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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

PROVÍNCIA DE MAPUTO 

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE 

REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

 

 

 

DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA VITÓRIA DIOGO, 

SECRETÁRIA DE ESTADO NA PROVÍNCIA DO 

MAPUTO, POR OCASIÃO DA CERIMÓNIA DE 

CELEBRAÇÃO DO DIA 12 DE MAIO – DIA 

INTERNACIONAL DO ENFERMEIRO 

 

 

 

Matola, 12 de Maio de 2020 
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Senhora Directora dos Serviços Provinciais de 

Assuntos Sociais 

Excelentíssima Senhora Administradora do Distrito 

da Matola 

Senhora Directora do Hospital Geral da Machava 

Distinta Família dos Enfermeiros 

Ilustres Parceiros aqui presentes 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Permitam-me que inicie a intervenção endereçando 

as minhas saudações a todos vós presentes nesta 

cerimónia e desejar-vos saúde e prosperidade.  
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Hoje é um dia especial para uma família também 

muito especial, a dos enfermeiros. Esta classe 

profissional tem um papel incontornável no Sistema 

Nacional de Saúde e na vida de cada cidadão. 

 

Para mim é uma profissão que faz parte da 

minha existência, pois o meu falecido pai foi 

ENFERMEIRO de profissão. Bem haja todos 

vós profissionais de enfermagem. 

 

O lema das celebrações do presente ano, 

"Enfermeiros: uma voz para liderar – Levando 

o mundo para a Saúde", demonstra o quão os 

enfermeiros são importantes na provisão de 

cuidados de saúde. 
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O nosso primeiro acto à chegada aqui nas 

instalações do Hospital Geral da Machava, foi a 

entrega de um túnel de desinfecção, cinquenta 

viseiras, 500 pares de luvas, 300 barretes, 

sabão líquido, 300 máscaras cirúrgicas e 90 de 

pano de algodão no âmbito do reforço das 

medidas de prevenção da propagação da pandemia 

da covid-19. Pretendemos com este acto contribuir 

para a melhoria das condições de protecção tanto 

dos profissionais da Saúde, como dos pacientes e 

utentes desta unidade sanitária, que é de referência 

no tratamento da tuberculose. 

 

Este equipamento e material é fruto da 

generosidade dos nossos parceiros, o nosso amigo 

Salimo Abdula e a Comunidade Santo Egídio, a 
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quem digo Khanimambo, não imaginais o impacto 

da vossa doação. 

 

Visitamos há momentos a obra em curso para a 

implantação do Laboratório de Biologia Molecular 

que já está numa fase de 75 porcento. Estamos 

confiantes que quando entrar em funcionamento 

será mais uma unidade de referência para o 

diagnóstico e tratamento dos pacientes. 

 

Ilustres presentes 

 

No Sistema Nacional de Saúde, o enfermeiro é o 

profissional que assegura a prestação de 

cuidados primários na unidade sanitária; é o 

profissional que está 24 horas por dia em serviço 
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cuidando dos pacientes. O enfermeiro é o primeiro 

e, às vezes, o único recurso humano em contacto 

com os doentes numa povoação. 

 

A nossa Província de Maputo conta com um total de 

773 enfermeiros, e deste global, 413 são 

enfermeiros gerais, e 360 de Saúde Materna e 

Infantil, com rácios de 4 mil 892 habitantes por 

enfermeiro, e 5 mil 613 habitantes por enfermeira, 

respectivamente. 

 

A Organização Mundial de Saúde recomenda um 

rácio de três mil habitantes por enfermeiro. Por 

isso, o Governo, a vários níveis, está empenhado em 

formar e absorver mais profissionais de enfermagem 

para o Sistema Nacional de Saúde. 
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Estamos cientes como entidade governamental que 

trabalham vezes sem conta sem transporte desejado 

de casa para o local de trabalho, muitas vezes com 

escassez de algum material nas nossas unidades 

sanitárias, mas sempre souberam dignificar os 

serviços de Saúde, fruto do seu comprometimento e 

sentido de responsabilidade e dever, fazendo juz ao 

seu juramento. 

 

Os valores de humanismo, profissionalismo, 

sensibilidade, solidariedade, cortesia, ética e 

deontologia, respeito ao próximo, entrega e 

zelo ao trabalho, devem estar sempre 

presentes na Vossa actuação e 

relacionamento com os doentes e utentes dos 

nossos serviços de saúde. 
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A capacidade ou disposição do enfermeiro em lidar 

com o paciente, determina também a avaliação do 

trabalho de todo um sistema por parte da nossa 

população que é utente dos nossos serviços. Basta 

um único enfermeiro desempenhar 

inadequadamente os seus serviços para que toda 

uma instituição seja manchada e mal avaliada. Basta 

uma enfermeira exigir suborno ou pagamento 

adicional ilegal para cuidar melhor do paciente, para 

que todo sistema fique endémico. 

 

Lembremos e tenhamos sempre presente que 

lidamos com criaturas humanas como nós. Por isso, 

devemos sempre desejar ao próximo o que nós 

desejaríamos que nos fizessem a nós próprios. 
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Minhas Senhoras e Meus Senhores 

 

Durante o quinquénio que passou foram realizados 

actos administrativos, nomeadamente progressões, 

promoções, mudanças de carreira, para além de 

novos ingressos. O nosso programa quinquenal de 

governação prevê a continuação destes processos. 

 

Um dos nossos desafios actuais, neste ramo, 

continua a ser a humanização dos serviços 

prestados, de modo a que todo aquele que se 

dirige a uma unidade sanitária, saia satisfeito 

pelo atendimento que recebeu. Para isso, 

continuaremos a aprimorar os mecanismos de 

controlo e a disseminar e replicar as boas 
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práticas, sempre com o envolvimento dos 

utentes dos nossos serviços. 

  

Termino exortando a população da província de 

Maputo, para continuar vigilante e cumprindo 

rigorosamente as medidas emanadas pelas 

autoridades no âmbito do estado de emergência 

para juntos vencermos a pandemia da covid-19. 

Fiquemos em casa se não tivermos de ir trabalhar. 

Permanecer em casa é um passo gigantesco e 

decisivo para vencermos a luta contra o novo 

coronavírus. 

 

As nossas crianças e jovens não estão de férias. 

Devem estudar em casa. A máscara é para tapar a 

boca e o nariz não para colocar na testa ou no 

pescoço. 
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Não nos esqueçamos de lavar frequentemente as 

mãos com água e sabão ou cinza. Pratiquemos o 

distanciamento social e a etiqueta da tosse. 

Facilitemos o trabalho dos nossos concidadãos 

profissionais da Saúde fazendo a nossa parte. 

 

Desejo a todos um feliz Dia Internacional do 

Enfermeiro. 

 

 

Khanimambo! 

Muito Obrigada! 

 


