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Senhora Ministra do Trabalho e Segurança Social; 

Senhora Ministra na Presidência para os Assuntos da Casa Civil; 

Senhor Secretário de Estado da Juventude e Emprego; 

Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República; 

Senhor Secretário Geral da Organização dos Trabalhadores de Moçambique – Central 

Sindical; 

Distintos Membros da Organização dos Trabalhadores de Moçambique - Central 

Sindical; 

Caros Colegas Trabalhadores; 

Compatriotas! 

 

 

É motivo de muita satisfação para mim, receber os representantes legítimos daqueles que, 

com o seu suor e inteligência asseguram o desenvolvimento do país, por ocasião da 

celebração, hoje, dia 13 de Outubro de 2021, do quadragésimo quinto aniversário da criação 

da Organização dos Trabalhadores de Moçambique. 

Endereçamos, deste modo, as nossas saudações a toda a massa laboral moçambicana, em todo 

o território nacional.    

Muito obrigado pelas palavras de encorajamento que acabam de nos dirigir, que achamos que 

espelham a realidade da vida laboral em Moçambique e servem-nos de bússola para uma 

acção governativa cada vez mais acertada em prol do trabalhador. 

Para nós, celebrar o aniversário desta Organização é honrar a memória daqueles que, pedra-a-

pedra, vão construindo o país e a nossa sociedade, fazendo desta terra o nosso lar. 

As nossas honras são, antes de tudo, para aqueles que, pelo trabalho, ofereceram suas vidas.  

Aliás, só por uma questão de memória sobre a nossa origem e papel na edificação do país, 

lembrem-se que a 13 de Outubro de 1976, foram criados os Conselhos de Produção, como 

estrutura representativa dos trabalhadores e núcleo da actual Organização dos Trabalhadores 

de Moçambique-Central Sindical (OTM-CS). 
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De lá para esta parte, a OTM - Central Sindical tornou-se a maior organização sindical do 

nosso país, que tem contribuído significativamente para o crescimento da consciência dos 

trabalhadores moçambicanos, condição principal para maior desempenho em todas as frentes 

de produção. 

A acção da OTM - Central Sindical tem estado a garantir que se observem os direitos dos 

trabalhadores, independentemente das suas opções políticas, religiosas ou condição social e 

outros agrupamentos não sindicais. 

Há, por isso, motivos bastantes para celebrarmos os 45 anos de glória, de trabalho, de luta 

pela justiça laboral e, igualmente, muitos desafios para a classe trabalhadora integrada nesta 

organização. 

 

Estimados Trabalhadores! 

Ao celebramos os 45 anos da OTM - Central Sindical, sob o lema “OTM - CENTRAL 

SINDICAL, 45 ANOS DE LUTA PELOS DIREITOS LABORAIS E SINDICAIS” 

fazêmo-lo com muito orgulho e sentido de patriotismo, pois o caminho percorrido desde 1976 

até à data foi árduo, porém de muita esperança. 

Apesar das vitórias, o país vem atravessando mais uma fase conturbada da sua história, que 

constrange bastante o bem estar dos moçambicanos e dos trabalhadores. 

Refiro-me ao dilema dos desastres naturais, actos de terrorismo em Cabo Delgado, ataques 

armados no centro do país, seguindo-se os efeitos de uma das maiores catástrofes de saúde 

pública: a Pandemia da COVID-19. 

Os fenómenos supracitados influenciaram, consideravelmente, o desempenho da economia e 

do sector privado em particular, condicionando, por conseguinte, o processo negocial com 

vista à actualização dos salários mínimos por sectores de actividade no ano transacto.  

É nestes termos que, através de vós, reconhecemos todos os trabalhadores moçambicanos 

pelos sacrifícios consentidos e pela contribuição, dada para a retoma gradual da actividade 

económica que temos vindo a testemunhar no presente ano.  
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Fazemos votos de que todos juntos encontremos, como sempre, formas para contornar o 

impacto negativo destas situações que tendem a retardar o país e a retroceder os esforços 

colectivos de desenvolvimento de Moçambique. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

O diálogo social é uma realidade consolidada em Moçambique. É um dos principais 

ingredientes do ambiente de paz e estabilidade laboral que se pretende no nosso país.  

Os resultados do diálogo social que se desenvolve na Comissão Consultiva do Trabalho entre 

o Governo, Trabalhadores e Empregadores contribuem para reduzir as desigualdades sociais, 

harmonizando e equilibrando a sociedade, bem como protegendo os mais desfavorecidos, 

principalmente, os trabalhadores. 

Queremos, por isso, congratular a OTM - Central Sindical pela sua participação activa como 

parceiro na Comissão Consultiva do Trabalho, onde através dela os trabalhadores fazem 

chegar as suas preocupações, seus anseios e contribuem na identificação de soluções dos 

problemas específicos, mas também para o desenvolvimento socio-económico do nosso país. 

Temos a consciência comum de que a COVID-19 teve grande impacto na nossa economia, 

devido às medidas restritivas que foram decretadas com vista à sua mitigação. 

É nesse sentido que todos somos chamados a observar e a mobilizar a classe trabalhadora para 

o cumprimento das medidas de prevenção desta pandemia. 

O sucesso na implementação destas medidas permitirá que muito rapidamente passemos desta 

fase e voltemos em pleno aos sectores de trabalho, condição para sobrevivência. 

Para terminar, gostaríamos de aproveitar esta sublime oportunidade em que estamos aqui com 

a OTM - Central Sindical, para exortar a todos os trabalhadores, para que se mobilizem em 

torno do aumento da produção e da produtividade, o aumento da competitividade, o que 

permitirá a redução do custo de vida e, consequentemente, a melhoria do bem-estar.  

Aproveitamos a ocasião para encorajar ao Ministério do Trabalho e Segurança Social para 

continuar a aprimorar o ambiente harmonioso existente entre o Governo e o sector laboral, o 

que tem permitido a  abordagem dos assuntos fundamentais de interesse dos trabalhadores. 
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À OTM, juntamente com seus parceiros, endereçamos as melhores felicitações pela sua 

efeméride e pelo trabalho que tem realizado em prol da melhoria das condições de vida dos 

trabalhadores. 

Bem-haja a Organização dos Trabalhadores de Moçambique – Central Sindical. 

Bem-haja o Trabalhador moçambicano! 

 

Pela atenção que dispensaram, muito obrigado. 


