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DISCURSO  

DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A CORRUPÇAO  

9 Dezembro 2015 

POSTO ADMINISTRATIVO DE RESSANO GARCIA, DISTRITO DE MOAMBA, 

PROVÍNCIA DE MAPUTO 

 

 

Excelentíssimo Senhor Roque Silva, Vice-Ministro da Administração 
Estatal e Função Pública –  

Excelentíssimo Senhor Joaquim Verissimo, Vice-Ministro da Justiça, 
Assuntos Constitucionais e Religiosos  

Excelentíssimo Senhora, Monica da Felicidade Macheque, Chefe do 
Posto Administrativo de Ressano Garcia 

Excelentíssima Senhora Presidenta da Autoridade Tributaria 

Excelentíssima Senhora Directora do Gabinete Central de Combate à 
Corrupção, Dra. Ana Maria Gemo,  

Excelentíssimo Senhor Lucas Paolo Fernando, Diretor provincial de 
Educação e desenvolvimento Humano 

Excelentíssimos senhores representantes da sociedade civil, das 
autoridades locais, das comunidades religiosas e do sector privado,  

Estimados jovens e cidadãos, 

 

É para mim uma honra participar neste acto simbólico para marcar os 

esforços de todos na luta contra a corrupção. Quero congratular as 

autoridades por terem escolhido este local para realizar este evento. A 

corrupção não tem fronteiras e, infelizmente, ocorre em qualquer 

lugar. 

A luta contra a corrupção não é apenas uma prioridade para as 

autoridades moçambicanas, também é uma prioridade para nós, como 
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União Europeia, que gere dinheiro que lhe foi confiado pelo contribuinte 

europeu com vista a melhorar as condições de vida do povo 

moçambicano. A corrupção impede o desenvolvimento adequado 

dos nossos países, mas também enfraquece a democracia, a 

justiça social e põe em causa o Estado de Direito. 

 

Combater a corrupção e a fraude é, em primeiro lugar, uma 

responsabilidade nacional. Moçambique tem um Pacote legislativo 

anti-corrupção e instrumentos legais e institucionais para prevenir e 

combater estes dois fenômenos. Uma implementação eficaz é 

essencial para erradicar este fenómeno. A aprovação do Codigo de 

Processo Penal que vai ser elaborado pela Assembleia da 

República será um passo crucial porque permitira a implementação 

completa do Pacote Anti-Corrupção. Definir um plano de acção 

integrado no âmbito de uma estratégia global também facilitaria a 

implementação de todas as acções necessárias e a colaboração dos 

doadores. Isso implica também alocar os devidos recursos às 

instituições que lideram o processo de luta contra à corrupção: 

Procuradoria, Gabinete de Combate à Corrupção e Tribunais, 

essencialmente, mas não só. 

 

Como é do vosso conhecimento, a União Europeia financia a política 

nacional de combate à pobreza através do apoio directo ao orçamento 

do Estado. Sem uma forte determinação das autoridades para combater 

a corrupção e a fraude, não e possível combater devidamente a 

pobreza. É necessário existir uma vontade política forte e estamos 
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prontos a apoiar os que querem combater a corrupção em todas as 

frentes e com todos os meios disponíveis.   

 

Congratulamo-nos por ter a oportunidade de trabalhar com a 

Procuradoria-Geral da República e com o Gabinete Central de Combate 

à Corrupção. No âmbito do nosso programa de Apoio ao Estado de 

Direito, o nosso Projecto de 4 milhões de Euros (mais de 190 

milhões de Meticais), visa reforçar a capacidade destas duas 

instituições e acelerar a implementação de mecanismos de controlo do 

desempenho das instituições. 

 

Saudamos igualmente a decisão de criar um grupo técnico de Diálogo 

Anticorrupção entre o governo e os doadores e esperamos que este 

grupo seja estabelecido em breve. O compromisso de lançar no próximo 

ano um trabalho de pesquisa sobre o fenómeno da corrupção a nível 

nacional também é um sinal da vontade política forte e de tratar deste 

assunto com transparência. 

 

A União Europeia também reconhece o papel importante 

desempenhado pela sociedade civil e o sector privado na luta contra 

a corrupção e a fraude. Por isso, o nosso programa de cooperação inclui 

projectos de apoio ao sector privado e as ONGs. A luta contra a 

corrupção é um dever de todos. Não podemos permitir que a 

corrupção afecte a confiança dos cidadãos nas instituições 

públicas e prejudique o processo democrático moçambicano. 
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A publicação de estatísticas é essencial para promover a confiança, 

para além das acções de conscientização como as que estão a decorrer 

hoje e ao longo desta semana. Informar os cidadãos sobre o número de 

casos existentes de corrupção, o número de tribunais e de casos 

resolvidos contribui para este esforço. Os actos de corrupção devem 

ser levados a tribunal, julgados e punidos. Pois quando prevalece a 

impunidade, torna-se impossível erradicar a corrupção.  

 

Sensibilizar as crianças, os jovens nas escolas, é essencial para 

erradicar a corrupção. Pois corrupção não deve ser vista como uma 

coisa banal e normal, mais sim como um crime. Os jovens precisam 

ter consciência disso porque serão os adultos, os funcionários, os 

empresários de amanhã. 

 

Pessoalmente, confio nos resultados positivos desta campanha de 

sensibilização. Tenho a certeza que as chamadas para linhas verdes 

disponíveis no Gabinete Central do Combate a Corrupção e a 

Procuradoria-Geral da República vão aumentar. Acredito, que vamos 

alcançar sucessos, com a contribuição de todos vós: cidadãos, 

instituições do Estado, sociedade civil e sector privado. Pois o 

combate à corrupção exige a participação activa de todos. Juntos, 

podemos Quebrar a Cadeia da Corrupção! 

 

Muito obrigado pela vossa atenção! 


