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Nampula!

Manifesto
Eleitoral

ELEIÇÃO INTERCALAR DO PRESIDENTE
DO CONSELHO MUNICPAL DE NAMPULA
MANIFESTO ELEITORAL
DO CANDIDATO DA RENAMO, PAULO VAHANLE
O Programa de Governação da Autarquia de
Nampula, aqui proposto pelo Candidato à Presidente
do Conselho Municipal da Cidade de Nampula pelo
Partido Renamo, Paulo Vahanle incorpora os
objectivos
preconizados
nas
agendas;
de
desenvolvimento de Moçambique 2025, de África
2063 e das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Sustentável 2030.
Por outras palavras, a visão política da Renamo
sobre a prosperidade dos Munícipes de Nampula
defendido por Paulo Vahanle encontra-se também
incorporada no presente manifesto.
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1. Água
Sabe-se que sem água não há vida mas os
munícipes de Nampula vivem a tortura diária de
falta de água. Com o Candidato da Renamo, Paulo
Vahanle, haverá furos e reservatórios para que haja
água para todos.
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2. Educação e Juventude
No município de Nampula há falta de escolas de
Artes e Ofício para as nossas crianças e jovens. O
Candidato da Renamo, Paulo Vahanle, vai trazer
Escola de Artes e Ofício de modo a promover o
auto-emprego. Os jovens vão aprender a construir e
a fabricar as coisas que as comunidades precisam.
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3. Auto Sustento
Por falta de recursos há pouca produção, daí a
pobreza da maioria dos munícipes. O candidato da
Renamo vai incentivar actividades económicas em
sectores como, indústrias cerâmicas, lacticínios,
agro-pecuária, piscicultura e apicultura. A juventude
precisa de oportunidades!
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4.
Infraestruturas e Transporte
1.Infraestruturas
As ruas da cidade de Nampula estão em péssimo
estado de transitabilidade. As travessias nos riachos
são feitas com grande perigo devido a falta de
pontes. O Candidato da Renamo, Paulo Vahanle, vai
melhor as vias de acesso.
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A cidade de Nampula possui uma rede de transporte
público deficiente e não humanizante, o candidato
da Renamo Paulo Vahanle vai adoptar medidas
adequadas para que os munícipes beneficiem-se de
um transporte público condigno.
Com Paulo Vahanle cenários destes não se repetirão
porque as obras serão de grande qualidade.
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5.
Pública e Saneamento do Meio
3. Saúde
Educação
O
à saúde
é um
dos direitos
do
Háacesso
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e Ofício fundamentais
para as nossas
homem.
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Paulo
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crianças Ojovens.
O Candidato
Renamo,
fara
para vai
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a assistência
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do
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com as águas negras, o que periga a saúde pública.
O Candidato da Renamo, Paulo Vahanle, vai
construir um sistema de drenagem eficaz.
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6. Emponderamento da Mulher
A mulher é uma das principais vítimas da pobreza,
por isso o seu envolvimento no combate deste mal
é crucial. O candidato da Renamo Paulo Vahanle vai
incentivar o emponderamento da mulher. A mulher
é capaz!
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5.
da Mulher
7. Emprego
MercadoseeEmpoderamento
Feiras
A Cidade de Nampula é muito populosa porém, tem
Há
pouca
produção
recursos
daí a
poucos
mercados.
Comcom
Paulo
Vahanle,locais,
o Candidato
pobreza
da maioria
dos munícipes.
candidatovão
da
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dos bairrosOperiféricos
Renamo
vai
incentivar
actividades
económicas
em
crescer mais e será construído um Mercado de
sectores
como florestas, indústrias cerâmicas,
peixe.
lacticínios, agro-pecuária, piscicultura e apicultura.
A juventude precisa de oportunidades!
A mulher tem que entrar na luta contra a pobreza,
ser activa nos mercados, nas fábricas e a dirigir as
organizações económicas e sociais ao lado do
homem. O Candidato da Renamo, Paulo Vahanle,
vai incentivar o Empoderamento da Mulher.

9

PAULO VAHANLE
Renamo e Vahanle, Escolha
Certa para Nampula!

O Município de Nampula tem sido alvo de grande
onda de criminalidade o que põe em causa, a vida
dos munícipes e de modo geral a ordem, defesa e
segurança pública; o candidato da Renamo Paulo
Vahanle
em
articulação
com
os
órgãos
competentes vai priorizar o combate deste mal de
modo a trazer a paz e tranquilidade a cidade de
Nampula.
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8.
Cultura e
e Desporto
Desportos
4.Cultura
A cidade de Nampula carece de locais para a prática
Campos de jogos para cultura e desporto recreativo
de actividades culturais e desporto. Os poucos
são escassos para a Cidade de Nampula. Os
espaços existentes estão a ser vendidos para
espaços estão a ser vendidos para construção de
construção de casas e de barracas de forma
casas. O Candidato da Renamo, Paulo Vahanle, vai
desordenada. O Candidato da Renamo, Paulo
criar Campos de Jogos em todos os bairros.
Vahanle, vai privilegiar criação de condições de
modo a massificar a prática da cultura e desporto na
cidade de Nampula.
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A criança precisa de crescer saudável e alegre.
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9. Meio Ambiente
A cidade tem poucas árvores nas ruas. O
A cidade tem poucas árvores nas ruas. O Candidato
Candidato da Renamo, Paulo Vahanle, vai mandar
da Renamo, Paulo Vahanle, vai incentivar o plantio
plantar árvores nas ruas de Nampula. Quando o
de árvores nas ruas da cidade de Nampula.
munícipe caminhar ao longo das ruas, já vai ter
sombra para se proteger daquele sol escaldante.
Nampula está a ficar um deserto, terra sem árvores.
O Candidato da Renamo, Paulo Vahanle, vai mandar
reflorestar as zonas não habitadas da cidade. O
meio ambiente dos munícipes vai melhorar!
A cidade de Nampula não tem drenagens e as
águas das chuvas misturam-se com as águas
negras, sujando os riachos e as lagoas. O
Candidato da Renamo, Paulo Vahanle, vai mandar
construir drenagens de águas de chuvas e
tratamento de esgotos.
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Em muitos bairros os munícipes vivem rodeados de
lixo e convivem com cemitérios. Para inverter este
cenário o candidato da Renamo Paulo Vahanle vai
construir cemitério municipal e aterro sanitário fora
das zonas habitadas e vai priorizar a recolha e
tratamento do lixo.

Nampula está a ficar um deserto, terra sem
árvores. O Candidato da Renamo, Paulo Vahanle,
vai reflorestar as zonas não habitadas da cidade. O
meio ambiente dos munícipes vai melhorar!
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10. Parques Infantis e Espaços de Lazer
No Município da Cidade de Nampula escasseiam
jardins infantis e espaços públicos de laser
condignos.
O Candidato da Renamo, Paulo Vahanle, vai criar
jardins infantis para ocupar de forma saudável as
nossas crianças e melhorar a qualidade dos espaços
públicos de lazer para munícipes.
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VOTA VAHANLE!
O Candidato da Renamo!
O Garante da Prosperidade dos
Munícipes da Cidade de Nampula!
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