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REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE 

GOVERNO DA PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA 

 

 

 

Discurso de Sua Excelência Abdul Razak 

Noormahomed, Governador da Província, por 

ocasião da inauguração da Casa do Direito do 

Cidadão na Cidade de Quelimane. 

 

 

 

 

Quelimane, 06 de Dezembro de 2016 
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Sua Excelência Senhor Bruno Clerec 

Embaixador da República da França em 

Moçambique; 

 

Senhor Representante da Presidente da Liga dos 

Direitos Humanos de Moçambique;  

 

Senhor Administrador do Distrito de 

Quelimane; 

 

Senhor Presidente do Conselho Municipal da 

Cidade de Quelimane; 

 

Senhores Membros do Governo Provincial; 

 

Digníssimos dirigentes das instituições Públicas e 

Privadas; 
 

Estimados Convidados; 
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Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

É com muita honra e satisfação que em nome do 

Governo Provincial, em meu nome próprio e da 

População da Zambézia, saúdo a todos os 

presentes neste evento de capital importância 

para a consolidação do direito do Cidadão. 

 

Saúdo com particular destaque a Sua Excelência 

o Embaixador da França e os Quadros que o 

acompanham bem como ao representante da 

Senhora Presidente da Liga dos Direitos 

Humanos, que nos honra com a sua presença 

para testemunharmos a Cerimónia de 

Inauguração da Casa do Direito do Cidadão na 
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Cidade de Quelimane, a quem desejamos Votos 

de Boas-Vindas à nossa bela e maravilhosa 

Província da Zambézia, e que tenham uma boa 

estadia, e que desfrutem do que temos para 

oferecer na gastronomia, turismo cultura. 

Endereço igualmente as minhas saudações aos 

líderes comunitários e religiosos, homens, 

mulheres e jovens, pela sua contribuição na 

melhoria da sua própria condição de vida, das 

suas famílias e comunidades. 

 

 

Ilustres presente; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 
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Esta inauguração da Casa do Direito do Cidadão 

que hoje temos a honra de testemunhar constitui 

igualmente uma oportunidade de reflexão com 

vista a melhorarmos continuamente o exercício e 

a defesa dos direitos, liberdades e garantias dos 

cidadãos, fazendo uma introspecção sobre o que 

cada um de nós enquanto instituição e enquanto 

cidadão tem feito para a garantia e manutenção 

dos direitos humanos e do cidadão plasmados na 

Constituição da República e nas convenções 

Internacionais dos Direitos Humanos. 

Ilustres presente; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 
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A consolidação do Estado de Direito 

Democrático constitui um pilar basilar sobre o 

qual assenta a nossa acção Governativa. E para 

concretização desse objectivo, o Governo da 

Província tem estado a realizar várias acções, que 

gostaríamos de destacar aquelas que directa e 

indirectamente contribuíram para a construção 

da dignidade humana nas vertentes económica, 

social. 

 

A nossa Província conta com um total de 13 

Tribunais Judiciais, 18 Procuradorias, 16 

Delegações do Instituto de Patrocínio e 

Assistência Jurídica (IPAJ), este ultimo que 

presta assistência jurídica as pessoas carenciadas. 
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No âmbito da melhoria da assistência sanitária às 

populações foi construído o Hospital Central e 

Quelimane, recentemente inaugurado por Sua 

Excelência Filipe Jacinto Nyusi, Presidente da 

República de Moçambique sem contar as outras 

241unidades existentes na Província que 

contribuiu para a redução da distendia media 

percorrida para se aceder aos cuidados de saúde. 

 

Recentemente inauguramos o Centro de Saúde 

de Gurgunha, Localizado no Posto 

Administrativo de Majaua, no Distrito de 

Milange, que vai assegurar assistência médica de 

cerca de 31.000 mil habitantes, que era obrigada 

a percorrer 25 km para a Unidade Sanitária mais 

próxima.  
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 Foram admitidos 521 (quinhentos e vinte 

e um) novos técnicos de saúde e 28 (vinte e 

oito) novos médicos reduzindo o rácio 

habitante/técnico de saúde; 

 Distribuídos gratuitamente os livros 

escolares aos alunos da 1ª a 7ª; 

 Distribuídas 21.711 (vinte e um mil 

setecentos e onze) carteiras, beneficiando 

87.000 (oitenta e sete mil) alunos; 

 Apoiados 8.467 (oito mil quatrocentos e 

sessenta e sete mil) beneficiários de apoio 

Social directo e 40.855 (quarenta mil 

oitocentos e cinquenta e cinco mil) de 

subsídio Social directo;  

 Assegurados 55.556 (cinquenta e cinco 

mil quinhentos e cinquenta e seis) postos de 
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trabalho e varias instituições públicas e 

privadas; 

 Construídas 449 (quatrocentos e noventa 

e nove) fontes de abastecimento de água e 

reabilitadas outras 343 (trezentos e trinta e 

quatro) fontes entre outras realizações. 

 

Caros Presentes; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores!  

As acções acima enumeradas são parte das 

realizações do governo da nossa Província. 

Estamos consciente que com o envolvimento de 

todas forcas vivas da sociedade, o Governo, 

parceiros de cooperação e a população em geral 

poderemos lograr sucessos significativos no 
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âmbito económico Social, contribuindo desta 

maneira para os direitos Humanos de todos os 

concidadão.  

Todavia, só podemos ter mais desenvolvimento 

e mais progresso que tenham efeitos positivos na 

melhoria da vida dos cidadãos se houver Paz e 

Tranquilidade, isto é, um ambiente propício e 

atractivo para mais investimentos e melhor 

produção e mais postos de trabalho.   

 

A Paz é condição primária para o sucesso dos 

programas e a implementação do Plano 

Quinquenal do Governo 2015- 2019. Manter a 

Paz é hoje o maior desafio dos Moçambicanos, 

por isso, a cada um de nós se exige uma tomada 
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de consciência de que o caminho da 

prosperidade só é possível num ambiente de 

Paz. 

  

Vamos todos trabalhar com o nosso saber, 

competências e capacidades para dar a nossa 

contribuição para o desenvolvimento humano, 

social, cultural e económico do nosso País, esta 

pérola do Índico que se chama Moçambique. 

 

Pela vossa atenção, o meu Muito Obrigado! 


