
Discurso: Comunicação de Sua Excelência Armando Emílio Guebuza, Presidente da 
República de Moçambique, na cerimómia de tomada de posse do novo Procurador Geral 
da República 

(30/08/2007) 

Maputo, 30 de Agosto de 200 

No prenúncio deste acto solene, gostaríamos de endereçar as nossas saudações ao 
empossado, o Doutor Augusto Raul Paulino, pelas nobres funções em que acaba de ser 
investido. Gostaríamos de, igualmente, saudar a sua família, pelo apoio, dedicação e 
perseverança que lhe tem emprestado. Gostaríamos ainda de expressar os nossos votos de 
muita saúde e sucessos nesta exaltante tarefa de servir Moçambique e o seu brioso Povo. 
Ao Doutor Joaquim Madeira, saudamos por ter aceite o desafio de juntos materializarmos 
a Agenda Nacional de Luta Contra a Pobreza. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 
O acto que hoje testemunhamos é sinal inequívoco do nosso esforço contínuo na 
promoção de uma justiça mais célere, de melhor qualidade, cada vez mais próxima ao 
cidadão  
e que responda aos seus anseios. Neste sistema se alicerça o aprofundamento de valores 
nobres como a democracia, a cultuta de paz e a cultura jurídica. A promoção da 
administração da Justiça visa assegurar um maior entrosamento  
e sincronia entre as suas diferentes instituições por forma a consolidar um sistema que 
melhor:  
- defenda a ordem jurídica e a observância da lei;  
- garanta os direitos e liberdades dos cidadãos; 
- assegure a administração célere da justiça; e 
- garanta a segurança e a ordem públicas. 
Temos plena certeza que um sistema de Administração da justiça assim alicerçado, em 
princípios de governação aberta e participativa, constitui-se numa ferramenta 
fundamental para a consolidação da Democracia e do Estado de Direito, bem assim para 
a garantia de um pleno gozo das liberdades constitucionais dos cidadãos.  
Devido ao seu papel dinamizador na Agenda Nacional de Luta Contra a Pobreza, o sector 
da Administração da Justiça exige de todos e de cada um de nós, bem como das 
instituições em que assenta a nossa governação, o respeito pela Lei. Desta forma, 
asseguramos imprimir maior celeridade no combate aos obstáculos que persistem em 
emperrar os esforços para a construção do bem-estar para o nosso maravilhoso Povo. 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 
O Doutor Augusto Paulino acaba de jurar publicamente servir fielmente o Estado e a 
Pátria Moçambicana. Constitui nossa expectativa que este juramento se traduza na 
materialização dos objectivos plasmados na nossa Visão da Justiça que o ano passado, 
tivemos a honra de lançar, particularmente no combate à corrupção.  
Trata-se de um processo que tem o condão de colher diversas sensibilidades e saberes que 
concorrem para enriquecer o sistema de justiça no nosso País. O sector que doravante o 



Doutor Augusto Paulino passa a dirigir é nevrálgico e sensível porque permeia, nas suas 
várias vertentes, uma importante referência sobre o papel e autoridade do Estado. Ele 
participa, igualmente, na construção e manutenção da imagem e do bom nome do Estado 
Moçambicano no concerto das nações.  
Outrossim, o nosso maravilhoso Povo estará atento à forma como no seu dia-a-dia 
contribuirá para o fortalecimento da justiça. Gostaríamos de solicitar a todos os sectores e 
quadros do Aparelho do Estado que prestem todo o apoio necessário para o bom 
desempenho das funções que o Doutor Augusto Paulino assim passa a assumir. A 
terminar gostaríamos de propor um brinde: 
- A uma justiça célere e cada vez mais próxima dos cidadãos; 
- À saúde do empossado; 
- Ao sucesso no combate que travamos contra a pobreza e seus obstáculos. 
Muito obrigado pela vossa atenção! 

 


