
     
 

 

A Assembleia da República concluiu, esta quinta-feira,10, em Maputo, a apreciação de Informações do Governo solicitadas pelas 

Bancadas Parlamentares sobre diversos assuntos relativos as áreas de educação e as infraestruturas, bem como acções visando 
reverter o impacto negativo das calamidades naturais. 
 
Para a apresentação das Informações, o Governo era encabeçado pelo Primeiro-Ministro (PM), Adriano Maleiane, o qual em nome 
do Executivo moçambicano qualificou a sessão de informações do Governo como um momento oportuno de partilha de aspetos 
relativos à acção governativa, bem como para obter subsídios que “traduzem o interesse conjunto em encontrar melhores soluções 
para acelerar o desenvolvimento do nosso país e, deste modo, assegurar o bem-estar dos moçambicanos”. 
 
“Estes momentos de interação revestem-se de muita importância, pois permitem-nos colher contribuições e recomendações de 
Vossas Excelências para melhor lidarmos com os múltiplos desafios que enfrentamos, tais como calamidades naturais e choques 
económicos internos e externos, que vão surgindo durante a implementação do Programa Quinquenal do Governo”, disse o PM. 
 
Segundo Maleiane, Moçambique está exposto a ameaças e riscos de desastres naturais que podem ocorrer a qualquer momento, 
sobretudo nesta época chuvosa e ciclónica devido a sua localização geográfica. “Aliás as informações dos serviços meteorológicos 
indicam que as províncias de Nampula e Zambézia poderão registar a ocorrência de chuvas e ventos fortes devido a passagem, 
hoje, da Tempestade Tropical GOMBE e com potencial de evoluir para ciclone tropical” afirmou Maleiane. 

  
 
Num outro desenvolvimento, Maleiane reiterou que o Governo continuará a promover mais investimentos para assegurar a 
expansão e manutenção das infraestruturas sociais básicas, incluindo as rodoviárias.  
 
“Para o caso das infraestruturas rodoviárias, continuaremos a incentivar o estabelecimento de parcerias público-privadas e a 
aprimorar a política e o modelo de concessão das estradas no quadro da materialização do princípio utilizador-pagador, sempre na 
perspectiva de garantir que as nossas estradas tenham a qualidade requerida”, disse Maleiane sublinhando que é ainda aposta do 
Governo a introdução de tecnologias e melhoria dos projetos de engenharia para a construção e manutenção das infraestruturas 
públicas para que estas sejam resilientes aos efeitos dos eventos climatéricos extremos. 
 
No campo da educação, o Governo comprometeu-se a prosseguir com o processo de consolidação e desenvolvimento do Sistema 
Nacional de Educação, implementando medidas e acções que garantam a melhoria contínua do ensino e aprendizagem nos 
diversos subsistemas de educação.  
 
“Continuaremos a investir na formação de professores, expansão e apetrechamento da rede escolar, melhoria e disponibilização 
do material didático, incluindo o livro escolar, assegurando desta forma a elevação contínua da qualidade do ensino e 
aprendizagem”, disse o PM.  
 
 

 

 
O Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Carlos Alberto Fortes Mesquita, respondendo as 

perguntas de insistência dos Deputados da Assembleia da República, nesta quinta-feira (10), disse que foi planificado 

a reabilitação e asfaltagem de 861 kms de estradas, no âmbito da implementação do Plano Económico e Social e 

Orçamento do Estado (PESOE) 2022 “sendo a reabilitação de 35 kms de estradas nacionais, reabilitação de 635 kms 

de estradas regionais e distritais, asfaltagem de 170 kms de estradas nacionais e asfaltagem de 20 kms de estradas 

regionais”. 

 “Ainda no âmbito do PESOE 2022, estamos a reabilitar e alargar a estrada Quelimane-Nicoadala-Namacurra e 760 

kms de estradas rurais, beneficiando os distritos de Chinde, Lugela, Maganja da Costa, Morrumbala, Pebane, 

Mocubela e Luabo, na Província da Zambézia, e os distritos de Memba, Namapa, Monapo, Mossuril e Mongincual, na 

Província de Nampula” sublinhou Mesquita, acrescentando que estão sendo reabilitadas as estradas Macia-Chokwe e 

Macia-Bilene, na Província de Gaza.  

 

Segundo Mesquita, o Governo planificou, igualmente, a construção de 13 pontes, incluindo a conclusão das obras de 

construção da nova ponte e a reabilitação da actual sobre o rio Save, uma infraestrutura importante para a ligação norte 

ao sul do País por estrada. “Vamos prosseguir com a montagem de 11 pontes metálicas, destacando-se a ponte sobre o 

rio Búzi, na estrada Chimoio-Espungabera, a ponte sobre o rio Metuchira, no Distrito de Nhamatanda, que vai resolver 

em definitivo o problema de intransitabilidade nessa ligação” garantiu Ministro das Obras Públicas, Habitação e 

Recursos Hídricos. 

 

“Igualmente, vamos efetuar a reabilitação e manutenção de cerca de 2500 kms de estradas rurais, nas Províncias de 

Nampula e Zambézia, a asfaltagem das estradas Lioma-Mutuali e o melhoramento da estrada Milange-Mulungo-

Magige” concluiu o ministro Mesquita. 
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09h00: Início dos Trabalhos 

 
Dia Reservado ao Trabalho Interno das Bancadas Parlamentares. 

 

 

 

 

As Bancadas Parlamentares da FRELIMO, 

RENAMO e MDM reúnem-se, em separado, 

para efectuar o balanço das actividades 

realizadas esta semana e perspetivar as acções 

para os próximos dias. 
 

 

 

 

 

 

 

Previsão do Tempo: Hoje, Cidade de Maputo: Máx –31 ; Min – 23; Fonte: INAM 
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