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República de Moçambique 

Governo da Província da Zambézia 

 

 

 

Discurso de Sua Excelência Dr. Abdul Razak 

Noormahomed, Governador da Província, por ocasião da 

cerimónia de Inauguração Centro de Saúde de Mataia, 

Localidade de Munhiba, no Distrito de Mocuba. 

 

 

 

 

 

Mocuba, 13 de Dezembro de 2016 
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Excelentíssimo Senhor Administrador do Distrito de 

Mocuba; 

 

Senhor Director Provincial de Saúde; 

 

Senhores Membros do Governo Distrital; 

 

Senhor Médico-Chefe Provincial; 

 

Estimados Senhores Líderes Comunitários; 

 

Estimados Senhores Líderes Religiosos; 

 

Estimada População de Mocuba;  

 

Caros Convidados; 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 
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Em primeiro lugar queremos agradecer a presença de 

todos vós nesta cerimónia de inauguração do Centro 

de Saúde, que hoje testemunhamos aqui no povoado 

de Mataia, Localidade de Munhiba, Distrito de 

Mocuba, que visa aproximar cada vez mais os 

serviços de saúde à População. 

 

É com muita honra e satisfação que em nome do 

Governo Provincial, em meu nome próprio e da 

População da Zambézia, aqui representada pela 

População de Mataia, saudamos a todos os presentes 

nesta cerimónia. 

 

 

Endereçamos o nosso reconhecimento às políticas 

emanadas pelo Governo Central pelo esforço que 

tem empreendido no processo de mobilização de 
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recurso junto dos Parceiros de modo a levar os 

serviços de saúde mais próximo da população. Este 

Centro de Saúde foi construído com apoio da Visão 

Mundial que mobilizou cerca de 5.300.000,00Mt 

(Cinco milhões e trezentos mil de Meticais) e vai 

beneficiar cerca de 6.388 habitantes o que vai ajudar 

na redução da distância de acesso aos serviços de 

saúde no País e particularmente na nossa extensa 

Província, facto que irá se traduzir num significativo 

impacto na redução dos índices de doenças. 

 

Queremos saudar a todos os profissionais da Saúde, 

pela dedicação e entrega no bem servir da nossa 

população em cada ponto da nossa rica e bela 

Província salvando deste modo vidas humanas e 

sensibilizando cada vez mais a população para a 
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aderência às Unidades Sanitárias e uso dos serviços 

de Saúde.  

 

Distintos Presentes; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

A presente cerimónia é um marco histórico na vida 

da População de Mataia, Distrito de Mocuba, pois 

representa mais uma realização dentro do Programa 

Quinquenal do Governo 2015-2019, com a 

colaboração dos Parceiros, rumo ao desenvolvimento 

económico e social da nossa Província e para o bem-

estar da população da Zambézia. 

 

Dai que a construção deste Centro de Saúde que hoje 

inauguramos permite dotar o nosso Distrito com 

mais uma instalação de qualidade, vocacionada para 
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atendimento e o tratamento médico da população, 

reduzindo assim as distâncias população/unidade 

Sanitária que antes eram percorridas em muito mais 

tempo, respondendo deste modo as necessidades da 

população do Posto Administrativo Sede e outos 

pontos do Distrito. 

 

Neste contexto, gostaríamos de renovar o nosso 

compromisso de tudo continuar a fazer para o bem-

estar da nossa População, de cada um de nós e das 

nossas comunidades. 

 

Caros Compatriotas; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores; 
 

Juntos reiteramos o nosso compromisso de defender a 

vida, combatendo as doenças como o HIV/SIDA, 
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Tuberculose, Malária, as doenças diarreicas, incluindo 

as doenças invalidantes como a Lepra, a Paralisia 

Flácida aguda, entre outras. 

É nesse âmbito que lançamos hoje a campanha porta a 

porta de sensibilização de cuidados higiénicos das mãos, 

pois se aderirmos a medidas preventivas de lavar bem 

os alimentos antes do seu consumo, lavar bem as mãos 

antes do manuseamento de alimentos estaremos a evitar 

que as doenças nos ataquem e estaremos a contribuir na 

melhoria de qualidade da nossa vida, da vida da nossa 

família, dos nossos vizinhos e da população em geral. 

 

O Governo de Moçambique tem vindo a fazer 

investimentos na formação e absorção de recursos 

humanos para a saúde, desenvolvimento de 

infraestruturas e equipamento sanitários e provisão de 

medicamentos essenciais. Estes investimentos são 
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reflectidos na melhoria dos rácios habitantes técnico de 

saúde e impacta directamente na melhoria da saúde da 

população. 

Com efeito, a população da Zambézia recebeu no 

passado mês de Outubro o Hospital Central de 

Quelimane, que vai atender doentes graves de todos os 

distritos da Província, bem como das Províncias de 

Nampula, Cabo Delgado e Niassa. 

No entanto persistem desafios, pois o número de 

profissionais de saúde disponíveis continua insuficiente 

e em algumas Localidades da nossa Província as 

unidades sanitárias estão longe da população. 

 

Queremos aproveitar este momento para lançarmos 

o nosso apelo a todos os técnicos de saúde afectos 

nesta Unidade Sanitária para atenderem bem a nossa 

população. 
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Para terminar apelamos a todos, líderes comunitários, 

líderes religiosos, pessoas influentes e principalmente 

a população de Mataia para que conservem este 

hospital que hoje inauguramos.    

 

 

Pela atenção dispensada, o meu Muito Obrigado! 


