República de Moçambique
Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico-Profissional
(MCTESTP)

INTERVENÇÃO DE SUA EXCELÊNCIA
MINISTRO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, ENSINO SUPERIOR E
TÉCNICO-PROFISSIONAL
PROF. DOUTOR ENGº JORGE OLÍVIO PENICELA NHAMBIU

POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA CERIMÓNIA DE LANÇAMENTO
DA 1a. PEDRA DA OBRA DE REABILITAÇÃO DO INSTITUTO
INDUSTRIAL E COMERCIAL “NGUNGUNHANE” DE LICHINGA.

LOCAL: Província de Niassa, Cidade de Lichinga.

Lichinga, 14 de Setembro de 2015
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Excelentíssimo Senhor Secretário Permanente da Província de
Niassa, em representação de Sua Excelência Senhor Governador
da Província de Niassa
Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Municipal da
Cidade de Lichinga
Excelentíssimos Senhores Membros do Governo da Província de
Niassa
Excelentíssimo

Senhor

Delegado

Provincial

de

Ciência

e

Tecnologia de Niassa
Excelentíssimo Senhor Director do Instituto Industrial e Comercial
“Ngungunhane” de Lichinga
Prezados Membros do Corpo Docente, Funcionários e Estudantes
do Instituto Industrial e Comercial “Ngungunhane” de Lichinga
Distintos Convidados
Minhas Senhoras e Meus Senhores.
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Permitam-me, em primeiro lugar, em nome da Direcção do
Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico
Profissional (MCTESTP) saudar a Sua Excelência Governador da
Província de Niassa, através do seu representante, o
Excelentíssimo Senhor Secretário Permanente da Província de
Niassa e a toda população desta bela parcela do País pela

calorosa recepção e pelo humanismo singular que sempre vos
caracterizou.
Permitam-me, igualmente, em nome do Governo da República de
Moçambique manifestar o sentimento de elevada honra em presidir
as Cerimónias de Lançamento da 1a. Pedra da Obra de
Reabilitação do Instituto Industrial e Comercial “Ngungunhane” de
Lichinga.

A presente cerimónia tem lugar na sequência da operacionalização
do anúncio feito por Sua Excelência, Filipe Jacinto Nyusi,
Presidente da República de Moçambique, aquando da sua visita de
trabalho à esta bela Província entre os dias 03 e 06 de Julho
passado, quando referindo-se ao Ensino Técnico-Profissional,
informou que no Programa Quinquenal do Governo 2015-2019
(PQG 2015-2019) seriam construídas e reabilitadas inúmeras
instituições de ensino em Niassa, inseridas na Educação
Profissional modelo que se está a implantar um pouco por todo o
País.
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Minhas Senhoras e meus Senhores,

O Governo da República de Moçambique atribui uma importância
estratégica à Educação Profissional, dado o seu valioso contributo
para a promoção do desenvolvimento económico e social do nosso
País. Para a materialização deste objectivo, o Governo está a
implementar um amplo Programa de Reforma da Educação
Profissional, em parceria com o Sector Produtivo, com vista a dotar
o trabalhador moçambicano de um padrão de formação elevado,
moderno, competitivo e guiado pelos imperativos do mercado.

Com a reforma em curso, pretendemos desenvolver uma força de
trabalho devidamente qualificada e dotada de competências
profissionais, cultura de trabalho e espírito empreendedor para que
possa intervir efectivamente nos processos de desenvolvimento do
País, através do aumento da produção e produtividade.

É neste contexto que terá lugar a reabilitação do Instituto Industrial
e Comercial “Ngungunhane” de Lichinga, com vista a criação de
melhores condições institucionais de ensino e aprendizagem em
termos de oficinas e laboratórios, capacitação de docentes,
aquisição de equipamentos oficinais e laboratoriais, entre outros.
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Excelentíssima

Direcção

do

Instituto

Industrial

e

Comercial “Ngungunhane” de Lichinga,

Os trabalhos de reabilitação que hoje se iniciam, resultam dos
esforços que têm vindo a ser desenvolvidos pelo Governo para
garantir aos cidadãos o acesso a uma formação científico-técnica
altamente qualificada, para responder às necessidades do
desenvolvimento

económico

e

social,

porque,

só

com

infraestruturas melhoradas, oficinas e laboratórios, salas de aulas
devidamente equipados, professores formados e engajados,
poderemos almejar a um ensino relevante e de qualidade.

Neste contexto, exortamos à V.Excias que façam o devido
acompanhamento e monitoria as obras, por forma que as mesmas
estejam concluídas e com a requerida qualidade dentro dos prazos
acordados, de modo que o mais breve, quanto possível, as novas
infra-estruturas e as facilidades que trarão possam beneficiar a
toda comunidade estudantil do Instituto Industrial e Comercial
“Ngungunhane” de Lichinga, por um lado e, a população da
Província de Niassa, por outro.

Fazemos votos que o arranque desta reabilitação, propicie à Todos
Vós, direcção, professores, funcionários, alunos e comunidade do
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Instituto Industrial e Comercial “Ngungunhane” de Lichinga não
somente novos desafios, mas também um novo alento, uma nova
atitude e uma nova maneira de ser e estar no Processo de
Ensino e Aprendizagem.

Temos conhecimento que a direcção do Instituto Industrial e
Comercial “Ngungunhane” de Lichinga em parceria com os Órgãos
Locais do Estado, encontraram alternativas para a acomodação
dos alunos, dos funcionários e do corpo docente durante o período
da reabilitação. Por essa iniciativa, queiram aceitar em nome do
Governo as nossas mais sinceras felicitações pelo trabalho
coordenado, harmonizado e salutar.

Aproveitamos a oportunidade para mencionar o facto da presente
cerimónia estar a decorrer na Semana do Ensino TécnicoProfissional, um período marcado por actividades educativas,
desportivas, culturais, visitas às empresas e às instituições do
ensino, divulgação aos jovens e adultos sobre a importância do
Ensino Técnico, entre outros. Gostaríamos de exortar a Todos que
se engajassem nestas festividades e que usem esta semana para
desenvolverem acções que possam cativar mais raparigas a
participarem nos cursos técnico-profissionais.
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Distintos Parceiros de Cooperação,
Constitui para nós, Governo da República de Moçambique, uma
honra contar com o apoio inestimável de V.Excias para a
concretização dos mais nobres objectivos de desenvolvimento
nacional, definidas nos Planos Quinquenais do Governo (PQGs) e
realizadas anualmente, através dos Planos Económicos e Sociais
(PES) sectoriais.

Para a presente cerimónia, gostaríamos de enaltecer o apoio
prestado pelo Governo da República da Coreia do Sul, que através
de uma linha de crédito disponibilizou recursos para que o projecto
da reabilitação do Instituto Industrial e Comercial “Ngungunhane”
de Lichinga se tornasse em realidade. Parabéns pelo gesto! Bem
Haja o intercâmbio entre as Nações.

Apraz-nos saber, que a semelhança de Lichinga, que irá beneficiarse de uma reabilitação por completo das instalações do seu
Instituto Industrial e Comercial, o Governo da República da Coreia
do Sul apoiará na Província de Nampula, a aquisição de
equipamento para Institutos Técnicos para os cursos de Mecânica
de Automóveis e de Electrónica, assim como irá permitir a
construção de dormitórios, cozinha e refeitório para os estudantes
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do Instituto Agrário de Mocuba, na Província da Zambézia e a
reabilitação do sistema de regadio deste mesmo instituto.

Importa frisar, que o apoio do Governo da República da Coreia do
Sul permitirá, igualmente, a formação de professores de várias
especialidades tanto na Coreia do Sul, quanto em Moçambique,
assim como a aquisição de material didáctico diverso.

Prezados Convidados,

O fim por excelência de qualquer acção governativa, tanto em
Moçambique, quanto no concerto das Nações, é garantir a
Consolidação da Unidade Nacional, a Promoção da Paz e do BemEstar Social.

Em Moçambique, o Governo está a promover o Bem-Estar social
através da Consolidação da Unidade Nacional, da Promoção da
Paz, do Desenvolvimento do Capital Humano e Social, da
Promoção do Emprego, da Produtividade e da Competitividade, do
Desenvolvimento de Infra-estruturas Económicas e Sociais e, da
garantia de Exploração e Gestão Sustentável e Transparente dos
Recursos Naturais e do Ambiente.
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Assim, para honrarmos os esforços do nosso Governo, Todos Nós,
colectiva ou individualmente, temos que continuar a promover e
consolidar, incansavelmente, a Paz, pois, só com a Paz é possível
o desenvolvimento e, só com o desenvolvimento é possível o BemEstar Social.

Aproveitamos a oportunidade para, como Governo de Moçambique,
exortar a Todos Nós, de Maputo, Gaza, Inhambane, Sofala, Manica,
Tete, Zambézia, Nampula, Cabo-Delgado e, aqui em Niassa, a
defendermos o Interesse Nacional, promovendo a Paz, para que o
“Sol de Junho sempre Brilhe em nossas Vidas, nas Vidas de
Nossos Filhos e de Nossos Descendentes”.

Neste contexto, vamos Todos cultivar a Paz, a Paz e a Paz.

Pela atenção dispensada, o meu muito obrigado.

Lichinga, 14 de Setembro de 2015
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