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Senhores Deputados da Assembleia da República, 

Excelências; 

Senhor Presidente da Assembleia Provincial da 

Zambézia; 

Meritíssimo Juiz-Presidente do Tribunal Judicial 

Provincial da Zambézia; 

Meritíssimo Juiz-Presidente do Tribunal 

Administrativo Provincial da Zambézia; 

Meritíssimo Juiz-Presidente do Tribunal Fiscal 

Provincial da Zambézia; 

Digníssimo Procurador-Chefe Provincial da 

Zambézia;  

Excelentíssima Senhora Secretária Permanente 

Provincial da Zambézia; 

Senhores Membros do Governo Provincial e 

Convidados Permanentes; 
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Senhor Primeiro Secretário do Comité Provincial do 

Partido FRELIMO; 

Senhores Representantes dos Partidos Políticos; 

Senhores Representantes das Confissões Religiosas; 

Senhores Representantes das ONGs Nacionais e 

Internacionais; 

Senhores Representantes das Associações e 

Organizações da Sociedade Civil; 

Senhores Representantes dos Órgãos de Comunicação 

Social; 

Distintos Convidados; 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

Permitam-me, em primeiro lugar, agradecer a todos que 

se dignaram estar presentes neste Cocktail que assinala o 

fim do ano de 2016, onde nos propomos fazer um breve 
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balanço das actividades do Governo no Ano de 2016 e as 

perspectivas para o ano 2017. 

Mas antes, gostaria em nome do Governo e da População 

da Província da Zambézia e em meu nome próprio, saudar 

calorosamente à todos convidados aqui presentes, em 

representação dos vários segmentos da sociedade 

zambeziana. 

Neste momento em que escassos dias nos separam do ano 

de 2017 queremos aproveitar a ocasião para saudar a 

População da nossa Província e todas as forças vivas, pela 

sua contribuição activa e consciente no cumprimento da 

agenda do desenvolvimento da província corporizada no 

PES/2016. 

Endereçamos uma saudação especial à Sua Excelência 

Filipe Jacinto Nuysi, Presidente da República de 

Moçambique, pelo empenho incomensurável na busca de 

caminhos para Paz, consolidação da Unidade Nacional, 

no aprofundamento da Democracia e no desenvolvimento 

económico e social. 
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As nossas saudações são extensivas às Forças de Defesa e 

Segurança pela sua dedicação na defesa da Soberania 

Nacional e Integridade Territorial assegurando a 

estabilidade nacional e o funcionamento normal das 

instituições. 

 

CAROS PRESENTES; 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES! 

O ano prestes a terminar foi para a nossa província e para 

o país em geral um ano de grandes desafios.  

Os factores combinados da escassez de chuvas que 

comprometeu a primeira época agrícola 2015/2016 em 

alguns distritos da nossa provincia reduzindo a oferta de 

alguns produtos no mercado e elevou o preço de produtos 

alimentares basicos, a situação político-militar que 

afectou algumas zonas da Província e a conjuntura sócio 

económica do país desfavoravel, resultante da 

depreciacao da nossa moeda e outros factores 
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conjunturais, influenciaram o nível de execução das 

actividades inscritas no PES 2016. 

Todavia, não obstante essas adversidades, mercê do 

envolvimento de todos actores da nossa sociedade, o 

governo, os agentes económicos, os parceiros de 

cooperação e a população em geral, apraz-nos dizer que a 

nossa província registou um nível de desempenho 

económico e social assinalável. 

 

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES! 

Com a vossa permissão, passo a apresentar o balanco das 

actividades que corporizam a  nossa acção governativa 

durante o ano de 2016, prestes a terminar: 

No domínio da Educação e Desenvolvimento Humano a 

acção do governo visava assegurar a elevação dos níveis 

de acesso escolar, a melhoria do ensino e das condições 

de aprendizagem. Das actividades realizadas neste 

domínio passamos a destacar as seguintes: 
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 Foram matriculados 1.594.790 alunos do subsistema 

do Ensino Geral o que corresponde a um crescimento 

de 1,9% em relação ao efectivo de 2015, que era 

de1.568.144 alunos; 

 Contratados de 2.239 docentes passando a Província a 

contar com um efectivo de 28.289 docentes dos vários 

subsistemas de ensino o que reduziu o rácio 

aluno/professor no Ensino Primário de 71 

alunos/professor em 2015 para 69 alunos/professor em 

2016; 

 Alocados de 3.382.000 livros de distribuição gratuita 

em todas escolas do Ensino Básico e 60.000 livros 

para o nível de alfabetização e Educação de Adultos; 

 Fornecidas 5.515 carteiras, beneficiando mais de 

11.000 alunos;  

 No Ensino Técnico-profissional destaque vai para a 

conclusão da construção do Sistema de Regadio do 

Instituto Agrário de Mocuba o que vai impulsionar as 

actividades práticas bem como a construção de dois 
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(2) blocos de salas de aula no Instituto de Geologia e 

Minas de Gilé. 

 Na área de Cultura e Turismo destaca-se a alocação de 

2 estúdios de gravação para as Casas de Cultura dos 

Distritos de Alto Molócue e Morrumbala, a realização 

do Festival de Zalala e organização e realização de 5 

feiras de artes plásticas e gastronomia. 

 

Na área da saúde o governo concentrou os seus esforços 

na expansão dos serviços de saúde às comunidades e nas 

acções de prevenção e combate às doenças. Neste 

domínio foram realizadas as seguintes actividades: 

 Inaugurado o Hospital Central de Quelimane e 5 

Centros de Saúde nos distritos de Maganja da Costa, 

Mopeia, Mocuba, Ile e Pebane e a conclusao do 

Bloco operatório do Hospital Geral de Quelimane; 

 Concluida a construção de 4 Centros de Saúde nos 

distritos de Milange, Gilé, Chinde e Mocuba e 
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transformados 2  Postos de Saúde em Centros de 

Saúde Rural do Tipo I, com a construção do bloco de 

internamento em Mutange (Namacurra)  e Tapata 

(Mocubela);  

 Admitidos  16 novos médicos bem como outros 

profissionais de saúde reduzindo em 6,9% o rácio 

habitante/Médico; 

 Realizadas campanhas de vacinacão e de tratamento 

massivo contra varias doencas abrangendo  um total 

de 5.061.442 pessoas e expandidos os servicos de 

TARV para mais 16 unidades sanitarias da provincia; 

 Na  área do Género e Acção Social, foi prestada 

assistência e apoio multiforme a 647 crianças em 12 

centros de acolhimento, entregues 6 casas a igual 

número de beneficiários no âmbito do Programa de 

Apoio Social Directo e distribuídos 384 meios de 

compensação (muletas, canadianas, carrinhas, de 

rodas e triciclos); 
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 No âmbito de assistência das famílias afectadas pela 

Insegurança Alimentar devido a estiagem foram 

distribuídos produtos alimentares a um total de 

269.378 pessoas; 

 

No domínio de infra-estruturas o Governo concentrou os 

seus esforços na melhoria da transitabilidade ao nível dos 

distritos atraves da reposicao das infra-estruturas total ou 

parcialmente destruídas pelas cheias de 2015, no 

alargamento da rede de abastecimento de água e na 

prevenção e combate às calamidades naturais. 

Das actividades mais significativas realizadas neste 

dominio, destacam-se as seguintes: 

 Manutenção 3.933,16 km de estradas e construídas 7 

obras de engenharia viária em alguns pontos da 

Província; 

 Construídos e reabilitados 74 edifícios públicos com 

o Fundo Distrital de Infra-estruturas; 
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 Reabilitados 280ha dos regadios de Murire,  Limane 

nos Distritos de Morrumbala em Mopeia, 

respectivamente;  

 Abertos 146 tanques piscícolas em 15 Distritos; 

 Concluídas as obras da Faculdade de Engenharia 

Agronómica e Florestal da UniZambeze em Mocuba, 

da Vila do Milénio de Molumbo e dos edifícios da 

Assembleia Provincial e da Procuradoria Provincial 

da Zambézia; 

 Reabilitado o batelão Zambeze que liga os distritos 

de Quelimane e Inhassunge; 

 Expandida a rede de abastecimento de água para 

novos bairros da Cidade de Quelimane com a 

operacionalização de mais 2 furos de água e 

concluida a construção de uma torre de pressão no 

subsistema de abastecimento de água em Icídua; 

 Construidas 445 fontes de abastecimento de agua e 

reabilitadas outras  153 beneficiando mais 192.900; 
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 Concluída a ligação eléctrica da Rede Nacional e 

com base em Painéis solares a 2 localidades dos 

Distritos de Pebane e Mulevala e iniciados os 

trabalhos de electrificação dos Distrito de Molumbo 

bem como a e mobilização de empreiteiro para a 

electrificação da sede distrital de Derre;  

 Concluída a construção e Posto de Abastecimento de 

Combustíveis de Lioma, no distrito de Gurué e em 

curso a construção de outros 6 nos distritos de 

Molumbo, Namarrói, Nicoadala, Milange, Mocuba e 

Maganja da Costa.  

 Parcelados e 2.580 talhões e promovida auto-

construção de 1.780 beneficiários; 

 

Na área económica, particular atenção do Governo estava 

direccionada para a produção e comercialização agrícola, 

dinamização da actividade económica e arrecadação de 

receitas. Das actividades mais significativas realizadas 

neste domínio destacam se as seguintes: 
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 Produção de 6.156.684 toneladas de produtos 

agrícolas diversos de um plano de 6.702.005 e 

comercializou 1.784.442 toneladas; 

 Alargamento da rede comercial com o licenciamento 

de 473 novos estabelecimentos comerciais;  

 Processados e comercializados 15.763 m³ de madeira 

(pranchas, tábuas, travessas e parquet) e escoados 

12.134 m² de madeira em toros.  

 Licenciados 15 estabelecimentos turísticos, dos quais 

4 de restauração e 11 de alojamento, com capacidade 

de 68 mesas, 151 quartos e 240 camas. 

 Capturadas 88.883 toneladas de produtos 

pesqueiros, sendo 45.542,70 toneladas da pesca 

industrial, 350 toneladas da Pesca Semi-Industrial e 

42.981 toneladas da Pesca Artesanal; 

 Alcançados 1,45 milhões de meticais, na produção 

industrial de minerais diversos, nomeadamente, 

Zircão, Tantalite, Berilo Industrial, Ouro e 

Morganite; 
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 No domínio da actividade portuária, foram 

manuseadas 128.817 ton/métricas de carga diversa, o 

que corresponde a crescimento de 49,3% 

comparativamente ao ano de 2015, em que foram 

manuseadas 86.259 ton/métricas; 

 

Em função da disponibilidade orçamental, o Governo 

engendrou acções visando a satisfação dos servidores ao 

nível do funcionalismo público tendo realizado, entre 

outras as seguintes acções: 

 Tramitação de 5.470 processos administrativos, sendo 

1.662 promoções e 2.379 admissões, 1.405 

progressões e 24 mudanças de carreira e emitidos 

2.963 cartões de assistência médica e 

medicamentosa; 

 No âmbito da Justiça e Legalidade foram efectuados 

134.759 actos de registo diversos e tramitados 3.829 

processos judiciários. 
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PERSPECTIVAS 

Para o ano de 2017, constituem prioridade do Governo da 

Província da Zambézia as seguintes actividades: 

 No ambito de saneamento do meio, prevê a 

construção do um aterro sanitário no Distrito de 

Quelimane; 

 Empreender accoes com vista a combate a erosão nos 

Distritos de Alto Molócue e Namacurra;  

  Continuar a melhorar a transitabilidade de pessoas e 

bens em todos os distritos, em particular Chinde e 

Inhassunge; 

 Fazer o acompanhamento do processo de construção 

da linha férrea Macuse-Moatize e o respectivo Porto 

de Macuse; 

 Aumentar o acesso escolar com a construção da 

Escola Secundária de Quelimane; 

 Concluir a electrificação com a Rede Nacional de 

Energia os Distrito de Molumbo e Milange e iniciar a 

construção das linhas de energia para os distritos de 
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Derre, Mulevala e Luabo e iniciar a construção da 

Central Solar de 40 MWH no Distrito de Mocuba; 

 Melhorar o abastecimento de água na Cidade de 

Quelimane; 

 Continuar com a operacionalização do Plano 

Estratégico de Desenvolvimento da Zambézia 2011-

2020.  
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MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES! 

Apesar dos sucessos alcançados na execução do Plano 

Económico e Social 2016 estamos conscientes que muitos 

desafios temos pela frente visando a satisfação das legítimas 

aspirações da população da nossa província. 

Todavia, queremos reiterar a nossa disposição de tudo fazer 

para não defraudarmos as justas expectativas da população 

da Província da Zambézia a qual juramos servir. Mas para 

que seja possível cumprir este desiderato queremos 

continuar a contar com a colaboração de todos, num 

ambiente de paz, concórdia, tolerância, reconciliação e a 

Unidade Nacional, condições indispensáveis para o contínuo 

desenvolvimento económico e social da nossa província.  

Queremos que o ano de 2017 seja melhor que o ano de 2016 

prestes a findar. Para o efeito, exortamos aos dirigentes, 

técnicos e todos os trabalhadores dos sectores público e 

privado da Província para que cada um no seu posto de 

trabalho procure fazer mais e melhor, cumprindo de forma 
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exemplar as suas obrigações de modo que com a 

contribuição frutuosa de cada um de nós possamos lograr o 

sucesso que todos almejamos. 

Gostaríamos de dirigir uma saudação especial profissionais 

da impressa falada e escrita e exortar-lhe que continuem a 

firmes na árdua tarefa de informar e formar comunicando.  

Queremos também deixar uma palavra de reconhecimento 

aos nossos parceiros de Cooperação Internacional pelo apoio 

e colaboração multiforme com que têm honrado a nossa 

Província. A sua valiosa contribuição tem jogado um papel 

importante para a materialização do Programa do Governo. 

Neste findar do Ano, queremos também recordar os 

Quadros, Dirigentes, Técnicos e Profissionais das mais 

diversas áreas, quer públicas quer privadas, que por razões 

várias, perderam a vida. A todos eles honramos a sua 

memória e agradecemos-lhes pelo seu legado e seus 

ensinamentos. 
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MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES! 

Ao terminar gostaria em nome do Governo Provincial e em 

meu nome pessoal, reiterar a minha toda População da 

Zambézia e fazer votos que o Ano 2017 seja coroado de 

êxitos. 

Assim, gostaria de propor um brinde à nossa saúde, à 

consolidação da Paz e da Unidade Nacional ao 

desenvolvimento económico e social da nossa Província! 

 

FESTAS FELIZES E UM PROSPERO ANO NOVO! 

 

Muito obrigado pela vossa atenção! 

 


