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REPÚBLICA DE MOÇAMBIQUE 

PROVÍNCIA DE MAPUTO 

CONSELHO PROVINCIAL DE REPRESENTAÇÃO DE ESTADO  

 

 

PROPOSTA DE DISCURSO DA SUA EXCELÊNCIA VITÓRIA DIAS 

DIOGO, SECRETÁRIA DE ESTADO NA PROVÍNCIA DE MAPUTO, POR 

OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA CERIMÓNIA DE GRADUAÇÃO NO 

INSTITUTO AGRÁRIO DE BOANE  

 

 

 

Matola, 03 de Março de 2020 
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Senhor Administrador do Distrito de Boane; 

Senhor Presidente do Conselho Municipal de Boane; 

Senhora Directora Provincial Da Ciência Tecnologia, Ensino 

Superior e Técnico Profissional; 

Senhor Director Provincial de Justiça, Assuntos Constitucionais e 

Religiosos  

Senhora Directora Interina do Instituto Agrário de Boane; 

Senhores Representantes do Sector Produtivo; 

Presados Docentes, Discentes e Corpo Técnico-Administrativo do 

Instituto Agro Industrial de Salamanga  

Caros pais, encarregados de educação, parentes e amigos;  

Estimados Convidados;  

 

Caríssimos Graduados; 

 

Minhas Senhoras; 

 

Meus Senhores; 
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1. Sinto-me honrada por, em nome do Conselho Provincial de 

Representação de Estado da Província de Maputo e em meu 

nome pessoal testemunhar a realização desta Cerimónia de 

Graduação de 99 estudantes da Qualificação – V, sendo 

53 agricultura, 31 de extensão e fomento agrário, 15 

de pecuária aqui no Instituto Agrário de Boane. 

 

2.  Permitam-me, saudar a toda a comunidade estudantil 

presente a esta cerimónia, designadamente, estudantes, 

professores, corpo técnico-administrativo, gestores, pais e 

encarregados de educação, líderes comunitários, 

proeminentes figuras e dirigentes aos mais variados níveis. 

 

3. Uma saudação especial e merecida vai aos Graduados, a 

razão principal da realização deste evento e, da nossa 

presença aqui e neste dia; Bem Haja a todos vós 

Graduados!  
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Caros Graduandos, Minhas Senhoras e Meus 

Senhores!  

 

4. O Investimento na Educação Técnico Profissional, que o 

Governo e os outros actores vem fazendo no nosso país e na 

nossa Província, em particular, só poderão encontrar plena 

realização se o nosso país estiver efetivamente em paz, por 

isso é de justiça endereçar com respeito uma saudação à 

Sua Excelência Filipe Jacinto Nuysi, Presidente da 

República de Moçambique, pelo empenho abnegado na 

promoção do diálogo e outras acções visando o 

restabelecimento da paz, reconciliação da família 

moçambicana e consolidação da Unidade Nacional, rumo ao 

Progresso almejado por todos nós. 

 

 Ilustres presentes! 

5. O Estado tem vindo a efectuar uma profunda restruturação 

do Ensino Técnico Profissional e da Formação Profissional, 

visando o estabelecimento de um Sistema de Educação 

Profissional, integrado, coerente, flexível e orientado 

pela demanda de trabalho. Assim, a introdução deste novo 

paradigma da Educação Profissional pressupõe a adopção 



5 
 

de um relacionamento mais estreito entre a formação e o 

sector produtivo, ou seja, entre o que se aprende na 

instituição de formação e o que é exigido no mundo laboral; 

Caros Graduandos, Minhas Senhoras e Meus 

Senhores!  

 

6. Todos vós sois jovens municiados por Competências, 

Habilidades e Atitudes para aplicar os conhecimentos 

adquiridos durante os anos de aprendizagem, para solução 

dos problemas concretos da população, buscando assuntos 

que contribuíam para o aumento da produção e 

produtividade contribuindo para a criação do bem-estar da 

população. Assim para além de conhecimentos teóricos, 

analíticos, moldaram-se na prática habilitando-vos a saber – 

ser, saber-estar, saber-pensar, saber-fazer e também 

foram municiados com habilidades para a vida, o que vos 

chegará para saber viver com os outros.  

 

7. Apraz-nos constatar que as áreas nas quais se formaram, 

Agricultura, Extensão e Fomento Agrário, e Pecuária 

representam igualmente prioridades para o Governo e o 

País. Neste contexto, cabe-vos a honra de se revelaram 
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excelentes, seguirem os desígnios do Instituto Agrário de 

Boane (IAB), materializando a sua Visão, de ser uma 

instituição reconhecida, valorizada, comparticipada por 

todos parceiros sociais na formação de técnicos capacitados 

autossuficientes, proactivos, difusores de conhecimento e 

novas tecnologias no território.  

 

8. Caros Graduados, É preciso igualmente, continuarem a 

estudar mesmo estando no mercado de trabalho. É preciso 

continuarem a aprender e, uma das melhores forma de o 

fazem, é sendo, Investigadores, Inovadores e 

Extesionistas. Sejam empreendedores onde quer que 

estejam. Auto superem - se pois o profissional de hoje e do 

futuro tem de se auto formatar e reinventar para estar 

sempre em condições de empregabilidade.  

 

9. Todos vós, vão enfrentar o mercado do trabalho tanto como 

empregados de outrem, no sector privado, no Estado e 

também como trabalhadores por conta própria. Portas se 

abrirão, outaras se fecharão o nosso conselho é que nunca 

desistam. Sejam arrojados, sonhem e saiam da vossa zona 

de conforto. Tenham sempre presente que a vida é uma 
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escola e que a criatura humana não para de aprender 

enquanto estiver aqui na terra. 

 

 

Caros Graduandos, Minhas Senhoras e Meus 

Senhores!  

 

10. Hoje, Sua Excelência Filipe Jacinto Nyusi, 

Presidente da República de Moçambique, lança no Distrito 

de Tsangano, Província de Tete, o Movimento Identidade 

para todos, sob o lema O Pais Comprometido Em 

Assegurar o Acesso Inclusivo a todos os Serviços e 

Produtos oferecidos Pelo Estado e Sector Privado, 

uma iniciativa que visa consciencializar a todos segmentos 

da sociedade sobre a importância da identificação no 

processo de desenvolvimento, com especial atenção para a 

inclusão financeira, acesso aos serviços básicos, emprego e 

empoderamento dos pequenos produtos, exortamos a 

população em geral para aderir ao Movimento. 

 

11. Caros presentes, o surto do 2019-nCoV, foi declarado 

Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional”, 
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pela Organização Mundial da Saúde, exortamos a todos 

presentes e a população em geral a observas as medidas de 

prevenção como: Evitar contacto desprotegido com animais 

de criação ou selvagens; Etiqueta da tosse (manter 

distância, cobrir a tosse e espirrar com roupas ou tecidos 

descartáveis e lavar as mãos); Evitar contato próximo com 

pessoas com infecções respiratórias agudas; Lavar frequente 

das mãos, principalmente após contato direto com pessoas 

doentes/cadáveres ou objectos contaminados. 

 

Caros Graduados 

12. Esta cerimónia foi possível porque houve empenho e 

dedicação de vários intervenientes do processo de ensino-

aprendizagem. Por isso, permitam-nos, que saudemos 

particularmente ao colectivo de direcção, os docentes, o 

corpo técnico administrativo e outros funcionários do 

Instituto Agrário de Boane pelo trabalho que vêm realizando 

e, pela preservação e formação do bem mais precioso de 

qualquer nação o capital humano. Saúdo a todos formadores 

e docentes pela vossa nobreza e generosidade em doarem-

se ao partilharem o vosso conhecimento com estes jovens e 

torna-los cidadãos úteis para a sociedade.  
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13. Endereçamos, igualmente, palavras de apreço ao 

governo do Distrito de Boane, ao Conselho Municipal de 

Boane, às autoridades do posto administrativo de Boane 

Sede e a população em geral, por acolherem e cuidarem dos 

nossos formandos como comunidade e, por terem criado as 

condições necessárias para que o presente evento tivesse 

lugar num ambiente festivo e de celebração.  

 

14. Aos gestores do sistema, esperamos que cada um, a 

seu nível, assegure que os escassos recursos de que 

dispomos, estejam no local certo, na hora certa e que sejam 

usados racionalmente para os devidos propósitos. 

Esperamos ainda dos nossos gestores, a garantia do 

cumprimento dos nossos regulamentos e normas para 

elevar, cada vez mais, o desempenho do Instituto Agrário de 

Boane e consequentemente a performance dos nossos 

Formandos. 

 

Caríssimos Graduados  

15. Esta cerimónia de graduação não é o fechar de um 

livro, mas sim, o início de um novo capítulo, que cabe a cada 
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um de vós torna-lo interessante e rico. Vivam com 

intensidade este novo percurso e tornai – vos forte ativo no 

desenvolvimento da nossa Província em especial e do nosso 

País em geral. 

Kanimambo  

Muito Obrigada! 

 

 


