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Maputo - Moçambique

11:30 – 11:40
Entre a biomedicina e as terapias locais: 
olhares cruzados sobre a Saúde mental em 
Moçambique

Doutor Jonas 
Mahumane

11:40 – 12:30 Debate
Profa. Doutora 
Tufária Mussá

Terceira sessão de apresentação

12:30 – 12:40
Melhorar a produtividade na agricultura fami-
liar para aumentar a segurança alimentar em 
Moçambique

Doutor Sebastião 
Famba

12:40 – 12:50
Recursos microbianos param agricultura: fun-
gos micorrizicos arbusculares no algodão e o 
seu potencial uso como biofertilizante

Prof. Doutor Orlando 
Quilambo

12:50 – 13:00

Uma abordagem multidisciplinar para o estudo 
dos efeitos das mudanças climáticas e queima-
das sobre as fl orestas de Miombo na Reserva 
Nacional do Niassa, Norte de Moçambique

Profa. Doutora 
Natasha Ribeiro

13:00 – 13:10

Aplicação dos SIG e da Teledetecção na Formu-
lação de Estratégias de Mitigação e Adaptação 
à Variabilidade Climática em Zonas Áridas e Se-
miáridas em Moçambique

Prof. Doutor 
Inocêncio Pereira

13:10 – 13:50 Debate
Prof. Doutor Valério 
Macandza

13:50 – 14:50 Almoço Todos
Quarta sessão de apresentação

14:50 – 15:20

1ª Sessão de Poster: 
Apresentação dos projectos de investigação rea-
lizados pelo Centro de Biotecnologia e o Museu 
de História Natural com fi nanciamento da AICS

15:20 – 15:40

2ª Sessão de Poster: 
Apresentação dos projectos de investigação 
realizados pelo Departamento de Biologia e o 
Museu de História Natural com fi nanciamento 
da AICS

15:40 – 16:40 Debate 
Prof. Doutor Cláudio 
Laisse

16:40 -16:50 Discurso de encerramento
Vice-Reitora 
Académica

16 de Dezembro de 2019

9:00 – 11:00
Reunião do Comité Científi co do FIAM na 
Direcção Científi ca

Direcção Científi ca



CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO
No âmbito do Programa de Cooperação entre a Itália e Moçambique está a ser 
implementado o Programa de apoio à Universidade Eduardo Mondlane (UEM) 
para a reforma académica, inovação tecnológica e investigação científi ca. Neste 
Programa foi criado o Fundo para a Investigação Aplicada e Multissectorial (FIAM) 
que fi nancia projectos de investigação aplicada, com a fi nalidade de promover a 
qualidade e a relevância da investigação científi ca desenvolvida pela UEM. 

Após o início da implementação dos primeiros projectos em 2016, há necessidade 
de monitorar o progresso das actividades efectuadas. O seminário de Apresenta-
ção dos Resultados dos Projectos do FIAM  tem por objectivo fazer a monitoria 
do progresso das actividades e complementar os relatórios semestrais e anuais. 
O seminário permitirá avaliar o progresso das actividades dos projectos em curso. 
Permitirá, ainda, partilhar boas práticas e propor acções para melhorar a imple-
mentação dos projectos. 

OBJECTIVOS
1. Apresentar os resultados do FIAM;

2. Partilhar as boas práticas;

3. Propor acções para melhorar a implementação dos projectos do FIAM.

PARTICIPANTES
• Docentes, Investigadores e Estudantes envolvidos nos projectos do FIAM;

• Membros do Comité Científi co do FIAM;

• Agência Italiana de Cooperação para o Desenvolvimento;

• Academia de Ciências de Moçambique;

• Órgãos Centrais da UEM envolvidos no FIAM.

RESULTADOS ESPERADOS
1. Partilhados os resultados dos projectos do FIAM;

2. Partilhadas as boas práticas;

3. Propostas acções para melhorar a implementação dos projectos.

PROGRAMA 

11 de Dezembro de 2019

HORAS ACTIVIDADE
FACILITADOR/
MODERADOR

8:00 – 8:30 Chegada e registo de participantes Secretariado

8:30 – 9:00

Apresentação do Programa do Seminário Direcção Científi ca
Boas vindas aos participantes Director Científi co
Intervenção do representante da Agência Ita-
liana de Cooperação para o Desenvolvimento 
(AICS)

Representante da 
AICS

Discurso de abertura do Seminário
Vice-Reitora 
Académica

Primeira sessão de apresentação

9:00 – 9:10
Melhoramento sustentável de solos ácidos de 
Moçambique: aplicação de rochas fosfatadas, 
calcários e biocarvão locais

Doutor Rogério 
Borguete Rafael

9:10 – 9:20

Avaliação dos efeitos do mercúrio usado na 
exploração artesanal de ouro sobre a saúde e 
o ambiente nas áreas mineiras do Distrito de 
Manica

dr. Sérgio Chibute

9:20 – 9:30
Uso de Argilas e extractos de plantas no trata-
mento de água para consumo humano

Prof. Doutor Arão 
Manhique

9:30 – 9:40
Preparação e caracterização de compósistos de 
blendas poliolefi nicas/asfalto para pavimenta-
ção fl exível

Prof. Doutor 
Hermínio Muiambo

9:40 – 10:20 Debate
Doutor Eleutério 
Chauque

10:20 – 10:50 Intervalo para Café Todos
Segunda sessão de apresentação

10:50 – 11:00
Avaliação da viabilidade dos embriões produzi-
dos por vacas landim superovuladas e insemi-
nadas artifi cialmente

Dra. Gracinda 
Mataveia

11:00 –11:10
Criação do Vondo “Thryonomys swinderianus” 
em cativeiro e estudo das variações populacio-
nais na região Sul e Centro de Moçambique

Prof. Doutor Mário 
Elias

11:10 – 11:20
Desafi os sanitários na interface Homem, ani-
mais domésticos, fauna bravia no Parque Na-
cional do Limpopo

Prof. Doutor José 
Fafetine

11:20 – 11:30

Caracterização molecular e tendências da re-
sistência antimicrobiana a serotipos de Esche-
richia coli diarreiogênica colhidos de pacientes 
e alimentos em uma área endémica de Moçam-
bique

Prof. Doutor Jahit 
Sacarlal


