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República de Moçambique 
Governo da Província do Niassa 

Direcção Provincial de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e 
Técnico Profissional 

 
Actividades de Impacto realizadas no mês de Junho de 2017 

 
 
Âmbito de Ciência e Tecnologia 
 
1. A Direcção Provincial De Ciência E Tecnologia Ensino Superior e Técnico Profissional em 

coordenação com o Serviço Distrital de Educação Juventude e Tecnologia, realizaram no dia 02 de Junho 

de 2017, a feira de Ciência e Tecnologia, HIV/SIDA fase distrital, o evento contou com a participação de 7 

(sete) escolas Secundarias da Cidade de Lichinga e 1 (um) Instituto Técnico Profissional (Instituto Agrário 

de Lichinga), dos 108 inscritos participaram do evento apenas 63 alunos com 39 experiências, para a fase 

Provincial foram apurados no total 24 alunos; 

 

CONSTRANGIMENTOS 

 Falta de acompanhamento de professores de algumas escolas da cidade de Lichinga; 

 Menor participação dos alunos; 

 
 Alunos demonstrando as suas experiências 
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No âmbito do Ensino Técnico Profissional 
 
2. Dia 3 de Junho de 2017, a Direcção Provincial de Ciência e Tecnologia Ensino Superior e Técnico 

Profissional, efectuou uma visita de trabalha ao Distrito de Majune, com vista a Monitorar as actividades 

inscritas no PES de 2017 e averiguar o ponto de situação das obras executadas e Ponto de situação do 

material fornecido, do trabalho realizado constatou-se que o empreiteiro está no processo de instalação 

fixação e montagem de mobiliário; 

Futuras instalações do instituto Agrário de Majune                                   Apetrechamento da sala de aulas 

 

CONSTRANGIMENTOS 

 Falta do plano de funcionamento das instalações ao nível distrital; 

 Falta de instalação de equipamentos em laboratórios, cozinha, refetório e áreas de serviços;  

 Falta de alimentação de eletricidade nos diversos compartimentos; 

 Falta de instalação de energia elétrica no recinto do instituto; 

 Falta de pavimento no recinto do instituto; 

 Via de acesso ao instituto Agrário em más condições de transitabilidade; 

 Falta de baixada da energia elétrica da corrente nacional; 

 Beliches instaladas sem qualidade desejável; 

 Falta de infraestruturas desportivas; 

 Falta de residências para funcionários; 

 Falta de alimentação de água canalizada as instalações; 
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 Problemas com o nível de soalho das casas de banho em relação aos compartimentos dos 

dormitórios; 

Dormitórios 

Actividade Interna 

 

3.  No âmbito do funcionamento da Direcção Provincial de Ciência e Tecnologia Ensino Superior e 

Técnico profissional, foi realizada, no dia 22 de Junho de 2017, a segunda Reunião Ordinária com todos 

os funcionários, com vista a avaliar o funcionamento interno da DPCTESTP; analisar as recomendações 

do Presidente da Republica de Moçambique a quando da sua visita a Província do Niassa, auscultar as 

necessidades dos funcionários; e colher opiniões diversas para melhoria do funcionamento interno da 

instituição, na ocasião foi apresentada a proposta do PES (Plano Economico e Social) para o ano de 2018 

e em que consiste o ciclo de planificação. No fim da sessão o director Provincial de Ciência e Tecnologia 

Ensino Superior e Técnico Profissional Prof. Doutor Geraldo Luís Macalane, recomendou aos 

funcionários a Auto superar – se no trabalho de modo a alcançar os objectivos da instituição, incentivar a 

produção escolar, ter colaboradores nas universidades de modo a facilitar a atualização de dados, cumprir 

com o prazo de remessa de relatórios no Gabinete e fazer uma vistoria rotineira as instituições do ensino 

técnico profissional; 

 

No âmbito de Ciência e Tecnologia 

4.O Centro Provincial De Recursos Digitais (CPRD) do Niassa realizou no dia 28 de Junho de 2017 uma 

palestra sobre a lei das transacções electronicas, lei nº3/2017 de 09 de Janeiro, o objectivo da divulgação 

da lei é de preparar a sociedade em geral para a fase que se segue. A palestra foi ministrada pelo Chefe 
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de departamento de Planificação e coordenação do Instituto Nacional de Tecnologias de Informação e 

Comunicação (INTIC) dr Alberto Banze, que durante a sua apresentação disse que a lei das transacções 

electronicas irá Desencorajar os cibernautas, a divulgarem conteúdos que vão contra à dignidade humana 

e expandir a informação sobre as Tics e o direito do consumidor, todo documento feito em papel tem o 

mesmo valor que um documento electronico, as Tics tem confidencialidade, protecção dos documentos e 

é responsável pelas perdas e ganhos; para finalizar a apresentação o dr Alberto Banze recomendou aos 

participantes a disseminar a informação das Tics isto para poder consciencializar-se no assunto; 

 

Foto família dos participantes  

 

 

 

Lichinga, 27 de Junho de 2017 
 

O Director Provincial 
_________________________ 

Geraldo Luís Macalane 
/Professor Auxiliar/ 

 
 


