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1. INTRODUÇÃO 

 

O Fundo Nacional de Investigação (FNI) é uma instituição pública de âmbito nacional, criada em resposta à 

necessidade de fortalecimento do sistema de investigação e desenvolvimento tecnológico em Moçambique.  

 

Portanto, o FNI foi criado para contribuir na implementação da agenda de investigação científica em áreas 

definidas como prioritárias pelo Governo de Moçambique.  

 

No cumprimento desta sua função e no quadro do sistema de investigação moçambicano o FNI orienta-se 

segundo a seguinte visão estratégica:  

Tornar o Fundo Nacional de Investigação como referência nacional, regional e internacional na 

promoção da investigação científica e no desenvolvimento tecnológico através do financiamento da 

Ciência e Tecnologia. 

 

Esta visão traduz-se na Missão seguinte: 

Promover a divulgação do conhecimento científico, a investigação científica, a inovação tecnológica e a 

formação de investigadores, contribuindo, em particular, para a redução da pobreza no país e, em geral.  

 

2. OBJECTIVOS 

Constitui o objectivo geral das 13as Jornadas Científicas e Tecnológicas de Moçambique e 13º Seminário 

Nacional de Divulgação dos resultados dos Projectos financiados pelo FNI, criar plataforma de partilha e 

debate dos resultados da ciência, tecnologia e inovação realizadas em Moçambique nos últimos anos. 

 

Deste objectivo resultam os seguintes mais específicos: 

 Melhorar a partilha e divulgação do conhecimento científico produzido na escala nacional; 

 Criar sinergias no desenvolvimento da investigação científica e inovação tecnológica entre os 

participantes; 

 Partilhar os resultados e as experiências da pesquisa desenvolvidas pelos investigadores, nos 

últimos anos.  

 Partilhar os resultados alcançados pelos projectos financiados pelo FNI nos últimos anos;  

 Criar condições para a melhoria de desempenho dos projectos em implementação, financiados 

pelo FNI;  e  

 Consciencializar a sociedade sobre o papel da ciência, tecnologia e inovação para o 

desenvolvimento sócio económico do país.  



 

3. JUSTIFICATIVA 

O Fundo Nacional de Investigação reconhece o elevado valor que o conhecimento produzido pelos cientistas, 

especialistas, investigadores, inovadores possui para a resolução de problemas que enferma a sociedade 

moçambicana no geral e as comunidades concretas no particular; assim, a organização periódica destes 

eventos tem constituído oportunidade aos fazedores da ciência, tecnologia e inovação assim como outros 

estudiosos, para trocarem experiências da produção científica e elevar a capacidade de interação entre 

pesquisadores de diversas instituições nacionais com destaque as instituições de investigação, de ensino 

superior bem como o sector produtivo. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS 

 Partilhado e divulgado o conhecimento científico produzido na escala nacional; 

 Criadas sinergias entre os participantes no contexto do desenvolvimento da investigação científica e 

inovação tecnológica em Moçambique; 

 Exploradas as oportunidades de financiamento à investigação científica e inovação tecnológica; entre 

os participantes;  

 Partilhados os resultados e as experiências da pesquisa desenvolvidas pelos investigadores, nos 

últimos anos.  

 Partilhados os resultados alcançados pelos projectos financiados pelo FNI nos últimos anos;  

 Criadas condições para a melhoria de desempenho dos projectos em implementação, financiados pelo 

FNI;  e  

 Consciencializada a sociedade sobre o papel da ciência, tecnologia e inovação para o 

desenvolvimento sócio económico do país.  

 

5. PARTICIPANTES 

São convidados a participar do evento, Investigadores, Inovadores; Empresas, Instituições de Investigação e 

de Ensino Superior, Parceiros Bilaterais e Multilaterais de Cooperação, Estudantes, Profissionais das Diversas 

Áreas de Conhecimento, e Público em Geral. 

 

Encoraja-se particularmente a participação de investigadores jovens e de mulheres.  

 

 

 

 

 



6. LOCAL, DATA E ESTRUTURA DO EVENTO 

As 13as Jornada Científicas e Tecnológicas de Moçambique e o 13º Seminário Nacional de Divulgação dos 

Resultados de Projectos financiados pelo FNI terá lugar na Cidade de Maputo, nos dias 1 e 2 de Dezembro de 

2022.  

 

1. O presente evento será organizado no formato hibrido (virtual e presencial) onde a cerimónia de 

abertura será orientada por sua. Excia Ministro do MCTES, a partir do Hotel Afrin em Maputo, com a 

presença de 50 participantes de entre dirigentes, convidados e painelistas principais e moderadoras. 

2. As sessões paralelas serão em formato virtual incluindo a própria moderação. 

3. A cerimónia de encerramento a partir da sala de Conselhos do MCTES a ser orientada pela secretaria 

Permanente ou pela Directora Nacional de CTI com a presença de 30 participantes de entre dirigentes 

e convidados. 

 

 

7. INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE RESUMOS 

Os investigadores, inovadores e outros interessados em participar do evento são convidados a submeter 

electronicamente os resumos das apresentações juntamente com o formulário de inscrição preenchido à 

Comissão Científica segundo o calendário:  

 

Submissão de Resumos: 6 de Outubro à 04 de Novembro de 2022  

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

A inscrição, assim como a submissão de resumos, deverá ser feita através do link e dos endereços a seguir:  

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

 

 

8. REFERÊNCIAS DOS RESUMOS E DAS APRESENTAÇÕES 

Os resumos devem ter no máximo 450 (quatrocentas e cinquenta) palavras (MS Word, Times New Roman, 

espaçamento de 1.5, fonte 12) que incluem palavras-chaves não superiores a 4; nas seguintes áreas de 

conhecimento, 

a) Agricultura (segurança alimentar e nutricional, solo, gestão e conservação de recursos: clima, 

pastagens, flora, fauna, ciências animais, etc); 

b) Sustentabilidade Ambiental (mudanças climáticas, meio ambiente, solos, etc) 

c) Saúde (malária, tuberculose, parasitoses, HIV/SIDA, Inflamação, toxinas, doenças tropicais e outras 

doenças endémicas, COVID 19, etc) 

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


d) Etnobotânica (produção e comercialização, valorização do conhecimento local, etc) 

e) Água (gestão, conservação, etc) 

f) Ciências Marinhas & Pescas (ecossistemas marinhos e costeiros, aquacultura, piscicultura, etc) 

g) Energia (energias renováveis, fontes alternativas de energia, etc) 

h) Recursos Minerais (geologia aplicada, etc) 

i) Construção a baixo custo; 

j) Educação; 

k) Engenharia; 

l)  Ciências Sociais e Humanas; e 

m) Tecnologias de Informação e Comunicação. 

 

Orçamento 

O orçamento para as 13as Jornadas Cientificas e Tecnológicas de Moçambique e Seminário de divulgação dos 

resultados dos projectos financiados pelo FNI, tem como fonte de financiamento o Orçamento do Estado, o 

projecto ASDI e o projecto IDRC.  

 

Para mais informações contactar o Fundo Nacional de Investigação atraves. 

 

 Eng˚.  Jornal Mbebe                                                                     Dr. Manecas Alferes    
Cel: +258 84 3083831                                                   Cel: +258 84 2234500                                                                    
  Email: jornal.mbebe@gmail.com                                           Email: manecas.alferes@gmail.com                                            
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