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Maputo  – A banca-
da parlamentar da Renamo na As-
sembleia da República solicitou 
ontem, quarta-feira, 8 de Março, a 
presença do ministro da Agricultu-
ra e Desenvolvimento Rural, Celso 
Correia, para explicar à Assembleia 
da Repúblicas as declarações se-
gundo as quais 90% da população 
moçambicana tem alimentação 

segura, com três refeições por dia.
“A bancada parlamentar da Rena-

mo quer submeter um requerimento 
que se fundamenta nos n.os 1 e 2 do 
Artigo 29 do Regimento da Assem-
bleia da República referente à maté-
ria urgente sobre as estatísticas na-
cionais sobre a segurança alimentar 
e nutricional em Moçambique”, dis-
se o relator da bancada parlamentar 

da Renamo, Venâncio Mondlane.
Mas parece que a presidente da 

Assembleia da República, Esperança 
Bias – de quem, apesar de ser depu-
tada da Frelimo, se esperaria o mí-
nimo de equilíbrio e imparcialidade 
na condução dos trabalhos – não 
gostou do pedido da Renamo, visto 
que, enquanto Venâncio Mondlane 
falava, Esperança Bias interrompeu-

Maputo  – No âmbito 
dos problemas com a implemen-
tação da Tabela Salarial Única, o 
primeiro-ministro, Adriano Maleine, 
e o ministro da Economia e Finan-
ças, Max Tonela, disseram, ontem, 
quarta-feira, 8 de Março, na Assem-
bleia da República, que, apesar das 
falhas verificadas, houve aumento 
salarial para 91% dos funcioná-

rios públicos e agentes do Estado.
“Nós tivemos incremento de salá-

rios em 91% dos mais de 361.000 
funcionários do Estado. A título de 
exemplo, a nível dos auxiliares, o sa-
lário mínimo passou de 4.689 para 
8.769,00 meticais. Mas este incre-
mento também é verificado a nível 
de técnicos médios, básicos, supe-
riores N2, N1 e especialistas”, dis-

se Adriano Maleiane, percentagem 
que foi corroborada por Max Tonela.

Segundo Maleiane, o salário-
-base de um técnico superior pas-
sou de 7.443,00 para 14.758,00 
meticais; do técnico superior 
N1 passou de 17.539,00 para 
37.758, 00 meticais; de um es-
pecialista passou dos anteriores 
24.882,00 para 60.758,00 meticais.
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Tabela Salarial Única

Adriano Maleiane e Max Tonela dizem que 91% 
dos funcionários públicos saíram a ganhar

Renamo quer Celso Correia na Assembleia da 
República para mostrar o endereço dos 90% de 

moçambicanos com três refeições
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Salários consomem 70% das 
receitas do Estado

Na mesma ocasião, o ministro da 
Economia e Finanças, Max Tone-
la, disse que era importante apro-
var a TSU em parte para controlar 
a tendência crescente da despesa 
com os salários na Função Pública.

É que, segundo o ministro, uma ten-
dência desta natureza faz com que o 
Estado pare de investir, para se dedicar 
ao consumo. Esta tem sido uma das 
críticas da oposição e de organiza-
ções não-governamentais quando o 
Governo apresenta o Plano Económi-
co e Social e o Orçamento do Estado.

Segundo Max Tonela, as despesas 
com salários passaram de 8% em re-
lação ao Produto Interno Bruto, em 
2010, para 14%, em 2021. Na região 
austral, a média é de 8%. A folha com 
salários é a principal componente da 
despesa do Estado. Em 2010, repre-
sentava 59%. Em 2021, represen-
tava 70% das despesas do Estado.

“O Estado existe para resolver ques-
tões de desenvolvimento, construção 

de infraestruturas, áreas sociais e 
outras. Com essa tendência, a folha 
de salários vai fazendo com que o 
Estado seja menos capaz de realizar 
a sua principal responsabilidade”, 
disse Max Tonela, quando tentava, 
mais uma vez, explicar as razões que 
levaram o Governo a inventar a TSU.

“Era urgente que esta tendência 
fosse resolvida, sob o risco de tor-
nar a existência do Estado insus-
tentável”, acrescentou o ministro.

Mas, mesmo com a TSU, pare-
ce que o Governo ainda não con-
seguiu controlar essa tendência. É 
que, segundo o ministro, em 2018, 
o aumento salarial foi de 5%, mas, 
ao fim dos doze meses, a folha de 
salários teve um aumento de 13%.

No ano passado, a despesa com 
salários foi de 154,4 mil milhões 
de meticais. Para este ano, a des-
pesa com salários é de 185,3 mil 
milhões. Houve um aumento de 
20%, mas, segundo o ministro, são 
“custos estimados e controlados”.

Dados do Plano Económico e So-

cial e do Orçamento do Estado para 
2023 indicam que o Estado vai ter 
uma despesa de 472 mil milhões de 
meticais, o que representa 35,8% 
do Produto Interno Bruto, tendo ha-
vido uma projecção de 40,1% no 
ano de 2022. Do total da despesa, 
67,1% será absorvida pelas despe-
sas de funcionamento. As despe-
sas de investimento continuam a 
decrescer, tendo saído de 25,5%, 
em 2022, para 19,8%, em 2023.

Nas despesas de funcionamento, 
a rubrica de despesas com pessoal 
está avaliada em 185.258,2 milhões 
de meticais, equivalente a 14% do 
PIB, um acréscimo de 0,3% face à 
lei anterior. O Governo diz que a 
subida tem a ver com as novas ad-
missões e com o impacto da imple-
mentação da Tabela Salarial Única.

Para o exercício económico de 
2023, a perspectiva é que a despesa 
de investimento seja de 93.330,9 mi-
lhões de meticais, o que equivale a 
7,1% do PIB, uma redução de 3,1% 
em relação a 2022. (André Mulungo)

-o, alegando que já estava a entrar 
para o debate. Venâncio Mondla-
ne mostrou que não estava a entrar 
para o debate mas a fundamentar o 
pedido da sua bancada parlamen-
tar. Foi necessária a intervenção de 
outro deputado da Renamo, Alfredo 
Magumisse, para chamar a aten-
ção à presidente da Assembleia da 
República. A seguir, visivelmente 
zangada, Esperança Bias devolveu a 
palavra a Venâncio Mondlane, ten-
do-lhe dito para fazer o seu pedido 

desde o início. Já há algum tempo 
que a oposição se vem queixando da 
direcção dos trabalhos com carácter 
parcial por parte de Esperança Bias.

O pedido da Renamo surge em 
resposta à indignação que se se-
guiu às declarações do ministro da 
Agricultura. Há dias, a organização 
não-governamental Centro para De-
mocracia e Desenvolvimento consi-
derou que o ministro mentiu desca-
radamente e deve pedir desculpas 
aos moçambicanos que não têm se-

quer acesso a uma refeição por dia.
“Um insulto aos milhões de mo-

çambicanos que não sabem o que 
vão comer no dia seguinte, é como 
se pode avaliar o discurso do mi-
nistro da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural, segundo o qual 90% 
da população tem alimentação 
segura, ou seja, já consegue ter 
três refeições por dia”, lê-se numa 
publicação do Centro para Demo-
cracia e Desenvolvimento, dvul-
gada no domingo, 5 de Março, 
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Celso Correia fez essas declara-
ções no dia 1 de Março, em Roma, 
capital da Itália, num encontro que 
teve com o director-geral da Organi-
zação das Nações Unidas para Ali-
mentação e Agricultura, Qu Dongyu.

“Noventa por cento da popu-
lação tem alimentação segura, 
ou seja, já consegue ter três refei-
ções por dia, o que coloca o país 
fora dos países em risco de fome”, 
afirmou o ministro Celso Correia.

Ainda segundo o ministro, no 
país, menos de dez por cento da 
população é que está em situa-
ção de insegurança alimentar, o 
que coloca Moçambique fora da 
lista dos países em que há fome.

“Este é um grande sucesso dos mo-
çambicanos. Nós estamos a ter estes 
resultados, mas agora o nosso gran-
de desafio é ter a certeza de que são 
sustentáveis e consolidar este prin-
cípio, continuando neste caminho”, 
afirmou o ministro nesse encontro.

Segundo o Centro para Demo-
cracia e Desenvolvimento, Celso 
Correia mentiu descaradamente 
perante o representante máximo da 
agência das Nações Unidas e ofen-

deu cerca de 20 milhões de mo-
çambicanos que vivem abaixo da 
linha da pobreza. E não é a primei-
ra vez que Celso Correia, ministro 
da Agricultura e Desenvolvimento, 
usa a mentira como instrumento 
de governação. Moçambique tem 
uma taxa de prevalência de po-
breza acima de 50%. Com mais 
de 30 milhões de habitantes, Mo-
çambique tem actualmente 59,9% 
da população total vivendo abaixo 
da linha de pobreza e com baixo 
acesso a serviços sociais básicos.

A Fundação para o Desenvolvi-
mento Comunitário, cuja patrona é 
Graça Machel, desmentiu também 
Celso Correia em relação à segu-
rança alimentar em Moçambique, 
dizendo que as declarações do mi-
nistro contrastam com a realidade vi-
vida por milhões de moçambicanos.

A Fundação para o Desenvol-
vimento da Comunidade disse 
que a afirmação de Celso Correia 
é uma informação que contras-
ta com a realidade vivida por mi-
lhões de cidadãos em Moçambi-
que, que morrem de fome no país. 

O Programa Mundial de Alimen-

tação refere que 80% dos moçam-
bicanos não consegue ter uma dieta 
alimentar adequada e que 42,3% 
das crianças com menos de 5 anos 
de idade estão desnutridas. Um estu-
do do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento publicado 
em 2021 concluiu que mais de 70% 
da população de Moçambique vive 
em situação de vulnerabilidade.

O documento emitido pela Fun-
dação para o Desenvolvimento da 
Comunidade afirma: “Em termos de 
números, são mais de 22 milhões de 
pessoas, das quais, 63% vivem abai-
xo da linha de pobreza. Os dados 
das Nações Unidas são corrobora-
dos pelas estatísticas oficiais do Es-
tado moçambicano. Resultados do 
Inquérito sobre os Agregados Fami-
liares, do Instituto Nacional de Esta-
tística, realizado em 2019/20, mos-
tram que, nas zonas rurais (onde 
vive a maioria da população), 60% 
dos gastos de agregados familiares é 
com produtos alimentares e bebidas 
não alcoólicas. Ou seja, a maioria 
das famílias moçambicanas dedica 
60% do seu trabalho para conseguir 
alimentar-se”. (André Mulungo)

No início da reunião da Comissão Política Nacional do MDM

Lutero Simango propõe a criação de Tribunal 
de Contas para combater a corrupção

P
u

b
licid

ad
e

Maputo  – O presiden-
te do Movimento Democrático de 
Moçambique, Lutero Simango dis-
se, ontem, 8 de Março, na cidade 
da Beira, que a corrupção generali-
zada no país tem de ser combatida 
com acções concretas e propôs a 

criação de um Tribunal de Contas 
separado do Tribunal Administrativo.

Lutero Simango falava à margem da 
abertura da reunião da Comissão Po-
lítica do MDM e afirmou: “O poder 
judicial deve exercer as suas respon-
sabilidades livre de amarras políticas, 

para investigar e clarificar e responsa-
bilizar os infractores. Por isso, o com-
bate à corrupção no país passa pela 
criação de tribunais específicos a 
casos ligados a ilícitos económicos”. 

Lutero Simango falou sobre a 
necessidade de se avançar para 
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a criação de um Tribunal de Con-
tas, para tratar de crimes ligados 
à corrupção, fenómeno que re-
tarda o desenvolvimento do país.

“Enquanto seguir o sistema ge-
ral, os casos prolongar-se-ão por 
períodos quase sem fim”, disse.

Raptos geram insegurança
Outro facto que mereceu mani-

festação de Lutero Simango foi a 
onda de raptos que, desde há vá-
rios anos, tem estado a perturbar 
o país e que, segundo disse, con-
tinua a ser motivo de medo, pâ-

nico e insegurança dos cidadãos.
“Condenamos veementemente es-

tas acções criminosas, que prejudi-
cam a harmonia social e a economia”, 
disse o presidente do MDM e apelou 
para uma acção mais enérgica contra 
estes criminosos que põem em causa o 
desenvolvimento económico do país.

Lutero Simango manifestou-se soli-
dário com as vítimas das cheias em 
Moçambique. Disse que a situação 
em que se encontram a população 
revela incapacidade do Governo 
para procurar ajuda para aliviar os 
impactos das calamidades naturais.

No encontro, de três dias, o MDM 
vai avaliar o seu nível de prepara-
ção para as eleições gerais e as elei-
ções provinciais de 15 de Outubro.

Nesta reunião, o MDM deve-
rá deliberar sobre a estratégia 
eleitoral, reforçar o seu Gabine-
te Central de Eleições e apreciar e 
deliberar sore as actividades rea-
lizadas pelo novo Secretariado.

“Vamos, neste três dias, anali-
sar a situação geral do país, a si-
tuação política interna do parti-
do e o processo eleitoral que se 
avizinha”. (José Jeco, na Beira)

Visite o nosso facebook

www.facebook.com/
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Maputo  – A época chuvo-
sa e ciclónica que, em Moçambique, 
tem início em Outubro e termina em 
Abril, provocou, até 5 de Março, em 
todo o país, a morte de 117 pessoas 
e afectou 273.000, segundo dados 
apresentados ontem, quarta-feira, 8 de 
Março, pelo Governo na Sessão de In-
formações à Assembleia da República.

“Como consequência das chuvas, 
cheias e inundações que têm vindo a 
assolar o nosso país, até ao dia 5 do 
corrente mês, mais de 273.000 pes-
soas foram afectadas e, infelizmente, 
117 pessoas perderam a vida”, in-
formou o primeiro-ministro, Adriano 
Maleiane, em resposta a perguntas 
formuladas pelas bancadas parla-
mentares da Frelimo e do Movimen-
to Democrático de Moçambique.

Em face da ameaça da ocorrência 
do ciclone tropical “Freddy” e tendo 
em conta as experiências do passado 
com o “Idai” e o “Kenneth”, o Gover-
no diz que activou o alerta vermelho 

para permitir a flexibilização das ac-
ções multissectoriais com vista a di-
minuir os impactos deste fenómeno.

Informações prestadas pelo minis-
tro das Obras Públicas, Habitação e 
Recursos Hídricos, Carlos Mesquita, 
indicam que, durante o período de 1 
de Outubro de 2022 a 6 de Março de 
2023, como consequência dos even-
tos extremos, o país registou danos 
em 48.432 casas, das quais 18.697 
parcialmente destruídas, 3.780 total-
mente destruídas e 26.085 inunda-
das. Registou-se também a destruição 
de 265 tanques piscícolas, 86 embar-
cações, e 1.747 artes de pesca estão 
desaparecidas. Foram destruídas 69 
Unidades Sanitárias e 46 casas de 
culto. Houve queda de 194 postes 
de energia, entre os quais dois postes 
de transformação, e 11.250 quiló-
mteros de estradas afectados e vinte 
aquedutos e duas pontes destruídas.

Na Educação, Agricultura e Pe-
cuária foram afectados: 686 salas 

de aulas em 1.012 escolas, pre-
judicando 1.036.212 alunos e 
11.895 professores; 72.626.9 hec-
tares de culturas diversas; perdidos 
28.603 hectares de culturas e di-
verso equipamento agro-mecânico.

Carlos Mesquita tenta branquear 
imagem do INGD

Respondendo directamente à ques-
tão do MDM sobre as medidas de 
alívio para eventos futuros e a capaci-
dade das autoridades face à incapaci-
dade demonstrada para fazer face aos 
efeitos na presente época chuvosa e 
à descentralização técnica e material 
do INGD, Carlos Mesquita disse que, 
ao nível das comunidades o INGD, 
além das Forças Armadas, conta com 
cerca de 1500 Comités Locais de 
Gestão do Risco de Desastres, com-
postos por pessoas voluntárias das 
comunidades que recebem do INGD 
e dos seus parceiros acções de for-
mação e equipamento básico para 

Perante incapacidade de resposta do Governo

Época chuvosa e ciclónica já provou a morte 
de cento e dezassete pessoas e afectou 

duzentas e setenta e três mil
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executarem actividades de preven-
ção, alívio e prontidão de resposta. 

O ministro disse que, para as ope-
rações de busca e salvamento da 
população em Boane, Moamba, Ma-
nhiça, Magude, Govuro, Machanga 
e na cidade da Beira, o INGD con-
tou com meios humanos, materiais, 
equipamento e infraestruturas atri-
buídos àquela instituição e também 
com meios angariados de outras 
instituições do Governo (Marinha 
de Guerra, Instituto Nacional do 
Mar, Serviço Nacionai de Salvação 
Pública), parceiros de cooperação, 
nadadores voluntários e cidadãos.

O ministro informou que, na sua 
estrutura actual, o INGD tem repre-
sentações nas três regiões e nas onze 
províncias do país e poderá criar 
representações de nível local nos 
distritos considerados de alto risco.

Ao nível das Delegações Provin-
ciais, o INGD criou capacidade de 
resposta quanto a embarcações e ho-
mens treinados para garantir as opera-
ções de busca e salvamento, conforme 
as ameaças em cada província, por 
exemplo, Gaza, Sofala e Zambézia.

Segundo o ministro, em 2017 o INGC 
adquiriu dez pontes móveis, das quais 
quatro são plataformas flutuantes (do 
tipo de batelão) e seis são pontes.

“Neste momento, estão montadas 
na província de Nampula três pontes 
de 15 metros cada, das quais duas 
implantadas no troço Nacala-a-Ve-
lha – Memba, na ponte sobre o Rio 
Nachiropa, e a terceira implantada 
em Liúpo, no troço Corane – Liúpo. 
Na província de Niassa, está im-
plantada uma ponte de 21 metros, 
sobre o Rio Luatize, no troço Chi-
conono – Mavago. Em Maputo, está 
uma plataforma flutuante e há uma 
ponte móvel em processo de repa-
ração. As restantes três plataformas 
flutuantes operacionais encontram-
-se de prevenção em Caia, na Di-
recção Regional Centro do INGD.

Ao nível central, o INGD tem uma 
força permanente treinada e equipa-
da para realizar operações de busca 
e salvamento, segundo informou o 
ministro. Mas estes meios não são 
vistos quando a população precisa. 
Foi o que aconteceu na província de 
Maputo. E em Inhambane também, 

com a passagem do ciclone “Freddy”.
Sobre a questão da atribução dos 

recursos para fazer face aos efeitos 
da época chuvosa, principalmente 
numa altura em que é questionada a 
gestão do INGD, o ministro disse que 
os recursos foram canalizados para o 
INGD e que os mesmos não se desti-
nam somente à província de Maputo. 
mas, sim, a todas as províncias do país. 

“O INGD fará a sua gestão socor-
rendo-se do mecanismo criado para 
o efeito, o Fundo de Gestão de Ca-
lamidades, criado pelo Decreto no 
53/2017, de 18 de Outubro. O FGC 
é uma conta bancária gerida pelo 
INGD, que visa suportar os encar-
gos de diversos órgãos e organismos 
que intervém na gestão de calamida-
des, respeitando todos os princípios 
e objectivos previstos no decreto de 
sua criação”, disse. Acontece que há 
relatos e evidências de má gestão de 
fundos no INGD. No ano passado, o 
Banco Mundial condicionou o de-
sembolso de fundos para a presente 
época chuvosa a esclarecimentos 
sobre a gestão de fundos atribuídos 
na época anterior. (André Mulungo)

Maputo  – O ministro da 
Ciência, Tecnologia e Ensino Supe-
rior, Daniel Nivagara, afirmou que as 
Jornadas Científicas e Tecnológicas e 
o Seminário Nacional de Divulgação 
dos Resultados dos Projectos Finan-
ciados pelo pelo Fundo Nacional de 
Investigação são plataformas privile-
giadas de divulgação e de aquisição 
de conhecimentos e boas práticas re-
lativas à investigação científica e ino-
vação, ao desenvolvimento tecnoló-
gico e à transferência de tecnologias.

O ministro falava ontem, 8 de Mar-
ço, durante a cerimónia abertura das 
13.as Jornadas Científicas e Tecnoló-
gicas de Moçambique e do 13. o Se-
minário Nacional de Divulgação dos 

Resultados dos Projectos Financiados 
pelo Fundo Nacional de Investigação. 
Disse que a comunidade académica 
e científica moçambicana deve de-
dicar-se a pesquisas que respondam 
às prioridades de desenvolvimento 
nacional e que proponham soluções 
para os diversos desafios contempo-
râneos do quotidiano da sociedade.

Subordinado ao lema “Conhe-
cimento científico na era digital, 
impulsionando o bem-estar das 
comunidades”, o evento contri-
bui para a implementação de po-
líticas do Governo no que diz res-
peito à promoção da divulgação 
do conhecimento científico como 
fundamento para impulsionar o 

crescimento e desenvolvimento so-
cio-económico nacional, bases para 
a promoção do bem-estar social.

Para estas Jornadas Científicas e 
Tecnológicas foram apurados para 
apresentação 71 trabalhos (sendo 54 
de pesquisadores do sexo masculino 
e 17 do sexo feminino), correspon-
dentes às áreas de Ciências Sociais e 
Humanas (15), Ciências da Educação 
(15), Ciências de Saúde (12), Ciências 
Agrárias, Animais e Florestais (11), 
Água (5), Sustentabilidade Ambiental 
(5), Ciências Económicas (3), Ciên-
cias Marinhas e Pescas (2), Recur-
sos Minerais (2) e Etnobotânica (1).

Entre os trabalhos aprovados 
para apresentação nestas Jorna-

Jornadas Científicas e Tecnológicas

Governo diz que académicos e cientistas devem dedicar-se 
a pesquisas orientadas para o desenvolvimento
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Episódios de Argel

Comissão de Inquérito independente apresentou 
resultados, mas diz que o objecto é corrigir e não punir

Acidentes de viação mataram vinte e seis pessoas 
em uma semana

Maputo  – A Comissão 
de Inquérito independente criada 
para apurar as causas do incidente 
que envolveu os jogadores da Selec-
ção Nacional de futebol, a equipa 
técnica e a Federação Moçambicana 
de Futebol, no decurso do Campeo-
nato Africano Interno, que decorreu 
na Argélia no mês de Janeiro, entre-
gou os resultados ontem, 8 de Março, 
à Secretaria do Estado do Desporto.

A Comissão de Inquérito conside-

ra que o conjunto de situações que 
envolveu a Selecção Nacional de 
futebol e o comportamento inapro-
priado dos dirigentes desportivos, 
da equipa técnica e dos atletas teve 
influência no desempenho despor-
tivo da Selecção Nacional “AA”, 
pois, em circunstâncias normais, 
estariam reunidas todas as condi-
ções para a Selecção Nacional dis-
putar os lugares de pódio da prova.

Por outro lado, a forma adoptada 

pelos jogadores para reivindicar os 
prémios de qualificação e de passa-
gem aos quartos-de-final do CHAN 
Argélia 2022 manchou o bom nome 
da Selecção Nacional de futebol, da 
FMF e do país em geral, tanto a nível 
interno como no concerto das nações.

Os jogadores exigiam 60% dos 
400.000 dólares que a Federação 
Moçambicana de Futebol rece-
beu pela passagem aos quartos-
-de-final da prova. (Cláudio Saúte)

Maputo  – Vinte e seis 
pessoas morreram, e cinquenta e 
duas contraíram ferimentos, dos 
quais vinte e quatro graves e vinte 
e oito ligeiros, em consequência 
de quinze acidentes de viação re-
gistados em todo o território na-
cional durante a semana passada.

Segundo a informação tornada pú-
blica ontem, quarta-feira, 8 de Mar-
ço, pelo Comando-Geral da Polícia, 

estes acidentes tiveram como causas 
o excesso de velocidade, corte de 
prioridade e má travessia de peões.

Ao longo dessa semana, fo-
ram fiscalizadas 71.049 viaturas, 
apreendidos 93 veículos, por di-
versas irregularidades, e autua-
dos 4.561 automobilistas, por 
violação das regras de trânsito.

Foram apreendidas 494 cartas 
de condução e 71 livretes, por di-

versas infracções ao Código da 
Estrada, e foram detidos 66 in-
divíduos, por condução ilegal.

A Polícia diz que, em coordenação 
com o Serviço Nacional de Investiga-
ção Criminal, realizou diversas ope-
rações que culminaram com a den-
teação de 1.326 indivíduos, sendo 
684 por violação de fronteiras, 384 
por imigração ilegal e 365 por prá-
tica de delitos comuns. (Redacção)

das Científicas e Tecnológicas, por 
províncias, Cabo Delgado contri-
buiu com 3 trabalhos, Niassa com 
3, Nampula com 18, Zambézia 
com 2, Tete com 3, Manica com 3, 
Sofala com 1, Inhambane com 4, 
Gaza com 16 e Maputo com 18.

Daniel Nivagara disse que espe-
ra que, em cada ano, estas jorna-
das científicas e tecnológicas de 
Moçambique, organizadas pelo 
Fundo Nacional de Investigação, 
tenham uma amplitude crescente, 
em termos de cobertura nacional 
(incluindo pesquisadores localiza-
dos nos distritos e localidades de 
Moçambique) e que abarque as 

mais diversificadas áreas do saber.
Ainda segundo Daniel Nivagara, 

com a realização das 13.as Jornadas 
Científicas e Tecnológicas de Moçam-
bique e do 13 0 Seminário Nacional 
de Divulgação dos Resultados dos 
Projectos Financiados pelo Fundo Na-
cional de Investigação, as instituições 
do Ensino Superior e de investigação 
científica e os pesquisadores estarão 
mais bem munidos de conhecimen-
tos teóricos, analíticos e práticos 
para melhor implementação e gestão 
da ciência, tecnologia e inovação.

“Por isso, fazemos votos de que os 
trabalhos que serão partilhados no 
decurso deste evento tenham o con-

dão de apresentar soluções para os 
desafios de desenvolvimento nacio-
nal e concorram para a consolidação 
de um modelo de desenvolvimento 
nacional sustentável, capaz de aten-
der às justas demandas sociais”, disse.

A ciência, a tecnologia e a ino-
vação são instrumentos cruciais e 
catalisadores do crescimento e de-
senvolvimento socio-económico de 
uma nação, para a criação de em-
prego e de rendimentos. O traba-
lho dos cientistas e investigadores 
é determinante para a produção de 
soluções científicas e tecnológicas 
que atendam às reais necessidades 
das comunidades. (Cláudio Saúte)


