
 

 

     

 

 

 

 

 

 

                             II CONFERÊNCIA NACIONAL SOBRE A   

                      Biodiversidade  
 

 

A Universidade Kimpa Vita (UNIKIV) sedeada na Sétima Região Académica de Angola, em 

colaboração com o Governo da Província do Uíge convida a submissão de propostas de 

comunicações a 2ª Conferência Nacional sobre a Biodiversidade, como um esforço de 

conscientizar as comunidades e a sociedade em geral para a importância da preservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas da região e de Angola. Este evento promovido pelos dois 

Departamentos de Ensino e Investigação da Escola Superior Politécnica do Uíge e o da Escola 

Superior Politécnica de Cuanza Norte, tem como expectativa buscar contribuições científicas 

multidisciplinares sobre o tema:  
    

Lema: “Preservação da biodiversidade e os ecossistemas para garantir o 

desenvolvimento sustentável” 
 
 

Datas: 20 – 21 de Setembro de 2018 

Local: Campus Universitário, Universidade Kimpa Vita, Uíge 
      

OBJECTIVOS DA CONFERÊNCIA 
 

Um dos objectivos da conferência é promover o diálogo empírico sobre a investigação 

científica em planos nacionais e internacionais de desenvolvimento, em paridade a Estratégia 

e ao Plano de Acção Nacional para a Biodiversidade do Ministério do Ambiente de Angola 

(NBSAP) e o Plano Nacional de Desenvolvimento (PDN), os objectivos Sustentáveis das 

Nações Unidas (ODS) e o plano da Agenda 2063 da União Africana. Pretende-se que, através 

deste diálogo, as instituições e organizações académicas, governamentais e não-

governamentais contribuem na elaboração de estratégias eficazes de implementação de 

políticas que, em última análise, contribuam para a preservação da biodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável.  

 

   Call for papers 
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A conferência também visa despertar nas comunidades e sociedade a importância da 

conservação da biodiversidade e dos ecossistemas para o desenvolvimento sustentável e 

apresentar a comunidade académica e a sociedade projectos de investigação no âmbito da 

biodiversidade, da conservação da água e da flora. 
 

Os subtemas nestes são os seguintes: 
 

 Abelhas, gafanhotos, grilhos e outros insectos 

 Alimentação sustentável 

 Ambientes aquáticos e pesca 

 Animais selvagens e caça 

 Árvores e arbustos 

 As reservas naturais 

 Bactérias e vírus 

 Biodiversidade e conhecimento tradicional  

 Biodiversidade e mudança climática 

 Biodiversidade no ambiente agrícola 

 Cogumelos e bagas 

 Conservação de espécies 

 Conservação e uso sustentável de recursos biológicos 

 Desenvolvimento Humano e Ecossistemas   

 Diversidade genética 

 Gestão florestal e biodiversidade 

 Infra-estruturas ecológicas  

 Pobreza e gestão da biodiversidade 

 Rios, lagos e Mares 

 Turismo e biodiversidade 

 Zonas urbanizadas e biodiversidade 

 Plantas medicinas e prática tradicional 
 

Os futuros apresentadores devem enviar um resumo de no máximo 250 palavras por 

correio electrónico: sicpgreitoria@gmail.com 

 

Artigos seleccionados serão publicados como capítulos em um livro revisado por 

pares. 

 

Prazo para submissão de resumos: 25 de Julho de 2018 
 

Para mais informações por favor entre em contacto: 

Morris ZOMBO, PhD 

Coordenador Científico  
+244 927 674 447, mussemabroad@gmail.com 
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