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Introdução 

 
O trabalho que que a AOCPC tem vindo a realizar para promover a participação do nosso país no concurso Africano e 

Árabe universitário de programação ACPC, visa contribuir no desenvolvimento de conhecimentos e habilidades no 

domínio da programação computacional ou codificação a nível do ensino Superior. 

 

Desde 2016, o nosso desafio tem sido o de trabalhar para que num prazo não superior a 8 anos, Angola conquiste um 

lugar de prestígio na Final Mundial do concurso ICPC. 

 

O programa visa fomentar a interacção dos nossos estudantes e professores com os melhores programadores do 

mundo, bem como, estimular a cooperação com Instituições de Ensino Superior estrangeiras de referência, o que tem 

sido possível graças ao envolvimento dos estudantes e seus treinadores, dos professores e gestores das distintas 

Instituições de Ensino Superior públicas e privadas, o apoio institucional das autoridades governamentais, bem como o 

patrocínio de empresas e organizações públicas e privadas que decidiram abraçar o projecto. Com esta iniciativa, tem 

sido possível promover a imersão da nossa comunidade académica numa rede de conhecimentos de topo.  

 

O modelo do concurso expõe os concorrentes a um ambiente de pressão bastante elevado, as equipas desenvolvem 

estratégias de trabalho, pensam de forma criativa e inovadora, bem como criam programas ou códigos para solucionar 

de modo eficaz e optimizado, os problemas reais que lhes são colocados, recorrendo a matérias dos diferentes ramos 

das ciências e das engenharias. 



 

O Concurso 

 
O 5º Concurso Angolano Universitário de Programação (AOCPC), realizou-se no Instituto Superior de Politécnico 
de Tecnologias e Ciências (ISPTEC) nos dias 09 e 10 de novembro de 2021, teve como principais metas, oferecer 
um espaço onde os estudantes e professores pudessem partilhar experiências, culturas e conhecimento. 
 
Nesta edição do concurso participaram 30 equipas, totalizando 90 estudantes em representação de 17 
instituições de Ensino Superior em todo o país, a citar: 

 

• UNIVERSIDADE JEAN PIAGET DE ANGOLA 

• UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO (FC) 

• UNIVERSIDADE KATYAVALA BWILA (IP) 

• UNIVERSIDADE CATÓLICA DE ANGOLA 

• UNIVERSIDADE DE LUANDA – INSTIC 

• INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DE BENGUELA (ISPB) 

• INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DA CAÁLA (ISPC) 

• INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO CAZENGA 

• ESCOLA SUPERIOR PEDAGOGICA DO BENGO 

• NSTITUTO S. METROPOLITANO DE ANGOLA 

• INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO DE ANGOLA 

• INSTITUTO S. P. ALVORECER DA JUVENTUDE 

• INSTITUTO.S. T ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

• INSTITUTO S. POLITÉCNICO TOCOISTA 

• NSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO MOXICO 

• INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO MILITAR 

• INSTITUTO S. P. DE TECNOLOGIAS E CIÊNCIAS (ISPTEC) 
 

                                            Figura 1-Abertura do Evento Por Sua Excelência Secretário de Estado Para Tecnologia e  Inovação 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                   Figura 3-Equipas no Local do Concurso 

 

    Figura 2- Equipa Vencedora do Concurso/ISPTEC 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                        Figura 5- Segundo Classificado do Concurso/INSTIC-UNI-LUANDA 

 

 

Figura 4- Terceiro Classificado do Concurso/ISPTEC 



 

 

 

 
            Figura 6-Raking das Universidades Participantes ao Concurso 

 

 

1º Classificado ‘’Bombo is Molhed/ ISPTEC- João Pedro, Adilson Pedro e Patrick Daniel 
 
2º Classificado ‘’The Winners’’/ INSTIC- Gilmar G. David, Wladimiro de Carvallho e António Augusto 
António 
 

3º Classificado ‘’Abacco-tech’’ /ISPTEC – Budy Vieira, Rafael Ngunga e Hélder da Costa 



 

O que é ICPC? 

O Concurso Internacional Universitário de Programação (ICPC, siglas em inglês) é uma competição anual de 

programação de computadores sob os auspícios da ICPC Foundation. Surgiu no ano de 1970 a partir de um concurso 

realizado em Texas A&M University, organizado pela Sociedade Honorifica Upsilon, e desde então tem sido aderido por 

inúmeras equipas de distintas instituições de ensino superior do mundo inteiro. Segundo a ICPC Fact Sheet do 2019, só 

no ciclo de competições 2016-2017 participaram 46.381 concorrentes que representaram 2.948 instituições de ensino 

superior de 103 países. 

A última competição mundial decorreu na em Moscovo (Rússia) onde tiveram mais de 50 países representados com 

mais de 300 Universidades conforme mostra o ranking .  

No ICPC as equipas são formadas por 3 estudantes e 1 treinador, todos pertencentes a uma mesma instituição de 

ensino superior.  

 

O concurso organiza-se, geralmente, em quatro níveis: 

Concursos Locais - Realizam-se anualmente a nível das instituições e têm como propósito fundamental o apuramento 

de equipas para os Concursos Nacionais; 

Concursos Nacionais (AOCPC) - Realizam-se anualmente a nível do país e visa o apuramento de equipas para os 

Concursos Regionais; 

Concursos Regionais (ACPC) - Realizam-se em várias regiões do mundo, entre os meses de Outubro e Dezembro de 

cada ano, tendo como objetivo principal o apuramento das equipas para a Final Mundial; 

Final Mundial (ICPC) - Realiza-se nos primeiros meses do ano seguinte aos Concursos Regionais e tem como propósito 

fundamental a determinação das melhores equipas a nível mundial. 

 

Durante a competição, cada equipa dispõe de um computador com sistema operativo GNU/Linux ou Windows e outras 

ferramentas livres, a competição tem uma duração de 4 a 5 horas para resolver de 6 a 12 problemas (dependendo do 

nível de competição), redigidos na língua inglesa, de diferentes complexidades e áreas do saber. As linguagens de 

programação permitidas são C, C++, Python, Java e Kotlin. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://icpc.global/worldfinals/pdf/Factsheet.pdf
https://pc2.ecs.baylor.edu/scoreboard/


 

Angola no 24º Concurso Africano e Árabe de Programação   
  

O Concurso Africano e Árabe Universitário de Programação (ACPC, siglas em inglês) é uma competição anual de 

programação de computadores sob os auspícios da ICPC (International Collegiate Programming Contest) Foundation. 

Surgiu no ano 1970 a partir de um concurso celebrado em Sharm Elsheikh, Egipto organizado pela Arab Academy for 

Science and Maritime Transportation, e desde então tem tido um crescimento acelerado no número de equipas, 

instituições e países participantes.  

A sede central do ACPC localiza-se em Alexandria, Egipto.  O Engenheiro Mohamed Fouad é o Director Executivo para 

Africa e Árabe e o   Dr. William B. Poucher é o Presidente Executivo do ICPC a nível mundial, Jetbrains é Patrocinador 

de Ouro desde Junho de 2017 e Founder é Patrocinador de Diamante desde Janeiro de 2018. Anteriormente foram 

patrocinadores Apple (1989), AT&T (1990-1993), Microsoft (1994-1997) e IBM (1998-2017). 

Nesta 24ª edição do concurso em que Angola participou pela terceira vez com duas equipas, nomeadamente 

o Instituto de Tecnologia de Informação e Comunicação (INSTIC) e o Instituto Superior Politécnico de 

Tecnologias e Ciências (ISPTEC, apuradas do concurso Nacional. Estiveram presente no ACPC mais de 111 

equipas, de 55 Universidades, de 17 Países Africano e Árabes (Médio Oriente), onde foram submetidos 12 

problemas com diferentes níveis de complexidade,  dentre os quais,  conseguimos acertar dois problemas 

com a equipa ``The Winners``  e dois problemas com a  equipa ´´Abaco Tech´´, ambas nos primeiros vinte 

minutos de prova que teve a duração de 5 horas.  

A equipa vencedora do concurso, Princess Sumaya Univerisity for Technology (PSUT) da Jordânia,  conseguiu 

acertar 10 dos 12 problemas aplicados na prova. 

A opinião dos experientes é que a partir dos resultados obtidos nos níveis de competição anteriores do 

presente ciclo competitivo e do conjunto de problemas do Concurso  Nacional Regional, se esperava que as 

equipas nacionais resolvessem sem dificuldade 4 problemas.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=569916890
https://icpc.baylor.edu/about/bill-poucher/
http://acm.cs.up.ac.za/Files2017/icpc2017.pdf


 

 

Figura 7- Equipas Participantes ACPC 2021 

Figura 8- Equipa The Winners Local da Competição 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9- Equipa Abaco-Tech Local de Competição 



 

Próximos Desafios 

A evolução alcançada pelas nossas equipas nas cinco edições do Concurso Angolano Universitário 

de Programação já realizadas, remetem-nos a necessidade de traçar estratégias de melhoria 

contínua para aprimorar a performance dos nossos estudantes    e elevá-los à níveis mais altos de 

competição. Felizmente, com o apoio de parceiros privados e organismos do estado que 

compreenderam a importância do concurso e apoiam a participação de Angola nos campeonatos 

regionais e mundiais, temos a certeza que será possível melhorar o nosso posicionamento nos 

concursos através da realização de até 2 simulacros do concurso antes do concurso nacional, e 

pela exposição constante dos concorrentes à ambientes internacionais. 

Um dos motores principais para a nossa actividade será acercar os nossos programas de estudo 

aos temas tratados no ICPC, tirar vantagem dos júris online para realizar concursos de 

treinamento local, bem como trabalhar para que Angola tenha um júri online próprio (processo já 

em execução) que permita o treinamento contínuo e a realização de todas as etapas de 

competição. 

Como parte do processo de melhoria contínua está a ser elaborado um plano estratégico e de 

acção para preparação reforçada dos nossos treinadores e estudantes, recorrendo a plataformas 

online, maratonas de programação, bootcamps, treinamentos internacionais e outras 

ferramentas.       

 

Entre as principais metas do Concurso Regional destacam-se: 

• Alentar o desenvolvimento e reconhecimento de habilidades na programação de computadores, as 

matemáticas, o idioma inglês, a resolução de problemas e o trabalho em equipa; 

• A integração dos nossos estudantes e professores (treinadores) na Academia de Coach (Coach Academy 

https://coachacademy.club/) uma das academia de treinamento de programação competitiva e 

matemática mais renomada a nível de Africa Medio Oriente; 

• Propor um espaço onde estudantes e professores possam trocar experiências e partilhar conhecimento com 

grupos de estudantes de outros países; 

• Prover uma plataforma para orientar e incentivar a atenção do público para a próxima geração de 

profissionais. 

• Classificar equipas da Região para o próximo nível. 

https://coachacademy.club/


 

Ranking da Participação das Equipas 



 

 

O Ranking acima apresentas as equipas participantes na 24ª edição do Concurso Africano e Arabe de Programação, 

onde as nossas duas equipas ficaram no grupo que conseguiu resolver apenas 2 exercícios, ficando desta forma nas 

posições 101º e 103º. As equipas do medio oriente normalmente têm sido as vencedoras do concurso nas últimas três 

edições em que Angola participou, entendemos que estes feitos estejam associados a experiência das mesmas neste 

tipo de competição bem como a dedicação e o programa intensivo de treinamento dentro das suas Universidades.   

 

Apesar do mau resultado obtido nesta última edição do concurso, entendemos que devemos continuar a trilhar este 

caminho, pois reconhecemos grande potencial nos nossos estudantes e treinadores, que de certa forma não estavam 

habituados ao nível de competição exigido pelo concurso. A AOCPC surge como uma plataforma de descoberta e 

captação de talentos, e pretende cada vez mais reforçar a capacitação e motivação dos estudantes, proporcionando 

um ambiente de novas técnicas de programação e uma experiência de muito aprendizado. 

 

Aproveitamos para destacar alguns resultados positivos do concurso, a citar: 

• A realização de concursos locais em várias Instituições de Ensino Superior (IES); 

• A realização pela quinta vez do Concurso Angolano Universitário de Programação; 

• A participação de Angola pela terceira vez no concurso Africano e Árabe de Programação; 

• A participação de 17 instituições angolanas, inclusive de várias províncias, de IES públicas e privadas, em todo 

o ciclo competitivo, significando um aumento significante com relação as edições anteriores; 

• O ponto anterior, em consequência, aumenta muitíssimo a quantidade de equipas e estudantes de toda Angola 

que hoje sabem o que é AOCPC e que se encontram altamente motivados para participar nas próximas edições; 

• A disposição de outras instituições para colaborar numa estratégia nacional de treinamento da AOCPC; 

• O facto de que várias empresas, sobretudo do sector das tecnologias, valorizem a importância do evento;  

• O reconhecimento das autoridades do país pelo trabalho realizado. 

Agradecimentos  

Para a materialização deste grande projecto, temos contando com o apoio incondicional de alguns 

parceiros, que alinhados a estratégia do concurso bem como os seus objectivos na melhoria da qualidade 

dos quadros Angolanos, não medem esforços no seu engajamento para realização das actividades 

programadas.  

Neste sentido para essa edição em especial, os nossos agradecimentos vão para o Ministérios do Ensino 

Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, a SONANGOL E.P, o ISPTEC, o Gabinete de Quadros do 

Presidente da República, a UNITEL, a BODIVA e a VIANET por terem abraçado esta nobre causa.  



 

Conclusão 

A programação computacional ou codificação ajuda-nos a pensar e a organizar as nossas ideias de uma forma 

diferenciada e eficaz, Mitchel Resnick, pesquisador do MIT- Massachusetts Institute of Technology, afirma que “não 

devemos apenas aprender a codificar, mas codificar para aprender”. Acrescentando, codificar nos ajuda também a 

compreender o mundo ao nosso redor, pois, “o universo todo é um enorme computador quântico”, de acordo com a 

tese de Seth Lloyd, no seu livro Programming The Universe. 

Essas habilidades são essenciais tanto para o futuro profissional dos nossos estudantes, quanto para a inserção do 

nosso país no contexto da economia do conhecimento. Se quisermos que a sociedade angolana participe activamente 

dos avanços da quarta revolução industrial que assistimos hoje, que se manifesta em termos de internet das coisas 

(IoT), inteligência artificial e robótica, veículos autónomos, impressão em 3D, nano e biotecnologia, entre outros 

aspectos, precisamos não só interagir, mas projectar e começar a criar novas tecnologias.  

Nesta plataforma (AOCPC), pretendemos congregar os melhores do país para que devidamente instruídos possam 

trilhar um caminho de sucesso e fazer frente aos exércitos cibernéticos formados um pouco por toda a parte, com fins 

desconhecidos mas que infelizmente têm impactado negativamente grandes economias  com suas acções e ataques 

remotos. 

 O 5º Concurso Angolano Universitário de Programação, cumpriu com as expectativas do Programa (AOCPC), o nosso 

objectivo primário era o de levar pelo menos duas equipas para o ACPC no Egipto, mas fomos surpreendidos pela 

positiva com a qualificação de três equipas, porém, por limitações financeiras e logísticas foi possível apenas levar as 

duas previamente programadas. 

O próximo campeonato regional será realizado na primeira semana do mês de Dezembro no Egipto, para tal, já 

começamos a trabalhar em todo processo e de angariação de fundos para conseguir levar 3 equipas os Directores do 

programa cuja presença é obrigatória. Para além dos bilhetes de passagem, testes de covid e outros gastos 

administrativos, as equipas terão de pagar uma taxa de participação no valor de 2.000 USD (Dois Mil Dólares 

Americanos) cada, para cobertura total dos encargos (acomodação, alimentação e transporte). 

LINKS DE INTERESSE: 
Website da ICPC 
https://icpc.baylor.edu/ 
Vídeo-Resumo do 5º Concurso Nacional Universitário de Programação (AOCPC 2021), ocorrido  nos dias 9 
e 10 de Novembro de 2021: 
https://we.tl/t-rEUfp8L5bG 
Web site do Concurso de Programação da ICPC Angola com informações actualizadas: 
https://icpcangola.wordpress.com/ 

 

 

Luanda, aos 13 de Janeiro de 2022 

 
 

Eng. Valeriano Messele Marcelino 
Director Executivo do AOCP - ICPC em Angola 

https://icpc.baylor.edu/
https://we.tl/t-rEUfp8L5bG
https://icpcangola.wordpress.com/

