REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA, FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA
REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE, NA CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO DO
EDIFÍCIO ADMINISTRATIVO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE DO
DONDO

DONDO, 30 DE JUNHO DE 2022
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Senhora Ministra da Administração Estatal e Função Pública;

Senhor Secretário de Estado na Província de Sofala;

Senhor Governador da Província de Sofala;

Senhor Presidente da Assembleia Provincial de Sofala;

Senhor Administrador do Distrito de Dondo;

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Dondo;

Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Cidade do Dondo;

Senhor Representante da Embaixada da Alemanha;

Ilustres Convidados;

Minhas Senhoras e Meus Senhores!

Antes de mais, gostaria de saudar todos os presentes e agradecer aos munícipes da Cidade de
Dondo pela calorosa recepção.

Minhas Senhoras e Meus Senhores!
O Governo Moçambicano continua comprometido com o processo de descentralização, iniciado
na década 90 com a realização das primeiras eleições autárquicas, em 1998, que abrangiram 10
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vilas e 23 cidades do País, num processo gradual, existindo hoje 53 autarquias locais. A
descentralização visa, entre outros objectivos, aproximar o poder de decisão às comunidades,
onde os factos ocorrem, mas, sobretudo, acelerar o desenvolvimento local. Este processo não é
panaceia, pois existem muitos desafios que devem ser suplantados, de forma conjunta, entre o
poder central e o poder local.

É neste contexto que, como complemento das transferências orçamentais do Estado, para a
operacionalização do programa de governação autárquica, em coordenação com os parceiros de
cooperação, o Governo Moçambicano tem envidado esforços para incrementar a capacidade
institucional das autarquias locais.

Assim, estão em implementação, sob os auspícios do Governo, diversos programas, entre os
quais o Programa de Desenvolvimento Integrado para as Autarquias e Zonas Rurais
Circunjacentes (PRODIA).

O PRODIA é um programa do Governo da República de Moçambique, concebido conjuntamente
com o Governo da República Federal da Alemanha e financiado pela Cooperação Financeira
Alemã (KFW), num montante de 40 milhões de euros (cerca de 2.640.000.000,00 Mt),
contemplando 15 autarquias locais, nas províncias de Manica, Sofala e Inhambane.

O programa compreendeu duas fases, tendo a primeira, PRODIA I abarcado as autarquias locais
de Inhambane, Maxixe, Vilankulo, Chimoio, Gondola e Catandica e, na segunda fase, o
PRODIA II foi estendido a mais 9 autarquias locais, nomeadamente: Quissico, Maxixe, Beira,
Dondo, Gorongosa, Marromeu, Nhamatanda, Sussundenga e Manica.

Minhas Senhoras e Meus Senhores!

O PRODIA tem como objectivo providenciar infra-estruturas nos municípios abrangidos pelo
Programa, havendo necessidade de capacitar as autarquias locais, para providenciarem de forma
eficiente, serviços públicos sustentáveis.
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Com o apoio do Governo Alemão, o Governo conduziu o processo de ampliação do edifício
administrativo do Conselho Municipal da Cidade do Dondo, que acabámos de inaugurar. Com o
empreendimento ora inaugurado, esperamos que haja melhorias na prestação de serviços ao
público, mas também na organização dos serviços administrativos da autarquia local, por forma
que, entre outros, melhorem e incrementem a capacidade de arrecadação de receitas próprias.

Espero que o edifício construído beneficie de devidas acções de manutenção, por forma a
permitir que tenha uma vida útil longa.

Em nome do Governo Moçambicano, gostaria de agradecer ao Governo Alemão, por mais esta
parceria realizada no âmbito das boas relações de amizade entre o Povo Moçambicano e o Povo
Alemão, que vai resultar num grande benefício directo para a população da Autarquia Local de
Dondo.

A terminar, fazemos um apelo aos utentes, funcionários e público em geral, que façam bom uso
deste edifício, cuja imponência vem alterar positivamente o ambiente paisagístico da Cidade.

Parabéns, Munícipes da Autarquia do Dondo!

Parabéns aos Gestores da Cidade do Dondo!

Obrigado pela atenção!
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