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Exmo Senhor Secretário Permanente do Governo da
Cidade de Maputo;
Senhor Presidente do Conselho de Administração
do INSS;
Senhores Membros do Conselho Consultivo do
Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança
Social;
Senhores Representantes dos Parceiros Sociais,
nomeadamente Empregadores e Sindicatos;
Senhores Membros do Conselho de Administração
do INSS;
Senhores Membros do Colectivo de Direcção do
INSS;
Estimados Quadros e Técnicos do INSS;
Caros Pensionistas da Segurança Social;
Distintos Convidados,
Minhas Senhoras,
Meus Senhores,
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É com muita honra que me dirijo à V.Excias por
ocasião do lançamento do processo de Prova de
Vida dos Pensionistas da Segurança Social
Obrigatória, que decorrerá de 27 de Janeiro a 30
de Abril, do corrente ano.
Saúdo, de forma especial, os meus Pais, Tios e
Avós

aqui

presentes,

na

qualidade

de

Pensionistas da Segurança Social Obrigatória,
Patrões do INSS.
Saúdo, igualmente, através de vós, a todos os
pensionistas da Segurança Social Obrigatória
que, nos diferentes pontos de Moçambique, se
encontram,

neste

preciso

momento,

em

cerimónia similar.
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Estas saudações são também extensivas àqueles
que, por razões de vária ordem, não lhes foi
possível estar presentes neste nobre acto.
A todos desejo um próspero Ano Novo de 2016,
ano de muito trabalho.
Minhas Senhoras e meus Senhores
Caros Pensionistas
A

Prova

de

Vida

é

um

procedimento

administrativo que consiste na verificação física
da existência do titular da pensão, de modo a
manter

o

direito

ao

recebimento

da

correspondente prestação.
Por isso, nos termos do preceituado no
Regulamento
pensionistas

da
da

Segurança
Segurança

Social,
Social

os

devem
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obrigatoriamente realizar a Prova de Vida,
mediante a apresentação do seu cartão de
pensionista e do Bilhete de Identidade.
Dados disponíveis apontam que em 2014, dos
40.898 pensionistas, não realizaram a prova de
vida 5.652.
Este número baixou em 2015, para 1.897 e
esperamos que em 2016, como consequência
deste acto e dos que estão a ocorrer no País,
todos os pensionistas façam a sua prova de vida
para que não se venha a registar nenhuma
ausência neste processo. Esta é a nossa
expectativa.
Este acto, para além de permitir actualizar
periodicamente o cadastro dos pensionistas,
contribui

também,

para

evitar

eventuais
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pagamentos indevidos dos benefícios relativos
aos pensionistas ou seus dependentes.
Assim, a Prova de Vida não é um mero exercício
de contacto com os pensionistas. É um acto de
aproximação constante entre o INSS e seus
utentes que ao longo das suas vidas deram
muito para que hoje, tanto eles como os seus
familiares

não

estejam

em

situação

de

desprotecção, porque souberam fazer as suas
poupanças dentro dos princípios legais e de
solidariedade que são os pilares fundamentais
da Segurança Social Obrigatória.
Minhas senhoras, Meus senhores,
O Govermo de Moçambique está preocupado
em garantir a subsistência dos que durante
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vários anos do trabalho contribuíram com o seu
saber para o desenvolvimento deste País, assim
como para a edificação do Sistema de Segurança
Social.
Como é do conhecimento geral, os pensionistas
de hoje, foram os trabalhadores activos de
ontem, daí a necessidade da sua valorização por
parte do Estado, bem como da sociedade como
um todo.
Na verdade, a Segurança Social constitui uma
Instituição de poupança hoje, para usufruto dos
seus benefícios amanhã.
Por isso, queremos, assegurar que o Governo
continuará apostado em introduzir políticas e
programas que assegurem o conforto e o bemestar dos pensionistas.
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É neste contexto que desafiamos a Direcção do
INSS

a

tornar

simplificado,

este

através

processo
da

célere

introdução

e
de

mecanismos automatizados.
Minhas senhoras, Meus senhores,
A Família do Trabalho, Emprego e Segurança
Social está comprometida com a Justiça Social e
pugna por actos claros e transparentes no
desenvolvimento da sua actividade.
Não pretendemos que nas nossas Instituições
existam funcionários corruptos e nepotistas.
Medidas têm vindo a ser tomadas em relação
àqueles

que

prevaricam

as

normas

do

8

funcionamento da nossa Administração do
Trabalho.
A

título

de

recentemente,

exemplo
presos

2

foram,

muito

funcionários

da

Inspecção Geral do Trabalho, na província de
Nampula, encontrados em flagrante delito a
extorquir empresários.
Condenamos esta prática cujas consequências
deve servir de exemplo aos demais funcionários
e encorajamos aos empresários a denunciarem
estas atitudes nocivas à nossa sociedade.
Aos funcionários que prevaricarem serão
punidos exemplarmente. Somos pela premiação
do bom e pela penalização do mau trabalho. Por
isso,

os

bons

funcionários

e

melhor
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comportados serão dignos merecedores das
nossas distinções.
Caros Pensionistas
A nossa existência é fruto do vosso trabalho e
dos que hoje estão economicamente activos. A
nossa acção tem como fim último garantir a Paz
e a Harmonia das vossas famílias.
Como

patrões

do

INSS

estejam

permanentemente “Vigilantes”. O dinheiro é
vosso porque resulta das vossas contribuições.
Da nossa parte, queremos assegurar e garantirvos que tudo faremos para que a transparência,
a integridade e o bem servir sejam o apanágio
do INSS.
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Dito isto,
Declaro lançado o processo da Prova de Vida
dos Pensionistas do Instituto Nacional de
Segurança Social para o Ano de 2016.
Muito Obrigado.
Maputo, 27 de Janeiro de 2016
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