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Na 3ª edição do seminário internacional de investigação científica 

  

Ministro apela à participação de mais 
mulheres 
 
O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 
Daniel Nivagara, apela a uma participação massiva de 
mulheres no terceiro seminário internacional de 
investigação científica, a ter lugar na província de Gaza, de 
21 a 23 de Outubro próximo. 
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O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior fez o apelo 
aquando do lançamento oficial do 3o Seminário Internacional de 
Investigação Científica e de Divulgação dos Resultados dos Projectos 
Financiados pelo Fundo Nacional de Investigação (FNI), que teve lugar 
na quarta-feira (10 de Março), na capital do país. 
 
Este seminário internacional devidos as restrições impostas pela 
pandemia da Covid-19 será em formato misto, presencial e virtual, 
envolvendo cientistas de vários países para a partilha e debate de 
conhecimentos e novas abordagens no domínio da Ciência, Tecnologia 
e Inovação. 
 
No contexto do lançamento do certame, o governante convidou a 
comunidade científica e académica nacional e internacional para uma 
maior participação neste que será o terceiro Seminário Internacional de 
Investigação Científica, partilhando pesquisas e inovações no domínio 
da ciência e da tecnologia, nas mais diversas áreas. 
 
Por outro lado, de forma específica, o Ministro Daniel Nivagara apelou 
para uma participação massiva das mulheres, dentre investigadores 
jovens e senhoris, assumindo liderança em alguns trabalhos de 
pesquisa e de investigação. Aliás, o Género será um dos temas a ser 
abordado.  
 
Neste seminário, dentre outros, objectivos,  visa criar sinergias para o 
desenvolvimento da investigação científica e inovação tecnológica entre 
os países participantes, em momentos da pandemia da Covid-19 e 
aprimorar mecanismos de mobilização de financiamentos. Serão 
apresentados trabalhos de diversas áreas, com destaque para 
Educação; Saúde; Água; Agricultura; Sustentabilidade Ambiental; 
Energia; Recursos Minerais; Género; Infraestruturas; Tecnologias de 
Informação e Comunicação;  Turismo e Cultura, sendo que o período de 
inscrição e submissão de notas conceptuais iniciou em a 1 de Fevereiro 
e vai até 30 de Julho do corrente ano. 
 
 
 

Estudos preliminares mostram que mulheres 

grávidas tem imunidade alta 
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Falando a imprensa, a Directora do Fundo Nacional de Investigação 

Prof.a Doutora Vitória Langa de Jesus fez saber que o estudo preliminar 

apresentado pelos investigadores mostra que as mulheres grávidas não 

podem tomar a vacina porque o estudo ainda não esta concluído nas 

bases que estão a ser desenvolvidas a nível internacional. 

A professora, acrescentou ainda que “ não estamos perdidos, os nossos 

investigadores estão a trabalhar, de realçar que os resultados não estão 

a ser consumidos só em Moçambique mas a nível internacional”. 

De salientar que o facto de serem apenas sete ou novo projectos não é 

facto para a celebração, pós estes deviam ser 90 ou mais, facto que 

não aconteceu devido a fundos que não existem a nível nacional assim 

como a nível internacional, como é sabido esta pandemia apareceu de 

repente, ninguém tinha planificação pelo que só agora é que a 

comunidade europeia, os americanos, os asiáticos estão a despertar 

maior atenção em relação a fundos para a investigação da pandemia, 

de referir que Moçambique tem cientistas de renome internacional.  

Em relação as mulheres grávidas com Covid 19. Já há resultados 

preliminares que conseguem ter uma imunidade alta para a 

contaminação do vírus um resultado bastante preliminar, eles próprios 
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não estão a divulgar e a nível internacional também não estão a ser 

divulgados porque ainda esta se a trabalhar no sentido de obter um 

resultado final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


