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ACTIVIDADES DE IMPACTO DESENVOLVIDAS NOS DIAS 4 E 5 DE MAIO DE 2017 

        No âmbito da Ciência e Tecnologia 

1. O Fundo Nacional de Investigação (FNI), em coordenação com a Direcção Provincial de 

Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, realizou, nos dias 4 e 5 de Maio de 

2017, as 10ªs jornadas Cientificas e Tecnologicas de Moçambique e as 4ªs Regionais, com vista a 

divulgar os resultados de pesquisa dos investigadores, estudantes, inovadores e dos membros da 

sociedade civil, em geral, bem como partilhar o impacto da investigação, inovação e desenvolvimento 

tecnológico nos últimos anos. A cerimónia teve como convidados de honra o Inspector Geral do 

Ministério de Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Prof. Doutor Jamisse 

Taimo; a Directora Executiva do FNI, Profª Doutora Vitória Langa de Jesus; Sua Excia Governador 

da Província do Niassa, Prof. Doutor Arlindo Chilundo; o Director Provincial de Ciencia e Tecnologia 

Ensino Superior e Técnico Profissional, Prof. Doutor Geraldo Luís Macalane; a Presidente do Fórum 

Mulher, dra Helena Garrine; e o Director do Instituto Industrial e Comercial Ngungunhane de Lichinga, 

dr. Domingos Ali. O evento contou com 150 participantes, tendo sido apresentados 76 trabalhos de 

investigação nas diversas áreas de saber, tais como Ciências Agrárias, Animais e Florestais; Ciências 

Sociais; Educação; Águas e Saúde; Construção de baixo custo; Tecnologias de Informação e 

Comunicação; Ciências Marinhas e Pescas; Sustentabilidade Ambiental, cujos autores eram 

provenientes das províncias de Nampula, Zambézia, Cabo Delgado, Tete e Niassa. A cerimónia de 

abertura foi presidida por Sua Excia Governador da Província do Niassa, Prof. Doutor Arlindo 

Chilundo, que salientou que o quotidiano reserva-nos muitas reflexões, que nos levam ao 

conhecimento científico, traduzindo-se em estudos não divulgados; estudos não levados a cabo; 

estudos inacabados, até mesmo estudos frustrados, por algum motivo, facto que é normal neste vasto 

campo de investigação científica, que a persistência constitui a condição fundamental para o 

investigador ultrapassar as barreiras. Frisou ainda que em momentos como aqueles são trazidos 

resultados de longas batalhas científicas, orientados para a solução dos problemas que afectam as 

comunidades, contribuindo desta forma para a melhoria do desempenho do sector produtivo. Assim, 



com vista a garantir o uso sustentável dos recursos naturais, é necessário que os resultados da 

investigação científica e inovação tecnológica sejam traduzidos na criação de serviços, novos produtos 

e/ou melhorados, a serem colocados no mercado, contribuindo, deste modo, para o crescimento do 

Produto Interno Bruto (PIB) e desenvolvimento do capital humano. Terminou afirmando que a ciência e 

suas aplicações são indispensáveis para o desenvolvimento, daí se recomenda que tanto o Governo 

como o sector privado promovam uma adequada capacidade tecnológica, por meio de uma educação 

apropriada e programas de pesquisa. 

Momento da abertura das jornadas científicas e tecnológicas de Moçambique                                Momento da foto família 

Após a cerimónia de abertura, foi apresentado o tema "Expectativas académicas e suporte social: 

Impacto no sucesso escolar em estudantes universitários do 1º ano em Moçambique. " Pelo Prof° 

Doutor Manuel Crispo Bucuto, Director da Universidade Pedagógica, Delegação de Niassa, tendo 

destacado os seguintes aspectos: 

 A investigação sobre a expansão do ES em Moçambique é escassa (características dos 

estudantes ES, processos de transição, adaptação e sucesso escolar) para confrontar 

com os resultados alcançados; 

 A avaliação das experiências académicas apenas com base em escalas de auto-relato 

poderá explicar as pontuações elevadas, justificando a inclusão de outros indicadores do 

quotidiano dos estudantes em futuras investigações; 

 

 É necessário reforçar a capacidade de sensibilização dos estudantes universitários, para a 

não desistência das universidades após o seu ingresso. 



Momento de apresentação do primeiro tema  

2. O segundo dia das jornadas científicas foi marcado pela apresentação de mais temas, entrega 

de certificados de participação aos participantes e encerramento do evento. A cerimónia de 

encerramento foi presidida pelo Inspector  Geral do Ministério de Ciência e Tecnologia, Ensino 

Superior e Técnico Profissional, Prof. Doutor Jamisse Taimo, que enfatizou que a investigação 

científica é um processo sinuoso e as perguntas para quê? Porquê? O que fazer? Como fazer? Têm 

em vista quebrar os paradigmas humanitários. Continuando com a sua intervenção, mostrou-se 

orgulhoso, tendo afirmado que valeu a pena a realização das jornadas científicas. No final, agradeceu 

a todos, especialmente o pessoal de apoio, o FNI, o Instituto Industrial e Comercial Ngungunhane e o 

Governador da Província do Niassa. Por outro lado, em nome de Sua Excia Ministro de Ciência e 

Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, agradeceu os pesquisadores, chamando-lhe 

atenção para que não se deixem levar com as dificuldades que o país enfrenta. Tendo dito isto, 

declarou o encerramento das 10ªs Jornadas Científicas e Tecnológicas de Moçambique e as 4ªs 

Regionais. 

 



 

Momento de apresentação 
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