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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE

----
PROVINCIA DE MAPUTO

CONSELHO DOS SERVICOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO

DISCURSO  DE  SUA  EXCELÊNCIA  VITÓRIA  DIAS
DIOGO,  SECRETARIA DE ESTADO NA PROVINCIA DE
MAPUTO,  POR  OCASIÃO  DA  PASSAGEM  DO  45º
ANIVERSÁRIO DA CRIAÇÃO DA PRM 

MAPUTO, 18 DE MAIO DE 2020



SENHORA COMANDANTE PROVINCIAL DA

PRM-MAPUTO;

SENHORES  MEMBROS  DO  CONSELHO  DOS

SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO

DO ESTADO;

ILUSTRES MAGISTRADOS;

MINHAS SENHORAS E MEUS SENHORES

Inicio  a  minha  breve  intervenção  dirigindo  uma

saudação especial ao mais alto magistrado da nação

moçambicana, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi,

Comandante  –  Chefe  das  FDS  e  Presidente  da

República de Moçambique pelo seu compromisso na

preservação  da  Paz  no  Pais  e  pela  sua  liderança

pessoal  no  combate  da  pandemia  COVID-19
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causada pela rápida propagação do coronavírus no

mundo.

A Polícia da República de Moçambique comemorou

ontem, domingo, 17 de Maio, o seu Quadragésimo

Quinto Aniversário da sua criação. São 45 anos de

existência a  idade de Moçambique independente  e

soberano.  As  celebrações  do  dia  da  Policia  da

república de Moçambique estão sob o lema ˝ PRM:

45  ANOS  TRABALHANDO  COM  AS

COMUNIDADES  NA  PROMOÇÃO  DA  PAZ,  E

GARANTIA  DA  ORDEM  E  SEGURANÇA

PUBLICA. Este lema corporiza a essência do vosso

ser e estar como entidade, pois demonstra a vossa

estreita ligação com o Povo e como Estado aquém

diariamente jurais servir nosso jovem pais.

Caros Oficiais 
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Permitam-me que cite um trecho da mensagem de

Sua Excelência  Filipe Jacinto Nyusi Presidente da

República de Moçambique e Comandante-Chefe das

Forças de Defesa e Segurança. "A celebração desta

data, recorda-nos a árdua, mas nobre missão para a

qual os membros da PRM juraram que é de garantir

a ordem, segurança e tranquilidade públicas. Trata-

se  de  uma  tarefa  a  que  se  entregam  com  muita

abnegação, sacrifício e determinação como parte da

concretização do bem-estar dos moçambicanos."

Queremos  encorajar  os  esforços  de  todos  os

membros  da  PRM  na  Província  de  Maputo  que

conseguiram  alcançar  em  2019,  85%  da  resposta

policial.

Temos  consciência  que  os  resultados  alcançados

foram  conseguidos  em  condições  adversas

decorrentes,  das  limitações  financeiras  a  que  o

Estado  está  sujeito.  Porem  queremos  exortar  para
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que continuem se empenhando de forma enérgica no

vosso  profissionalismo  com  vista  a  garantir  a

manutenção  da  ordem,  segurança  e  tranquilidade

públicas,  na  protecção  da  linha  de  fronteira,  na

prevenção da criminalidade de toda natureza dando

atenção  devida  à  prevenção  e  esclarecimento  de

casos  de  roubo  de  gado.  Continuemos  de  forma

proactiva  a  contribuir  na  prevenção  da  pandemia

COVID-19. Sejamos agentes difusores das medidas

do  Estado  de  Emergência.  Pratiquemos  o

distanciamento social, usemos sempre as máscaras,

pratiquemos  a  etiqueta  da  tosse,  lembremo-nos  os

vossos filhos não estão de fárias devendo ficar em

casa  a  estudar.  Continuemos  a  combater

rigorosamente a corrupção na nossa corporação. 
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Não aceitemos subornos em qualquer circunstância,

dignifiquemos sempre a farda que com tanto orgulho

ostentamos.

Termino encorajando a corporação a manter firmeza,

responsabilidade e profissionalismo na sua actuação

com  vista  a  garantir  a  ordem  e  tranquilidade

públicas, continuemos a responder com eficácia às

expectativas  legitimas  dos  nossos  concidadãos  por

mais e melhores serviços. 

Ntiro, Ntiro, Ntiro!

O Meu Muito Obrigada

Matola, aos 18 de Maio de 2020

6


