Técnicos do CFPAS capacitados em Irrigação e Drenagem
Teve lugar, de 19 a 23 de outubro, no distrito do Chókwè, o curso de formação de formadores
em Irrigação e Drenagem, com a participação de 5 técnicos do CFPAS e 2 recém-graduados
da instituição, ministrado por especialistas da área. A capacitação visava contribuir para o
desenvolvimento das capacidades dos profissionais, nas diferentes áreas de concepção,
implementação e gestão dos sistemas de rega e drenagem relacionados com a produção
agrária. Trata-se de uma nova área que o CFPAS abraça, que não é tradicional e enquadrase nas metas de desenvolvimento sustentável. O pacote de formação contempla os módulos
de captação de água, distribuição de água, uso de água e aspectos sócio-económicos e
culturais ligados ao uso e aproveitamento da água e dos sistemas de rega e drenagem, na
agricultura, incluindo aspectos de género.
………………………………………………………………………………
Contratado pela AIAS

CFPAS capacita Operadores de PSAA e Canalizadores
Um total de 27 profissionais, designadamente Operadores de PSAA e Canalizadores, foram
capacitados pelo CFPAS, nas suas instalações, em setembro do corrente ano. A formação foi
encomendada pela AIAS, na perspectiva de promoção da melhoria da gestão de PSAA.
O curso de canalizadores decorreu de 8 a 12 de setembro e reuniu 13 participantes
(canalizadores) provenientes dos distritos das províncias de Maputo (Moamba e Namaacha),
Gaza ( Bilene e Mabalane), Inhambane (Vilanculos), Manica (Manica), Sofala (Nhamatanda,
Caia), Zambézia (Mopeia), Nampula (Malema e Nametil), Cabo Delgado (Mocímboa da Praia)
e Tete (Ulongue). Foram abordados conteúdos como a selecção de materiais, acessórios de
materiais modernos, uso correcto de ferramentas e equipamentos modernos de canalização,
instalação de um ramal de ligação, montagem e manutenção de contadores de água, controlo
do estado dos contadores de ligas, manutenção de sistemas de canalização, válvulas e
ventosas e ainda a reparação de condutas.
Já a Capacitação em Gestão de Operação e Manutenção de Pequenos Sistemas de
Abastecimento de Água (PSAA) efectuou-se de 14 a 24 de setembro e contou com 14
participantes, oriundos das seguintes instituições: CORRESS (1), distrito de Caia (1),
ECDGEP(1) , Manjacaze (1), Empresa Moçambicana de Águas de Vilanculo (1), Associação
Flor (1), Collins (2), Kutenda (1), PSAA do distrito de Namuno (1), Município da Manhiça (1),
Bilene (1) e ENGEPESQUISA (1). O treinamento consistiu na aprendizagem, por parte dos
formandos, de conteúdos como a operação dum PSAA, arranque e paragem de grupos de
bombagem, manutenção de equipamentos electromecânicos, qualidade e tratamento da
água, maneio de válvulas e sua manutenção, planificação da manutenção preventiva,
execução da manutenção regular dos equipamentos, operação de uma ETA1, quadro de
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diagnóstico de avarias e sua solução, preenchimento de mapas de exploração e produção de
um PSAA.
………………………………………………………………………………
Em Gestão de Perdas

Capacitados técnicos do FIPAG Região Norte
Cerca de 50 técnicos, provenientes das províncias de Nampula (Nacala e Ilha de
Moçambique), Niassa (Cuamba e Lichinga) e Cabo Delgado (Pemba), foram formados, de 21
de Setembro a 2 de Outubro, em Nampula, em matéria de Gestão de Perdas, no quadro do
Projecto de Capacitação Institucional do FIPAG Região Norte financiado pela União Europeia.
A formação, ministrada pelo CFPAS, é parte de um pacote de várias capacitações planificadas
no âmbito da redução de perdas que vêm ocorrendo em todas as áreas operacionais da região
norte e não só.
………………………………………………………………………………
A convite da UEM

CFPAS presente no Balanço de implementação do currículo de Água e
Saneamento
A Universidade Eduardo Mondlane (UEM), através da Escola Superior de Desenvolvimento
Rural (ESUDER), no âmbito da implementação do Projecto NICHE/MOZ/024, financiado pela
Netherlands initiative for Capacity Development Higher Education (NUFFIC), perspectiva
introduzir um currículo de água e saneamento, em parceria com a Technical University (TU
Delft). Assim, numa parceria UEM-ESUDER realizou, na vila de Vilanculos, nos dias 10 e 11
de Dezembro, um workshop, no qual se fez o balanço do projecto NICHE/MOZ/024, avaliouse a implementação do currículo de água e saneamento, no âmbito do projecto, apresentouse e discutiu-se a implementação do Massive Open Online Course (MOOC), debateu-se sobre
a problemática de água e saneamento, em Moçambique e foram propostos mecanismos de
superação dos desafios desta área. De referir que participaram no evento representantes do
CFPAS, ARA2 Sul, IIA3, AIAS de Inhambane e estudantes graduados da ESUDER.
………………………………………………………………………………
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No âmbito da capacitação institucional

CFPAS treina seus técnicos em Hidrometria
O CFPAS, no âmbito da capacitação institucional, organizou, nas suas instalações, um curso
de Hidrometria, no qual participaram 5 técnicos da instituição e 2 recém-graduados do curso
de GORH4. O treinamento , dirigido por um especialista em Hidrometria, decorreu de 19 a 24
de Outubro.
Os participantes aprenderam os processos de instalação e manutenção de estações
hidroclimatológicas, de reposição de equipamentos hidroclimatológicos (escalas hidrométricas
e pluviométricas) e de tratamento de dados hidroclimatológicos. Paralelamente, foram
ministradas aulas práticas, na estação hidrométrica da Moamba, instalada no rio Incomáti,
onde simulou-se o nivelamento de escalas hidrométricas e medições de caudal e de
precipitação.
………………………………………………………………………………
Para o Mercado de emprego
CFPAS lança mais Gestores Operacionais de Recursos Hídricos
No presente semestre, o CFPAS lançou, para o Mercado de trabalho, cerca de 80 técnicos
médios formados em GORH. Estes potenciais profissionais estão aptos a coordenar a gestão
integrada de recursos hídricos . Paralelamente, os graduados, entre outras habilidades,
sabem efectuar cálculos de materiais de obras, como, por exemplo, calcular betão e fazer
um mapa de orçamento (designações, quantidade de pedra, areia e ferro), para além de
estarem aptos a trabalhar na área de construção civil, uma vez que não só frequentaram a
cadeira de medições e orçamentos, como a de desenho.

………………………………………………………………………………
Contratado pela AIAS
CFPAS capacita técnicos em Noções de Contabilidade Financeira
A sala de projecções do CFPAS foi palco de uma capacitação em Noções de Contabilidade
Financeira, encomendada pela AIAS5, que decorreu de 23 a 27 de Novembro e com 12 a
participação de técnicos provenientes do sector de Águas, onde foram abordados os seguintes
conteúdos: Conceito e Objectivos da Contabilidade, Divisões da Contabilidade, o Património,
Composição e Valor do Património, Factos patrimoniais, Inventário, Balanço e Conta,
vantagens da Normalização Contabilística e Plano de Contas, Contabilização dos Factos
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Patrimoniais, Regras de Movimentação de Contas, Análise de Factos Patrimoniais e
Lançamentos, O Diário e o Razão, Compras, Vendas e Pagamento de Salários, recebimentos,
pagamentos e caixa e bancos. Para consolidar a teoria, foram realizados exercícios práticos
que consistiram no seguinte: preenchimento de facturas, análise de factos patrimoniais,
inventário, balanço, lançamentos (diário e o Razão) e elaboração do relatório mensal de dados
financeiros.
………………………………………………………………………………

Gestores e operadores de PSAA capacitados no CFPAS
O CFPAS capacitou, nas suas instalações, de 7 a 11 de Dezembro corrente, 22 técnicos
(gestores e operadores de PSAA's) provenientes dos Serviços Distritais de Planeamento e
Infraestruturas (SDPI), Pequenos Sistemas de Abastecimeno de Água (PSAA) e Direcção
Provincial de Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (DPOPHRH) das províncias de
Maputo e Inhambane. Com efeito, da província de Maputo vieram um total de 12 formandos,
11 dos quais
trabalhando nos PSAA's Eduardo Mondlane (2), de Changalane (2),
Mapulanguene (2), Mahubo (2) e Motaze (3) e um do Departamento de Água e Saneamento
(DAS) da DPOPHRH. Já da província de Inhambane, participaram no curso 10 técnicos
provenientes dos SDPI's de Jangamo (2), Inharrime (2), Panda (2) e Morrumbene (2) e dois
provenientes do PSAA de Quissico. Basicamente, os formandos aprenderam conteúdos
relacionados com estações de bombagem (composição e funcionamento), operação e
manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água (SAA), designadamente as actividades
de previsão, execução e controlo.
………………………………………………………………………………

CFPAS encerra o ano em festa
A nossa instituição encerrou o ano no dia 18 de Dezembro, com um convivio presidido pela
directora da Instituição, arquitecta Eunice Gilda Chirindja, que fez o balanço das actividades
realizadas, durante o ano, agradecendo o esforço empreendido pelos profissionais que lidera,
e desejando a estes festas felizes. Outra intervenção foi a do chefe das oficinas, Pedro
Chissico, que, em nome de todos colegas, realçou o papel desempenhado por todos os
antigos colegas, finados e reformados, no crescimento do CFPAS. Após os discursos, seguiuse a troca de presentes. A última parte do evento, que teve lugar nas nossas instalações,
nomeadamente na oficina de electricidade, consistiu num almoço de confraternização que
culminou com muita dança e alegria.
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Conhecidos vencedores do Prémio Jornalismo para Água, Saneamento e
Higiene, edição 2015
Os jornalistas Belmiro Timóteo, Evelina Muchanga e Lucinda Alfândega, nas categorias de
Rádio, Imprensa Escrita e Televisão, respectivamente, são os três vencedores da segunda
edição do Prémio Jornalismo para Água, Saneamento e Higiene, cuja gala foi realizada no
passado dia 19 de Novembro, na sala João Albasini do Sindicato Nacional de Jornalistas (SNJ),
na cidade de Maputo. O evento, promovido pela HELVETAS Swiss Intercooperation
Moçambique e a WaterAid em Moçambique, em parceria com o SNJ, contou com o apoio da
Water Integrity Network (WIN), uma rede global de promoção da Transparência,
Responsabilização e Participação no Sector de Águas.

Foram submetidos ao concurso um total de 21 trabalhos jornalísticos, designadamente 11 de
Imprensa Escrita, sete de Rádio, dois de televisão e um publicado num "blog".
Na categoria de Imprensa Escrita, Evelina Muchanga venceu o concurso com a reportagem
intitulada "Quando a Menstruação afasta Alunas da Escola", publicada no Jornal Notícias. Em
segundo lugar, ficou Victor Muvale, do Diário de Moçambique, com o trabalho "Acesso e
Qualidade de Água continuam a preocupar Comunidades de Chibuto". Já a terceira posição
foi ocupada por Júlio Paulino, do Jornal @Verdade, que concorreu com um trabalho intitulado
"Água potável, um luxo para poucos em Nampula".
Ainda nesta categoria, o júri atribuiu uma menção honrosa a Isaías Muthimba, que apresentou
uma reportagem, publicada no Jornal Notícias, que aborda o problema de ocupações
desordenadas no município de Maputo, com impacto no saneamento do meio.
Na categoria de Rádio, o vencedor foi Belmiro Timóteo, do Instituto de Comunicação Social
(ICS), com uma reportagem que retrata a importância da água para o desenvolvimento. Na
mesma categoria, a segunda e terceira posições foram ocupadas por Isaura Afonso, da Rádio
Moçambique (RM), com uma reportagem sobre o impacto da época chuvosa 2014/2015, e
Boaventura Massango, do ICS, com um trabalho que versa sobre o drama de abastecimento
de água à Vila de Massingir, na província de Gaza.
Por seu turno, Lucinda Alfândega ganhou o prémio de melhor reportagem televisiva com um
trabalho intitulado "Os reféns do rio", exibida na Soico Televisão (STV).
Cada um dos primeiros classificados das três categorias recebeu um cheque no valor de 75
mil meticais, enquanto os segundos e terceiros colocados tiveram cheques de 50 mil e 30 mil
meticais, respectivamente.
Importa referir que o evento, que visa reconhecer os trabalhos jornalísticos na área de
Saneamento, Água e Higiene, em Moçambique, contou com a presença dos representantes
dos órgãos de informação para os quais os concorrentes trabalham, para além dos
representantes da DNA, Cooperação Suiça para o Desenvolvimento (SDC), ProWater, Centro
de Formação Profissional em Água e Saneamento (CFPAS), WaterAid e HELVETAS.
……………………………………………..
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CFPAS presente no seminário sobre Meteorologia e Dessanilização da Água
O CFPAS participou no seminário sobre Meteorologia e Dessanilização da água que decorreu
no dia 18 de Novembro de 2015, na sala de Conselhos do Ministério da Ciência Tecnologia,
Ensino Superior e Técnico Profissional (MCTESTP), em Maputo, que contou ainda com a
participação destacada de representantes de instituições como o MCTESTP, CFPAS,
Embaixada da Holanda, Instituto de Investigação em Águas (IIA), TRIONICA de Moçambique,
empresas Campbel e Aqua Service, INGC6, INIR7, DNA8, INAM9, INAMAR10, Laboratório
Nacional de Higiene de Alimentos e Água – MISAU11, Gabinete de Pesquisa e Desenvolvimento
(GPD) – Ministério da Defesa, Águas da Região de Maputo (AdeM), Associação ESTAMOS,
Fundo de Investimento e Património de Água (FIPAG), Conselho de Regulação da Água (CRA),
Administração Regional de Águas do Sul (ARA-Sul), Conselho Municipal de Cidade de Maputo,
Administração de Infra-estruturas de Água e Saneamento (AIAS), Universidades Eduardo
Mondlane e Apolitécnica, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América –
USDA, Fundo Nacional de Investigação (FNI), entre outros.
………………………………………………………………………………
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