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Senhora Ministra do Trabalho e Segurança Social; 

Senhora Secretária do Estado na Província de Tete; 

Senhor Governador da Província de Tete;  

Senhor Administrador do Distrito de Angónia; 

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Vila de Ulónguè; 

Senhor Presidente do Conselho de Administração do INSS; 

Senhores Representantes dos Líderes Comunitários; 

Caros Representantes dos Contribuintes, Trabalhadores e Pensionistas e todos os 

Beneficiários do Sistema de Segurança Social; 

Ilustres Representantes dos Parceiros Sociais da Comissão Consultiva do Trabalho;  

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

 

É com muito prazer que presidimos esta cerimónia de inauguração destas belas instalações da 

Delegação Distrital do Instituto Nacional de Segurança Social de Angónia, erguidas aqui na 

sede do distrito, na Vila de Ulónguè.  

Hoje, estamos aqui para realizar mais um dos nossos compromissos. A entrega, à população do 

Distrito de Angónia e dos Distritos circunvizinhos, de infra-estruturas do INSS.  

Neste quinquénio, para além da Delegação de Matutuíne, no ano passado, testemunhámos a 

inauguração de novos edifícios-sede do INSS da delegação Distrital de Cabora Bassa, em 

Chitima, aqui na Província de Tete, a delegação distrital de Manica, na Província de Manica e a 

delegação provincial de Cabo Delgado, na cidade de Pemba. 

O edifício que acabámos de inaugurar representa a realização de um sonho de longa data dos 

habitantes desta parcela do país que é de ver os serviços de segurança social mais próximos, 

com o conforto necessário.  

Daí que endereçamos felicitações especiais à população do distrito de Angónia que hoje recebe 

esta infra-estrutura que irá promover o seu desenvolvimento e bem-estar.  
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De igual modo, dirigimos as nossas congratulações aos empregadores, trabalhadores e 

pensionistas do Sistema de Segurança Social do País, da Província de Tete e do distrito de 

Angónia, em particular que, com suas poupanças, justificaram a necessidade de se erguer este 

edifício com maior prioridade. 

Saúdo ao Ministério do Trabalho e Segurança Social e ao Instituto Nacional de Segurança 

Social por este marco importante na nossa caminhada rumo ao pleno usufruto pelos 

moçambicanos do direito humano básico.  

Estes serviços permitem assegurar a subsistência material dos trabalhadores e seus familiares 

em situações de incapacidade permanente ou temporária para o trabalho e sob outras privações 

causadas por factores tais como a velhice, morte, deficiência, doenças, maternidade e pobreza.  

Esta obra é mais uma conquista do trabalhador moçambicano!  

 

Caros Presentes, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

Os serviços que, de ora em diante, passam a ser fornecidos por esta Delegação vão permitir que 

as actuais 259 empresas, com 10.469 trabalhadores, incluindo 324 empreendedores, que 

exercem trabalhos por conta própria e 98 pensionistas dos distritos de Angónia, Macanga e 

Tsangano se beneficiem de um atendimento de qualidade e sem terem de se deslocar à 

Delegação Provincial, na Cidade de Tete, poupando, desta forma, tempo e outros recursos. 

Assim, à luz do objectivo de aproximar os serviços de Segurança Social aos utentes do Sistema, 

prevemos, ainda durante este ano, fazer a entrega de mais uma delegação, construída, no 

distrito de Búzi, na Província de Sofala.  

O nosso plano ao longo do presente quinquénio é de construir, em todo o País, 29 delegações 

distritais, 5 delegações provinciais, 74 postos de atendimento, dos quais 16 cuja construção 

projectamos iniciar ainda este ano.  

Actualmente, as 11 delegações provinciais, 69 serviços distritais, dos quais 23 delegações 

distritais e 46 representações distritais do INSS existentes no país atendem 2. 041.414 
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beneficiários de diferentes escalões, entre eles contribuintes, trabalhadores, incluindo os de 

conta própria, pensionistas por velhice, por invalidez e os de subsídio de sobrevivência. 

Estes dados demonstram que o nosso INSS está a registar um crescimento assinável, na sua 

gestão, em termos de número de pessoas assistidas, quanto ao ponto de vista de infra-

estruturas. 

O nosso sistema de Segurança Social Obrigatório continua a crescer e caminha na direcção 

certa, rumo à cobertura universal. 

Outro motivo para celebrarmos é o facto do INSS estar a modernizar-se, não apenas em termos 

de infra-estruturas, mas também no uso de Tecnologias de Informação e Comunicação, o que 

contribui para a contínua melhoria da prestação dos serviços e gestão do sistema.   

O lançamento da plataforma M-Contribuição (ou seja, Minha Contribuição, Meu Benefício) 

no quadro da Implementação do Sistema de Informação de Seguro Social de Moçambique 

(SISSMO) é bom exemplo desta evolução tecnológica.  Esta plataforma permite aos 

trabalhadores e demais utentes do sistema ter acesso aos serviços do INSS sem saírem de casa, 

sobretudo, neste momento em que o mundo enfrenta a pandemia da COVID-19. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Caros Gestores e Funcionários do INSS! 

Embora estejamos a celebrar a adição de mais um edifício de serviços de segurança social, 

importa recordar, mais uma vez, que o melhor resultado apenas atingiremos quando os 

serviços providos forem de qualidade que satisfaça aos utentes. Os melhores resultados 

alcançaremos quando todos os qualificados para se beneficiarem dos serviços a eles aderirem 

plenamente. 

Nesse sentido, continuamos a exortar aos gestores e aos funcionários do INSS para 

trabalharem com vista a um contínuo melhoramento no atendimento do público, trabalhando 

com ética e cumprindo as obrigações com um sentido de missão de bem servir. Moçambique 

de hoje exige estas qualidades no nosso servidor público.  
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Pela mesma razão, aconselhamos aos gestores para continuamente aprimorarem os sistemas de 

planificação e controlo interno e assegurar o cumprimento rigoroso dos procedimentos 

administrativos e outros com vista, não apenas, a tornar o funcionamento do INSS mais 

metódico, previsível e rigoroso, mas também para servirem de referência, tanto no país, como 

internacionalmente. Acreditamos que tudo isso é possível, porque as inovações que têm estado 

a produzir fundamentam a vossa capacidade.  

 

Caros Contribuintes e Beneficiários do INSS, 

O INSS existe para beneficiar, não só à população assalariada, mas também aos Trabalhadores 

Por Conta Própria e aos que trabalham no sector informal.  

Já que os serviços do INSS estão cada vez mais próximos, por um lado, exortámos aos 

potenciais e actuais beneficiários do Programa Sustenta e do Fundo de Apoio às Iniciativas 

Juvenis (FAIJ), na província de Tete, no distrito de Angónia e no país inteiro, a aderirem ao 

Sistema de Segurança Social.  

Por outro lado, apelámos às empresas devedoras de contribuições do Sistema de Segurança 

Social a regularizarem a sua situação contributiva, aderindo ao mecanismo que criámos, 

através do Decreto nº 29/2021, de 12 de Maio, do Conselho de Ministros, de perdão de multas 

e redução de juros de mora, que tem como objectivo central, facilitar a actividade empresarial, 

em tempo de recessão económica. 

 

Caros Compatriotas,  

Minhas Senhoras e Meus Senhores!  

Os casos de COVID-19 estão a aumentar, de forma assustadora, no nosso País, de modo geral e 

nesta província de Tete, de modo particular. Todos sabemos como esta doença se propaga e 

conhecemos as respectivas medidas de prevenção.  

Não interrompam o desenvolvimento do país, tornando-o mais confinado, devido ao 

agravamento da pandemia, por falta de cumprimento do protocolo sanitário. Tete não pode ser 

a província que os moçambicanos têm medo ou receio de visitar ou de trabalhar.  
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A todos, apelamos que redobrem os esforços, observando as medidas de prevenção e combate 

ao Coronavírus, que nesta terceira vaga tem sido mais contagioso e tem causado mais doentes 

graves e mais mortes.  

Termino, endereçando uma palavra de agradecimento a todos quanto contribuíram para que 

esta obra fosse erguida.  

Reconheço, nesta ocasião, o papel desempenhado pelos Serviços Provinciais de Representação 

do Estado, o Conselho Executivo da Província de Tete e ao Conselho Municipal da Vila de 

Ulónguè, para além do INSS e do Ministério do Trabalho e Segurança Social, que coordenam o 

acto, nesta empreitada colectiva de melhorar a qualidade de vida dos moçambicanos, em 

particular, desta província e distrito de Angónia.  

Dito isso, declaro inauguradas as instalações da Delegação Distrital do INSS de Angónia!  

 

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO! 


