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Senhora Ministra do Interior; 

Senhor Comandante Geral da Polícia da República de Moçambique; 

Senhor Director do Serviço de Informações e Segurança de Estado; 

Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas de Defesa de Moçambique; 

Senhores Membros do Conselho Consultivo da Presidência da República; 

Senhor Vice-Comandante Geral da Polícia da República de Moçambique; 

Caros Oficiais Comissários da Polícia da República de Moçambique; 

Estimados Sargentos e Guardas da Polícia da República de Moçambique; 

Ilustres Convidados;  

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

 

Começo, dignamente, por manifestar a honra e o prazer que sinto por receber, para a sua 

saudação, o Alto Comando da nossa Polícia da República de Moçambique, na qualidade de 

Comandante-Chefe das Forças de Defesa e Segurança. 

Quero, por isso, de modo vigoroso, saudar todos os guardas, sargentos e oficiais da Polícia da 

República de Moçambique, ao longo de todo o território nacional que, sem medir esforços, 

abraçam a nobre missão de garantir a ordem e a segurança dos moçambicanos. 

Dirigimos uma saudação especial aos oficiais, que desde a fundação até hoje asseguram o 

cumprimento deste desígnio de forma exemplar e competente. 

De modo particular, saúdo os membros das Forças de Defesa e Segurança que, ao lado das 

Forças amigas e da Força local, combatem as acções protagonizadas pelos terroristas, no 

Teatro Operacional Norte, protegendo e defendendo, destemidamente, as populações, a 

soberania nacional e a integridade territorial. Encorajámo-los a continuarem firmes e 

determinados, pois esta causa, acima de tudo, é dos moçambicanos. Cumprimento, de igual 
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modo, aos que, directa ou indirectamente, colaboram com as Forças de Defesa e Segurança, na 

pacificação do nosso país, rumo à eliminação de focos prevalecentes de ameaça à segurança, 

com realce para o terrorismo. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

É motivo de muita satisfação dirigir-me a vós, em breves palavras, por ocasião da passagem de 

mais um ano da criação da Polícia da República de Moçambique, que queremos juntos celebrar 

com todos os membros da PRM e suas famílias.  

O cenário actual é caracterizado pelo facto de a população moçambicana estar a viver dramas 

que têm remetido o país a emergências, devido ao terrorismo, dramas que estão relacionados 

com as mudanças climáticas, criminalidade que se manifesta através de sequestros e raptos, 

desafios que suscitam à Polícia da República de Moçambique a necessidade de definir as 

melhores estratégias e preparação adequada para os enfrentar. 

A sinistralidade rodoviária, também, constitui uma preocupação do Governo de Moçambique 

porque, para além de ceifar vidas, provoca traumas, danos materiais incalculáveis, incluindo a 

destruição de infra-estruturas rodoviárias, degradando deste modo, o tecido social e económico 

do país. 

Para a mitigação dos efeitos destes fenómenos que afligem a sociedade, a Polícia da República 

de Moçambique, enquanto parte das Forças de Defesa e Segurança, é chamada a investir no 

desenvolvimento e na valorização do capital humano, aprimorando sempre a estratégia de 

prevenção, combate e protecção das comunidades, recorrendo, também, à contribuição dessas 

mesmas comunidades.  

Estamos cientes da complexidade da vossa missão, mas também reconhecemos que, ao longo 

destes 47 anos, desenvolveram recursos humanos valiosos e robustos, que estão à altura de 

responder aos desafios que vos são impostos. 

Exemplo disso são as vossas escolas, que formam especialistas em matérias de segurança 

pública, constituindo uma vantagem comparativa para reverter qualquer cenário, que contrarie 

a missão perene da Polícia da República de Moçambique, que é a de garantir a Ordem, 

Segurança, Tranquilidade Públicas e livre circulação de pessoas e bens em todo território 
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nacional. É necessário continuar a garantir a presença da Polícia da República de Moçambique 

nos Teatros Operacionais. 

Com patriotismo, devem continuar a defender a independência e a integridade territorial. 

Devemos continuar a lutar contra quaisquer actos de agressão, visando devolver à nação e ao 

povo moçambicano o clima de Paz e Segurança. 

Neste sentido, exorto-vos a incutirem e capitalizem o patriotismo nos nossos jovens 

empenhados. Vamos municiar os novos jovens combatentes em conhecimentos, habilidades e 

atitudes de saber ser e estar. Estes valores vão permitir cumprir a sua missão com zelo e 

abnegação, sobretudo, com a perícia exigida na resposta a este tipo de criminalidade 

organizada.       

 

Estimados Membros da Polícia da Repúblca de Moçambique! 

O lema que escolheram para a celebração do vosso dia responde à preocupação da sociedade 

moçambicana. Moçambique precisa de uma corporação com elevada auto-estima, 

comprometida e tecnicamente preparada para enfrentar os desafios da ordem pública. Por isso, 

o nosso encorajamento é no sentido de a PRM potenciar-se, cada vez mais, edificando bases 

para o uso da ciência e de equipamentos e tecnologias modernas para esclarecer os incidentes 

criminais, dando suporte à vasta experiência prático-operacional, que configure estratégias 

apropriadas na prevenção e combate à criminalidade.  

Esta postura da nossa Polícia da República de Moçambique, certamente, inspirará maior 

confiança, credibilidade e maior segurança ao cidadão, criando um ambiente propício para que 

este possa contribuir no desenvolvimento do país, depois de um período de recessão 

económica, devido à COVID-19. 

Para terminar, reitero as minhas felicitações pela passagem de mais um aniversário da Polícia 

da República de Moçambique e encorajo todos os seus membros, a manterem-se firmes, no 

cumprimento da nobre missão em prol da segurança pública, importante factor de estabilidade 

do país. 

Em nome de todos os moçambicanos e no meu próprio, congratulo a Polícia da República de 

Moçambique, pela celebração do seu quadragésimo sétimo aniversário, reiterando a nossa 



5 
 

gratidão pela dedicação, coragem, espírito de sacrifício e abnegação na garantia da Ordem, 

Segurança e Tranquilidade Públicas. 

À saude de todos os polícias no activo e na reserva, ao sucesso do Comando Geral da Polícia 

da República de Moçambique, convido-vos a acompanharem-me num brinde. 

Bem-haja a Polícia da República de Moçambique. 

 

Muito Obrigado a todos! 


