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FEIRA DE IDEIAS, INVENÇÕES, INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DE BASE 
TECNOLOGICA 

 

 
 

EDITAL 
 

A FIEBaT é um evento que tem como objectivo divulgar e premiar os produtos, serviços e 

processos inovadores com potencial económico e social para o desenvolvimento sustentável que 

tenham sido produzidos em Angola nas IES (Instituições de Ensino Superior) e II&D (Instituições 

de Investigação Científica e Desenvolvimento). 

 

REQUISITOS 

 

1. As condições de participação na FIEBaT são os seguintes: 

a) Projectos (ideias, invenções e inovação) desenvolvidos nas IES e II&D ou em colaboração; 

b) Ter protótipos, produtos/serviços e processos tecnológicos, com potencial económico; 

c) Criatividade e originalidade. 

2. Os projectos de produtos ou processos deverão ser apresentados em forma de protótipos, 

obrigatoriamente; 

3. Poderão concorrer trabalhos que ainda não foram premiados em outros eventos; 

4. Serão aceites apenas os projectos que forem entregues dentro do padrão e prazo estabelecidos 

no presente Regulamento; 

5. Quando a exposição envolver simulação por computador, o equipamento deverá ser 

providenciado pelos participantes; 

6. Para efeitos do previsto no presente artigo, considera-se protótipo, o modelo original (ou 

situação de ensaio) que inclui todas as características técnicas e desempenhos do novo produto 

ou processo. 

 

FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

1. A participação na FIEBaT pode ser feita de forma individual ou por equipa mediante a 

apresentação de uma ficha de inscrição. 
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2. Em caso de participação por equipa, esta será composta até quatro elementos. 

3. Os participantes devem assumir a responsabilidade de observar e respeitar todas as disposições 

do Regulamento da FIEBaT. 

 

INSCRIÇÃO 

 

1. A inscrição para FIEBaT deve ser feita no portal site www.cnct.ciencia.ao.   

2. Excepcionalmente, as fichas de inscrição poderão ser enviadas por correio por carta registada 

para a DNDTI com o endereço Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e 

Inovação sito no Complexo Administrativo Clássicos do no Condomínio Clássicos de 

Talatona, Edifício 2, 6.º Andar, Talatona, Luanda.  

 

SELECÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

1. A selecção dos participantes por áreas de trabalhos é feita pela Comissão de Júri, sob proposta 

da Comissão de Peritos de Apoio ao Júri.  

2. Os trabalhos serão avaliados por meio de análise do projecto inscrito e a funcionalidade da obra, 

considerando os seguintes critérios: 

a) Criatividade – grau de capacidade de transcender as ideias tradicionais, regras, padrões, 

relacionamentos ou similares e, para criar novas ideias, formas, métodos, interpretações, etc; 

b) Inovação - nível de melhoria ou criação de novos produtos;  

c) Relevância da inovação e impacto obtido em termos económicos, sociais e ambientais; 

d) Método científico – métodos utilizados para o desenvolvimento do projecto (bibliográfico, 

experimental, bem como aplicação de testes); 

e) Desenvolvimento do trabalho – tempo, custos, pessoas e etapas claramente definidas; 

f) Demonstração – clareza e objectividade das informações apresentadas bem como a sua 

funcionalidade; 

g) Viabilidade (tecnologia e mercado); 

h) Aplicabilidade no sector produtivo – possibilidade de aproveitamento do projecto no sector 

produtivo (possibilidade de ser industrializado ou não). 
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CRONOGRAMA 

A realização e participação na FIEBaT obedecem ao cronograma seguinte: 

a) A inscrição dos trabalhos, decorre até ao dia 30 de Setembro de 2019;  

b) A selecção e divulgação dos trabalhos aprovados para exposição decorre até ao dia 30 de 

Outubro de 2019; 

c) A Cerimónia de Abertura e início da Feira terá lugar no dia 12 de Novembro de 2019; 

d) O horário de funcionamento da Feira para o primeiro dia será das 09h30 as 17h00; 

e)  A cerimónia de encerramento e anúncio dos vencedores ocorrerá no local do evento entre 

as 16h00 a 17h00 do dia 14 de Novembro de 2019. 

 

 


