças do bairro de Chuiba no curso de corte e custura, (máquinas do 
Projecto FSP-SOS); 
 

v Através do Projecto juventude feminino e masculino, já se encontram 
acomodadas fora das casas dos familiares 23 jovens sendo 12 meninas e 11 
meninos da SOS; 
 

v Preparada a Reunião Provincial de análise do processo de ensino 
aprendizagem; 
 

v Regularizados 13 processos de Mudança de Carreiras, devolvidos pelo 
Tribunal Administrativo; 

v Feita a comunicação de 3 despachos de fixação de pensão de sobrevivência 
dos funcionários do Sector; 

 
v Capacitados 50 tutores em matéria de gestão pedagógica e administração de 

núcleos Pedagógicos; e 
 
v Compilados 7 processos de pedido de fixação de pensão de aposentação. 

 

1.13 Desporto 
 

Foram realizadas as seguintes acções: 
 

v Realizado um encontro técnico de análise do estágio de preparação das 
selecções para o X Festival de Jogos Escolares; e 
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v Distribuídas 4 bolas de futebol onze, 7 de andebol, 11 de basquetebol, 7 de 
voleibol, 5 de futebol salão, 9 cordas de ginástica, 51 canoleiras para futebol 
onze, 43 spiks para atletísmo, 11 botas para futebol onze e 49 joelheiras para 
voleibol e futebol salão. 

 
1.14 Género 

 
No âmbito do programa de género, foram realizadas as seguintes acções: 

 
v Oficialização do novo programa de Género aos Governos Distritais de Palma e 

Nangade; 
 
v Feita a selecção de 20 raparigas para beneficiação de bolsa de estudos no 

nível médio (Ensino Secundário Geral); e 
 

v Realizada uma visita de supervisão e coordenaçào das actividades ligadas ao 
Género nas escolas da Cidade de pemba. 

 

1.15  Prevenção e Combate ao HIV/SIDA 
 

No programa de prevenção e combate ao HIV/SIDA, foram realizadas as seguintes 
acções: 

 
v Preparada a III reunião dos Coordenadores do Programa Geração Biz; e 
 
v Capacitados 95 activistas da KAÉRIA no âmbito de Programa do Pacote 

Básico, habilidades para a vida. 
 

1.16 CULTURA   
 

Acção Cultural  
 

v Actualizados os dados estatísticos de grupos culturais, locais históricos, 
sagrados, turísticos, de culto tradicional, cooperativas artesanais, projectores 
de vídeos cassetes e monumentos históricos para todos os Distritos, na 
actualização de banco de dados sobre a situação cultural de toda Província; 

 
v Em preparação o VIII Festival Provincial de Mapiko; 

 
v Preparados e organizados grupos culturais para as cerimónias do lançamento 

do ano Samora Machel no dia 3 de Fevereiro com a participação de 5 grupos; 
e 
 

v Reproduzida e divulgada a proposta de revisão do Decreto 10/88 de 9 de 
Agosto sobre Regulamento de Espectáculos. 

 
1.17 Área de Património Cultural 

 
v Elaborado o informe sobre a construção da estátua Samora Machel, em 

substituição do Busto actual; 
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v Iniciado a produção de projecto de pesquisa sobre a ponte da Unidade seu 
impacto sócio – Cultural; e 
 

v Preparadas as fotografias para a criação de um álbum fotográfico sobre a 
diversidade cultural. 

 
1.18 ARPAC 
 
v Atendidos 300 utentes, entre eles, estudantes e investigadores individuais no 

Centro de Documentação do ARPAC; e 
 
v Continuado o inventário do acervo bibliográfico do ARPAC. 

 
1.19 BIBLIOTECAS 
 
v Feito o estudo colectivo sobre a Lei n ° 14/ 2009 de 17 de Março do (EGFE) 

Estatuto dos Funcionários e Agentes do Estados, e Decreto 46/ 07 de Outubro 
recentemente aprovado, Diploma Ministerial nº 46/09 que aprova o 
regulamento interno das Bibliotecas Públicas Provinciais; e 

 
v Atendidos 1.815 leitores na Biblioteca Pública Provincial; 

 

2. SAÚDE 
  

Na área da saúde os esforços continuaram concentrados na redução das taxas de 
morbilidade e mortalidade da população em geral, e nos grupos de risco acrescido e 
desfavorecidos em particular. Assim, para a realização do objectivo definido 
continuaram a ser privilegiados os cuidados de saúde primários e a melhoria da 
qualidade de serviços prestados a população. 
  
2.1. Estado de Saúde da População 
 
O Perfil epidemiológico da Província, caracterizou-se por um aumento de casos de 
Diarreia (644), Disenteria (849), Raiva/Mordedura Canina (2) e a diminuição de casos 
de Malaria (25.557), Cólera (231), suspeita de Sarampo (8), Meningite (1) e  suspeitas 
de paralesia flácida aguda (1) comparativamente aos casos notificados em igual 
período do ano transacto.  
 
2.2. Malária 
 
Foram registados 58.605 casos contra 84.162  casos de igual período de 2010, o que 
representa uma diminuição em 30%. Apesar da redução dos casos da malária, esta 
continua a ser a principal causa de morbi-mortalidade.  
 
A redução de casos e óbitos foi observado em todos distritos, como resultado de um 
conjunto de acções de educação para Saúde, distribuição de redes mosquiteiras a 
toda mulher grávida e da pulverização intradomiciliária contra o mosquito causador da 
malária bem como o serviço de TIP (Tratamento Intermitente Presuntivo). 
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A taxa de letalidade da malária, registou uma redução na ordem de 29%, ao passar 
de 56 óbitos em 84.162 casos para 32 óbitos em 58.605 casos. Contribuíram na 
diminuição dos óbitos a chegada atempada às unidades sanitárias, cumprimento da 
terapia prescrita e as medidas preventivas tomadas pelo Governo. 
 
Ainda no âmbito de prevenção da malária, foram realizadas as seguintes acções: 
 
v Distribuídas 28.469 redes mosquiteiras tratadas com insecticida de longa 

duração num universo de 36.311 redes planificadas tendo cumprido a meta na 
ordem de 78%, contra 53.750 do mesmo período do ano transacto, o que 
representa uma redução de 47% de redes distribuidas para as mulheres 
grávidas e crianças de 0 à 5 anos em todas as unidades sanitárias. De 
salientar que em Fevereiro houve uma roptura neste processo durante 16 dias 
por insuficiência de fundos para a sua distribuição. 

 
v Tratamento intermitente presuntivo (TIP) às mulheres grávidas nas consultas 

pré-natais; e 
 
v Educação para Saúde em todas as unidades sanitárias e contactos com as 

comunidades através das campanhas Dias Mensais de Saúde, Brigadas 
Móveis, Activistas Comunitários e Reuniões do Governo. 

 
v Construido e equipado um laboratório para criação de mosquitos e pesquisas 

entomológicas (orçado em 65.000 USD) e, colocado mais um biologo para 
reforçar a equipa entomológica. 

 
2.3. Diarreias 
 
No que toca as doenças diarréicas, foram notificados 20.224 casos contra 19.580 
casos de igual período do ano de 2010, o que corresponde um agravamento de 3,3%, 
devido ao deficiente saneamento do meio nas comunidades. 
 
2.4. Cólera 
 
A Província foi atingida por um surto de cólera, tendo sido registados 584 casos com 
1 óbito, o que representa uma taxa de letalidade de 0,17% e uma redução de 28.3% 
em comparação com os 815 casos com 8 óbitos registados em igual período de 2010.  
 
Para o combate ao surto de cólera, foram levadas a cabo as seguintes acções: 
 
v Reactivação das comissões distritais de combate a cólera 
v Seguimento e busca activa de casos para desinfecção dos fómites no 

domicílio, 
v Desinfecção de todos passageiros na entrada e saída da cidade de Pemba, 
v Educação para Saúde nas comunidades e Unidades Sanitárias,  
v Controlo e análise das doenças diarreicas; 
v Difusão de mensagens de sensibilização através da rádio Moçambique, nas 

US´s e brigadas móveis sobre medidas preventivas de diarreias, 
v Cloração de água em baldes e em fontes públicas.  
v Reuniões da Comissão Técnica Provincial de Combate da Cólera 
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v Actividades comunitarias no combate a colera nos bairros mais criticos da 
cidade de Pemba. 

 
 
2.5. Paralisia Flácida Aguda 
 
Foi notificado 1 caso de suspeita de paralisia flácida aguda no Distrito de Namuno 
tendo sido enviado para análise laboratorial, contra 2 casos de igual período do ano 
2010 (Namuno e Meluco) o que corresponde um decréscimo de 50%. 
Para o melhoramento de notificação de casos, tem vindo a serem desenvolvidas as 
seguintes actividades: 
 
v Busca activa de casos suspeitos de PFA; e 

 
v Verificação dos livros de registo nos serviços de pediatria, banco de socorros e 

fisioterapia. 
   
2.6. Raiva/Mordedura Canina 
 
Foram notificados 29 casos de mordedura canina dos quais 1 caso em Balama, 19 
casos em Mueda, 8 casos em Muidumbe e 1 caso em Namuno, contra 27 casos de igual 
período do ano 2010, o que representa 7,41%. De salientar que no período em 
referência não houve registo de óbitos. 
 
2.7. Prestação de Cuidados de Saúde 
 
Foram registadas 1.891.323 unidades de atendimento, contra 4.231.365 do 
planificado, o que representa uma realização de 44,70% e um decréscimo de 48,39%, 
quando comparada com 3.664.840 de igual período de 2010. O decréscimo foi devido 
a redução de dias de internamento e consultas externas. 
 
2.8. Evolução do Estado de Saúde da População 
 
A taxa de nati-mortalidade passou de 2,6% no 1º trimestre do ano de 2010 para 
2,23% de igual período do ano de 2011.  
 
A taxa de mortalidade intra-hospitalar passou de 5,2% no 1º trimestre do ano de 2010 
para 4,4% em igual período do ano de 2011. Esta redução foi devido a melhoria no 
atendimento à população, chegada atempada às unidades sanitárias e a 
disponibilidade de medicamentos essencias nestas. 
 

Com vista a contínua redução da taxa de mortalidade intra-hospitalar, foram levadas a 
cabo as seguintes acções: 
 
v Educação para saúde em relação ao reconhecimento dos sinais e sintómas 

das principais doenças para incentivar os doentes a procurarem as unidades 
sanitárias, logo que notem os mesmos; 

 
v Alocação atempada de medicamentos essenciais nas unidades sanitárias; e 
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v Melhoria do diagnóstico clínico e laboratorial. 
 
A taxa de Mau Crescimento (MC) passou de 2,7% no 1º trimestre do ano de 2010 
para 2,1% em igual período do ano de 2011. A situação para este indicador é 
considerada normal pós encontra-se muito abaixo do limite considerado de alarme 
que é de 16%. 
 
Em relação ao Baixo Peso a Nascença (BPN) passou de 13,3% no 1º trimestre do 
ano de 2010 para 12,4% em igual período do ano de 2011, o que representa uma 
redução na ordem de 6,8%. São apontadas como causas desta diminuição boas 
praticas de alimentação, tratamento precose das infecções associadas a gravidez 
(malaria, sifilis, HIV/SIDA). 
 
 
 

2.9. Evolução do Estado de Saúde da População por Distrito 
 

A taxa de nati-mortalidade com foco positivo a entrada, registou um aumento 33,3% 
ao passar de 0,3% no 1º trimestre do ano de 2010 para 0,4% em igual período do ano 
de 2011. Contribuiram negativamente para este aumento os distritos de Muidumbe 
(0.26%), Chiure (0.18%), Namuno (0.17%), Montepuez (0.1%) Pemba Cidade (0.1%) 
e HP Pemba (1,7%). 
 
Os distritos de Ancuabe, Balama, Ibo, Macomia, Mecufi, Meluco, Mocimboa da Praia, 
Mueda, Nangade, Palma, Pemba Metuge e Quissanga tiveram bons resultados (0%), 
comparativamente aos outros distritos da Província. 
 

2.10. Programa Alargado de Vacinação 
 
No que se refere ao volume global do programa alargado de vacinação, foram 
administradas 245.661 vacinas, contra 241.576 do 1º trimestre do ano transacto, o 
que corresponde a um aumento de  1,69%. 
 
O índice da quebra vacinal DPTHb1-3 registou uma evolução ao passar de 14,8% no 
1º trimestre de 2010 para 22% em igual período de 2011.  
 
No que diz respeito a alta quebra vacinal  DPTHb1-3 registada no ano em curso, 
comparativamente ao ano de 2010. 
 
Apontam-se como as principais causas de insuficiência da vacina alocada na 
província, durante o primeiro trimestre do ano em curso, comparativamente ao 
trimestre do ano transacto. 
 
No que se refere ao índice de quebra vacinal VAS-DPT 3 dose, registou-se uma 
redução ao passar de 0,1 no 1º trimestre de 2010 para -10 em igual período de 2011. 
 
Esta redução significa que maior parte das crianças vacinaram contram o Sarampo 
sem no entanto terem vacinado contra a DTP/HepB/Hib. Apontam se como factores 
desta evolução, a insuficiencia da vacina DTP/HepB/Hib ao nível da Província e no 
País em geral.  
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Em relação às coberturas do PAV, foram atingidas as seguintes: BCG 121%, VAS 
95%, DPT+HepB3 85.3%, VAT grávidas 96% e VAT MIF 50.2%; contra as 
planificadas, em BCG (100%), VAS (100%), DPT+HepB3 (100%), VAT grávidas 
(65%) e VAT MIF em (43%) respectivamente.  
 
2.11. Saúde Materno Infantil e Planeamento Familiar.  

 
O Programa de Saúde Materno Infantil (na componente materna), registou as 
seguintes coberturas: consultas pré-natais (162,9%), partos institucionais (67,1%), 
consultas pós-partos (80,4%) e novas utentes (7,3%) contra (157,2%), partos 
institucionais (55,6%), consultas pós-partos (72,9%)  e Planeamento familiar (novas 
utentes) (5,8%) de igual periodo de 2010.  

 
Diminuição da mortalidade materna de 25 mortes por cada 100.000 nados vivos no 1° 
trimestre de 2010 para12 mortes por 100.000 nados no 1º trimestre de 2011.  
 
Com vista a continuação na melhoria do programa de saúde materno infantil, foram 
levadas a cabo as seguintes acções: 
 
v Extensão da rede de maternidades e consequente aumento das camas; 

 
v Intensificação da coordenação de actividades comunitárias com líderes de 

base, activistas e parteiras tradicionais de referência e acompanhamento das 
mulheres às unidades sanitárias mais próximas; 
 

v Entrega de Kits de bebés às mães que deram parto na Unidade Sanitária de 
Ancuabe Sede para melhoria de partos institucionais. 
 

Das 98 Unidades Sanitárias (US’s) com maternidades existentes na província 34 
prestam serviços de Cuidados Obstetricos Essenciais Básicos/ Cuidados Obstetricos 
Essenciais Completos. 
 
Na componente infantil, registou-se um aumento na cobertura da 1ª consulta de 0-11 
meses para 132,9% no 1º trimestre de 2011 contra 112,5% em igual período do ano 
de 2010, e um aumento da cobertura de 1ª consulta de 1-4 anos ao passar de 15,7% 
em 2010 para 29,01% em 2011. Ainda é fraca, essa situação é devido a fraca 
implementação do novo conceito da 1ª consulta das crianças de 1-4 anos. 
 
Casas de Espera de Mulheres Grávida   

 
A província conta com 28 casas mãe espera, destas 13 encontram-se nas sedes 
distritais, correspondendo a uma cobertura de 81% das sedes distritais.  
 
Suplementação com a Vitamina “A”  

 
A cobertura da vitamina “A” em crianças de 6 á 59 meses, foi de 12,6% (36.230) 
contra  18,4% (51.671), em igual período de 2010. Esta redução deveu se a: falta de 
recursos para realização de brigadas móveis integradas, e  rupturas de cápsulas de 
Vitamina A.   
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2.12. Saúde Escolar do Adolescente e Jovem 
 

No âmbito do Programa de Saύde Escolar e do Adolescente, foram atendidos 10.832 
jovens contra 12.963 de igual perido do ano 2010, o que corresponde a uma redução 
de 16,44%, de jovens atendidos nos Serviços de Amigos de Adolescentes e Jovens 
(SAAJ). 
 
Ainda neste programa, foram realizadas as seguintes actividades: 
 
v Encontro técnico com provedores para análise de actividades; e 
v Distribuído material de monitoria e avaliação, de Informação Educação e 

Comunicação (IEC) em todos Distritos. 
 
2.13. Outros Programas 

 
2.13.1. Programa de Combate às Grandes Endemias  
 
2.13.2. Tuberculose   
  
No período em análise, foram notificados 221 novos casos, contra 607 de igual 
período de 2010, tendo se registado uma redução em 63,6%.  
Actividades Realizadas 
  
v A Província realizou as cerimónias do Dia Mundial de Tuberculose, 24 de Março 

de 2011, com o Lema: “Caminhando na Luta contra a Tuberculose” cujo 
Cerimónias Centrais da Provincia teve lugar na Cidade de Pemba, onde estiveram 
presentes membros do Governo Provincial e Municipal, Òrgãos de informação 
(TVM, RM, STV, Comunicação Social ), estiveram ainda presentes cerca de 3 
grupos culturais e populares;  

v Ministradas palestras nas cadeias, quarteis, escolas e mercados, como forma de 
sensibilização e consciencialização da comunidade sobre a doença; e 

v Realizada a 1ª reunião trimestral onde foram envolvidos 16 supervisores distritais  
para uma analise conjunta das actividades do trimestre. 

 
2.13.3. Lepra       

 
Em relação à Lepra, foram diagnosticados 80 casos novos, contra 81 casos de igual 
periodo do ano transacto, o que respresenta uma diminuição na ordem de  1.23%.  
 
A taxa de prevalência da lepra situou-se em 1.6 casos por cada 10.000 habitantes, 
contra os 1,4 casos por cada 10.000 habitantes de igual período do ano 2010, 
registando-se um agravamento devido a intensificação de busca activa de casos nas 
comunidades, tendo como distritos críticos: Namuno e Balama. A meta estabelecida 
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para 2011 é menos de 1 caso por cada 
10.000 habitantes. 

 
Ainda neste âmbito, foram realizadas as seguintes actividades: 

 
v O dia de lepra nas comunidades com vista ao aumento de despiste de casos 

através da tomada de medidas sanitárias que permitam, reconhecer os sinais 
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de lepra e identificação de leprosos, de modo a contribuir para a aceleração e 
eliminação da lepra na província; 

v Monitoria do tratamento; 
v Intensificadas as actividades de IEC para que os suspeitos de Lepra dirijam se 

voluntariamente a US; 
v Melhorada a gestão de medicamentos de lepra de forma a evitar ropturas de 

stock; 
v Garantida a sustentabilidade dos voluntários para manter o envolvimento 

comunitário na busca activa e encaminhamento dos doentes e distribuição do 
TMA; 

v Apoiada a criação e capacitar os grupos de auto-cuidados já existentes na província; 
v Realizada pesquisa operacional em crianças com lepra. 
 

2.13.4. ITS/HIV/SIDA 
 

2.13.4.1. ITS`s  (Infecções de Transmissão Sexual) 
 
No concernente às Infecções de Transmissão Sexual (ITS´s), houve um aumento de 
casos notificados no período em análise em 9.6%, ao passar de 9.202 casos no 1º 
trimestre do ano de 2010 para 10.086 casos de igual período de 2011. Esta evolução 
p deve-se ao aparecimento de novas infecções.  
2.13.4.2. HIV/SIDA 

 
Em relação ao HIV/SIDA, foram registados 8.874 casos, contra 9.371 casos de igual 
período do ano de 2010, o que representa a uma  redução 5 %.   
 
Durante o trimestre, Iniciaram tratamento com antiretroviral 708 contra 760 em igual 
período do ano passado, houve uma redução em 6,8%  devido a ruptura do stock dos 
anti-retrovirais. 
 
Para o diagnostíco de casos de HIV/SIDA foram desenvolvidas as seguintes acções: 
  
v Aconselhamento e testagem aos utentes em todos os gabinetes de consultas 
(ATS) das Unidades Sanitárias; 
v Disponibilizados os testes; e 
v Sensibilizadas as comunidades em aconselhamento e testagem. 

 
2.13.4.3. SIDA 

 
A província tem medicamentos suficientes para todos os doentes em tratamento com 
antiretriviral, e têm seguimento mensal, trimestral e/ou semestral) segundo o estado 
serológio em que se encontram o paciente. 
 
De referir que, nem todas as pessoas com o HIV+ precisam de Tratamento Anti-
Retroviral (TARV) apenas as pessoas que apresentarem critérios pré-estabelecidos 
pelo MISAU/ OMS. 

 
Neste âmbito, está em curso actividade de:  
 



GOVERNO DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO - Balanço 1 Trimestre PES 
2011 

 

I  Pagina 
20 

 
  

Divulgação de mensagens através das Rádios Comunitárias existentes nos distritos, 
sobre medidas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis;  
 
v Distribuição do material educativo e preventivo, tais como: panfletos, cartazes, 

preservativos, entre outros. 
v Supervisões específicas do programa em todos os distritos na área de TARV, PTV 

e TIO; 
v Supervisões específicas do programa em todos os distritos na área das ITS; 
v Divulgação de mensagens através das Rádios Comunitárias existentes nos 

distritos, sobre medidas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis;  
v Distribuição do material educativo e preventivo, tais como: panfletos, cartazes, 

preservativos, entre outros. 
 
2.14. Recursos Humanos e Formação Profissional 

 
Foram colocados na província 156 funcionarios, destacando-se destes: 9 médicos, 4 
outros técnicos superiores para área administrativa,  20 técnicos médios e 19 técnicos 
básicos, o que corresponde a uma realização de 67%, 21%, 110% e 95%, 
respectivamente. 
 

2.15. Cobertura da Rede Sanitária por Distrito 
 

A província conta com 110 Unidades Sanitária, o que representa um crescimento na 
ordem de 2% em relação ao igual período do ano de 2010. 
 
Em relação à residências para o pessoal, a província tem um total de 192, o que 
representa um crescimento de 4%. 
 
Continuam ainda pendentes alguns trabalhos nas obras de reabilitação/ampliação do 
Hospital Provincial de Pemba por falta de um entendimento da sua conclusão entre o 
Ministerio e o Empreiteiro. 
 
2.16. Construção e Reabilitação da Rede Sanitária 
 
Obras Entregues Provisóriamente em 2011 
 
No trimestre em análise foi reabilitada e construida as infra-estruturas básicas de 
água e saneamento em Mavala, Metata e Kwekwe/Balama. 
 
Construção e Reabilitação da Rede Sanitária em 2011 e Obras que transitaram 
de 2010 para 2011  
 

Nº Nome Local/Distrito Obs. 
 
1 

Promoção para Hospital 
Distrital  

 CSR-I de Chiúre 
sede 

A obra na fase de acabamento. empreitada 
da CETA 

2 
Construção do edifício da 
DPS 

 
Cidade de Pemba 

Na fase de acabamentos, pinturas e aranjos 
exteriores. Empreteiro  Abubacar Varinde 

3 
Conclusão da obra do 
CSR-I 

  
Ancuabe sede 

Obra em curso. empreitada Construções 
Pemba. 
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Nº Nome Local/Distrito Obs. 

4 
Reabilitação e Ampliação 
do Hospital Provincial  

 
Pemba 

Alguns trabalhos por realizar, como a 
reabilitação da cisterna, casa do director HP, 
muro, incineradora e Alpendre para 
acompanhantes 

5 Construção CSRII+2r  Ntutupe/Ancuabe,  

Obras paralizadas por falta de 
fundos.Financiamento fundos do Banco 
Mundial 

6 Construção CSRII+2r  Marera/Chiure 
7 Construção CSRII+2r Machoca/ Namuno 
8 Construção CSRII+2r  Ntapata/ Montepuez 
9 Construção CSRII+2r Muapé/Balama 
10 Construção CSRII+2r  Namacaca/Namuno 

11 Construção CSRII+2r  Ntchinga/Muidumbe 
Na fase de Acabamentos. Empreteiro  
Ambark Construções 

12 
Construção do bloco de 
internamento em Ntamba 

 
Ntamba/Nangade 

 
Obra na fase de Cobertura. 
Empreteiro  Matcom 

13 
Construção de 1 casa do 
pessoal  

 
Namoto/Palma 

Na fase de viga de coramento. 

14 
Reabilitação e construção 
de infra-estruturas básicas 
de água e Saneamento. 

Muaguide; Minhanha; 
Ravia; Cagembe; 
Imbada e Meluco 
Sede 

Estas obras são financiadas pelo PISCAD 

15 
 
Reabilitaçã e Apliação do 
CSR-II de Ntete. 

 
Balama-Ntete 

Esta obra ja foi assinada o contrato, A 
EGPAF duvidou da proposta da Empresa e 
pediu para a empresa pedisse um 
reajustamento. O empreiteiro pediu um 
reajustamento de 100%. A RPI/UGEA-DPS, 
rejeitou o pedido, porque a lei so adimite 25% 
maximo de reajustamento. A espera da 
resposta da empresa. 

16 

Contratação de consultoria 
para elaboração do 
projecto de drenagem no 
C.Form. de Pemba 

 
Pemba Cidade/Natite 

 
DPS pediu ao MISAU para relaçamento do 
concurso. 

Fonte: DPS/DPPC/RSIS 
 

Outras actividades realizadas 
 

Lançado o concurso para a construção de uma enfermaria do Centro de Saúde de 
Pemba Metuge.  

 

3. MULHER E ACÇÃO SOCIAL 
 

3.1. Área da Mulher 
 

No âmbito da promoção da mulher, foram realizadas as seguintes actividades: 
 
v Sensibilizados líderes comunitários e religiosos e conselheiras dos gabinetes 

jurídicos da mulher para a participação da mulher na alfabetização e educação 
de adulto nos distritos do litoral nomeadamente: Pemba-Metuge, Ibo, Macomia, 
Mecúfi, tendo participado 40 membros sendo 20 homens e 20 mulheres.  

 
No âmbito dos preparativos do 04, 08 e 16 de Março dia do destacamento feminino, 
dia Internacional da Mulher e dia da criação da Organização da Mulher Moçambicana 
respectivamente, foram realizadas as seguintes actividades: 
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v Elaborada  a Proposta do Programa do 08 de Março, dia Internacional da 

Mulher sob lema: “Igualdade no Acesso e Participação das Mulheres e 
Raparigas  na educação, Formação, Ciências e Tecnologia: Caminho para o 
Alcance do Trabalho Digno pelas Mulheres”;  

 
v Preparado as comemorações do 07 de Abril, dia da Mulher Moçambicana sob 

Lema:“40 anos dos desafios da mulher valorizando os feitos de Josina 
Machel”no Distrito de Nangade; 

 
v Encaminhada ao Comando Provincial da PRM (Gabinete de Atendimento a 

Mulher e Criança vítima de violência) 1 vítimas de violência doméstica para 
atendimento. 

 
v Realizadas 4 capacitações beneficiando 93 associados dos quais 74 mulheres 

das Associações Femininas em matéria de liderança, nutrição, e sensibilização 
para elaboração dos estatutos, actos para a realização das assembleias 
constituintes, sendo uma para os distritos de Chiúre, Montepuez, Meluco e 
Macomia. 

 
v Capacitados 57 beneficiários dos quais 6 mulheres dentre extensionistas e 

camponeses em matéria de género na agricultura no distrito de Mueda, vindos 
de 12 distritos sendo Pemba-Metuge, Ibo, Quissanga, Macomia, Meluco, 
Muidumbe, Palma, Mocimboa da Praia, Nangade, Palma, Cidade de Pemba e 
Mueda na qualidade de anfitriã.    

 
v Distribuídos 50 instrumentos  sobre os direitos da mulher em cada um dos 16 

distritos da Província, sendo 10 Política de Género, 10 Lei da Família, 10 Lei 
da Violência, 10 Plano Nacional de Acção para Prevenção Combate a 
Violência Contra a Mulher – 2008 a 2012, 10 Protocolo da Carta Africana dos 
Direitos do Homem e dos Povos, relativo aos direitos da mulher em África.  

 
v Elaborado e aprovado o Plano Operativo de Actividades do Conselho Provincial 

Para o Avanço da Mulher para o ano de 2011 . 
 
v Realizadas  2 sessões do Conselho Técnico Provincial para o Avanço da 

Mulher; 
 

3.2. Área da Acção Social 
 
 

3.2.1. Educação Pré- Escolar 
 

v Atendidas  6.537 crianças em idade pré-escolar contra 4.500 planificadas, 
correspondendo uma realização na ordem de 145% e um crescimento em 
51%, sendo 3.281 do sexo feminino, em 4 jardins infantis e 74 escolinhas 
comunitárias que funcionam na Província de Cabo Delgado e atendidas por 
256 educadores. 
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v Atendidas  311 crianças nos 4 Jardins Infantis sendo 151 do sexo feminino. 
Destes 106 são do Jardim Infantil da Aldeia de Crianças SOS, 11 do Jardim 
Infantil Jumbo Edu Foundation , 24 do Jardim Infantil Bem Estar e 170 do 
Jardim Infantil de Pemba, atendidas por  19 educadores. 

 
v Atendidas  nas 74 escolinhas comunitárias 6.226 crianças das 4.600 

planificadas, o que corresponde uma realização de de 135% e um crescimento 
de 56%, quendo se compara com as atendidas em igual período de 2010. O 
crescimento registado deve-se a entrada de mais 24 escolinhas novas. 
 

3.2.2. Criança em Situação Difícil 
 

Foram realizadas as seguintes actividades: 
 
v Prestada  assistência multiforme a 2.174  crianças destas 1.175 são raparigas, 

representando 32% de cumprimento, atendidas por 64 educadores em 09 
Centro de Acolhimento dos quais 2 são de regime aberto  e 7 são de regime 
fechado. Destes 7 estão localizados na Cidade de Pemba, 1 em Pemba-
Metuge e 1 no Distrito de Balama; 

v Apoiadas em alimentação e vestuário 828 crianças em situação difícil sendo 
418 raparigas e 410 rapazes pela Igreja Águas Vivas de Balama; 

v Encaminhados ao INAS 08 bebés sendo 05 raparigas e 03 rapazes para se 
beneficiarem de apoio em leite, das quais 07 com mães de problemas de 
aleitamento e 1 com mãe seropositiva; 

v Integradas na escola 21 crianças em situação difícil, dos quais  10 raparigas 11 
rapazes; 

v Encaminhados  4 crianças (3 raparigas e 1 rapaz) ao Conselho Municipal para 
aquisição de atestado de pobreza com vista a continuidade dos seus estudos 
em diferentes níveis de ensino; 

v Realizados 23 inquéritos a solicitação dos Tribunais Provincial e da Cidade de 
Pemba dos quais 2 de tutela de menores, 01 regulação do poder parental e 20 
de processos de alimentos; 

v Realizados 15 estudos sociais e enviados os seus relatórios ao  Instituto 
Nacional de Acção Social Delegação de Pemba  para os respectivos apoios;  

v Realizadas 03 visitas de supervisão aos centros e acolhimento do Projecto 
Sonho, Sementes de Esperança e Aldeia de Crianças SOS.  

 
3.2.3. Atendimento ao Idoso 
 
v Atendidas   65 pessoas idosas no Centro Comunitário Aberto de Alto Gingone 

através de 5 visitas e igual número de palestras.  
v Identificados 4  projectos no âmbito das actividades de terapia ocupacional, 

nomeadamente: cestaria, artesanato, alfaiataria e sapataria; 
v Sensibilizados 9 agentes económicos no sentido de  canalizarem os seus 

apoios ao Centro Comunitário Aberto  todas as sextas-feiras;  
v Realizado 1 seminário na Cidade de Pemba sobre a divulgação da Política da 

Pessoa Idosa onde participaram 18 pessoas provenientes das Províncias de 
Cabo Delgado, Niassa e Nampula; 
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3.2.4. Programa de Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência 
 

Foram realizadas as seguintes actividades: 
 
v Identificadas 8 crianças com necessidades educativas especiais e elaborados 

respectivas histórias sociais para serem integradas no Centro de  Educação 
Inclusiva de Anchilo província de Nampula; 

v Atendidas 2 pessoas deficientes sendo 1  em cadeira de rodas e 1  em par de 
canadianas; 

v Encaminhadas 2 PPDs aos serviços de medicina física e reabilitação para 
aquisição de  meios compensatórios; 

v Realizada visita à duas associações  sendo ADEMO e ADEMIMO  para 
diagnosticar o seu estado de funcionamento, como corolário da Reunião do 
FAMOD com vista a comapanhar o desenvolvimento destas;  

 

3.3. Área da Intervenção Psicossocial 
 
Prevenção e Combate às Drogas 
 

Foram realizadas as seguintes actividades: 
 
v Ministrada uma palestra na Escola Secundária Fraternidade de Pemba para 

um auditório de 50 participantes dos quais 48 alunos e 2 professores sobre a 
prevenção, e consumo e tráfego de drogas; 

v Feitas reuniões sobre as definições de estratégias e medidas de sensibilição 
sobre o consumo e tráfego de droga; 

v Realizadas 3 visitas na cadeia das quais 2 na Cadeia Provincial e 1 na cadeia 
de Máxima segurança, com vista a  sensibilizar os reclusos a mudança de 
comportamento dentro e fora das selas e ainda  prestar apoio psicossocial;  

v Divulgada a Lei de Protecção à Criança, contra o tráfego de menores num 
seminário sobre matéria psicossocial. Foram feitos contactos com a Direcção 
Provincial da Justiça para traçar mecanismos de atendimento dos reclusos e 
crianças cujas mães estão encarceradas.  

v Realizada 1 capacitação em matéria de Apoio Psicossocial envolvendo 8 
Centros de Acolhimento com a participação de 16 educadores de Centros de 
Acolhimento e 2 técnicos da DPMAS.  

 
3.4. Subsídio de Alimentos 
 
Pago o Subsídio de Alimento dos meses de Janeiro e Fevereiro  no valor de 
30.450.06,00mts (Trinta mil, quatrocentos e cinquenta meticais e seis centavos).  
 
3.5. Outras realizações:  
 
Acção Social Hospitalar 
 
Encaminhados 2 doentes para atendimento médico e 1 para ser apoiado em prótese 
no hospital Provincial de Pemba. 
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3.6. Melhoria de Oportunidades para a Criança Órfã e Vulnerável em Cabo 
Delgado 

 
v Realizado 3 encontros de Monitoria e Avaliação em termos de testagem dos 

Padrões Mínimos nos 2 Distritos onde implementou-se o Projecto-piloto 
nomeadamente Meluco nas localidades de Meluco-sede e Mitambo, Pemba 
Metuge nas localidades de Nakuta e Metuge-sede; 

v Revitalizado e auscultado 6 comités comunitários no âmbito da definição de 
vulnerabilidade nas comunidades, sendo 2 do Distrito de Meluco, 2 do Distrito 
de Pemba Metuge, 1 do Distrito de Macomia e 1 do Distrito de Quissanga. 

v Realizada uma reunião do Grupo Técnico de Apoio às COVs;  
v Realizada sessão de aprendizagem no processo da testagem dos padrões 

Mínimos; 
v Capacitados 16 técnicos da DPMAS em matéria de Acção Social e Redes de 

Advocacia para Crianças Órfãs e Vulneráveis. 
 

4. JUVENTUDE E DESPORTOS 
 

Nesta área, privilegiou-se o fortalecimento do movimento associativo juvenil, o 
desenvolvimento de programas de geração de emprego e auto-emprego, programas 
de combate ao HIV/SIDA, a ocupação dos tempos livres, a massificação da prática da 
actividade física e do desporto, e a melhoria do desporto da alta competição. 
 
4.1. Área da Juventude 
 
No âmbito do fortalecimento do movimento associativismo juvenil, foram realizadas as 
seguintes acções: 
 
v Prestado apoio técnico, metodológico e financeiro a 2 associações juvenis das 

8 previstas na elaboração de estatutos com vista a sua legalização, 
nomeadamente: Associações juvenis Nihavo e 29 de Novembro, 
correspondente a 25% do planificado; 

v Realizado 01 encontro de divulgação da lei do associativismo e debate da 
reflexão sobre a revisão da politica e estratégia da juventude onde participaram 
42 jovens e lideres das associações juvenis na cidade de Pemba; 

v Efectuada visitas de monitoria e acompanhamento a 02 associações juvenis 
financiadas pelo FAIJ (Fundo de Apoio as Iniciativas Juvenis); 

v Realizadas visitas de supervisão nos 16 distritos e 14 encontros técnicos com 
vista ao acompanhamento e analise das actividades de Saúde Sexual 
Reprodutiva para adolescentes e jovens de Geração Biz com participação de 
128 activistas; e 

v Formados 28 técnicos, sendo 12 de sexo feminino no distrito de Mocimboa da 
Praia em matérias de integração, implementação e acompanhamento de 
actividades de SSR ao nível dos distritos, tendo participado os distritos de 
Balama, Namuno, Chiúre; Ancuabe, Quissanga, Ibo, Pemba cidade e 
Montepuez. 

 
4.2. Desportos 
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Foram realizadas as seguintes acções: 
 
v Prestado apoio na realização de 2 torneios de futebol infanto-juvenil na cidade 

de Pemba, vulgos “BEBEC” e “One Goal” com a participação de 8 equipas e 
200 crianças, e 3 bairros (Ingonane, Natite e Cariaco) e 300 atletas seniores 
respectivamente;  

v Promovido um torneio quadrangular na modalidade de futebol e basquetebol 
nos distritos de Mueda e Chiúre, com a participação de 116 e 24 atletas 
respectivamente; e 

 
v Realizadas na cidade de Pemba visitas de acompanhamento a três núcleos 

com vista a avaliar o nível de competitividade e operacionalização dos planos 
de trabalho nomeadamente: Programa II tempos, Associação Provincial de 
futebol CD e comissão provincial dos jogos tradicionais. 
 

5. ASSUNTOS DOS COMBATENTES  
 

5.1. Assistência Social 
 
v Dos 27.616 combatentes da Luta de Libertação Nacional existentes, 25.797 

recebem as suas pensões e 1.819 aguardam pela fixação. 
v Fixadas 460 pensões de sobrevivência às famílias dos combatentes, contra 221 

de igual período do ano transacto, correspondente a um crescimento de 108%; 
v Preenchidos 9 processos de pedido de cartões de identificação do CLLN; 
v Passadas 20 declarações de combatentes para a redução de tarifas de 

transportes aéreos; 
v Passadas 9 declarações de combatentes para o acesso de empréstimo bancário, 

contra 6 de igual período do ano passado correspondente de um aumento de 
50%. 

 
Neste âmbito foram realizadas as seguintes actividades: 
 
v Registados 56 ex-militares e desmobilizados de guerra; 
v Criadas duas brigadas, sendo, uma para continuar com o registo dos ex-militares 

e desmobilizados de guerra nos Distritos de Chiúre, Montepuez e Namuno, e a 
outra para registo dos CLLN em Nangade, Mueda  e Muidumbe; 

v Concedidas bolsas de estudo à 6 filhos de combatentes, de acordo com o 
planificado; 

v 20 filhos de combatentes beneficiaram de isenção de propinas nas escolas 
públicas , contra 15 do igual período do ano passado, registando-se um aumento 
de 33,3%, e 

v Entregues 7 motorizadas de marca xintian procedentes do gabinete de Sua Excia 
Governador da Província as seguintes associações: ADEMO, ADEMIMO, 
AJUDEMO, ACAMO, ASSUMO, ACRIDEMO, ALEMO. 

 

5.2. História e Património da Luta de Libertação Nacional 
 
Neste âmbito, foram desenvolvidas as seguintes actividades: 
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v Elaborado o guião de palestras sobre a vida e obra do Dr. Eduardo Chivambo 
Mondlane, do primeiro presidente de Moçambique independente Samora 
Moisés Machel e da heroína Josina Machel; 

v Difundidas mensagens junto dos combatentes e funcionários para a 
sensibilização no sentido de prevenção e o combate ao HIV/SIDA; e 
 

v No âmbito da divulgação da História da Luta de Libertação Nacional, foi 
elaborado um programa de deslocação dos técnicos da DPCO e Órgão de 
Comunicação Social a fim de recolher depoimentos de dados históricos. 

 

6. ADMINISTRAÇÃO TERRITORIAL 
 

6.1. Reforma do Sector Público, Descentralização da Administração do 
Estado e Desconcentração de Competências 

 

6.1.1. Implementação da Lei 8/2003, de 19 de Maio, Lei dos Órgãos Locais do 
Estado 

 
v Foram actualizadas as matrizes da visita de Sua Excia o Presidente da 

República (2010) e dos Membros do Conselho de Ministros (2010); 
 

v Coordenado a VI edição do estágio de 17 estudantes, denominado “Férias 
Desenvolvendo o Distrito”, nos distritos de Pemba-Cidade, Pemba-Metuge, 
Ancuabe, Chiúre, Montepuez, Balama, Namuno, Meluco, Quissanga, Ibo, 
Macomia, Mueda, Muidumbe, Nangade e Mocimboa da Praia; 
 

v Realizado Seminário de capacitação sobre Normas de Funcionamento dos 
Serviços de Administração Pública, Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes 
do Estado, Ética e Deontologia Profissional,envolvento 25 estudantes finalistas 
das Faculdades da cidade de Pemba.  

 
6.1.2. Implementação do Decreto 15/2000, de 20 de Junho relativo à 

legitimação e reconhecimento de autoridades comunitárias 
 
 
No âmbito da implementação do Decreto 15/2000, de 20 de Junho, relativo à 
legitimação e reconhecimento de autoridades comunitárias, no período em análise há 
a destacar o seguinte: 
 
Recebidas 6 actas de reconhecimento, sendo uma do 2˚ escalão e 5 no distrito de 
Mecúfi (Aldeias Maueia, Napulimuite, Moge, Natuco e Sicura A e B), Localidade de 
Muitua, Posto Administrativo de Murrebué; 

 
6.1.2.1. Legitimação das autoridades comunitárias 
 
Distribuídos às autoridades comunitárias da Província 154 sapatos, sendo 110 para 
senhoras; 184 bonés; 169 saias; 700 bandeiras, 110 gravatas, 188 casacos, 944 
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faixas; 160 emblemas, 90 crachás; 320 platinas estrelam; 100 cintos e 70 platinas de 
emblema.  

 
6.1.3. Funcionamento das autarquias 
 
Assistido o Conselho Municipal de Pemba por uma equipa Multissectorial composta 
de 10 técnicos dos quais: 5 da Secretaria Provincial; 2 da DPPF, 2 da DPOPH e 1 da 
Coordenação e Acção Ambiental. 
 
6.1.4. Apoio Técnico e Administrativa aos Órgãos Provinciais 
 
Realizadas 6 Sessões ordinárias do Governo Provincial das 6 planificadas para 2011.  
 
Realizadas 3 sessões do Conselho Consultivo, das quais uma extraordinária; 
 
Realizadas 4 teleconferências com Administradores de todos os Distritos;  
 
Realizado um encontro com ONG`s para definição de estratégias de coordenação das 
acções. 
 
Realizada a reunião preparatória das equipas técnicas de preparação da VI RGN 
prevista para Julho próximo. 

 
6.1.5. Situação de Infra-estruturas  
 
Lançado o concurso para a reabilitação e apetrechamento do edifício da Secretaria 
Provincial antes pertencente a Direcção Provincial da Agricultura. 
 
6.1.5.1. Obras de Reabilitação em curso por Distrito 
 
v Distrito do Ibo-reabilitações de Pontes-Cais, Centro de Saúde na Sede, 

residência Oficial do Administrador do Distrito, do Secretario Permanente e do 
Chefe do Posto Administrativo de Quirimba; 

v Distrito de Chiúre-reabilitação da Secretaria Distrital,  
v Distrito de Mocimboa da Praia-reabilitações das residências Oficiais do 

Administrador do Distrito e do chefe do Posto Administrativo de Diaca;; 
v Distrito de Pemba-Metuge reabilitação da Secretaria Administrativa de Mieze; 
v Distrito de Quissanga-reabilitação da Residência Oficial do Administrador do 

Distrito, do chefe do Posto e Secretaria Administrativa de Bilibiza; 
v Distrito de Namuno-reabilitação da Residência Oficial do Administrador e do 

chefe do posto Administrativo de Machoca. 
 

De referir que as obras em curso são as que transitaram do exercício económico 
anterior, pois, as previstas para o presente ano, face a aprovação tardia do OE/2011, 
estão na fase de lançamento dos respectivos concursos, apuramento e adjudicação. 
 
6.1.5.2. Obras de construções em curso por Distrito 
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v Distrito de Chiúre-Secretaria Administrativa de Namogelia, residência do chefe 
do Posto Administrativo de Katápua e Chiúre-Velho e sala de reuniões do 
Governo Distrital; 

v Distrito de Macomia-Secretarias Administrativas de Pangane, IIaIa, Nacate e 
Naúnde; 

v Mocimboa da Praia-Murro de vedação da Secretaria Distrital;  
v Distrito de Montepuez-Residência do Chefe do Posto Administrativo de 

Mapupulo e Instituto de Formação de Professores de Montepuez; 
v Distrito de Mueda-Residência para funcionários e Escola Profissional; 
v Distrito de Pemba Metuge-Residência do Chefe da Localidade de Natuco; 
v Distrito de Quissanga-03 residências geminadas para funcionários; 
v Distrito de Muidumbe- 2 residências para funcionários em Namacande; 
v Distrito de Namuno- residências dos chefes do Posto de N'cumpe e Hucula. 

 
6.1.5.3. Obras de construções entregues no Distrito de Mueda 

 
Comando Distrital da PRM e edifício dos Serviços Distritais de Educação, 
Juventude e Tecnologia.  

 

6.1.6. No âmbito de Administração e Recursos Humanos 
 
6.1.6.1. Gestão Estratégica de Administração de Recursos Humanos na 

Função Pública  
 

6.1.6.2. Efectivo Total de Funcionários e Agentes de Estado na Província 
  
A Província conta, actualmente, com um universo de 13.481 (treze mil, quatrocentos e 
oitenta e um) funcionários e agentes do Estado. Destes, 3.103 (23%) do sexo 
feminino. 
 

6.1.6.3. Distribuição Territorial dos Funcionários e Agentes do Estado  
 
Dos 13.481 funcionários e agentes do Estado, 3.960 estão baseados na cidade de 
Pemba e 9.521 distribuídos pelos 16 distritos. Sendo que o distrito de Montepuez é 
que possuem maior numero de funcionários, seguido do distrito de Chiúre, Namuno. 
O distrito de Ibo é que detém o menor número de funcionários com 141. 
 

6.1.6.4. Cadastramento dos Funcionários e Agentes do Estado  
 
Foram recenseados, até ao período em análise, 11.964 funcionários e Agentes do 
Estado, dos 13.481. Referir que o processo de cadastramento tem conhecido 
dificuldades a nível dos Distritos de Mueda e M. Praia, pólos com sinal de 
recenseamento, pela falta de material de impressão digital e máquina fotografica, bem 
como a avaria do Router.  
 
6.1.6.5. Estrutura dos Funcionários 
 
Em relação ao nível de formação, 3.576 possuem o nível elementar, 5.467 nível 
básico, 3.523 nível médio e 915 nível superior. 
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6.1.6.6. Funcionários Desligados e/ou em Processo de Desligação  
 
Desligados da Função Pública 10 funcionários aguardando a fixação das suas 
pensões, 3 funcionários aposentados por idade e 2 por tempo de serviço, dos 125 
funcionários e agentes do Estado previsto. 
 
6.1.6.7. No domínio da Administração e Recursos Humanos 
 
v Efectuadas 157 promoções das 900 planificadas, o que corresponde uma 

realização de 17,4%. Das 157 promoções 101 para os distritos e 56 sectores; 
v Efectuadas 160 progressões das 930 planificadas, o que corresponde uma 

realização de 17,2%. Sendo 98 para distritos e 62 sectores da capital 
provincial; 

v Efectuadas 127 mudanças de carreira das 850 planificadas, o que corresponde 
uma realização de 14,9%. Destes 93 para distrito e 34 sectores da cidade de 
Pemba; 

v Tramitados 13 processos de nomeação em comissão de serviço e 10 
processos de cessação de funções; 

v Recebidos e tramitados 3 processos de licenças sendo 2 ilimitadas e 1 limitada; 
v Tramitados 6 processos de transferências e 1 de mobilidade de quadros; 
v Tramitados 6 processos de vencimento excepcional e enviados ao Ministério 

da Função Pública; 
v Recebidos e tramitados 2 processos de contagem de tempo, 29 desligações e 

1 processo de aposentação por limite de idade; 
v Recebidos e dado parecer 28 Pedidos de continuação dos estudos e atribuídas 

11 bolsas de estudos; 
v Tramitados 1 processo de readmissão; 
v Tramitados 3 processos de correcção de nomes, 1 de categoria e 2 de Classe;  
v Recebido um processo de cancelamento de provimento; 
v Seleccionado 1 informador e enviado para a formação de curta duração na 

cidade da Beira; 
v Efectuada a supervisão e apoio institucionais as Direcções Provinciais da 

Mulher Acção Social, Turismo, Transporte e comunicações, Obras Públicos e 
Habitações, Coordenação Acção Ambiental, Indústria e Comércio, Juventude e 
Desportos, Trabalho, Recursos Minerais e Energia e combatentes;  

v Orientada a cerimonia de tomada de posse de 2 Secretários Permanentes 
Distritais, nomeadamente os Distritos de Mocímboa da Praia e Pemba Metuge; 

v Orientada a cerimonia de tomada de posse de 2 Directores Provinciais 
nomeadamente das Direcções Provinciais de Recursos Minerais e Energia, e 
Delegado provincial da Ciência e Tecnologia; 

v Em coordenação com o Ministério da Função Publica identificou-se o Distrito 
de Quissanga para a expansão do ensino a Distância da Função Pública. 

 

6.1.6.8. Capacitação e Gestão dos Recursos Humanos  
 
Realizadas 51 sessões de Fóruns de Gestores de Recursos Humanos, sendo 2 na 
cidade de Pemba e 49 nos  16 distritos sobre   promoções e progressões, mudança 
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de Carreira, nomeações provisórias e definitivas, responsabilidade disciplinar, 
assistência médica e medicamentosa, previdência social, entre outros assuntos afins. 
 
6.1.6.9. Responsabilidade Disciplinar  
 
Foram instaurados a nível da província 60 processos disciplinares, sendo 28 na 
cidade de Pemba e 32 nos Distritos. Dos processos disciplinares constituídos, 1 
culminou com expulsão, 4 demissão, 6 despromoção, 4 multa, 12 repreensão pública 
e 11 advertência e os 22 restantes estão em procedimento.  
 
Referir que maior parte dos transgressores continuam ser dos sectores de Educação 
e Saúde. As infracções que mais se notabilizaram são as de desvio ou tentativa de 
desvio de fundos ou bens do Estado, falta de assiduidade, embriagues, falsificação de 
certificados, tentativas de corrupção e/ou subornos e abandono do posto de trabalho. 
 

6.1.6.10. Assistência Médica e Medicamentosa 
 
Até ao período em análise, 12.021 funcionários e Agentes do Estado têm cartões de 
assistência médica e medicamentosa, correspondente a 89.2%, dos 13.481 do 
universo. Deste número 9.370 são funcionários e 2,651 agentes do Estado.  
 
Foram emitidos e renovados, a nível dos sectores, 825 cartões de assistência médica 
e medicamentosa. Igualmente, por diversas razoes, principalmente doenças crónicas, 
foram autorizados 21 funcionários, do acréscimo de 30% sobre o salário, no âmbito 
do Decreto de Assistência Medica e Medicamentosa. 
 

6.1.6.11. No domínio da Documentação e Arquivos do Estado 
 
Formados, em duas fases, 127 funcionários do aparelho de Estado ao nível da 
Província, sendo 86 funcionários dos sectores e 41 dos distritos. 
Foram criadas 4 comissões das 16 comissões de avaliação de documentos, sendo 12 
das direcções provinciais e 8 dos distritos, as quais carecem de formação sobre a 
matéria; 
 
Em curso o processo de identificação de um espaço físico adequado para a 
conservação de documentos, destinado ao funcionamento do arquivo intermediário da 
Província; 
 
6.1.6.12. No domínio da Profissionalização da Função Pública 
 
v Inscritos 150 funcionários para o V curso modular em Administração Publica e 

Autárquica. Destes 73 inscritos são mulheres, o que corresponde a 48,7%; 
v Foram inscritos 128 funcionários para ISAP-CPSAP2, que neste momento 

estão na fase de selecção com base nos requisitos exigidos; e  
v  Em curso o processo de preparação da cerimónia de graduação de 160 

funcionários finalistas do IV curso modular nas áreas de Gestão de Recursos 
Humanos e Gestão Patrimonial e Financeira. 
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6.1.6.13. No âmbito da Inspecção Administrativa Provincial 
 
v Sistematizado e enviados dados das inspecções sectoriais no Conselho 

Condenador do Sistema de Controle Interno para actualização de base de 
dados; 

v Elaborado e enviado o relatório das actividades realizadas em 2010, no âmbito 
de auditoria e fiscalização pelas inspecções sectoriais ao Conselho 
Coordenador do Sistema de Controle Interno; 

v Recebidos do tribunal administrativo os relatórios de auditoria realizadas nos 
Conselhos Municipais das Cidades de Pemba e Montepuez referentes ao 
exercício económico de 2008 e da inspecção Geral da Finanças; na delegação 
Provincial do Instituto Nacional de Estatística referente aos exercícios 
económicos de 2008 e 2009; 
 

v Sistematizados as principais irregularidades para medidas correctivas; 
 
v Distribuído o Manual de Procedimentos da Actividade de fiscalização e 

Inspecções Administrativa do estado e Guião do inspector ao Gabinete do 
Governador, Secretaria Provincial, Inspecções Sectoriais e Secretarias 
Distritais. 

 

6.1.7. No âmbito da Governação Aberta 
 
v A Província recebeu a visita da Brigada do Conselho de Ministros constituída 

por Sua Excelência a Ministra para Coordenação da Acção Ambiental, Alcinda 
Abreu; Vices Ministros de Educação Augusto Jone Luís  e da Juventude e 
Desportos, Carlos de Sousa e Director Nacional da Saúde em substituição do 
Ministro da Saúde Mouzinho Saide, no âmbito de avaliação do grau de 
cumprimento das recomendações  deixadas pelo Chefe de Estado, na sua 
última visita de trabalho à Província; 

 
v Realizado o Conselho Técnico Provincial de Gestão de Calamidades para 

analisar o nível de prontidão da Província em relação ao plano de contingência, 
dado o alerta vermelho decretado no dia 25/01/2011; 

 
v Efectuada visita  ao Posto Administrativo de Miangalewa e o Bairro Machava 

com vista  a monitorar o nível do rio Messalo e o grau de reassentamento das 
populações, por uma equipa Multisectorial composta pela Secretária 
Permanente Provincial, Delegada Provincial do INGC e o por Director Regional 
do INGC Zona Norte; 

 
v O Governador da Província realizou 6 visitas de trabalhos, nos distritos de 

Muidumbe, Nangade, Mueda, Palma, Mocimboa da Praia e Quissanga; 
 

  

7. JUSTIÇA 
 

7.1. Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ) 
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O Instituto do Patrocínio e Assistência Jurídica (IPAJ), assistiu a população 
economicamente vulnerável num total de 472 processos-crimes, com um total de 409 
réus sentenciados: sendo 98 réus absolvidos, 257 condenados, 42 convertidos a 
multa e 12 outros processos-crimes.  
 
De referir que, dos 472 processos-crimes foram registados nos distritos de Pemba 
Cidade (101), Montepuez (148), Mueda (64), Chiúre (54), Ancuabe (26), Mocímboa da 
Praia (7) e Macomia (9). 
                                                                                                                                                                                                
Comparativamente ao igual período do ano de 2010, registou-se um crescimento na 
ordem de 13%, ao passar de 419  processos-crimes assistidos, para 472. 

 
7.2. Registos e Notariados (Actos Diversos) 
 
Foram praticados 71.592 actos diversos, dos 433.043 planificados, o que representa 
uma realização de 17% e um crescimento de 0,32%, quando comparado com os 
71.367 actos registados em igual período do ano transacto.  

  

7.3. Registo Cívil  
 

Efectuados 27.867 actos sujeitos ao registo civil, dos 328.565 planificados, o que 
representa uma realização de 8% e um decréscimo de 6%, quando comparado com 
os 29.582 actos registados no igual período do ano de 2010.  

 

7.4. Notariado 
 

Foram realizados 43.725 actos do notariado, dos 101.571 planificados, o que 
representa uma a realização de 43% e um crescimento de 6%, quando comparado 
com os 41.292 de igual período do ano transacto. 
 

7.5. Registo Comercial 
 

Foram efectuados 351 actos sujeitos registo comercial /entidades legais, dos 1.601  
planificados, o que representa uma realização de 22% e um crescimento de 11% 
quando comparado com os 315 actos registados em igual período do ano passado. 
 
7.6. Registo de Automóveis 

 
Foram praticados 85 actos sujeitos ao registo automóvel, dos 400 do planificado, o 
que representa uma realização de 21% e um decrescimento de 47%, quando 
comparado com os 58 actos registados de igual período do ano transacto. 
 
7.7. Registo Predial 

 
Foram registados 228 actos sujeitos ao registo predial, dos 906  planificados, o que 
representa uma realização de 25% e um crescimento de 90%, quando comparado 
com os 120 actos registados em igual período do ano passado. 

 

7.8. Assuntos Religiosos 
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Na província de Cabo Delgado funcionam, actualmente, 28 congregações religiosas 
entre as seguintes: católica, protestantes e muçulmana. Todas estas confissões estão 
devidamente registadas no Ministério da Justiça para o seu exercício na República de 
Moçambique. 
 
7.9. Tribunais Comunitários 
 
Em toda a província, existe um total de 365 Tribunais Comunitários distribuídos pelos 
Postos Administrativos, Localidades e Bairros, dos quais 27 encontram-se paralisados 
por razões que se prendem com a falta de instalações e questões organizacionais. 
 

7.10. Receita Cobrada 
 
Foi arrecadado um montante global de 1.446.155, 00 (um milhão, quatrocentos 
quarenta e seis mil, cento cinquenta e cinco meticais) da meta anual de 4 milhões de 
miticais, o representa uma realização de 36% e um crescimento de 42%, quando 
comparados com os 1.019.746,00 Mt. 
 
7.11. Serviços Prisionais 
 

No período em análise, a Cadeia Provincial contou com um efectivo de 1.030 
reclusos, dos quais, 670 detidos e 360 condenados, contra 927 reclusos de igual 
período do ano transacto, o que corresponde a um crescimento de 11 %.  
 
 

7.12. Acção Social Prisional 
 

v Administradas 4 palestra sobre a legislação prisional no que concerne aos 
Direitos e Deveres  de reclusos; 

v Atendidas14 casos sociais externos que consistiram no contacto das 
pessoas íntimas do recluso, autoridades da zona, patrões e escolas; 

v Acompanhadas as actividades relativas a terapia ocupacional de reclusos 
no centro prisional de Mieze;  

v Promovidas campanhas de saneamento do meio que culminou com a 
pulverização dos estabelecimentos prisionais e o tratamento da água com o 
cloro, como forma de combater o mosquito causador da malária e a eclosão 
de doenças diarreicas; e  

v Inscritos 466 reclusos para Alfabetização e Educação de Adultos, da meta 
anual de  700 planificados,  dos quais: 170 reclusos na Cadeia Provincial e 
centro de Miezi; 70 reclusos na Cadeia Distrital de Mueda; 32 Mocímboa da 
Praia; 47 Montepuez; 14 Macomia; 60 Chiúre; 48 Ancuabe e 25 Namuno.  

 

7.13. Produção de Alimentos 
 

Foram abertos18 hectares para a produção agrícola, com destaque para milho e 
feijões e para o plantio de mudas de cajueiro. 
 

7.14. Infra-estruturas e equipamentos  
 

v Em curso as obras de construções dos edifícios para o funcionamento das 
conservatórias dos distritos de Ancuabe e Pemba-Metuge.  
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8. MAGISTRATURA 
 

8.1. Movimento Processual 
 

8.1.1. Processos Crimes 
 

 

8.1.2. Processos Cíveis 
 
 

8.2. Jurisdição de Família e Menores 
 

 

8.3. Jurisdição Laboral  
 

 
8.4. Combate a corrupção 

 
 

9. Tribunal 
 

 
10.    ORDEM, SEGURANÇA E TRANQUILIDADE 

PÚBLICA 
 

10.1. Criminalidade e Acções Policiais: 
 

Registados 278 delitos, contra 243 de igual período do ano transacto, o que 
representa uma subida do índice da criminalidade na ordem de 14%. 
 
Dos delitos registados foram esclarecidos 246, o que representa uma taxa de 88,5% 
da resposta policial.  
 
Apreendida, em mãos alheias: 
 
v 1 arma de fogo de tipo pistola;  
v 47 munições; 
v carregadores vazios; 
v 20 redes de pesca; 
v  4 embarcações; 
v  4 motores de 40, 60 e 70 cavalos; 
v  1 motobomba; 
v  40 sacos de cimento; 
v  2 geradores eléctricos; 
v  2 colunas sonoras; 
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v  16 galões de óleo alimentar; 
v  37 latas de sardinhas entregues aos legítimos proprietários; 
v  115 kg de pedras preciosas entregues a DPRM;  e  
v 867 tábuas de madeira entregues ao SDAE  de Nangade. 

 
Recuperadas, em mãos alheias, e entregues aos legítimos proprietários todos os 
seguintes bens: 
 
v 6 computadores, 3 teclados de computadores e 4 toneres; 
v  15 motorizadas; 
v  3 bicicletas; 
v  34 telemóveis; 
v  10 televisores; 
v  11 DVD; 
v  8 colunas sonoras; 
v  2 amplificadores; 
v  1 máquinas fotocopiadora; 
v  2 painéis solares; 
v  4 processadores; 
v  3 leitores; 
v  3 congeladores; 
v  2 geradores eléctricas; 
v  29 pares de capulanas; 
v  9 camisas; 
v  19 blusas; 
v  26 lençóis; 
v  30 espelhos; 
v  2.260 pares de brincos; 
v  240 anéis; 
v  11 relógios de pulso; 
v  42 cadeiras plásticas; 
v  38 pares de chinelos; 
v  8 volumes de cigarros; 
v  1.280 litros de diesel; e 
v  40.360 MT.  

 
10.2. Factores de Criminalidade 
 

Os principais factores para a maioria dos casos criminais registados, foram a ambição 
material, consumo excessivo de álcool e problemas passionais (ciúme). 

 
10.3. Segurança Rodoviária 
 
Foram registados 23 acidentes de viação, contra 16 de igual período do ano 
transacto, o que representa uma subida em 43,75%. Os acidentes registados 
culminaram com 29 mortos e 44 feridos. O excesso de velocidade  e má travessia 
constituem factores principais para a sua ocorrência. 
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Foram fiscalizadas 11.277 viaturas contra 9.378 de igual período do ano transacto, o 
que representa um crescimento de 20%, tendo sido aplicadas 1.611 multas a igual 
número de infractores. 
 

10.4. Actividade de Investigação Criminal 
 
Na área de investigação criminal, foram abertos 799 processos-crime, dos quais 375 
na cidade de Pemba e 424 nos distritos. Dos 799 processos-crime, foram remetidos 
ao Tribunal Judicial da Cidade 32 processos, 23 à Procuradoria da Cidade, 272 nos 
Distritos, 16 arquivados e 362 transitados. 
 

10.5. Protecção da Fronteira 
 
Ao longo da faixa fronteiriça com a República Unida da Tanzânia, foram neutralizados 
1.096 violadores contra 258 de igual período do ano transacto, dos quais 123 
nacionais e 973 estrangeiros sendo 445 tanzanianos, 109 etíopes, 405 somalis, 08 
congoleses, 06 burundeses, tendo sido encaminhados a migração para os 
procedimentos legais. 

 

10.6. Serviço Provincial de Identificação Civil 
 

O Serviço Provincial de Identificação Civil recebeu 7.479 pedidos para emissão de 
Bilhetes de Identidade Biométricos, tendo sido cobrado um valor de 1.236.790,00MT). 
 
Igualmente, o Serviço Provincial de Identificação civil recebeu de Maputo 10.259 
Bilhetes já emitidos tendo sido levantados 2.835 pelos legítimos proprietários e 7.424 
Bilhetes por se levantar.  
 

10.7. Serviço Provincial de Migração  
 

10.7.1. Movimentos Migratórios 
 

Foram controlados 22.612 viajantes, contra 16.909 de igual período do ano transacto, 
o que representa um crescimento de 33,72%, sendo 14.655 entradas e 7.957 saídas 
do território nacional. 
 
No quadro de convenções internacionais, 4.604 cidadãos estrangeiros contra 222 de 
igual período do ano transacto, sendo 1.718 de nacionalidade somaliana, 2.883 etíope 
e 03 burundesa, pediram asilo político, tendo sido encaminhado ao INAR-Nampula. 
 
Foram neutralizados e repatriados 12 estrangeiros de nacionalidade tanzaniana 
contra 222  de igual período do ano transacto. 
 
Foram interditos 95 estrangeiros contra 111 de igual período do ano transacto, o que 
representa um decréscimo de 14%,  por falta de requisitos de entrada no territorio 
nacional. Igualmente, foram emitidos 972 vistos de fronteira contra 1.295, nos postos 
devidamente autorizados para o efeito. 
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No período em análise, foram devolvidos 79 estrangeiros quando pretendiam entrar 
na Provincia. 
 
Encontram-se nesta Província um total de 2.109 estrangeiros residentes, sendo 1.637 
na Cidade de Pemba e 472 nos Distritos.  
 
Foram emitidos 951 documentos de identificação contra 949 de igual período do ano 
transacto, o que corresponde um decréscimo de 0,21%, sendo 66 certificados de 
emergência para nacionais, 01 certificado de emergência para estrangeiro, 149 DIREs 
temporários, 21 DIREs permanentes, 448 vistos simples, 55 declarações de 
residência e 211 vistos múltiplos.  
 

10.8. Comando Provincial de Salvação Pública (Bombeiros) 
 
Foram controlados 7 casos de incêndios contra 3 de igual período do ano transacto. 
Igualmente prestou-se socorro em um acidente de viação. 
 
Ainda no âmbito do combate aos incêndios, foram realizadas 9 palestras, 47 
inspecções e 4 vistorias. 
 

 

11.  INFRA-ESTRUTURAS 
 

11.1. ESTRADAS E PONTES 
 

11.1.1. Descrição da rede rodoviária 
 
A rede viária da província é de 3.665 km, dos quais 2.927 km constituem a rede 
classificada, sendo 417 km primárias, 365 km secundárias, 1.723 km terciárias, 422 
km vicinais e 738 km não classificadas. 
 
 Do total da rede 634 km são revestidas e 3.031 km não revestidas o que 
correspondem a 17% e 83% respectivamente, o que a torna vulnerável a danos 
durante a época chuvosa.  
  
 

11.1.2. Condições da Rede Rodoviária 
 
Relativamente a condição de transitabilidade, actualmente 91% da rede rodoviária 
encontra-se em boas condições de conservação, 37% razoáveis, 26,2% boas, 18,4% 
más, 9,7% muito más e 9% intransitáveis. De salientar que a maior parte das estradas 
intransitáveis não tiveram intervenções após a Independência Nacional. 
 
 
 
 
Manutenção de Rotina 
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Executados156,47km, dos 1.805 km planificados, o que representa uma realização de 
9% e um crescimento de 167%, quando comparado com os 58,41 km executados em 
igual período de 2010. O crescimento obtido foi devido aos trabalhos  de emergencia 
levados a cabo durante  a época chuvosao, houve necessidade de realizar mais 
trabalhos de manutencao de rotina  para manter a transitabilidade. 
 
Para além destas actividades, foram executados 18.8 km de manutenção de rotina e 
melhoramentos localizados dos 145,3 km planificados, o que corresponde a uma 
realização de 40,6%. De salientar que estas actividades tiveram o seu suporte com 
fundo da DANIDA. 
 
Melhoramentos Localizados 
 
Durante o período em referência não se efectuaram trabalhos de melhoramentos 
localizados, uma vez que os trabalhos tiveram seu inicia no mês de Abril corrente no 
fim da época chuvosa. 
 
Manutenção Periódica 
 
Relativamente aos trabalhos de manutenção periódica dos 137Km planificados, não 
houve nenhuma execução física das obras devido o período da época chuvosa, 
apesar de os empreiteiros já terem mobilizado todo o equipamento no final do mês de 
Março. De salientar que as actividades já iniciaram no mês de Abril corrente no fim da 
época chuvosa. 
 
Outras Realizações   
 
Reabilitações 
 
Relativamente aos trabalhos de reabilitação, durante o período em analise, foram 
realizadas as seguintes actividades: 
 
Estrada N14 Troço Montepuez -Ruaça 
 

v Foram executados 30 km de formação e enchimento da plataforma e mais de 50 
km de destronca e limpeza;  

v Concluída a construção de 29 aquedutos em tubos armicos, 8 em betão; e  
v Concluídos 10,5 km em sub base e realizados 200 metros de base experimental.  

 

Estrada N380 troço Macomia-Oasse 
 

v Foram executados 22 km de desvios, para acomodar o tráfego, enchimento em 7 
km, construídos 6+150 km de sub base em solo-cimento. 

 

Estrada R 763 Nangade – Namaua 
  
v Concluída a construção da base em solo-cimento dos 13 km planificados, que 

consistiu em rega de impregnação faltando apenas o revestimento. De salientar 
que o grau de execução é de 88%. 

  
Estrada N/C  N´tchinga – Chitunda 
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v Foi concluída a pavimentação dos 5 km planificados, e em curso o revestimento 
das valetas com pedra argamassada e protecção contra erosão. Neste momento o 
grau de execução é de 88%.  

 
Obras de Emergência 
 
Relativamente aos trabalhos de emergência, foram executados em quatro troços dos 
seis identificados. De salientar que os trabalhos ocorreram nos seguintes troços: 
 
v Troço R762 Muepane/Quissanga; 

 
v R698 Namuno – Machoca; 
  
v NC Crz N1 Njonga; e 
 
v e R 1259 Crz N381 –Namatil. 
 
11.2. ABASTECIMENTO DE ÀGUA E SANEAMENTO 

 
A Província conta com 2.199 fontes de água contra 2.058 de igual período do ano 
2010, o que representa um crescimento 7%. Destas fontes 1.911 encontram-se 
operacionais e 288 avariadas, o que representa um nível de operacionalidade de 
87%. 

 
11.2.1. Abastecimento de Água Rural  
 

11.2.1.1. Fontes Dispersas  
      
Durante o período em análise, foram realizadas várias actividades com destaque 
para: 
 
v Construção de 17 fontes de água das 120 planificadas o que representa uma 

realização de 14% e um crescimento de 240% quando comparado com as 5 fontes 
construídas em igual período do ano transacto. As fontes foram construídas nos 
distritos de Mocímboa da Praia (7), Ancuabe (4), Nangade (3), Chiúre (2); e Palma 
(1);  

v Instalado no Distrito de Macomia de 5 aparelhos de tratamento e purificação de 
agua através da energia solar no âmbito do projecto SOWADIS da Helvetas ;e 

v Lançamento e avaliação de concursos públicos para a construção de 30 furos e 45 
sanitários escolares no Distritos Montepuez. 

 

11.2.1.2. Pequenos sistemas de abastecimento de água  
 
Em relação aos pequenos sistemas de abastecimento de água foram realizadas as 
seguintes actividades:  
 

v Em curso as obras de reabilitação do PSAA do planalto de Mueda 2ª fase; e 
v Lançamento de concurso para estudo de base sobre o PSAA de Palma. 
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11.2.2. Abastecimento de Água Urbana 
 
11.2.2.1. Gestão Delegada 
 
Sistema de Abastecimento de Água à Cidade de Pemba 
 
No âmbito do abastecimento de água à Cidade de Pemba, foram produzidos 950.000 
m3 dos 6.349.995 m3 planificados, o que representa uma realização de 15% e um 
decréscimo de 6%, quando comparado com os 1.011.000 m3 de água produzidos em 
igual período de 2010. O decréscimo  deveu-se a paralisação de um dos 8 furos 
devido ao elevado teor de ferro. De salientar que neste momento estão em 
funcionamento apenas 7 furos. 
 
Ainda no mesmo âmbito foram realizadas as seguintes acções: 
 

v Efectuadas 274 novas ligações domésticas das 1.500 planificadas 
representado uma realização de 18%, e um decréscimo de 45%, quando 
comparadas com as 499 ligações efectuadas em igual período do ano 
transacto O decréscimo deve-se no atraso do processo de procurement  que 
antes era feito localmente e agora é feito centralmente na região (Nampula), o 
que faz com que haja atraso na disponibilização atempada dos matérias de 
canalização; 

v Efectuados cortes domiciliários; 
v Intervenção rápida nas fugas e rupturas; e 
v Campanha de cobranças porta à porta. 

 
A cobertura de abastecimento de água à população da Cidade de Pemba e arredores 
é de 87%. 
 
Administração Regional de Águas do Norte (ARA – Norte)  
 
No âmbito da implementação da estratégia de gestão dos recursos hídricos, foram 
realizadas as seguintes actividades: 
 
v Efectuadas 16 medições de caudal líquido das 84 planificadas o que 

representa uma realização de 19%, um decréscimo de 65% quando 
comparado com as 46 medições efectuadas em igual período de 2010; 

v Inspeccionadas 40 estações hidroclimatológicas das 120 planificadas o que 
representa uma realização de 33% e um decréscimo de 39% quando com as 
66 estações inspeccionadas em igual período do ano; e  

v Foram recolhidos 34 boletins hidroclimatológicas dos 150 planificados  o que 
representa uma realização de 23% e um decréscimo de 74% quando 
comparado com os 130 recolhidos   em igual período do ano anterior.  

 
11.2.3. Saneamento Rural 
 
Durante o período em análise, foram construídas 2.528 latrinas melhoradas nos 
distritos de: (Ancuabe 843, Chíure 1.126, Mueda 125,Namuno 382, Nangade 50 e 
Pemba Metuge 2), o  que representa um crescimento de 298% quando comparado 
com as 635 latrinas de igual período do ano anterior. O elevado crescimento deveu-
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se a adesão das populações do programa do Saneamento Totalmente Liderado pela 
Comunidade (SANTOLIC); 

 
Concluída a construção do estaleiro de saneamento de baixo custo/latrinas 
melhoradas no Distrito de Mueda, zona de expansão II. 

 
11.3. HABITAÇÃO E URBANISMO 
 
11.3.1. Habitação 
 
Em Coordenação com os governos dos distritos decorre o processo para identificação 
de espaço para a construção de 200 casas e marcação de 400 talhões para o 
presente ano. 

 
Alienação de Imóveis 
  

A nível da Província, foram realizadas as seguintes actividades: 
 
v Emitidos 7 títulos de propriedade contra, 9 do igual período do ano transacto o que 

representa um decréscimo de 22%; e 
v Registo da entrada 1 pedidos para alienação contra 4 do igual período do ano 

transacto o que representa um decréscimo de 75%. 
 
De salientar que ainda no mesmo período foram registados 23 imóveis sendo 15 para 
habitação e 8 para comércio e serviços. 
  

11.3.2. Urbanismo 

Relativamente ao sector de Urbanismo, foram realizadas as seguintes actividades: 
 

v Demarcados 100 talhões de 20 x 40  no Distrito do Ibo dos 250 planificados 
representando uma realização de 40%; 

v Iniciada a execução do parcelamento na vila sede do distrito Pemba Metuge; e 
 

v Produzidos 1.683 marcos nos Distritos de Namuno (528), Ancuabe(500), 
Meluco(285), Nangade(370). 

 

11.3.3. Materiais de Construção 
  
No período em análise, foram produzidos nas unidades de produção ao nível da 
Província os seguintes materiais: 

 

v 900.000 blocos  dos    3.750.000 planificados representando uma realização de 
24% e um decréscimo de 1% quando comparado com 910.000 de igual período do 
ano transacto; 

 

v 6.000 m³ de pedra dos   26.000 do planificados representando uma realização de 
23,07% e um decréscimo de 6.25% quando comparado com 6.400m³ de igual 
período do ano de 2010;e 
 



GOVERNO DA PROVÍNCIA DE CABO DELGADO - Balanço 1 Trimestre PES 
2011 

 

I  Pagina 
43 

 
  

v 800.000 tijolos dos  3.000.000 do planificados representando uma realização de 
24.6% e um crescimento de 2.5% quando comparado com 780.000 de igual período 
do ano transacto. 

  

11.4. EDIFÍCIOS PÚBLICOS 
  

11.4.1. Actividades Realizadas 
 

No âmbito de inspecção de edifícios do Estado a nível da Província, foram realizadas 
as seguintes actividades: 

 
v Inspeccionadas as residências Oficiais dos Administradores dos Distritos de Chíure, 

Balama, Namuno, Ibo, Mocímboa da Praia e Quissanga e residências dos chefes 
dos Postos Administrativos de Diaca, Bilibiza e Machoca; 

v Supervisionadas as obras do Estado nos Distritos Quissanga, Ibo, Balama, 
Montepuez, Namuno, Nangade, Muidumbe, Ancuabe, Pemba/Metuge e Cidade de 
Pemba; 

v Feita a monitoria das actividades de pequenas Industrias de construção civil nos 
Distritos de Chíure, Namuno, Montepuez, Mueda, Palma, Nangade, Muidumbe e 
Mocímboa da Praia; 

v Reabilitação da Residência Oficial do Administrador, Secretaria Distrital de Chiúre; 
v Concluídas as obras da Escola Secundária e quatro residências para professores, 

Centro de Saúde de Samora Machel; 
v Reabilitação de 2 residência, sendo 1 para o Administrador 1 para o Chefe do Posto 

Administrativo de Kuekue; 
v Concluídas as obras da Escola Secundária e quatro residências para professores, 

Centro de Saúde de Samora Machel; 
v Concluída a primeira fase das obras de construção do edifício dos Serviços 

Distritais da Educação Juventude e Tecnologia (SDEJT), e da Escola Secundária 
de Mueda; 

v Lançamento do concurso publico para adjudicação de 2 residências do tipo III, 
sendo uma na sede do posto Administrativo de Imbuho e outra na Sede do Distrito 
de Mueda; 

v Lançamento do concurso de empreitada para a construção de 2 residências  (1 
para o chefe da localidade  de Iba e 1 para funcionário da sede do distrito) e 
reabilitação da residências do  chefe do posto Administrativo de Muaguide. 

v Realizadas 13 avaliações de ruínas nos Distritos de Ibo (7), Montepuez (1), 
Macomia (1), Muidumbe (1), Mocímboa da Praia (2) e Cidade de Pemba (1); e  

v Inscritos e deliberados 08 processos de pedidos de alvarás sendo  6 novas 
empresas de Construção Civil de Obras Públicas, e efectuadas 2 renovações de 
alvarás.  

 

12.  AGRICULTURA 
 

12.1. Precipitação 
  

A precipitação média acumulada a nível da Província foi superior a registada na 
campanha 2009/2010 ao registar 2.209,5mm, contra 1.899.20mm, entre os meses de 
Outubro a Março ao nível de toda província, com precipitação média acumulada a 
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registar-se nos distritos da zona Sul (812.4 mm) seguida da zona Norte (4.028.5 mm) 
e por ultimo a zona centro (591.4 mm). 
 
No período de Janeiro a Maio de 2011, verificou a queda da precipitação suficiente e 
acima do Normal, tendo provocando inundações nos distritos de Macomia, Muidumbe 
e Quissanga. 
 
Comparativamente a campanha passada a precipitação da presente campanha 
agrícola tende a ser melhor distribuída ao longo das décadas o que está a contribuir 
para o bom estado de crescimento e desenvolvimento das culturas em campo visto 
que as necessidades hídricas das mesmas tendem a ser satisfeitas.  
 

12.2. Área cultivada com Culturas Alimentares  
 
A área cultivada na campanha 2010/2011, foi de 983.735 ha de culturas alimentares 
diversas, dos 1.018.170 ha planificados, o que representa uma realização de 97% e 
um crescimento de 10% quando comparado com os 891.800ha da campanha 
anterior.  
 
As principais culturas semeadas foram milho (244.431ha), mapira (96.900ha), 
mexoeira, arroz (70.238ha), feijões (90.645ha), amendoim (69.437ha), mandioca 
(405.125ha) e mexoeira (6.959ha). 
 

12.3. Produção Culturas Alimentares  
 

Para a presente campanha 2010/2011 a estimativa de produção é de cerca de 
2.456.573 toneladas de produtos alimentares diversos, sendo as principais culturas o 
milho, arroz, mapira, feijões amendoim, e mandioca. 

 
12.4. Produtividade, Produção, Acções de Fomento e Diversificação de 

Culturas.   
 

Para incrementar a produção e produtividade e diversificação de culturas, foram 
levadas a cabo as seguintes actividades: 

 
v Adquiridas e alocadas aos produtores 539.8 toneladas de semente, contra  

379,39 toneladas da campanha passada, o que representa um créscimento de 
42%. 

 
v Distribuídas para o sector familiar cerca de 27,5 toneladas de adubo composto 

(NPK), 40 toneladas de Ureia, 720 litros de cipermetrina, 816 litros de 
Imidacloprid, 695 litros de C Lambda 20%, Actelic 3.060 Kgs, Klerate 1.550 
kgs, Metamidofos 616 litros, propiconazole 200 litros, 199 Kgs de Maconzeb, 
kuratel 144 Kgs, erase (glifosato); 
 

v Realizadas 3 monitorias de registo e de avaliação de campos de Produção 
Local de Sementes (PLS) de Milho, Mapira, F. Nhemba, Amendoim e Gergelim, 
nos distritos de Ancuabe, Chiúre, Macomia, Mecúfi e Pemba-Metuge; 
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12.5. Situação fitossanitária de pragas 
 

Foi registada a ocorrência da praga da Lagarta Invasora, nos distritos de Montepuez 
(Posto de Namanhumbir) e Namuno (Posto Sede), onde foi controlada cerca de 149,5 
hectares, tendo se afectados 21,5 hectares nas culturas de milho e mapira, para um 
universo de174 famílias; 
 
Para o controlo da praga foram alocadas 2 viaturas para a movimentação da equipa 
de trabalho, 10 atomizadores, 3 pulverizadores de dorso, 12 micro-ulvas, 8 pares de 
fardamento, 9 pares de luvas, 8 chapéus, 8 óculos, 8 pares de botas de borracha, 9 
capas de chuva, 8 armadilhas de ferômonas, 100 litros de cipermetrina, 6 litros de 
metamidophos, 5 litros de óleo de mistura, 200 litros de gasóleo, 300 litros gasolina, 
100 pilhas secas. 
 
No âmbito de mitigação e combate a mosca invasora da fruta (Bactrocera invadens), 
foi iniciado teste em três campos de produção de frutas em Mieze com uso de método 
integrado para o controlo da infestação da mosca da fruta na plantações, que consiste 
na aplicação de fungos, Augumentorium e parasitóides. 
 
Foram ainda montadas armadilhas da mosca da fruta em Mocímboa da praia (2), 
Mueda (2), Chiúre (4) e Balama (2). 

 

12.6. Extensão Rural 
 

A província conta com 77 técnicos de extensão da rede pública, dos 151 planificados 
correspondendo a uma realização de 51%. Estes operam em todos os distritos da 
província, cobrindo e 49 Postos Administrativos. Os Postos Administrativos ainda não 
cobertos pela extensão pública são: Quionga e Olumbi (distrito de Palma); Chai e 
Quiterajo (distrito de Macomia);  Bilibiza e Mahate (distrito de Quissanga) e Muaguide 
(distrito de Meluco). 

 
12.6.1. Grupos de Produtores Assistidos 

 
Foram assistidos 28.267 camponeses (18.159 homens e 10.108 mulheres), dos  
42.000  planificados, o que corresponde a uma realização de 67%  e um crescimento 
na ordem de 17% quando comparado com os 24.209 camponeses assistidos em igual 
período do ano de 2010. 
 
Assistidas 808 associações de camponeses, das 1.294 planificadas, o que 
corresponde a uma realização de 62% e um crescimento de 15% quando comparadas 
com as 700 de igual período do ano de 2010. 
 
Relactivamente os grupos de produtores, foram assistidos  880, dos 1.350 
planificados, o que corresponde a uma realização de 65%. Dos grupos assistidos 
possuem um total de 12.854 membros (8.290  homens e 4.564 mulheres).  
 
Foram instaladas 14 escolas na machamba do camponês, das 16 planificadas, 
correspondendo uma realização de 87,5%, as referidas escolas montadas possuem  
904 membros (575 homens e 329 mulheres). 
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CDR’s 

 
Foram montados 854 CDRs de diversas culturas dos 1.051 planificados, 
correspondendo a uma realização de 81%. Os CDR´s montados beneficiaram a 9.464 
camponeses (5.836 homens e 3.628 mulheres).  

 
Programas Radiofónicos 
 
De um plano de 26 horas de rádio foram realizados até ao presente momento 16 
horas de rádio, dos quais 4 com a Rádio Moçambique e 12 com as rádios 
comunitários de Chiure, Montepuez, Macomia e Mueda, divulgando mensagens sobre 
controlo da praga de rato de campo, prognóstico da estação chuvosa, aproveitamento 
das baixas para a prática das culturas do 2º ciclo e controle intregrado de pragas e 
doenças nas culturas. 
 
Programa de Produção Escolar 
 
Foram assistidas 120 escolas de um plano de 180, representando 67% de realização, 
tendo sido envolvidos um total de 45.067 alunos (36.384 rapazes e 8.683 raparigas).  
Igualmente abrangidos na assistência as escolas 460 professores, dentre eles, 172 
são professoras. 

 
12.7. Reflorestamento 

 
O programa de produção e plantio de mudas pelas comunidades está sendo 
implementada em coordenação os  SPFFB,  Micoa e Administrações locais. 
 
Foram tranplantadas  um total de 325.125 mudas de espécies diversas numa área de 
517 ha. Salientar que devido as condições climatéricas, as actividades de produção 
de mudas não foram realizadas, tendo sido planificadas para o inicio do segundo 
semestre. As  mudas plantadas foram produzidas na campanha 2010 pelos viveiros 
comunitários dos distritos de Macomia, Meluco e Quissanga. 

 
12.8.  Sector do Cajú 
 
Foram produzidas 118.780 mudas enxetadas nos viveiros dos distritos de Macomia, 
Mueda, Namuno e Ancuabe, das 250.000 planificadas, o que representa uma 
realização de 48% e um crescimento de 32%, quando comparado com as 89.907 
mudas de igual período da campanha 2009/2010. 
 
Como vista a melhores resultados no programa de produção de mudas, foram 
realizados treinamentos e reciclagens a  56  produtores em técnicas de propagação 
vegetativa.  
 
Foram distribuídas 27.211 mudas das 196.000 planificadas, o que representa uma 
realização de 14% e um decréscimo de 74%, quando comparado com as 104.086 
mudas de igual período da campanha transacta, beneficiando 956 produtores das 
quais 345 são mulheres. A baixa realização e o decréscimo verificado, deveuse a 
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fraca participação dos técnicos na actividade por estarem envolvidos no treinamento 
em enxertias e alinhamento das machambas. 
 
No âmbito do programa escoar vamos plantar mais cajueiros, foram distribuídas 
1.617 plantas em 12 escolas nos distritos de Macomia e Mueda.  
  
12.9. Produção de Culturas de Rendimento 
 

12.9.1. Área cultivada  
 
Foram lavrados 71.066 hectares de culturas de rendimento, sendo 45.000 hactares de 
algodão e 40.273 hectares de gergelim, dos 85.273 hectares planificados, o que 
representa uma realização de 83% e um decréscimo de 2%, quando comparado com 
os 71.066 de igual período da campanha 2009/2010.  

 
12.9.2. Produção  
 
As perspectivas de produção de culturas de rendimento sobre a área cultivada na 
presente campanha, estima-se em 49.427toneladas, sendo 22.500 toneladas de 
algodão e 26.927,5 toneladas de gergelim. 
 
12.10. Pecuária 
 

12.10.1. Evolução dos Efectivos 
 
A província conta com um efectivo de 13.382 cabeças de gado bovino, das 14.052 
cabeças planificadas, o que representa uma realização de 95% e crescimento de 2%, 
quando comparadas com as 13.076 cabeças de igual período do ano de 2010. 
 
Relativamente aos suínos, atingiu-se um efectivo de 63.649 cabeças, das 79.500 
cabeças planificadas, o que representa uma realização de 80%.  
 
Para os pequenos ruminantes, o efectivo é de 893.937 cabeças, das 999.110 
planificadas, o que representa uma realização de 89%.  
 
Registado um efectivo de 2.708.919 aves, das 3.941.410 planificadas, o que 
representa uma realização de 69% e um  de 4%, quando comparado com as 
2.600.745 aves de igual período do ano de 2010. 
 
 

12.10.2. Produção de Carne 
 
Foi registada uma produção global de 133  toneladas de carne diversa (bovina, 
pequenos ruminantes, frango e suína), das 740 toneladas planificadas, representando 
uma realização de 18% e um crescimento de 24%, quando comparado com as 107 
toneladas  de igual período do ano de 2010.  
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Foram produzidos 1.006 litros de leite, dos 3.500 litros do planificado, o que 
representa uma realização de 29% e um crescimento de 259%, quando comparado 
com os 280 litros produzidos em igual período do ano de 2010. 
 
Foram produzidas 191 dúzias de ovos, das 1.300 dúzias planificadas, o que 
representa uma realização de 15% e um decréscimo  30%, quando comparado com 
as 147 dúzias de igual período do ano de 2010. 
 
12.10.3. Sanidade Animal 
 
Foram administradas 2.518 vacinadas New Castle a aves, das 350.500  planificadas, 
o que representa uma realização de 1%. A baixa realização deveu-se a especificação 
epidemiológica das doenças. 
 
Administradas 405 vacinados contra raiva a cães, das 6.000 planificados, o que 
representa uma realização de 7% e um crescimento de 371%, quando comprado com 
as 86 vacinas de igual período do ano de 2010. 
 
Foram efectuados 58.853 Banhos Carracicidas a bovinos, dos 500.000 do planificado, 
o que representa uma realização de 12% e um crescimento de 36%, quando 
comparado com os 43.210 bovinos banhados em igual período do ano de 2010. 
 

12.11. Florestas e Fauna Bravia 
 
12.11.1. Controle de Exploração Florestal 
 
Deram entrada 113 pedidos em regime de Licenças simples e 22 em regime de 
concessão florestal a solicitar um volume de 64.155 m3 e 57.015 m3, o que representa 
um crescimento na ordem de 31% e 16%, comparativamente aos igual periodo do ano 
de 2010.  
 
Para material de construção e combustível lenhoso, deram entrada 125 pedidos a 
solicitar as seguintes quantidades: 178.559 esteres de carvão, 37.475 esteres 
lenham, 60.515 esteres estacas e 111.215 esteres de bambu. 
 

12.11.2. Licenciamento Florestal 
 
Foram emitidos 21 certificados de produtos em estância para um volume de 
3.000,619 m3, contra  14 certificados para um volume de 1.755,861 m3 de igual 
periododo ano de 2010,  registando-se  aumento na ordem de 50%  e  70%, 
respectivamente.  
 
Foram escoados 2.202.320 m3 de madeira em estãncia, contra 1.734.107 m3 de igual 
periodo do ano de 2010, o que representa um crescimento de 27%. 
 
Em relação ao combustível lenhoso e material de construção, foram escoados 3.258 
esteres de carvão, 187 esteres de lenha 25 esteres de bambu.  
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12.11.3. Madeira Serrada  
 
Foram serradas 1.278,214 m³ de madeiras diversa, contra 24.750m3 do planificado, o 
que representa uma realização de 5% e um decréscimo de 8%, quando comparado 
com os 1.384 m3 de igual periodo do ano de 2010.  
 

12.11.4. Fauna Bravia 
  
A província de Cabo Delgado é rica em recursos faunísticos, as espécies que mais 
ocorrem nesta região são: elefantes, búfalos, leões, cabritos do mato, leopardos, 
macacos, hipopótamos, entre outras. Estas espécies distribuem-se fundamentalmente 
pelos principais cursos de água. 
 
Deram entrada 3 pedido de caça, que encontram-se em tramitação. 
 
12.11.5. Conflito Homem/Animal 
 
Apesar dos esforços empreendidos no sentido de reverter esta situação, o conflito 
Homem/Fauna Bravia prevalece e ocorre em quase toda a província. Os elefantes, 
macacos, porcos selvagens, leões, leopardos, e búfalo são os principais animais 
problemáticos, destes o elefante é tido como o mais problemático. 
 
No período em análise, foram mortas por animais 3 pessoas e feridos 5, contra 9 
mortes e 18 feridos de igual periodo do ano de 2010, o que representa uma descida 
na ordem de 67% e 72%, respectivamente. Igualmente foram destruídos 28 hectares 
de diversas culturas.  
 
Para mimnimizar a ocorrência dos conflitos, foram abatidos 7 animais dentre os quais  
5 elefantes, 1 crocodilos, e 1 bufalo, nos distritos Quissanga, Meluco, Macomia, 
Nangade, Chiure, Balama e Mocimboa da Praia. 
 
Para colmatar esta situação, foram adquiridos pela pelos órgãos centrais 73 sinais de 
alerta de perigo de animais bravio, sendo 69 de Elefantes e 4 de Crocodilo 
 

12.11.6. Receita 
 
Foi arrecadada 311.588, Mt, sendo 97.762 Mt provinientes do licenciamento florestal, 
213.826 Mt de multas pagas, contra 218.288 de igual periodo do ano de 2010, o que 
representa um crescimento de 43%. 
 

12.12. USO E APROVEITAMENTO DA TERRA  
 

12.12.1. Tramitação de Pedidos de Ocupação  
 
Foram formados 20 processos de DUAT (1.886,43ha), dos 45 processos (55.000ha) 
planificados, o que corresponde a uma realização de 44%, e um crescimento de 5%, 
quando comparados com os 19 processos (586 ha) formados em igual periodo do ano 
de 2010. 
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De salientar que dos 20 processos formados, 11 foram deferidos (518 hectares), o 
que representa uma realização de 24% e um crescimento  de 38%, quando 
comparados com os 8 processos  (19 ha), deferidos em igual período do ano de 2010. 
Paralelamente,9 processos (1.368), encontram-se  em tramitação. 
 

12.12.2. Pedidos do DUAT Registados por Distrito  
 

Deram entrada 20 pedidos que distribuem-se pelos distritos de Mecúfi com 11 
pedidos (19,43 ha), Palma 1 (500 ha), Macomia com 1 (9 ha), Ancuabe 2(29 ha), 
Chiúre 1 (928 ha), M. Praia 1 (9 ha), Montepuez 2 (192 ha) e P/ Metuge 1 (200 ha), 
respectivamente. 

 

12.12.3. Pedidos do DUAT Registados por Actividade  
 

Foram  apresentados  para a actividade turística 11 pedidos (19,43 ha), no Distrito de 
de Mecúfi, 3 pedidos (27 ha) para consterução de Subestações de Energia nos 
distritos de Ancuabe, Macomia e Mocimboa da Praia, 5(Cinco) pedidos. Foram 
apresentados para actividade Agro- Pecuária (1.340 ha) nos Distritos de Cuiúre, 
Montepuez e Pemba/ Metuge, 11 (onze) pedidos 1 ( um ) pedido foi apresentado para 
Fazenda de Bravio ( 500 ha ), no distrito de Palma. 

 
12.12.4. Fiscalização de DUAT 

 
Foram fiscalizadas 23  parcelas no distritos de Mecúfi, numa área total de 3.885,8 há,, 
contra 8 de igual periodo do ano de 2010, o que representa um crescimento de 188%.  
 
Durante a fiscalização foi constatado o seguinte: 
 
v 11 Titulares (3.377,30 ha) cumprem devidamente com os planos de exploração  
v 5 Titular cumpre parcialmente 276 ha) 
v 6 Titulares (232,50ha) não cumprem com os planos de exploração  

 
Foi ainda constatado a existência de conflitos de terras sobre tudo entre as 
comunidades locais e criadores de gado bovino e existência de titulares de DUAT que 
praticam actividades não propostas no plano de exploração. 

 
12.12.5. Delimitação 

 

Foram delimitadas 4 áreas comunitárias no distrito de P/Metuge, nas aldeias Pulo 
(9000 ha), Nacuta (6.980 ha), Taratara (8.430 ha) e Unidade (2840 ha), totalizando 
uma área de  27.250 hectares. 

 

12.12.6. Receitas 
 

Taxas de DUAT 
 
Foi colectado receita no valor de 721.768,8 Mt, contra 1.000.000,00MT planificados, o 
que representa uma realização de 72% e um crescimento de 45%, quando 
comparado com os 496.362,9 MT de igual período do ano de 2010. Este crescimento 
deveu-se da maior sensibilização efectuada junto dos titulares de DUAT.  
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12.12.7. Trabalhos de Campo e de Gabinete  
 
Foram realizados 15 reconhecimentos, dos 45 planificados, o que corresponde a uma 
realização de 33% e um decréscimo de 25% quando comparado com os 12 de igual 
período do ano de 2010. 
 
Foram elaborados 102 esboços destinados ao DUAT e exploração florestal, dos 100 
planificados, o que representa uma realização de 102% e um decréscimo de 28% 
quando comparados com os 176 esboços de igual período do ano de 2010. 

 

13. PESCAS    
  

13.1. Produção Pesqueira  
 

Registada uma produção de 3.856 toneladas de diversos produtos pesqueiros, das 
13.636 planificadas, o que representa uma realização de  28% e um crescimento de 
5%, quando comparado as 3.672 toneladas de igual período do ano de 2010.  
 
Os principais recursos capturados foram, o peixe (3.754 ton), lulas, polvos e chocos 
(64ton) e caranguejo (11ton). 
 
13.2. Circulação Interna/Comercialização do Pescado 
 
Registadas a comercialização de  759 toneladas de pescado, das 2.886 toneladas 
planificadas, o que representa uma realização de 26% e um crescimento de 54%, 
quando comparado com as 491 toneladas comercializadas em igual período do ano 
de 2010. 
 
Os principais recursos comercializados foram, o peixe, camarão e lagosta com 325 
kg, 97 kg e 61 kg respectivamente, tendo como principais destinos a Província de 
Nampula, Cidade de Pemba e os distritos de Montepuez, Chiúre e Namuno. 
  
13.3. Promoção da Pesca Artesanal e Infra-Estruturas de Apoio à Pesca 

 
Neste âmbito, foram realizadas as seguintes acções: 
 
v Entregues 3 embarcações motorizadas equipadas com artes de pescas 

melhoradas e sistema de vela a igual número de operadores, distritos de Ibo 
(2) e Quissanga (1), para efeitos de pesca experimental; 

 
v Sensibilizadas 106 pessoas (pescadores, processadores e comerciantes) sobre 

boas práticas de processamento, distribuidas pelos Distritos de Macomia (2), 
Palma (6) e Pemba (98); 

 
v Capacitadas 13 pessoas sobre o uso de gelo na Cidade de Pemba; 

 
v Divulgados 15 boletins, sendo 3 mensais e 12 semanais sobre preços de 

pescado; 
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v Realizadas 3 palestras sobre pesca responsável a 57 pessoas nos centro de 
pesca de Zalala, Mocímboa da Praia (25), Quissanga (11 membros) e Macomia 
(14); 

 
v Capacitados 12 membros de grupos de Poupança e Crédito Rotativo (PCR) em 

Pemba; 
 
v Capacitados 19 membros de associacões sócio-profissionais em Mecúfi (10) e 

Palma (10), sobre resolução de conflitos, organização e funcionamento das 
associações e estudos de Estatutos e Regulamento Interno; 

 
v Realizadas 4 visitas à 2 unidades de processamento e outras 2 à meios de 

transporte para o licenciamento sanitario; 
 
v Assistidos 5 fornecedores de matéria prima a uma unidade produtiva 

autorizada para exportação para mercado de outros paises, em Mocimboa da 
Praia; e 

 
v Financiados 10 projectos no valor de 1.413.000,00 Mt, distribuidos pelos 

Distritos de Mocimboa da Praia (127.850,00 Mt), Macomia (140.000,00 Mt), 
Quissanga (50.000,00 Mt), e Pemba (1.095.150,00 Mt). 
 
 

13.4.  Gestão e Administração Pesqueiras 
 
No âmbito da gestão e administração das pescas, destaca-se o seguinte: 
 
v Capacitados 34 membros do CCP de Ibo e Macomia, sobre legislação 

pesqueira, noções básicas de co-gestão e registo, controlo de pescadores, e 
constituição da assembleia; 

v Assistidos 3 CCP’s de Pemba (1), Palma (1) e Macomia (1); 
v Capacitados 12 membros de Conselho Comunitário de Pesca em Macomia; 
v Iniciada a campanha de licenciamento nos distros, tendo sido licenciadas 110 

artes, das 1.800 artes planificadas, representando uma realização de 6,1%; e 
v No âmbito da fiscalização pesqueira, foram realizadas patrulhas maritimas e 

terrestres em 8 centros de pesca nos distritos de Palma,Ibo,Mecúfi e Cidade de 
Pemba, culminando com a destruição de 22 redes mosquiteiras e apreensão 
de uma embarcação estrangeira que exercia a pesca recreativa e desportiva 
sem licença. 

 

13.5. Aquacultura/Piscicultura 

 
Relativamente a aquacultura e piscicultura, foram realizadas as seguintes actividades: 
 
v Elaborado Plano Provincial de Desenvolvimento da Aquacultura; 
v Efectuado acampanhamento das actividades da unidade piscícola em regime 

experimental na Baia de Pemba; 
v Construídos 2 tanques piscicolas no distrito de Macomia e povoados 2 no 

distrito de Mueda; 
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v Assistidos 12 associados, tendo sido monitorados 8 tanques piscicolas no 
distrito de Namuno. 

 

14. INDÚSTRIA E COMERCIO 
 

14.1. Indústria  
 

O parque industrial da província cumulativamente é constituído por 578 unidades, de 
micro, pequena e média dimensão, contra 555 de igual período do ano de 2011, o que 
representa um crescimento de 4,1%. 
 
14.1.1. Produção Industrial 
 
Foi registado um montante global de 126.086.062,00 Mt, dos 690.593.300,00 Mt 
planificados, o que representa uma realização de 18% e um crescimento de 6% 
quando comparado com 118.910.905,00Mt de igual período do ano de 2010. 
 
Foram processadas 57.233 toneladas de farinha de milho, das 261822 toneladas 
planificadas, o que representa uma realização de 22% e um crescimento de 7%, 
quando comparadas com as 53.502 toneladas de igual período do ano de 2010.  
 
Foram processadas 33 toneladas de castanha de caju, das 260 toneladas 
planificadas, o que representa a uma realização de 13% e um decréscimo de 39%, 
quando comparadas com as 54 toneladas de igual período do ano de 2010. 
 
A produção de pão arrecadou um montante de 5.850.000,00Mt, dos 71.391.000,00Mt 
planificados, o que corresponde a uma realização de 8% e um crescimento de 93%, 
quando comparado com 3025.000,00Mt de igual período do ano de 2010.   
 
Na indústria de mobiliário foi arrecadado um montante de 719.845,00Mt, dos 
11.275.500,00Mt planificados, o que corresponde uma realização de 6% e um 
crescimento de 16%, quando comparado com 619.905,00Mt de igual período do ano 
de 2010. 
  
14.1.2. Acções de Promoção da Produção e Produtividade 
 
No âmbito da promoção da produção nacional destaca-se a realização das seguintes 
actividades: 
 
v Realizado seminário, sobre Mecanismos de Subsídios Empresariais (MESE) 

para apoio aos pequenos e médio empresários;  
 
v Visitadas salinas nos distritos de Mecufi, Pemba Metuge, Quissanga, 

Mocímboa da Praia e Palma no âmbito do programa de iodização do sal. 
 
v Sensibilizados os industriais para a adesão ao uso do selo Made in 

Moçambique. 
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14.2. Comércio  
 

14.2.1. Rede Comercial  
 

A rede comercial em acumulado comporta um total de 7.077 estabelecimentos. De 
salientar que a rede é constituída por lojas rurais e urbanas; retalhistas, gossistas e 
estabelecimentos de prestação de serviços. 
 
Durante o período em análise, foram licenciados 58 estabelecimentos comerciais, dos 
417 planificados, o que representa uma realização de 14% e um crescimento de  
18%, quando comparado com os 49 estabelecimentos licenciados em igual período 
do ano de 2010. 
 
14.2.2. Acções de Promoção do Comércio 
 
Nas acções de promoção do comércio, destacaram-se as seguintes actividades 
realizadas: 
 
v Encontros com a Confederação das Associações Económicas de Cabo 

Delgado (CAECAD), para concertação sobre a Feira Económica de Cabo 
Delgado e FACIM;  

 
v Iniciada a preparação da presente capanha agrícola; e   

 
v Oficializado o local onde irá funcionar a Feira Económica de Cabo Delgado. 

 
14.2.3. Exportações 

 
Foi arrecadado um montante de 21.214.399,00 Mt, dos 682.324.562,00Mt 
planificados, o que representa uma realização de 3% e um decréscimo de 37%, 
quando comparando com 33.598.724,00 Mt de igual período do ano de 2010.  
 
Os produtos mais exportados durante o período em análise foram: madeira diversa 
(4.635 m3), conchas (15 ton) e Holutúrias (3 ton), tendo como principais mercados: 
China, Singapura, Alemanha, Holanda, Portugal, Cambodja, India e Hong Kong, 
partindo dos portos de embarque de Pemba e Mocímboa da Praia. 
 
14.2.4. Abastecimento ao Mercado 
 
Foram vendidos, 206.620 toneladas de produtos diversos nos vários 
estabelecimentos comerciais, das 696.527 planificadas, o que representa uma 
realização de 30% e um crescimento de 23%, quando comparado com as 167.549 

tons de igual período do ano de 2010. 
 
 

14.2.5. Inspecção 
 

Em coordenação com outras estruturas Provinciais e locais, foram realizadas 211 
acções de inspecções e fiscalizações, sendo 146 nos estabelecimentos comerciais, 
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50 industriais, e 15 de prestação de serviços, das 500 planificadas, o que representa 
uma realização de 42% e um crescimento de 57%, quando comparadas com as 134 
inspecções realizadas em igual período do ano de 2011. 
 
Das constatações encontradas durante o exercício das actividades de inspecção, foi 
suspendida a venda de produtos fora do prazo de consumo e consequentemente a 
sua destruição e incineração. 
 
Foram realizadas 8 palestras com Associações Económicas da Província, 
comerciantes e técnicos dos serviços Distritais das Actividades Económicas (SDAEs), 
aquando da oficialização do corpo Gerente da CAECAD e outra a pedido dos 
associados na perspectiva de quererem entender das actividades desenvolvidas pelo 
Núcleo provincial, bem como na realização de palestras nos seis Distritos costeiros. 
 
Realizado o debate com os Órgãos de Comunicação Social a respeito do dia do 
consumidor bem como a volta dos produtos incinerados por estes apresentarem o seu 
prazo de consumos expirados. 
. 
Realizadas 7 reuniões da INAE para delinear acções a realizar que constituiu na 
elaboração do Plano de acção e execução, assim como analise das suas realizações 
e programação a posterior. 
 

15. BAU 
 

15.1. Atendimento Público e Tramitação Processual 
 
Deram entrada 66 pedidos de licenciamento, dos 290 planificados, o que corresponde a 
uma realização de 23% e um crescimento de 22%, quando comparado com os 54 
licenciados em igual período do ano de 2010. De referir que dos  processos tramitados 
foram liceiciados na totalidade. 
 
Das actividaes licenciadas, destaca-se o comércio a retalho e a grosso com 36 e 
prestação de serviços com 23, Indústria com 08 e Agro-Pecuária com 02 empresas. De 
referir que o  sector da Indústria e Comércio apresenta maior unidades de empresas 
licenciadas devido ao licenciamento simplificado que veio incrementar mais uma vez e 
incentivar os licenciamentos.. 
 
Quanto os tempos administrativos de demora na tramitação dos processos, registou-se 
melhoria, tendo sido tramitados os processos em media de 1 a 5 dias, respondendo 
assim, dos prazos estabelecidos pela Lei. 
 
Inaugurada a terminal electrónica da satisfação dos utentes por Sexa Governador 
acompanhado por membros do Governo Provincial e convidados (sector privado, orgão 
de comunicação social e sociedade civil).  
 
Iniciado os serviços de reconhecimento e autenticação de diversos documentos na área 
de Registos e Notariado. 
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15.2. Receitas 
 
Como resultado de licenciamento, vistorias e diversos, foi arrecadado o valor de 
18.542,00 Mt, contra 132.055,00 Mt de igual período do ano de 2010, o que representa 
um crescimento de 39%. 

 
15.3. Outras Acções 

 
No âmbito de Parceria com o Sector Privado, foram realizadas diversas tarefas 
destacando-se as seguintes: 

 
v Encontro com a Delegação Tailandesa que esteve em visita a Província de Cabo 

Delgado para identificar áreas de cooperação. 
 

v Encontro com a CAECAD com a finalidade de auscultar as realizações feitas por 
aquela associação, dificuldades e perspectivas 
 

v Assinado memorando de entendimento com a Agência de Desenvolvimento Local 
da província de Cabo Delgado (ADEL-CD), no âmbito de apoio técnico. 

 

16. TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES 
 

16.1. Transportes e Comunicações 
 

16.1.1. Passageiros e Carga Transportados nos Diversos Ramos de Transporte 
 

Rodoviário 
 
Foram transportados por via rodoviária 1.932.800 passageiros, contra 7.000.000 do 
planificado, o que corresponde a uma realização de 28% e um crescimento de 0.1%, 
quando comparados com os 1.930.819 passageiros transportados em igual período 
do ano 2010. A boa execução deveu-se ao aumento da frota de transportes 
rodoviários ligando todos distritos da província regularmente.  

 
Relativamente ao transporte de cargas diversas, foram transportadas 100.420ton 
contra 400.200ton do planificado, o que corresponde a uma realização de 25% e um 
crescimento de 0.02%, quando comparadas com as 100.400 toneladas transportadas 
em igual período do ano 2010. O abrandamento do crescimento deveu-se ao aumento 
da frota de transportadores privados transportando cargas diversas para o 
abastecimento de produtos em todos  os distritos da província excepto o distrito de 
Ibo. 
 
Marítimo 
 
Foram transportados por via marítima 56.007 passageiros contra 90.000 planificados, 
o que corresponde a uma realização de 67% e um crescimento de 164%, quando 
comparados com os 21.177 passageiros transportados em igual período de 2010. De 
salientar que o crescimento registado, deveu-se a intensificação de medidas de 
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controlo e melhorias na fiscalização de passageiros e carga na zona do distrito de 
Palma.  
 
Relativamente ao transporte de carga, foram manuseadas 1.277 ton de carga diversa, 
das 1900 ton planificas, o que corresponde a uma realização de 67% e um 
crescimento de 120%, quando comparado com as 580.69 ton do igual período do ano 
2010. Esses aumentos deveram-se a entrada da rota Kilambo/Namoto que tem maior 
afluxo de passageiros e carga de Moçambique para Tanzânia e vice-versa. 

 
De salientar que durante o período em referência foram reportados e registados três 
acidentes Marítimos do tipo afogamento na área de jurisdição Marítima de Cabo 
Delgado 
 
Aéreo 
 
Foram transportados por via aérea 20.193 passageiros dos 100.000 planificados, o 
que representa a uma realização de 20% e um crescimento de 26%, quando 
comparados com os 16.027 passageiros transportados em igual período do ano de 
2010.   

 
Em relação a carga, foram movimentadas 162.09 ton. das 1.450 ton planificadas, o 
que representa uma realização de 11% e um crescimento de 32% quando 
comparados com as 122.84 ton de igual período do ano passado.De salientar que o 
crescimento registado deveu-se a parceria entre a Empresa Linhas Áerias de 
Moçambique (LAM) com a Empresa Aeroportos de Moçambique (ADM), na abertura 
de um balcão de informações e emissões de bilhetes  para facilitar o  manuseamento 
de cargas diversas e melhorar a prestação de serviços no atendimento aos clientes. 
 

16.2. Aeroporto 
 

Registou-se um movimento de 1.424 aeronaves no aeroporto de Pemba, contra 6.228 
do planificado, o que representa a uma realização de 23% e um crescimento de 11%, 
quando comparadas com as 1.280 aeronaves movimentadas em igual período de 
2010.  

 
De salientar que a boa execução deveu-se ao aumento do número de frequências dos 
voos -mistos da LAM, isto aliado a frequência de voos das companhias estrangeiras 
envolvidas no turismo e voos locais da SAAF envolvidos no controlo da costa 
marítima em coordenação com as Forças Armadas de Moçambique (FADM). 
 
Transportados por via aérea 20.193 passageiro dos 35.853 planificadas, o que 
representa uma realização de 56% e um crescimento de 26 quando comparado com 
os 16.027 do igual período do ano anterior. De salientar que o crescimento registado 
deveu-se ao aumento de passageiros regionais transportados nos voos -mistos da 
LAM, provenientes de Nairobi e Dar-es-Salam. 

 
Foram manuseados 162,09ton de carga (domestico e regional), das 739.20ton 
planificadas, o que representa uma realização de 22% e um crescimento de 32% 
quando comparado com as 122.84ton de igual período do ano 2010. De salientar que 
o crescimento deve-se ao aumento de voos cargueiros da Anadarko 12 (AN12), e 
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Anadarko 26 (AN26) transportando material de perfuração, da Anadarko no âmbito da 
pesquisa de petróleo na bacia do Rovuma.  

 
16.3. Actividade Portuária 

   

16.3.1. Porto de Pemba 
 

Atracaram 28 navios dos 57 planificados, o que representa uma realização de 49% e 
um decréscimo de 28%, quando comparado com os 39 navios atracados em igual 
período do ano transacto. O decréscimo registado, deveu-se por um lado na redução 
dos navios de grande e pequeno porte e por outro devido a crise financeira mundial.  
 
Foram manuseadas 22.400ton de carga diversa, das 28.021 planificadas, o que 
representa uma realização de 80% e um decréscimo de 3%, quando comparadas com 
as 23.035 toneladas manuseadas em igual período do ano de 2010. A elevada 
realizações, devem-se ao manuseamento de carga geral (equipamento de 
prospecção e pesquisa do petróleo), na bacia do Rovuma. O decréscimo registado 
deveu-se ao fraco manuseamento das principais cargas (Madeira e Algodão). 
 
De salientar que no período em referência atracaram 11 navios de cabotagem ao 
serviço da empresa Anadarko, trata-se de navios que manuseiam materiais e 
equipamentos diversos para o alto mar (navio de prospecção). Igualmente atracaram 
17 navios científicos e 3 navios militares. 

 
16.3.2. Porto de Mocímboa da Praia 

 
Durante o período em análise, atracou somente 1 navio, dos 12 planificados, o que 
representa uma realização de 8% e um decréscimo de 67%, quando comparado com 
3 navio atracado no igual período do ano de 2010. O decréscimo registado deveu-se 
ao fraco manuseamento das principais cargas (Madeira e Algodão). De salientar que 
este foi o maior decréscimo registado no Porto de Mocímboa da Praia. 

 
Manuseadas 468ton de carga diversa, das 6.080ton planificadas, o que representa 
uma realização de 8% e um decréscimo de 93%, quando comparadas com 6.533 
toneladas manuseadas no ano de 2010. O decréscimo verificado deveu-se a falta de 
carga (Madeira) que depende apenas dum único operador (Miti Lda).  

 
16.4.  Cobertura da Rede de Telefonia  
 

16.4.1. Rede de Telefonia Fixa 
 

No período em referência, foram realizadas as seguintes actividades pelo sector: 
 
v Continuação das actividades de implementação da fibra do troço Metorro -

Montepuez; e 
 
Está igualmente em processo de alimentação da zona de Wimbe por cabo da fibra 
óptica, estando neste momento a decorrer a preparação do maciço onde será 
implementado o Shelter da chegada da fibra no Wimbe. 
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16.4.2. Rede de Telefonia Móvel  

 
Neste trimestre foram feitos trabalhos para melhoramento da qualidade, 
especificamente, manutenções preventivas mensais e trabalhos de optimização para 
garantir que as chamadas regionais fluam normalmente sem que sejam abrangidas 
pelos constantes cortes de Fibra Óptica, bem como aumentar a velocidade de dados 
2 & 3G. 
 
Estão em curso trabalhos técnicos para melhoramento da rede na zona de Muxara. 

 

16.5.   Serviços de Correios 
 

Durante o período em análise realizou-se um mini curso de capacitação do pessoal 
dos Correios de Cabo Delgado, na matéria de relacionamento público sobretudo no 
atendimento aos pensionistas. 
 
16.6. Serviços Marítimos  

 

16.7. Administração Marítima 
 

Relativamente as actividades dos serviços de ajuda à navegação marítima, até o 
período em análise, foram realizadas as seguintes actividades: 
 
v Trabalho de manutenção, reparação, controle e monitoria dos maré grafos digital e 

analógico, montados no porto de Pemba; e 
v Reposição e expansão da rede altimétrica nos distritos de Palma e Mocímboa da 

Praia com vista a realização de trabalhos de levantamentos Hidrográficos na 
travessia do rio Rovuma em Namoto, para permitir a colocação de um batelão de 
travessia do rio. 

 
16.8. Serviços de Viação 
 
No âmbito da formação de condutores e segurança rodoviária, foram realizadas as 
seguintes actividades: 
 
v Formados 85 condutores de veículos automóveis, dos 3.000 do planificados, o que 

corresponde a uma realização de 3% e um decréscimo de 65% quando 
comparado com os 245 formados no ano passado. O decréscimo deveu-se a uma 
avaria de um dispositivo de controlo do sinal da Govnet no CPRD. 

v Emitidas 1.033 cartas de condução (iniciais, 2avia,conversão,troca estrangeira e 
militar), das 5.435 planificadas, o que corresponde a uma realização de 19% e um 
crescimento de 8% quando comparado com as 956 cartas emitidas em no ano de 
2010;  

v Registados 16 veículos de varias marcas dos 220 planificados, o que representa 
uma realização de 16% e um decréscimo de 79% quando comparado com os 75 
veículos registados em igual período do ano. O decréscimo deveu-se ao fraco 
movimento de importação de veículos; 
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v Emitidos 55 livretes dos 545 planificados, o que representa uma realização de 
10% e um decréscimo de 46% quando comparado com os 101 livretes emitidos 
em 2010. O decréscimo deveu-se ao fraco movimento de importação de veículos; 

v Efectuadas 134 inspecções das 1.245 planificadas, o que representa uma 
realização de 11% e um decréscimo de 1% quando comparado com as 135 
inspecções efectuadas em igual período do ano. O decréscimo verificado deveu-
se a exiguidade de fundos; e 

v Realizadas 36 palestras contra 16, tendo abrangido 2.963 peões e condutores de 
veículos automóveis. 

 
Serviços de Meteorologia  

 
No âmbito das observações climatológicas e previsão do tempo, foram realizadas as 
seguintes actividades: 
 

v Efectuadas 2.350 previsões do tempo (SNOPS); 
v Efectuadas 2.259 observações aeronáuticas; e 
v Efectuadas 1.090 observações climatológicas. 

 

17. TURISMO 
 

17.1. ÁREA DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
 

17.1.1. Rede de Estabelecimentos Hoteleiros e Similares 
 
A rede de estabelecimentos hoteleiros e similares é composta por 150 
estabelecimentos, sendo 72 de alojamento, 75 de restauração e bar e 3 agências de 
viagem, contra 144 de igual período do ano de 2010, o que corresponde a um 
crescimento de 4%. 
 
Durante o período em análise, o número de estabelecimentos de alojamento cresceu 
em 9%. De salientar que, os estabelecimentos existentes, têm a capacidade de 1.474 
camas, das 1.560, o que correponde a uma realização de 94% e um crescimento de 
19%, quando comparada as 1.242 de igual período do ano de 2010.  
 
Actualmente, o sector conta com 1.803 postos de emprego directo, contra  1.649 de 
igual período do ano de 2010, o que representa um crescimento de 9%. 
 

17.1.2. Movimento de Hospedes 
 
Afluíram nos principais estabelecimentos turísticos 10.500 hospedes, sendo 5.500 
nacionais e 5.000 estrangeiros, dos 60.000 planificados, o que corresponde a uma 
realização de 18% e um crescimento de 10%, quando comparado com os 9.569 
hóspedes de igual período do ano 2010. 
 
O crescimento de 10% registado no período em análise, deveu-se essencialmente a 
melhoria na recolha de dados estatísticos e maior abrangência na colecta de dados. 
17.1.3. Projectos de Investimeto 
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Foram submetidos para análise e aprovação 3 propostas de projectos de 
investimento, dos 7 planificados, o que representa uma realização de 50% e um 
decréscimo de  25%, quando comparodo com os 4 de igual período do ano de 2010. 
 
De referir que os 3 projectos foram avaliados em 318.300.000,00MT, com a 
capacidade de alojamento de 131 quartos, 220 camas,  e previsão de criação de 194 
postos de trabalho. Destes projectos, 1 já foi aprovado e os restantes dois se 
encontram em tramitação para o respectivo licenciamento. 
 

17.1.4. Promoção Turística 
 
No âmbito de promoção e divulgação das actividades turísticas e do Programa 
Nacional do Bem Servir pelo sector, foram divulgadas as potencialidades turísticas da 
província na Bolsa do Turismo de Berlim (IBT). 
 
17.2.  ÁREAS DE CONSERVAÇÃO  
 
Área de Fiscalização 
 
Foram apreendidas duas viaturas, 30 cabos de aço e 196 tabuas de madeira. Como 
resultado deste trabalho, foram aplicadas e cobradas multas no valor de 28.000.00Mt. 
 
Desenvolvimento Comunitário 
 
No âmbito do programa de desenvolvimento comunitário do PNQ foram realizadas as 
seguintes actividades: 
 
v Realizados encontros de planificação em todos os comités de gestão de 

recursos naturais a nível do PNQ sobre o uso das fichas dos projectos ora 
elaborados e uso dos fundos dos 20%; 

 
v Monitorados os 66 projectos em implementação à nível do PNQ, no âmbito dos 

20% atribuídos aos comités; 
 
v Atribuídas 55 novas bolsas de estudo às raparigas de 6 distritos integrantes do 

PNQ, para a frequência de 6ª a 10ª classe, beneficiando no momento 180 
alunas;  

v Identificadas e reconhecidas duas áreas de produção agrícola em uso e em 
pousio em cada bloco nas aldeias dentro do Parque; 

 
v Concluído levantamento e registo das coordenadas e mapeamento das áreas 

de produção agrícola em uso e em pousio nas aldeias do PNQ e da zona 
tampão; 

 
v Realizado treinamento aos fiscais comunitários sobre a implementação de 

técnicas de agricultura de conservação, nas suas áreas de produção agrícola; 
 
v Assistidos 33 blocos de produção agrícola, sendo 17 em Ancuabe, 15 em 

Meluco e 1 em Quissanga, numa média de 2 blocos por aldeia, envolvendo a 
2.843 camponeses; 
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v Criados 33 Campos de Demonstração de Resultados  (CDR’s), em Ancuabe 

(13), Meluco (18) e Quissanga (2); 
 
v Realizou-se briefing com imprensa sobre linhas de orientação do X 

COMDEQ,no distrito de Macomia,com a presença de Jornalistas da Rádio 
Moçambique e Rádio Televisão Comunitário de Macomia; e 

 
v Produzidos e divulgados (4) artigos e Press Release entitulados: Fiscais e 

Membros da Comunidade Neutralizam supostos caçadores Furtivos, grupo 
técnico aposta no fertilizante orgânico líquido, Matemo:  Governo do Ibo adia 
Declaração de LIFECA, Mel de Abelhas em Mussemuco: Alternativa para 
Conservação e Sustentabilidade da Comunidade. 

 
Conflito Homem/Fauna Bravia no Parque Nacional das Quirimbas 
 
Apesar das medidas de mitigação em curso, afugentamento com recurso a armas de 
fogo, patrulhas móveis integrando guardas florestais, fiscais e caçadores comunitários 
locais, o conflito ainda prevalece. No período em referência, foram registadas as 
seguintes ocorrências: 
 
v Danificadas 72 hectares de áreas de cultivo por animais bravios, nos distritos 

de Macomia, Quissanga, Meluco, e Ancuabe, afectando a 90 famílias; e 
 
v Ataques por animais bravios, tendo resultado no ferimento de 3 pessoas nos 

distritos de Quissanga e Meluco. 
 
v Para fazer face ao conflito Homem/Fauna Bravia, foram realizadas acções de 

patrulha e afugentamento de animais: 
 
v Usadas para o afugentamento 375 munições de salva do tipo Mauser  

 
v Distribuidas 52 unidades de fogos de artifício em cada bloco,  

 
v Capacitados todos os camponeses dos 8 blocos localizados nos distritos de 

Quissanga, Ancuabe, Meluco e Macomia no manuseamento de material de 
afugentamento de animais bravios. 

 
Receitas do PNQ 
 
Durante o período em análise, foram colectadas receitas no valor de 215.025,00Mt, 
provenientes de taxas turísticas e cobrança de multas, licenças especiais. 

 
 
 
 

17.3. Inspecção  
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Foram inspeccionados 15 estabelecimentos turísticos dos 100 planificados, o que 
corresponde a uma realização de 15% e um decrescimo  de 46% quando comparado 
com as 28 inspecções realizadas em igual período do ano anterior. 
 
Dos estabelecimentos inspeccionados, 9 são de alojamento turístico e 6 de 
restauração e bebidas todos localizados na cidade de Pemba. 
 
Esta actividade tinha como objectivo fundamental a verificação do estado funcional e 
de higiene das unidades, assim como o controlo do grau de cumprimento das 
recomendações deixadas nas visitas anteriores. 
 
Como resultado, verificou-se que a maior parte dos estabelecimentos cumpre com as 
recomendações, o que se reflecte na melhoria do estado de funcionamento. Contudo, 
apesar da melhoria verificada, em alguns estabelecimentos foram constatadas 
algumas irregularidades a destacar: 
 
v Falta de fardamento para os trabalhadores; 
v Venda de produtos fora prazo; 
v Prática de preços não homologados; 
v Falta de livro de reclamações e sugestões ou colocação do mesmo em local 

indevido; 
v Fraca limpeza  nalguns estabelecimentos; 
v Mau estado de conservação dos bens móveis e imóveis. 
 
Para a correcção das anomalias detectadas, foram deixadas as devidas orientações e 
fixados prazos para o seu cumprimento. 

 

 

18. RECURSOS MINERAIS  
 

18.1. Recursos Minerais 
 
18.1.1.  Área Geológica  
 
Prospecção e Pesquisa  
 
Nesta componente, foram desenvolvidas as seguintes actividades de acordo com o 
planificado: 
 
v Prospecção e pesquisa de metais básicos (Níquel, Cobre, Prata, Platina, Zinco, 

Ouro e Chumbo), nos distritos de Balama, Montepuez e Sul do distrito de Mueda, 
pela Empresa Rovuma Resources Lda;  

 
v Prospecção e pesquisa de Mármore e de grafite no distrito de Montepuez (Posto 

Administrativo de Mapupulo), Chiúre pela empresa Graphit e Ancuabe pela 
Empresa Kropfemuel de Moçambique; e 

 
v Elaboração de mais de 100 pareceres para o licenciamento de novas áreas de 

prospecção e pesquisa de vários minerais.  
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18.1.2.  Sector de Hidrocarbonetos  
 

No sector de Hidrocarbonetos, foram realizadas as seguintes actividades de acordo 
com o planificado: 
 
v Abertura de 3 furos de pesquisa de hidrocarbonetos, tendo sido já declaradas 2 

descobertas técnicas em 2 furos: 
 

ü Um designado por Winjanner tendo-se declarado a existência de gás 
natural; e 

ü O segundo denominado por Ironclad tendo se declarado a existência de 
Petróleo. 

 
De salientar que todos estes trabalhos foram efectuados pela Empresa ANADARKO, 
nesta fase está em curso a abertura do 4º furo.  
 
Efectuados 3 levantamentos sísmicos pelas empresas: 
 

ü ENI (1519 Km2 de sísmica 3D); 
ü STATOIL (1424Km2 de sísmica 3D); e 
ü PETRONA (7.000Km sísmica 2D). 

 
Para abertura dos furos foi realizado 1 encontro entre as autoridades do Governo da 
Província e a Empresa ENI-Italiana, PETRONA-Malaia e STATOIL-Norueguesa em 
Mecufi que tinha por objectivo fazer o levantamento logístico. 

 
18.1.3. Distribuição de Petróleo  
 
No tocante a comercialização de Combustíveis, Óleos e Lubrificantes, no período em 
análise foram comercializadas as seguintes quantidades: 

 
v Comercializados 1.247.110.32 litros de Gasolina Super dos 3.080.000litros 

planificados, o que corresponde a uma realização de 40%, e um crescimento de 
14% quando comparado com os 1.089.715 litros comercializados em igual período 
do ano. De salientar que a elevada execução deve-se a maior concorrência no uso 
de veículos e motorizadas o que concorre para maior procura do combustível; 

v Comercializados 466.325litros de Petróleo de Iluminação, dos 1.320.000 litros 
planificados, o que corresponde a uma realização de 35%, e um crescimento de 
196% quando comparado com os 157.328 litros comercializados em igual período 
do ano; de salientar que o elevado crescimento deveu-se ao aumento de postos 
de abastecimento de combustíveis na província e na cidade de Pemba em 
particular, contando actualmente com cerca de 16 posto de abastecimento; 
 

v Comercializados 873.988.12litros Gasóleo, dos 19.800.000 litros planificados, o 
que corresponde a uma realização de 4%, e um decréscimo de 66% quando 
comparado com os 2.598.692litros comercializados em igual período do ano. O 
decréscimo na procura do Gasóleo, deve-se por um lado a paralisação das 
empresas madeireiras por outro com a extensão da rede nacional de energia aos 
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distritos da zona norte, o que fez com que se reduzi-se significa mente o consumo 
dos combustíveis principalmente para os grupos geradores; 

 
v Comercializados 74.435 litros de Óleos, dos 165.000 litros planificado, o que 

representa uma realização de 45% e um crescimento de 316%, quando 
comparados com os 17.891litros comercializados em igual período do ano. O 
crescimento deveu-se ao aumento de postos de abastecimento de combustíveis 
na cidade de Pemba mas um posto de abastecimento, crescimento da frota 
automóvel na praça e nos distritos; e 

 
v Comercializados 68.682 kg de Massas lubrificantes dos 5.610 kg planificado o que 

representa uma realização de 1,224.3 e um crescimento de 22,345.1 quando 
comparado com o igual período do ano. O crescimento deveu-se ao aumento de 
postos de abastecimento de combustíveis na cidade de Pemba mas um posto de 
abastecimento, crescimento da frota do parque automóvel e nos distritos, assim 
como as actividades do projecto de prospecção e pesquisa de petróleo. 

 
18.2. SECTOR DE ENERGIA   

 
Relativamente a este sector, durante o período em referência, foram realizadas as 
seguintes actividades: 
 
v Recebidas 10.694 MWH de energia da subestação de Muxara, dos 

53.700MWH, planificados, o que representa uma realização de 20% e um 
decréscimo de 21% quando comparado com os 13.697 MWH recebidos no ano 
transacto. O decréscimo relaciona-se devido ao facto de a maior parte de 
energia produzida ser canalizada ao consumo público, roubo de matérias 
eléctricos na linha de grande tensão; 
 

v Comercializadas 8.394 MWH de energia eléctrica, dos 50.600 MWH 
planificados, o que representa uma realização de 17% e um decréscimo de 
22%, quando comparado com os 10.803 MWH comercializados no ano de 
2010. O decréscimo verificado deve-se a rescisão de contractos por 
incapacidade dos consumidores em honrar os compromissos isto aliado as 
ligações clandestinas.  

.  
18.2.1. Acesso a Energia Eléctrica  

 
Relativamente ao acesso do consumo da energia eléctrica na Província, foram 
realizadas as seguintes actividades: 
 
v Efectuadas 4.729 novas ligações; e 
 
v Montados 1.045 CREDELECs o que representa um decréscimo de 83% quando 

comparado com os 6.017 CREDELECS montados em igual período do ano 2010. 
O elevado decréscimo, deve-se aos elevados custos de aquisição. 

 
18.2.1.1. Electrificação Rural Fase III  
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Relativamente ao projecto de Electrificação Rural da Província de Cabo Delgado fase 
III, foram realizadas as seguintes actividades: 

 
v Concluída a extensão da linha de 110 KV (Metorro -Macomia e Macomia -

Auasse); 
v Experimentos iniciais da conexão a Rede Nacional de Energia aos Distritos de 

Macomia, Mueda, Mocímboa da Praia, Nangade Palma e Quissanga; e 
v Em curso trabalhos de montagem da linha de 33KV que parte de Macomia -

Meluco, e Auasse- Muidumbe. De salientar que a sua conclusão está prevista 
para o mês de Abril. 

 

18.2.1.2. Electrificação Através de Grupos Geradores 
 
Relativamente ao projecto de Electrificação da Província de Cabo Delgado através de 
grupos geradores, foram realizadas as seguintes actividades: 
 
v Executado e concluído o projecto de electrificação da vila sede da Ilha do Ibo 

que consistiu na reabilitação e extensão da rede de baixa tensão; 
v Efectuado trabalhos de ampliação da rede, tendo-se numa primeira fase 

lançados 8.5km de cabo de baixa tensão que beneficiam cerca de 232 
consumidores; 

v  Montados 35 candeeiros de iluminação pública; 
v Instalada uma central eléctrica a diesel com a capacidade de 136 KVA com um 

reservatório de combustível com capacidade de 1000 L incluindo o respectivo 
quadro geral de distribuição, enquanto se espera pela chegada da energia da 
rede nacional; e 

v Em curso trabalhos de levantamento em 75 escolas e 50 centros de saúde que 
vão beneficiar de fornecimento de energia por meio de sistema foto voltaico. 

 
18.2.2. Fiscalização de Sistemas Eléctricos - cidade de Pemba 

1.1.1   
Durante o período em análise o Departamento de energia efectuou trabalhos de 
fiscalização e licenciamento de Instalações Eléctricas na Cidade de Pemba e Bairros 
circunvizinhos tendo resultado na fiscalização de 25 Instalações Eléctricas e 
arrecadado um montante de 16.000,00Mt. 
 
 

19. TRABALHO 
 

19.1. EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Foram inscritos 44 candidatos a emprego, dos 200 planificados, o que representa 
uma realização de 22% e um decrescimo de 78,32%, quando coparados com os 203 
do mesmo período do ano transacto, dos quais 13 (29,54%) mulheres.  
 
Registados 13.754 desempregados contra 16.591 de igual período do ano transacto, 
o que corresponde a um decrescimo de 17,1. Destes 1.059 são mulheres. 
 
Foram colocados 93 candidatos a emprego, dos 250 do planificado,o que representa 
37,2% do índice de realização, das quais 06 são mulheres. 
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Admitidos directamente pelas respectivas entidades empregadoras, 1.121 
desempregados, dos quais 110 (9,81%) são mulheres, o que totaliza 1.214 
desempregados que conseguiram emprego no mercado de trabalho. Assim sendo, 
existe um universo de 24.026 trabalhadores, dos quais 986 (4,27%) são mulheres. 
 
Beneficiaram de acções de formação profissional 587 cidadãos, nos sectores privado, 
públicos e outros provedores da formação em várias especialidades. Do total dos 
formados 177 (30,15%) são mulheres. As formações ocorreram nas áreas de gestão 
de pequenos negócios, empreendedorismo, informática, condução de veículos 
automóveis contabilidade geral, electricidade instaladora e serralharia mecânica, 
sucessivamente 34, 04, 238, 110, 118, 57 e 26. 
 
Foram formados pelo INEFP 38 beneficiários contra 650 planificado, o que representa 
a 5,8 % do realizado. A contribuição de outros centros públicos foi de 311 formados, 
representando 52,9 %, sendo que os centros de formação profissional privados e 
outras entidades provedoras de formação profissional proporcionaram formação a 238 
cidadãos, representando 46,9 %. 
 

19.2. TRABALHO MIGRATÓRIO 
 

Tramitados 362 processos de contratação de trabalhadores estrangeiros, sendo 337 
(93,09%) no âmbito da quota e 25 (6,90%) de curta duração. 
 
Os 337 processos tramitados no âmbito da quota, tiveram incidência nos seguintes 
ramos de actividades: Agricultura 1 (0,29%), Comércio 20 (5,93%), Construção Civil 3 
(0,89%), Indústria Hoteleira 15 (4,45%), Indústria Transformadora 2 (0,59%), 
Prospecção de Hidrocarbonetos 282 (83,67%), Prestação de Serviços 13 (3,85%), e 
Turismo 1 (0,29%). 
 
Os 25 Processos tramitados no âmbito da Curta Duração, tiveram incidência nos 
seguintes ramos de actividade: Comércio 5 (20%), Construção Civil 2 (8%), 
Prospecção de Hidrocarbonetos 17 (68%), Prestação de Serviços 1 (4%). 
 

19.3. SEGURANÇA SOCIAL 
 

No período em análise, foram inscritos 37 contribuintes dos 140 planificados o que 
corresponde a 26,4% de realização e 265 beneficiários dos 2.500 do plano o que 
representa a 10,6%, perfazendo um total de 1.379 contribuintes e 24.026 beneficiários 
inscritos.   
 
Em relação aos activos no mesmo período registou-se 807 contribuintes e 9.791 
beneficiários. 
 
Relativamente aos beneficiários a expurgar a partir dos falecidos, demitidos, 
transferidos, entre outros, totaliza um número de 43. O número de beneficiários 
obtidos após a dedução dos que se encontram nas situações anteriormente descritas, 
é de 10.941. 
 
No processo de divulgação do Sistema de Segurança Social Obrigatória, no período 
em referência foram realizadas 17 palestras contra 160 do plano, o que representa a 
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10,62% do índice de realização, com a participação de 162 trabalhadores. A redução 
do número de palestras, deveu – se ao facto de ciclo de palestras ter  iniciado 
tardiamente. 
 

19.4. INSPECÇÃO DO TRABALHO 
 

Inspeccionados 134 centros de trabalho de diversos ramos de actividades dos 450 
planificados, o que representa a 29,8% de realizaçào, tendo sido abrangidos 3.592 
trabalhadores, dos quais 349 mulheres e 35 estrangeiros. 
As acções inspectivas incidiram na cidade de Pemba, nos distritos de Chiúre e 
Montepuez. Das visitas efectuadas, foram detectadas 152 infracções às normas 
laborais, das quais 77 foram levantados autos de notícias e 75 foram advertidas. 
 
Comparando com o mesmo período do ano transacto, o número de trabalhadores 
abrangidos subiu em 36,9 %, onde tínhamos 2.624, dada as visitas efectuadas nas 
grandes empresas, e os centros de trabalho inspeccionados baixou na ordem de 
4,97%, onde tínhamos 141 centros.. 
 
Foram cobrados 34 autos de notícias, sendo 17 pagos voluntariamente e 17 por via 
judicial, nos montantes correspondentes a 237.825,00Mts e 180.387,03Mts, 
respectivamente os 43 autos estão em processo de cobrança.  
 

19.4.1. Comissão de Resolução Extra Judicial Dos Conflitos Laborais 
 
No período em análise, o Centro recebeu e registou 69 casos de pedidos de 
mediação de diferentes ramos de actividades e 38 casos do ano passado que 
transitaram para o ano de 2011, totalizando 107 casos acumulados. 

 
Foram abrangidos 137 trabalhadores de diversas categorias profissionais e 45 
trabalhadores que transitaram para o ano de 2011, totalizando o acumulado de 182 
trabalhadores. 

 

20. FINANÇAS PÚBLICAS 
 

20.1. Receitas do Estado 
 
Foi arrecadado um montante global de 88,5 milhões de meticais da meta anual de 
277,7 milhões de meticais, o que representa uma realização de 32% e um 
crescimento de 37% quando  comparada com a receita arrecadada no ano transacto 
que era de 65,2 milhões de meticais. O crescimento da receita recolhida deveu-se 
fundamentalmente a abrangência de mais sectores na recolha de informação.  

 

20.2. Fiscalização 
  

Foram tramitados e pagos 213 processos de subsídio de morte aos legitimos 
beneficiarios.  

 
Cancelados  271 pensionistas por motivos de mortes e outros.  
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Foram  validadas  2.931 procurações dos pensionistas militares e civis em todos 
distritos da Provincia. 
 
Foram distribuídos em todos os distritos as senhas e recibos de mercado e Imposto 
de Reconstrução Nacional na Direcção da Área Fiscal da Provincia, assim como os 
livros de autuação em todos os postos da Policia de Trânsito; 
 
Fiscalizados 08 mercados das sedes dos  distritos de Balama, Chiúre, Pemba-
Metuge, Ancuabe, Macomia, Meluco, Muidumbe e Nangade, faltando por fiscalizar os 
restantes distritos; 
 
Foram efectuadas 02 fiscalizações de execução do Orçamento do Estado nos distritos 
de Mueda e Delegação do Instituto de Investigação Pesqueira, referente aos 
exercícios económicos de 2008, 2009 e primeiro semestre de 2010. Tendo sido 
constatado que os técnicos afectos nas áreas de gestão contabilística  precisam de 
uma formação sobre Gestão Financeira.  

 

20.3. Despesas Correntes 
 

Do limite global anual de 4.009,13 milhões de meticais em despesas correntes, a 
execução foi de 954,28 milhões de meticais, o que corresponde a uma realização de 
24%, sendo 372,24 milhões de meticais em salários e remunerações, 6,81 milhões de 
meticais em outras despesas com o pessoal, 63,85 milhões de meticais em bens e 
serviços e 512,57 milhões de meticais em transferências correntes.  
 
Comparativamente ao ano 2010, registou-se um crescimento de 25%, ao passar de 
3.198,9 milhões de meticais em 2010 para 4.009,13 milhões de meticais em 2011. 

 

20.4. Autarquias  
 

Do limite global de 44,14 milhões de meticais em despesas correntes, foi executado 
um montante de 9,9 milhões de meticais, o que representa uma realização de 23% e 
um crescimento de 96,2%, quando comparado com o igual período do ano transacto.  

 
Da dotação anual de 22,71 milhões de meticais em despesas de investimento na 
componente interna, foi executado um montante de 4,63 milhões de meticais, o que 
representa uma realização de 20,39%. 
 

20.5. Despesas de Investimento 
 
Da dotação actualizada de 345,49 milhões de meticais de investimento interno e 
432,12 milhões de meticais da componente perfazendo um total de 777,61 milhões de 
meticais, teve uma execução de 84,69 milhões de meticais, correspondente a 11% 
 
De 126,6 milhões de meticais do FDD, parte da componente interna, tendo sido 
desembolsado aos distritos em 50%.  
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20.6. Planificação e Orçamento 
 

v Elaborado e analisado em Sessão do Governo Provincial o Balanço do PES 
2010. 

v Harmonizadas as actividades do Plano Económico Social 2011, com o 
Orçamento aprovado pela Assembleia da República. 

v Coordenado o processo de elaboração do Cenário Fiscal de Médio Prazo 
2012-2014. 

v Preparado o dossier de documentos no contexto da visita Presidencial de 2011; 
v Em curso o processo de avaliação e reelaboração dos Planos Estratégicos de 

Desenvolvimento dos distritos de Ancuabe, Chiúre e Meluco. 
v Concluída a elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Município 

de Mueda. 
v Efectuada a monitoria e avaliação das actividades dos governos distritais no 

contexto do Programa Nacional de Planificação e Finanças Distritais. 
v Efectuado o processo de redistribuições na componente de funcionamento, 

verbas de outras despesas compessoal e bens  de serviços aos sectores e 
distritos. 

v Assegurado pagamento de salários e remunerações durante o período de 
Janeiro à Março.  

v Encaminhadas todas as necessidades orçamentais de todos os sectores à 
Direcção Nacional de Orçamento;  

v Elaborados os relatórios mensais da execução financeira da Província para 
efeitos de acompanhamento do nível de execução e posterior verificação dos 
deficits orçamentais. 

 

20.7. Promoção do Desenvolvimento Rural 
 
Programa de Desenvolvimento Económico Local 
 
No âmbito do Programa ART-PAPDEL foram realizadas as seguintes actividades: 

 
v Em curso o processo de inserção do DEL nos Planos Estratégicos e Operativos 

em todos os distritos e no  Município da Vila de Mueda; 
v Promoção de iniciativas empreendedoras, especialmente projectos de impacto 

que são implementados apenas em três distritos, nomeadamente: Quissanga, 
Pemba-Metuge e Mecufi; 

v Estabelecidos grupos de trabalho distritais e provincial sobre o DEL;  
v Capacitados 48 técnicos membros dos Conselhos Técnicos Distritais de 

Chiúre, Ancuabe, Meluco, Mecufi, Pemba-Metuge e Quissanga, em matéria de 
inserção da abordagem DEL nos Planos Estratégico de “2ª geração”; e 

v Efectuada a monitoria na unidade de panificação de Pemba-Metuge, no âmbito 
da implementação dos projectos de impacto. 
 

20.8. PATRIMONIO 
 

Durante o período em análise, o Departamento organizou dados do Inventário Geral 
do Património de 2010 e de dados de bens adquiridos durante o ano de 2010, como 
forma de responder a preparação da elaboração da Conta do Estado.  
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Paralelamente, capacitados os digitadores de dados do inventário do património do 
Estado das Direcções Provinciais e dos Serviços Distritais da Província. 
 

20.8.1. Abate de Bens do Estado 
 

Durante o período em análise, foram autorizados o seu abate e venda em hasta 
Pública 2  processos de bens do Estado, sendo: 1 da Direcção Provincial de 
Educação e Cultura e outro do Gabinete de S.Excia Governador da Província. 

 
20.8.2. Alienação de Imóveis do Estado 

 
Da Comissão Provincial de Avaliação e Alienação de Imóveis do Estado foi recebido 1 
processo novo  de habitação, o que perfaz 199 processos de imóveis em curso. 
 
Igualmente, foram concluídos e enviados a Comissão Provincial de Avaliação e 
Alienação de Imóveis do Estado 9 processos: sendo 5 de Habitação e 4 processos do 
Comércio, Indústria e Serviços. 

 

21. INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA 
 

 
Nesta área foram desenvolvidas as seguintes acções:  
 
v Capacitados 2 técnicos sobre digitação do inventário geral de Estado; 

 
v Lançado o Sistema Estatístico de 2011; 

 
v Elaborado o draft do relatório  final a nível da Província; 

 
v Em curso o processo de formação de técnicos em matéria de IDS geral; 

 
v Em curso o processo de levantamento de dados sobre IDS-PLUS ( inquérito 

demográfico de saúde); 
 
v Em curso o processo de recuperação de informação estatística junto as 

entidades informadoras;    
 

v Realizado o censo geral de agro-pecuário em toda Província; 
 
v Realizados dois inquéritos mesais de conjuntura e de quantitativas; 

 
v Enviado os dados do índice de preço ao consumidor ao INE-Central para 

efeitos de processamento e análise; 
 
v Introduzido o sistema estatístico 2011 com  a amostras personalizadas; e 

 
v Em curso a digitação e análise de dados para produção de anuário 

estatístico/2010. 
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22. COORDENAÇÃO DE ACÇÃO AMBIENTAL E 
PLANEAMENTO FÍSICO 

 
22.1. Gestão Ambiental e Avaliação do seu Impacto 

 
v Tramitados 16 processos de projectos, tendo resultado em 6 licenças 

ambientais, 9 declarações de isenção e 1 parecer técnico, e a consequente 
arrecadação para os cofres do Estado de uma receita de 154.138,52 Mts 
(Cento Cinquenta e Quatro Mil, Cento e Trinta e Oito Meticais e Cinquenta e 
Dois Centavos), proveniente do pagamento de taxa de licenciamento 
ambiental. Esta tramitação corresponde a  40% do plano anual. 

 
v Realizada inspecção ambiental nos distritos de Mocimboa da Praia, Macomia, 

Quissanga, Montepuez e Cidade de Pemba, tendo abragido 6 sectores de 
actividades em curso, nomeadamente, estaleiros da empresa de prospecção e 
pesquisa de hidrocarbonetos (ANADARKO) em Muxara e acampamento de 
Mocimboa da Praia; 2 Industrias hoteleiras (Flor de Messano e Guludo 
Experience, Lda.); e 2 pedreiras; e a obra da construção da estrada 
Montepuez/Ruaça. Destas inspecções, culminou com a emissão de 4 autos de 
notificação por se constatar irregularidades. 

 
v Efectuado o inquérito às famílias beneficiários do projecto de higiene ambiental, 

uso potencial da água (HAUP) e identificação de comunidades livres do 
fecalismo a céu aberto (LIFECA) nos distritos de Balama, Montepuez e 
Namuno. 

 
22.2. Planeamento e Ordenamento Territorial 

 
v Parcelamento parcial da área de expansão da Vila do Ibo, tendo resultado em 

91 talhões para habitação e 21 para hotelaria; e 
 

v Levantamento de dados de uma área para o reassentamento populacional no 
Posto Administrativo de Ócua, Distrito de Chiúre e entrega do Plano Distrital de 
Uso da Terra de Mueda. 
 

22.3.  Educação Ambiental e Género 
 

v Entregues 1.933 mudas de plantas exóticas (chanfuta e jambir) nos distritos de 
Meluco e Quissanga, no âmbito da directiva “Um Líder, Uma Floresta 
Comunitária” e do “Programa de Educação, Comunicação e Divulgação 
Ambiental (PECODA)”, assim como 500 fruteiras (goibeiras) nos distritos de 
Chiure, e Pemba-Metuge (EPC de Impire), no âmbito Directiva Presidencial 
“Um aluno, uma fruteira”. 
 

v Comemorado o Dia Mundial das Terras Húmidas, na Vila de Palma, no dia 2 de 
Fevereiro, tendo sido efectuada palestra e disponibilização de 300 mudas de 
plantas de sombra. Igualmente foi comemorado o Dia 3 de Março, Dia Africano 
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do Ambiente, tendo sido administradas palestras orientadas aos alunos das 
EPC’s dos Bairros de Alto Gingone e Mahate  na cidade de Pemba e 
exortações sobre a data distribuídas aos todos Governos Distritais e órgãos de 
comunicação social. Estas comemorações correspondem a 20% da 
planificação anual. 
 

v Entregue material de limpeza e saneamento do meio (carrinhos de mão, pás e 
ancinhos) e 50 mudas de plantas ao Município da Vila de Mueda. 
 

22.4. Capacitação Institucional 

 
v Contituação da construção do novo edificio dos SDPI de Pemba-Metuge, 

encontrando-se neste momento a 70% de realização. 
 

23. CENTRO DE PESQUISA DO AMBIENTE 
MARINHO-CEPAM  

 
23.1. Capacitação Institucional 
 
v Lançado o concurso para aquisição de equipamento informático, de laborarório 

e reagentes e apurado o fornecedor. De momento aguarda-se a entrega do 
equipamento e reagentes; 

v Apurado um técnico em teste preliminar de mergulho realizado. O mesmo está  
em processo de inscrição para a realização do curso; e 

v Lançado o concurso de aquisição de um servidor, estabelecimento da  rede 
interna de computadores, desenvolvimento de software de armazenamento e 
procesamento básico de dados, estando-se neste momento aguardando a 
entrega do equipamento. 

 
23.2. Investigação  
 
Estão em curso os seguintes estudos: 
 
v Estudo sobre a Dinâmica da erosão Costeira no Distrito de Mecufi; 
v Colecta de espécies marinhas e costeiras para conservação no Museu do 

CEPAM; 
v Levantamento da composição específica da flora existente no recinto e 

arredores do CEPAM; 
v Colheita  de dados para o  estudo da diversidade específica das Lagosta no 

Distrito de Mocimboa da Praia; e 
v Estudo  do cultivo de  Bacalhau Cobia e Corvina na Estação de Aquacultura do 

CEPAM. 
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24. GESTÃO DE CALAMIDADES  
 

24.1. Ocorrência de Calamidades 
 
Devido aos ventos fortes acompanhados de chuvas 279 casas de construção precária 
ficaram destruídas, sendo 112 casas destruídas totalmente e 167 destruídas 
parcialmente nos Distritos de Muidumbe, Quissanga, Chiúre, Pemba Cidade, Mecufi, 
Ancuabe, Montepuez e Namuno afectando cerca de 1.305 pessoas, o que representa 
uma redução de pessoas afectadas em 47,2%, comparativamente as 2.475  pessoas 
de igual período do ano de 2010, e 16 escolas de construção convencional num total 
de 40 salas de aulas ficaram destruídas, afectando 3.153 alunos.  
 
Devido a chuvas fortes e subida dos caudais dos rios Montepuez e Messalo, foram 
perdidos na totalidade 587,14ha de culturas diversas e 727ha parcialmente, nos 
distritos de Muidumbe, Macomia, Quissanga e Meluco, afectando cerca de 2.043 
familias. 
 
Perderam a vida 5 pessoas e 3 ficaram feridas, por motivos de descargas 
atmosféricas nos distritos de Muidumbe, Mecúfi e Quissanga.  
 
24.2. Gestão de Emergência 
 
O Governo Provincial prosseguiu com os esforços visando reduzir a vulnerabilidade 
da Província às calamidades bem como minimizar os seus efeitos, mantendo 
informadas as comunidades de forma permanente sobre a evolução da situação de 
emergência, facto que permitiu adequar os mecanismos, sistemas de prevenção e 
mitigação para o combate as calamidades. 

 
24.3. Assistência Humanitária 
 
Para a assistência humanitária, foram distribuídos 7.363 kg de produtos alimentares 
(arroz, farinha de milho, feijão, sardinha, óleo e açúcar) tendo beneficiado cerca de 
249 famílias afectadas nos distritos de Ancuabe, Chiúre, Quissanga e Muidumbe 
 
24.4. Coordenação Intersectorial 
 
Para operacionalizar o Plano de Contingência 2009/2010, foi disponibilizado pelo 
Governo Provincial um montante de 2.090,000.00Mt o qual foi executado 
436.353,21Mt. 
 
v Operacionalizado o Plano de Contingência 2010/2011; 
v Activado o Centro Operativo de Emergência Provincial, o qual funcionou 24h 

por dia durante o período de emergência; 
v Monitorizadas as bacias hidrográficas mais problemáticas na Província 

(Messalo e Montepuez), em coordenação com a ARA-Norte; 
 

v Alocados 2.300 litros de gasóleo aos distritos de Ancuabe, Quissanga, 
Mocimboa da Praia, Muidumbe e Chiúre, para monitoria e apoio no corte do 
material para construção de casas. 
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25. HIV/SIDA 
 

25.1. Prevalência 
 
Segundo o Inquérito Nacional de SIDA (INSIDA) 2009, a taxa ponderada de 
seroprevalência na Província é de 9,4%.   
 
No período em análise, foram diagnosticados 8.874 novos casos de HIV contra 9.371 
casos registados em igual período do ano transacto, o que representa uma redução 
na ordem de 5%. 
 
25.2. Prevenção 
 
Aconselhadas na Prevenção de Transmissão Vertical 35.762 mulheres. Deste número 
foram testadas 26.471 mulheres, tendo 1.518 diagnosticado positivo, das quais 51 
iniciaram com o tratamento TARV. 
 
Distribuídos na província 397.009 preservativos masculinos dos 3.000.000 
planificados, o que representa uma realização de 13% e um crescimento de 7%, 
quando comparados com os 428.602 preservativos de igual período do ano transacto.  
 
Foram, igualmente, distribuídos 94 cartazes, 147 panfletos e 23 CDs, em matérias de 
HIV/SIDA. 
 
Realizadas 301 palestras nos Sectores Público e Privado abrangendo 3.354 
trabalhadores por actividades de consciencialização sobre o HIV e SIDA. 
 
Na província funcionaram actualmente 28 Serviços de Apoio a Adolescentes e Jovens 
(SAAJ´s) distribuídos por todas sedes distritais e alguns postos administrativos. 
 
25.3. Comunicação e Advocacia  
 
Realizados 204 programas radiofónicos e televisivos sobre Prevenção e combate ao 
HIV e SIDA e emitidos 44 sessões de filmes educativos sobre a mesma matéria. 
 

25.4. Cuidados e Tratamento    
  
Dos 8.874 casos de HIV+ notificados foram admitidos ao TARV 757 pacientes contra 
850 de igual período do ano transacto, o que representa uma redução de 11%. Referir 
que dos 757 pacientes admitidos, 380 abondonaram o tratamento, correspondendo 
13%. Este abandono está relacionado com problemas nutricionais, distância entre o 
local de residência e a unidade sanitária. 
  

25.5. Mitigação 
 
Durante o período em análise, 1.190 Crianças Órfãs e Vulneráveis recebem apoio de 
diferentes agentes implementadores e organizações vocacionadas. Igualmente 
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beneficiam de apoio de formação vocacional, nutricional, psicossocial directa a 
pessoas vivendo com a HVI e SIDA. 
25.6. Monitoria e Avaliação 
   
Efectuadas 4 supervisões de monitoria e avaliação dos Subprojectos financiados pelo 
CNCS e outras actividades integrando a componente HIV e SIDA nos distritos de 
Montepuez, Namuno, Mueda, Nangade, Mocimboa Praia e Muidumbe, das 51 
planificadas. 

  
26. PREVENÇÃO E COMBATE A DROGA 

 

26.1. Prevenção ao Tráfico e Consumo Ilícito de Droga  
 

Administradas 66 palestras das 565 planificadas, abarcando 21.546 beneficiários dos 
92.000 planificados, o que corresponde a uma realização de 11% e 23% 
respectivamente, tendo como grupo-alvo estudantes da cidade de  Pemba,  
Mocimboa de Praia, Montepuez, Ibo, Chiúre e Quissanga e reclusos das cadeias da 
cidade de Pemba e dos distritos de Mueda, Mocimboa da Praia, Montepuez. E ainda 
nas três escolas de condução do Município de Pemba;  

 
Distribuídos 6.010 materiais gráficos de propaganda anti-droga, (cartazes e 
panfletos), dos 9.000 previstos, o que corresponde a uma realização de 66%, nos 
locais de maior concentração populacionais (instituições de ensino públicos e 
privados, mercados, bares e restaurantes) em toda Província; e  

 
Inseridos 2 spots em línguas portuguesa e locais na Rádio Moçambique e na rádio 
televisão comunitária de Montepuez.  

 

26.2. Fiscalização e Controlo de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas 
 
Efectuado o controlo regular de entrada e saída de medicamentos e inspecção ao 
depósito provincial de medicamentos e das unidades sanitárias: HPP, HR’s e CS’s. 
rurais. 

 
26.3. Tratamento, Reabilitação e Reinserção Social dos Toxicodependentes 
 

Atendidos 2 pacientes toxicodependentes no Hospital Provincial de Pemba para 
efeitos de desintoxicação e aconselhamento relacionados com o consumo de 
cannabis-sativa (suruma).  
 
 Reinserido um toxicodependente na sua respectiva família, na cidade de Pemba. 
 

26.4. Combate e Repreessão ao Cultivo, Tráfico e Consumo Ilícitos de Droga 
 
Apreensão de 5.790 Kg de cannabis-sativa, (vulgo suruma), sendo 3,790 no distrito 
de Balama e 2.000 no distrito de Pemba-Metuge, com indiciação de 9 cidadãos 
moçambicanos, sendo 5 relativo ao tráfico e 4 ao consumo. 
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26.5. Meios e Técnicas de Ocultação de Drogas 
 
As vias de tráfico de drogas foram terrestres, marítimas e áreas. Os traficantes têm 
diversificado o seu “modus operandi” no tráfico ilícito de drogas, tendendo a convergir 
em direcção a Nampula através dos distritos de Namuno e Chiúre; a Tanzânia através 
dos distrtos de Mueda, Nangade, Palma e Mocimboa da Praia e a rota aérea 
Nairobi/Dar-es-Salam-Pemba/Maputo.  
 
Os principais meios ou técnicas de ocultação de drogas são viagens a calada de noite 
e embalagens de cannabis-sativa em plásticos, papéis, tambores de 200 litros, galões 
de 20 litros, sacos de sisal e ráfia, contentores, malas de viagem, o cultivo no meio de 
outras culturas, o transportes no seio de outras cargas, entre outras formas. 

 

27. Ciência e Tecnologia 
 

27.1 Investigação Cientifica 
 
v Inscritos 353 alunos dos 500 planificados, no âmbito do Programa Criando 

Cientistas Moçambicanos do Amanhã, ao nível das Escolas Secundárias de 
Mecúfi, de Pemba, 16 de Junho, colégio Diocesano Dom Bosco, Fraternidade, 
Pemba-Metuge, Chiúre e Montepuez, o que corresponde a uma realização de 
71%,  visando identificar e nutrir estudantes jovens talentosos que irão estudar 
matemática e ciências na universidade e/ou encontrar trabalho em sectores 
científicos, desenhar o suporte, bem como enriquecer a comunidade científica 
provincial. 
 

v Feita 6 projecções de documentários sobre Ciência e Tecnologia das 6 
projecções igualmente planificadas,  para cerca de 766 alunos, nas Escolas 
Secundárias de Pemba-Metuge (122 alunos), Montepuez (139 alunos) e 
Cidade de Pemba (505), o que representa uma realização de 100%; 

 
v Identificadas duas escolas que irão albergar as placas de ciência, sendo a 

escola Secundária 16 de Junho e de Pemba; 
 
v Iniciado o processo de inscrição de alunos que irão participar nas Olimpíadas 

de Ciências ao nível dos 5 distritos da província (Mecúfi; Montepuez, Chiure, 
Pemba-Metuge e Cidade de Pemba); 
 

27.2 Divulgação, promoção e Transferência da Ciência e Tecnologia 
 
v Dissiminadas as 10 melhores experiências cientificas da Feira de Ciência e 

tecnologia de  2010, nas escolas Secundária de Pemba-Metuge num universo 
de 122 alunos do I e II ciclo, Escola Secundária de Montepuez 139 alunos do I 
e II ciclo totalizando 261 alunos do II e II ciclo; 
 

v Realizadas duas (2) palestras do lançamento oficial da Feira Distrital de 
Ciência e Tecnologia ao nível dos Distritos de Pemba-Metuge e Montepuez 
envolvendo 275 alunos, dos quais 130 do distrito de Pemba-Metuge e 145 de 
Montepuez; 
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Outras actividades não Planificadas e Realizadas 
 
v Contactados os SDEJT dos distritos de Pemba-Metuge, Chiúre, Montepuez, 

Quissanga e Ancuabe sobre o decurso do processo da selecção do inovador 
que irá representar a província na 2ª Gala do inovador moçambicano na cidade 
do Maputo; 
 

v Realizada nas instalações da Delegação Provincial de Ciência e Tecnologia da 
Cidade de Pemba a selecção do inovador que irá representar a província na 2ª 
Gala do Inovador Moçambicano na Cidade do Maputo no mês de Abril; 

 
v Identificada no Distrito de Pemba-Metuge uma área de 2 hectares destinada 

para estabelecimento do campo de transferência de tecnologias agrárias; 
v Realizado um curso de capacitação sobre gestão e maneio de fertilidade dos 

solos para produtores e extensionistas do distrito de Pemba-Metuge com a 
duração de 4 dias e contou com a participação de  39 produtores, 7 
extensionistas  um técnico da Delegação Provincial de Ciência Tecnologia; 
  

v Contactada a Direcção do Instituto Agrário de Bilibiza localizado no distrito de 
Quissanga no sentido de criar parcerias na divulgação e transferência de 
tecnologias aos estudantes e a população circunvizinha. 
 

27.3 Tecnologias de Informação e Comunicação 
 
v Mantido o 1°contacto com alunos das Escolas Secundárias de Pemba 

actualizando os grupos de trabalho para realização de provas de matemática e 
física via internet que esta prevista para o mês de Junho do ano em curso; 
  

v Realizada a cerimónia do lançamento de terminais de satisfação de utentes 
através do Balcão de Atendimento Único da Cidade de Pemba, evento 
orientado por sua Excelência Senhor Governador da Província de Cabo 
Delgado; 

 
v Identificado um empreiteiro para reabilitação da casa onde irá funcionar  rádio 

comunitária de Nangade; 
 
v Iniciada a reabilitação e apetrechamento da casa onde irá funcionar rádio 

comunitária de Nangade; 
  
v Durante o primeiro trimestre o CPRD (Centro Provincial de Recursos Digitais), 

em coordenação com a Delegação Provincial de Ciência Tecnologia formou em 
pacotes de TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) 72 pessoas 
entre os quais 20 são funcionários públicos e 52 são estudantes e professores;   

 
27.4 Outras Acções Desenvolvidas no Sector  

 
v Realizado o primeiro contacto com 200 alunos do I e II ciclo das Escolas 

Secundárias de Pemba entre elas: 16 de Junho, Fraternidade, Colégio 
Diocesano Dom Bosco e Secundária de Pemba para um universo de 50 alunos 
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em cada escola para divulgar os programas que estão contemplados para o 
ano de 2011; 
 
v Participação do Delegado Provincial e o Inovador Aly Massequese no 

primeiro diálogo nacional sobre Inovação em Moçambique, evento que teve 
lugar de 23 a 24 de Março de 2011, no recinto do Centro de Conferência 
Joaquim A. Chissano na Cidade de Maputo; 

v Participação de 2 técnicos da delegação na formação de agente do 
património para digitação de dados de inventário geral de 2011; 

 
v Participação do técnico da planificação no encontro do grupo de trabalho 

provincial do desenvolvimento económico local;   
 

28. CONSTRANGIMENTOS E PERSPECTIVAS 
 

 

28.1. CONSTRANGIMENTOS  
 

a) Deficiente estado das vias de acesso; 
b) Prevalência do conflito homem/fauna bravia; 
c) Baixo nível de reembolso  do Fundo de Desenvolvimento Distrital;  
d) Prevalência de queimadas descontroladas e erosão; e 
e) Deficiente saneamento do meio.  

 

28.2. PERSPECTIVAS 
 

a) Continuar a implementar programas de melhoramento da transitabilidade das 
vias de acesso;  

b) No âmbito da prevenção e mitigação do conflito homem/fauna bravia, 
intensificar as acções de: 

 

v Informação às populações e as autoridades comunitárias dos programas 
e realizações do Governo; 

v Sensibilização das populações para abertura de machambas em bloco e 
uso de métodos de afugentamento tradicionais; e 

v Capacitação técnica dos fiscais. 
 

c) Continuar a sensibilização dos mutuários para efectuarem prontamente o 
reembolso e a capacitação quer dos mutuários assim como os conselhos 
técnicos distritais; e 

d) Intensificar o trabalho de sensibilização as populações sobre as medidas de 
prevenção das doenças endémicas, queimadas descontroladas, erosão e 
saneamento do meio com envolvimento de todos seguimentos sociais.  
 
 
 

Pemba, Abril de 2011 


