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REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE 

GOVERNO DA PROVINCIA DA ZAMBÉZIA 

 

 

 

 

Discurso de Sua Excelência Abdul Razak 

Noormahomed, Governador da Província, 

por ocasião da II Sessão Ordinária do 

Conselho de Coordenação Provincial. 
 

 

 

 

Quelimane, 07 de Dezembro de 2016 
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Senhora Secretária Permanente Provincial da 

Zambézia;  

 

Senhores Membros do Governo Provincial; 

 

Senhores Administradores Distritais; 

 

Senhores Dirigentes das Instituições Públicas; 

 

Caros Convidados;  

 

 

Minhas Senhoras E Meus Senhores; 

 

 

Gostaria em primeiro lugar, por ocasião de abertura 

da II Sessão Ordinária do Conselho de 

Coordenação Provincial, alargada aos Senhores 

Administradores Distritais e outros dirigentes de 

Instituições Públicas desejar votos de boas vindas a 

todos, em particular boa estadia na Cidade de 

Quelimane aos Senhores Administradores Distritais.  
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Permitam-nos seguidamente endereçar uma 

saudação especial à Sua Excelência Filipe Jacinto 

Nyusi, Presidente da República de Moçambique, 

pelo empenho notável na promoção do diálogo com 

todas as forças vivas da Sociedade para a 

consolidação da paz, estabilidade e Unidade 

Nacional e pela forma sábia e exemplar como dirige 

os destinos desta Pátria Amada, rumo ao Progresso 

e Prosperidade. 

   

As nossas calorosas saudações vão igualmente à 

toda a população laboriosa da nossa vasta, bela e 

rica Província da Zambézia, pela sua participação 

activa nas tarefas de combate a pobreza, aumento 

da produção agrícola com vista ao melhoramento 

das suas condições de vida, das suas famílias e 

comunidades. 
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Senhores membros do Governo Provincial; 

Estimados Senhores Administradores Distritais; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

Durante o dia de hoje estaremos aqui a interagir 

para encontrarmos formas de melhor respondermos 

aos compromissos que assumimos perante a nossa 

população, dando sempre primazia às actividades 

de impacto na melhoria de sua vida e 

continuaremos a proporcionar um bom ambiente 

político, social e económico de modo a promover o 

desenvolvimento da Província. 

 

O Conselho de Coordenação Provincial é um Órgão 

no qual partilhamos ideias e soluções, experiências 

positivas e Construtivas no âmbito do cumprimento 

do Plano Económico e Social, bem como a busca 

de novas ideias para orientar a implementação das 

políticas do governo com vista ao alcance das 
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metas e dos objectivos traçados. 

 

Como membros do Governo a nível provincial, 

distrital, bem como dirigentes de várias Instituições 

Públicas, devemos aprimorar as nossas 

competências técnicas para melhor compreender, 

dirigir e implementar os programas de 

desenvolvimento quer da província, quer a nível do 

distrito, pois, a aprendizagem contínua permite um 

crescimento pessoal e colectivo e, 

consequentemente, uma melhoria do nosso 

desempenho. 

 

A liderança que pretendemos deve assentar 

sobretudo na competência, na meritocracia e 

capacidade de entender o alcance da governação 

inclusiva, em palavras e actos. 
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O trabalho em equipa e a cultura de trabalho sério, 

árduo e persistente são elementos decisivos para 

que a nossa governação produza resultados. Assim, 

queremos reiterar que como servidores públicos 

temos que estar disponíveis a quem nós servimos, 

prestar devida atenção e acompanhamento e 

continuar a privilegiar as actividades de impacto na 

melhoria de vida da nossa população. 

 

 

Senhores Membros do Governo Provincial; 

Senhores Administradores Distritais! 

 

Temos que melhorar também a nossa comunicação 

a todos os níveis, para que a informação flua normal 

e em tempo útil para permitir a tomada de decisões 

atempada e justa. Devemos fazer tudo o que esta 

ao nosso alcance para reconhecer e valorizar o bom 

trabalho e o bom profissional. 
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Por isso, o nosso comportamento, a nossa postura 

e os nossos métodos de trabalho devem ser 

exemplares, sermos sobretudo boas pessoas, não 

fazendo aos outros o que não gostaríamos que 

fizessem a nós, e como temos vindo a dizer, 

devemos colocar os interesses do Estado e da 

população acima de todos outros. Devemos 

combater com mais vigor a corrupção, a 

negligência; penalizar o mau desempenho e não 

permitir a impunidade nos nossos locais de trabalho. 

 

Como dirigentes a este nível a nossa vida pessoal e 

público-profissional deve ser como duas faces da 

mesma moeda. A nossa forma de ser e de estar na 

vida profissional deve ser equilibrada porque está 

em constante escrutínio popular. 

 

 

 



Page 8 of 8 
 

Caros Colegas; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

Esta temporada somos desafiados a aumentar a 

produção e a produtividade agrícola e temos de 

assumir o compromisso de desenvolver duas 

culturas alimentares prioritárias e uma de renda. 

 

É neste contexto que convido a todos os Membros 

do Governo Provincial e aos Senhores 

Administradores Distritais e demais participantes a 

se empenharem de uma forma efectiva e proactiva 

no debate dos temas propostos. 

 

Com estas palavras declaro aberta a II Sessão do 

Conselho de Coordenação Provincial alargada aos 

Senhores Administradores Distritais. 

 

Pela atenção dispensada o meu muito Obrigado! 


