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O Município de Pemba, situa-se no 

Norte de Mocambique, ocupa uma área 

de 194 km² é a 1ª maior Baia de Africa, 

com 343.967 habitantes, segundo a 

ultima actualização (Fonte: INE – 2020).

As Mudanças Climáticas (MC) tendem a 

aumentar a frequência e intensidade de 

eventos climáticos extremos pondo em 

risco vidas humanas e bens acumulados 

ao longo de muitos anos de trabalho e 

de investimentos.

O rápido crescimento da população

urbana geram uma mudança ambiental 

e climática complexa que contribui e 

amplia o risco.

A Cidade enfrenta desafios climaticos, 

que tem defraudado os esforços 

empreendidos pela Edilidade e dos 

munícipes para a melhoria do 

bem-estar local, a destacar:

❑Chuvas fortes e inundações;

❑Ventos fortes e ciclones;

❑Aumento do nível do mar e

❑Erosão.

DESAFIOS CLIMÁTICOS DA CIDADE



ASPECTOS INOVADORES E 

DESAFIOS ATUAIS

A participação popular é indispensavel 

para o bom funcionamento da 

Autarquia.

O Orçamento participativo é uma das 

estrategias usadas pela Edilidade para 

reforçar a transparencia na gestão da 

coisa pública, e os aspectos 

inovadores sao:

❑Publicação de informações 

orcamentais (PESOM); 

❑Planificação conjunta em função as 

necessidades das comunidades 

(Passeatas) etc;

Estes mecanismos usados além de gerar 

confiança, melhoram a qualidade da 

governação municipal, cujo foco é 

"Governar com o Munícipe".

E um dos grandes desafios atuais é:

❑Insuficiência de fundos, acentuada pela 

conjuntura econômica e a pandemia 

Covid-19;

❑Impactos do Ciclone Kenneth.

❑ Prestação de contas na Assembleia 

Municipal e reuniões do Conselho 

Consultivo;

❑ Fixação na vitrina o diário da 

tesouraria.



PRINCIPAIS RESULTADOS E PROJETOS 

ILUSTRATIVOS E FATOS-CHAVE.

❑ Construção do Centro comunitário 

do Bairro Eduardo Mondlane, fui 

uma das iniciativas da 

comunidade;

❑ A Construção do mercado de Peixe 

de Noviane no Bairro Josina 

Machel;

❑ A Reabilitação da nascente de 

colocoloni – Paquitequete;

❑ Abertura de furos de água;

❑ Arborização da Cidade atraves de 

apoio das iniciativas locais, atraves 

do projecto uma familia uma árvore 

de fruta;

❑ Limpeza da vala de Drenagem de 

Paquitequete.



LIÇÕES DO ESTUDO COMPARATIVO. ASPECTOS OU 

EXPERIÊNCIAS DE OP MAIS CHAMARAM  ATENÇÃO E 

PARECEM RELEVANTES 

❑ Cuenca, Ecuador – acordo de 

responsabilidade social entre o 

municipio e uma paroquia na 

gestão do aterro sanitaria;

❑ Geração de emprego atraves das 

actividades de reciclagem dos 

Residuos Solidos;

❑ Geração de recursos atraves de 

uma taxa municipal sobre os 

Residuos Solidos;

❑ A fabrica de biogas gerida pela 

paroquia reduz Gases de Efeito de 

Estufa.

EXPERIÊNCIAS DE OP MAIS CHAMARAM 

ATENÇÃO E PARECEM MAIS RELEVANTES 



PEMBA QUE TODOS 
QUEREMOS



OBRIGADO


