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REPÚBLICA DE MOCAMBIQUE 

GOVERNO DA PROVINCIA DA ZAMBEZIA 

 

 

 

Discurso de Sua Excelência Dr. Abdul Razak 

Noormahomed, Governador da Província, 

por ocasião da Abertura do Ano Académico 

de 2017, da Universidade Pedagógica 

Delegação de Quelimane. 

 

 

 

Quelimane, 22 de Março de 2017.  
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Senhor Director da Delegação da 

Universidade Pedagógica de Quelimane; 

 

Senhor Prof. Doutor João Carlos Mendes 

Lima 

 

Senhor Administrador do Distrito de 

Quelimane; 

 

Senhores Membros do Governo 

Provincial; 

 

Senhores Representantes das 

Instituições de Ensino Superior; 

 

Senhores Representantes da Sociedade 

Civil; 

 

Caros Docentes e Corpo Técnico 

Administrativo; 
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Estimados Estudantes; 

 

Minhas Senhoras, Meus Senhores! 

 

Em primeiro lugar queremos saudar de 

forma calorosa a todos vós presentes nesta 

efeméride que marca a abertura do ano 

académico de 2017 da Universidade 

Pedagógica, Delegação de Quelimane cuja 

aula inaugural abordou o tema seguinte: “Da 

Universidade a Multiversidade: A Busca 

da Universidade Inclusiva”, 

magistralmente proferida pelo nosso sábio 

Professor Doutor João Carlos Mendes Lima. 
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Minhas Senhoras, Meus Senhores! 

 

O Governo da Província da Zambézia 

reconhece e valoriza a missão da 

Universidade Pedagógica, delegação de 

Quelimane, não só como pioneira do ensino 

superior público na província, mas também 

pelo seu rico contributo na formação de 

quadros que actuam em todos os ramos de 

actividades. 

  

A abertura do ano académico constitui um 

momento privilegiado de reflexão em que a 

comunidade universitária leva a cabo um 

conjunto de acções para assegurar que as 

actividades lectivas decorram 

satisfatoriamente, visando o sucesso escolar 
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no fim do ano, isto é, a formação de técnicos 

de boa qualidade. 

Ao procedermos a abertura do Ano 

Académico de 2017 nesta instituição, 

gostaríamos de deixar o nosso contributo 

apelando à comunidade universitária a 

continuar a garantir a formação, 

investigação, extensão e inovação que são 

tarefas fundamentais de qualquer instituição 

de ensino superior.  

 

As Universidades devem dar primazia à 

qualidade de ensino, investindo para este 

propósito na formação contínua do corpo 

docente, conjugando com a criação de 

melhores condições do processo de ensino 
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aprendizagem e utilizando as ferramentas 

mais modernas e inovadoras neste domínio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                 

A este respeito dizia o famoso pedagogo Jean 

Piaget, e passo a citar: “A principal meta da 

educação é criar homens que sejam capazes 

de fazer coisas novas, não simplesmente 

repetir o que outras gerações já fizeram. 

Homens que sejam criadores, inventores, 

descobridores. 

A segunda meta da educação é formar 

mentes que estejam em condições de criticar, 

verificar e não aceitar tudo o que a elas se 

propõe.” Fim da citação. 

 

Em suma, queremos que formem 

profissionais competentes, mas também boas 



                                                                                                                                                                                                                                                  

Page 7 of 10 

 

pessoas, isto é, pessoas honestas, justas, 

patriotas que privilegiam a cultura de 

trabalho. 

É também importante conhecer os usos e 

costumes, tradições, tabus e convicções 

religiosas das nossas comunidades. Este 

conhecimento é, a meu ver, fulcral para a 

realização com sucesso das nossas tarefas e 

programas, em suma, é necessário conhecer 

a cultura local. 

 

Caros Presentes; 

Minhas Senhoras, Meus Senhores! 

 

Uma outra acção que gostaríamos de propor 

à Universidade Pedagógica, delegação de 

Quelimane, é a criação e/ ou reforço do 
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mecanismo de acompanhamento de 

estudantes formados nesta instituição, para 

aferir o seu desempenho no mercado de 

trabalho e o nível da sua empregabilidade. 

Isto vai permitir avaliar as necessidades do 

mercado e melhorar os curricula e os 

métodos de ensino para os adaptar à 

realidade concreta.  

 

Aos estudantes encorajo que se apliquem nos 

estudos para merecerem a confiança dos 

seus progenitores e/ou dos seus 

patrocinadores e façam para merecer este 

privilégio que têm de estudar numa 

instituição de ensino superior. 

A Direcção da delegação, aos docentes e ao 

corpo técnico, queremos enaltecer a sua 
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determinação e dedicação na formação das 

novas gerações, condição necessária para a 

melhoria das suas condições de vida e 

desejar muitos sucessos a todos vós.  

Antes de terminar, dizer que de 01 a 15 de 

Agosto deste ano vai ocorrer o 

Recenseamento Geral da População que 

acontece de 10 em 10 anos. Este 

recenseamento vai dar informações 

importantes sobre a estrutura demográfica 

do País e dos principais indicadores de 

Desenvolvimento Humano, Esperança de 

Vida, Taxa de Natalidade, Taxa de 

Analfabetismo e outras informações 

relevantes. 

Com estas palavras, declaro solenemente 

aberto o Ano Académico de 2017, na 
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Universidade Pedagógica, Delegação de 

Quelimane. 

Pela atenção dispensada, 

Muito Obrigado! 


