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Cerca de 50 Jovens participam na 
remoção de resíduos sólidos urbanos 

Cerca de 4500 pessoas 
afectadas pelas chuvas 

Manuel de Araújo 
visita infra-estruturas  
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As actividades consi-
stiram na remoção do 
lixo, educação cívica e 
moral na Av. Maputo, 
Zero-Zero, SunLight 
e no Triângulo, envol-
vendo as vereações da 
Cultura, Juventude e 
Desporto, de Urbani-
zação e Construções, 
da Polícia, Fiscali-
zação e Transporte, de 
Saneamento, Jardins e 
Mudanças Climáticas, 
bem como a Empresa 
Municipal de Sanea-
mento (EMUSA) e 
Postos Administra-
tivos Urbanos.
Segundo Hélder Ua-
jonda, funcionário ac-
tivo nas questões de 
saneamento do meio 
ao nível do Conselho 
Autárquico de Queli-
mane, as actividades 

de limpeza tem gera-
do valor inestimável 
por contribuir na ma-
nutenção da saúde 
pública.
Estando em período 
chuvoso, Hélder Ua-
jonda afirma que é o 
momento em que a 
edilidade deve tomar 
as rédeas para evitar 
a eclosão de doenças 
diarreicas e outras ad-
vindas do mau manu-
seamento de resíduos 
sólidos. Acrescenta 
que além da limpeza 
nos postos de maior 
foco, o departamento 
de valas de drenagem 
está a levar a cabo a 
manutenção e abertura 
de valas de drenagem 
para permitir o rápido 
escoamento de águas 
pluviais.

Hermínio Leonel Ama-
de, Director do Depar-
tamento da Juventude 
no Conselho Autárqui-
co da Cidade de Que-
limane, disse a partici-
pação dos jovens em 

acções sociais deve ser 
percebida de manei-
ras que possa permitir 
maior envolvimento 
nos processos e activi-
dades que decorrem ao 
nível da Autarquia.

Cerca de 50 Jovens participam na remoção de 
resíduos sólidos urbanos em postos de maior foco

Cerca de 
c i n q u e n t a 
jovens de 

diferentes bairros da 
Cidade de Quelimane, 
realizaram no sábado 
(18), actividades ligadas 
ao saneamento do 
meio nos postos de 
maior concentração 
de resíduos sólidos 
urbanos.
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Munícipes chamados a contribuir 
para a limpeza da cidade
A Directora da 
Empresa Municipal de 
Saneamento (EMUSA) 
responsável pela gestão 
de resíduos sólidos 
urbanos na Cidade de 
Quelimane, Hortência 
Agostinho, reconhece 
o desafio de manter 
a cidade limpa e 
considera ser enorme.
O problema que tem 
gerado obstáculos na 
remoção de resíduos 
sólidos tem a ver 
com a forma como os 
munícipes encaram 

a responsabilidade 
de manter o estado 
sanitário urbano.
Quase em todos 
postos de depósito 
de resíduos sólidos, 
se observa o não 
cumprimento das 
regras impostas pela 
postura municipal, 
bem como a 
“ignorância” e 
desleixo por parte dos 
munícipes na hora de 
depositar o lixo. 
Face a esta 
situação, Hortência 



Vereação da Polícia Municipal promete sanções 
em casos de desobediência à Postura Municipal
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Na Autarquia de Que-
limane, foi instituído 
no ano de 2017 o cor-
po da Policia Ambi-
ental que conta com 
seis agentes, os quais 
operam nos postos de 
depósito de lixo e não 
só, como forma de 
aprimorar as acções 
de sensibilização e 
controlo do cumpri-
mento da Postura 
Municipal.
No seguimento dos 
propósitos da institu-

cionalização do corpo 
da Policia Ambien-
tal, Cândido Supião 
Alferes, Vereador da 
Polícia, Fiscalização e 
Transporte na Autar-
quia de Quelimane, 
disse durante as ac-
tividades de limpeza 
realizadas no sábado 
(18) que os agentes 
vão pautar pela apli-
cação de multas em 
casos de transgressão 
do disposto no código 

de posturas, relativa-
mente ao horário.
“Estamos virados à 
sensibilização dos 
munícipes para que 
de forma regular con-
heçam o horário de 
depósito de lixo e os 
locais apropriados 
para o depósito. Te-
mos agentes da polícia 
ambiental que fazem 
a fiscalização, tendo 
como acção imediata 
a aplicação de multas 
em caso de desrespei-

to ao horário e local 
de depósito de lixo” – 
disse Cândido Supião 
Alferes.
Cândido Supião Al-
feres apela aos muníc-
ipes para observarem 
as regras de depósito 
de lixo de modo a 
evitar multas result-
antes da transgressão 
do código de postura 
municipal.

Agostinho chama 
a responsabilidade 
de todos para a sua 
solução e defende que 
“o município não pode 
limpar sozinho o lixo 
gerado por milhares de 
pessoas, por isso todos 
munícipes devem 
contribuir para o bem-
estar da cidade.”
Refere-se que o 
comportamento de 
alguns munícipes 
preocupa uma vez que 
pautam por colocar o 
lixo fora do contentor 
ou materiais que não 
devem ser lá colocados, 
por exemplo, entulhos, 
troncos de árvores, pias 
e outros tipos de lixo 
não-domésticos.





Convite 

 São convidadas todas as instituições Públicas e Privadas que queiram  
participar e lançar a sua marca e produtos durante a realização do 
Carnaval da Resiliência a ter lugar de 14 a 23 de Fevereiro, na Av. 

Marginal, frente a EMOSE, a enviar cartas de manifestação de interesse 
ao Conselho Autarquio até o dia 7 de Fevereiro de 2020. 

Quelimane, Rumo aos Bons Sinais.

Quatro mil 
q u i n h e n t a s 
sessenta e 

duas pessoas ficaram 
afectadas pela queda 
de chuvas moderadas a 
fortes até a última sex-
ta-feira (17) na cidade 
de Quelimane. Entre-
tanto, não há nenhuma 

família que foi alojada 
em consequência das 
inundações. 
Segundo o Vereador 
para a área de Urbani-
zação e Construções 
e Coordenador do 
Centro Operativo de 
Emergências ao Nível 
da Cidade de Queli-

Cerca de 4500 pessoas afectadas 
pelas chuvas em Quelimane 

mane, a autarquia está 
preparada para dar 
resposta em casos de 
inundações, tendo já 
sidos identificados os 
locais seguros para  
abrigo temporário. 
Face às chuvas torren-
ciais que vem se regi-
stando na Cidade de 

Quelimane e por toda 
a província da Zam-
bézia, Octávio Saíde 
avançou na manhã 
desta segunda-feira 
(20) que existe uma 
equipa composta por 
munícipes de boa-fé, 
que têm vindo a efec-
tuar a limpeza nas 
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valas de drenagens 
com vista a permitir o 
rápido escoamento das 
águas.
Apesar de constantes 
apelos para que os 
munícipes abandonem 
as zonas de risco, Oc-
távio Saíde afirma que 
o facto de existirem ca-
sos de pessoas que in-
sistem em permanecer 
nas áreas identificadas 
como sendo de alto 
risco é um fenómeno 
que preocupa a edili-
dade. 
“Existem zonas pro-
pensa previamente 
mapeadas como é o 
caso dos bairros de 
Manhaua, Icidua, Mor-
ropue e Padeiro onde 
as pessoas ocupam in-
formalmente sem ob-
servância dos mapas 
de zonas vulneráveis e 
sem consentimento do 
Conselho Autárquico, 
mas a edilidade está a 
trabalhar com a Pro-
curadoria da Repúbli-
ca, assim como com 
o Instituto Nacional 
de Gestão de Calami-
dades, actores que 
fazem parte deste pro-

cesso, para a retirada 
compulsiva naquelas 
zonas” – afirmou Oc-
távio Saíde. 
No bairro de Mirazane 
foram afectadas trinta e 
sete casas, dezoito casas 
lavadas e um total cen-

to e cinquenta pessoas 
e no bairro Mborio no 
Posto Administrativo 
n°5, foram afectadas 
cento e sessenta e três 
pessoas e mais outros 
bairros não menciona-
dos, totalizando qua-
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tro mil quinhentos e 
sessenta duas pessoas 
segundo informações 
actualizadas na última 
sexta- feira.
Enquanto a chuva con-
tinua a cair, os Comi-
tés Locais de Gestão 
de Risco de Calami-
dades e técnicos do 
Conselho Autárquico 
encontram-se a faz-
erem a monitória ao 
nível de todos os pos-
tos administrativos, 
bem como a recolha 
de dados para poder-
se fazer a actualização 
de informação.

Octávio Saíde, Coordenador do Centro Operativo 
de Emergências na Autarquia de Quelimane

Construir em zonas baixas e sem o 
conhecimento do Conselho Autãrquico da 
Cidade de Quelimane pode lhe custar caro!

Evite a construção ilegal
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O Presidente 
do 

Conselho 
Autárquico de 

Quelimane visitou 
nesta terça-feira 
(21 de Janeiro), 

três infraestruturas 
municipais, 

nomeadamente, a 
ponte de Ivagalane, 

Escola Primária 
de Ivagalane e a 

Praça da juventude 
Municipal. 

Manuel de Araújo, que 
esteve acompanhado 
pela delegação da 
Câmara Municipal de 
Setúbal, bem como 
pelo vereador para a 
área de infraestruturas, 
director de edificações e 
outros funcionários do 

Conselho Autárquico de 
Quelimane.
Na sequência da 
visita, Manuel de 
Araújo manifestou-se 
preocupado em relação 
a água das chuvas que 
tem inundado o pátio da 
futura Escola Primária 

de Ivagalane, a qual está 
a ser construída com o 
financiamento da Câmara 
Municipal de Setúbal.
“Temos que encontrar 
uma medida para 
permitir o escoamento 
dessas águas porque se 
chover e permanecerem 

Manuel de Araújo visita infra-estruturas  

muito tempo, 
podem prejudicar a 
infraestrutura, além de 
proporcionar condições 
para a eclosão de 
doenças e os alunos 
serão os maiores 
afectados” – Afirmou 
Manuel de Araújo. 
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A imagem que fica em nosso arquivo  


