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A experi€ncia, da cidade de fUlaputo
na implementagao do Novo Sisremd
de Abastecimento e na coperaglo
Produgiol est6. desde terqa-feira. a
ser recolhida por uma delegaeio tan-
zaniana chefiada por J. Mhaville, Go-
vernador de Dar-es.Salaam. A coilu-
tiva continua a manter. na capital
mogambicana, conlaclos com 6 Mints-
t6rio do Com6rcie Interno e Coopera-
tivas de Consumo, estando e balango
da visiti previsto para o inicio na
pr6xima semana.

A miss6o tanzanlan6 com,preende
J. Mhavi l le, Governador da Cioade de
Dar-es-Salaam. C. Mwandete, Assisten-
te pessoal 66 Ministrs de Estado, J. A.
Mazokoo Controlador. das Operag6es
de Comercializag6o Agricola fio: Dr-
rec96g d6 Com6rcio, V. Mosha" fun-
c ion6r io  do C o rn  6  rc  io  adst r i to  ao
Gonselho Executivo da cidade de Dar-
-es-Salaam e J. A. Juma, funcion6rio
do Com6rcio iunto do Ministdrio tan-
zaniano do Comdrcio.

Desde o rinfcio da estada oficial na
capital moqambicana. a delegagSo
tanzaniana. jd visi tou sectore5 l igados
ao MinisErio dq Com6rci6 Interno,
nomeadamente o GOAM e a COGRO-
PA. inteirou-se do funcionameote dos
diversos departamentos tecnicos-infor-
m6t icos e  dos organismos depen-
dentes deste Minlst6r:io.

Na manh6 de quinta-feira. 2 coml-
t iva l iderada pelo Governador de Dar-
-es-Salaam, foi recebida em audidncia
por Alberto Massavanhane, Presldente
do Conselho Executivo da Gidade de
Maputo. com guem. entre outros
assuntos, trocou impress6es referentes
i evolugdo da <Operagdo Produgdol
na capi ta l .

No decursg das des locag6es.  a
deiegagSe tanzaniana visi ta16 outros
sectores com vista h recolha de expe-
riencias da metodologia seguida pelo
Minist6ris do Com6rcio lntern6 na
in t rodugde do Novs Sis tema cJe
Abastecimento, em Maputo.

A  e s q u e m e t ' o l o g i a  i n e r e n t e  a o s
dados sobre a .rede comercial.  densi-
dade populac ional ,  necess idades a l i -
mentares e outros aspectos l igados
ao NSA, f igurap entre os objectivos
da visi ta. bem como o intercdmbio de
conhecimentos com cooperativistas de
algumas a lde ias comunais .

O balaneo da visi ta. que se pers-
pec i iva para o  in ic i6  da pr6x ima se-
manar culminar6 com a part ida do
Governador da Cidade de Dar-es-Sa-
laam de regresso ao seu Pafs.

Algumas cidades tanzanianas enfer-
mam ainda de improdutivos. ani i-so-
ciais e outrs t ipo de parasitas. o que
tem consti tufdo potivo de preocupa-
QAo das autoridades deste Fafs af r i-
oano para a erradicagdo destes indi-
viduos das suas urbes.
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