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Discurso( de( Abertura( da( V( Conferência( Internacional( do( Instituto( de( Estudos(
Sociais(e(Económicos((IESE),(Maputo,(19(–(21(de(Setembro(de(2017(

(

Salvador(Forquilha(

Director(do(IESE(

(

Senhoras(e(Senhores(Representantes(do(Governo(de(Moçambique,(Excelências(

Senhoras(e(Senhores(Membros(do(Corpo(Diplomático,(Excelências(

Senhora(Embaixadora(da(República(da(Finlândia,(Excelência(

Caro(Professor(Michel(Cahen,(

Caro(Dr.(Carlos(Fernandes,(

Minhas(caras(e(meus(caros(colegas(do(IESE,(

Caros(painelistas,(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

Distintos(convidados,(

Minhas(Senhoras(e(meus(Senhores,(

(

Permitam6me,(antes(de(mais,(em(nome(do(Instituto(de(Estudos(Sociais(e(Económicos(

(IESE)(e(em(meu(nome(pessoal,(saudar(e(agradecer(a( todos(os(presentes(por( terem(

respondido(favoravelmente(ao(nosso(convite.(Para(o(IESE(é(uma(grande(satisfação(e(

honra( tê6los(connosco(nesta(nossa(V(Conferência( Internacional(subordinada(ao( tema(

“Desafios(da( Investigação(Social(e(Económica(em( tempos(de(Crise”,(numa(altura(em(

que(o(IESE(celebra(o(seu(10(aniversário.(Sejam(todas(e(todos(bem6vindos!(

As(conferências( internacionais(do( IESE,( realizadas(com(alguma( regularidade(de(dois(

em( dois( anos,( constituem( espaços( de( extrema( importância( para( a( disseminação,(

debate( e( reflexão( sobre( questões( relevantes( da( investigação( económica,( social( e(

política( desenvolvida( não( só( por( investigadores( do( IESE( como( também( por(

investigadores(de(outras( instituições(de(pesquisa(nacionais(e(estrangeiras.(Com(uma(
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diversidade( e( riqueza( de( temáticas,( abordagens( teórico6metodológicas,( as( nossas(

conferências( internacionais,(na(verdade,( têm(sido,( igualmente,(momentos(de( reflexão(

sobre( o( papel( que( as( Ciências( Sociais( podem( desempenhar( e( desempenham( no(

desenvolvimento(das(nossas(sociedades,(particularmente(no(que(se(refere(a(políticas(

públicas(e(opções(de(desenvolvimento.(

A(V(Conferência(Internacional(do(IESE(subordina6se(ao(tema(“Desafios(da(Investigação(

Social(e(Económica(em(Tempos(de(Crise”.(A(escolha(do( tema(não(é( fruto(dum(mero(

acaso.(Com(efeito,(duas(razões(estiveram(na(origem(da(nossa(escolha.((

A(primeira( razão(prende6se(com(o( facto(de(que(a(conferência( inaugural(do( IESE,(em(

2007,(esteve(subordinada(ao( tema( “Desafios(para(a( investigação(social(e(económica(

em(Moçambique”.( Nessa( altura( tratava6se( de( reflectir( sobre( desafios( não( só( teórico6

metodológicos(e(das(condições(da(produção(do(conhecimento,(como(também(desafios(

que(dizem(respeito(ao(papel(da( investigação(no(processo(do(desenvolvimento(social,(

económico(e(político(do(país.(Dez(anos(depois,(estes(desafios(continuam(actuais(e,(por(

isso(mesmo,(queremos(mantê6los(bem(presentes(nas(nossas(reflexões(ao(longo(destes(

três(dias(da(conferência.((

A( segunda( razão( na( origem( da( nossa( escolha( do( tema( desta( V( conferência( é( o(

contexto( em( que( vivemos( nos( últimos( anos…( um( contexto( marcado( por( uma( crise(

social,( económica( e( política( a( nível( internacional( e( nacional.( Analisar( as( dinâmicas(

dessa( crise( constitui,( sem( dúvida,( um( desafio( de( extrema( relevância( para( a( nossa(

investigação.( Por( conseguinte,( ao( longo( dos( três( dias( da( conferência,( queremos,(

igualmente,(focalizar(a(nossa(reflexão(e(debate(no(contexto(da(crise,(com(o(propósito(

de( interrogar,( analisar( e( compreender( não( só( as( suas( múltiplas( dimensões,( como(

também(as(suas(manifestações(e(particularidades(nacionais.(

Para( esta( conferência( recebemos( 231( propostas( de( comunicações,( vindas( de(

investigadores(nacionais(e(estrangeiros.(Do(total(das(propostas(recebidas,(o(Conselho(

Científico( do( IESE( seleccionou( 140( propostas,( sendo( 64%( de( investigadores(

estrangeiros( e( 34%(de( investigadores( nacionais.(Na( sequência( da( desistência( de( 37(

proponentes,(por(motivos(de(vária(ordem,(ficamos(com(103(comunicações,(agrupadas(
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em(30(painéis,(que(vão(decorrer(em(paralelo(ao(longo(dos(três(dias(da(conferência.(Por(

sua(vez,(os(30(painéis(estão(distribuídos(por(seis(módulos,(nomeadamente:(

•( Crises,(desafios(e(avanços(na(investigação(e(ensinoa(

•( Modos(de(acumulação,(padrões(de(crescimento(e(crisesa(

•( Paradoxos(e(tendências(da(economia(mundiala(

•( Pobreza(e(desafios(da(transição(demográficaa(

•( Formação(e(transformação(do(Estadoa(

•( Novas(e(velhas(forças(na(arena(internacional.(

(

Excelências,(

Minhas(Senhoras(e(meus(Senhores,(

A( realização( desta( V( conferência( tem( um( significado(muito( particular( para( o( IESE( e(

seus( parceiros:( celebramos( este( ano( o( 10( aniversário( da( criação( do( nosso( instituto.(

Com(efeito,(foi(a(19(de(Setembro(de(2007,(que(o(IESE(foi(oficialmente(lançado,(com(a(

realização(da(sua(conferência(internacional(inaugural.(

É( importante(mencionar( que( o( IESE( foi( criado( numa( altura( em( que( a( actividade( de(

investigação(científica(era(fraca(em(Moçambique,(particularmente(na(área(das(ciências(

sociais.( Aliás,( um( estudo( encomendado( pelo( então( Ministério( do( Ensino( Superior,(

Ciência(e(Tecnologia,(em(2002,( sobre(os(sistemas(de( investigação(em(Moçambique,(

dizia((e(passo(a(citar)(“A(principal(conclusão(deste(estudo(foi(constatar(não(existir((…)(

em(Moçambique(‘um(sistema(de(investigação(científica’(estruturado.(O(que(se(verificou(

foi( a( existência( de( vários( ‘sistemas’,( igualmente( com( fraca( estruturação( interna,(

formado(por(várias( instituições,(entre( institutos(públicos(de( investigação(e( faculdades(

de( instituições(do(ensino(superior,(cujas(actividades(se(centram(nas(necessidades(de(
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investigação(de(vários(ministérios(ou(sectores(da(sociedade”1((fim(da(citação)((MESCT,(

2002:(iii).((

Neste(contexto,(a(criação(do(IESE(foi(o(culminar(de(um(longo(processo(de(maturação(

dum( sonho( de( um( grupo( de( académicos(moçambicanos,( que,( inconformados( com( o(

estágio(da( investigação(científica(nas(universidades(e(centros(de(pesquisa(nacionais,(

decidiram( criar( um( instituto( de( pesquisa( independente,( inteiramente( dedicado( à(

investigação( científica,( com( vista( a( produzir( conhecimento( relevante( sobre( as(

dinâmicas( socioeconómicas( e( políticas( de(Moçambique(e( da( região( para( alimentar( o(

debate( sobre( políticas( e( opções( de( desenvolvimento.( Na( origem( desse( sonho,( dois(

nomes(a(destacar:(o(Professor(Carlos(Nuno(Castel6Branco(e(o(Professor(Luís(de(Brito,(

que( com( a( colaboração( do( Sr.( Marc( de( Tollenaere,( conseguiram( não( só( congregar(

outros( colegas( à( volta( do( sonho( como( também( garantir( o( apoio( necessário( para( a(

criação(e(funcionamento(do(Instituto.(

Com(uma(equipa(composta(por(sete(investigadores,(a(tempo(inteiro,(o(IESE(iniciou(as(

suas( actividades,( nos(meses( imediatamente( a( seguir( à( sua( conferência( inaugural.( A(

equipa(foi(crescendo(e(muito(rapidamente(o(IESE(foi(conquistando(o(seu(espaço(não(

só(no(mundo(académico(como(também(e,(sobretudo,(no(espaço(público(moçambicano,(

definindo,( com(base( nos( resultados( das( suas( pesquisas,( os( termos( do( debate( sobre(

temas( relevantes( do( processo( de( desenvolvimento( de( Moçambique.( São( exemplos(

disso,( temas( como( “( as( ligações( dos( mega( projectos( com( a( economia( nacionala( a(

relação( entre( crescimento( económico( e( pobrezaa( a( natureza( dos( padrões( de(

crescimento( económico( e( as( suas( implicações,( a( problemática( do( financiamento( do(

Estado( e( a( tributação,( as( prioridades( e( estratégias( de( investimento( público( (…)( a(

problemática(do(sistema(político(e(do(sistema(eleitoral,(a(questão(da(descentralização,(

os( desafios( demográficos( da( protecção( social( e( a( relação( de( Moçambique( com( as(

economias(emergentes”2.(

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1"Silva,"Rui"de"Paula"et"al."(2002),"Estudos'sobre'sistemas'de'investigação'científica'em'Moçambique,"Maputo:"
Ministério"do"Ensino"Superior,"Ciência"e"Tecnologia,"p."iii"
2"IESE"(2011),"Linhas'Estratégicas'2012'–'2015,"Maputo:"IESE,"p."30."
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A( intervenção( do( IESE( no( espaço( público( moçambicano( é( feita( fundamentalmente(

através(da(“popularização”(dos(resultados(das(suas(pesquisas,(particularmente(com(as(

publicações(como(o( “Desafios(para(Moçambique”a(o( IDeIAS,(além(de(seminários(nas(

províncias( e,( algumas( vezes,( nos( distritos.(Na( realidade,( desde( a( sua( criação( há( 10(

anos,( o( IESE( preocupa6se( em( transmitir( as( principais( mensagens( provenientes( das(

suas( pesquisas( a( uma( audiência( diversificada,( visando( contribuir( não( só( no( debate(

referente( à( elaboração( de( políticas,( como( também(no( processo( da( construção( duma(

cidadania(activa.((((

Usar(resultados(da(pesquisa(em(ciências(sociais(para(influenciar(políticas,(influenciar(a(

maneira( de( pensar( nos( problemas( do( país,( influenciar( a( agenda( do( debate( sobre(

opções( de( desenvolvimento( é( algo( de( grande( complexidade( e,( por( vezes,( pouco(

evidente,( sobretudo(num(contexto( como(o(nosso,(onde(a(produção(do(conhecimento(

nas(Ciências(Sociais(é(um(processo(relativamente(novo(e(a(cultura(de(debate(franco(e(

sem(tabus(é(ainda(bastante(incipiente.((

Talvez( seja(menos( complexo( e(mais( evidente( o( uso( do( conhecimento( produzido( em(

biologia,( química,( física( ou( outras( ciências( afins( para( trazer( soluções( para( os( mais(

diversos( desafios( do( nosso( processo( de( desenvolvimento.( Aliás,( quando( se( fala( do(

contributo(da( ciência(no(desenvolvimento(de(Moçambique,(muitas( vezes,( pensa6se(e(

olha6se(mais( para( as( chamadas( ciências( exactas( e(menos( para( as( ciências( sociais.(

Todavia,(é(importante(sublinhar(que(o(conhecimento(produzido(nas(ciências(sociais,(à(

semelhança(daquele(produzido(em(outras(áreas(do( conhecimento( científico,( constitui(

uma( base( importante( para( a( elaboração( de( políticas( públicas( e( opções( de(

desenvolvimento,(através(do(questionamento(da(realidade(e(a(produção(de(evidências.(

Políticas(públicas(e(opções(de(desenvolvimento(são(respostas(a(perguntas/problemas(

de( uma( determinada( sociedade( num( contexto( específico.( Mas( não( se( trata( de(

respostas(quaisquer.(Trata6se,(isso(sim,(de(respostas(construídas(visando(responder(a(

perguntas,(também(elas(construídas.(Enquanto(respostas(construídas,(a(relevância(e(o(

alcance( das( políticas( públicas( e( opções( de( desenvolvimento,( em( grande( medida,(

dependem( do( tipo( de( perguntas/problemas( a( que( procuram( responder.( Quer( dizer,(

quanto(mais(desajustadas(ao(contexto(forem(as(perguntas,(maior(será(a(probabilidade(
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de( termos(políticas(públicas(e(opções(de(desenvolvimento(desajustadas(ao(contexto.(

Ora,( se( políticas( públicas( e( opções( de( desenvolvimento( são( respostas( a( perguntas(

construídas,(no(nosso(caso,(é(fundamental(questionar:(

•( A(que(perguntas(as(nossas(políticas(de(saúde,(educação,(transporte,(agricultura,(

etc.,(procuram(responder?((

•( A(que(perguntas(as(nossas(políticas(económicas(procuram(responder?((

•( A(que(perguntas(as(nossas(reformas(de(descentralização(procuram(responder?((

•( A( que( perguntas( o( nosso( processo( de( construção( das( instituições( procura(

responder?((

•( Enfim,(a(que(perguntas(a(nossa(Constituição(da(República(procura(responder?((

O(nosso(contributo(como(IESE(no(debate(nacional,(duma(ou(doutra(forma,(passa(pela(

formulação(deste(tipo(de(perguntas.(Fazer(perguntas(deste(tipo(é(crucial(porque(caso(

contrário( corremos( o( risco( de( as( nossas( políticas( públicas( e( as( nossas( opções( de(

desenvolvimento(estarem(a(responder(a(perguntas(dos(outros,(estarem(a(responder(a(

preocupações(dos(outros(e,(pior,(estarem(a(responder(às(vontades(dos(outros.(Nesse(

sentido,( criar( e( fortalecer( capacidades( de( pesquisaa( criar( e( fortalecer( uma( massa(

pensante( sobre( as( dinâmicas( socioeconómicas( e( políticas( do( país( constitui( um(

contributo( de( extrema( importância( para( o( processo( de( desenvolvimento( de(

Moçambique.(

(

Excelências,(

Minhas(Senhoras(e(meus(Senhores,(

(

Apesar( do( seu( propósito( claro( de( alimentar( a( reflexão( e( o( debate( sobre( políticas(

públicas(e(opções(de(desenvolvimento(económico,(social(e(político(do(país(e(contribuir(

para(o(processo(da(construção(da(cidadania(activa(em(Moçambique,(o(IESE,(ao(longo(

dos( 10( anos,( nem( sempre( foi( compreendido.( Com( efeito,( no( auge( da( intolerância(

política(e(aversão(pelo(pensar(diferente,(que,( infelizmente,( têm(vindo(a(caracterizar(o(
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nosso(país(nos(últimos(anos,(muitas(vezes,(investigadores(do(IESE(por(causa(dos(seus(

posicionamentos( foram(acusados(de(ser( “antipatriotas”,( “apóstolos(da(desgraça”,(com(

ameaças(e( intimidação(à(mistura,(visando(não(só(desacreditar(o( trabalho(do( Instituto(

como(também(silenciar(as(suas(vozesa(Em(Maio(de(2014,( faltando(três(meses(para(a(

realização( da( IV( conferência( internacional,( o( IESE( recebeu( uma( ordem( de( despejo,(

com( contornos,( no( mínimo,( duvidosos,( que,( num( prazo( de( 15( dias,( obrigava( a(

instituição(a(abandonar(as( instalações,( que(estava(a(arrendar(desde(2007!(De( facto,(

em(15(dias,(o(IESE(teve(que(encontrar(novas(instalações(para(o(desenvolvimento(das(

suas(actividades.(

Esse(ambiente(duma(certa(hostilidade,(que(vivemos(em(determinados(momentos,(ao(

longo(dos(10(anos,(traduz(um(contexto(político(que(se(deteriorou(significativamente,(no(

âmbito( do( processo( da( construção( democrática( do( país.( Com( efeito,( se( no( início( da(

inauguração(da(era(da(democracia(multipartidária,(nos(anos(1990,(o(país(parecia(estar(

a( dar( passos( importantes( na( valorização( e( protecção( das( liberdades( individuais( e(

colectivas,(dificilmente(se(pode(dizer(o(mesmo,(particularmente,(nos(últimos(10(anos.(

Aliás,( alguns( índices( e( relatórios( internacionais( sobre( governação( democrática( em(

África(dão(conta(da(descida(de(Moçambique(no(ranking(dos(países(africanos.(Só(para(

citar(um(exemplo,(o( Ibrahim(Index(of(African(Governance,(publicado(em(2016,(mostra(

uma(clara(deterioração(da(posição(de(Moçambique,(nos(últimos(10(anos,(relativamente(

aos(indicadores(referentes(à(participação(e(direitos(humanos(e(à(prestação(de(contas.(

Essa( deterioração( consubstancia6se( não( só( no( atrofiamento( dos( espaços( de(

participação( política( e( na( violação( dos( princípios( básicos( do( Estado( de( direito(

democrático,(como( também(no( reinício(da(confrontação(armada(e(na(crise(associada(

às(dívidas(ilícitas.((

É(muito( fácil,( e( até( politicamente(mais( cómodo,( pensar( que( o( “vizinho”( ou( a( famosa(

“mão(externa”(ou,(pior(ainda,(o(destino(é(a( causa(das(nossas(crises( sucessivas(que(

temos(vindo(a(viver(como(país…(Mas,(é(importante(entender(que(a(pobreza,(a(miséria,(

a(precariedade,(a(instabilidade(política,(a(guerra(não(são(e(nem(podem(ser(vistas(como(

uma(fatalidade(do(destino…(Elas(são,(isso(sim,(em(grande(parte,(produto(de(opções(de(

políticas( (e( diga6se( de( passagem( irresponsáveis)( das( elites( que( governam.(Entender(
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isso(é( fundamental,( na(medida(em(que(é( uma(condição( importante( para( a( busca(de(

soluções(para(as(nossas(crises…(uma(busca(de(soluções,(que(passa(pela(reinvenção(

do(nosso(sistema(político,(de(maneira(a(que(ele(possa(responder(melhor(aos(desafios(

do( país,( nomeadamente( a( inclusão( social,( económica( e( políticaa( o( respeito( pelos(

direitos(humanosa(o(respeito(pelas(liberdades(individuais(e(colectivas,(enfim…(o(desafio(

da(construção(duma(democracia(baseada(não(nos(eleitores,(mas,(sim,(nos(cidadãos.(

(

Excelências,((

Minhas(Senhoras,(meus(Senhores,(

((((

Ao( celebrar( os( 10(anos,( o( IESE(está( consciente( dos(grandes(desafios( que( tem(pela(

frente.( Aliás,( o( actual( plano( estratégico( do( IESE( (2016( –( 2025)( capta( essa( ideia( ao(

identificar( as( dimensões( fundamentais( para( a( materialização( da( Visão( e( Missão( do(

nosso(Instituto.(

O(primeiro(desafio(que(o( IESE( tem(pela( frente(é,( sem(dúvida,(consolidar(os(ganhos,(

que( conseguiu( ao( longo( dos( últimos( 10( anos,( não( só( no( que( se( refere( ao(

desenvolvimento( institucional( como( também( à( relevância( do( seu( trabalho( no(mundo(

académico( e( espaço( público( nacional.( Deste( desafio( derivam( os( outros,( como( por(

exemplo,(a(mobilização(e(manutenção(de(recursos(humanos(qualificados(nas(principais(

áreas(de(trabalho(do(IESEa(a(consolidação(dos(mecanismos,(procedimentos(e(sistemas(

de(gestão(internaa(a(garantia(de(um(financiamento(institucional(estável(de(longo(prazo(

e,( finalmente,( o( ambiente( sociopolítico( em(que( o( nosso( Instituto( desenvolve( as( suas(

actividades.(

O(IESE(não(só(está(consciente(dos(desafios(que(tem(pela(frente,(como(também(sabe(o(

que( quer( fazer( nos( próximos( 10( anos.( Com( efeito,( o( IESE( quer( e( vai( continuar( a(

“produzir( conhecimento( científico,( fazer( intervenção( social( e( académica,( capaz( de(

contribuir( para( a( reflexão( sobre( opções( de( desenvolvimento( e( a( formulação( e(

implementação(de(políticas(públicas(e( reformas,(que(possam( induzir( um(crescimento(
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inclusivo,(uma(maior(e(eficaz(participação(política(e(uma(sociedade(mais(justa”((IESE,(

2015).(Por(isso,(definimos(os(nossos(objectivos(estratégicos(para(os(próximos(10(anos(

focalizados(essencialmente(em(três(aspectos:(

•( Consolidação(e(aprofundamento(da(investigação(nas(áreas(de(trabalho(do(IESEa(

•( Valorização(da(pesquisa,(através(da(intervenção(social(e(académicaa(

•( Desenvolvimento(e(sustentabilidade(institucional.(

A( criação( e( desenvolvimento( do( IESE( não( teriam( sido( possíveis( sem( o( trabalho,( a(

dedicação(e(o(apoio(de(uma(série(de(actores(individuais(e(colectivos.(Por(isso,(gostaria(

neste( momento( de( agradecer( e( prestar( homenagem( a( todos( aqueles( que,( ao( longo(

destes( 10( anos,( deram( o( seu( contributo( para( que( o( IESE( fosse( uma( realidade.( Em(

particular,(quero(agradecer:(

a)( Aos( membros( da( extinta( Associação( de( Promoção( de( Estudos( de(

Desenvolvimento( (PROED),( pelo( entusiasmo( inicial( e( o( desejo( de( ver(

materializada(a(ideia(da(criação(duma(instituição(de(investigação(independentea(

b)( Aos(membros(da(Assembleia(Geral(do(IESE,(pelo(trabalho(desenvolvido(ao(longo(

destes(10(anosa(

c)( Aos( colaboradores( do( IESE( (os( que( passaram( pela( instituição( e( os( que( ainda(

estão(na(instituição(e(outros,(que,(infelizmente,(já(não(se(encontram(no(meio(de(

nós).( Muito( obrigado( pela( coragem,( dedicação( e( trabalho( árduo,( que(

desenvolveram( ao( longo( destes( 10( anos.( Quero( muito( particularmente( prestar(

homenagem( aos( coordenadores( dos( três( primeiros( grupos( de( investigação(

criados(dentro(do(IESE,(nomeadamente(o(Professor(Carlos(Nuno(Castel6Branco,(

o(Professor(Luís(de(Brito(e(o(Professor(António(Francisco.(Muito(obrigado(pelo(

vosso(trabalho.(

Quero(igualmente(agradecer:(

d)( Aos(parceiros(do(fundo(comum(do(IESE,(que(desde(o(início(acreditaram(no(nosso(

sonho(e(deram( todo(o(seu(apoio,(sem(o(qual(ser6nos6ia(difícil( fazer( funcionar(o(

Institutoa(
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e)( Aos(nossos(parceiros(internacionais,(que(connosco(colaboraram(em(projectos(de(

investigação( ou( eventos( científicos( ao( longo( dos( 10( anos,( particularmente( o(

SOAS,(o( IDS,(o(CMI,(o(German(Development( Institute,(o(SAIIA,(muito(obrigado(

pelo(trabalho(conjunto.(

f)( Às( instituições(públicas(moçambicanas,(que(aceitaram(estabelecer(uma(relação(

de(cooperação(com(o( IESE(ao( longo(dos(10(anos,(particularmente(o(Banco(de(

Moçambique( e( a( Autoridade( Tributária( de( Moçambique,( muito( obrigado( pela(

colaboração(e(troca(de(informaçãoa(

g)( Às( organizações( da( sociedade( civil( pela( colaboração( que( temos( vindo( a(

desenvolver(ao(longo(dos(anos(em(várias(frentes,(particularmente(com(o(OMR,(o(

CIP(e(o(MASC.((

h)( Ao(Professor(Michel(Cahen(por(ter(respondido(favoravelmente(ao(nosso(convite(

para(fazer(a(comunicação(académica(de(abertura(desta(conferênciaa(

i)( Ao( Dr.( Carlos( Fernandes( pela( sua( disponibilidade( em( nos( apresentar( nesta(

conferência(parte(da(sua(pesquisa(sobre(o(IESEa(

j)( A( todos( os( nossos( concidadãos( anónimos,( espalhados( pelo( país( inteiro,( que(

admiram(e(valorizam(o(trabalho(do(IESE,(muito(obrigado(pelo(encorajamento.(

Finalmente,(quero(agradecer(a( todas(e( todos(os(presentes(por( terem(vindo(participar(

nesta(conferência(e(celebrar(connosco(os(10(anos(da(existência(do(IESE.(Para(nós,(a(

vossa(presença(é(motivo(de(grande(alegria(e(estímulo(para(continuarmos(a(manter(vivo(

o(sonho(IESE.(Sim,(queremos(continuar(a(manter(vivo(o(sonho(IESE(e,(através(dele,(o(

sonho( dum( Moçambique( onde( o( conhecimento( científico,( as( nossas( diferenças,( o(

debate(de(ideias,(são(valorizados(e(constituem(pedra(angular(para(a(construção(duma(

sociedade(democrática,(inclusiva(e(de(justiça(social.((

(

Muito(obrigado(

(

(


