
 

O portal está nas redes sociais? 

Sim. As informações do portal são 
disponibilizadas nas seguintes redes sociais: 

• Facebook (www.facebook.com/cienciaao/) 
• Twitter (www.twitter.com/cienciaao) 

A sua opinião é importante, comente.  Partilhe 
as informações, mesmo que não lhe 
interessem, pois podem interessar a algum 
amigo seu. 

Posso aceder ao portal no meu telemóvel 
ou tablet? 

Sim. Basta utilizar um telemóvel ou tablet com 
acesso à Internet, abrir o navegador (browser) 
e introduzir o endereço do portal 
(www.ciencia.ao). 

O portal ciencia.ao dispõe de um boletim 
informativo (newsletter)? 

Sim. O portal dispõe de uma newsletter que é 
enviada mensalmente a todos os subscritores 
e é também disponibilizada no próprio portal. 
Para receber a newsletter deverá preencher o 
seu nome e correio electrónico na caixa na 
barra lateral direita do portal. 

A divulgação de informação no portal 
ciencia.ao é gratuita? 

Sim, é gratuita. 
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O portal ciencia.ao do Ministério da 
Ciência e Tecnologia, lançado em 2014 
com o co-patrocínio do Centro de 
Estudos, Investigação e Formação 
Avançada em Sistemas Informáticos e de 
Comunicação da Universidade Agostinho 
Neto (UNINET) e do Ministério das 
Telecomunicações e Tecnologias de 
Informação (MTTI), é uma plataforma na 
Internet cuja missão principal é a 
promoção da cultura científica e a 
sensibilização sobre questões de ciência, 
tecnologia e inovação. Actualmente é 
patrocinado pela UNINET. 
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O que é o portal ciencia.ao? 

O portal ciencia.ao do Ministério da Ciência 
e Tecnologia, lançado em 2014 com o co-
patrocínio do Centro de Estudos, 
Investigação e Formação Avançada em 
Sistemas Informáticos e de Comunicação 
da Universidade Agostinho Neto (UNINET) 
e do Ministério das Telecomunicações e 
Tecnologias de Informação (MTTI), é uma 
plataforma na Internet cuja missão principal 
é a promoção da cultura científica e a 
sensibilização sobre questões de ciência, 
tecnologia e inovação. Actualmente é 
patrocinado pela UNINET. 

Que informações posso encontrar no 
portal? 

No portal pode encontrar as seguintes 
informações de natureza científica: 
notícias, legislação, oportunidades, 
estudos, sondagens, entrevistas, eventos, 
artigos e dados sobre instituições e outros 
actores do Sistema Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 

Qual o público-alvo do portal? 

O portal ciencia.ao é dirigido à comunidade 
académica e científica e a todas as pessoas 
que fazem ciência ou se interessam por 
ciência, tecnologia e inovação. 

 

 

Como posso contribuir para o 
cumprimento da missão do portal? 

Partilhando toda a informação de carácter 
científico de que tenha conhecimento. Poderá 
enviar um e-mail para geral@ciencia.ao ou, 
caso se trate de um pedido específico, deverá 
baixar o “Pedido de Publicação de Informação” 
cujo link está disponível no portal 
(www.ciencia.ao/images/noticias/PedidoInfor
macao_cienciaAO.zip). Após o correcto 
preenchimento deverá enviar para o referido 
correio electrónico. O pedido será analisado e 
a decisão será informada ao solicitante. 

É possível comentar as informações 
contidas no portal? 

Sim. O portal disponibiliza um espaço, na parte 
inferior de cada informação, para deixar 
comentários. A sua opinião é importante. 
Contribua! Comente! 

Com que frequência o portal é 
actualizado? 

O portal é actualizado sempre que se dispõe 
de informação (agradecemos o seu contributo) 
que vai de encontro à sua missão. 
Actualmente, actualizamos o portal, em média, 
a cada 3 dias.  

 

 

Quem gere o portal? 

O portal é gerido por uma equipa do 
Ministério da Ciência e Tecnologia que 
recebe pedidos de divulgação, procura 
informação relevante e elabora, verifica e 
divulga os textos. A equipa é também 
responsável pela parte técnica do portal. 

Posso ter uma conta no portal? Como 
me registo? 

Sim. Basta clicar no ícone no canto superior 
direito do portal e seleccionar “Criar Conta 
de Utilizador”. Assim poderá ter acesso a 
informação específica destinada apenas a 
membros e poderá receber a nossa 
newsletter. 

É possível recuperar a senha/palavra-
passe? 

Sim, é possível. Basta clicar no ícone no 
canto superior direito do portal e selecionar 
“Perdeu a senha?” e seguir as instruções. 

É possível recuperar o nome de 
utilizador ou tenho de fazer um novo 
registo? 

Neste caso deverá entrar em contacto por 
correio electrónico. 

 


