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Senhor Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; 

Senhor Secretário de Estado na Província de Manica; 

Senhora Governadora da Província de Manica; 

Senhora Administradora do Distrito de Gondola; 

Senhor Presidente do Instituto Africano para a Promoção de Educação à Distância, 

Ltd (IAPED), Patrono do ISCED; 

Senhor Director-Geral do Instituto Superior de Ciências e Educação à Distância – 

ISCED; 

Senhores Representantes das Autoridades Comunitárias e Lideranças Religiosas; 

Distintos Convidados; 

Minhas Senhoras e Meus Senhores! 

 

 

 

Por estarmos na região centro, começamos por reiterar o nosso compromisso de levar 

o processo de Desarmamento, Desmobilização e Reintegração até ao fim. Fazemos 

isso, conscientes de que tudo o que fazemos depende da tranquilidade, depende da 

paz. Todos sabem que o processo está ligeiramente paralisado, por razões que já 

explicamos, nalgumas ocasiões, como a Covid-19 e a mobilização de recursos. Mas 

esperamos, ainda dentro deste mês, retomar a partir das bases da Renamo na 

província de Tete.  

Exortamos ao cidadão Mariano Nhongo e os poucos compatriotas com quem ficou, para 

voltarem ao convívio das suas famílias. Eles também merecem que os seus filhos 

estudem e beneficiem dos conhecimentos que aqui estão a ser produzidos. 
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Compatriotas! 

Acabámos de testemunhar o acto de inauguração do Centro de Recursos de Chimoio 

do Instituto Superior de Ciências e Educação à Distância, o ISCED, uma Instituição de 

Ensino Superior, exclusivamente dedicada ao ensino à distância e na modalidade 

online.  

Saudamos, por isso, aos órgãos provinciais e locais, bem como ao povo que bem 

acolheu esta iniciativa e colaborou na implementação deste sonho bastante útil para a 

nossa província e para o nosso país.  

Estes são os passos que vamos dando junto do sector privado, no cumprimento da 

nossa agenda colectiva de desenvolver Moçambique. Aliás, esta visão de melhoria 

significativa das condições infra-estruturais, tecnológicas, pedagógicas e 

administrativas que esta instituição vem implementando pelo país, corrobora os 

nossos desafios para o sector da educação profissional para este quinquénio. 

Esta obra dá substância aos objectivos que levaram à recente aprovação, em Abril do 

corrente ano, pelo Governo, do diploma de criação da Universidade Aberta ISCED 

(UNISCED), uma Instituição de Ensino Superior da Classe “A”. 

Sabemos que com a inauguração destas infra-estruturas do Centro de Recursos de 

Chimoio, incrementa-se, no conjunto dos seus vários Centros de Recursos, a 

capacidade de oferta formativa aos nossos concidadãos, contribuindo na nobre tarefa 

de formação do Capital Humano e Social, o maior activo para a promoção do 

crescimento e desenvolvimento socio-económico nacional. 

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Como temos dito, o desenvolvimento do Capital Humano e Social é uma das grandes 

apostas do nosso Governo, razão pela qual consta como uma das Prioridades no 

Programa Quinquenal do Governo 2020-2024. 
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De igual forma, a aposta no desenvolvimento da modalidade de ensino à distância 

concorre para o alcance do Objectivo de Desenvolvimento Sustentável 4 (ODS4), que 

tem a aspiração de assegurar uma educação de qualidade, inclusiva e equitativa, 

também como uma aprendizagem ao longo da vida para todos, até 2030. 

Para potenciar a formação de Capital Humano e Social de qualidade, de modo a 

atender aos desafios de desenvolvimento nacional, o Governo tem promovido, através 

de Políticas, Regulação e Fiscalização, o incremento de ofertas formativas no País na 

modalidade de ensino à distância. 

Com esse conjunto de iniciativas, pretendemos expandir a oferta de programas de 

Educação e Formação à distância que atendam, com equidade e qualidade, às 

necessidades do desenvolvimento socio-económico e cultural de Moçambique. 

Importa aqui recordar, que a opção pela educação à distância no subsistema do Ensino 

Superior ajuda a grande parte da nossa população, maioritariamente jovem, que não 

dispõe de mobilidade ou tempo suficiente para aceder ao ensino tradicional 

presencial. 

A educação à distância ajuda, igualmente, a reduzir os efeitos negativos da ausência 

no país de uma rede de instituições que ofereçam, integralmente, serviços formativos 

até aos pontos mais recônditos. É no contexto da Era Digital que o Mundo e, 

particularmente, o país vivenciam, para fazer face à pandemia da COVID-19 que 

encorajamos ao Instituto Superior de Ciências e Educação à Distância a levar avante 

o seu processo de Ensino e Aprendizagem à distância, na modalidade online. Esta 

variante aposta na formação contínua dos gestores, tutores e corpo técnico-

administrativo, dotando-os de conhecimentos teóricos, analíticos, técnicos e práticos. 

O maior interesse, como Governo, é garantir a massificação de uma educação de 

qualidade para os moçambicanos, pois somente assim teremos nas nossas mãos uma 

arma efectiva de combate ao subdesenvolvimento e consequente criação de riqueza. 
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Caros Participantes, 

Este é um estabelecimento de ensino superior privado, no conjunto das 56 Instituições 

de Ensino Superior em funcionamento no nosso país que, recentemente viu aprovado o 

seu projecto de mudança de classe, de uma Instituição de Ensino Superior de classe 

“B” do tipo Instituto Superior a uma Instituição de Ensino Superior de classe “A” do 

tipo Universidade. 

Queremos que esta mudança de classe ou categoria de Instituição de Ensino Superior 

não seja “cosmética”, ou simplesmente para dar um diploma aos educandos, mas que, 

entre outros: 

(i) possibilite a diversificação da oferta de cursos e programas de educação 

superior, por meio de educação aberta e à distância; 

(ii) assegure a priorização e oferta de formação superior aos cidadãos em 

efectivo exercício nas diversas áreas do saber, porém, ainda sem graduação, 

além da formação continuada àqueles já graduados em qualquer parte do 

território nacional e na diáspora;  

(iii) estejam na vanguarda referencial de educação superior on-line de qualidade 

ao nível nacional, regional e continental, em termos de produção científica, 

extensão e inserção dos graduados no mercado de trabalho; 

(iv) seja capaz de promover cursos que resolvam problemas reais da nossa 

sociedade em determinado momento; 

(v) no espaço do território, onde se encontra instalada uma das suas unidades, 

deve avaliar os interesses das comunidades e participar activamente na sua 

satisfação. 

Em nosso entender, com vista a potenciar-se a divulgação da importância e vantagens 

da modalidade de ensino à distância, é necessário, entre outros, conseguir-se maior 
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acesso, frequência e graduação de estudantes em diferentes programas de ensino à 

distância, bem como, garantir-se maior qualidade possível dos Tutores.  

O ISCED deve criar e consolidar a sua própria marca e deve constituir orgulho de 

Moçambique. 

Uma sociedade educada com qualidade garante que o seu programa de 

desenvolvimento seja possível e efectivo. Isto implica, acima de tudo, a capacitação, 

identificação de profissionais com experiência em metodologias deste tipo de ensino 

e, com domínio em planificação, supervisão pedagógica, programas de permanente 

investigação e uso de tecnologias cada vez mais actualizadas, o que poderá garantir 

um funcionamento óptimo das plataformas electrónicas de assistência aos estudantes, 

assegurando o sucesso de integração dos graduados no mercado de trabalho. 

Adicionalmente, como forma de se promover maior qualidade dos serviços prestados 

no âmbito da modalidade de ensino à distância, consideramos incontornável que as 

entidades reguladoras do sistema, assim como os provedores de serviços, estabeleçam 

estreitos mecanismos de coordenação e retro-alimentação permanentes.    

 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

Para terminar, gostaríamos de felicitar a Direcção da instituição pela iniciativa e 

esforço na construção desta infra-estrutura do Centro de Recursos, o primeiro edifício 

construído de raiz e o respectivo apetrechamento em equipamentos, principalmente 

pelo facto de os mesmos apresentarem condições de grande potencial para a melhoria 

significativa do Processo de Ensino e Aprendizagem.    

Queremos, mais uma vez, exortar à Direcção Geral do Instituto Superior de Ciências 

e Educação à Distância a avançar nesta aposta de construção de raiz de seus Centros 

de Recursos, incrementando o investimento do desenvolvimento das suas infra-

estruturas tecnológicas, na capacitação institucional, na qualificação dos recursos 
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humanos, no reconhecimento e internacionalização da modalidade do ensino à 

distância, na modalidade online, entre outros. 

Auguramos que esta visão e iniciativa do Instituto Superior de Ciências e Educação à 

Distância, de promover a construção de infra-estruturas adequadas de ensino, inspire 

as demais Instituições de Ensino Superior públicas e privadas, por forma a que sejam 

criadas melhores condições ao Processo de Ensino e Aprendizagem. 

De igual modo, queremos que a experiência do Instituto Superior de Ciências e 

Educação à Distância na ministração do ensino à distância, na modalidade online, 

seja cada vez mais partilhada e explorada pelas demais Instituições de Ensino Superior 

no país, para melhor se inserirem no contexto da Era Digital que o mundo e o nosso 

país vivenciam. 

A recente e actual implementação do emergente ensino híbrido, em nosso país, no 

âmbito da mitigação dos efeitos da COVID-19, no Sector da Educação, é a prova 

inequívoca de que este modelo de ensino deve ser desenvolvido em Moçambique. 

Com estas palavras, tenho a honra de declarar oficialmente inaugurado o edifício do 

Centro de Recursos de Chimoio do Instituto Superior de Ciências e Educação à 

Distância – ISCED. 

 

Muito obrigado, pela atenção dispensada. 

 


