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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

_______________________ 

PROVÍNCIA DE MAPUTO 

CONSELHO DOS SERVIÇOS PROVINCIAIS DE REPRESENTAÇÃO DO ESTADO 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO  

 

 

 

 

DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA VITÓRIA DIAS DIOGO, 

SECRETÁRIA DE ESTADO NA PROVÍNCIA DE MAPUTO, POR 

OCASIÃO DA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICOS DISTRITAIS 

SOBRE PLANIFICAÇÃO E HARMONIZAÇÃO DO PLANO 

ECONÓMICO E SOCIAL E ORÇAMENTO DO DISTRITO COM O 

PROGRAMA QUINQUENAL DO GOVERNO 2020-2024 

 

 

 

 

Moamba, 04 de Junho de 2020 
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• Excelentíssima Senhora Administradora do Distrito da Moamba; 

 

• Senhor Director dos Serviços Provinciais das Actividades 

Económicas; 

 

• Senhor Director Provincial Adjunto da Economia e Finanças; 

 

 

• Caros Funcionários do Estado; 

 

 

• Minhas Senhoras e Meus Senhores; 

 

1. Sinto-me privilegiada e honrada ao dirigir-me a todos vós em nome 

do Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado e 

através de vós endereçar uma saudação especial à população da Vila 

da Moamba pela celebração no passado dia 01 de Junho do 56o 

(Quinquagésimo Sexto Aniversário) de elevação da Moamba à 

categoria de vila. Quis o destino que Moamba fosse o ponto de 

partida do meu trabalho directo nos distritos. Este é um distrito que 

por sinal tem a minha idade; 

 

2. A nossa presença aqui no vosso distrito enquadra-se no âmbito da 

monitoria das actividades em implementação dentro do Programa 

Quinquenal do Governo 2020-2024 e o Plano Econômico e Social  e 
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Orçamento aprovados pela Assembleia da República que centram a 

acção governativa na melhoria do bem-estar e da qualidade de vida 

das famílias moçambicanas, na redução das desigualdades sociais e 

da pobreza, na criação de um ambiente de paz, harmonia e 

tranquilidade, com um forte estímulo na criação de emprego; 

 

 

3. A Proposta do Plano Económico e Social e Orçamento do Distrito 

(PESOD) foi elaborada tendo em conta a metodologia contida no 

anterior PQG 2015-2019 que assentava em 5 (cinco) Prioridades e 2 

(dois) Pilares de Suporte para a província. Enquanto que o PQG 

2020-2024, assenta em 3 (três) Prioridades nomeadamente: (i) 

Desenvolver o Capital Humano e Justiça Social; (ii) Impulsionar o 

Crescimento Económico, a Produtividade e a Geração do Emprego e 

(iii) Fortalecer a Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e do 

Ambiente e 3 (três) Pilares do Suporte nomeadamente: (i) Reforçar 

a Democracia e Preservar a Unidade Nacional; (ii) Promover a Boa 

Governação e Descentralização e (iii) Reforçar a Cooperação 

Internacional.  

 

 

4. Hoje, tendes o privilégio de partilhar as metodologias centralmente 

definidas para a harmonização do plano Económico e Social e 
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Orçamento do Distrito para que esteja alinhado com o Programa 

Quinquenal do Governo 2020-2024; 

  

 

5. Tenham sempre presente que as actividades constantes do Plano 

Anual de Actividades e Orçamento (PAAO) de cada sector aqui 

representado, devem ser vistas como prioridade na agenda de 

governação e que as acções institucionais afins que não constam do 

PAAO não podem suplantar os que nele estão contidos; 

 

6. Queremos recomendar aos técnicos de planificação que após a 

harmonização do PESOD elaborem os planos operativos mais 

detalhados com os respectivos cronogramas de operacionalização das 

actividades;  

 

7. Tenham sempre presente o quão importante é estarem familiarizados 

com a legislação sobre a descentralização, pois toda a nossa acção 

como Administração Pública decorre dentro desse contexto incluindo 

a planificação e monitoria. O Governo Distrital, Posto Administrativo 

e Localidade são extensão da unicidade do Estado; por outras 

palavras representam o Estado e implementam as Políticas e 

estratégias nacionais para além dos planos de desenvolvimento 

distrital que constam sempre do grande âmbito da implementação do 

Programa Quinquenal do Governo;   
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8. Lembrem-se de que estamos na terceira fase do Estado de 

Emergência no âmbito da implementação das medidas de execução 

administrativa para prevenção e combate ao novo corona vírus e 

todos são chamados a contribuir positivamente na observância da 

medidas de prevenção anunciadas pelas autoridades de saúde 

nomeadamente: (i) lavagem correcta e frequente das mãos; (ii) o uso 

de máscaras de protecção da boca e nariz; (iii) o distanciamento 

interpessoal; (iv) a etiqueta da tosse; (v) a desinfecção das instalações 

e equipamentos; (vi) a rotatividade dos funcionários que não se deve 

confundir com dispensa do trabalho ou gozo de férias. Estar em 

rotatividade não nos dá espaço para viajarmos para outras partes do 

País e da província em actividades de lazer. 

 

 

Caríssimos, 

 

9. Termino parafraseando Sua Santidade o Papa Francisco na sua 

interação com os jovens, durante o encontro inter-religioso com 

jovens em Moçambique, na visita histórica ao nosso País “sonha 

com os outros, mas nunca sonha contra os outros”. É assim 

que juntos continuaremos a edificar a nossa bela província 

complementando-nos com as acções dos órgãos 

descentralizados. 
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10. Com estas palavras, declaro aberta a capacitação sobre a 

planificação e harmonização do Plano Económico e Social e 

Orçamento do Distrito com o Programa Quinquenal do Governo 

2020-2024. 

 

11. Votos de muita saúde e prosperidade. 

 

Ntiro, Ntiro, Ntiro..! 

 

Muito Obrigada! 

Khanimambo! 

 

Matola, 04 de Junho de 2020 


