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ffirordo no domÍnio
dos Íecurgos hÍdricos

Um acordo de cooperação técnico-cientlÍlca entre Porlugaf e lUo-
çambique, no dominio dó recursos hídricos, Íol asslnado ontem no termd
das conversações que vlnham decorrendo entre a Direcção Naclonal de
Águas.e a Misgão Portuguesa de Recursos Hídrlcoc.- 

O acordo prevê o ãpoio técnico por parte da Dlrecção Geral dos
Recursos e Aproveitamentos Hidráullcos de Portuga!, à Direcção Naclo-
nal de Águas, bem como a Íormação de Quadros'a vários niveis. ,

Por outro lado, prevê-se a cooperação no campo de organização
de DocumentaÇão e InÍormação, tendo em vista a aclualização dos dados
referentes ao sector.

Alnda no que se reÍere à Íormação do pessoal moçamblcano, o
acordo prevê a realização de cuÍsos, assislência lécnica prolongada,
estáglo de operários moçambicanos em Portugal, além de deslocação
ao hosso Pais, de especialistas llgados ao sector com vlsta à ministra-
ção de cursos.

Numa breve aloqução após a assinalura do acordo, o Direclor Na-
cional de Âguae, Engènheiro Amaldo Lopes Pereira, conslderou o,aclo
como o clnÍclo da materlallzação da cooperação técnlca e cient'rílca no
domÍnio das águas, qoe contribulrá para a criação de condlções para
o bem-eslar das populaçõesl.- Aquele responsável adiantou, por outro
lado, que o acordo é um contribulo pa?a o aproÍundamenlo das relações

. entre os dois palses, ó o iníclo de uma camlnhada mais dificll que é a
reallzação de acções concretas, (maleÍlalizando na prática o que íoi
assinadon.

Por sua ver, o cheÍe da Delegação Porluguesa. .Eigenheiro AdolÍo
Gonçalves, mostrou-se conviclo do sucesso que setá obtido no campo
da cooperação porquanlo as bases estão criadas, reconhecendo, entre-
lanto, que tto mais diÍicil ainda está por lazer. Porém, tendo em conta
o Íaclo de nos gular úm espirito de deÍesa de interesses múluos estamos
conÍlantes do sucesso dos noasos trabalhosn,

A Delegação Portuguêsa que chegou ao nosso Pais há sete dlao,
parllu alnda ontem de regresso ao seu pals,'
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