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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, SECRETARIA DE ESTADO NA PROVÍNCIA DE MAPUTO, POR 

OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA CERIMÓNIA DE GRADUAÇÃO NO 

INSTITUTO AGRO – INDUSTRIAL DE SALAMANGA  

 

 

 

Matola, 24 de Dezembro de 2016 

 

 

 



2 
 

Senhor Administrador do Distrito de Matutuine; 

Senhores Membros do Governo da Província de Maputo; 

Senhor Director do Instituto Agro Industrial de Salamanga; 

Senhor Chefe do Posto Administrativo de Salamanga 

Senhores Representantes do Sector Produtivo; 

Distinto Docentes, Discentes e Corpo Técnico-Administrativo do 

Instituto Agro Industrial de Salamanga  

Caros pais, encarregados de educação, parentes e amigos;  

Estimados Convidados;  

  

 

Estimados Graduados; 

 

Minhas Senhoras; 

 

Meus Senhores; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores 
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1. É com elevada honra que em nome do Conselho Provincial 

de Representação de Estado da Província de Maputo e em 

meu nome pessoal que testemunhamos a realização desta 

Cerimónia de Graduação que assinala o culminar do 

percurso académico de um total de 85 estudantes de 

diversos cursos ministrados nesta instituição.  

 

2.  Permitam-me, neste contexto, que enderece as mais 

calorosas saudações a todos quanto se dignaram em 

participar nesta cerimónia; 

 

3. Uma saudação especial é merecidamente endereçada aos 

Graduados, a razão principal da realização deste evento e, 

da nossa presença nesta instituição e neste dia; Bem Haja 

aos Graduados!!! Sucessos na Vida Profissional, 

Académica e Familiar!!! 

 

Caros Graduandos, Minhas Senhoras e Meus 

Senhores!  

 

4. O esforço da formação que o Governo e os outros actores 

vem desenvolvendo no nosso país e na nossa Província, em 

particular, só poderão encontrar plena realização se o nosso 
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país estiver em paz sem o espectro da destabilização que 

vem ensombrando o nosso bem-estar e desenvolvimento. 

Permitam-me, por isso, que enderece uma saudação 

especial à Sua Excelência Filipe Jacinto Nuysi, 

Presidente da República de Moçambique, pelo 

empenho notável tanto no processo da Formação de 

quadros do país como na promoção do diálogo e outras 

acções visando o restabelecimento da paz, consolidação da 

Unidade Nacional, rumo ao Progresso  

 

Caros Graduandos, Minhas Senhoras e Meus 

Senhores!  

 

5. Este acto representa não só uma mera formalidade 

académica, mas um marco que assinala a transição de uma 

vida eminentemente académica para a outra em que irão 

pôr o conhecimento e as aprendizagens adquiridos ao longo 

da vossa formação ao serviço do desenvolvimento da nossa 

Província de Maputo, em particular, e do país em geral. 
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6. É com apreço que testemunhamos hoje, que o Instituto 

Agro Industrial de Salamanga gradua 85 estudantes, nas nas 

áreas de Agricultura, Pecuária, Extensão, Guias Turísticos, 

essenciais para o nosso desenvolvimento irá contribuir 

sobremaneira para a redução do défice de quadros com 

qualificações académicas e profissionais, capazes de 

impulsionar o Desenvolvimento. 

 

7. Outra nota digna de realce, é o facto do total de graduados, 

47 serem do sexo feminino, uma cifra que representa a 

55,3%.  

 

Caros Graduandos; 

8. É, portanto com renovada esperança e satisfação que 

participamos neste evento, convictos de que o Governo e a 

população da Província de Maputo e o país em geral contam 

a partir de hoje com quadros capazes de impulsionar o bem-

estar do nosso povo. Conscientes de que estejam 

municiados de conhecimentos teóricos, analíticos e práticos 

que os habilitem a saber-fazer, saber-estar e saber-ser, 

demonstrando serem uma força de trabalho tecnicamente 
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qualificada, dotada de cultura de trabalho e espírito 

empreendedor; 

 

9. Porém, a nossa maior alegria será, quando na vossa vida 

profissional e social, souberem aplicar os conhecimentos 

adquiridos durante os anos de aprendizagem, quando esses 

conhecimentos estiverem orientados para solução dos 

problemas concretos da população, contribuindo para o seu 

bem-estar nas dimensões, económico, social e cultural.  

 

Caros Graduandos, Minhas Senhoras e Meus 

Senhores! 

 

10. Usamos do presente momento para reiterar as nossas 

felicitações pela conclusão de vossa formação, convictos que 

o sector produtivo beneficiará de capital humano detentor 

de conhecimentos, habilidades e competências técnico- 

profissionais que possibilitem a sua rápida integração do 

mercado de trabalho e, potenciação da produção e 

produtividade; 
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11. 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 Agro Industrial de Salamanga pelo trabalho que 

vem realizando e, pela formação de capital humano 

estratégico para a promoção do crescimento e 

desenvolvimento do país; 

 

12. Endereçamos, igualmente, palavras de apreço ao 

governo do Distrito de Matutuine e, às autoridades do posto 

administrativo de Salamanga, por terem criado as condições 

necessárias para que o presente evento tivesse lugar num 

ambiente de tranquilidade, beleza e fraternidade; 

13. E porque durante a vossa formação contastes também 

com o indispensável suporte familiar e social, Aos pais, 

encarregados de educação e familiares dos graduados, as 

nossas felicitações pela ocasião e pelo investimento feito nos 

vossos filhos e educandos, pois, a Educação é a melhor e 

maior aposta que se pode fazer quando se pretende ter uma 
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Sociedade Una, Próspera e Indivisível; Parabéns à 

Todos!!! 

  

Muito Obrigado pela Atenção Dispensada. 

 

 

 


