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ANÚNCIO 

 

“13as JORNADAS CIENTÍFICAS E TECNOLOGICAS DE MOCAMBIQUE   

FNI” 

 

O Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior organiza através do Fundo Nacional de 

Investigação (FNI) nos dias 01 e 02 de Dezembro de 2022 na Cidade de Maputo, as 13as Jornadas 

Cientificas e Tecnológicas de Moçambique, sob o lema  

““Conhecimento Científico e Inovação na era Digital, impulsionando o bem-estar das comunidades.” 

 

Com o evento, pretende-se criar plataforma de partilha e debate do estágio do desenvolvimento da 

ciência, tecnologia e inovação nos últimos anos e sinergias no desenvolvimento da investigação 

científica e inovação tecnológica entre diversos actores participantes. 

As 13as Jornadas Cientificas e Tecnológicas de Moçambique é aberto a investigadores, especialistas, 

Docentes e estudantes de diversas áreas de conhecimento que pretendam partilhar os seus resultados 

de pesquisa científica e inovações.  

 

Convida-se a todos interessados em participar no evento a submeter  as suas candidaturas à Comissão 

do Evento através do link abaixo segundo modalidades seguintes: 

https://eventos.fni.gov.mz/event/3/ 

 Submissão de Resumos: 06 de Outubro à 04 de Novembro de 2022  

 Inscrição sem Apresentação de Trabalho: 06 de Outubro à 04 de Novembro de 2022 

IMPORTANTE:  

1. Resumos com ausência de informação e/ou fora do estabelecido no formulário de inscrição 

não serão considerados.  

2. Resumos submetidos fora do prazo estabelecido não serão considerados.  

3. Encoraja-se a participação de mulheres e jovens.  

4. Os documentos relativos ao evento podem ser obtidos através da página eletrónica do FNI ou 

do MCTES. 

__________________________________________________________________________ 
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Para mais informações, contactar: 

 

Jornal Mbembe: jornal.mbebe@gmail.com +258 84 3083831 

Manecas Alferes: manecas.alferes@gmail.com +258 84 2234500 

 

CC: Jonas F. Mondlhane: jonasmondlane@gmail.com +258 84 5634226 

        Dirce Madeira: dmadeiramac@gmail.com +258 84 5633807 

  

Maputo, 18 de Outubro de 2022 
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