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Senhora Ministra da Administração Estatal e Função Pública; 

Senhora Secretária de Estado na Província de Inhambane; 

Senhor Governador da Província de Inhambane; 

Senhor Representante da Embaixadora da República Federal da Alemanha acreditado 

em Moçambique; 

Senhor Presidente da Assembleia Provincial; 

Senhor Administrador do Distrito de Zavala; 

Senhor Presidente do Conselho Municipal da Vila de Quissico;     

Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Vila de Quissico;     

Caros Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

É sempre motivo de grande alegria vir a Inhambane em particular na Vila de Quissico, sede do 

Distrito de Zavala, berço da TIMBILA, nosso Património Cultural da Humanidade. 

Sentimos a emoção contagiante no rosto da sua boa gente trabalhadora e hospitaleira, 

transmitindo-nos a certeza de que a Vila de Quissico continua firme rumo ao progresso. Por 



 3 

isso, começo por saudar todos os que nos honram com a sua presença nesta cerimónia de 

celebração de importantes marcos de desenvolvimento que esta autarquia vem registando. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

A inauguração do Mercado Central e do Edifício Administrativo do Município da Vila de 

Quissico, que acabámos de testemunhar, constitui a demonstração clara e inequívoca dos 

ganhos que o país tem vindo a alcançar no processo de descentralização. 

Desde o lançamento da Reforma dos Órgãos Locais do Estado, nos princípios da década 90, 

que culminou com a implantação das primeiras 33 autarquias locais em 1998, o nosso Governo 

sempre tem assumido o desenvolvimento das infra-estruturas municipais como uma das 

componentes chave da descentralização. 

A visão do nosso Governo assenta no princípio de que a transferência de poderes para o nível 

autárquico deve reflectir-se no reforço da capacidade dos órgãos locais em resolverem os 

problemas de desenvolvimento local. 

Satisfaz-nos notar que os órgãos autárquicos de Quissico têm sido bastante proactivos na busca 

de soluções para a resolução dos problemas desta bela e estratégica Vila. A nossa satisfação 

agiganta-se ainda mais, tendo em conta que Qussico tornou-se autarquia há menos de dez anos, 

mais precisamente em 2014. 

Apesar disso, é notório o rápido crescimento económico e social quer em termos da expansão 

de infra-estruturas públicas quer no que diz respeito ao surgimento de empreendimentos de 

pequena e média dimensão fruto de investimentos privados. 
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O que mais nos alegra é o facto de que as realizações que esta Vila vem testemunhando 

inscrevem-se no quadro da implementação do programa de governação municipal sufragado 

pelos munícipes desta Vila. 

Na verdade, compulsando o manifesto da presente governação constatamos que uma das 

prioridades definidas pelo município para o presente ciclo é a construção e requalificação de 

edifícios públicos, bem como a requalificação do comércio informal para a modalidade formal, 

mais organizada e estruturada.  

Para o nosso Governo, o cumprimento das promessas feitas aos munícipes deve continuar a ser 

o foco da acção dos órgãos autárquicos como forma de reafirmação do compromisso assumido 

perante o cidadão na prestação de serviços de cada vez melhor qualidade. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

A construção das infra-estruturas municipais que acabámos de inaugurar só foi possível graças 

ao apoio dos nossos parceiros de cooperação, neste caso concreto, o Governo da República 

Federal da Alemanha, no quadro do Programa de Desenvolvimento Integrado para as 

Autarquias e Zonas Rurais Circunjacentes (PRODIA). 

Através deste Programa, os Governos de Moçambique e da Alemanha cofinanciam acções, 

visando o desenvolvimento de infra-estruturas municipais em 15 autarquias locais, nas 

províncias de Manica, Sofala e Inhambane.  

Como Governo, pretendemos com estes investimentos acelerar a melhoria da prestação de 

serviços públicos, contribuindo para a atracção de mais investimentos com o fim último de 

impulsionar o desenvolvimento económico local, um dos objectivos centrais da 

descentralização. 
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Continuamos a investir na capacitação dos municípios porque reconhecemos o seu papel 

importante na prestação de serviços à população, uma missão que complementa a acção do 

Governo na promoção do desenvolvimento sustentável e na redução das assimetrias locais no 

país. 

Indubitavelmente, as novas infra-estruturas vêm conferir um novo perfil arquitectónico de 

Quissico e elevam a beleza desta Vila que se distingue pela sua geografia singularmente 

pitoresca junto ao Mar, onde as lindas lagoas e praias propiciam excelentes condições para o 

desenvolvimento do turismo. 

Com a construção e requalificação do Mercado Central, os munícipes de Quissico passam a 

dispor de espaço nobre para o desenvolvimento da sua actividade comercial em melhores 

condições de saneamento e segurança. Apelamos aos utentes, entre vendedores e a população 

em geral, para que façam o melhor uso do Mercado.  

Encorajamos àqueles se aglomeram na via pública com seus produtos à cabeça, correndo atrás 

dos automobilistas a abandonarem esse hábito a fim de reduzir os riscos de acidentes. 

Às autoridades municipais, administrativas e de regulação de trânsito, exortamos para que 

intensifiquem a educação rodoviária e façam da Vila de Quissico, uma zona livre de acidentes, 

um fenómeno que continua a preocupar a sociedade, sobretudo nesta província de Inhambane. 

Por seu turno, o novo edifício administrativo municipal vai proporcionar melhores condições 

de trabalho o que deve estimular os funcionários a empenharem-se cada vez mais na melhoria 

do atendimento ao público. 

Apelamos a todos os utentes das infra-estruturas acabadas de inaugurar no sentido de assegurar 

a sua conservação e manutenção, como forma de valorizar o investimento feito e contribuir 

para a sua longevidade. 
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Senhor Representante da Embaixadora da República Federal da Alemanha em 

Moçambique! 

Em nome do Governo, do povo moçambicano, em especial dos munícipes da Vila de Quissico, 

queremos, através de Vossa Excelência, reiteramos o nosso profundo agradecimento pela 

inestimável contribuição que a República Federal da Alemanha tem prestado no 

desenvolvimento do nosso país, muito em particular na consolidação do processo de 

descentralização. 

A terminar, formulo votos de muitos sucessos às autoridades municipais e aos munícipes da 

Vila de Quissico, exortando-os a continuarem firmes e resilientes na implementação das 

medidas de aceleração da economia, com o enfoque no aumento da produção e da 

produtividade. 

Com estas palavras, é com elevada honra que declaramos inaugurados o Mercado Central 

e o Edifício Administrativo do Município da Vila de Quissico. 

 

Muito obrigado! 

 


