REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE
Governo de Moçambique

Discurso de Sua Excelência o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,
Prof. Doutor Daniel Daniel Nivagara, em Representação do Governo da República
de Moçambique, por ocasião da realização da III Cerimónia de Graduação da
Universidade Nachingwea - UNA

Matola, 10 de Dezembro de 2021
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Sua Excelência Senhora Ministra da Educação e Desenvolvimento Humano;
Sua Excelência Senhora Secretária de Estado na Província de Maputo;
Sua Excelência Senhor Governador da Província de Maputo;
Magnífico Reitor da Universidade Nachingwea;
Excelentíssimo Senhor Roque Silva Samuel, Secretário-Geral do Partido
FRELIMO;
Magníficos Reitores de Instituições de Ensino Superior;
Excelentíssimos Senhores Vice-Reitores e Directores Gerais de Instituições de
Ensino Superior;
Excelentíssimos Senhores Membros do Secretariado do Comité Central do
Partido FRELIMO;
Excelentíssimo Senhor 1.º Secretário do Comité Provincial do Partido
FRELIMO;
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Provincial de Maputo;
Excelentíssimo Senhor Presidente do Conselho Autárquico da Matola;
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Matola;
Excelentíssima Senhora Directora dos Serviços Provinciais de Assuntos Sociais
de Maputo;
Excelentíssima Senhora Directora Provincial de Educação e Desenvolvimento
Humano de Maputo;
Excelentíssima Senhora Director-Geral do Instituto de Patrocínio e Assistência
Jurídica,
Excelentíssimos Senhores Membros do Conselho de Direcção da Universidade
Nachingwea;
Prezados membros do Corpo Docente, Corpo Técnico-administrativo e
Discentes da Universidade Nachingwea;
Caros Parceiros da Universidade Nachingwea;
Distintos Convidados;
Caríssimos Graduados;
Minhas Senhoras e Meus Senhores.
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1. É com satisfação e apreço que em nome do Governo da
República de Moçambique endereçamos as melhores saudações
à todos quanto acompanham a presente Cerimónia de
Graduação da Universidade Nachingwea, a UNA;
2. Felicitamos o Magnífico Reitor da UNA, bem como o colectivo
de direcção, o corpo docente e técnico-administrativo pelo
trabalho realizado ao longo destes dois últimos anos, que
conduziu hoje à graduação deste grupo de estudantes seus e
nossos concidadãos;
3. Fazemos, igualmente, uso da oportunidade para endereçar as
melhores saudações às ilustres personalidades aqui presentes do
Partido FRELIMO, do Conselho de Representação do Estado
na Província de Maputo, do Conselho Executivo Provincial de
Maputo, dos órgãos legislativos provinciais, dos órgãos
autárquicos, da academia, do sector empresarial e social e, dos
parceiros de cooperação da UNA;
4. Tomamos conhecimento de que fazem parte nesta III
Cerimónia de Graduação finalistas de diversos cursos
ministrados nas Faculdades de Ciências Agrárias, Direito,
Ciência Política e Administração e, Economia e Informática,
designadamente,

graduados

dos

seguintes

cursos:

Administração Pública e Gestão, Direito, Contabilidade e
Auditoria, Economia e Desenvolvimento, Gestão de Empresas,
Informática de Economia e Gestão e Agronomia, respeitantes
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aos anos de 2019, 2020 e 2021, pelo que gostaríamos de
endereçar saudações especiais ao referido grupo;
5. Nota de realce é que do total de 128 graduados da UNA
pertencentes aos anos de 2019, 2020 e 2021, referente ao nível
de Licenciatura, 75 estudantes finalistas são do sexo feminino,
correspondente à 59 % do total de graduados, o que demonstra
a

louvável

preocupação

da

UNA

em

incrementar

o

investimento na formação da mulher, uma das apostas,
igualmente, do nosso Governo. Bem-haja UNA!!! Parabéns
por apostar na formação da Mulher, o esteio de nossa
sociedade!!!
6. Assim, é com agrado que juntamo-nos hoje à esta festa da
UNA, dos graduados e respectivos pais, encarregados de
educação e demais familiares, que merecidamente celebram
esta importante conquista, que representa o culminar, parcial,
de um importante percurso académico, fruto de enorme
sacrifício e, de investimento individual e colectivo;

Minhas Senhoras
e Meus Senhores,
7. A nossa acção como Governo está baseada nos compromissos
por nós assumidos perante o Povo no âmbito do Programa
Quinquenal do Governo 2020-2024 (PQG 2020-2024),
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constituindo um dos compromissos centrais o provimento de
serviços de educação de qualidade, inclusivos, patrióticos e
socialmente relevantes;
8. O Ensino Superior corresponde à um dos subsistemas de ensino
do Sector da Educação em nosso país e, a nossa visão como
Governo, relativamente à este subsistema de ensino, aponta
para um Ensino Superior em expansão, com equilíbrio e
qualidade, sob uma governação eficiente e respeitadora da
autonomia das instituições que, guiando-se, pelo princípio da
democraticidade, desenvolvam actividades produtoras de
conhecimento e que sejam objecto de reconhecimento nacional
e internacional;
9. Queremos, igualmente, como Governo, que o Ensino Superior
em nosso país produza quadros altamente qualificados para
participarem activamente na promoção do crescimento e
desenvolvimento socioeconómico nacional. É nossa expectativa
que o nosso Ensino Superior, através da Investigação produza
soluções científicas e tecnológicas que resolvam os problemas e
desafios do dia-a-dia das nossas comunidades e, que através da
Extensão Universitária promova a transferência de tecnologias
para a Administração Pública, para as nossas comunidades e
para o sector produtivo;
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10.

Como

Governo,

queremos

ainda

que

as

nossas

Instituições de Ensino Superior (IES), caso da UNA, formem
técnicos

altamente

qualificados,

com

as

necessárias

competências demandadas pela Administração Pública e pelo
Sector Produtivo nacional e estrangeiro. Queremos graduados
altamente qualificados, mas, igualmente, que sejam cidadãos
patrióticos, detentores de cultura de trabalho, resilientes perante
as adversidades, amantes da Paz e da Unidade Nacional;
11.

Na actualidade global e local e, o nosso país não constitui

excepção,

a

base

do

crescimento

e

desenvolvimento

socioeconómico é o conhecimento científico, a inovação, o
desenvolvimento tecnológico e a transferência de tecnologias;
12.

A Abundância de recursos naturais e minerais e, a posição

geo-estratégica privilegiada já não constituem, de per si,
condições determinantes para a prosperidade das nações, pelo
que o investimento nos recursos humanos e, a aposta na
Ciência e Tecnologia devem constituir prioridades nacionais.
Só

quadros

tecnológico,

detentores
atendendo

de

conhecimento

ao

interesse

científico

nacional,

e

podem

transformar o potencial de recursos naturais e minerais e, a
posição geo-estratégica favorável em riqueza e prosperidade
nacional;
13.

Nessa ordem, importa frisar que o nosso Governo, no

âmbito do Programa Quinquenal do Governo 2020-2024 (PQG
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2020-2024), tem como Prioridade I “Desenvolver o Capital
Humano e Justiça Social” e, para o alcance desse nobre
desiderato, a Educação, do qual o subsistema de Ensino
Superior faz parte, possui papel fundamental e incontornável
para o efeito;

Prezada Comunidade
Académica da UNA,
14.

Fazemos uso do momento para reiterarmos as merecidas

saudações à UNA, em especial ao conjunto de estudantes que
hoje gradua, que não só saem desta instituição com o saber
científico adquirido, mas, igualmente, com o saber cultural e o
saber social, que queremos acreditar, constituirão mais-valia
que lhes permitirá manter um convívio harmonioso com as
comunidades à quem vão servir;

15.

Notamos, com bastante agrado, que na sua Visão a UNA

procura combinar na formação do estudante a instrução com os
valores que forjam o Homem, por forma que este não só
conheça e domine a Ciência e a Técnica, mas, delas faça devido
e adequado uso, transformando o conhecimento que possui em
riqueza e bem-estar;
16.

Gostaríamos de recordar que a comunidade académica da

UNA carrega consigo uma enorme responsabilidade de honrar
o histórico nome de “Nachingwea”, em referência ao então
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Centro de preparação político militar, na Tanzânia, no contexto
da nossa Luta Armada de Libertação Nacional do jugo colonial;
17.

Assim, queremos, uma vez mais, exortar a UNA que pelo

facto de ostentar o nome do “Centro da forja do Homem
Novo”, Nachingwea, possuir uma enorme responsabilidade de
apresentar à sociedade, à região, ao continente e ao mundo
quadros de qualidade superiormente diferenciada e, científica e
profissionalmente capacitados;
18.

É este legado que esperamos que os estudantes da UNA,

que hoje graduam e recebem os respectivos diplomas, herdem e
se inspirem constantemente, lutando contra a pobreza, o
terrorismo, a corrupção, a mediocridade, o crime organizado, a
desestabilização e contra tudo que põe em causa a Paz
duradoira e, o nosso Bem-estar moral, económico, social e
cultural;
19.

Exortamos, também, à UNA, que conduza avante a sua

Missão estatutária, garantindo, igualmente, que os quadros por
si formados possuam competências técnicas e sociais para, de
facto, melhor “Estudar, Produzir e Combater”, contribuindo
para o desenvolvimento e progresso do nosso país;
20.

Queremos fazer uso do ensejo para felicitar e encorajar as

nossas Instituições de Ensino Superior (IES), públicas e
privadas e, em particular a UNA, pelo trabalho, empenho e
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auto-superação em face dos efeitos da pandemia do novo
Coronavírus

(COVID-19)

neste

subsistema

de

ensino,

conseguindo continuar com o Processo de Ensino e
Aprendizagem (P.E.A.) e cumprindo com os respectivos
calendários académicos!!! Muita força!!! Parabéns pela
resiliência!!! Avante!!!

Caríssimos Graduados,
21.

Cabe à cada um de vós assumir esta enorme

responsabilidade de honrar o nome que a vossa instituição
ostenta e os conteúdos temáticos que aprenderam ao longo da
vossa integral formação;
22.

Queremos exortar à UNA que, à luz dos seus estatutos,

currículos e perfil dos cursos ministrados, não forme apenas
técnicos altamente qualificados, mais forme, igualmente,
empregadores e empreendedores;
23.

Queremos que vós, graduados da UNA, façam pleno uso

das vossas qualificações e competências sociais para ajudarem
o país à transformar os seus enormes e diversos recursos em
bens, serviços e produtos de utilidade social;
24.

O

nosso

Governo

possui

um

programa

de

desenvolvimento político, social, económico e cultural, mas, só
com a acção consciente e engajamento de cada um de nós é que
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o programa terá o seu desejado e merecido sucesso, alcançando
os resultados almejados;
25.

Queremos exortar a UNA à prosseguir com as suas

principais actividade de Ensino, Investigação e Extensão
Universitária, evoluindo para os níveis de pós-Graduação
(Mestrado e Doutoramento), a partir dos licenciados que já deu
prova de ser capaz de formar e demais concidadãos nossos
desejosos de ingressarem à pós-Graduação nas áreas de saber
ministradas nesta digna Instituição de Ensino Superior (IES)
privada;
26.

À terminar, gostaria de encorajar a UNA à prosseguir com

a sua Visão, Missão e Valores, tornando-se numa Instituição de
Ensino Superior (IES) de referência em nosso país, na região,
no continente e no mundo; Sucessos à UNA e longa vida;
27.

Felicitações reiteradas aos graduados e, muito obrigado à

todos pela dispensada oportunidade.

Matola, 10 de Dezembro de 2021
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