
A  Organização Nacional de 
Professores (ONP/SNPM) 

está preocupada com o que considera 
violação das convenções da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), facto que 
se traduz no atraso da aprovação da lei 
sobre o exercício do direito sindical na 
função pública no país. 

Ao longo dos 30 anos, o nosso 
trabalho foi ensombrado por 
dificuldades caracterizadas pela 
fragilidade da nossa acção sindical e  
essa fragilidade deve-se, em grande 
medida, ao facto do sindicato ainda não 
ter sido legalmente constituído, embora 
saibamos que o nosso governo ratificou 
as Convenções da OIT sobre o exercício 
dos direitos sindicais pelos 
funcionários públicos. Disse, sexta-feira, 
Beatriz Muhoro, Presidente da ONP/
SNPM, na abertura do 3º Congresso 
daquele órgão sindical que decorreu até à 
madrugada de ontem, domingo, na capital 
provincial de Nampula. 

De acordo com Muhoro,  é do 
conhecimento do governo moçambicano 
que a existência das organizações de 
professores surge em cumprimento da 
Declaração da Organização da   
Internacional do Trabalho  e da UNESCO, 
de 1966 que Moçambique também 
ratificou. 

Beatriz Muhoro entende que a questão 
humana, como é o caso do professor, é a 

chave do sucesso de todo o processo 
educativo em Moçambique, numa altura 
em que o país se queixa da má qualidade 
de ensino e de aprendizagem. Os 
professores querem ver ultrapassados ou 
minimizados os vários problemas 
relacionadas, sobretudo com as péssimas 
condições salariais, falta de bolsas de 

estudo, assistência médica e 
medicamentosa e a demora na progressão 
de carreira.                  

No lema e sub-lema  deste 
congresso está expresso o nosso 
desejo e apelo para fazer da ONP um 
interlocutor cada vez mais  válido na 
Educação e em condições para 
promover, desenvolver e manter a 
dignidade da profissão de docente em 
Moçambique. Disse Muhoro. 
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Em Congresso em Nampula 
PROFESSORES DENUNCIAM VIOLAÇÃO 
DAS CONVENÇÕES DA OIT E DA UNESCO   

A cadémicos, jornalistas, políticos, 
estudantes universitários, 

membros do governo e  outras forças vivas 
da sociedade vão discutir em conjunto,  na 
próxima semana, o estágio actual da 
liberdade de imprensa. 

O que se pretende é que se faça uma 
profunda reflexão à volta desta matéria, 
procurando corrigir eventuais obstáculos 
que minam  este instrumento legal, em 
vigor há vinte anos.     

O facto foi anunciado no último sábado 
pela secretária provincial do Sindicato 
Nacional de Jornalistas (SNJ), em 
Nampula, Hermínia Francisco, durante 
uma visita de cortesia ao gabinete do 
governador, Felismino Tocoli, programa 
que tinha em vista a apresentação, ao 
mais alto dirigente da província, dos novos 
corpos sociais daquele órgão sindical, 
eleitos  em conferência extraordinária no 
passado dia 11 de Junho.  

Acompanhada do secretario regional 

norte do SNJ, Carlos Rodrigues Coelho, de  
membros do seu órgão Elísio João, Alberto 
Jorge e Teresa Cunha,  além do respectivo 
conselheiro, Luís Alberto Rodrigues, a 
nova secretária aproveitou a ocasião para 
apresentar o seu plano de actividades que 
passa pela revitalização dos comités 
locais, intensificação do processo de 
colecta e gestão das quotizações, 
formação e assistência social aos 
membros. 

O governador, que considerou este 
facto de autêntico “baptismo”, encorajou ao 
secretariado  a trabalhar com dedicação, 
zelo e, acima de tudo, com determinação, 
visando a consolidação das várias 
conquistas alcançadas pelo secretariado 
cessante liderado pelo jornalista Assane 
Issa. A terminar Felismino Tocoli garantiu 
que o seu executivo vai continuar a 
colaborar com os órgãos de comunicação 
social, dando-lhes, sempre que possível, o 
apoio necessário. Wf 

Liberdade de Imprensa em Moçambique 
LEI VAI A DEBATE PÚBLICO PRÓXIMA SEMANA  

                 DOADAS DUAS AMBULÂNCIAS À UNILÚRIO                     pág. 2 



Wamphula Fax                                                     Segunda-feira, 1 de Agosto de 2011                                                               2                                                                                             

C uereneia, que, na sequência da 
sua visita à Universidade Lúrio, 

ocorrida na sexta-feira, participou na 
cerimónia de entrega de duas viaturas 
de ambulância, de marca Chevrolet e 
devidamente apetrechadas, àquela 
instituição de ensino superior pela 
Fundação Pearl of Mozambique (Pérolas 
de Moçambique), vincou que a referida 
oferta resulta do reconhecimento do 
trabalho devotado que a Unilúrio tem 
vindo a desenvolver e do consequente 
prestígio alcançado além fronteiras, 
observando, ironicamente, que a doação 
não surgiu em função dos olhos 
eventualmente bonitos do seu Reitor 
Jorge Ferrão.   

Por seu turno, ao usar da palavra, o 

Reitor da Unilúrio agradeceu 
penhoradamente o gesto de 
solidariedade da Fundação Pérolas de 
Moçambique e realçou a mais valia das 
ambulâncias na dinamização das 
políticas sociais desenvolvidas pela 
institituição que dirige no âmbito de “Um 
estudante, uma família”, como também 
no eventual apoio às unidades sanitárias 
locais e de outros distritos da província 
em situações de emergência. 

Terminada a cerimónia, que 
decorreu no Campus da Unilúrio, situado 
no bairro de Marrére, situado nos 
arredores da cidade-capital de Nampula, 
envolveu o tradicional ritual de makeia 
dirigido pelo régulo da zona e contou 
com a presença de membros da 

fundação doadora, convidados, 
docentes, funcionários da instituição e 
convidados, o Ministro da Planificação e 
Desenvolvimento visitou as instalações 
em iminente conclusão naquele campus, 
nomeadamente residência de docentes e 
administrativos, dormitórios de estudante 
masculinos e femininos, dotados de 52 
quartos com 104 camas cada,  
Faculdades de Medicina Geral e 
Dentária, Arquitectura e Planeamento 
Físico, residências de docentes e 
funcionários administrativos. 

Refira-se que antes da deslocação 
ao Campus de Marrére, Cuereneia 
esteve na Faculdade de Ciência de 
Saúde, onde visitou, atentamente, os 
laboratórios de Optometria, Anatomia, 
Aflotoxinas e a Biblioteca, em cujo Livro 
de Honra inscreveu uma mensagem de  
congratulação pelo que lhe foi dado a 
apreciar. Wf  
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Durante dois dias os participantes 
àquela magna reunião apreciaram 
positivamente o relatório de actividades 
do Conselho Nacional, para além de 
procederem à revisão dos estatutos 
daquele órgão sindical. 

O evento, que juntou cerca de 300 
delegados provenientes de todo país, 
decorreu sob o lema: “Por uma ONP/
SNPM Sindicalizada para Novos 
Desafios na Educação em Moçambique”, 
tendo como  sub-lema “A Moralização 
dos Professores, Uma condição 

Indispensável para uma Educação de 
Qualidade” . 

De sublinhar que o 3º Congresso da 
ONP/SNPM teve lugar poucos dias 
depois do 6º Congresso Mundial da 
Educação Internacional realizado na 
cidade do Cabo, República da África do 
Sul,  sob o lema: “Construindo o futuro,  
através de uma Educação de Qualidade”.  

Recorde-se que a Organização 
Nacional dos Professores, actualmente 
transformada em organização foi fundada 
a 12 de Outubro de 1981, portanto, com 
cerca de  30 anos de existência.Wf   
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Cidade de Nampula

A  Escola Provincial de 
Formação Profissional de 

quadros do Partido Frelimo, a iniciar no 
próximo ano lectivo em Nampula, poderá 
transformar-se numa instituição de 
ensino  formal, passando a albergar, 
consequentemente, todos os 
interessados, incluindo indivíduos   
estranhos àquela formação política.  

O facto foi anunciado por Adelino 
Zacarias Ivala, primeiro secretário do 
comité provincial do partido do “batuque 
e maçaroca”, à margem da cerimónia de 
encerramento de um curso de formação 
de formadores dos respectivos 
membros, que decorreu semana 
passada na capital provincial de 

Nampula.   
Estamo-nos a organizar para isso, 

por forma a que, a partir do próximo 
ano lectivo, possamos leccionar 
cursos que beneficiem os nossos 
membros em termos de formação 
escolar, mas, também, e mediante as 
condições que  forem sendo criadas, 
podermos integrar outros cidadãos. 
Disse Ivala, acrescentando que 
queremos contribuir para o 
crescimento intelectual e académico 
da nossa população.   

Ivala nega, entretanto, que o objectivo 
esteja relacionado com a necessidade 
de obtenção de receitas, mas uma forma 
do partido contribuir para a redução do 
analfabetismo, cujos índices consideram

-se ainda elevados ao nível do pais e na 
província de Nampula, em particular.  

De acordo com a fonte, a Frelimo 
pretende revitalizar as suas antigas 
escolas de formação  que funcionavam 
na década 70 e criar outras em todas as 
províncias, na sequência de um 
programa iniciado no ano passado, em 
Maputo, em que foram formados alguns 
de nível central e provincial. Esta 
experiência será replicada em todos os 
distritos, postos administrativos e 
localidades para a uniformização dos 
métodos de trabalho dos dirigentes do 
partido e governo saídos das últimas 
eleições gerais de 2009.  

A questão ambiental e o 
funcionamento dos órgão locais do 
Partido e do Estado constam das mais 
de 20 módulos ministrados no curso. Wf 

A arrancar no próximo ano lectivo  
ESCOLA DA FRELIMO (DES) PARTIDARIZADA 

B eatriz Helena Muhoro Manjama  
foi reeleita presidente da 

Organização Nacional dos Professores 
(ONP/SNPM) para mais um mandato de 
cinco anos. 

 Muhoro, única concorrente à sua 
própria sucessão, beneficiou, para o 
efeito, de  254 votos expressos na urna, 
num processo considerado ordeiro e 
transparente.  

No seu primeiro discurso, Muhoro 
referiu-se, entre vários aspectos, da 
necessidade de transformação da 
organização num sindicato legalmente 
constituído, actuante, criativo e auto 
sustentável.  

A nova reconduzida timoneira da 

ONP  conta como vice presidentes, 
Francisco Nogueira e Rosário Quive. 

Alípio Paulino Siquisse foi 
reconduzido ao cargo de secretário 
nacional executivo, derrotando, deste 
modo, Maria Paula da Cruz. Enquanto 
para o cargo de presidente do Conselho 
Fiscal foi indigitada Henriqueta do 
Rosário, que desempenhava, no 
mandato anterior, as funções de 
secretária  do Comité Nacional da 
Mulher  e Jovem Professora.  

A província de Nampula está 
representada no Conselho Nacional com 
sete membros efectivos, dentre os quais 
se destacam Virgílio Arnane,  Alberto 
Viegas e  André Jana.  

As questões que têm a ver com o 
reforço do valor das quotas, da moral, da 
assistência médica e medicamentosa, 
das promoções nas carreiras, das bolsas 
de estudo, constam das linhas gerais do 
plano  de actividades da ONP/SNPM 
para o quinquénio 2011-2016. 

As sessões de abertura e de 
encerramento foram orientadas pelo 
Secretário Permanente da província de 
Nampula, António Máquina, que 
reafirmou o comprometimento do 
governo na procura de soluções sobre 
os vários problemas que preocupam os 
professores.  

O país conta com cerca de 130 mil 
profissionais de Educação, dos quais 
63.642 estão filiados naquela 
agremiação social. Wf     

MUHORO REELEITA PRESIDENTE DA ONP   
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V inte e cinco jornalistas de 
diversos órgãos de informação 

estiveram reunidos na última  sexta-
feira, na capital provincial de Nampula, 
para, entre outros objectivos, discutir 
novas estratégias de disseminação de 
mensagens de sensibilização às 
comunidades sobre o HIV/SIDA. 

Promovido pelo Núcleo Provincial de 
Combate ao HIV/SIDA,  o encontro 
visava, ainda, dotar os profissionais de 
informação de instrumentos de 
divulgação das normas de 
operacionalização descentralizada de 
comunicação sobre o Sindroma de 
Imuno Deficiência  Adquirida, aprovado 
pelo governo, no quadro do 
cumprimento do Plano Estratégico 
Nacional nº3 (PENIII), reforçar e auxiliar 
as habilidades de cobertura jornalística 
de assuntos ligados a este assunto. 
O referido instrumento preceitua o 

estabelecimento de normas de 
funcionamento dos fóruns de 

comunicação no período 2010/2014, 
visando contribuir para a redução de 
risco e vulnerabilidade ao HIV a vários 
níveis, uma acção que, também, inclui o 
envolvimento dos líderes tradicionais, 
representantes das comunidades e 
Organizações não governamentais que  
trabalham na área de prevenção desta 
doença.  

Segundo Sara Jane, coordenadora do 
Núcleo Provincial de Combate ao HIV/
SIDA, o PEN III  tem por objectivo 
estabelecer formas de operacionalização 
de comunicação descentralizada no 
combate contra a pandemia do HIV, 
através dos media. 

Para Hermínia Francisco, secretária 
provincial do Sindicato Nacional de 
Jornalistas (SNJ),   aprender novas 
estratégias de disseminação de 
mensagens de sensibilização às 
comunidades e, sobretudo,  no que diz  
respeito aos métodos de prevenção 
contra doenças contagiosas, constitui 

um grande desafio para a classe 
jornalística, facto que deve ser encarado 
com afinco, responsabilidade e 
dignidade humana, informando e 
formando a sociedade e nunca contribuir 
para o aumento da discriminação às  
pessoas vivendo com o HIV/SIDA. 

A secretária provincial do SNJ vincou 
que o jornalista tem o dever de 
empenhar-se com dinamismo na difusão 
de informações que influenciem, de 
certo modo, a mudança de 
comportamento no seio da sociedade 

Na ocasião foram apresentados os 
resultados do inquérito sobre 
Prevalência, Riscos comportamentais e 
Informação sobre o HIV/SIDA, realizado 
pelo INSIDA, em 2009. Os quais 
demonstram que a prevalência do HIV e 
SIDA entre os moçambicanos adultos de 
15-49 anos situa-se em 11. 5 por cento a 
nível nacional e 4.6 por cento na 
província de Nampula, sendo a  mais 
alta em Gaza, com 25.1 por cento e a 
mais baixa no Niassa, com 3.7 por cento 
de seroprevalência. Wf    

 

JORNALISTAS DISCUTEM NOVAS  
ABORDAGENS SOBRE HIV/SIDA   

 

P elo menos 323 crianças 
portadoras de deficiência foram 

integradas nas escolas e centros 
profissionalizantes nos primeiros seis 
meses deste ano na província de 
Nampula, no contexto do Programa de 
Reintegração Social.  

Para além deste numero, um 
universo de 34.900  crianças órfãs e 

vulneráveis beneficiaram igualmente de 
assistência, reabilitação psico-social, 
numa acção que também incluiu 
assistência à cerca de três mil idosos.  

Estes dados constam de um 
relatório do governo provincial, referente 
ao primeiro semestre,  aprovado pela 
bancada da Frelimo na Assembleia 
Provincial de Nampula.  

O informe do executivo de Felismino 
Tocoli foi chumbado pela Renamo  e 
MDM sob a  alegação  de conter vários 
atropelos às normas de funcionamento 
dos órgãos do Estado.  

 A oposição alega, ainda, que o 
segundo semestre foi caracterizado por 
situações de desvio de medicamentos e 
de fundos do erário público, para além 
de  pilhagem de recursos florestais, ao 
invés de acções tendentes ao 
desenvolvimento sócio económico da 
população.Wf         

Portadoras de deficiência 
MAIS DE 300 CRIANÇAS JÁ ESTÃO  
EM CENTROS PROFISSIONALIZANTES  


