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Digníssima Procuradora-Geral da República; 

Senhora Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos; 

Senhor Secretário do Estado na Província de Nampula; 

Senhor Governador da Província de Nampula; 

Digníssimos Sub-Procuradores-Gerais; 

Senhores Magistrados do Ministério Público e Judiciais; 

Senhor Administrador do Distrito de Nampula; 

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade de Nampula; 

Senhores Membros do Conselho dos Serviços Provinciais de Representação do Estado e do 

Conselho Executivo Provincial; 

Distintos Convidados, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

Iniciamos a inauguração deste edifício da Procuradoria Provincial de Nampula, saudando a 

população desta Província, a beneficiária directa desta infra-estrutura que vem facilitar o acesso à 

Justiça do cidadão.  

Saudamos, igualmente, a todos os presentes nesta cerimónia de inauguração deste imponente 

edifício, que representa um significativo avanço na prestação dos serviços judiciários aos cidadãos. 

Este é um sinal inequívoco do trabalho contínuo do Governo na promoção de uma justiça de melhor 

qualidade e que responda aos anseios do Povo. 

 

Moçambicanas e Moçambicanos; 
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Neste quinquénio, um dos nossos desafios na Chefia do Estado Moçambicano no que diz respeito 

ao Sector da Administração da Justiça é a construção e/ou reabilitação de edifícios para o 

funcionamento de instituições que integram o Sector, tendo como fim último o bem servir ao 

cidadão.  

Para materializar esse desiderato, lançámos, em 2020, durante a nossa visita à Província de Gaza, a 

iniciativa “Um Distrito, um Tribunal Condigno”, que contempla a construção de procuradorias. 

A mesma está em implementação, ao longo de todo o país, respeitando as prioridades e o 

cronograma definidos pelo Sector de Administração da Justiça, que prevê a construção de um total 

de 61 tribunais de Distrito até 2024. 

Nesta primeira fase, estão em construção 32 tribunais, dos quais 3, em fase conclusiva que serão 

entregues ainda a partir deste mês de Setembro, sendo que, na segunda fase, serão construídos mais 

de 29 tribunais a serem entregues nos próximos anos. 

Com efeito, a construção desta procuradoria, com fundos oriundos do Orçamento do Estado, 

representa a materialização da nossa política de priorização de investimentos na área da justiça, na 

perspectiva de apetrechamento de infra-estruturas adequadas, cumprindo o desiderato de criar 

condições mais adequadas para os funcionários deste sector e, ao mesmo tempo, aproximar a justiça 

ao cidadão. 

A priorização do Sector da Justiça é feita com a consciência plena de que se trata de um sector 

nevrálgico para o funcionamento do Estado, pois as suas decisões, - que nem sempre são entendidas 

-, estão directamente relacionadas com a vida de cada cidadão, com os direitos, liberdades e 

garantias fundamentais constitucionalmente consagradas.  

 

Cara Família da Procuradoria Geral da República!  

A infra-estrutura que acabámos de inaugurar vem encerrar um longo período de desconforto, pois 

esta era das poucas Procuradorias Provinciais que não dispunha de instalações adequadas à altura 

das suas necessidades.  
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O edifício leva uma vantagem de localizar-se numa zona bastante movimentada e muito próxima ao 

público. É nossa expectativa que as preocupações dos cidadãos encontrarão nesta casa, soluções ou 

esclarecimentos adequados. 

Dos magistrados, oficiais e assistentes de oficiais de justiça e dos funcionários das carreiras de 

regime geral espera-se, para além da melhoria das condições de trabalho, que empreendam maior 

impulso na celeridade e tramitação processual reduzindo, por conseguinte, a pendência processual. 

É aqui, neste edifício, que a Procuradoria Provincial de Nampula, através dos seus quadros, deve 

continuar com o seu compromisso de actuar com profissionalismo, no sentido de controlar a 

legalidade, contribuir na resolução de conflitos, colaborando, deste modo, na construção de uma 

cidadania plena na sociedade moçambicana. 

Portanto, com esta infra-estrutura moderna fica o desafio de prestarem serviços de qualidade à 

nossa população da Província de Nampula, cientes, porém, de que muito há ainda a fazer em termos 

de apetrechamento em equipamentos técnicos e tecnológicos.  

 

Estimada Família da Justiça! 

Um dos desafios do sector da administração da justiça é a maior celeridade processual, que equivale 

à prestação de serviços judiciários em tempo útil.  

Este edifício representa para todos vós, igualmente, um esforço para que a justiça não somente 

esteja acessível, mas que se apresente no tempo devido, atendendo às necessidades das populações. 

Esperamos que continuem a actuar com competência e a bem do povo, pois a construção deste 

edifício e outros, no âmbito da nossa iniciativa, devem constituir um benefício para todos os 

cidadãos, uma contribuição clara das taxas pagas pela prestação de serviços judiciários. 

Só assim, com uma justiça mais célere, forte e coesa, podemos contribuir para a implementação da 

nossa agenda comum de desenvolver Moçambique. 
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Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

Termino, agradecendo aos Serviços Provinciais de Representação do Estado, ao Conselho 

Executivo da Província de Nampula e ao Conselho Municipal da Cidade de Nampula, pelo trabalho 

conjugado para a materialização desta obra. 

Um grande apreço e profundo reconhecimento é dirigido a todos os Magistrados do Ministério 

Público e Judiciais, Membros da Polícia da República de Moçambique, Advogados e todos os 

profissionais do Sector da Administração da Justiça que, ao longo do país, em condições 

desafiantes, têm sabido cumprir, com zelo e dedicação, as suas obrigações e manter este país num 

verdadeiro Estado de Direito Democrático.  

O profissional judiciário é o elemento fundamental para o sucesso do sistema de justiça duma 

Nação. 

Ditas estas palavras, permitam-me que declare inaugurado o Edifício da Procuradoria 

Provincial de Nampula. 

 

Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado. 

 


