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Nota Conceptual

A Conferência Nacional sobre Ciência e Tecnologia (CNCT) 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 para apresentarem temas encomendados pela Organização.

A primeira CNCT foi realizada em 2009, sob a égide do então Ministério da
Ciência e Tecnologia. A CNCT tem-se afirmado como um espaço de
excelência, essencialmente vocacionado a abordar trabalhos e a absorver
experiências passíveis de serem aplicadas na procura de soluções dos
problemas de Angola.

Nas cinco edições anteriores (2009, 2011, 2013, 2015 e 2017), a CNCT
contou com cerca de 2000 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 300 trabalhos
em forma de comunicação oral e de posters. Cada edição da CNCT
congrega, em média, cerca de 400 participantes.

A 6ª Conferência Nacional sobre Ciência e Tecnologia realiza-se, em
Luanda, de 12 a 14 de Novembro de 2019 e está anunciada desde 2018,
no Calendário Anual de Eventos Científicos do nosso país.

A avaliação e selecção dos resumos submetidos, com um máximo de 250
palavras, é um momento-chave, visto que constitui um preceito de boas
práticas a que se deve submeter a organização de eventos científicos e
permite estabelecer os “trabalhos não aceites" e os “trabalhos aceites” para
serem apresentados em forma de “comunicação oral" ou em forma de
“poster”.

A Comissão Organizadora



Os autores de “trabalhos aceites” são notificados para prepararem artigos
científicos que serão apresentados numa das sessões de trabalho que
comportam este evento.

A Comissão Organizadora tem um carácter independente e é
essencialmente constituída por distintos membros da comunidade científica
convidados para o efeito, em representação de Instituições de Ensino
Superior e de Instituições de Investigação Científica e Desenvolvimento.

Objectivos

Apresentar e discutir resultados de investigação científica e trocar
experiências sobre a contribuição da ciência na melhoria da qualidade do
ensino, no apoio à economia e na resolução dos problemas sociais.

Resultados esperados

1) Divulgação de resultados de investigação científica e troca de
experiências;

2) Recolha de contributos, visando a sustentabilidade do Programa
Nacional de Aumento da Produção de Alimentos e de Substituição das
Importações (PRODESI);

3) Contribuição para a gestão sustentável dos recursos naturais, dos
problemas ambientais e da gestão das cidades;

4) Sistematização e valorização da cultura nacional e do conhecimento
endógeno;

5) Aplicação da inovação tecnológica no reforço do empreendedorismo, na
melhoria da qualidade do ensino e dos cuidados de saúde.

Público-alvo

Comunidade científica, especialistas, profissionais e estudantes com
interesse em temas, segundo os tópicos abaixo referidos.



Tópicos/Painéis

Painel I - Políticas e Instrumentos de Inovação e Empreendedorismo
de Base Tecnológica (Medidas de Politica e financiamento e a
implementação da inovação e do empreendedorismo de base
tecnológica);

Painel II – Ciências Sociais, Humanidades, Sociedade e Economia (A
ciência os hábitos e costumes e os problemas sociais);

Painel III - A Inovação Tecnológica, a Produção de Alimentos e a
Substituição de Importações (A ciência a produção de alimentos a
oferta de novos produtos a segurança alimentar e Nutricional);

Painel IV - A Ciência, a Gestão dos Recursos Naturais e das
Urbanizações (A Aplicação do conhecimento das tecnologias geo-
espaciais, e de sensoriamento remoto na gestão dos recursos naturais
do meio e das cidades na era das alterações climáticas);

Painel V - A Investigação Operacional, a Inovação Tecnológica e os
Serviços de Saúde (A qualidade dos serviços de saúde, a vigilância
epidemiológica, a Prevenção e o combate às Endemias);

PAINEL VI - As Tecnologias Digitais no Apoio ao Ensino e à Economia
(Redes Digitais, Digitalização da Educação e da Economia).

Mesa Redonda

"A contribuição da ciência no apoio à sustentabilidade do aumento de
produção de alimentos e a substituição das importações”.

Eventos pré-conferência

Cursos de curta duração



Eventos paralelos

“Workshop sobre o os resultados preliminares de um consórcio entre

actores do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação e

Investigadores científicos angolanos radicados na diáspora

"Feira de ideias, Invenções, Inovação e Empreendedorismo de Base

Tecnológica (Identificação de talentos, apresentação de ideias e
exposição de resultados de inovação e empreendedorismo de base
tecnológica)

Secção de posters

Resenha sobre os posters apresentados

Oradores

Especialistas nacionais e estrangeiros.
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