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ENTRO ZONAL NOROESTE
DIRECTORA GERAL DO IIAM EMPOSSA NOVO DELEGADO DO CENTRO ZONAL
NOROESTE

As fotos, mostram os momentos da tomada de posse do novo Delegado do Centro Zonal Noroeste, Dr. Amade
Miliano Muitia
Dr. Olga Fafetine, Directora Geral do vasta experiência profissional, Dr. desafiou também a todos investigadoIIAM, dirigiu na Estação Agrária de Muitia como é tratado, não é um res a continuar com os estudos para
Lichinga a cerimónia de tomada de newcomer no Centro Zonal Noroeste, termos mais Doutores no IIAM, agraposse do novo delegado do Centro tendo já trabalhado na EAL, onde este- deceu a gestão do delegado cessante o
Zonal Noroeste. Trata-se de Dr. Ama- ve de 1996 a 2006. Já esteve em frente Dr. Magalhães Miguel que com todas
de Miliano Muitia, que substitui o Dr. de projectos de amendoim, projecto de dificuldades conseguiu dirigir o CZ.
Magalhães Amade Miguel.

feijão jugo, com vários financiadores, Na sua primeira intervenção Dr. Mui-

Amade Muitia, fez o Doutoramento como AGRA, USAID, APPSA. Com tia, disse “estou ciente dos desafios,
pela universidade de Kwazulu Natal na mais de 10 trabalhos publicados, agora não tenho uma varinha mágica para
Africa do Sul em melhoramento de abraça o desafio de conduzir o Centro trazer soluções imediatas, mas vim
plantas, fez o Mestrado pela Universi- Zonal Noroeste.

embarcar para ajudar a remar na dire-

dade Tecnológica de Texas, nos Esta- Na ocasião, a DG disse que não vai ser ção certa”.

dos Unidos da América, a licenciatura fácil e que o novo delegado deverá Seguiu-se depois a cerimónia de entrena Universidade Eduardo Mondlane, fazer muita ginástica na gestão do CZ, ga de posse e os termos de transmissão
ensino pré-universitário em Nampula e desafiou os investigadores a olhar pelo de responsabilidades ao novo delegao secundário em Montepuez. Com uma CZ, nos projectos que forem aparecer, do.
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