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   5ª Conferência Nacional sobre Ciência e 
Tecnologia 

(Luanda, 26 – 28 de Abril de 2017) 
 
 
 

 
Nota conceptual 
 
A Conferência Nacional sobre Ciência e Tecnologia é um evento científico bianual, que 
privilegia a apresentação e discussão de resultados de investigação científica de 
trabalhos, que estejam além da análise da bibliografia e também da descrição de casos, 
ocorrências ou fenómenos. Em casos particulares, a Organização reserva-se ao direito de 
convidar personalidades, na condição de apresentarem temas encomendados pela 
Organização. 
 
A primeira conferência foi realizada em 2009, sob égide do Ministério da Ciência e 
Tecnologia e, este evento, tem-se afirmado como um espaço de excelência essencialmente 
vocacionado a abordar trabalhos e a absorver experiências passíveis de serem aplicados 
na procura de soluções dos problemas de Angola e geralmente conta com um universo 
médio de cerca de 400 participantes. 
 
Nas quatro edições até aqui realizadas (2009, 2011, 2013 e 2015), este fórum contou com 
cerca de 1500 investigadores científicos, dentre os quais cerca de 100 participantes 
estrangeiros, de países como África do Sul, Botswana, Brasil, Canadá, Cuba, Espanha, 
E.U.A., França, Macau/China, Moçambique, Portugal e Zimbabué e foram apresentadas no 
total cerca de 240 comunicações (em forma de comunicação oral e de posters). 
 
A 5a Conferência Nacional sobre Ciência e Tecnologia será realizada, em Luanda, de 26 
a 28 de Abril de 2017 e está anunciada desde 2016, no Calendário Anual de Eventos 
Científicos do nosso País. 
 
A avaliação dos resumos submetidos, com um máximo de 250 palavras, é um 
momento-chave, visto que constitui um preceito de boas práticas a que devem 
submeter-se os eventos científicos e permite determinar se os trabalhos “são aceites” para 
serem apresentados em forma de “comunicação oral" ou em forma de “poster" ou “não 
são aceites". 
 
Os autores de “trabalhos aceites” são notificados para prepararem papers (artigos 
científicos) e procederem a apresentação numa das sessões de trabalho que comportam 
este evento. 
 
A Comissão Organizadora 
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Objectivo 
 

Apresentar e discutir resultados de investigação científica, partilhar e trocar experiências 
sobre a contribuição da ciência, tecnologia e inovação na resolução dos problemas sociais 
e na promoção do desenvolvimento sustentável. 
 
Resultados esperados  
 

Þ Apresentar e discutir resultados de investigação científica; 
 

Þ Trocar experiências sobre a implementação da Politica Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação e o seu impacto; 

 

Þ Contribuir para a gestão dos problemas sociais e ambientais; 
 

Þ Contribuir para o reforço da produção de alimentos, segurança alimentar e 
nutricional; 

 

Þ Promover o reforço da saúde pública e a sistematização e valorização do 
conhecimento tradicional; 

 

Þ Promover a utilização das tecnologias no apoio à ao crescimento e diversificação da 
economia nacional; 

 
Público-alvo 
 

Gestores, comunidade científica, especialistas, profissionais e estudantes com interesse 
em temas, segundo os tópicos acima referidos 
 
Tópicos/Painéis 
 

PAINEL I – Politicas e instrumentos para a gestão da CTI; 
PAINEL II – Ciências sociais, sociedade e economia; 
PAINEL III – Ciência, produção de alimentos e o segurança alimentar e nutricional; 
PAINEL IV –CTI, a gestão do ambiente e os efeitos das alterações climáticas;  
PAINEL V – A inovação tecnológica e a saúde pública; 
PAINEL VI – As tecnologias ao serviço da sociedade. 
 
Mesa redonda 
 

“A ciência e a agenda empresarial – convergências e divergências” (tema provisional) 
 
Eventos paralelos previstos 
 

- Workshop sobre o registo e a publicação de obras literárias e científicas; 
 

- Seminário sobre a Promoção e Divulgação da Inovação  
 

- “Feiras de Inventor/Criador” e eventos associados (26 – 30 de Abril de 2017) 
 
 

Sessão de posters - Resenha sobre os posters apresentados 
 

Oradores: Especialistas nacionais e estrangeiros. 


