República de Moçambique
Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social

INTERVENÇÃO DE SUA EXCELÊNCIA,
DRA. VITÓRIA DIAS DIOGO,
MINISTRA DO TRABALHO, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL, POR
OCASIÃO DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE A SEGURANÇA E
SAÚDE NO TRABALHO
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Cidade de Maputo, 28 de Abril de 2017

SUA EXCELÊNCIA SENHOR PRIMEIRO-MINISTRO;
Venerando Presidente do Tribunal Supremo,
Venerando Presidente do Conselho Constitucional,
Digníssima Procuradora-Geral da República,
Digníssimo Provedor da Justiça,
Senhores Ministros e Vice – Ministros, Excelências
Sua Excelências Senhores Deputados,
Senhora

Governadora

da

Cidade

de

Maputo,

Excelência,
Senhor Presidente do Conselho Municipal da Cidade
de Maputo, Excelência,
Exmos. Senhores Representantes da Confederação
das Associações Económicas,
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Exmo. Senhor Secretário-Geral da OTM – Central
Sindical em Representação do Movimento Sindical,

Senhor Representante da Organização Internacional
do Trabalho,
Senhores Representantes do Corpo Diplomático,
Senhores Representantes das Ordens Profissionais,
Senhores Representantes das Instituições de
Ensino,
Senhores Representantes das Confissões
Religiosas,
Senhores Representantes de Partidos Políticos,
Senhores

Representante

das

Organizações

Sociedade Civil,
Distintos Participantes,
Ilustres Convidados,
Minhas Senhoras e Meus Senhores
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da

Permita-me,

que

apresente

o

meu

agradecimento a Sua Excelência o PrimeiroMinistro, que encontrou espaço na sua agenda
preenchida para, nesta data, de importância
imensurável para o mundo, em geral, e para o
nosso país, em especial, estar aqui connosco e
liderar-nos

nesta

celebração

do

Dia

Internacional de Saúde Ocupacional o que
muito nos orgulha.

Saúdo igualmente a todos os participantes a
esta nossa Conferência Nacional sobre
Saúde e Segurança no Trabalho, e através
de

vós

a

todos

os

empregadores

e

trabalhadores moçambicanos que com o seu
labor honesto têm assegurado o sustento das
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suas famílias e contribuem para a geração de
riqueza e criação de bem-estar no País.

Excelências,
O mundo celebra hoje, 28 de Abril, o Dia
Mundial

de

Saúde

e

Segurança

no

Trabalho, em homenagem aos trabalhadores
que em cada dia deixam as suas casas com um
até "logo" às suas queridas famílias, mas que
infelizmente alguns não mais regressam ao
convívio familiar, porque foram vítimas de
acidente
regressam

de
à

trabalho,
casa

já

ou

aqueles

enfermos

ou

que
com

incapacidade parcial ou permanente. Também
celebramos os que no dia-a-dia saem para a
labuta e regressam são e com o sentido de
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missão cumprida, porque no seu local de
trabalho encontram todas as condições criadas
para laborarem em segurança e com dignidade.
Não é por acaso Excelência que estão aqui
presentes,

nesta

sala,

mais

de

900

participantes, dentre:
 Dirigentes dos Órgãos de Soberania;
 Membros do Governo Central;
 Deputados;
 Representantes de parceiros sociais, a
nível Nacional e de forma tripartida, e com
a

Vossa

indulgência

solicito

que

se

levantem a medida que chamar cada
Província:
 Niassa;
 Cabo Delgado;
 Nampula;
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 Zambézia;
 Tete;
 Sofala;
 Manica;
 Inhambane;
 Gaza;
 Maputo Província; e
 Maputo Cidade.
(solicito uma salva de palmas).
Excelência, encontram-se ainda presentes
nesta grande sala:
 Instituições de Ensino Superior e Técnico
Profissional
 Representantes

das

Profissionais;
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diversas

Ordens

 Organizações Sócio-profissionais;
 Associações de diversa Índole;
 Representantes das grandes, médias e
pequenas empresas;
 Trabalhadores e Funcionários do Estado;
 Empreendedores;
 Representantes de Partidos Políticos e
Confissões Religiosas;
 Representantes

de

Organizações

da

Sociedade Civil;
 Desportistas;
 Artistas; e
 Jornalistas.

Ilustres Participantes
No

exercício

servidores

do

das

nossas

Estado,
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funções
no

Sector

como
da

Administração

do

Trabalho,

Emprego

e

Segurança social, esforçamo-nos em promover
cada vez mais uma maior sensibilidade e
consciencialização sobre os instrumentos e
procedimentos

legais

vigentes

no

mundo

laboral que concorrem para a implantação de
um

ambiente

de

legalidade

laboral,

concorrendo, assim, para o trabalho digno.
Neste

contexto,

privilegiada

e

sinto-me

com

honrada

permissão

de

e

Vossa

Excelência, senhor Primeiro-Ministro de neste
pódio de apresentar formalmente a Coletânea
da

Legislação

Laboral,

o

Manual

de

Procedimentos da Acção Inspectiva e o
Código

de

Conduta

Trabalho.
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do

Inspector

do

É nossa esperança que tanto funcionários,
empregadores, trabalhadores e público em
geral, ao encontrarem toda a legislação laboral
sistematizada e concentrada numa única obra,
lhes facilite a consulta, busca, pesquisa, e
consequentemente

compreensão,

interpretação e aplicação da legislação laboral.
Com o Manual de Procedimentos da Acção
Inspectiva e o Código e Conduta do
Inspector,
uniformizar

pretendemos
a

actuação

padronizar
do

inspector

e
e

simultaneamente com esta disponibilidade ao
público

possibilitar

que

as

entidades

inspeccionadas tenham clareza do que se
espera do inspector, tornando-se, assim, eles
próprios num fiscalizador do inspector.
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Assim, em meu nome e dos funcionários do
Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança
Social, gostaria de oferecer a Vossa Excelência,
Senhor Primeiro-Ministro, um exemplar de
cada um destes instrumentos e humildemente
pedir-vos para que autografe cada, segundo
exemplar que ficará exposto na vitrina da
Mediateca do Ministério do Trabalho, Emprego
e Segurança Social.
(MUITO OBRIGADA, EXCELÊNCIA)

Excelências,
Minhas Senhoras e Meus Senhores
Tenho o privilégio e elevada honra de convidar
Sua Excelência, Senhor Primeiro-Ministro,
a dirigir-se a esta grande audiência e proceder
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a

Abertura

da

CONFERÊNCIA

NACIONAL

SOBRE A SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO.

Excelência, tenha a bondade!
Muito obrigada pela vossa atenção
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