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AItália acaba de apro-

var o financiamento de 

sete novas iniciativas 

de cooperação em Mo-

çambique, com um montante 

total de 18.6 milhões euros (do-

nativos) e confirmou um crédito 

de 35 milhões de euros para a 

reconstrução pôs-ciclone Idai.

Segundo uma nota da Agência 

Italiana de Cooperação para o 

Desenvolvimento (AICS), as ini-

ciativas adicionam-se ao portfolio 

de 257 milhões de euros de pro-

gramas em curso no País. 

A assistência será canalizada atra-

vés da cooperação bilateral, sendo 

educação, inovação, capital hu-

mano e paz as palavras-chave.

A nota recorda que no próximo 4 

de Outubro será celebrado o 30° 

aniversário do Acordo Geral de 

Paz, assinado em Roma, capital 

italiana, assinalando que a data 

será marcada por diversas inicia-

tivas em Moçambique, nas quais 

Itália participa “com especial ca-

rinho”.

“A educação é uma poderosa ala-

vanca macro e microeconómica. 

Sempre e em qualquer lugar do 

mundo e é desde sempre a aposta 

da cooperação italiana em Mo-

çambique”, sublinha a nota.

Com este novo financiamento, 

a AICS diz que pretende con-

tinuar a desempenhar um papel 

de liderança na implementação 

dos programas com os parceiros 

moçambicanos, apoiando pro-

gramas para o fortalecimento do 

potencial educacional, cultural e 

científico-tecnológico no País.

Irá igualmente suportar o Plano 

Estratégico para a Sociedade de 

informação através da operacio-

nalização de polos tecnológicos 

de excelência digital no programa 

trienal, assinado com o Ministé-

rio da Ciência, Tecnologia e Edu-

cação Superior de Moçambique, 

bem como cooperando com a 

Secretaria de Estado de Juventu-

de e Emprego para a criação de 

emprego através de tecnologias 

digitais. 

Garantir o apoio ao fortaleci-

mento da formação professional 

do pessoal da saúde, apostando 

fortemente na Telemedicina de 

forma que se possa garantir o 

acesso à saúde a tantos lugares e 

a um novo modelo organizacional 

para os cuidados dos doentes, é 

outro dos objetivos das iniciativas 

da AICS.

No âmbito da reconstrução pós-

-ciclone Idai, está também em 

marcha, na província de Manica, 

a construção de um centro agro-

-alimentar para a recolha, selec-

ção e processamento de fruta e 

legumes e a reabilitação das in-

fra-estruturas sócio-comunitárias 

visando a promoção de uma es-

trutura de governação territorial 

participativa. 

A AICS dedica ainda um progra-

ma trienal à preservação do man-

gal, com a Universidade Eduardo 

Mondlane, a mais antiga institui-

ção de ensino superior em Mo-

çambique. 

“Em Moçambique, as florestas de 

mangais estão sob ameaça, mas o 

seu papel é crucial porque cons-

tituem um dos ecossistemas mais 

produtivos e biologicamente mais 

diversificados do planeta”, subli-

nha. 

A AICS assinala que estas ini-

ciativas enquadram-se no espí-

rito e na tradição da cooperação 

italiana, suportando as políticas 

e as estratégias do governo de 

Moçambique nos diversos secto-

res (Serviços de base, identidade, 

saúde, educação; desenvolvimen-

to económico, inovação e capital 

humano; agricultura, segurança 

alimentar e desenvolvimento ru-

ral; desenvolvimento urbano e in-

fraestruturas; ambiente e acesso à 

energia).

OGrupo Absa acaba 

de ser premiado e 

certificado “Top 

Employer Africa 

2022” pela Top Employers 

Institute. 

Rui Barros, Administra-

dor Delgado, sublinha que 

a certificação mostra a de-

dicação da organização em 

criar um mundo de trabalho 

melhor pela implementação das 

melhores práticas e políticas de 

recursos humanos (RH). 

“Este reconhecimento refor-

ça o empenho na garantia das 

melhores condições de trabalho 

para que os seus colaboradores 

possam evoluir a todos os ní-

veis”, sublinha Barros.

Para Barros, esta distinção é re-

sultado de um trabalho conjun-

to e vem fortalecer o empenho 

na construção de uma organiza-

ção que reconhece que as pes-

soas são a sua força, atraindo os 

melhores talentos e dando prio-

ridade ao bem-estar, ao percur-

so de aprendizado e desenvolvi-

mento dos seus colaboradores.

O Top Employers Institute cer-

tifica anualmente as empresas 

que se diferenciam pelos seus 

padrões de excelência nos mais 

variados níveis no que se refere 

às boas práticas de recursos hu-

manos. Assim, para atribuição 

do certificado, foram avalia-

das diferentes áreas, tais como 

estratégia e gestão do talento, 

planeamento da força de traba-

lho, aprendizagem e desenvolvi-

mento, acolhimento, compensa-

ção e benefícios, entre outras.

“Com esta premiação, o 

Absa reforça o seu posicio-

namento no mercado como 

um Banco Pan-Africano 

destacando o trabalho que a 

instituição tem desenvolvido 

na melhoria contínua dos 

seus quadros, classificando-

-o como um empregador de 

eleição”, salienta Rui Barros.


