REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

DISCURSO DE SUA EXCELÊNCIA FILIPE JACINTO NYUSI, PRESIDENTE DA
REPÚBLICA, POR OCASIÃO DA CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO DO
HOSPITAL PRIVADO DA BEIRA, PROVÍNCIA DA SOFALA

BEIRA, 30 DE JUNHO DE 2022
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Senhora Ministra da Administração Estatal e Função Pública;
Senhora Secretária de Estado na Província de Sofala;
Senhor Governador de Província de Sofala;
Senhora Presidente da Assembleia Provincial;
Senhor Administrador do Distrito da Beira;
Senhor Presidente do Conselho de Administração do Hospital Privado da Beira;
Minhas Senhoras e Meus Senhores!

Permitam-me, em meu nome pessoal e em nome do Governo de Moçambique, saudar todos
os presentes neste acto da inauguração do Hospital Privado da Beira e partilhar a satisfação
por celebrarmos, aqui, na cidade da Beira, esta conquista como passo importante no
fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde.
O acto que acabámos de presenciar é dotado de significado especial para o país e para a
província de Sofala e testemunha o esforço complementar do sector privado para a expansão
da rede sanitária e da prestação de cuidados de saúde de qualidade à População.
A partir de hoje, a Província de Sofala passa a contar, formalmente, com mais uma unidade
hospitalar de referência que irá servir, com qualidade, à população da província, assim como
aqueles que visitam em trabalho e turismo esta região do país.

Minhas Senhoras e Meus Senhores!
A Saúde e o Bem-estar são os nossos bens mais preciosos, que devemos promover, preservar
e proteger com o maior sentido de responsabilidade.
A edificação de um Sistema Nacional de Saúde forte e resiliente é de grande importância para
o país, tendo sido definida como uma orientação prioritária no Programa Quinquenal do nosso
Governo.
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O Sistema Nacional de Saúde inclui os sub-sistemas público, privado e comunitário. Estes
sub-sistemas, que desempenham funções complementares na prestação de cuidados de saúde
às populações, não podem ser considerados concorrentes.
O exercício para o alcance dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável depende, em
grande medida, de termos saúde para todos em todo o território nacional, e o Sistema
Nacional de Saúde é um dos principais intervenientes neste percurso.
Com o Hospital Privado da Beira, que acabámos de inaugurar, com uma capacidade de
internamento de 43 camas e competência técnica de excelência para prestar serviços de todas
as especialidades médicas, com uma farmácia apetrechada, blocos operatórios, maternidade,
urgências médicas e duas ambulâncias, é um estabelecimento que irá criar postos de trabalho,
contribuindo, assim de forma influente para a geração de emprego e para a economia local.
Lançamos um desafio especial para que este hospital também se torne local para a formação
especializada e para a investigação científica. Assim, esperamos, a breve trecho, poder
testemunhar a participação do Hospital Privado da Beira nestas áreas relevantes a bem da
Saúde do povo moçambicano.
As contribuições desta unidade sanitária na prestação de cuidados de saúde na província de
Sofala vêm complementar as de outras clínicas privadas já existentes, assim como as unidades
hospitalares do sistema público.
Queremos que o Hospital Privado da Beira se torne uma referência no bom atendimento aos
seus utentes e na qualidade dos serviços que presta à comunidade.
Queremos aproveitar esta oportunidade para saudar todos os profissionais de saúde da
província de Sofala pela dedicação e sacrifício no dia-a-dia, em prol da saúde e do bem-estar
dos moçambicanos.
Felicitamos aos profissionais afectos a este estabelecimento de saúde, desejando êxitos no seu
nobre trabalho pela vida humana. O seu saber e patriotismo têm sido fundamentais para o
desenvolvimento do país e para mitigar os efeitos das crises derivadas da pandemia da
COVID-19, bem como a prontidão observados nos eventos climatéricos extremos, que
ciclicamente afectam esta província.
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A terminar, gostaríamos de exortar às autoridades provinciais e ao sector privado para o
fortalecimento contínuo do diálogo, com vista à implementação de soluções conjuntas para os
problemas de saúde e este hospital é um exemplo.
Uma vez mais, felicitamos os accionistas desde Hospital Privado da Beira e esperamos que
esta iniciativa seja estendida ou diversificada, como forma de sua participação no processo de
desenvolvimento do país.
Reiteramos os nossos profundos agradecimentos pela presença de todos aqui e pelo convite
que nos foi formulado para este acto, e pelo vosso engajamento na construção de um Sistema
Nacional de Saúde forte que sirva cada vez mais e melhor as necessidades do povo
moçambicano.
Parabéns, Beira!
Parabéns aos accionistas!
Parabéns aos funcionários deste hospital!

Obrigado pela atenção!
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