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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

GOVERNO DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA 

 

 

 

______________________________________________________ 

 

DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA ABDUL RAZAK 

NOORMAHOMED, GOVERNADOR DA PROVÍNCIA DA 

ZAMBÉZIA POR OCASIÃO DA V SESSÃO ORDINÁRIA DA 

ASSEMBLEIA PROVINCIAL DA ZAMBEZIA 

______________________________________________________ 

 

 

 

 

Quelimane,   28 de Março de 2017 
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 Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia 

Provincial; 

 Senhores Vice-presidentes da Assembleia 

Provincial;  

 Senhores Membros da Assembleia Provincial;  

 Meritíssimos Juízes dos Tribunais Judicial, 

Administrativo e Fiscal;  

 Digníssimo Procurador-Chefe Provincial; 

 Senhora Secretária Permanente Provincial; 

 Senhores Membros do Governo Provincial; 

 Ilustres  convidados; 

 Minhas senhoras e meus senhores. 
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Permitam-me antes de mais, em nome do Governo 

da Província da Zambézia e em meu nome pessoal 

endereçar saudações especiais à Sua Excelência Filipe 

Jacinto Nyusi, Presidente da República de 

Moçambique, pela forma sábia e abnegada como 

tem dirigido os destinos deste país, rumo ao 

progresso e prosperidade, bem como na 

disponibilidade que tem demostrado para dialogar 

com o líder da Renamo com vista a sessação 

definitiva das hostilidades rumo a uma paz efectiva. 

 

Saudo de forma calorosa aos Excelentíssimos 

Senhores Membros da Assembleia Provincial e por 

vosso intermédio, à laboriosa população desta nossa 

bela, vasta e rica Província da Zambézia pela sua 

participação activa na agenda nacional rumo ao 

desenvolvimento económico e social e pela sua 
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contribuição na manutenção da paz, harmonia e 

progresso social. 

 

Senhores Membros da Assembleia Provincial 

Ilustres convidados 

Minhas senhoras e meus senhores 

 

Da Quarta Sessã Ordinária da Assembleia Provincial a 

esta Quinta Sessão, a nossa Província foi 

caracterizada por um clima de estabilidade político-

militar resultante do entendimento havido entre Sua 

Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da 

República de Moçambique e o Líder da Renamo 

Afonso Dlakhama, o que permitiu o envolvimento 

das populações nas actividades produtivas, 

reactivação da circulação de pessoas e bens. 
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Queremos saudar este passo importante e apelar o 

envolvimento de todos os segmentos da nossa 

sociedade na manutenção da paz na nossa Província 

e no país em geral. 

  

Senhores Membros da Assembleia Provincial 

Minhas senhoras e meus senhores 

 

Escassos dias nos separam da realização do 1⁰ Fórum 

Nacional de Comercialização Agrícola, na cidade de 

Mocuba, onde a nossa Província reafirmou o seu 

cometimento na dinamização da actividade 

agricolaa, em toda a sua cadeia, desde a produção, 

escoamento e comercialização.  
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A chuva que vem se registando nos últimos dias na 

nossa Província, não obstante ter criado inundações 

em algumas zonas, veio relançar a esperança da 

recuperação da cultura de arroz e de outras culturas 

da segunda época agrícola.  

Por isso, gostaríamos de usar este pódio para apelar 

a população da nossa Província para o seu 

envolvimento massivo nas actividades de produção 

agrícola, factor essencial para o combate à fome e à 

pobreza no nosso país. 

 

Senhores Membros da Assembleia Provincial 

Minhas senhoras e meus senhores 

 

Vimos a esta Magna Casa do Povo, em cumprimento 

do estatuído na Constituição da República e no 
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Regimento da Assembleia Provincial, para 

procedermos a apresentação e submetermos à 

apreciação deste órgão, do Balanço do PES/OE de 

2016.  

Não obstante algumas adversidades resultantes da 

conjuntura económica e social do país, agravada 

pelas calamidades naturais que afectam algumas 

regiões do nosso país, a nossa província está a 

caminhar a passos firmes rumo ao desenvolvimento, 

mercê do envolvimento do Governo da Província, da 

população, dos agentes económicos e de outros 

intervenientes da nossa sociedade. 

Com efeito, de entre os indicadores de desempenho 

da província registados no ano de 2016 podemos 

destacar os seguintes: 

 Entrada em funcionamento de 427 novas escolas 

do 2º Grau;  
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 Reduzido o rácio aluno/professor de 71 para 69 

com a contratação de 2.239 docentes  

 Entrada em funcionamento do Hospital Central 

de Quelimane e 8 Centros de Saúde em alguns 

distritos da nossa província;  

 Alocadas 399,5 tons de semente diversas que 

beneficiaram 80.350 produtores; 

  Produzidas 6.156.684 tons de produtos agrícolas 

diversos, com destaque para milho, arroz, feijões, 

mandioca, amendoim e soja;  

 Reabilitados os regadios de Murire em 

Morrumbala e Limane em Mopeia;  

  Abertos 181 tanques piscícolas em 16 Distritos; 

 Concluídas as obras de construção dos Sistemas 

de Abastecimento de água de Lioma no Distrito 

de Gurué e na sede do Distrito de Molumbo 

beneficiando cerca de 2.070 e 3.110 pessoas, 

respectivamente;  
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 Expandida a rede de abastecimento de água a 

Cidade de Quelimane em 20 km de rede para os 

bairros de Ivagalane, Icídua, Manhaua B e C, 7 de 

Abril e Micajune B; 

  Construídas 507 novas fontes de abastecimento 

de água beneficiando 152.100 pessoas nos 

Distritos; 

 Reabilitado o batelão Zambeze que liga os 

distritos de Quelimane e Inhassunge;  

 Realizada manutenção de 4.053,30 Km de 

estradas;  

  Expandida a Rede Nacional de Energia Eléctrica 

a Sede do Posto Administrativo de Mugeba, no 

Distrito de Mocuba e Povoado de Mulai no 

distrito de Pebane e iniciada a electrificação da 

Localidade de Alto-Maganha (Pebane) com 

painéis solares e do Posto Administrativo de 

Mussaraua em Mulevala; 
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  Entrega de 18.963 DUATs em Mocuba, 14.497 

DUATs em Mopeia e 675 DUATs na Maganja da 

Costa, no âmbito do Programa Terra Segura. 

   

Quero através de Vossas Excelências dignos 

representantes do povo saudar a população da 

Província por estas e outras realizações que serão 

apresentadas em seguida.  

 

Obrigado pela atenção prestada 

 

 

 

 


