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Actualidade

Apela-se à colaboração

S

ão inúmeros os esforços e actividades que têm

vindo a ser feitos e desenvolvidos pela Autoridade
Nacional da Função Pública (ANFP).

N

ada melhor podia ser senão – querendo tornar

mais eficientes e flexíveis os processos de gestão de
arquivos do Estado – criar um novo Sistema que se
adequa à realidade actual, e que se enquadra naquilo
que são os pressupostos já definidos na Estratégia para
a Gestão de Documentos e Arquivos do Estado e no
respectivo Plano de Acção.

A

ssim, tendo sido já aprovado pelo Conselho de

Ministros, o Sistema Nacional de Arquivos do Estado
(SNAE), à 24 de Julho do corrente ano, é de esperar que
o mesmo seja bem acolhido por todos, de modo que
todos os esforços envidados para a sua aprovação e
revisão do Decreto nº 33/92, de 26 de Outubro (Sistema
Nacional de Arquivos) – já inoperativo e inadequado –
tenham a devida compensação, que é a facilitação e
eficácia

do

Sistema,

contribuindo

para

o

Função Pública

desenvolvimento do sector.

E

m poucas palavras fica assim o APELO que a

Autoridade Nacional da Função Pública faz à todos os
intervenientes no processo de Gestão de Arquivos, de
modo a que colaborem com todos os processos e
procedimentos que decorram da entrada em vigor,
implementação

e

utilização

do

SNAE,

para

que,

diferentemente ao que vem sucedendo até o momento,
a área de Arquivos do Estado passe a merecer a devida
importância.

Na província de Nampula

SP’s fazem balanço do recenseamento de
funcionários e agentes do Estado

2
O

Destaque
I

Conselho

Autoridade

Coordenador

Nacional

da

da

Função

Pública (ANFP) decorreu entre os dias
13 e 15 de Junho, na cidade de
Inhambane e contou com a presença da
Presidente da

ANFP, membros

e

quadros desta instituição, secretários
permanentes províncias e distritais, entre
outros convidados, que fizeram o balanço
das actividades desenvolvidas desde a
sua institucionalização até a data, e
definiram novas estratégias para os
próximos anos.
A presidente da ANFP, Vitória Diogo,
no seu discurso de abertura, falou sobre
as principais actividades, ao longo dos
últimos

doze

meses,

destacando

o

recenseamento de raiz de todos os
funcionários e agentes do Estado, que
decorreu de 26 de Fevereiro a 30 de Abril

Em destaque a Presidente da ANFP (no centro) e o Governador de Inhambane, representante do CMI de Inhambane

do corrente ano. “ Este é um processo

e distrital, tendo como objectivo

nistração Pública e fortalecimento da boa

que nos permitirá o conhecimento real de

assegurar uma maior integração e

governação.

quantos somos, quem somos, onde

articulação das acções de gestão e

estamos e como estamos, garantindo

desenvolvimento

deste modo, a adopção e implementação

humanos do Estado.

de

politicas

processo

consentâneas
da

com

o

profissionalização,

valorização e melhoria das condições de
trabalho dos nossos servidores públicos”,
frisou.

dos

recursos

Falando à propósito da Segunda

descentralização, Vitória Diogo referiu
que

os

processos

individuais

de

encontram

nas

distrito onde o visado se encontra a

fortalecimento das reformas iniciadas

trabalhar.

resultem na melhoria da prestação de

empenhada na criação dos Fóruns de

serviços, profissionalização da admi-

que

se

O Primeiro Conselho Coordenador da
ANFP abordou, também, o ponto da
situação da elaboração da estratégia de
combate e prevenção do HIV/SIDA na
Função Pública.

FICHA TÉCNICA

E-mail: mae@gov.net.mz

a

objectivos essenciais deste processo, o

com outras instituições do Estado, está

Tel . 258-21-310254 Fax: 258 21-311246

com

províncias, devem ser transferidos para o

âmbito através de novas iniciativas, que

Contacto

relacionados

alguns

presidente da ANFP indicou como

revelou que, a ANFP, em coordenação

Rádio Moçambique, nº112

pontos

esclarecendo

funcionários

na primeira fase, alargando o seu

Autoridade Nacional da Função Pública

adiante,

Fase da Reforma do Sector Público, a

Ainda no seu discurso, Vitória Diogo
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boas vindas aos participantes e uma boa
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estadia na terra de boa gente.
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Notícias
No distrito de Guro

Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia
realiza reunião de Planificação
Paulo Massocha

No mês de Maio do ano em curso ,
teve lugar no distrito de Guro, uma
reunião

Distrital

envolvendo

de

directores

Planificação,
das

Escolas,

presidentes dos Conselhos de Escolas,
técnicos

do

Serviço

Distrital

de

Educação, Juventude e Tecnologia de
Guro e representantes dos parceiros de
cooperação no total de 66 participantes.

téria de direitos da criança, envolvendo

e 18 do Mês em curso.
Na mesma reunião, planificou-se a

45 crianças.

formação de técnicos do Serviço

Por último, planificou-se o início das

Distrital de Educação, Juventude e

obras de construção da Escola Primária

Tecnologia e funcionários da Escola

do 1º Grau 12 de Outubro, um edifício

Secundária de Guro,

com 3 salas e um bloco Administrativo,

informática

através

na àrea de
da

Direcção

Provincial de Educação e Cultura de

financiado

pela

envolvendo

a

Save

The

Children,

participação

da

Manica no total de 17 participantes.

A reunião tinha como agenda, o

Também planificou-se a capacitação

balanço da supervisão pedagógica em 10

dos presidentes dos Conselhos de

Escolas do Distrito, nomeadamente EP1-

Nhacatale e Minga em matéria de

Catondo, Thengera, TseCha, TChinda,

gestão no total de 30 membros,

Nhacatale, Chigoza, Maleua, Thanda e

igualmente

EPC - Bunga realizada entre os dias 09

estudantes estruturas de turmas e do

a

capacitação

ANFP
Autoridade Nacional da
Função Pública

de

No âmbito da governação aberta

Na província de Inhambane

“Inserção da rapariga na escola é boa”
- Considera director provincial de educação e cultura
Adelina Maposse

Governador Provincial
visita cidade de
Nampula
No âmbito da governação aberta, o

Na província de Inhambane, no sector

nosso entrevistado, o desafio neste

Governador

de educação, a inserção da rapariga no

momento “é levar os homens à

Tocoli, realizou no mês de Maio último,

ensino geral é boa, sendo de 48,9% em

alfabetização, independentemente da

uma visita a cidade de Nampula, onde se

relação aos rapazes.

idade e

inteirou

Pedro

João

Provincial

de

Baptista,
Educação

Director
e

Cultura,

afirmou que nas escolas agrárias e nos
centros de formação de Professores, o
cenário que

se verifica é o mesmo, a

participação da rapariga é satisfatória.
Na alfabetização, a participação das
mulheres também é muito boa, 30 mil
dos 42 mil alfabetizados que a província
possui são mulheres. De acordo com o

aconselha-se aos membros

da

de

Nampula,

Execução

Felismino

do

Plano

dos Conselhos Consultivos a aderirem

Quinquenal do Governo e aproveitou a

a alfabetização como

oportunidade para exortar a população a

forma de

motivar a comunidade,” frisou.
O mesmo já não se verifica no ensino

participar no Senso Eleitoral.
Na mesma ocasião, orientou a VII

técnico, onde a participação é fraca. “o

Sessão

governo tem ido às escolas do ensino

Administradores Distritais, que teve como

geral, sensibilizar os alunos e divulgar

ponto de agenda a situação das 565

cursos do ensino técnico, como forma

toneladas de algodão que tinham ficado

de motivar os mesmos a entrarem para

por comercializar no Distrito de Mecuburi

este ensino,” disse.

e o redimensionamento das áreas a

do

Governo

alargado
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NA Vila Sede do distrito de Moma,

Realizou-se O 22°
Conselho Coordenador
do Ministério dos
Recursos Minerais

MIREM em constante desenvolvimento

Projecto de Pesquisa no campo de
Alimentação Animal
António Mauvilo

Uma equipa de investigadores das
Universidades

Eduardo

Mondlane

(UEM) e Técnica de Lisboa, Instituto
de

In ve s t i g a ç ã o

vai garantir o
No mês de Junho de 2007, na Vila Sede do

estado saudável dos mesmos.
O

uso

desses

minerais

distrito de Moma, Província de Nampula, sob

na

direcção da Ministra dos Recursos Minerais,

de

alimentação animal foi reportado

em

em outras partes do continente

do

africano em particular na Zâmbia e

Ministério dos Recursos Minerais

no Senegal e no mundo em geral

O encontro tinha como objectivo fazer o

(MIREM) estão a levar à cabo

com impactos positivos. Pretende-

Balanço do PES 2006, I° Semestre 2007 e

Projecto de Pesquisa no campo de

se

Perspectivas 2008. Pretendeu-se também,

Alimentação

aumentar os níveis de produção

Moçambique
coordenação

Ag r á r i a

animais, o que

(IIAM),

com

Técnicos

Animal,

envolvendo

recursos minerais.
Neste

contexto,

trabalhos

da

12ª

Esperança Bias, realizou-se o 22° Conselho
Coordenador do MIREM, subordinado ao

com

o

presente

projecto,

lema

“Pela

Utilização

Racional

dos

Recursos Minerais”.

fazer uma abordagem sobre o Papel do
Estado em Relação às Associações Mineiras;

animal em Moçambique, tirando os

Análise

do

nível

de

Implementação

da

durante

os

pequenos criadores do escalão de

Legislação Mineira e de Petróleo em vigor, a

Sessão

do

subsistência para passarem para

Comercialização de Ouro e outros minerais.

Conselho Consultivo do Pelouro, sob

A Ministra destacou a necessidade de se

os escalões de transição.

fazer

uma

avaliação

minuciosa

do

a direcção do Vice-Ministro, foram

Por seu turno, outro investigador

desempenho do sector no âmbito do PES

feitas apresentações sobre o “Uso de

do IIAM, revelou as qualidades de

2006 e do Programa Quinquenal do Governo,

Diatomites na Alimentação Animal”.

Diatomites no controlo de pragas

bem como reflectir sobre os obstáculos que

Este Projecto de Pesquisa esta em

agrícolas

para

curso na Faculdade de Veterinária da

produção

de

UEM

com

a

investigadores

elevação

Hortícolas.

participação

de

campo,

seniores

da

desempenham

os

a

Diatomites
as

da

dificultam o seu melhor desempenho. Referiuse da importância na realização do 21°

Neste

Colóquio de Geologia Africana e do 27°

também

Conselho Governamental do Southern and

funções

de

Eastern African Mineral Center (SEAMIC) no
País,

a

oficialização

da

Associação

Universidade Técnica de Lisboa em

fertilizantes do solo, devido a sua

colaboração com a UEM e o MIREM.

maior capacidade de manter trocas

entrada na fase de produção, em Abril último,

do

iónicas

dos

do grande Projecto de Areias Pesadas de

projecto, os Diatomites constituem

plantas

precisam

Segundo

os

integrantes

nutrientes

que

as

o

seu

para

Moçambicana de Operadores Mineiros, a

Moma.

A

apresentação

do

estudo

de

viabilidade técnica e económica e do plano de

um potencial alimento nutricional de

crescimento.

animais domésticos de pequenas

investigador,

espécies tais como caprinos, suínos

estudos sobre a matéria na zona

e aves, espécies essas que são para

Sul de Maputo, com a participação

2006

as

de

produção mineira em 15,4%, com destaque

populações

rurais

a

base

já

estudantes

Segundo
foram

do

o

feitos

nível

de

desenvolvimento do Projecto de Carvão de
Moatize em finais de 2006 e início de 2007.
O Conselho Coordenador concluiu que em
houve

um

crescimento

global

da

para o ouro (16,4%) e bentonite (26,5%). As

alternativa do incremento da renda

Licenciatura

familiar no país. Para além desta

Eduardo Mondlane, Católica de

valor inferior ao planificado (11%). As vendas

função, os Diatomites podem ser

Moçambique, Pedagógica

no mercado interno tiveram um crescimento

usados como desparasitantes nos

Instituto Superior de Ciência e

A COMUNICAÇÃO

das

Universidades

Tecnologia de Moçambique.

e

do

exportações cresceram em apenas 0.9%,

considerável acima de 55%.
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Distrito de Marromeu

Distrito de Guro

Administrador Orientou a 4ª
Sessão ordinária do Governo

Realizações do Mistério
da Educação, Juventude
e Tecnologia

Adamo Ossumane
Paulo Machossa

Durante

o

mês

de

Abril,

o

seriam demarcadas 1.000 talhões

Administrador do Distrito, João Tomo

nos

Chavica,

reassentamento,

orientou

Ordinária

do

a

4ª

Governo

Sessão

dois

centros

de

nomeadamente,

Distrital,

Chiburiburi e Amambos, no Posto

subordinada aos seguintes pontos de

Administrativo de Chupanga. Até

agenda: Apreciação e aprovação da

ao

síntese

anterior;

demarcados 548 talhões, sendo

Comunicação final do IV Conselho

148 em Chiburiburi e 400 em

Coordenador

Amambos.

da

sessão

do

Ministério

da

Industria e Comércio; Breve informe

O

presente

momento

foram

Administrador

do

distrito

orientou ainda a 1ª Sessão do

Distrito

posto

Conselho Local do Distrito, que

Malingapansi;

debruçou-se sobre a reformulação

Execução

dos

Luawe,

Administrativo
Reflexão

sobre

Orçamento

de

de
a

Investimento

do
e

diversos.
a

4ª

sessão

o

Administrador orientou também um
encontro

projectos

de

investimento

previstos para 2007, no âmbito da
decisão tomada para a conversão

Durante

com

os

membros

Manica realizou no primeiro trimestre
de 2007 as seguintes actividades:
Supervisão

pedagógica,

administração e Gestão escolar nas
escolas

EP1-Mupha,

EPC-

Nhantunsana, EP1-Chitala e EP1Nhansárue;

sobre a visita do Administrador do
à

O Distrito de Guro na Província de

desses para os de geração de

do

Na mesma ocasião, orientou as

Governo Distrital, líderes religiosos,

cerimonias públicas de entrega do

organizações sociais, no âmbito da

fardamento

divulgação das decisões tomadas no

autoridades

Conselho Coordenador do Instituto

escalão, do regulado Nhane, Posto

Nacional de Gestão de Calamidades

administrativo Sede.

insígnias

comunitárias

dentre os quais 4 Técnicos do S.D;
E.J.T-Guro,

13

Professores

experientes e 13coordenadores de
ZIP`s no âmbito do currículo local
para garantir a capacitação em
cascata aos docentes ao nível do
distrito;
Capacitação de 34 membros dentre

comida e rendimento.

e

Formação de 30 formadores locais

de

às
2º

os quais 3 Técnicos do S.D.E.J.T.Guro, 31 coordenadores de núcleos
de Unidades de género das Escolas
das

ZIP`s

de

Nhamassonge,

Mungári, Minga, Mandié e Chivuli, na
matéria de HIV/SIDA e Educação da
rapariga;

CEDIMO
Centro de Documentação e Informação de Moçambique

Formação de Júris de exames finais
para 2007, referentes a 5ª, 7º, 10ª
classes e 3º ano de alfabetização e
Educação de Adultos, e o envio do
expediente à Direcção Provincial de
Educação e Cultura de Manica.

A COMUNICAÇÃO É A BASE PARA O SUCESSO
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Distrito de Guro

Em Zongoene

•Numa cerimónia dirigida pelo SP distrital

Paulo Massocha

A Administradora do distrito de

Leonardo Chambal

O Secretário Permanente Distrital

disse.

Guro,

na

província

de

Manica

mês de Abril último

do distrito de Zongoene, na Província

Continuando, apresentou a nova

de Gaza, Carlos Artur Simione,

dirigente, tendo deixado claro que

visitas

orientou no dia 10 de Abril no Posto

“a transferência dos dirigentes não

administrativos

Administrativo

as

tem a ver com algum antecedente

Mungári, Nhamassonge e Mandlié.

cerimónias de entrega de pastas à

ou algo anormal que eles tenham

As visitas tinham como objectivo

nova

Verónica

cometido durante o desempenho

esclarecer aos líderes comunitários

Cassiano Rungo, em cumprimento

das suas funções; é apenas uma

sobre o novo fardamento de serviço

da ordem de serviço do Governo

simples troca de experiência do

e a sua respectiva distribuição aos

Provincial, Djalma Félix Lourenço,

Governo da Província,” Concluiu.

funcionários de 1º escalão; orientar

chefe

de

do

Zongoene,

posto,

em subistituição de Arão Salvador
Carlos

Cumbe, que passa a exercer as
funções

de

chefe

do

Posto

Administrativo de Bilene.
Após a apresentação da brigada do

Simione

exortou

às

exercício das suas funções, e cargos
não

são

vitalícios

e

nem

há

discriminação de sexo, idade nem
etnia, uma vez que somos todos

trabalho

líderes

postos

Guro-Sede,

comunitários

para

presente, para juntos trabalharem

outras receitas, como forma de

em

combater

unanimidade

de

forma

a

O Chefe do Posto cessante,
da

população

e

agradeceu o empenho e harmonia
que a mesma proporcionou durante
a sua governação, tendo apelado
para

qu

se

redobrassem

pobreza

absoluta;

exortar os mesmos sobre o combate

alcançar o sucesso desejado.

despediu-se

a

os

as queimadas descontroladas, para
além de dinamizar a população para
a prática de sementeira da 2ª época,
depois das inundações registadas ao
longo do vale do rio Zambeze, no
posto administrativo de Mandié.
No mesmo mês realizou-se uma

esforços com a nova direcção.

feira de venda de insumos agrícolas

Na província de Nampula

na

SP’s fazem balanço do recenseamento
dos funcionários e agentes do Estado

beneficiando

povoação

povoados

de

1300

de

censeamento dos funcionários e

Nhacatale-sede.

de Nacala Porto decorreu o encontro

agentes

objectivo

dos

Implementação

do

Estado;

a

Nhacatale,
famílias

Nhadudzi,

Nhanguaze,

Nélia Pedro

No mês de Maio último, na cidade

de

nos

intensificar a cobrança de IRN e

cerimónia à população, dizendo que

Estado não têm um lugar fixo no

os

de

estruturas locais e à população

governo, o SP explicou a razão da

“os funcionários do Aparelho do

realizou no

de

dos

Malula,

Ntondumula

e

A feira tinha o
socorrer

os

Secretárias

camponeses que perderam as suas

distritais da Província, dirigido pelo

Distritais; o Desconcentração dos

áreas de culturas ao longo do vale

Secretário

Permanente Provincial,

Recursos Humanos e o Plano Anti-

do rio Zambéze, devastadas pelas

Francisco

Mucanheia,

Corrupção.

inundações.

Secretários

Permanentes

com

o

das

objectivo de fazer o balanço do re-
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Arquivos

Função Pública

que “esta

formação de técnicos em

gestão documental vai trazer uma nova
imagem para o sector, na medida em que
Humberto Pereira

O

Centro

de

Documentação

e

passa-se a ter pessoas conhecedoras da

De referir que na componente de

Informação de Moçambique (CEDIMO),

formação

em coordenação com o CIDOC-Instituto

abordados temas como: Introdução à

Médio de Ciências Documentais formou,

Arquivística, caracterização de arquivos

entre os dias 28 de Maio e 21 de Junho,

e

53 formadores em Técnicas de Gestão

conservação e preservação, gestão de

Documental e Arquivística, que deverão

documentos e de arquivos, avaliação e

nos próximos meses levar a cabo uma

selecção de documentos para além de

formação de funcionários provinciais e

sistema de arquivos.

de

em

arquivística,

documentos

de

foram

arquivo,

Como resultado dessa formação, a
coordenadora do curso referiu que “
podemos afirmar que os participantes
saem daqui conscientes da carga e
responsabilidade que lhes é imputada a
partir

deste

momento

e

que

deles

dependerá alguma melhoria no processo
de gestão de documentos nos arquivos

distritais ligados a área de documentação
e arquivos. Esta é a primeira

matéria.”

formação

do género pós-independência.
A realização desta formação resulta da
assinatura do acordo de parceria entre a
Autoridade Nacional da Função Pública
(ANFP), órgão da qual o CEDIMO se
subordina, e o Fundo Bibliográfico de
Língua Portuguesa (FBLP), sendo que o
CIDOC

como

órgão

subsidiário

vocacionado à formação de profissionais
para área de documentação,

tornaria

realidade o acto. O acordo foi assinado a
5 de Janeiro do ano em curso pelos
presidentes da ANFP e do FBLP, Vitória
Diogo

e

Lourenço

do

Rosário,

respectivamente.

Parte dos formandos, durante a realização dos trabalhos em grupo

Segundo o relatório apresentado pela

Para a consolidação dos conteúdos

coordenadora do curso Aíssa Issak, os

abordados,

funcionários desta acção de formação

aprenderamam

eram

as

didácticos e as possibilidades de sua

províncias do país. Participaram também

utilização e também fizeram algumas

neste curso, funcionários dos ministérios

simulações de como devem proceder a

e instituições tuteladas e subordinadas.

formação

provenientes

de

todas

Durante cerca de quatro semanas, os
participantes

apreenderam

conteúdos

os

no

participantes

vários

âmbito

recursos

da

gestão

das instituições do Estado.”
No balanço final , os futuros formadores
consideram que a formação foi boa e
proveitosa e que desde então, estão
aptos para contribuir para a melhoria dos
processos de gestão de documentos e
arquivos nas instituições públicas.

documental e arquivística.
A área de
João

Candyane,

Comissário

relacionados com a parte didáctica-

Autoridade

pedagógica e conteúdos da área de

Pública,

arquivística.

cerimónia de encerramento do curso,

Nacional
sublinhou

da

da

Função

durante

a

ministração

documentação na AdPública

enfrenta

dificuldades de vária ordem, desde a falta
de técnicos qualificados e com formação
profissional até arquivos desorganizados.
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Na Zona Sul do Pais

Na Província de Inhambane

Reduzem os índices de contaminação de HIV/SIDA
Adelina Maposse

No

âmbito

das

acções

de

prevenção e redução dos índices de

Acções em curso para contínua

INE Capacita 78
Formadores Regionais
para recenseamento

redução dos Números
Maria de Lurdes René

contaminação

por

HIV/SIDA,

na

Segundo a nossa entrevistada,

Província de Inhambane está a

uma das acções em curso para a

decorrer uma ronda para se apurar o

redução

nível de prevalência de HIV/SIDA. A

realização

ronda faz-se de dois em dois anos, a

Aconselhamento,

nível provincial, nacional e regional.
Ana Paula Gimo, Médica de Clínica

dos

números

Setenta e oito candidatos a formadores
regionais receberam durante 11 dias

é

a

palestras,

e

Testagem

e

Habitação da Machava, Província de

Saúde (ATS) nas comunidades.

Maputo visando a sua preparação para

“Todo o trabalhador da saúde está

a formação de formadores locais para o

capacitado

terceiro

de

para

atender

estes

capacitação no Centro de Formação do
Ministério

de

Obras

Publicas

recenseamento

Geral

e

da

casos, como forma de acabar com

População e Habitação a ter lugar de 1

a discriminação e em todas as

a 15 de Agosto de 2007.

sedes distritais está a fazer-se o
tratamento anti-retroviral,” afirmou.

Nacional de Estatística (INE), delegação

A prevenção da Transmissão
Vertical (PTV) é uma das acções
em curso como forma de reduzir o
número

de

infectados.

O curso, promovido pelo Instituto

da Província de Maputo, envolvendo
técnicos

superiores

vindos

das

províncias de Inhambane, Gaza, Maputo
cidade e Província.

Esta

Geral e Coordenadora da Malária,

prevenção consiste na testagem de

O referido curso, dotou os formandos

Tuberculose e HIV/SIDA, afirmou

mulheres grávidas, em caso de

de capacidade técnica de modo a que

que

seropositividade,

tenham domínio dos conteúdos dos

a

Província

de

Inhambane

a

gravidez

é

regista actualmente a prevalência de

acompanhada, de forma especial

11.75%,

até ao parto para que o bebé nasça

com

maior

nível

de

prevalência a registar-se no distrito

livre do HIV/SIDA. Mas a saúde

de Massinga, por ser um corredor, a

depara-se

seguir,

constrangimentos,

o

distrito

de

Maxixe,

com

alguns
pois,

manuais a serem usados durante o
Censo,

conhecer

os

principais

conceitos, a Linguagem bem como o
domínio no preenchimento das fichas e
outros instrumentos de anotações.

a

Vilanculos, Morrumbene, Jangamo,

parturiente não informa ao marido

Homoine, Cidade de Inhambane e

da

Inhassoro. O relatório trimestral da

amamentar a criança até crescer e

Província mostra que estão em

esta acaba por ficar contaminada

tratamento

887

pelo vírus. “A amamentação deve

doentes, mas o previsto devia ser

acontecer até aos 6 meses de

moçambicano e chamou atenção para

2856 doentes, isto porque nem todos

idade, porque depois desta idade a

que no seu trabalho durante o censo

foram testados e mesmo os testados

criança corre mais riscos, pois, já

observem a ética e a moral, de modo a

alguns não se deslocam ao Hospital

tem dentes e pode morder a mãe e

que toda a população participe no

para receber tratamento.

consequentemente contaminar-se”,

recenseamento.

nos

Hospitais

A COMUNICAÇÃO

sua

seropositividade

sublinhou Ana Paula.

e

vai

A Delegada Provincial do INE da
Província de Maputo, Leia Macamo,
disse durante a abertura do curso que o
recenseamento será uma operação de
grande responsabilidade que ira exigir o
envolvimento

de

todo

o

povo
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