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Foi inaugurado, nesta quar-
ta-feira, o Centro de Saúde 
da Naamacha, província de 
Maputo, depois das obras 

de reabilitação, resultado da par-
ceria activa entre as autoridades 
moçambicanas e os fundos da 
Agência Italiana de Cooperação 
para o Desenvolvimento (AICS).

A cerimónia contou com a pre-

sença do governador da província 

de Maputo, José Júlio Parruque, a 

administradora do distrito de Na-

maacha, Suzete Alberto Dança, o 

director dos serviços distritais da 

Saúde, Nelson Silva, as autorida-

des locais, os profissionais da saú-

de, os beneficiários desta obra e o 

director do gabinete de Maputo 

da Agência Italiana de Coopera-

ção para o Desenvolvimento, Pao-

lo Enrico Sertoli.

“Achamos muito emocionante ver 

o edifício completamente reabili-

tado num distrito muito querido 

à Cooperação Italiana e à AICS. 

Juntos, reabilitamos uma estrutu-

ra que irá melhorar o acesso aos 

serviços de saúde de todos os ci-

dadãos e de todas as cidadãs, do 

distrito de Namaacha”, comentou 

Paolo Enrico Sertoli.

A reabilitação destes edifícios é 

uma actividade realizada no âm-

bito da iniciativa “Programa de 

apoio a projectos comunitários”, 

que tem a sua origem no pedi-

do que foi dirigido à AICS, pelo 

Ministério do Género, Criança e 

Acção Social, no sentido de se-

leccionar projectos em prol de 

mulheres, crianças, idosos e pes-

soas com desabilidade. Em 2018, 

foi lançada uma manifestação de 

interesse dirigida às autoridades 

locais da província de Maputo. 

A expressão de interesse foi pro-

pedêutica para a identificação de 

uma acção no valor aproximado 

de 350 mil euros, gerida directa-

mente pela AICS em colaboração 

com as autoridades locais. O nú-

mero total de propostas recebidas 

das autoridades locais foi de 58, 

um grande número que mostra 

como as necessidades são muitas e 

o interesse das autoridades locais é 

deveras grande.

O cumprimento das áreas prio-

ritárias de interesse da iniciativa 

(Educação, Saúde e Saneamento, 

Eletrificação e Desenvolvimento 

Rural), das actividades previstas 

no convite (Construção, Reabi-

litação, Manutenção de infra-

-estruturas, aquisição de materiais 

e equipamentos para centros de 

saúde, excluindo medicamentos e 

produtos médicos) foram os crité-

rios que foram tomados em con-

sideração na escolha da acção no 

distrito de Namaacha.

Foram igualmente determinantes 

o impacto das actividades pla-

neadas nas condições de vida da 

população em causa, coerência 

com os Planos Distritais de De-

senvolvimento e cumprimento 

das áreas prioritárias de interesse 

para a iniciativa (Educação, Saúde 
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Italiana e a AICS em Mozambi-

que”, afirmou o director da AICS 

Maputo, assinalando igualmente 

que a testemunha deste compro-

metimento reside no recém-assi-

nado Plano Indicativo Plurianual 

(PIP) – 2022-2026, rubricado no 

mês de Julho deste ano, no âmbito 

da visita de Estado a Moçambi-

que do Presidente da República 

da Itália, Sergio Mattarella.

e Higiene, Eletrificação e Desen-

volvimento Rural).

 A fase inicial da intervenção no 

Centro de Saúde de Namaacha 

foi caracterizada pelo diagnóstico 

e pelo projecto das obras de rea-

bilitação. A peritagem efetuada às 

diversas construções do Centro de 

Saúde, permitiu registar, analisar e 

apontar soluções possíveis para a 

resolução das diversas patologias 

estruturais e consequente melhoria 

das condições de habitabilidade e 

funcionamento do Centro de Saú-

de. A primeira fase, com a reabi-

litação do edifício principal, cerca 

de 500 m2, foi concluída em 2020.

Na última fase das obras foram 

completamente reabilitadas as sa-

las de parto e das consultas, o bloco 

da farmácia e da enfermaria com 

adequação e reforço do edifício; 

nova cobertura incluindo a estru-

tura e tecto falso; nova pavimen-

tação com revestimento em tijo-

leira porcelânica; substituição dos 

serramentos e do sistema eléctrico 

e a introdução do sistema hidráu-

lico; pintura interior e exterior.

“A área da saúde é e continuará a 

ser, também, ao longo dos próxi-

mos anos, uma das áreas prioritá-

rias para a acção da Cooperação 


